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 بسم هللا الرحمن الرحيم

وميرتي العظيم من  ،مزيده ويكايف، يوايف نعمه احلمد هلل رب العاملني محدًا

له آالتسليم على عباده الذين اصطفى حممد و وأمتالصالة  وأفضلفضله ونداه، 

رضني موالنا سيما بقية اهلل يف األ مصابيح الدجى ومنار اهلدى، ال، الطاهرين

 .لرتاب مقدمه الشريف الفداء أرواحناصاحب العصر والزمان  اإلمكانقطب دائرة 

 .. وبعد

حمن  فإننا ويف خضم ما يكتنف األمة اإلسالمية يف هذه األيام العصيبة من

وفنت يذهب ضحيتها املئات أو األلوف من األبرياء صباح مساء، َلنهيُب بأولي 

األلباب من أبناء األمة اإلسالمية خاصة أن يفطنوا حلجم املؤامرة اليت حيكت 

ضدهم يف دهاليز مظلمة، وأن ال يصغوا لصوت الفتنة املبحوح، وليّدرعوا 

حنوهم من أقواس من يريد إشعال نار بدروع العلم والتقوى لصّد السهام املفوَّقة 

  الفتنة، ولريجعوا اىل املنابع الصافية للمعرفة اإلهلية آّمني حياض النيب

أولئك النفر املقدس الذين حديث أحدهم حديث أبيه  وعرتته الطاهرة 

 وحديث أبيه حديث جده وحديث جده عن جربئيل عن الباري تعاىل.

قافية يف العتبة العلوية املقدسة إذ نزف هذا وحنن يف قسم الشؤون الفكرية والث

السفر الرائع إىل قرائنا الكرام، َلنقف وقفة إجالل وإكبار أمام اجلهود املظّفرة 

 واملضنية اليت بذهلا املؤلف )طاب ثراه(.

وكلنا يقني أن القارئ لصفحات هذه املوسوعة سيجد نفسه أمام هالٍة نورانية 

ة بأشعتها على هذا الكون، ولعل من أهم ما ُيسّجل نابعة من مشس احلقيقة املطّل
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هلذا النتاج املعريف الثر أنه ما كان ِليتعّكَز على ما يف اجملاميع احلديثية أو املصادر 

العقائدية لدى الشيعة اإلمامية االثين عشرية، بل راح يصّوب نظره اىل ما احتوته 

مية األخرى، وقد أمهات مصادر احلديث وعلم الكالم لدى املذاهب اإلسال

تناول تلك املطالب اجلليلة بروح موضوعية وقلم ال ينشد سوى احلقيقة وإماطة 

 اللثام عنها.

وإذا ما تلّمس القارئ الكريم بعض الزفرات من قلمه الشريف فما هي إال 

 نفثُة املصدور ولوعُة املقهور.

دين العسكري جنل وعرفانًا منا مبا قّدمه األستاذ الدكتور حممد صاحل جنم ال

من جهوٍد مشكورٍة؛ حيث أوقفنا على نسٍخ نادرة لبعض كتِب هذه  املؤلف 

، فله منا وافُر املوسوعة، وتفضل بكتابة ترمجٍة وافية لوالده العالمة 

 . االحرتام والتقدير والدعاء بدوام السؤدد والتوفيق خلدمة تراث أهل البيت

وال يسعنا إذ نقدم لقرائنا هذا النتاج حبلته هذه إال أن منّد كّف الضراعة إىل 

املوىل تعاىل سائلني إياه أن يسدد يراع زمالئنا يف شعبة إحياء الرتاث والتحقيق 

، فانه ما إن لتقديم كل ما هو رائع ونافع خدمة لشريعة سيد املرسلني 

،  ة عن مساء عراق أهل البيتانقشعت غيوم الطغيان والدكتاتورية البغيض

حتى نهدت العتبات املقدسة بقياداتها وإداراتها اجلديدة مَبَهّمة النهوض باملستوى 

الفكري والثقايف ألبناء اإلسالم العظيم ُمضطلعًة حبمل هذا الِعبء عن طريق نشر 

 وحتقيق املؤلفات اليت تصب يف خدمة اإلنسان واإلنسانية بكل بعد من أبعادها.

شعبُة إحياء الرتاث والتحقيق إال مرآٌة يراد هلا أن تكون عاكسة حبق  وما

 ألنوار العرتة احملمدية اهلادية.
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وهذه املوسوعة اليت بني يدي قرائنا متثل واحدًا من إصداراتها، حيث 

تظافرت جهود األخوة يف الشعبة املباركة على إخراجها بهذه الصورة، واهلَل 

هود رضا صاحب هذه البقعة املباركة ثم رضا كل من نسال أن تناَل هذه اجل

، فإن كان مثَة نقٌص تصفح هذه األوراق ليستمد نورًا من ضياء أمري املؤمنني 

فإّن العصمة ألهلها، وأبوابنا مشرعة لتلقي كل ما ُيقّوُم أعمالنا من إشارات 

 أصحاب الفضيلة من العلماء والباحثني وإفاضاتهم.

وال يفوتنا أن نشري باعتزاز  إىل أّن هذه اإلصدارات إمنا تأتي متزامنًة وحمتفيًة 

الكوفَة عاصمًة للدولِة  بالذكرى القْرنيِة الرابعَة َعْشَرَة الختاِذ أمري املؤمنني 

 اإلسالمية.

ومن اهلل نستمد العْوَن، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ُمتَوسلنَي بباِب مدينِة علِم 

 أْن تكون هذه اجلهود يف ميزان حسناتنا.  رسوِل اهلِل

وآخُر دعوانا أْن احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني 

 الطاهرين، واللعُن املؤّبُد على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.

 

 الشكريخضر حممد  علي                                                                       

 قسم الشؤون الفكرية والثقافية                                                                    

 7341/ ربيع األول / 71                                                                                      

 يوم والدة الرسول االعظم                                                                      
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 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 (وبه أستعني)

نَعْبُدُ وإِيَّاكَ  إِيَّاكَ  ينِمَلِكِ يَوْمِ الدِّ  الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  الَمِنيَالْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَ]

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَريِ املَغضُوبِ عَلَيهِمْ واَلَ   الصِّرَاطَ املُستَقِيمَ اهدِنَا نَسْتَعِنيُ 

 .[الضَّالِّنيَ

شرف األنبياء واملرسلني وخامت السفراء املقربني أثم الصالة والسالم على 

 .طاهرينحممد وآله الطيبني ال

ابن آية اهلل  (جنم الدينـ)يقول جعفر الشريف العسكري املشهور ب، وبعد

 :العسكريحممد الشريف 

وفتوى  ،واحلديث ،والتفسري ،هذه نبذة قليلة يف الوضوء من القرآن 

 رضي اهلل عنهم) وعلماء املسلمني ،وتابعي التابعني ،والتابعني ،الصحابة

 ،املالكية :نقاًل من كتب علماء السنة، مجعتها يف هذا املختصر (أمجعني

 لي منهم يف روايتها ونقلها. (إجازةـ)بأرويها  ،واحلنبلية ،والشافعية ،واحلنفية

 وهو جواب لسؤال سئلت عنه وهذا لفظه:
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علماء السنة مستند جلواز مسح الرجلني  إخوانناسؤال: هل يوجد يف كتب ال

 و وجوبه؟أ

 وسنذكرها ،إخواننايف كتب يوجد مستندات عديدة ، اجلواب: نعم

 :ليك ما ذكروه يف تفاسريهمإو ،بتمامها
 

 املستند األول   

 آية الوضوء يف القرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ يف تفسري علماء السنة يف قوله تعاىل: 

قِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبنَيِفاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِ

(1). 

حجة من قال بوجوب ) :ــ تفسريه لآلية املباركةبعد ــ قال الفخر الرازي 

فقرأ ابن ، (وأرجلكم) :املسح مبين على القراءتني املشهورتني يف قوله تعاىل

 ،وقرأ نافع ،(اجلر)ـنه ببكر مأبي يف رواية  ،وعاصم ،عمر وأبو ،ومحزة ،كثري

  .(2)((النصبـ)يف رواية حفص عنه ب ،وعاصم ،وابن عامر

فهي تقتضي كون األرجل معطوفة على الرؤوس،  :أما قراءة اجلر): ثم قال

  .(ــ جيب املسح فيه أي:ــ  فكما وجب املسح يف الرأس فكذلك يف الرجل

لى اجلوار كما يف ن هذا كسر عإ :ن يقالأمل ال جيوز  :ن قيلإف) :ثم قال

  ؟كبري أناس يف جباد مزمل :وقوله ،خرب جحر ضّب :قوله

 :هذا باطل من وجوه :قلنا

                                                           

 .6( سورة املائدة: 1)

 .31/ص1راجع تفسري الفخر الرازي: ج (2)
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ل ألجل تحّممعدود يف اللحن الذي قد ُي اجلوار ن الكسر علىأ :األول 

 .وكالم اهلل جيب تنزيهه عنه ،يف الشعر الضرورة

من من ليه حيث حيصل األإمنا يصار إ ن الكسر على اجلوارأ وثانيها:

ن اخلرب ال أن من املعلوم بالضرورة إف ،(خرب جحر ضّب)االلتباس كما يف 

 األمن من االلتباس غري حاصل. ب بل للجحر، ويف هذه اآليةضيكون نعتًا لل

ما مع أو ،منا يكون بدون حرف العطفإ ن الكسر على اجلوارأ وثالثها:

 حرف العطف فلم تتكلم به العرب.

وذلك  ؛نها توجب املسح على الرجلنيأ: يضًاأفقالوا  :ما القراءة بالنصبأو

ألنه املفعول  (؛امسحوا)ـيف حمل النصب ب (وامسحوا برؤوسكم)ألن قوله تعاىل: 

ذا عطفت األرجل على الرؤوس جاز يف إف ،ولكنها جمرورة لفظًا بالباء ،به

 .(وجاز اجلر عطفًا على الظاهر ،األرجل النصب عطفًا على حمل الرؤوس

ن يكون عامل النصب يف أنه جيوز أظهر  :فنقول ،ذا ثبت هذاإ) :لثم قا

ن يكون هو قوله أوجيوز ، (وامسحوا) :هو قوله تعاىل (وأرجلكم) :قوله تعاىل

 عمالإكان  ،ذا اجتمعا على معمول واحدإلكن العامالن  ،(فاغسلوا) :تعاىل

( هو قوله )وأرجلكمن يكون عامل النصب يف قوله تعاىل أفوجب  ،أوىلاألقرب 

 .(وامسحواتعاىل )

فع دوال جيوز  ،بنصب اآلية توجب املسح أيضًا (كموأرجَل)ن قراءة أفثبت  

ونسخ القرآن خبرب الواحد ال  ،ألنها بأسرها من باب اآلحاد ؛األخبارذلك ب

 .(جيوز

ن يكون أال جيوز  ن يكون عامل النصب فاغسلوا(أ)وجيوز  :ل: قولهأقو
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ضربت زيدًا ومررت ببكر )ألنه مل يسمع يف الفصيح  ؛(فاغسلوا)عامل النصب 

 .(1)وقد صّرح بذلك احلليب يف كتابه ،على زيد بعطف عمرًا (وعمرًا

ألنها بأسرها من باب اآلحاد،  ؛األخباربك ال جيوز دفع ذل) :وأما قوله

العالمة  هوقد ذكر ،فذلك قول صحيح متني ،(ال جيوز ونسخ القرآن خبرب الواحد

  .وغريهما (1)وذكره اآلمدي ،(2) كتابهسحاق يفإ أبو
 

 احلليب يف املسح إبراهيمرأي الشيخ 

القراءات أي ــ  ةيف السبع ئقر)هذا لفظه:  عند ذكر آية الوضوء ما  قال

 .(أرجلكم) يف بالنصب واجلّر ــ السبع

 .(واجلر على اجلوار ،ن النصب بالعطف على وجوهكمأ :واملشهور

ن األرجل معطوفة على أوالصحيح )الشهرة: ردًا على هذه   ثم قال

 .(ها على اللفظونصبها على احملل وجّر ،الرؤوس يف القراءتني

 ؛وذلك المتناع العطف على وجوهكم)وقال:  ،ثم ذكر دليله على ذلك

امسحوا :)وهي، للفصل بني العاطف واملعطوف عليه جبملة أجنبية

ثم ، ( عن اجلملةن ال يفصل بينهما مبفرد فضاًلأواألصل  (،برؤوسكم

بعطف  (ضربت زيدًا ومررت ببكر وعمرًا)ومل نسمع يف الفصيح ): قال

 عمرًا على زيد.

                                                           

 .16غنية املتملي يف شرح منية املصلي املعروف حبليب الكبري، الشيخ إبراهيم احلليب، ص (1)

 .6/ص1املوافقات: ج (2)

 .211/ص1( اإلحكام يف أصول األحكام: ج1)
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هذا جحر  :كقوهلم ،يكون على قلة يف النعت فإمنا :وأما اجلر على اجلوار

  ويف التأكيد كقول الشاعر: ،خرب ضّب
 

ــ  هــــــمغ ذوي الزوجــــــات كّليــــــا صــــــاح بّلــــ

 

  

ــل  أ   ــيس وصـ ــت عـــ إن لـ ــذنبذا احنلـ  رى الـ

 
 

 .ما حكاه الفراء على (كلهم) جبّر

ألن العاطف مينع  ؛فال يكون:ــ كما يف اآلية املباركةــ  وأما يف عطف النسق

 .(اجملاورة

ومل يالحظ من خالفه يف  ،احلنفي يف بيانه إبراهيمأنصف الشيخ  أقول:

بن  احلسن حممد أبولعالمة الشيخ وقد أنصف أيضًا ا ،تفسري اآلية املباركة

على وقال يف تعليقاته  ،عبداهلادي السندي احلنفي يف تفسري اآلية املباركة

ظاهر القرآن يقتضي املسح كما جاء عن ابن ) سنن ابن ماجة ما هذا لفظه:

 .(عّباس

ألن قراءة اجلر ظاهرة  ؛منا كان املسح هو ظاهر الكتابإو): ثم قال بعد ذلك

قرب من محل قراءة أ ،على احملل ومحل قراءة النصب عليها جبعل العطف ،فيه

واطراد العطف  ،لشذوذ اجلوار ؛النحاة به كما صرح، اجلر على قراءة النصب

املعطوف واملعطوف  بني جنيباألوأيضًا فيه خلوص عن الفصل ب ،على احملل

(فصار ظاهر القرآن هو املسح ،عليه
 (1)

 . انتهى باختصار.

 ــ. مسح الرجلني :أيــ  سحهماالواجب م اإلمامية: تقال)وقال الشوكاني: 

                                                           

 هـ.1111ـ طبعة مصر ـ سنة  88/ص 1سنن ابن ماجة: ج (1)
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واحلسن البصري: أنه خمّير بني  ،ائيواجلّب ،وقال حممد بن جرير الطربي

 .الغسل واملسح

 .هل الظاهر: جيب اجلمع بني الغسل واملسحأوقال بعض 

احتج من مل يوجب غسل الرجلني بقراءة اجلر يف قوله تعاىل: : (وقال)

 .(كمبرؤوس)وهو عطف على قوله:  ،(وأرجلكم)

من القراءات السبع املشهورة الذي  :أيــ  وقالوا: هي قراءة صحيحة سبعية

وإمنا  ،وهي مستفيضة، والقول بالعطف على غسل الوجوه ــ جيوز العمل بها

 ،كسيبويه :عرابإلوقد حكم جبوازه مجاعة من أئمة ا ر،باجلر للجوا ئقر

جيوز محل اآلية  ال ،خمالف للظاهر ،قليل نادر هنأوال شك فيه  ،واألخفش

 .(1)(املتنازع فيها عليه

 ّنأ راد الشوكانيأ ْنإ ،الواجب مسحها( :اإلماميةأقول: قوله: )قالت 

دعاء غري اهذا ]فـ[  ؛ال غريهم اإلماميةالقائلني بوجوب املسح منحصر يف 

ن مجاعة من أ :ذ من املعلوم الثابتإ ؛ويدل على قلة اطالعه ،صحيح

وستعرف  ،ني بوجوب املسح على الرجلني يف الوضوءالصحابة والتابعني قائل

احد تعرف منه القائل ليك مورد وإو ،ذلك بالتفصيل مبطالعة هذا املختصر

 بوجوب املسح:

ثم  يف حكم الرجلني ــ(، :ــ أياختلف الناس على مذاهب )قال النووي: 

مل  ــ: فتح الباري يف شرح صحيح البخاري :أيــ  قال احلافظ يف الفتح)قال: 

                                                           

 .161/ص 1( الشوكاني: نيل االوطار: ج1)
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 ،ال عن عليإــ  غسل الرجلني :أيــ حد من الصحابة خالف ذلك أيثبت عن 

(وأنس ،وابن عباس
(1)

. 

 ًان مجعأذ ثبت إ ؛يضًا غري صحيحأأقول: هذا االدعاء من صاحب الفتح 

 .من الصحابة كان عملهم على مسح الرجلني عالوة على قوهلم

ات املذكورة يف هذا وغريه، وستعرف ذلك مبراجعة املستند ،عثمان :ومنهم

  .املختصر

ن مجاعة كانوا يوجبون مسح الرجلني أب ًان فيه تصرحيإليك املورد الثاني فإو

 يف الوضوء.

ن إن القائلني بوجوب املسح للرجلني قالوا: إ)قال النيسابوري ما خمتصره: 

وال  ،وأخبار اآلحاد ال تعارض القرآن ،اآلية تدل على وجوب املسح للرجلني

(تنسخه
(2)

. 

 ،وعكرمة ،نس بن مالكأو ،ال يف تفسريه عن ابن عباسنقل القّف)ثم قال: 

 .()*(جعفر حممد بن علي الباقرأبي و ،والشعيب

                                                           

 ق.( املصدر الساب1)

 .68/ص6بهامش تفسري الطربي: ج 6( تفسري النيسابوري: ج2)

 .هـ111املتوفى سنة  االمام الباقر  (1)( *)

)حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي  (:153/ ص9)جقال ابن حجر يف تهذيب التهذيب 

،  ، أمه بنت احلسن بن علي بن أبي طالبطالب اهلامشي، أبو جعفر الباقر 

ه، وجّديه: احلسن واحلسني، وجّد أبيه علي بن أبي طالب مرساًل، وعم أبيه روى عن أبي

حممد بن احلنفية، وابن عم جده عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب، ومسرة بن جندب، وابن 
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عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وأبي سعيد اخلدري، وجابر، 

، وإسحاق السبيعي ،واألعرج، والزهري، وأنس، ومجاعة غريهم، روى عنه ابنه جعفر

وعمرو بن دينار، وأبو جهضم موسى بن سامل، والقاسم بن الفضل، واألوزاعي، وابن 

جريج، واألعمش، وشيبة بن نصاح، وعبداهلل بن أبي بكر، وابن عمر، وابن حزم، 

 وعبداهلل بن عطاء، ومجاعة آخرين(.

 ثقة كثري احلديث(.   سعد: )كانقال ابن 

 ل العجلي: )مدني، تابعي، ثقة(. وقا

سنة، على  31هـ، وتويف وله  56وقال ابن الربقي: )كان فقيهًا فاضاًل، وكان مولده سنة 

 قول ابن سعد(. 

 قال الزبري بن بكار: )كان يقال حملمد بن علي: )باقر العلم(. 

بنه حممدًا، وقال حممد بن املنكدر: )ما رأيت أحدًا يفضل على علي بن احلسني حتى رأيت ا

 وأردت يومًا ان أعظه فوعظين(. 

(: )أبو جعفر الباقر حممد بن علي بن احلسني، اإلمام الثبت 113/ص1تذكرة احلفاظ )ج

اهلامشي العلوي املدني، أحد األعالم، وروى عن أبيه، وجابر بن عبداهلل، وأبي سعيد، 

ة، وابن عباس، وابن عمر، وعبد اهلل بن جعفر، وعدة، وأرسل عن عائشة، وأم سلم

وحّدث عنه ابنه جعفر بن حممد، وعمرو بن دينار، واألعمش، واألوزاعي، وابن جريج، 

وقرة بن خالد، وخلق، وروايته يف سنن النسائي عن جده ألمه احلسن، وكذا فيه روايته عن 

عائشة، وكان سيد بين هاشم يف زمانه، اشتهر بـ)الباقر( من قوهلم بقر العلم، يعين: شقه، 

 لم أصله وصفته، وعّده النسائي وغريه من فقهاء التابعني باملدينة(.فع

(، أخرجا بسنديهما عن أبي بصري 113(، ونور األبصار )ص199ويف الفصول املهمة )ص

)ويف الفصول املهمة: أنتم ذرية ؟ : أنتم ورثة رسول اهلل  قال: قلت يومًا للباقر

ورث مجيع ورث األنبياء مجيعهم؟ قال: . قلت: ورسول اهلل نعم(، قال: رسول اهلل 

. قلت: فأنتم تقدرون نعم؟ قال: . قلت: وأنتم ورثتم مجيع علوم رسول اهلل علومهم

أن حتيوا املوتى، وتربؤوا األكمه واألبرص، وختربوا الناس مبا يأكلون وما يدخرون يف 

ــ وكان أبو بصري  ا بصريادن مين يا أب، نفعل ذلك بإذن اهلل تعاىل. ثم قال: نعمبيوتهم؟ قال: 
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مكفوف النظر ــ قال: فدنوت منه، فمسح بيده على وجهي، فأبصرت السهل واجلبل 

أحتب أن تكون هكذا تبصر وحسابك على اهلل، أو تكون كما والسماء واألرض، فقال: 

 ؟ قلت: اجلنة أحّب الّي. فمسح بيده املباركة على وجهي فعدت كما كنت(.كنت ولك اجلنة

يسمى: أبا جعفر الباقر؛ ألنه كان يبقر العلم،  (: )كان 61/ص1ليعقوبي )جتاريخ ا

: إنك ستبقى حتى ترى رجاًل من ولدي أشبه الناس بي، قال جابر: قال لي رسول اهلل 

امسه امسي إذا رأيته فأقرئه مين السالم. فلما كرب سّن جابر وخاف املوت جعل يقول: يا 

آه فوقع عليه يقبل يده ورجليه، ويقول: بأبي وامي شبيه أبيه باقر، يا باقر، أين أنت؟ حتى ر

 ، إن أباك يقرؤك السالم(.رسول اهلل 

أقول: وسيأتي يف املستند السادس فيما نذكره من تفسري النيسابوري، والطربي، والرازي، 

 . )الواجب يف الوضوء مسح القدمني(قال:   والزخمشري، وابن كثري أنه

. )امسح على رأسك وقدميك( لرجلني، وما تكليف املتوضئ، قال:وملا سأل عن حكم ا

 (. نزل القرآن باملسح على الرجلنيوقال: )

يف حديث الثقلني، ومتسك بأهل البيت، وعمل   فعليه من أخذ مبا أمر به الرسول األكرم

 مبا أفتوا به يف مسح الرجلني، كان وضوؤه صحيحًا وال إشكال عليه.

( قال: 113ضائل أهل البيت بهامش اإلحتاف حبب األشراف )صويف إحياء امليت بف

)احلديث السادس: أخرج الرتمذي وحّسنه، واحلاكم، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول 

إني تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب اهلل، وعرتتي أهل بييت، :  اهلل

 (.فوني فيهماولن يفرتقا حتى يردا علي احلوض، فانظروا كيف ختل

( قال: )احلديث السابع: أخرج عبد بن محيد يف مسنده، عن زيد بن 111وفيه أيضًا )ص

إني تارك فيكم ما إن متسكتم به بعدي لن تضلوا: كتاب : ثابت، قال: قال رسول اهلل 

 (.اهلل، وعرتتي أهل بييت، إنهما لن يفرتقا حتى يردا علي احلوض

ألحاديث األخرى اليت رويت مبعناها يف كتب علماء أقول: مبوجب هذين احلديثني، وا

السنة، من متسك بأهل البيت أعماله اجلنانية، أو اخلارجية يف طهوره، وصومه، وصالته، 

، ومن مل يكن من الضالني كان من  وسائر أعماله لن يضل باعرتاف جّدهم رسول اهلل

بييت فيكم كمثل سفينة نوح مثل أهل : ) املؤمنني املهتدين، بل كان من الناجني، قال
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 املستند األول

  برواية اإلمام الباقر
 وقال داود: :(ثم قال) ،اإلماميةوهو مذهب  ،ن الواجب فيهما املسحأ)

أئمة الزيدية، وقال احلسن  وهو قول الناصر للحق من ،اجلمع بينهما جيب

 .(البصري، وحممد بن جرير الطربي: املكلف خمّير بني املسح والغسل

وجب املسح قراءة أحجة من )وقال:  ،ثم ذكر حجة القائلني بوجوب املسح

 .(برؤوسكم)عطفًا على  (أرجلكم)اجلر يف 

خرب؛ ألن  كما يف جحر ضّب ،نه كسر على اجلوارأ :ن يقالأميكن  وال

 .ةويف التسع ،يف كالم الفصحاء ئمل جيذلك 

                                                                                                                                        

 من االحتاف. 118(. يف الكتاب املتقدم بهامش صمن ركبها جنا، ومن ختلف عنها هلك

فبحكم هذا احلديث وأمثاله النجاة يف متابعتهم، فمن تبعهم يف أفعاله قبل منه ذلك، وجنا من 

رض من النجوم أمان ألهل األ: ) عقاب املخالفة، وأمن من عذاب يوم القيامة، وقال

 ...( احلديث.الغرق، وأهل بييت أمان ألميت من االختالف

حمبوب مرغب فيه، بل  املذكورة: متابعة أهل البيت  فالذي يظهر من األحاديث

من سّره أن حييى حياتي، وميوت مماتي، ويسكن جنة عدن : )مطلوب ومأمور به، قال 

بأهل بييت من بعدي، فانهم  غرسها ربي، فليوال عليًا من بعدي، وليوال وليه، وليقتد

عرتتي، خلقوا من طينيت، ورزقوا فهمي وعلمي، فويل للمكذبني بفضلهم من أميت، 

  (.القاطعني فيهم صليت، ال أناهلم اهلل شفاعيت

أقول: أخرج علي املتقي احلديث من معجم الكبري للطرباني، ومن كتاب الرافعي، وقد 

واحلديث صحيح؛ ألن  ،( مع اختالف يسري86/ص1أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء )ج

 .ما يف املعجم الكبري من أحاديث كلها صحاح
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 .(خبالف اآلية ،نه حيث ال لبس وال عطفأيضًا أو

فيقول: الكسر  ،خوانهإومل يالحظ  ،النيسابوري يف بيانه أنصفأقول: 

ولكن يتعجب منه كيف حصر حجة القائلني  ،باجلوار جائز يف اآلية كما قالوا

ة النصب ميكن االستدالل باآلية ذ على قراءإ ؛بوجوب املسح على قراءة اجلر فقط

قد وقع كثريًا يف  ،صحيح ،جايز ،وهو رائج ،ن جعلنا نصبه تبعًا حملل الرؤوسإ

وقد  ،منهم الرازي :شكال فيه، وقد ذكر ذلك مجاعة من املفسرينإوال  ،الفصيح

 تقدم عنه ذلك.
 

 

 املستند الثاني

ا وغريهم ، النيب خادم نس بن مالكأو ,تفسري ابن عباس حرب األمة

 ، وعمل النيب ،ملخالفتها القرآن ؛وعدم اعتنائهم بأقوال غريهم آلية الوضوء

 .وتعليماته

 ... عن ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل: ،حامتأبي ابن  أخرج)قال: 

املراد يف اآلية مسح  :أيــ نه قال: هو املسح أ ...وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

 .(ــ الرجلني

وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ... : عن ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل ،بسنده أخرجو

 .أي قال: املراد يف اآلية مسح الرجلنيــ حنو ما يف الدر املنثور  ...وَأَرْجُلَكُمْ

عن ابن عباس يف تفسري آية  ،عبد الرزاق يف جامعه أخرج) :وقال احلاكم

 ،واستدل بقوله ،(ومسحتني ، غسلتنيقال: افرتض اهلل  نهأ ،الوضوء
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ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتني مسحتني وترك  وجّل نه عّزأأال ترى )وقال:

 .(1)(املسحتني

ر ابن عباس التعجب من ِهْظوفيه ُي ،الذي نقله من سبعة كتب (2)يضًاويف الكنز أ

 وهذا نص احلديث: ،وجد يف كتاب اهللخذوا خالف ما يأحال الناس حيث 

ابن عباس يسألين عن وضوء  يَّمعوذ بن عفراء: دخل عل تالت الربيع بنق)

ألن مثل عبد ؛ رسول  إىلالوضوء الذي كانت تنسبه  :أيــ  رسول اهلل 

ن يعرف ذلك من أ إىلوحيتاج  ،ن جيهل وضوء رسول اهللأاهلل بن عباس ال ميكن 

 ال الغسلإس ًا: يأبى النافقال متعجب ،: فأخربتهتقال ــ اليت كانت ترويه هذه املرأة

 ،د ،ش ،ص ،عب .يف كتاب اهلل املسح على القدمني وجندــ  أي غسل الرجلنيــ 

 .هـ( ،ن ،ت

شيبة، أبي من جامع عبد الرزاق، وسنن سعيد بن منصور، وسنن ابن  :أي 

 .داود، وسنن النسائي، وجامع الرتمذي، وسنن ابن ماجةأبي وسنن 

 ملا أمر الناَس اِجّجوردًا على احَل ،آية الوضوءنس بن مالك يف تفسري أوقال 

وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ قال اهلل:  ،احلجاج صدق اهلل وكذب) :خبالف ما يف القرآن

 .(رجلكمأو ،يديكمأو ،اغسلوا وجوهكم :ومل يقل وَأَرْجُلَكُمْ

با أ: يا ــ وحنن عندهــ نس ألنس أقال موسى بن ) ، قال:وعن محيد

فقال: اغسلوا  ،وحنن معه نذكر الطهور ،باألهوازاحلجاج خطبنا  نإ ،محزة

نه ليس من ابن آدم أقرب إ، ووأرجلكميديكم وامسحوا برؤوسكم أوجوهكم و

                                                           

 .131/ص 5( كنز العمال: ج1)

 .2239احلديث  ( املصدر السابق،2)
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نس: أفقال  ،يبهماوعراق ،وظهورهما ،ىل خبث قدميه، فاغسلوا بطونهماإ

 .)(1)لَكُمْوَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُوكذب احلجاج، قال اهلل:  ،صدق اهلل

حبذف ــ وهذا نصه  ،وسند آخر ،ي هذا احلديث بلفظ آخرالطرب أخرج: أقول

فقال:  ،قال: خطب احلجاج ،نسأعن موسى بن  ،عن محيد)وقال:  ــ السند

ن إف، وعراقيبهماظهورهما وبطونهما  وأرجلكم ،وأيديكم ،اغسلوا وجوهكم

قال اهلل:  جاج،وكذب احل ،نس: صدق اهللأقال ، ىل خبثكمإدنى أذلك 

 ْالكَعبنَي إىلوَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُم. 

مر الناس بغسل الرجلني يف أن احلجاج أ :باهأخرب أأنه  ،(2)نسأعن موسى بن 

وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ  وكذب احلجاج، قال اهلل تعاىل: ،فقال: صدق اهلل ،الوضوء

 .وَأَرْجُلَكُمْ

 ،هوازأن احلجاج خطب يف أ :وهو قرطيب احلديث األولال أخرج: وأقول

فقال:  ،نس بن مالكأفسمع ذلك  :فقال ،مر الناس بغسل الرجلني يف الوضوءأو

 .وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْوكذب احلجاج، قال اهلل تعاىل:  ،صدق اهلل

عن  ،ريروابن ج ،شيبةأبي وابن  ،سعيد بن منصور أخرج)قال السيوطي: 

. (1)(يديكمأفقال: اغسلوا وجوهكم و ،ن احلجاج خطبناإنه قيل له: أنس أ

 احلديث كما يف تفسري الطربي.

                                                           

 .31/ ص6( تفسري الطربي: ج1)

 .السابق( املصدر 2)

 .31/ص1( الدر املنثور: ج1)
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 .(نزل القرآن باملسح :نسأقال )يضًا: أوقال السيوطي فيه 

 .(1)(نزل القرآن باملسح)نه قال: أ ،مالكنس بن أعن  ،بسنده أخرج

 .(2)(زل القرآن باملسحنه قال: نأ ،نسأعن  وىوير)قال ابن كثري: 

 .(1)(نه قال: نزل القرآن باملسحأ ،نس بن مالكأروي عن )قال القرطيب: 

 ،عكرمة (نزل القرآن باملسح) نس بن مالك يف قوله:أأقول: شارك 

 .ونعرف ذلك عند ذكر وضوئهما فيما بعد ،والشعيب

 

 املستند الثالث

 برواية أصحابه  يف وضوء رسول اهلل
  وكان ،كان مأمورًا بالعمل بالقرآن  ن النيبأ :ملسلمةمن البديهيات ا

 .ن يعملوا بهأويأمر الناس  ،يعمل به

 ــ وثبت ،ن القرآن يأمر مبسح الرجلني يف الوضوءأ :وقد ثبت مبا تقدم 

تأويل خيالف  ،ن تأويل اآلية على وجه يظهر منه األمر بغسل الرجلنيأ :ــيضًاأ

نه أ عن النيب  فما روي خالف الفصيح؛، وتوجيه على القواعد العربية

وال يرضاه العربي  ،كان ميسح رجليه هو الصحيح الذي ال حيتاج اىل توجيه

والكثري الصحيح الفصيح، ولو تأملت فيما يأتيك  ،العامل الذي مييز بني الشاذ

 .ألنه واضح صريح ؛بال شك وريبعلمت ذلك 

                                                           

 .31/ص6( تفسري الطربي: ج1)

 .111/ ص1، وتفسري اخلازن: ج 15/ص1( تفسري ابن كثري: ج2)

 .91/ ص6( تفسري القرطيب: ج1)
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 ،)*(عن عباد بن متيم ،يف معجمه الكبري الطرباني أخرج)قال الشوكاني: 

  .(يتوضأ وميسح على رجليه رأيت رسول اهلل قال:  ،أبيهعن 

                                                           

( قال: )عباد بن متيم بن غزية األنصاري 93/ص5يف تهذيب التهذيب )ج عباد بن متيم( 2) (*)

اخلزرجي املازني املدني، روى عن عمه عبد اهلل بن زيد بن عاصم املازني ــ وهو أخو متيم 

ة األنصاري، وأبي بشري األنصاري، وأبي سعيد اخلدري، ألمه، وجدته أم عمارة ــ وقتاد

وعومير بن أشقر )ويف اإلصابة: عومير بن أسعد(، وروى عنه عمرو بن حييى املازني، وحييى 

بن سعيد األنصاري، وأبو بكر بن حممد بن عمر بن حزم، وابناه: حممد، وعبد اهلل ــ ابنا أبي 

بن غزية، وحممد بن عبد الرمحن بن أبي بكر ــ، والزهري، وحبيب بن زيد، وعمارة 

 صعصعة، وحممد بن حييى بن حبان، وحييى بن سعيد األنصاري، وغريهم.

قال حممد بن إسحاق، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان يف الثقات. وقال العجلي: مدني 

 تابعي ثقة(.

مخس (: )عباد بن متيم، كان يوم اخلندق ابن 21/ص1وقال ابن حجر يف اإلصابة )ج

ابن عشر يزيد أو ينقص، قال: وعباد هذا، روى عن  سنني، وكان عند وفاة النيب 

أبيه، وعن عمه ألمه، وعن عومير... )كما تقدم من تهذيب التهذيب(، وثَّـقه العجلي، 

 والنسائي، وغريهما، وحديثه يف الصحيحني )أي البخاري ومسلم((.

(: )عباد بن متيم األنصاري املازني 112/ص1وقال صاحب اجلمع بني رجال الصحيحني )ج

املدني، مسع حممد بن عبد اهلل بن زيد، وأبا بشر األنصاري، روى عنه الزهري، وأبو بكر 

عباد بن حممد بن عمرو بن حزم، وعبد اهلل بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وعمرو بن حييى 

 املازني عنهما، وحممد بن أبي بكر وعمرو بن حزم، عن البخاري(.

ول: هذا عباد بن متيم الصحابي أو التابعي الثقة باعرتاف النسائي والعجلي وغريهما، أدى أق

ما جيب عليه من بيان أحكام اهلل، وعرف الناس ما وصل اليه بواسطة أبيه من وضوء رسول 

، وقد تقدم يف املستند الثالث أنه قال: )قال أبي: رأيت اهلل، أو ما كان يفعله يف وضوئه 

 توضأ ومسح على رجليه(.  رسول اهلل

وتقدم أن قلنا: ان ابن حجر العسقالني بعد نقله حديث الوضوء، عن عباد قال: )رجال  

 هذا احلديث كلهم ثقات(.
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وتقدم أن حديث عباد أخرجه علي املتقي يف كنز العمال من مثانية كتب منها: املعجم الكبري  

 يثه لديه.للطرباني، وهو معجم ال خيّرج فيه إال ما صح حد

فعليه حديث عباد حديث صحيح، واحلديث الصحيح ميكن األخذ به، والعمل مبفاده، وقد  

مسح باملاء على رجليه يف وضوئه، وال ميكن التصرف يف  عرفت أن مفاده: أن النيب 

احلديث، ومحله على خالف ظاهره، ولذلك ]ان[ بعض العلماء ملا رأوا: أن احلديث ال يقبل 

  .ا: إن هذا الوضوء األول، وهو منسوخالتوجيه قالو

وهذا توجيه غري وجيه؛ إذ الوضوء يف أول اإلسالم وآخره سواء، وهو الوضوء الذي نزل به 

جربئيل على نيب اإلسالم يف أول يوم البعثة ويف آخر سورة من كالم امللك العالم، ومل ينزل 

الرجلني أقرب للنظافة، أو غري ناسخ له يف اإلسالم، نعم اجتهاد بعض اجملتهدين: بأن غسل 

 .ذلك، أورد الناس يف الشبه فأخذ به بعض، وتركه بعض اقتداء بسيد األنام

فان قلت: لعل اآلمرين بغسل الرجلني وجدوا حديثًا يف وجوب غسل الرجلني فأخذوا 

 يعملون به؟.

ال قلت: كل ما وجد من األحاديث يف غسل الرجلني أحاديث آحاد، ولو كانت غري آحاد 

 .قابلية هلا يف مقابلة نص القرآن، وقد صّرح بذلك علماء السنة وعلماء اإلمامية

(، واآلمدي يف كتابه 136/ص1فهذا الشاطيب أبو اسحاق صّرح يف كتابه املوافقات )ج

( وغريهما، صرحوا بأن القرآن ال ينسخ 213/ص1اإلحكام يف أصول األحكام )ج

 باحلديث.

لت يف سورة املائدة، لنسخ ما يف آية الوضوء، هلا ان تقابل آية نعم، لو نزلت آية غري ما نز

الوضوء، ولكن املعلوم الواضح لدى أهل العلم بالقرآن أن سورة املائدة آخر سورة نزلت 

ينزل بعدها سورة، او آية تنسخ ما يف سورة املائدة، قال ومل  على الرسول األكرم 

ميسرة، أنه قال: )املائدة هي آخر ما نزل،  ( عن أبي11ــ  13/ص6القرطيب يف تفسريه )ج

 ليس فيها منسوخ، وفيها مثان عشر فريضة(.

أيها أنه قال ــ بعد أن قرأ سورة املائدة يف حجة الوداع ــ: ) وفيه أيضًا: روى عن النيب 

 (.الناس، إن سورة املائدة آخر ما نزل، فأحّلوا حالهلا وحّرموا حرامها
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ن مجيع أباعرتاف احلافظ الطرباني حيث قال  ،أقول: هذا احلديث صحيح

 الإ هن ال خيرج فيأألنه التزم على نفسه  ؛ما يف املعجم الكبري أحاديث صحيحة

هل اجلرح والتعديل، أو ،يثهل احلدأاملعتربة الصحيحة باصطالح  األخبار

وغري قابل  مسح رجليه ال شك فيه  ن النيبأوصراحة هذا احلديث يف 

هذا احلديث ابن حجر وقال:  أخرجللتوجيه وال حيتاج اليه ملوافقته للقرآن، وقد 

 (.كلهم رجاله ثقات)

                                                                                                                                        

( أخرج ما أخرجه القرطيب يف تفسريه نقاًل من أربعة 252/ص2)جويف تفسري الدر املنثور 

 كتب.

: )أخرج أبو الشيخ، عن أبي ميسرة )انه قال(: )يف سورة املائدة مثان عشر فريضة، ثم قال 

 ليس يف سورة من القرآن غريها، وليس فيها منسوخ(.

ميسرة عمرو بن  وفيه ايضًا قال: )أخرج أبو داود والنّحاس كالهما يف الناسخ، عن أبي

 شرحبيل، أنه قال: مل ينسخ من سورة املائدة شيء(.

أقول: وردت أحاديث كثرية بهذه املضامني ال يناسب هذا املختصر ذكرها، فعليه آيات سورة 

املائدة باقية على حاهلا مل تنسخ منها شيء، ومن آياتها آية الوضوء مل تنسخ ال بآية أخرى، وال 

ية ال أثر هلا يف قبال آية الكتاب، وهي مقدمة عليها، وقد أمر رسول حبديث، فاألحاديث املرو

 أي: خذوا مبا أمرمت به يف آياته. (أحلوا حالله وحرموا حرامه)بالعمل بها بقوله:  اهلل 

، أن حالل حممد حالل إىل يوم القيامة وهذا من الضروريات يف دين اإلسالم، دين حممد  

باقية ال تتغري مبرور الزمان  ، أي مجيع أحكام شريعة حممد وحرامه حرام إىل يوم القيامة

واختالفه، وليس للمجتهد أن يبدي رأيًا يف قبال شريعة اإلسالم سواء وافق شريعة اإلسالم رأيه 

أو مل يوافق، فإن دين اهلل ال يصاب بالعقول، بل على كل مسلم أن يعمل مبا وصل إليه من 

الفته تقليدًا آلراء أي جمتهد كان؛ ولذلك قال أمري املؤمنني وال جيوز له خم أحكام الرسول 

لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمني أحق باملسح من ): علي بن أبي طالب 

(، وسنن 113/ص5)ج كنز العمال (مسح ظاهرهما ظاهرهما، لكن رأيت رسول اهلل 

 .( وغريهما13/ص1أبي داود )ج
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بسنده عن ابن عباد  ،ابن حجر يف ترمجة متيم بن زيد األنصاري أخرجو ــ1

 ،يتوضأ وميسح املاء على رجليه رأيت رسول اهلل ): قال ،بيهأعن  ،بن متيم

(رجال هذا احلديث ثقات كلهم :)ثم قال(
(1)

.  

من مثانية  نقاًل (2)هذا احلديث علي املتقي احلنفي يف كنز العمال أخرج :أقول

وزيادته غري ضارة  ،ومل تكن يف احلديث ،)حليته( :وزاد فيه كلمة ،كتب

ما تقدم نقله عن الطرباني يف نيل  :يدل على زيادة الكلمةباملقصود، ومما 

 وسيأتيك ما يدل على ذلك. ،األوطار

عن  ،عن عباد بن متيم ،املازني )*(من مسند متيم بن زيد (1)كنز العمال ــ2

 سنن ابن .(ورجليه توضأ ومسح املاء على حليته رأيت رسول اهلل ): قال أبيه

                                                           

 .191/ص1البن حجر العسقالني: ج( اإلصابة يف متييز الصحابة 1)

 .131/ص5( ج2)

 .131/ص5( كنز العمال: ج1)

(: )متيم بن زيد، أخو عبد اهلل بن زيد، األنصاري 113/ص1أسد الغابة )ج ( متيم بن زيد1) )*(

املازني، أبو عباد، يعّد يف أهل املدينة، روى عنه ابنه عباد، أخربنا حييى بن حممود بن سعد 

إسناده إىل أبي عاصم، أخربنا ابن أبي شيبة، وأبو بشر بكر بن خلف، قاال: الثقفي )إجازة( ب

حدثنا عبد اهلل بن زيد، أخربنا سعيد بن أبي أيوب، أخربنا أبو األسود، أخربنا عباد بن متيم، 

توضأ ومسح املاء على رجليه. )ثم قال(: قال أبو  عن أبيه، قال: رأيت رسول اهلل 

ابنه عباد، قال:  متيم بن عاصم، يكنى أبا احلسن، روى عنه عمر: متيم بن زيد، وقيل:

  .توضأ ومسح املاء على رجليه(. انتهى باختصار  رأيت رسول اهلل

األنصاري: والد عباد، وأخو عبد  (: )متيم بن زيد192ص/1وقال ابن حجر يف اإلصابة )ج

، وأما أبوه فهو: غزية اهلل بن زيد بن عاصم املازني، يف قول األكثر، وقيل: هو أخوه ألمه

بن عبد عمرو بن عطية بن خنساء، وبذلك جزم الدمياطي تبعًا البن سعد، قال ابن حبان: 
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باح السنة ومص ،البخاري، ومسند العدني ومسند أمحد، وتاريخ ،شيبةأبي 

 نعيم.أبي ومعجم الكبري للطرباني، وجامع  ،ديروومسند البا ،للبغوي

صل احلديث أأقول: ومما يدل على ان كلمة )حليته( مل تكن يف احلديث، و

 يه هذه الزيادة، وهذا نصه مسندًا:مل تكن ف (1)املوجود يف مسند أمحد

                                                                                                                                        

متيم بن زيد له صحبة، وحديثه عن والده، وروى البخاري يف تارخيه، وأمحد، وابن أبي 

شيبة، وابن أبي عمر، والبغوي، والطرباني، والباوردي، وغريهم، كلهم من طريق أبي 

يتوضأ وميسح املاء على  ألسود عن عباد بن متيم املازني عن أبيه قال: رأيت رسول اهلل ا

 ضعيف(.رجليه. رجاله ثقات، وأغَرَب أبو عمر فقال: إنه 

أقول: وتقدم يف املستند الثالث حديث متيم بن زيد نقاًل من كتب عديدة منها: نيل األوطار، 

فيه من مثانية كتب وهي الكتب السبعة اليت ذكرها  واإلصابة، وكنز العمال. وقد نقل احلديث

بّين لولده عباد وألخيه عبد  ابن حجر يف اإلصابة، وكتاب أبي نعيم الثامن، وهذا متيم 

؛ لكي يعرفوا الوضوء الذي نزل به القرآن والوضوء الذي  اهلل ما رآه من وضوء النيب 

آن وغري القرآن، فلله دّرهم أصحاب بأمر اهلل تعاىل يف القر كان يأتي به رسول اهلل 

 ، لقد أدوا ما جيب عليهم، وعلَّموا الناس ما عرفوه من الشريعة احملمدية  الرسول

وكذلك التابعون وتابعو التابعني حفظوا ما وصل اليهم، وبّلغوه اىل من شاهدهم، وكذلك 

حمد اهلل ونشكره على العلماء الكرام، كل عامل بّلغ اآلخر حتى وصل الينا ذلك وعرفناه، فن

. اللهم صِل على حممد وآله توفيقه إيانا توفيقًا عرفنا بواسطته أحكام ديننا وشريعة نبينا 

األطهار وعلى الصحابة األخيار والتابعني األبرار وتابعي التابعني ذوي اجملد والعز واالفتخار، 

ليهم كما وصل من غري وعلى مجيع علماء اإلسالم الذين قاموا بواجبهم، وأدوا ما وصل إ

تفريط وتقصري وتغيري، اللهم صلِّ عليهم ما طلعت مشس أو أضاء قمر، وبدا جنم وأهل 

جنمهم جنم الدين إىل ما حتب وترى جباه حممد وآله الطاهرين صلواتك وسالمك عليهم 

هـ يوم مولد سيد الساجدين اإلمام 1138أمجعني حبرمة هذا اليوم يوم النصف من رجب سنة 

 .اإلمام علي بن احلسني بن علي  ابن

 .13/ص1ج (1)
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قال: قرأت على عبد الرمحن عن عبد  ،أبي حدثين ،حدثنا عبد اهلل) ــ 1

اهلل بن زيد املازني قال: ثنا عبد اهلل بن يزيد بن عبد الرمحن املقوي، قال: ثنا 

 ،عن عباد بن متيم املازني ،األسود أبو، قال: حدثين ــ أيوبيعين ابن ــ  سعيد

 .(يتوضأ وميسح املاء على رجليه نه قال: رأيت رسول اهلل أ ،أبيهعن 

خو متيم راوي احلديث أوهو  )*(وقد روى عبد اهلل بن زيد املازنيهذا،  

                                                           

 :( عبد اهلل بن زيد1) )*(

(: )عبد اهلل بن زيد املازني، ذكر الواقدي: 221ص/5قال ابن حجر يف تهذيب التهذيب )ج

، وغريه، وروى الوضوءحديث  أنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب، روى عن النيب 

ملسيب، وحييى بن عمارة، وغريهم. قال خليفة وغري عنه ابن أخيه عباد بن متيم، وسعيد بن ا

هـ 61واحد: قتل باحلرة ــ أي قتله جيش أرسله يزيد بن معاوية ــ وكان يف آخر ذي احلجة سنة 

سنة، قال أبو القاسم البغوي: شهد بدرًا، وقال ابن سعد: إنه قتل باحلرة وقتل  33وهو ابن 

 معه ابناه: خالد وعلي(.

(: )عبد اهلل بن زيد بن عاصم األنصاري 163/ص1 أسد الغابة )جوقال ابن األثري يف

اخلزرجي، ثم املازني، ويعرف بـ)ابن أم عمارة(، يكنى أبا حممد، شهد بدرًا، قال أبو نعيم، 

وابن منده، وقال أبو عمرو: وشهد أحدًا وغريهما، ومل يشهد بدرا وهو الصحيح، وهو 

خليفة بن خياط وغريه، وكان مسيلمة قد قتل أخاه  قاتل مسيلمة الكذاب )لعنه اهلل( يف قول

أحاديث، وروى عنه ابن أخيه بن  حبيب بن يزيد وقّطعه عضوًا عضوًا، روى عن النيب 

 متيم وحييى بن عمارة.

(: قال أبو أمحد احلاكم وابن منده: شهد عبد اهلل بن زيد 32/ص1ويف اإلصابة: )ج

درك يف اجلزء األول. وقال ابن عبد الرب: شهد أحدًا األنصاري بدرًا. وأخرجه احلاكم يف املست

حديث الوضوء وعدة أحاديث، وروى، عنه ابن أخيه عباد بن  وغريها. روى عن النيب 

 متيم وحييى بن عمارة وغريهما.

(: عبد اهلل بن زيد بن عاصم بن كعب البخاري 115/ص1ويف جتريد أمساء الصحابة )ج

 .، أحدين أم عمارة( صاحب حديث الوضوءاملازني أبو حممد، ويعرف بـ)اب



 29 الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

 وهذا نصه: املتقدم حديثًا مبعنى احلديث املتقدم حيكي فيه وضوء رسول اهلل 

 نإنه قال(: أ) شيبة عن مسند عبد اهلل بن زيد املازنيأبي من سنن ابن )ــ  1

 .(1)ش( .أسه ورجليه مرتنيتوضأ فغسل وجهه ثالثًا ويديه مرتني ومسح ر النيب

شهد بدرًا وغريها من  ،عبد اهلل بن زيد من الصحابة الكرام :أقول

وضوء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  آخر حيكي ليك صحابيًاإو ،الغزوات

 .مسح على قدميه يف وضوئه وفيه تصريح بأنه 

أبي ني أوس بن أخرب :قال أبيهعن  ،يعلى بن عطاء ناث ،هشيم ثنا) :(2)يقال املّتق

 وم بالطائف فتوضأ ومسح على قدميه.أتى كظامة ق أنه رأى النيب  )*(يفالثق أوس

                                                                                                                                        

هذا الصحابي اجلليل البدري اأُلحدي الغيور الذي فدى نفسه للمسلمني، وقاتل من جاء  :أقول

حلرب أهل املدينة، حارب هو وولداه حتى قتلوا شهداء يف احلرة، وقضية احلرة وما فعل به جيش 

، وهذا عبداهلل بن يزيد ما زال حيدث أرسله يزيد معروفة مشهورة ال يسع هذا املختصر بيانها

حتى اشتهر بذلك، وصار حديثه هذا من مجلة معرفاته كما تقدم  بوضوء رسول اهلل 

اإلشارة اليه يف تهذيب التهذيب، واإلصابة وجتريد أمساء الصحابة، وقد تقدم حديثه يف املستند 

حة ال يقبل التوجيه، ، وحديثه فيه صرا الثالث، وقد روى حديث الوضوء ابن أخيه عباد

توضأ ومسح املاء على رجليه، وحديث عباد كذلك فيه صراحة؛ ألن  وهو أن النيب 

 .مسح باملاء على رجليه النيب

 . 138/ص5ج :كنز العمال  (1)

 .116/ص5ج :كنز العمال  (2)

 ( أوس بن أوس الثقفي5) )*(

ن أوس الثقفي، روى له أوس ب :(81/ص1قال ابن حجر يف اإلصابة يف معرفة الصحابة )ج

 .أصحاب السنن األربعة أحاديث صحيحة من رواية الشاميني عنه(

أوس بن أبي أوس عداده يف أهل  :أوس، وقيل (: )أوس بن111/ص1ويف أسد الغابة )ج

عن أبيه  الشام، وهو أوس بن أبي أوس الثقفي، روى أبو نعيم بسنده، عن يعلى بن عطاء،
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ت النيب صلى اهلل عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه، وقام عن أوس بن أبي أوس قال: رأي

 أبو نعيم أوسا والد عمر بن أوس(. )قال(: فجعل  .إىل الصالة

(: )أوس بن حذيفة الثقفي، يقال فيه: أوس بن أبي أوس. 18/ص1ويف االستيعاب )ج

اهلل وقال خليفة بن خياط: أوس بن أبي أوس حذيفة. قال أبو عمر: هو جد عثمان بن عبد 

بن أوس، وألوس بن حذيفة أحاديث منها املسح على القدمني )أي: احلديث الذي ذكر فيه 

 (.توضأ ومسح على قدميه( أن النيب 

أقول: هذا أوس بن أوس من الصحابة الكرام، روى له أصحاب السنن األربعة: سنن ابن 

خذ به، وجيوز ماجة، وسنن النسائي، وسنن أبي داود، وسنن الرتمذي، فحديثه صحيح يؤ

أنه قال: )ما روي عين فوافق  العمل به، وحديثه موافق للقرآن، واملروي عن النيب 

 القرآن فخذوه، وما خالفه فاضربوه اجلدار(. انتهى احلديث مضمونًا.

ولكن يؤسف على رواة احلديث كيف تصرفوا يف حديث أوس، ورووه بألفاظ خمتلفة، وهذا  

 نقل احلديث، مع أن من شروط نقل احلديث أن ال يتصرف فيه دليل على أنهم مل حيتاطوا يف

بزيادة أو نقص أو تغيري كلمة او حرف، ومن تأمل يف احلديث املروي عن أوس بن أبي أوس 

يظهر له: أن احلديث غري سامل عن التصرف فيه، فهو أما منقول باملعنى، أو مزيد فيه، أو فيه 

(، 61/ ص1س يف كتاب الناسخ واملنسوخ )جأو خالف. ويشهد على ما ذكرنا أن حديث

توضأ  ( فيه أن النيب 116/ ص5( ويف كنز العمال )ج36/ ص6ويف تفسري الطربي )ج

 ومسح على قدميه.

( يف ضمن أحاديث عديدة، ويف مسند أبي داود 8/ ص1ويف مسند أمحد بن حنبل )ج

 (.115الطيالسي )ص

صلى اهلل عليه وسلم ومسح على  ( أيضًا يقول: )توضأ116/ ص5ويف كنز العمال )ج

 نعليه(.

ومسح  ( يقول: )توضأ 161/ ص1(، ويف نيل األوطار )ج16ويف سنن أبي داود )ص

 على قدميه ونعليه(.
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ا من هرج مياهخي ،آبار متصلة بعضها ببعض حتت األرض الكظامة :أقول

  .همنتها

 أخرجوقد  ،سكن الشام ومات بها ،من الصحابة الكرام ًاوسوال خيفى أن أ

 شوكاني حديثه املتقدم وزاد فيه كلمةال أخرجوقد  ،الصحاح أصحابحديثه 

 .الزيادة غري ضارة باملقصود وهذه ،)نعليه(

 رأى أبو داود من حديث أوس بن أوس الثقفي أنه أخرج): الشوكانيقال  ــ6

 .(1)(فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه ،(بالطائف)أتى كظامة قوم  رسول اهلل 

 ؛)نعليه( دا يف احلديث كلمةالشوكاني زابا داود وأأقول: ومما يدل على أن 

 يكن فيه هذه الزيادة، وهذا لفظه ونصه: ومل ،احلازمي يف كتابه هأخرجحديث 

أخربني  ،أبيهعن  ،بن عطانا يعلى ث ،عن هشيم ،احلازمي بسنده أخرج) ــ3

فتوضأ ومسح  ،أتى كظامة قوم بالطائف أنه رأى النيب  :أوس بن أوس

 .(2)(على قدميه

                                                                                                                                        

( يروي احلديث ويسقط آخره. هذا، واحلديث واحد، 8/ ص1ويف مسند أمحد بن حنبل )ج

هم اهدنا ومجيع املسلمني إىل الل .والراوي واملروي عنه واحد، وال حول وال قوة اال باهلل

 .احلق والصواب

يقول مؤلف الكتاب: ميكن توحيد هذه األخبار بأن نقول: أن اجلميع متفقون على أن املسح 

، واالختالف يف التعبري غري ضار باملطلوب؛ إذ املسح على النعلني حني لبسهما وقع منه 

على هيئة لو مسح عليها  كان يكون مسحًا على القدم؛ ألن النعال يف عصر النيب 

املتوضئ مسح على قدميه بال تعسف. راجع كتاب )فتح املتعال يف أوصاف النعال(، للشيخ 

 .هـ1111أمحد بن حممد الشهري بـ)املالكي(، طبع يف حيدر آباد، اهلند عام 

 161/ ص1نيل األوطار: ج (1)

 .61/ص 1الناسخ واملنسوخ: ج (2)
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لغرض  ؛ن الشوكاني زاد يف احلديث لفظة )نعليه(أذكرناه من أقول: ويؤيد ما 

 وإليك نصه: ،ه الطربي يف تفسريه مل تكن فيه هذه الزيادةأخرجوما  ،قصده

عن أوس  أبيهعن  ،: ثنا يعلى بن عطاءثنا هشيم قال الطربي بسنده، أخرج) ــ 8

ى أتى سباطة قوم فتوضأ ومسح عل : رأيت رسول اهلل قال ،أوسأبي بن 

 .(1)(قدميه

 .ة فعرب عنهامااسة كانت جبنب الكظولعل الكن .اطة: الكناسةبالس :أقول

واختالف مكان  ألفاظهوميكننا أن نقول: هذا حديث آخر الختالف بعض 

وأوس بن  ،أوسأبي بن  أوس، وال خيفى أن ًاالوضوء وإن كان الراوي واحد

قال الدوري ): قال (2)أوس واحد كما صرح به العسقالني يف تهذيب التهذيب

أوس واحد، وقيل غري ذلك أبي وأوس بن  ،عن حييى بن معني: أوس بن أوس

  .(وذكرناه يف ترمجته

ه مجاعة من احملدثني مع أخرجفاعلم أن حديث أوس  ،إذا عرفت هذا

ذلك إضافة إىل ما تقدم نقله من كنز العمال  ليكإاختالف يف لفظ احلديث، و

 .نسوخ وتفسري الطربيوطار والناسخ واملألونيل ا

عداده يف  ،أوسأبي أوس بن  :وقيل ،أوس بن أوس) :األثريقال ابن  ــ1

بسنده عن يعلى  ،وقد روى أبو نعيم .أوس الثقفيأبي أهل الشام وهو أوس بن 

توضأ ومسح  رأيت النيب  :أوس قالأبي عن أوس بن  ،عن أبيه ،بن عطاء

 .(1)(على نعليه ثم قام إىل الصالة

                                                           

 .36/ ص 2( تفسري الطربي: ج1)

 .181/ ص1( ج2)

 .111/ ص1ج :( أسد الغابة1)
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عن أوس بن  ،أوسأبي عن أوس بن  ،بن أمية يعلىابن حنبل بسنده عن  خرجأ ــ 2

 .(1)(ثم قام إىل الصالة ،توضأ ومسح على نعليه رأيت رسول اهلل ) :قال ،أوس

 ،أوسأبي عن أوس بن  ،عطاء نعن يعلى ب ،أمحد بسند آخر أخرجو ــ 1

 .(2)توضأ ومسح على نعليه ن النيب أ ،أبيهعن 

 ،أوسأبي بن  أوسعن  ،عن يعلى بن عطاء ،ضًا بسند آخرأي أخرجو ــ 1

 ؟اميومًا توضأ فمسح على النعلني، فقلت له: أمتسح عليهأبي رأيت )قال: 

 .(1)(يفعل فقال: هكذا رأيت رسول اهلل 

 ،أوسأبي عن أوس بن  ،ى بن عطاءعن يعل ،ويف سند آخر ألمحد ــ 5

فقيل  ،ومسح على نعليه توضأف ،على ماء من مياه العربأبي كنت مع ): قال

 .(1)(يصنع ما أزيدك على ما رأيت رسول اهلل  :له، فقال

عن  ،شيموعباد بن موسى، قاال: ثنا ه ،سددحدثنا م)داود:  قال أبو ــ 6

 :قال ،أوس الثقفيأبي أخربني أوس بن  :قال عباد ،عن أبيه ،بن عطاءايعلى 

 .(5)(سح على نعليه وقدميهوم فتوضأأتى كظامة قوم  نه رأى رسول اهلل إ

أتى  رأيت رسول اهلل )داود أيضًا بسنده عن عباد قال:  أبو أخرجو ــ 3

 .(6)(كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه

                                                           

 .8/ ص1ج ( مسند أمحد:1)

 .9/ ص1ج ( مسند أمحد:2)

 .9/ص1( مسند أمحد: ج1)

  .( املصدر السابق1)

 .16/ ص1( سنن أبي داود: ج5)

 .( املصدر نفسه6)
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 رأيت رسول)أوس قال: أبي بن  أوسعن احلازمي بسنده  أخرجو ــ 8

 .(1)(توضأ ومسح على نعليه ثم قام فصلى اهلل

داود الطيالسي يف مسنده حديث أوس بسنده عن  وأب أخرجل: وأقو ــ 9

توضأ ومسح على  أن رسول اهلل  عن أوس الثقفي ،يعلى بن عطاء

 .(2)نعليه

أوس أبي عن  ،شيبه بسنديهماأبي وسنن ابن  ،عن سنن البيهقي ،ويف الكنز

 ،ومسح على نعليه فتوضأ ،بارعألإىل ماء من مياه اأبي هيت مع انت)قال: 

 .(1)(فعله فقال: رأيت رسول اهلل  ،كفقلت له يف ذل

ورواته  ،ألفاظه: ذكرنا ما عثرنا عليه من حديث أوس على اختالف أقول

لفاظ هذا أوا فيها هذا احلديث، وإني متعجب من اختالف أخرجوالكتب اليت 

عدم اعتناء الرواة يف  نن هذا االختالف نشأ مإ :ن يقالأوالذي ميكن  ،احلديث

وتارة كانوا  ،ارة يروون احلديث بلفظ مسعوه من شيوخهمت فكانوا ،روايتهم

 .فأوجب االختالف ،يروونه مبعناه من دون رعاية لفظه

مل  (نعله) ولفظ (قدمه)ولكين كلما تصورت يف توجيه االختالف يف لفظ 

وقد  ًا،كثري ًافإن بني القدم والنعل فرق ،القارئ أمتكن من توجيه مقنع يرضي

 للمتوضئكانت على صورة وهيئة ميكن   النيب خطر على بالي أن نعال

: كان البسًا نعليه ميكننا أن نقول  أن ميسح عليها وهو البسها، فالنيب

                                                           

 .61/ ص1ج ( الناسخ واملنسوخ:1)

 .521/ ص1ج ( سنن أبي داود:2)

 .115/ ص5ج ( كنز العمال:1)
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ال متنع من املسح على  ألنها ؛فمسح على قدميه حني لبسه هلا ،توضأعندما 

فلذلك الراوي لوضوء النيب وفعله تارة يقول: مسح على  ،ظاهر القدم

، وهو مسح حال لبسه نعليه :ى نعليه، أيمسح عل :لوتارة يقو ،قدميه

 .صحيح

تح املتعال يف محد بن حممد املغربي يف كتابه فهذا التوجيه ما ذكره أ ويؤيد

على صورة  (عليه الرمحة)فإن هيئة النعال اليت ذكرها يف تأليفه  ،أوصاف النعال

 .املسح على ظهر قدمه حال لبسه وتنعلهمن  املتوضئال متنع 

ال  (نعليهـ)ب (قدميه)ديل لفظ بت أو (هينعل)زيادة لفظ  ،كل حال فعلى

كان ميسح رجليه يف وضوئه كما  ن النيب أوهو  :مينع من إثبات املطلوب

 .قدمنا

وهذا  ،حكاه ابن أوسكما  آخر يروي وضوء النيب ابي واليك صح

 لفظه:
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 (*)برواية حذيفة بن اليمان  وضوء الرسول

                                                           

 :( حذيفة بن اليمان6) *()

(: )حذيفة من اليمن، روى عنه ابنه، وأبو 193/ ص1الغابة )جقال ابن األثري يف أسد 

 عبيدة، وعمر بن اخلطاب، وأبو وائل، وزيد بن وهب، وغريهم، هاجر إىل النيب 

 فخّيره بني اهلجرة والنصرة، فاختار النصرة، وشهد فتح اجلزيرة، ونزل نصيبني وتزوج فيها،

وكان عمر إذا استعمل عامال كتب عهده: وقد بعثت فالنًا وأمرته بكذا. فلما استعمل حذيفة 

 على املدائن كتب يف عهده ان امسعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم...( اخل.

 أقول: فعليه يلزم بوصية عمر إطاعة حذيفة وتصديق ما نقله.

كبار الصحابة، شهد هو وأبوه  ( قال: )حذيفة بن اليمان من112/ ص1ويف اإلصابة )ج

اليمان أحد، فاستشهد اليمان بها، وشهد حذيفة اخلندق وله بها ذكر حسن، روى عن 

الكثري، وعن عمر، وغريه، وروى عنه جابر، وجندب، وعبد اهلل بن يزيد، وأبو  النيب

الطفيل، وآخرين. وروى عنه من التابعني ابنه بالل، وربعي بن خراش، وزيد بن وهاب، 

وزر بن حبيش، وأبو وائل وغريهم. استعمله عمر على املدائن فلم يزل بها حتى مات بعد 

 هـ. 16قتل عثمان وبيعة علي بأربعني يومًا سنة 

 حذيفة، قال: لقد حدثين رسول اهلل وقال(: روى مسلم، عن عبد اهلل يزيد اخلطمي، عن)

 الساعة(.ما كان وما يكون حتى تقوم 

 أن الوضوء يتغري باجتهاد اجملتهدين، فأخِبر الناس بوضوئي. ا أخرب بهأقول:ولعل من مجلة م

وعند عمر، تقدم يف  وأقول أيضًا: هذا حذيفة العظيم القدر والشأن عند اهلل ورسوله 

توضأ بعد أن بال ومسح على  وفيه أنه  ،املستند الثالث حديثه يف وضوء رسول اهلل 

ومسح على رجليه يف وضوئه ال  تأسى برسول اهلل وعليه من  ،نعليه، ومل يغسل رجليه

 .إشكال عليه

 فإن قلت: التأسي به ال يتحقق مبسح الرجلني.

كانت على هيئة ال متنع من املسح على ظهر القدمني حني لبسهما  قلت: نعال رسول اهلل 

كتابه  كما ذكرنا وراجع: فتح املتعال يف أوصاف النعال، فإن مؤلف الكتاب املذكور أورد يف

ومجيعها على هيئة ال متنع من املسح على ظهر القدم، فإن مسح  ،صور نعال الرسول 

 عليها يقع املسح على ظهر الرجلني، وذكرنا عدة صور من )النعال( يف آخر الكتاب.
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 أتى رسول اهلل )عن حذيفة أنه قال: وائل أبي سنده عن ب الطربي أخرج

 .(1)(مباء فتوضأ ومسح على نعليه سباطة قوم فبال عليها ثم دعا

املتقي احلنفي يف كنز العمال عن أوس بن  ه عليأخرجليك حديث آخر إو

 من ستة كتب معتربة. نقاًل أوسأبي 

توضأ   رأيت رسول اهلل)أوس قال: أبي املتقي عن أوس بن  أخرج

 .(2)(ومسح على نعليه ثم قام إىل الصالة

 ،دنيومسند الع ،ومسند أمحد بن حنبل ،داود الطيالسيأبي سند مراجع 

 .وخمتار الظباء املقدسي ،نعيمأبي وكتاب  ،انوصحيح ابن حب

 

 املستند الرابع

  طالبأبي برواية أمري املؤمنني علي بن   وضوء رسول اهلل

ا من الكتب املعتربة وغريه ،علماء السنة الصحاح كما هو مذكور يف كتب

 .واحلديث ،والفقه ،من التفسري

بينا حنن )قال:  ،)*(مطرأبي عن  ،ثنا خمتار ،أبيحدثين  ،حدثنا عبد اهلل

                                                           

 .116/ ص5ج :كنز العمال (1)

 .36/ ص6ج :تفسري الطربي (2)

 .ني علي بن أبي طالب الراوي وضوء أمري املؤمن ( أبو مطر الثقة3) )*(

مطر، ذكره ابن حبان  (: )أبو218/ ص11قال ابن حجر العسقالني يف تهذيب التهذيب )ج

( أيضًا منه: املختار بن نافع التميمي، ويقال: العكلي أبو 69/ ص13. وجاء يف )جيف الثقات

عمر بن إسحاق التمار الكويف، روى عن ابن حيان التيمي، وعبد األعلى التيمي، وأبي مطر 

 عبد اهلل اجلهين(.
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أرني  :جاء رجل فقال ،يف املسجد على باب الرحبة أمري املؤمنني عليمع  جلوس

 ،ماء بكوز من ائتين :فقال ،قنربفدعا  ــــ وهو عند الزوال وضوء رسول اهلل 

 ،ورجليه إىل الكعبني ،ومسح رأسه واحدة ،وغسل ذراعيه ،ووجهه ،فغسل كفيه

 .(1)( كذا كان وضوء نيب اهلل ؟ السائل عن وضوء رسول اهلل أين :ثم قال

وهذا ، مطر مع اختالف يسريأبي املتقي يف الكنز حديث  علي أخرجأقول: 

جاء رجل إىل  ،ينا حنن جلوس مع علي يف املسجدب :مطر قالأبي عن ) نصه:

 ،ائتين بكوز من ماء :فقال ،فدعا قنرب ،وقال: أرني وضوء رسول اهلل  ،علي

 .(2)(ورجليه إىل الكعبني ،ومسح رأسه ،وغسل ذراعيه ،ووجهه ،فغسل يديه

عن كيفية وضوء رسول  : يظهر من سؤال الرجل من أمري املؤمنني أقول

ن النزاع كان أ :ويظهر أيضًا ،وء كان فيه اختالف شائع يف عصرهأن الوض :اهلل

ثالث غسالت  أوأثنني  أو ،ويف كيفية الوضوء هل هو مرة ،قائمًا يف حكم الرجلني

                                                                                                                                        

أقول: بناًء على قول العسقالني يف تهذيب التهذيب؛ أبو مطر، رجل معروف قد وثقه أبو حبان، 

، وقد أخرج عنه أمحد يف مسنده بواسطة خمتار بن وهو من شيوخ خمتار بن نافع التميمي التمار

 ، ي بن أبي طالبنافع أحاديث عديدة: منها حديثان يف كيفية وضوء أمري املؤمنني عل

وأخرج حديث الوضوء عنه يف كنز العمال، وقد ذكرنا أحاديثه يف هذا املستند، وقد بني يف 

، وأثبت مبا رواه: أن حكم أحاديثه كيفية وضوء أمري املؤمنني، ووضوء رسول اهلل 

، على رجليه، وقال: كذا كان وضوء النيب  الرجلني املسح، كما مسح علي 

( من رجاله الكبري، 15/ ص1ذكر أبا مطر يف )ج ب أن آية اهلل املامقاني ولكن من الغري

وقال: )ليس له ذكر يف كتب الرجال(، وقد تقدم أن العسقالني ذكره يف تهذيب التهذيب، 

وذكر توثيقه من ابن حبان، وهو من شيوخ خمتار التمار، كما يظهر من مسند أمحد بن حنبل 

 .(153/ص1)ج

 .158/ ص1وذكره باختالف يسري يف ج 138/ ص1مسند أمحد: ج (1)

 .138/ ص6ج :كنز العمال (2)
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فأمري  ،ولذلك ذكر الراوي أنه مسح رأسه ورجليه مرة واحدة ،ومسحات

 .اب أقنعه بهفأجاب الرجل جبو ،بفعله وقوله بيَّن وضوء رسول اهلل  املؤمنني

هو  والذي يظهر من مطالعة أحاديث الوضوء أن سبب النزاع واالختالف

الوضوء تى يف فكل عامل أف ،واجتهاداتهم يف الوضوء ،اختالف آراء العلماء

ويف حكم الرجلني  ،ختالف يف كيفيته، فوقع االعلى حسب رأيه واجتهاده

 ،ضوء رسول اهلل وأفتوا مبا رأوه من و عملواولكن بعض العلماء  ،خاصة

ومل يفتوا بغري ما ثبت  ،ومل جيتهدوا ومل يعملوا بآرائهم ،ومبا يظهر من القرآن

لو كان الدين ) :ولذلك كانوا يقولون ،وفعل النيب  ،لديهم من الكتاب

 .(بالرأي لكان باطن القدم أوىل باملسح من ظاهره يف الوضوء

وكان  ،مسح رجليه  ن النيبأوقد تقدم أن بعض الصحابة بينوا للناس 

 ،وال جيب الغسل ،عالم الناس بان املسح للرجلني جائزإغرضهم من هذا البيان 

ف ينادي ليعّر طالب باب مدينة علم النيب أبي فهذا أمري املؤمنني علي بن 

بل يلزم أن يعمل به كما ورد يف  ،ن الدين ال جمال ألعمال الرأي فيهأالناس 

 .ثابتة اليت ال ختالف القرآنالكتاب والسنة الصحيحة ال

 .وتعرف منه حكم الرجلني يف الوضوء ،الذي يظهر منه ذلك األحاديثليك بعض إو

أبي وسنن  ،شيبهأبي  ابن سننو ،املتقي من جامع عبد الرزاقعلي  أخرج 

لو كان الدين بالرأي : نه قالأ  وا بأسانيدهم عن عليأخرج): وقال ،داود

مسح   لكن رأيت رسول اهلل ،ملسح من ظاهرهمالكان باطن القدمني أحق با

(1)(ظاهرهما
. 

                                                           

 .113/ ص 5( كنز العمال: ج1)
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داود يف سننه أبو أخرجأقول: 
(1)

عن حفص بن  ،وسندين ،احلديث بلفظني 

وإليك  ،عن األعمش ،وعن وكيع ،إسحاقأبي عن  ،عن األعمش ،غياث

 :نصهما

عن  ،عن عبد خري ،إسحاقأبي عن  ،عن األعمش ،حفص بن غياث ــ1

ان الدين بالرأي لكان باطن القدمني أحق باملسح من لو ك)قال:  ،علي

 .احلديث (ظاهرهما

ن باطن أكنت أرى ) :قال ، بإسناده عن علي ،عن األعمش ،وكيع ــ2

 .(ميسح ظاهرهما حتى رأيت رسول اهلل  ،القدمني أحق باملسح من ظاهرهما

عن ) واليك نصه: ،ابن قتيبة احلديث الثاني مع اختالف يسري أخرج :أقول

قال: قال  ،عن عبد خري ،إسحاقأبي عن  ،عن األعمش ،عيسى بن يونس

ن أعلى القدمني أحق باملسح من أ ىما كنت أر :طالب أبي علي بن 

 .(2)(ميسح على أعلى قدميه  حتى رأيت رسول اهلل ،باطنهما

نقاًل عن مخسة كتب:  ،ه علي املتقي يف كنز العمالأخرجوهذا حديث آخر 

وسنن  ،د املسند ألمحد بن حنبلئوزوا ،يعلىأبي ومسند  ،داودأبي سنن 

ن أكنت أرى  :قال ،عن علي وسنن سعيد بن منصور: ) ،الدارقطين

ميسح   حتى رأيت رسول اهلل ،باطن القدمني أحق باملسح من ظاهرهما

(1)(ظاهرهما
. 

                                                           

 .13/ ص1( ج1)

 .63/ ص1( تأويل خمتلف احلديث: ج2)

 .2991 :، احلديث113/ص5( كنز العمال: ج1)
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 ،وقال: حدثنا عبداهلل ،أمحد بن حنبل احلديث مسندًا أخرجو أقول:

 عن ،عبد خري ، عناسحاقأبي عن  ،ثنا األعمش ،ثنا وكيع ،أبيحدثين 

حتى  ،ن باطن القدمني أحق باملسح من ظاهرهماأكنت أرى )قال:، علي

 .(1)(ميسح ظاهرهما  رأيت رسول اهلل

ومنت هذا  ،مسنده بسند آخر ه أمحد بن حنبل يفأخرجوهذا حديث آخر 

حدثنا  ،حدثنا عبد اهلل) وهذا لفظه: ،املتقدماحلديث متفق مع منت احلديث 

عن عبد  ،إسحاقأبي عن  ،ثنا األعمش ،ثنا وكيع ،إمساعيلبن  إسحاق

أرى أن باطن القدمني أحق باملسح من  كنتقال:  عن علي  ،خري

 .(2)(ميسح ظاهرهما  حتى رأيت رسول اهلل ،ظاهرهما

ومنت هذا احلديث مع  ،أمحد يف مسنده بسند آخر هذا احلديث أخرجو

وأبو  ،إمساعيلسحق بن إحدثنا ) وهذا لفظه: ،املتقدمة سواء األحاديث

عن  ،خريعبد عن  ،إسحاقأبي عن  ،ثنا األعمش ،قاال: حدثنا وكيع ،خيثمة

حتى  ،ن باطن القدمني أحق باملسح من ظاهرهماأكنت أرى  :قال، علي 

 .(1)(ميسح ظاهرهما  رأيت رسول اهلل

أبي املؤمنني علي بن  أمرياملروية عن  املتقدمة األحد عشر األحاديثن إأقول: 

 .ظاهر القدمني يف وضوئه كان ميسح على  ن النيبأ :يستفاد منها طالب 

بل يلزم على املتدين  ،عمال الرأي فيهإلن الدين ال جمال أ :ويستفاد منه

 .مل يوافق أوسواء وافق رأي املؤمن  ،ن يتأسى بنبيهأبدين اإلسالم 

                                                           

 .95/ ص1( مسند أمحد: ج1)

 .111/ ص1( املصدر السابق: ج2)

 .121/ ص1( املصدر السابق: ج1)
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 لَكُمْ كَانَ لَقَدْ :قائل قال عز من ،مرغوب فيه واجب والتأسي بالنيب 

كَثِرياً اللَّهَ وَذَكَرَ خِرَآلا وَالْيَوْمَ اللَّهَ يَرْجُو كَانَ لِّمَن حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِي
. فبحكم اآلية (1)

 ،باجملتهدين من بعده يالتأّس أحسن من بالرسول األكرم  التأسياملباركة 

 إىل خبثه. يءقرب من كل شأألنه  ؛ن أمروا الناس بغسل الرجلنيوهم الذي

 ،ن يغسلوا الرجلني يف الوضوءأن احلجاج ألجل ذلك أمر الناس أوقد تقدم 

وعمله ال يطابق من أنزل عليه القرآن رد أنس  ،وحيث كان رأيه خيالف القرآن

ال ق ،وكذب احلجاج ،صدق اهلل:وقال ،بن مالك على احلجاج عما أفتى به

 .وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبنَيِ :اهلل

 رسول رأيت) ثم قوله: ،وإليك بعض ما روي من وضوء أمري املؤمنني 

ويف مسند أمحد بن السنة،  أهلكذا يف كتب علماء  (يفعل ما فعلت  اهلل

ي احلنفي تقوكنز العمال لعلي امل ،وكتاب أحكام القرآن للجصاص ،حنبل

 اهلندي.

 ونقدم لك ما يف أحكام القرآن: ،ليك ما يف هذه الكتب بالتفصيلإو

عن النزال بن  ،عن عبد امللك بن ميسرة ،اجلصاص عن شعبة أخرج

دعا بكوز  ،فلما حضرت العصر ،ثم قعد يف الرحبة ،عليًا صلى الظهرن أ )*(سربة

                                                           

 .21األحزاب: سورة  (1)

 ( النزال بن سربة راوي حديث الوضوء8) )*(

،  عن النيب (: )النزال بن سربة اهلاللي الكويف، روى111/ص13جاء يف التهذيب )ج

 األنصاري، وأبي مسعود بن مالك، وسراقة مسعود، وابن ، وعثمان، وأبي بكر،وعلي 

 . مزاحم بن والضحاك رجاء، وإمساعيل بن يب،والشع الزراد، أبي ميسرة بن امللك عبد وعنه

 . الثقات( يف ابن حبان وذكره التابعني كبار من ثقة تابعي كويف العجلي: وقال
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 أبا ذلك يف وتبع صحبة، له األطراف، )من أبي مسعود: عن ترمجته يف املزي قال: قلت

 من األوىل لطبقةا مسلم يف عساكر، )قال(: وذكره وابن احلميدي، مسعود أبو وتبع مسعود،

 .أحاديث وله ثقة كان وقال: سعد، ابن وكذا الكوفة، أهل تابعي

 ال ثقة النزال معني: بن حييى عن منصور، بن إسحاق عن أبيه، عن أبي حامت، وقال ابن

 كبري(. تابعي الدارقطين: عن احلاكم عنه. وقال يسأل

ل بن عامر بن صعصعة، (: )النزال بن سربة من بين هال 119/ص1وجاء يف االستيعاب )ج

ومسع منه، وال أعلم له رواية إال عن علي، وابن مسعود،  ذكروه يف من رأى النيب 

وهو معدود من كبار التابعني وفضالئهم، وروى عنه الشعيب، والضحاك، وعبدامللك بن 

 ميسرة، وإمساعيل بن رجاء(.

ة وسكون املوحدة ــ اهلاللي (: )النزال بن سربة ــ بفتح املهمل265/ص6وجاء يف اإلصابة )ج

 الكويف. وذكره مسلم وابن سعد يف الطبقة األوىل من التابعني.

وقال الدارقطين: تابعي كبري. وكذا ذكره يف التابعني البخاري، وابن أبي حامت، وابن حبان، 

 وآخرون(.

وقال املزي يف مسند أبي مسعود: )النزال بن سربة له صحبة، وتبع يف ذلك أبا مسعود 

 الدمشقي، وابن عساكر.

وأخرج البخاري يف التاريخ األوسط من طريق مسعود عن عبد امللك بن ميسرة، عن النزال 

كنا حنن وأنتم من بين عبد مناف، فنحن وأنتم اليوم : بن سربة، قال: قال رسول اهلل 

 (. احلديث.من بين عبد اهلل

الفاضل، الذي لفضله وعظمة مقامه يف أقول: هذا الصحابي اجلليل أو التابعي الكبري، الفقيه 

العلم عدوه من الطبقة األوىل من التابعني، أخرب من عاصره مبا وصل إليه يف أحكام الشريعة، 

ومن أحكام الدين القويم والشريعة السهلة السمحة، ومل يقصر يف أداء واجبه ملا رأى من 

علي بن أبي  ل اهلل الناس االختالف يف طورهم، فقال إن خليفة املسلمني وصي رسو

 توضأ ومسح برأسه، ورجليه.  طالب 

 ــ أي مسح برأسه ورجليه يف وضوئه ــ(. فعل كما فعلت  إني رأيت رسول اهلل) :وقال 

وقد تقدم يف املستند الرابع أحاديثه الثالثة اليت أخرجها أمحد بن حنبل يف مسنده، ومجيعها  
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هكذا رأيت  :وقال ،هومسح برأسه ورجلي ،فغسل يديه ووجهه وذراعيه ،من ماء

(1)فعل اهلل  رسول

وزاد يف آخره زيادة ليست موجودة يف  ،احلديث أخرجن اجلصاص إأقول: 

 .واليك احلديث خاليًا من الزيادة .برواية غريه ،احلديث

بن  إسحاقوثنا  ،خيثمة أبوحدثين ) :قال ،عن عبد اهلل ،أمحد بسنده أخرجو

عن النزال بن  ،عن عبد امللك بن ميسرة ،عن منصور ،ثنا جرير :قال ،إمساعيل

فانطلق إىل جملس له جيلسه يف الرحبة،  ،الظهر قال: صلينا مع علي  ،سربة

 ،فأتى بإناء فأخذ منه كفًا فتمضمض ،ثم حضرت العصر ،فقعد وقعدنا حوله

ثم قال: إني رأيت  ،ومسح برأسه ورجليه ،ومسح بوجهه وذراعيه ،واستنشق

 .(2)انتهى باختصار ذكرنا منه حمل احلاجة .(فعلت فعل كما رسول اهلل 

من الزيادة اليت زيدت يف رواية اجلصاص، ولكن  احلديث سامل أقول: هذا

وكل ذلك ال ينايف  ،ألفاظهوالتقديم والتأخري يف  ،األلفاظمل تسلم من تبديل 

وقال: فعلت كما  ،مسح رجليه نه أوهو  :املقصود الذي حنن بصد إثباته

 .اهلل  لفعل رسو

                                                                                                                                        

مسح على رأسه ورجليه وقال  أنه  اد اجلميعمفادها واحد، وإن اختلفت ألفاظها، ومف

 .كذا فعل رسول اهلل 

أيضًا،  ، كان متأسيًا بالنيب فعليه، من تأسى بعلي يف طهوره، وتوضأ كما توضأ 

 رَسُولِ فِي لَكُمْحمبوب، ومرغب فيه، قال عز من قائل:  وال شبهة يف أن التأسي بالنيب 

 .حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ

 .113/ ص1حكام القرآن: ج( أ1)

 .159/ ص1( مسند أمحد: ج2)
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 .املغايرة فال حنتاج إىل ذكرها األلفاظوبالتأمل يف احلديثني تعرف 

روى نفس احلديث املتقدم بطريق  ،ويف حديث آخر عن النزال بن سربة

توضأ ومسح  طالب  أبيبن  وتعرف منه أن أمري املؤمنني علي ،روسند آخ

 .يفعل ذلك رأيت رسول اهلل  :وقال ،على رجليه

عن  ،ثنا شعبة ،بهزثنا  ،أبيحدثين  ،حدثنا عبد اهلل)وقال أمحد: 

  رأيت عليًا :قال ،قال: مسعت النزال بن سربة ،عبد امللك بن ميسرة

بتور من  يأت ،حضرت العصرا فلم ،ثم قعد حلوائج الناس ،صلى الظهر

ثم أخذ فضله  ،فأخذ منه كفًا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ،ماء

  وقد رأيت رسول اهلل ،إن أناسًا يكرهون هذاوقال:  ،فشرب قائمًا

 .(1)(يفعله

حديثني آخرين مبعنى ما تقدم عن النزال  (2)أمحد يف مسنده أخرجأقول: و

 :وقال ،مسح يديه وذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه وفيهما أنه  ،بن سربة

 .(صنع كما صنعت  ن رسول اهللإ)

دل لفظ الغسل باملسح ي ولكن ،ديثني مل يكن تقديم وتأخريففي هذين احل 

إذ املقصود من ذكر احلديث  ؛وهو غري ضار باملقصود ،لتشويش معنى احلديث

وقال: صنعت  ،مسح رجليه طالب أبي ن أمري املؤمنني علي بن أإثبات 

 .كما صنع رسول اهلل 

عن النزال بن سربة أنه رأى  ،ه سعيد بن منصور يف سننهأخرجوهذا حديث آخر 

                                                           

 .151/ ص1( مسند أمحد بن حنبل: ج1)

 .119/ ص 1( ج2)
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عن النزال بن  يف مسند علي  (1)العمال ومسح على قدميه، ويف كنز توضأ عليًا

ثم دخل  ،ثم مسح على نعليه وقدميه فتوضأثم دعا مباء  ،سربة أنه رأى عليًا بال

 . (2)ثم صلى ،فخلع نعليه ،املسجد

وسامل  ،و غريهأاليت زادها اجلصاص  هذا احلديث سامل من الزيادة :أقول

 وفيه داللة صرحية على أنه  ،يف الوجه واليدينعن تبديل الغسل باملسح 

 فالتوجيه لألحاديث اليت ذكر فيها ،مسح على قدميه يف وضوء رافع للحدث

ه للتجديد ال لرفع احلدث يف غري ؤمسح على رجليه بأنه كان وضو  بأنه

 أناملتقدمة اليت ذكر فيها  األحاديثوتوجيه يأباه هذا احلديث وغريه من  ،حمله

وقد تقدم يف حديث نقلناه من  ،ثللرجلني يف الوضوء كان لرفع احلداملسح 

فبال  ،سباطة قوم أتى رسول اهلل )قال: نه أ ،عن حذيفة ،(1)تفسري الطربي

 .(ثم دعا مباء فتوضأ ومسح على نعليه ،عليها

 أمري أنتدل مجيعها على  ،أحاديث مروية عن نزال بن سربة ستةفهذه 

ن ما فعلته من مسح وصرح بأ ،يه يف وضوئهمسح على رجل املؤمنني 

 .ال برأيي وال باجتهادي ،وضوئه يف الرجلني هو ما فعله رسول اهلل 

وتبني لك كيف كان يتوضأ باب  ،وإليك أحاديث أخرى تؤيد ما ذكرناه

ونص بذلك على  ،باتباعه ومن أمرنا النيب  ،مدينة علم رسول اهلل 

 .وجه العموم واخلصوص

                                                           

 .131/ ص 5( ج1)

 .131/ ص5ج كنز العمال: (2)

 .36/ ص 6( ج1)
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 ،كتاب اهلل :تارك فيكم الثقلني يإن) :فقوله  ،على العموم ما أمر أما

 .(متسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدًا إنما  ،وعرتتي أهل بييت

قام رسول )أنه قال:  ،بسنده عن زيد بن أرقم (1)مسلم يف صحيحه أخرجو

وأثنى  ،فحمد اهلل ،ًا بني مكة واملدينةّميومًا فينا خطيبًا مباء يدعى ُخ اهلل 

 أنبشر يوشك  أنافإمنا  ،الناس أيهاال أ ،ما بعدأ ثم قال:ر، ووعظ وذّك ،ليهع

كتاب اهلل فيه اهلدى  أوهلما :تارك فيكم ثقلني وأنا ،يأتي رسول ربي فأجيب

ثم  .(ب فيهعلى كتاب اهلل ورّغ فحّث) .واستمسكوا بهذوا بكتاب اهلل خوالنور ف

 .أذكركم اهلل يف أهل بييت ،بييت أهلاهلل يف  أذكركم ،بييت وأهل :قال

بيته؟  أهلأليس نساؤه من  ؟بيته يا زيد أهلمن  :)ثم قال( فقال له حصني 

قال: ومن بيته من حرم الصدقة بعده،  أهلولكن  ،بيته أهلقال: نساؤه من 

 وآل عباس. ،وآل جعفر، وآل عقيل، هم؟ قال: آل علي

 .(قال: كل هؤالء حرم الصدقة؟ قال: نعم

مسلم يف صحيحه بعد هذا احلديث، احلديث بسند آخر  : ثم روىأقول

 .بنحوه مبعنى حديث زهري الراوي للحديث

 ، وفيه يبني أهل البيت ببيان رسول اهلل (2)حديثًا  أخرجن مسلم أعلم أيضًا او

وَأَبْنَاءكُمْ أَبْنَاءنَا نَدْعُ تَعَالَوْاْ فَقُلْوملا نزلت هذه اآلية )قال مسلم:  وهذا نصه:
دعا  (1)

 .(أهلياللهم هؤالء ) :فقال ،وحسينًا ،وحسنًا ،وفاطمة ،عليًا رسول اهلل 

                                                           

 .125/ ص 2( ج1)

  .121ص/2( ج2)

  .61 :( آل عمران1)
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أبي وسائر أمته أن يتبعوا علي بن  ،أصحابهبه  احلديث الذي أمر  وأما

أنت  ،يا علي): فهو قوله  ،بعده عند اختالفهم يف أمور دينهم طالب 

 .(1)(تبني ألميت ما اختلفوا فيه من بعدي

هتدون من يهتدي امل ،وبك يا علي ،علي اهلاديو ،املنذر ناأ): وقال 

 .(2)(بعدي

 طالب أبي املؤمنني علي بن  أمريليك أحاديث الوضوء املروية عن وإ

 ،للصالة وتعرف بسببه الوضوء الواجب ،اليت تنبئك عن وضوئه 

 .والوضوء الذي أمر به النيب  ،والوضوء الذي ورد يف القرآن

  رأيت عليًا) :قال ،عن عبد خري ،السوداءأبي عن  أمحد بسنده أخرج

 .(1)(ــ ظهور القدمني :أيــ فمسح ظهورهما  توضأ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .156/ ص6كنز العمال: ج (1)

 .153/ ص6املصدر نفسه: ج (2)

 .211/ ص 1مسند أمحد بن حنبل: ج (1)
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   يروي وضوء الرسول (*)انِظبي أبو

رأيت عليًا ) :قال ،ظبيانأبي عن  ،ويف الكنز من سنن سعيد بن منصور

                                                           

 .( أبو ظبيان حصني بن جندب الكويف اجلنيب الثقة8) )*(

حصني بن جندب بن احلارث بن وحشي بن مالك اجلنيب ــ قبيلة من اليمن ــ أبو ظبيان 

الكويف، روى عن علي، وابن مسعود، وعمر، وسلمان، وأسامة بن زيد، وعمار، 

 وابن عمر، وعائشة، وغريهم.  وحذيفة، وأبي موسى، وابن عباس،

ومن التابعني: عن علقمة، وأبي عبيدة ابن عبداهلل بن مسعود، وحممد بن سعد بن أبي 

وقاص، وغريهم، وعنه ابنه قابوس، وأبو إسحاق السبيعي، وسلمة بن كهيل، واألعمش، 

  .وحصني بن عبد الرمحن، وأبو حصني، وعطا بن السائب، ومساك بن حرب، وعدة

وذكره ابن حبان يف  .معني، والعجلي، وأبو زرعة، والنسائي، والدارقطين: )ثقة( قال ابن

ثقة، وله أحاديث(. قال ابن أبي عاصم: )مات سنة وقال ابن أبي سعد: )كان  .الثقات

 هـ(. وقيل: غري ذلك. 93هـ(. وقال ابن سعد وغريه: )مات سنة 89

جلنيب ثقة، مسع ابن عباس، وامسه ( قال: )أبو ظبيان ا166/ ص1ويف ميزان االعتدال )ج

 حصني بن جندب(.

( يف أحوال حصني بن جندب: 166/ ص1أقول: ذكر العالمة املامقاني يف تنقيح املقال )ج

)أبي جندب(. وعّده الشيخ يف رجاله من نعيم، أنه من الصحابة، وكنوه بـ قال ابن منده، وأبو

 .وقال: يكنى بـ)أبي ظبيان( اجلنيب كويف أصحاب علي 

فهذا أبو ظبيان قد وثقه سبعة من علماء السنة من أهل اجلرح والتعديل، وهم: ابن معني، 

والعجلي، وأبو زرعة، والنسائي، والدارقطين، وابن حبان، وابن سعد، وقد صرح بوثاقته 

 .الذهيب يف ميزان االعتدال كما تقدم

به، وقد مر يف املستند الرابع: أنه واعرتف بوثاقته مثانية من العلماء ميكن األخذ حبديثه والعمل 

ومن أمرنا يف  خليفة رسول اهلل  حكى وضوء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

أحاديث كثرية باألخذ بأقواله وأفعاله، فلو أخذنا بكالم أبي ظبيان ومبا رواه من فعل 

 رسولمن انه مسح على نعليه ال إشكال عليه، وقد ذكرنا: أن النعال يف زمان  علي

كانت على هيئة ال متنع من املسح على ظهر القدم لو مسح   وزمان أمري املؤمنني اهلل

 .املتطهر على النعلني وهو البس هلما فال تغفل
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ثم  ،بالف ،أتى حائط السجن ،ويف يده عنزة ،ومخيصة ،وعليه إزار أصفر

ثم  ،ثم دخل املسجد فخلع نعليه ،وقدميه ،ومسح على نعليه ،تنحى فتوضأ

 .انتهى باختصار .(1)(صلى

وهو من سنن  ،حنوه من كنز العمال ًال بن سربة حديثاتقدم عن النز أقول:

 .سعيد بن منصور أيضًا

رأيت )قال:  ،ظبيانأبي بسنده عن  ،أخرجويف الكنز من جامع عبد الرزاق 

 .(2)(ثم دخل املسجد فخلع نعليه ،ومسح على نعليه توضأثم  ،بال عليًا

ولكن هذا غلط وسهو من  ،انبهصأبي عن  ،يف كنز العمال ]ه[: ذكرأقول

 .وقد تقدم نقله ،(1)كما ذكره يف من كنز العمال ،ظبيان وأبوالصحيح  ،الطابع
 

 (*)الوضوء برواية حبة العرني

 أبيرأيت علي بن )نه قال: أ ،العرني ةعن حب الطربي بسنده أخرج

                                                           

 .126/ ص5كنز العمال: ج  (1)

 .153/ ص5املصدر السابق: ج  (2)

 .116ص :5ج  (1)

 :( حبة العرني الثقة9) )*(

(: )حبة بن جوين بن علي بن عبد نهم 136/ ص2يب )جالتهذجاء يف  .الصحابي على قول

العرني، البجلي، أبو قدامة الكويف، قال الطرباني: له رواية، روى عن ابن مسعود، وعلي، 

 وعمار، وعنه سلمة بن كهيل، واحلكم بن عتيبة، وأبو حيان التيمي ، ومجاعة.

هلل، واحلمد هلل، وال إله اال قال سلمة بن كهيل، عن أبيه: )ما رأيته قط إال يقول: سبحان ا 

 اهلل، واهلل اكرب، إال أن يصلي أو حيدثنا(.

وقال العجلي وامسه أمحد بن عبد اهلل أن حبة كويف تابعي ثقة ، ثم قال: )ووثقه أمحد،  

  )قال(: وذكره أبو موسى املدني يف الصحابة(.
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هكذا ثم قال:  ،ومسح على نعليه توضأشرب يف الرحبة قائمًا ثم   طالب

 .(1)(صنع  رأيت رسول اهلل

وعصر علي كانت على هيئة يتمكن  ن النعال يف عصر النيب أوال خيفى 

بّين للناس وضوء فحبة  ،ن ميسح على ظهر قدميه حني لبسهاأاملتوضئ 

ن أال إومل يقصد من هذا البيان  ،يف حديثه رسول اهلل ووضوء  علي 

  اهلل كما كان يفعله رسول ،ن الرجلني حكمهما املسح ال الغسلأيفهم الناس 

 .واعرتف به علي 

ووضوء ابن عمه علي  خر تعرف منه كيفية وضوء النيب وإليك حديثًا آ

كفى عن لى الرجلني جائز وين املسح عأويثبت لك  ،طالب أبي بن ا

 .غسلهما

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .33/ص6تفسري الطربي: ج  (1)
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 يف املسح (*)خريأحاديث عبد 

                                                           

  :بت( عبد خري التابعي الثقة الث13) )*(

(: )عبد خري بن يزيد، ويقال: ابن جبيد بن جوني بن 121/ص6جاء يف تهذيب التهذيب )ج

عمارة الكويف، أدرك اجلاهلية، روى عن  عبد عمرو بن عبد يعرب بن الصائد اهلمداني، أبو

علي، وابن مسعود، وزيد بن أرقم، وأبي بكر، وعائشة، وعنه ابنه املسيب، وأبو إسحاق 

الشعيب، وخالد بن علقمة بن مرثد، وعطاء بن السائب، واحلكم بن السبيعي، وعامر 

وقال العجلي: كويف  .قال عثمان الدارمي، عن حييي بن معني: عبد خري ثقة .عتيبة، وغريهم

  ة.تابعي ثق

وذكره ابن حبان يف ثقات التابعني، وجزم بصحبته عبد الصمد بن سعيد احلمصي يف كتاب 

، وذكره مسلم رب، وغريه يف الصحابة؛ إلدراكه رسول اهلل وذكره ابن عبد ال .الصحابة

وقال أبو جعفر حممد بن احلسني البغدادي: سألت  .يف الطبقة األوىل من تابعي أهل الكوفة

 .أمحد بن حنبل عن الثبت يف علي، فذكر عبد خري

غالمًا  وقال عبد امللك بن سلع: قلت لعبد خري: كم أتى عليك ؟ قال: عشرون ومائة سنة، كنت

 فأسلمنا، يف قصة ذكرها أخرجها البخاري يف تارخيه(. ببالدنا فجاءنا كتاب رسول اهلل 

(: )عبد خري بن يزيد بن حممد اهلمداني، أبو عمارة، 121/ ص2وجاء يف االستيعاب )ج

، وهو من ومل يسمع منه، وهو معدود يف أصحاب علي  أدرك زمن النيب 

 من قضيته يف زمن اجلاهلية وأول اإلسالم.كبارهم، ثقة مأمون(. ثم ذكر 

(: )عبد خري بن يزيد ــ ويقال ابن حممد ــ بن جوني بن عبد 93/ص5وجاء يف اإلصابة )ج

 عمرو بن عبد يغوث بن الصائد اهلمداني، أبو عمارة الكويف، أدرك اجلاهلية.

 يسمع ومل قال اخلطيب: يقال امسه: عبد الرمحن. وقال أبو عمر: أدرك زمن النيب 

، وابن مسعود، وأبي بكر، وعائشة، وغريهم، وكان من كبار منه. روى عن علي 

، روى عنه ابنه املسيب، والشعيب، وأبو إسحاق السبيعي، وعبد امللك أصحاب علي 

بن سلع، وعلقمة بن مرثد، واحلكم، وعطاء بن السائب، وآخرون، نزل الكوفة، ذكره 

، ووثقه ابن معني، والنسائي، والعجلي، وذكره أمحد بن حنبل يف األثبات عن علي 

 مسلم يف الطبقة األوىل من التابعني(.
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 ،نعيم أبووقال: حدثنا  ،أبو حممد الدارمي يف مسنده روى) :القرطيبقال 

توضأ ومسح  قال: رأيت عليًا ،عن عبد خري ،إسحاقأبي عن  ،أخربنا يونس

فعل كما رأيتموني   رأيت رسول اهلل يلوال أن :(ثم قال)، على النعلني

 .(1)(ن باطن القدمني أحق باملسح من ظاهرهماأت فعلت لرأي

 مسح على ظهر قدميه.  بأنهحديث آخر فيه صراحة 

  رأيت عليًا) :قال ،خري عبد عن ،عن السدي ،أمحد بسنده أخرج

 أنيلوال ثم قال:  ،ومسح على ظهر قدميه ،فتمسح به مسحًا ،دعا مباء ليتوضأ

انتهى  .(2)(ن بطونهما أحقأت مسح على ظهر قدميه رأي  رأيت رسول اهلل

 .باختصار

نه دعا أ عن علي  ،خريعبد عن  ،يعن السد ،أمحد بسنده أخرجو

                                                                                                                                        

أقول: بناء على ما تقدم عبد خري من رجال اخلري، وامسه طابق مسماه، وقد اعرتف بوثاقته 

مخسة من رجال التعديل، وهم: النسائي، وأمحد بن حنبل، وابن معني، والعجلي، وابن 

 عداد العظماء، وهم الطبقة األوىل من التابعني، ولعلو مقامه كان من حبان، وذكره مسلم يف

 .كبار أصحاب أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

وقد أخذ منه احلديَث والعلَم احلفاُظ والعلماُء، فعبد خري اخلري أدى ما وجب عليه من تعليم  

حكم الرجلني يف  أصحابه، وعلمهم ما كان يعلمه من األحكام الشرعية، ومن مجلتها

وقد مر يف املستند الرابع  .الوضوء، فعّرف الناس ببياناته الوافية أنه جيب مسح الرجلني

، ووضوء أحاديث عديدة تزيد على عشرة رواها عبد خري، وبّين فيها وضوء علي 

، ، وبّين حكم الرجلني يف الوضوء ببيان إمامه ابن عم رسول اهلل رسول اهلل 

 .ان بيانه مهما كان ال يكون كبيان أمري املؤمنني علي ابن أبي طالب وأكتفي بذلك ف

 .132/ ص6تفسري القرطيب ج  (1)

 .116/ ص1مسند أمحد: ج  (2)
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ثم  ،ومسح على نعليه ،ثم توضأ وضوءًا خفيفًا ،بكوز من ماء فشرب وهو قائم

  .انتهى باختصار .(1)( هكذا وضوء رسول اهلل): قال

توضأ  أيت عليًا ر)خري قال: عبد أمحد بسنده عن سفيان عن  أخرجو

 .(2)(ــ القدمني :أيــ فمسح ظهورهما 

ن أ تقدم ما يقرب من مخسة وعشرين حديثا فيها ما يثبت املطلوب وهو أقول:

باملسح للقدمني يف وضوئه  يكتفيجائز، فالذي  أواملسح يف الرجلني للمتوضئ الزم 

يهما وعلى علي صلى اهلل علوب ،ألنه تأسي بالنيب ؛ه صحيح ال إشكال فيهؤوضو

 .ومل ينزل له ناسخ ،نزل به القرآنهو ما  ووضوء النيب  آهلما،

 

 املستند اخلامس

 والوضوء للمسيء صالته ,ن فيها كيفية الصالةاليت بّي األحاديثيف 

 .لعلماء السنة ،والفقه ،واحلديث ،وإليك ما عثرنا عليها يف كتب التفسري

عن  ،علي بن عبد العزيزو ،والدارقطين ،النسائي روى): قال القرطيب

إذ جاءه رجل فدخل  قال: كنت جالسًا عند رسول اهلل  ،رفاعة بن رافع

وعلى  م على رسول اهلل فلما قضى الصالة جاء فسّل ،املسجد فصلى

وجعل الرجل  ،فإنك مل تصلِّ ،ارجع فصلِّ :رسول اهلل فقال  ،القوم

 م علىلما جاء فسّلف ،وجعلنا نرمق صالته ال ندري ما يعيب منها ،يصلي

فإنك مل  أرجع فصّل ،وعليك :النيب له  قال ،وعلى القوم النيب

                                                           

 .123/ ص1املصدر السابق: ج (1)

 .121/ ص1( املصدر السابق: ج2)
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ما ألوت  :فقال له الرجل ،ثالثا أوبذلك مرتني  فال ندري أمره :قال همام .تصّل

ال تتم صالة أحدكم  هأن :فقال رسول اهلل  ،فال أدري ما عبت من صالتي

وميسح  ،املرفقني إىلل وجهه ويديه فيغس ،(1)حتى يسبغ الوضوء كما أمره اهلل

قرآن وما لا ثم يقرأ أّم ،ثم يكرب اهلل تعاىل ويثين عليه ،برأسه ورجليه إىل الكعبني

ثم يكرب فريكع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله  ،أذن له فيه وتيسر

يقيم صلبه ويأخذ  ويستوي قائمًا حتى ،مسع اهلل ملن محده :ثم يقول ،ويسرتخي

جبهته  :ورمبا قال :قال همام ــ يكرب فيسجد فيمكن وجهه ثم ،عظم مأخذه كل

يكرب فيستوي قاعدًا على مقعده  ثم ،حتى تطمئن مفاصله ويسرتخي ــ ألرضا من

ال تتم  :ثم قال ،هكذا أربع ركعات حتى فرغ ةفوصف الصال ،ويقيم صلبه

 .(2)(صالة أحدكم حتى يفعل ذلك

 :ثم قال: قلت هريرة خرجه مسلم،أبي ث ومثله حدي)ثم قال القرطيب: 

وتبليغه إياها مجيع  ،فهذا بيان الصالة اجململة يف الكتاب بتعليم النيب 

ومل ميتثل  ،مبا فرض عليه الرمحن خّلأو ،فمن مل يقف عند هذا البيان ،األنام

 بَعْدِهِمْ مِن فَخَلَفَ كان من مجلة من دخل يف قوله تعاىل: ما بلغه عن نبيه 

الشَّهَوَاتِ وَاتَّبَعُوا ةَالالصَّ أَضَاعُوا لْفٌخَ
(1). 

ن أل ؛ومل يقل الوضوء والصالة ،(هذا بيان الصالة) :أقول: قال القرطيب

 ،كما هو معلوم يف هذا احلديث ،الوضوء معلوم مبني ليس فيه إمجال يف القرآن

فكل  ،هبل الوضوء يف هذا احلديث بيان واضح حبيث ال يشك السامع والقارئ ل

                                                           

 .أي: ال جيتهد وال يأخذ بقول جمتهد يقول برأيه كما تقدم من احلجاج يف األهواز (1)

 .296/ ص 1تفسري القرطيب: ج (2)

 .169األعراف:  (1)
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الوضوء غسلتان  :فرد نظر يف هذا احلديث ثم سأل عن الوضوء يقول

كم هذا احلديث هو حبوال يشك يف أن حكم الرأس والرجلني  ،ومسحتان

يلزم عليه أن يتصرف يف  الغسل ن حكم الرجلنيأب :والذي يقول ،املسح

 .له عن ظاهرهويؤو ،ألفاظه

من علماء السنة يف  ه مجاعةأخرجن هذا احلديث الشريف أوال خيفى 

من حيث ان ، ختتلف اختالفًا يسريًا ألفاظهمتأليفاتهم غري القرطيب، ولكن 

 مجيع من عثرنا عليه إن شاء اهلل تعاىل. ألفاظخمتلفة نذكر يف هذا املختصر  ألفاظهم

 :(1)ه احلاكم النيسابوري بأسانيد متعددةأخرجومن مجلة من 

ثنا حجاج بن  ،علي بن عبد العزيزثنا  ،حدثنا علي بن محشاذ العدل ــ1

بن حييى بن  ثنا علي ،طلحةأبي ثنا إسحاق بن عبد اهلل بن  ،ثنا همام ،منهال

 نه كان جالسًا عند رسول اهلل أ) :رفاعة بن رافععن عمه  ،أبيهعن  ،خالد

فلما قضى صالته جاء فسلم على رسول  ،إذ جاءه رجل فدخل املسجد فصلى

فإنك  ،أرجع فصّل ،وعليك :ل له رسول اهلل فقا، وعلى القوم اهلل 

من  ما أدري ما عبت :فقال الرجل ،ثالثة أوما مرتني أوذكر ذلك  ،مل تصّل

حتى يسبغ الوضوء كما  ال تتم صالة أحد نهاإ: فقال رسول اهلل  ؟صالتي

إىل  رأسه ورجلهوميسح  ،أمره اهلل عز وجل بغسل وجهه ويديه إىل املرفقني

ثم يكرب  ،ويقرأ من القرآن ما أذن له فيه ،كرب وحيمد اهلل وميجدهثم ي ،الكعبني

مسع  :ثم يقول ،ويستوي حتى تطمئن مفاصله ركبتيهويركع ويضع كفيه على 

ثم  ،ثم يقيم صلبه ،حتى يأخذ كل عظم مأخذه ويستوي قائمًا ه،اهلل ملن محد

                                                           

 .211/ ص1ج املستدرك للحاكم: (1)
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يكرب ثم  ،يكرب فيسجد فيمكن جبهته من األرض حتى تطمئن مفاصله ويستوي

فوصف الصالة هكذا  ،صلبهويقيم  ،فريفع رأسه ويستوي قاعدًا على مقعدته

 .(ال يتم صالة أحدكم حتى يفعل ذلكحتى فرغ ثم قال: 

هذا صحيح على شرط الشيخني بعد ) :أقول: قال احلاكم بعد نقله احلديث

نه حافظ ثقة، فكل من أفسد قوله فالقول قول إقام همام بن حييى إسناده فأن أ

عن سعيد  ،ا فيه على عبيد اهلل بن عمروإمنا اتفق ،خيرجاه بهذه السياقة مام ومله

 . (هريرةأبي عن  ،املقربي

هذا احلديث يف تارخيه الكبري عن حجاج بن  إمساعيلوقد روى حممد بن 

 .(مل يقمه محاد بن سلمة) :ثم قال ،منهال وحكم له حبفظه

دثنا بصحة ما ذكره البخاري ح) :وقال ،ه احلاكم بهذا السندأخرجثم  ــ2

ثنا  ،ثنا عثمان ،ثنا موسى بن احلسن بن عباد ،ويهمحد بن بابأبكر حممد بن  أبو

عن علي بن حييى بن  ،طلحةأبي عن إسحاق بن عبد اهلل بن  ،محاد بن سلمة

 (.فصلى املسجد وقد صلى النيب  دخل ن رجاًلأ :أبيهعن  ،خالد

وقد أقام ) حلاكم يف بيان الطريق الثالث:ال اثم ق ،ثم ذكر احلديث كما تقدم

بن  وإمساعيل ،وحممد بن إسحاق بن يسار ،داود بن قيس الفراء :هذا اإلسناد

 .(جعفر بن كثري

ثنا  ،بن يعقوب العباس حممد أبوفحدثناه  ،أما حديث داود بن قيس) ــ1

نا داود بن قيس وأخرب أخربنا :بن وهب قال: قرأ علّي ،مد بن نصر اخلوالنيحم

أنبأ داود  ،أنبأ عبد اهلل ،أنبأ عبدان ،املوجه أبوأنبأ  ،احلسن بن احلكيم املروزي

وكان بدريًا قال:  ،عن عمه ،أبيحدثين  ،ثنا علي بن حييى بن خالد ،بن قيس
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ثم  ،فدخل رجل فصلى ركعتني ،جالسًا يف املسجد كنت مع رسول اهلل 

 .وذكر احلديث بطوله (.جاء فسلم

أمحد بن جعفر  ، فأخربناث حممد بن إسحاق بن يساروأما حدي) ــ1

بن  إمساعيلثنا  ،أبيحدثين  ،محد بن حنبلأثنا عبد اهلل بن  ،القطعي

حدثين علي بن حييى بن خالد بن رافع  ،عن حممد بن إسحاق ،إبراهيم

بينما حنن  :قال ،عن عمه رفاعة بن رافع ،أبيهعن  ،حدثين زريق ،األنصاري

فرغ رسول أن بعد  ،األنصارإذ أقبل رجل من  ، املسجديف اهلل  عند رسول

م عليه فسّل ،ثم أقبل حتى قام على رسول اهلل  ،من الصالة فصلى اهلل 

 .فذكر احلديث .(فإنك مل تصّل ارجع فصّل ،وعليكفقال: 

محد أأبو العباس حممد بن  ، فأخربناأما حديث إمساعيل بن جعفر) ــ 5

ثنا قتيبة بن سعد  ،عيسى حممد بن عيسى الرتمذي وأبثنا  ،(مروـ)احملبوبي ب

عن حييى بن  ،ثنا إمساعيل بن جعفر :قاال ،وعلي بن حجر السعدي ،الثقفي

عن رفاعة بن  ،عن جده ،أبيهعن  ،علي بن حييى بن خالد بن رافع الزرقي

وحنن  :قال رفاعةــ  بينما هو جالس يف املسجد يومًا ن رسول اهلل أ :رافع

 ثم ذكر احلديث بطوله. .(ىجاء رجل كالبدوي فصّل إذــ معه 

كما  ، تلخيص املستدرك للحاكمالذهيب هذا احلديث يف أخرجأقول: 

احلديث ) :وقال ،وحكم بصحته ،احلاكم بأسانيد متعددة وهي مخسة هأخرج

. ويف لفظ الذهيب فيه اختالف (البخاري ومسلم :أي ،صحيح على شرطهما

 ولذلك نذكره.

أبي ثنا إسحاق بن عبد اهلل بن  ،ثنا همام ،حجاج بن منهال) :قال الذهيب

نه كان أ ،عن عمه رفاعة بن رافع ،أبيهعن  ،ثنا علي بن حييى بن خالد ،طلحة
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فلما قضى  ،إذ جاءه رجل فدخل املسجد فصلى جالسًا عند رسول اهلل 

 :فقال له رسول اهلل  ،وعلى القوم م على رسول اهلل صالته جاء فسّل

فجعلنا نرمق صالته  ،ىفرجع فصّل :قال ،تصلِّفإنك مل  ارجع فصّل ،يكوعل

 م على رسول اهلل فلما قضى صالته جاء فسّل ،وال ندري ما نعيب منها

وذكر  .فإنك مل تصّل ارجع فصّل ،وعليك :فقال رسول اهلل  ،وعلى القوم

فقال  ؟من صالتي ما أدري ما عبت عليَّ :فقال الرجل ،ثاذلك مرتني أو ثال

 ؛أنها ال تتم صالة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اهلل :اهلل  رسول

 ،ثم يكرب ،فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقني وميسح رأسه ورجليه إىل الكعبني

فيضع  ،فريكعثم يكرب  ،ويقرأ من القرآن ما أذن اهلل له فيه ،وحيمد اهلل وميجده

مسع اهلل ملن  :ثم يقول ،يطمئن مفاصله ويستوكفيه على ركبتيه حتى ت

ثم يكرب  ،ثم يقيم صلبه ،ويستوي قائمًا حتى يأخذ كل عظم مأخذه ،محده

فع رأسه ثم يكرب فري ،فيمكن جبهته من األرض حتى تطمئن مفاصله ويستوي

ثم  ،فوصف الصالة هكذا حتى فرغ .ويقيم صلبه ويستوي قاعدًا على مقعدته

احلديث  :أيــ ا معلى شرطه .ال تتم صالة أحدكم حتى يفعل ذلك :قال

 ،فقد أقام همام بن حييى إسنادهــ  بخاري ومسلمالصحيح على شرط الشيخني 

: مل (ثم قال) .عن حجاج بن منهال ،رواه البخاري يف تارخيه .والقول قوله

 .(1)(إسناده ةيقم محاد بن سلم

 ،بن عبد اهلل إسحاقعن  ،محاد بن سلمة) :ثم ذكر حديث محاد، وقال

 دخل املسجد وقد صلى النيب  ن رجاًلأ :أبيهعن  ،علي بن حييىعن 

 احلديث. (...فصلى

                                                           

 .211/ ص1تلخيص املستدرك للذهيب يف ذيل مستدرك احلاكم: ج (1)
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 وإمساعيل ،وابن إسحاق ،داود بن قيس :وأقام إسناده)الذهيب: ثم قال 

 .اهـ (بألفاظهبن جعفر 

املتقي احلنفي يف كنز  احلديث املتقدم علي أخرجمجلة من  أقول: ومن

أبي سنن  :ة وهيثة منها من الصحاح الستعة كتب ثالنقاًل من أرب (1)العمال

ليك إو ،(5)والرابع مستدرك احلاكم (1)وسنن ابن ماجة (1)وسنن النسائي (2)داود

 :لفظه الختالفه مع ما تقدم

 ؛اهلل أمرهنه ال تتم صالة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما إ) :قال 

ثم يكرب  ،ورجليه إىل الكعبني ،فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقني وميسح رأسه

 .(ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه اهلل وأذن فيه ،وميجده ،وحيمده ،اهلل

 .احلديث كما تقدم يف تفسري القرطيب

ه احلفاظ عن أخرج .(ال تتم صالة أحدكم حتى يفعل ذلك): وقال 

 .رفاعة بن رافع

عن  ،عن علي بن حييى بن خالد بسنده (6)ابن ماجة يف سننه أخرجأقول: 

نها ال إ) :فقال أنه كان جالسًا عند النيب  ،رفاعة بن رافع هعن عم ،هأبي

يغسل وجهه ويديه إىل  ،تتم صالة ألحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره اهلل تعاىل

 .احلديث (وميسح برأسه ورجليه إىل الكعبني ،املرفقني

                                                           

 91/ ص1ج (1)

 .86/ ص1ج (2)

 .161/ ص1ج (1)

 .89/ ص1ج (1)

 .211/ ص1ج (5)

 .89/ ص1ج (6)
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 لطيفة

محله  جيب) :قوله )ورجليه( وقال (1)اهلامشيف  احملشي لسنن ابن ماجة ذكر

 (.على الغسل بأدلة خارجية كما محل القرآن عليه

واحلديث وجوب مسح  ،إذا كان ظاهر لفظ القرآن :ن يقولأولقائل 

 ،وميسح على الرجلني ،فلم ال نأخذ مبنطوق القرآن وظاهره الصريح ،الرجلني

 ،ونرتك ما خيالف القرآن من أخبار اآلحاد وغري اآلحاد ملخالفته للكتاب احلكيم

 ؟وإن كان خالف القرآن ،اجملتهدين ن نقلد اجتهادأميكن وهل 

اهلل تعاىل العلماء واجملتهدين يف الدين خري جزاء، ولعل احملشي  ىجز

 .باجتهاده هذا حصل أجرا واحدًا

وا هذا احلديث جالل الدين أخرجالذين  ،ومن مجلة العلماء واحملدثني

تصار يف كتابه الدر خالاحلديث على حنو ا أخرجنه إف ؛السيوطي الشافعي

 وقال ما هذا لفظه: (2)املنثور

قال  ن رسول اهلل أ ،عة بن رافعاعن رف ،البيهقي يف سننه أخرج)

ن أنها ال تتم صالة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره إ: صالته يءللمس

 .اهـ (وميسح برأسه ورجليه إىل الكعبني ،يغسل وجهه ويديه إىل املرفقني

أصل كنز  وهو ،ه يف كتابه مجع اجلوامعأخرجاماًل كما : مل خيرجه كأقول

وزاد عليه ما عثر عليه من  ،ب مجع اجلوامعفإنه بّو ؛العمال لعلي املتقي احلنفي

 كمال.إلباب ا

وا هذا احلديث الشوكاني يف كتابه نيل أخرجومن مجلة العلماء الذين 

                                                           

 .89/ ص1ج (1)

 .161/ ص 1ج (2)
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 :وقال ،صددهما حنن ب أخرجثم  ،قدم ذكرهابعد نقله أحاديث ت (1)األوطار

، ال تتم صالة أحدكم :عن رفاعة بن رافع مرفوعا بلفظ ،الدارقطين أخرج)

 .(وميسح برأسه ورجليهوفيه: 

ه غريه أخرجك إذ لوال يضرنا ذ ،أقول: مل خيرج الشوكاني احلديث كامال

، ثم ال تتم صالة أحدكم: وهو قوله  ؛منه حمل احلاجة أخرجكاماًل بل 

ن احلاكم أه مرفوعا، وقد عرفت أخرج، وقال يهه ورجلسوميسح برأ: ذكر

وقد  ،متصاًل وه مسندًاأخرج ،داود وأبا ،والنسائي ،وابن ماجة ،والذهيب

ن رجال احلديث ثقات جيوز أخذ احلديث عنهم على أح احلاكم الذهيب صّر

 .شرط الشيخني البخاري ومسلم

نتهض إن صح احلديث فال ي) :وهو أنه قال ،ثم ذكر ما ال خيفى لطفه

 .(فوجب تأويله ملثل ما ذكرناه يف اآلية ،ملعارضة ما أسلفناه

نه أنقول  ،ثبوت هذا احلديث وعلى تقدير) :وقال ،ثم ذكر لطيفة أخرى

 .(، وقد ذهب بعضهم إىل نسخهمنسوخ

املسح على  :أيــ هذا ) :وقال ،ألطف من مجيع ما قال ثم قال قواًل

 .(الماإلسكان يف أول  ــ الرجلني يف الوضوء

 هوكذلك توجيهات غري ،ن توجيهاته توجيهات ال يقبلها املنصفأوال خيفى 

ن بوجوب املسح وفنحن القائل ،الرجلني لآلية واألحاديث الواردة يف مسح

ونأخذ باعرتاف عمر بن  ،(اإلسالم أولكان يف  بأنه) للرجلني نأخذ باعرتافه

قبل ما روي من ن وال ،(على القدمني نه مسح النيب أ)اخلطاب لسعد 

                                                           

 .161/ ص1ج (1)
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وعلى خالف ما  ،على خالف القرآن األخبارن تلك أل ؛على خالفه األحاديث

 .ووضوء أصحابه وضوئه  منورد 

فيظهر  ،كان ميسح على قدميه ن النيب أب :ما تصريح عمر بن اخلطابأو

 ه جالل الدين السيوطي يف تفسريه وإليك نصه:أخرجذلك من حديث 

ذكر املسح على  :نه قالأعن ابن عباس  ،الطرباني يف األوسط أخرج)

سعد أفقه منك.  :سعد، وعبد اهلل بن عمر، فقال عمرالقدمني عند عمر، و 

 ،على القدمني ــ :ــ أيمسح  ن رسول اهلل أإنا ال ننكر  ،يا سعد :فقال عمر

فإنها أحكمت كل شيء وكانت آخر  ؟ولكن هل مسح منذ أنزلت سورة املائدة

 .(1)( براءةإالسورة من القرآن 

ويظهر  ،كان ميسح على القدمني ن النيب أأقول: يظهر من هذا اخلرب 

وقد ذكرنا  ،نها حمكمة مل تنسخ آياتهاأو ،آخر السور نزوال املائدةن سورة أأيضًا 

تدل  (اجلر والنصب)ن اآلية على قراءة أب :تصريح الرازي واحلليب وغريهما

 على لزوم املسح للرجلني كالرأس.

 أبو ،الصالة والوضوء ألصحابه حديث تعليم النيب  أخرجمجلة من ومن 

 :ألفاظهوهذا نص  ،عن رفاعة بن رافع ،احلديث بسنده أخرجفإنه  ؛داود يف سننه

ال تتم صالة أحدكم حتى : قال رسول اهلل ) :يف سننهداود  أبوقال 

 وميسح فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقني ،يسبغ الوضوء كما أمره اهلل عز وجل

 احلديث. (2)(برأسه ورجليه إىل الكعبني

                                                           

 .161/ ص1ج الدر املنثور: (1)

 .83ــ 86/ ص1سنن أبي داود: ج (2)
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إىل  وميكن االستدالل بهذه املوارد على ثبوت املطلوب من زمان حياة النيب 

اليت هي آخر السور  املائدةورة كان ذلك بعد مدة قليلة من نزول س حني وفاته، وقد

 . منهمواحملدثني ،واملفسرين ،بتصريح العلماء ،نزواًل وهي حمكمة غري منسوخة

املائدة من آخر ما نزل ) :نه قالأميسرة أبي عن  ،القرطيب بسنده أخرجو

 .(1)(ليس فيها منسوخ احلديث

نه قرأ سورة املائدة يف حجة الوداع أ روى عن النيب )وفيه أيضًا قال: 

 .(حلوا حالهلا وحرموا حرامهاأالناس، إن سورة املائدة آخر ما أنزل ف أيهاوقال: 

أبي عن  ،كالهما يف الناسخ ،والنحاس ،داود أبو أخرج): وقال السيوطي

 .(2)(املائدة شيء مننه قال: مل ينسخ أ ،ميسرة عمرو بن شرحبيل

 ،وابن املنذر ،داود يف ناسخه وأبو ،عبد بن محيد أخرج)وفيه أيضًا قال: 

 .(ال :فقال ؟نسخ من املائدة شيء :قال: قلت للحسن ،عونأبي عن 

نهما أ ،وعطية بن قيس ،بن حبيبعن ضمرة  ،عبيد أبو خرجأ)وفيه أيضًا قال: 

القرآن نزواًل، حلوا حالهلا وحرموا  املائدة من آخر :: قال رسول اهلل قاال

 .(حرامها

 

 املستند السادس

 البيت وعبد اهلل بن عباس حرب األمة أهلفتوى 

 عن ابن ،فنقل القفال يف تفسريه ،الرجلني وغسلهما اختلف الناس يف مسح

                                                           

 .11ــ  13/ ص6ج ( تفسري القرطيب:1)

 .252/ ص2ج تفسري الدر املنثور: (2)
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 ،جعفر الباقر حممد بن علي أبي و ،والشعيب ،وعكرمة ،وأنس ،عباس

 .(1)ن الواجب فيها املسحأ

تفسري كشف الكشاف عند تفسري آية الوضوء يف سورة املائدة ذكر مسح 

نه املنقول من ابن إ :قال القفال)وقال:  ،وذكر من قال بوجوبه ،الرجلني

إىل وجوب  ،جعفر الباقر أبي واإلمام ،والشعيب ،وعكرمة ،وأنس ،عباس

  .ــ يف الرجلني :أيــ املسح 

جعفر حممد أبي عن  ،عن جابر ،عن عنبسة ،ثنا هارون)ابن محيد قال: 

 .(2)(ــ يف الوضوء :أيــ  امسح على رأسك وقدميكنه قال: أ ،الباقر 

واحلسن  ،جعفر حممد بن علي أبي و ،وعلقمة ،عن ابن عمر وروي

ن أوجماهد يف إحدى الروايات  ،وجابر بن زيد ،ياتالبصري يف إحدى الروا

 .(1)الذي نزل به القرآن مسح الرجلني يف الوضوء

يف حكم ــ اختلف الناس على مذاهب  :يقال النوو)قال الشوكاني: 

ن الواجب أ :وابن عباس  ،وقد ثبت عن علي  ــ الرجلني يف الوضوء

 .(1)(يف الوضوء مسح الرجلني ال غسلهما

فرض  :أيــ فرضهما املسح  :نه قالأيروى عن ابن عباس ): (5)عرانيقال الش

بهامش ميزان  األئمةيف اختالف  األمةكتاب رمحة ]ويف[  ،ــ الرجلني يف الوضوء

                                                           

 .68/ ص6تفسري النيسابوري بهامش تفسري الطربي ج (1)

 .31/ ص6ج تفسري الطربي (2)

 .25/ ص2ج :تفسري ابن كثري (1)

 .191ص /1نيل األوطار: ج (1)

 .19/ ص1ج :ميزان الشعراني (5)
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ن فرض الرجلني املسح ال الغسل أ :وكان فتوى عبد اهلل بن عباس) قال: ،(1)الشعراني

 .(ــ يف الوضوء :أيــ 

 ،أنه قال: الوضوء غسلتان )*(ن عباسعن اب يرو)قال القرطيب: 

 .(ــواملروي عن رسول اهلل ،يف القرآن أي الوضوء الواردــ  ومسحتان

                                                           

 .131/ ص1ج (1)

  .( عبد اهلل بن عباس ابن عم رسول اهلل 13) )*(

 عبد بن هاشم بن املطلب عبد بن عباس بن (: )عبداهلل192/ ص1جاء يف أسد الغابة )ج

 بنت لبابة الكربى وأمه: ولده، أكرب وهو العباس، بأبيه كين القرشي، العباس أبو مناف

 علمه، لسعة يسمى البحر وكان الوليد، بن خالد خالة ابن وهو اهلاللي، حزن بن ارثاحل

 فحنكه  النيب به فأتي مكة، بالشعب من بيته وأهل  والنيب ولد األمة، حرب ويسمى

سنني، وفيه بسنده عن عبد اهلل بن عتبة: أن عمر كان إذا  بثالثة اهلجرة قبل وذلك بريقه،

ة قال البن عباس: إنها قد طرحت علينا أقضية وعضل، فأنت هلا جاءته األقضية املعضل

 وألمثاهلا، ثم يأخذ بقوله وما كان يدعو لذلك أحدًا سواه.

وقال عبد اهلل بن عتبة: كان ابن عباس قد فات الناس خبصال بعلم ما سبقه وفقه فيما احتيج 

منه، وال  رسول اهلل إليه من رأيه، قال: وما رأيت أحدًا كان أعلم مبا سبقه من حديث 

بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، وال أفقه يف رأي منه، وال أعلم بتفسري القرآن، وال 

 .بفريضة منه، وال أثقب رأيًا فيما احتيج إليه منه

)وفيه(: قال ليث ابن أبي سليم: قلت لطاووس: لزمت هذا الغالم ــ يعين ابن عباس ــ، 

؟ قال يف جوابه: إني رأيت سبعني رجاًل من اهلل وتركت األكابر من أصحاب رسول 

 .، إذا تدارؤوا يف أمر صاروا إىل قول ابن عباسأصحاب رسول اهلل 

)وفيه قال(: استعمله علي بن أبي طالب على البصرة، فبقي عليها أمريًا، ثم فارقها قبل أن يقتل علي 

 .حد األمراء فيها، وعاد إىل احلجاز وشهد مع علي صفني، وكان أبن أبي طالب 

، وعن عمر، وأنس بن مالك، وأبو الطفيل، وأبو امامة بن سهل بن روى عن النيب 

حنيف، وأخوه كثري بن عباس، وولده علي بن عبد اهلل بن عباس، ومواليه عكرمة، 

وكريب، وأبو معبد نافذ، وعطا بن أبي رباح، وجماهد، وابن أبي مليكة، وعمر بن دينار، 
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وسعيد بن املسيب، والقاسم بن حممد، وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة،  وعبيد بن عمري،

وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبري، وعلي بن احلسني، وأبو الزبري، وحممد بن كعب، 

وطاووس، ووهب بن منبه، وأبو الضحى، وخلق كثري غري هؤالء )ثم ذكر سبب رواحه إىل 

كان له  وهو ابن سبعني سنة. وملا تويف النيب  هـ68الطائف( )قال(: ومات بالطائف سنة 

 سنة(. 15سنة وقيل  11

( ذكر ما تقدم يف أحوال عبد اهلل بن عباس، وزاد عليه: )أنه 1/ص1وجاء يف اإلصابة )ج

 مساه جرجري، ملك العرب، حرب األمة(.

دعاك  وفيه عن عبد اهلل بن عمر، أنه كان يقرب ابن عباس ويقول: )إني رأيت رسول اهلل 

 (.اللهم فقهه يف الدين، وعلمه التأويلفمسح رأسك، وتفل يف فيك، وقال: 

)وفيه عن الزهري قال(: قال املهاجرون لعمر: أال تدعونا كما تدعو ابن عباس؟ قال: ذاكم 

 فتى الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول.

 .وفطنته إنا لننظر إىل الغيب من سرت رقيق لعقله)وفيه قال علي يف ابن عباس(: 

 .)وفيه(: أن عبد اهلل بن مسعود قال: ولنعم ترمجان القرآن ابن عباس

)وفيه(: أنه سئل ابن عمر عن شيء فقال: سل ابن عباس؛ فإنه أعلم من بقي مبا أنزل اهلل 

 على حممد. 

)وفيه(: أنه سئل ابن عمر عن آية، فقال: انطلق إىل ابن عباس فاسأله؛ فإنه أعلم من بقي مبا 

 .اهلل تعاىل على حممد أنزل 

 .هـ سنة قتل عثمان، بأمر عثمان بن عفان15)وفيه(: أن عبد اهلل بن عباس حج بالناس سنة 

واله البصرة فلم يزل ابن عباس على البصرة حتى تويف علي،  )وفيه(: أن عليًا 

 .فاستخلف على البصرة عبد اهلل بن احلارث، ومضى إىل احلجاز

ند له: أن ابن عباس كان يفسر للناس يف رمضان، وهو أمري البصرة )وفيه(: أخرج الزبري بس

 .فما ينقضي الشهر حتى يفقههم

)وفيه عن جماهد(: أن ابن عباس مات بالطائف فصلى عليه ابن احلنفية، فجاء طائر أبيض 

فلما سوى عليه الرتاب، قال ابن احلنفية: مات واهلل حرب  ،فدخل يف أكفانه فما خرج منها
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ن ابن إقالوا:  (1)وتفسري الدر املنثور (2)وتفسري اخلازن (1)ويف تفسري ابن كثري

 .عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان

 .عن ابن عباس ،حنوه من جامع عبد الرزاق أخرج (1)ويف كنز العمال

عن  ،وعبد بن محيد ،ابن عبد الرزاق أخرج) :قال (5)ويف تفسري الدر املنثور

نه ذكر التيمم أترى  إال ،ومسحتني ،نه قال: افرتض اهلل غسلتنيأ ،ابن عباس

 .(فجعل مكان الغسلتني مسحتني

                                                                                                                                        

ويف وفاته أقوال أقلها مخس وستني وأكثرها مثان وستني، وهو الصحيح. واختلفوا  .مةهذه األ

 (، واألول هو القوي.31( و )32( و )31يف سنه فقيل: ابن )

، وشرب لعاب رسول أقول: فهذا حرب األمة والبحر، ومن تفل يف فمه رسول اهلل 

(، ومن قال يف حقه ابن مسعود: اللهم علمه احلكمة، ومن دعا النيب يف حقه، وقال: )اهلل

)نعم ترمجان القرآن ابن عباس(. ومن اعرتف ابن عمر يف حقه، وقال: )كان أعلم من بقي من 

 (، وهذه أوصافه ومقامه يف العلم ويف تفسري القرآن. الصحابة مبا أنزل اهلل على حممد 

يف القرآن،  الوضوء الذي كان يبني ألمة حممد  وتقدم يف املستند السادس: أنه 

وكان يذكر هلم بعبارات خمتلفة واجبات الوضوء، فقال: )الواجب يف حكم الرجلني املسح ال 

الغسل(. وقال: )فرض الرجلني املسح ال الغسل(. وقال: )الوضوء غسلتان ومسحتان(. 

وقال: )افرتض اهلل غسلتني ومسحتني(. وقال: )أبى الناس إال الغسل، وال أجد يف كتاب اهلل 

املسح(. قال ذلك يف مقام التعجب من الناس كيف يرتكون القرآن ويأخذون باجتهاد  إال

ما قصر وما تداهن يف بيان أحكام  اجملتهدين يف قياس نص القرآن، فلله دّر ابن عباس 

 .اهلل، وأظهر للناس ما كان يعلمه من الشريعة اإلسالمية، ومل تأخذه يف اهلل لومة الئم

 .25/ ص2ج (1)

 .111/ ص1ج (2)

 .262/ص2ج (1)

 .131/ ص5ج (1)

 .262/ ص2ج (5)
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 أَوْ مَرْضَى كُنتُم وَإِنوهو قوله تعاىل:  ،مقصود ابن عباس آية التيمم أقول:

 صَعِيداً فَتَيَمَّمُواْ اًمَاء تَجِدُواْ فَلَمْ النِّسَاء الَمَسْتُمُ أَوْ الْغَائِطِ مِنَ نكُممِ أَحَدٌ جَاء أَوْ سَفَرٍ عَلَى

مِّنْهُ وَأَيْدِيكُم بِوُجُوهِكُمْ فَامْسَحُواْ طَيِّباً
(1). 

وابن ماجة يف  ،وابن شيبة ،عبد الرزاق أخرج)قال: ويف الدر املنثور 

وال أجد يف كتاب اهلل  ،أبى الناس إال الغسل :أنه قال ،عن ابن عباس ،تبهمك

 وال أجد يف كتاب اهلل حكمًا ،أبى الناس إال غسل الرجلني :أي ــ إال املسح

 .(ــ للرجلني إال املسح

أقول: تقدم يف املستند الثاني فتوى ابن عباس يف تفسري اآلية املباركة من 

 اديث عديدة منقولة من كتب احلديث والتفسري والفقه.سورة املائدة يف ضمن أح

 

 

 املستند السابع

 ه نفسهؤبرواية عثمان ووضو  وضوء النيب

 ،أبيثنا  ،االشجعي ثنا ابن ،أبي حدثين ،حدثنا عبد اهلل): (2)قال أمحد

أتى عثمان  :قال ،عن بسر بن سعيد ،النضرأبي عن سامل  ،سفيانعن 

ويديه  ،ثم غسل وجهه ثالثا ،مض واستنشقفتمض ،فدعا بوضوء ،املقاعد

هكذا  رأيت رسول اهلل  :ثم قال ، ثم مسح برأسه ورجليه ثالثا،ثالثا

 .(نعم :قالوا ؟يا هؤالء أكذاك ،توضأ

                                                           

 .6 :املائدة سورة (1)

 .63/ص1ج مسند أمحد بن حنبل: (2)
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ليفة الوقت توضأ ومسح خن عثمان بن عفان أ: هذا احلديث صريح يف أقول

أي مسح  ــكما توضأ عثمان  توضأ وذكر أنه رأى النيب  ،ه ورجليهرأس

ويف  ،ن الناس يف عصره كانوا خمتلفني يف الوضوءأوحيث  ،ــه ورجليه رأس

ن يعرف الناس أن مسح الرجلني يف أأراد عثمان بفعله وقوله  ؛حكم الرجلني

وحيث كان  ،مسح رجليه يف الوضوء ن النيب أل ًا؛الزم وأالوضوء جائزًا 

بالصحابة الذين كانوا خائفًا من تكذيب الناس له يف فعله وقوله استشهد 

 ،كان ميسح ن النيب أوكانوا يشاركونه يف ما ادعاه من  ،حاضرين عنده

كذلك  :أي ــ اك؟يا هؤالء أكذ :وقال ،خاطبهم ،وأنهم رأوه ميسح على رجليه

فصدقوه فيما  .نعم :فقالوا بأمجعهم ــ، يفعل يف وضوئه اهلل  كان رسول

ومنها مسح  ،و يف مجيع أفعال الوضوءأ ،من مسح الرجلني النيب  نسبه إىل

 .الرجلني

 

 كان ميسح رجليه  فيه تصريح بان النيب حديث آخر

عن عثمان بن عفان أنه دعا مباء  ،ن أبانبعن محران  ،بسنده أمحد أخرج

ومسح  ،وذراعيه ثالثا ،ثم غسل وجهه ثالثا ،فمضمض واستنشق ،فتوضأ

 ؟تسألوني عما أضحكين إال) :ألصحابهفقال  ،ثم ضحك ،برأسه وظهر قدميه

دعا مباء قريبا  قال: رأيت رسول اهلل  ؟ضحكت يا أمري املؤمنني مَم :فقالوا

 .احلديث (1)(تفتوضأ كما توضأ ،من هذه البقعة

وفيه زيادة على  ،رجليه كان ميسح أقول: هذا احلديث أصرح يف أن النيب 

  .كان ميسح على ظهر قدميه احلديث املتقدم وهو أنه 

                                                           

 .58/ص 1املصدر السابق: ج (1)
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وحيث أنه خيتلف  ،ه علي املتقي يف كنز العمال عن محرانأخرجوهذا احلديث 

 .مع ما تقدم نذكره ثانيًا ألفاظه

 دعا) :قال ،)*(عن محران ،شيبةأبي نقاًل من سنن ابن  (1)كنز العمال

                                                           

 .2211احلديث  131/ ص5ج (1)

 ( محران موىل عثمان بن عفان 12) )*(

( ابن (: محران )مضمومة وسكون ميم وراء مهملة21: ص2جاء يف تهذيب التهذيب )ج

أبان موىل عثمان، كان من النمر بن قاسط، ُسِبَي بعني التمر، فابتاعه عثمان من املسيب بن 

 .جنبة، فأعتقه، أدرك أبا بكر وعمر

وروى عن عثمان، ومعاوية، وعنه أبو وائل شقيق بن سلمة، وهو من أقرانه، وأبو صخرة 

 .من حمدثيهموهو تابعي من أهل املدينة، و جامع بن شداد، ومجاعة آخرين،

نزل البصرة، وكان كثري احلديث، حكى قتادة أنه كان يصلي مع عثمان، فإذا أخطأ فتح 

عليه، وكان محران أحد العلماء اجُللة أهل الوجاهة والرأي والشرف، قال: وروينا بسند 

صحيح ان عثمان مرض فكتب العهد لعبد الرمحن بن عوف، ومل يطلع عليه إال محران، 

فاطلع محران عبد الرمحن على ذلك، فبلغ عثمان أنه )أخرب مبا كتب عبد  ثم أفاق عثمان

 .الرمحن( فغضب عليه

 .هـ(36أو  31)قال(: وذكره ابن حبان يف الثقات وكان وفاته سنة 

أقول: قد عرفت ان محران من أجلة العلماء، ومن أهل الوجاهة والشرف، وأنه ثقة كما 

يثه يف املستند السابع، وهو ما ذكره من وضوء صرح بذلك ابن حبان، وقد تقدم ذكر حد

 عثمان ومسحه رجليه يف وضوئه، أو مسح ظهر قدميه.

وقد أخرج حديثه مجاعة من احملدثني يف كتبهم منهم: أمحد بن حنبل يف مسنده، وابن أبي 

شيبة يف مسنده، وعلي املتقي يف كنز العمال، وذكر بعد إخراجه للحديث ما هذا لفظه: 

 .أي حكموا بصحة حديثه )وُصِحَح(

، واستشهد على صحة ما نسبه فعليه: لو تأسى أحد بعثمان يف وضوء نسبه إىل رسول اهلل 

 من الصحابة الذين كانوا يف جملسه فشهدوا على صحة نسبته إىل النيب  إىل رسول اهلل 

ن صرح بأن ؛ ألن عثمامل يكن املتأسي ملومًا؛ ألن يف عمله هذا كان متأسيًا برسول اهلل 

 . حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِي لَكُمْقال عز من قائل:  وضوءه كان كوضوء رسول اهلل 
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يا  :قالوا ؟أضحك ال تسألوني ممَّأ :ثم قال ،ثم ضحك ،عثمان مباء فتوضأ

 ،توضأ كما توضأت رأيت رسول اهلل  :قال ؟ما أضحكك ،املؤمنني أمري

ومسح برأسه وظهر  ،ويديه ثالثا ،وغسل وجهه ثالثا ،فتمضمض واستنشق

 .(قدميه

واحلديث السابق فيه ان  ،ة لوضوء النيب يهذا احلديث فيه حكا :أقول

 ،فيه حكاية لفعل النيب فيهوليس  ،وقد توضأ النيب كما توضأت ،عثمان توضأ

 .ه إىل النيب ما فعل بل نسبة

 

  فيه بيان لوضوء عثمان وليس فيه إشارة إىل وضوء النيب حديث آخر

 ،يعلىأبي ومسند  ،ومصنف البزار ،اهلندي عن مسند أمحدروى املتقي 

انه قال:  ،عن محران ،والكل رووه بأسانيدهم ،نعيمبي وحلية األولياء أل

وغسل وجهه  ،نشقومضمض واست ،فغسل كفيه ثالثا ،دعا مباء رأيت عثمان)

 .احلديث (1)(ومسح برأسه وظهر قدميه ،وذراعيه ثالثا ،ثالثا

 :أيــ حح هذا احلديث ذكر علي املتقي بعد نقله احلديث أنه ُص :أقول

 .ــحكموا بصحته 

هذا احلديث مع األحاديث الثالثة املتقدمة فيها داللة واضحة على  ،فعليه 

 :قال ،وعالوة على ذلك ،وئهان عثمان بن عفان مسح على رجليه يف وض

 وغرضه من هذا البيان أمرين: ،(هذا وضوء النيب )

 .األّول: أن املسح للرجلني يف الوضوء جائز أو الزم

                                                           

 .136: ص5كنز العمال ج (1)
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 ،ليس اجتهاد مينــ  مسحي للرجلني :أيــ أن فعلي يف الوضوء  والثاني:

 ،كان ميسح على رجليه يف وضوئه أنه  إذ؛  للنيب بل هو متابعة

 .نعم :فقالوا ، أكذلك؟يا هؤالء :هذا املعنى قال ملن كان معهوإلثبات 
 

 املستند الثامن

 وفتواه يف الوضوء ,ته لآلية املباركةءوقرا ,وضوء أنس

ن أباه أنه أخرب عن موسى بن أنس أ ،بسنديهما اأخرج،(1)والطربي القرطيب

وكذب  ،صدق اهلل)فقال:  ،بغسل الرجلني يف الوضوء احلجاج أمر الناس

 .(وَأَرْجُلَكُمْ بِرُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُواْقال اهلل تعاىل: ،حلجاجا

 .ومل يغسلهما ،أن أنس بن مالك كان إذا توضأ مسح رجليه بيديه اثم ذكر

أقول: وتقدم يف املستند الثاني يف إنكار أنس ورده على احلجاج ملا أمر الناس 

ذلك جالل  أخرجوقد  ،من تفسري الطربي والقرطيب أيضًابغسل الرجلني نقاًل 

ه أيضًا يف مورد آخر من أخرج، والطربي (2)الدين السيوطي يف تفسريه الدر املنثور

 .لفاظهما كانا خمتلفني نذكرهما هنا أيضًاأوحيث أن  ،تفسريه

ثنا  :قال ،ثنا محاد :قال ،حدثنا ابن بشار)قال:  ،(1)في تفسري الطربيف

حدثنا ابن  :(ثم قال) ،قرآن باملسحأنه قال: نزل ال ،عن أنس ،لعاصم األحو

قال: خطب  ،عن موسى بن أنس ،عن محيد ،عديأبي ثنا ابن  :قال ،بشار

ظهورها وبطونها  ،وأرجلكم ،وأيديكم ،اغسلوا وجوهكم :فقال ،احلجاج

                                                           

 .31/ ص6تفسري القرطيب: ج ،92/ ص6ج تفسري الطربي: (1)

 .262/ ص2ج (2)

 .31/ ص6ج (1)
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 ،وكذب احلجاج ،قال أنس: صدق اهلل .فإن ذلك أدنى إىل خبثكم ،وعراقيبها

إِلَى الْكَعْبنَيِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِ :قال اهلل
(1)). 

 ،ولكن املعنى واحد ،ولفظ آخر ،ذلك الطربي برواية أخرى أخرجأقول: 

ن أل ؛ن قوله خمالف لنص القرآنأوبيان  ،وهو رد أنس على فتوى احلجاج

ثم ذكر بعد  ،واحلجاج يأمر بغسلهما ،القرآن يأمر مبسح الرجلني يف الوضوء

 .(هماكان أنس إذا مسح قدميه بّل) :وقال ،أنس بن مالك ذلك كيفية وضوء

 ،كما يعرف كيفية وضوئه ،فتوى أنس بن مالك يف الوضوء ومبا تقدم يعرف

بل كان يقول ببيان واضح  ،وفعاًل ثم مل يكتف أنس بن مالك برد احلجاج قواًل

 ومل ،(ــ بلزوم مسح الرجلني يف الوضوء :أيــ نزل القرآن باملسح ) :صريح

ن ألكي يثبت  ؛باخلفض (كموأرجِل)يكتف بذلك بل كان يقرأ يف آية الوضوء 

 ،فكما أن الرأس جيب مسحه يف الوضوء ،الرجلني حكمهما حكم الرأس

 .وإليك املوارد اليت يعرف منها ذلك ،فكذلك الرجلني

واجلميع ، واللفظ لألخري، (2)والطربي ،والنيسابوري ،والسيوطي ،القرطيب

فنقل القفال يف تفسريه  ،ويف غسلهما ،ف الناس يف مسح الرجلنياختل) قالوا:

 .(ن الواجب فيهما املسحأ :وأنس بن مالك ،عن ابن عباس

ناس إىل ظاهر العطف وقد ذهب بعض ال)قال:  ،فاويف تفسري كشف الكش

 ،وعكرمة ،وأنس ،إنه املنقول عن ابن عباس :قال القفال فأوجب املسح،

  .(والباقر ،والشعيب

                                                           

 .6املائدة:  سورة (1)

، وتفسري الدر املنثور 92و ص 31/ ص6فسري الطربي جوت ،31/ ص6تفسري القرطيب ج (2)

 .68/ ص6، ويف تفسري النيسابوري بهامش تفسري الطربي ج262/ ص2ج
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وكذا حممد ، املكلف خمري بينهما) :وقال ،ن احلسن أنه مجع بني األمرينوع

 .(نزل القرآن باملسح :وروى الشعيب )أنه قال( ،بن جرير الطربيا

 .أقول: ذكر ذلك عند تفسري آية الوضوء وبعد ما بينه الزخمشري يف حكم الرجلني

زل ن مسح الرجلني يف الوضوء واجب نأوقد صرح أنس بن مالك  ،هذا 

 .(نزل القرآن باملسح) :كما قال الشعيب ،القرآن به

 :يقول أنسثم قال: وكان  ،ما كان يعمله أنس يف وضوئه(1)الطربي أخرجو

 .لرجلني(ل :نزل القرآن باملسح )أي

 :قال ،هماأن أنس كان إذا مسح رجليه بّل :بعد ان قال(2)وذكر القرطيب

 .سحنزل القرآن بامل :أنه قال ،عن أنس أيضًا يورو

نزل )أنه قال:  ،عن أنس ،لبسنده عن عاصم األحو (1)ابن كثري أخرجو

 .(إسناده صحيح) :ثم قال ،(باملسح

قال:  ،وابن كثري ،والقرطيب ،ه الطربيأخرجحنو ما  (1)السيوطي أخرجو

 .(نزل القرآن باملسح :عن أنس )أنه( قال ،ابن جرير أخرجو)

حكم  :أيــ نزل القرآن باملسح  أنه قال: ،يروى عن أنس) :(5)وقال اخلازن

 .(ــ الرجلني املسح

                                                           

 .31/ص 6تفسري الطربي: ج (1)

 .92/ص 6تفسري القرطيب: ج (2)

 .25/ص 2ج :( تفسري ابن كثري1)

 .262/ص2( تفسري الدر املنثور: ج1)

 .111/ص1( تفسري اخلازن: ج5)
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 ،(1)منهم الفخر الرازي :مجاعةذلك فقد ذكر  ،أما كيفية قراءة أنس لآلية

ن أنس بن مالك كان يرى وجوب املسح )إ :املباركةلآلية  (2)قال عند تفسريه فإنه

  .(لظاهر اآلية ؛للرجلني يف الوضوء

قرأ )قال:  ،واللفظ للطربي (1)،ر املنثوروتفسري الد ،(1)الطربيويف تفسري 

 ،خبفض الم األرجل (كموأرجِلوامسحوا برؤوسكم )اء احلجاز والعراق من قّر

 ،ن اهلل إمنا أمر عباده مبسح األرجل يف الوضوءأ :ذلك ؤواوتأول قار :)ثم قال(

 ،)ثم ذكر من قرأ ،الرؤوس فخفضوها لذلك فًا علىطوجعل األرجل ع

 .(وأنس بن مالك ،عباس ومنهم ابن :(فقال

ومجاعة من القراء  ،وتابع التابعني ،والتابعني ،أقول: مجاعة من الصحابة

عند ذكر  همأمساءوسنذكر  ،خبفض الم األرجل (كموأرجِل)وا قرأ ،املعروفني

فوضة ( خمأرجِلكم) ولكن نذكر من قرأ من القراء السبعة ،وضوئهم وفتواهم

 .للمقصود ليكون مؤيدًا ؛أواًلالالم مقدمة 

قرأ مجاعة ): قال ،كشف الكشاف عند تفسريه آية الوضوء من سورة املائدة

وقرأ باجلر  ،وحفص ،ائيوالكس ،وابن عامر ،نافع وأرجلكم بالنصب، وهم:

املذكور ليس من  ن حفصأل ؛أربعةوهم  ،أي باقي القراء السبعة، الباقون

لقراء األربعة الذين قرأوا ما اأو ،بل هو تلميذ عاصم ،القراء السبعة املعروفني

 .ــ( على قولــ عمر، ومحزة، وعاصم  وأبوابن كثري،  :فهم ،باجلر

                                                           

 .133/ص 1ج تفسري الكبري:( ال1)

 .111/ص1ج ( تفسري اخلازن:2)

 .91/ص6ج (1)

 .262/ ص2ج (1)
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 ليك أمساء القراء السبعة كل فرد منهم مع تلميذه:إو

 وورش. ،ه: قالونيوتلميذ ،نافع ــ1

  .وبزي ،ه: قنبليوتلميذ ابن كثري، ــ2

 وسوسي.  ،ه: دورييوتلميذ أبو عمر، ــ1

 وابن ذكوان.  ،: هشامهيوتلميذ ابن عامر، ــ1

  .وحفص ،ه: شعبةيوتلميذ ،عاصم ــ5

 .وخالد ،ه: خلفيوتلميذ محزة، ــ6

 ودوري. ،ه: أبو احلارثيوتلميذ كسائي،ال ــ 3

وهو من مجاعة القراء الذين قرأوا  ،أقول: شعبة تلميذ عاصم يكنى أبا بكر

 كما يأتي: ،بالكسر (كموأرجِل)

عن  ،وأبو بكر ،ومحزة ،عمر وأبو ،قرأ ابن كثري)قال:  (1)تفسري اخلازن

 .(بكسر الالم عطفًا على املسح (كموأرجِل) :عاصم

 :وابن كثري ،ومحزة ،وعكرمة ،واحلسن ،قرأ ابن عباس)قال اجلصاص: 

 .(2)(وتأولوها على املسح ،باخلفض كم()وأرجِل

 بالكسركم( )وأرجِلأن من قرأ ): (1)واجلصاص ،(1)أقول: صرح الطربي

 .(اء العراق أو احلجاز يؤوهلا بلزوم املسح للرجلنيمن قّر

                                                           

 .111/ص1ج (1)

 .115/ ص2أحكام القرآن: ج (2)

 .31/ ص6ج تفسري الطربي: (1)

 .215/ ص2أحكام القرآن: ج (1)
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ن اهلل أ :ــ (أرجلكم)أي بكسر الالم يف ــ ذلك  اوؤتأول قار) :وقال الطربي

وجعلوا األرجل عطفًا على الرأس  ،إمنا أمر عباده مبسح األرجل يف الوضوء

 .(فخفضوها لذلك

بوجوب مسح الرجلني ن أنس بن مالك كان يفيت أ :وال خيفى على املتتبع

 ألنه كان مالزمًا ؛ومبا كان رآه من وضوء رسول اهلل  ،مبوجب القرآن

وكان ذلك  ،إىل املدينة إىل وفاته  وكان خيدمه من حني جميئه  ،للنيب

ولذلك كان يفيت بوجوب ؛ فال شك يف أنه كان يراه حني وضوئه ،عشر سنني

 .وغريهما ،ابوريوالنيس ،كما يف تفسري الطربي ،مسح الرجلني

وتفسري  ،(2)وتفسري النيسابوري بهامش تفسري الطربي ،(1)تفسري الطربي

 ،مسح الرجلني اختلف الناس يف)قال:  ،واللفظ للنيسابوري ،(1)الفخر الرازي

ان  :نس بن مالكأو ،فنقل القفال يف تفسريه عن ابن عباس ،ويف غسلهما

 .(اإلماميةوهو مذهب  ،الواجب فيهما املسح
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .68/ص  6ج (1)

 .املصدر نفسه (2)

 .133/ ص 1ج (1)
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 املستند التاسع

 ه وأقواله وقراءتهؤووضو )*(فتوى التابعي عكرمة               

                                                           

 : ( عكرمة تلميذ عبد اهلل بن عباس12) )*(

(: )عكرمة الرببري أبو عبد اهلل املدني موىل ابن 216ص/1جاء يف تهذيب التهذيب )ج

 .عباس، أصله من الرببر، كان حلصني العنربي، فوهبه البن عباس ملا وىل البصرة لعلي 

، وعن مجاعة آخرين. وروى روى عن مواله علي بن أبي طالب، واحلسن بن علي 

 ن زيد، والشعيب، وأبو إسحاق، وقتادة، ومجاعة آخرين(.عنه إبراهيم النخعي، وجابر ب

(: )قال املروزي: قلت ألمحد بن حنبل: حيتج حبديث 233/ص3وقال فيه أيضًا )ج

عكرمة؟ قال: نعم حيتج به. وقال عثمان الدارمي: قلت البن معني: عكرمة أحب إليك من 

فعكرمة، أو سعيد بن جبري؟  ابن عباس أو عبيد اهلل ؟ فقال: كالهما ــ ومل خيري ــ، قلت:

قال: ثقة وثقة، ومل خيري، )قال(: فسألته عن عكرمة بن خالد هو أصح حديثًا أو عكرمة 

: إذا رأيت موىل ابن عباس؟ قال: كالهما ثقة. )قال(: وقال جعفر الطيالسي، عن ابن معني

 إنسانًا يقع يف عكرمة، ويف محاد بن سلمة، فاتهمه على اإلسالم.

قال البخاري: ليس من  .ي: عكرمة مكي ثقة بريء مما يرميه الناس من احلروريةوقال العجل

وقال ابن أبي حامت: سألت أبي عن  .وقال النسائي: ثقة .أصحابنا أحد إال وهو حيتج بعكرمة

 عكرمة كيف هو ؟ قال: ثقة. قلت: حيتج حبديثه؟ قال: نعم، إذا روى الثقات عنه.

حاديثه يف صحاحهم. وقال احلاكم أبو أمحد: احتج حبديثه )قال(: وأصحاب الصحاح أدخلوا أ

هـ أو غريها، 131األئمة القدماء، لكن بعض املتأخرين أخرج حديثه من حيز الصحاح، مات سنة 

 من علماء زمانه بالفقه والقرآن(.)ثم قال: ذكره( ابن حبان يف الثقات، وقال: كان 

عكرمة  حال أما صحيحه: يف منده ابن (: )قال232/ص3وجاء أيضًا يف تهذيب التهذيب )ج

يف  مبفاريده واحتجوا عنه وحدثوا بعدهم، فمن التابعني نبالء من أمة عدله فقد نفسه يف

 سبعني على زيادة منهم البلدان من رجل ثالمثائة زهاء عنه روى .واألحكام والسنن الصفات

 أن على التابعني، من أحد ريلكث توجد تكاد ال منزلة وهذه التابعني وفقهائهم، خيار من رجال

 حديثه يتلقى وكان حديثه، عن يستغنوا ومل عنه، الرواية من مل ميسك األئمة من جرحه من

 أخرجوا الذين األربعة، األئمة وقت إىل إمام بعد وإماما بعد قرن قرنا به وحيتج بالقبول،

 البخاري، وهم: روايته وأخرجوا صوابه، من وخطأه من سقيمه ثابته وميزوا الصحيح
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 مسلمًا أن على به واحتجوا حديثه، إخراج على والنسائي، فأمجعوا داود، وأبو ومسلم،

 .جرحه ما بعد وعدله عنه مقرونًا، أخرج وقد فيه، رأيا أسوأهم كان

االحتجاج  على باحلديث العلم أهل عامة أمجع قد املروزي: نصر بن حممد اهلل عبد أبو وقال

 أمحد منهم: عصرنا، أهل من باحلديث العلم أهل رؤساء ذلك على واتفق عكرمة، حبديث

 عن راهويه، بن إسحاق سألت ولقد ثور، وأبو معني، بن وحييى راهويه، وابن بن حنبل،

 .إياه سؤالي من تعجب الدنيا، إمام عندنا عكرمة فقال: االحتجاج حبديثه،

حبديث  االحتجاج نع الناس بعض وسأله معني، بن حييى أنهم شهدوا واحد غري وحدثنا

 عباس ابن بصحبة عدالته ثبتت قد وعكرمة: اهلل عبد أبو التعجب، قال فأظهر عكرمة

 ثبتت رجل وكل قال:. وعدلوه عنه رووا قد العلماء من واحد وبأن غري إياه، ومالزمته

 جعفر أبو وقال .جرحه غري حيتمل ال بأمر عليه ذلك يبني حتى أحد فيه جتريح يقبل مل عدالته

 عن تقدم مما حنوا فيه الرب، عبد بن عمر وأبو احلاكم، اهلل عبد وأبو الطربي، بن جرير مدحم

 .بن نصر(. انتهى باختصار حممد

وأقول: هذا ما ذكرناه لك من أحوال عكرمة من أهل مذهبه ومن علماء طريقته، وكالمهم  

ه وفتاويه يف األحكام مقبول يف حقه عند أهل السنة أمجع، فعليه يقتضي أن جيوز أخذ روايات

الشرعية، وقد تقدم أن عكرمة كان مصرًا على وجوب مسح الرجلني يف الوضوء، وكان 

متبعًا أستاذه عبد اهلل بن عباس يف القول، وكان عمله يوافق قوله، فكان ميسح رجليه يف 

 (31/ص6وضوئه كما تقدمت اإلشارة إليه يف املستند التاسع نقاًل من تفسري الطربي )ج

 (.92( وتفسري القرطيب )ص25/ص2تفسري ابن كثري )جو

ويف تفسري الرازي ذكر أن عكرمة كان يفيت بوجوب مسح الرجلني يف الوضوء، وكان أحيانًا 

يقول ليس على الرجلني غسل إمنا نزل فيهما املسح، وتارة كان يصرح ويقول: الوضوء 

عباس، وكان يقرأ يف اآلية غسلتان ومسحتان، كما كان يصرح بذلك أستاذه عبد اهلل بن 

املباركة آية الوضوء )وأرجِلكم( باخلفض؛ إلعالم السامعني أن الوارد يف القرآن وجوب مسح 

الرجلني، فعكرمة مل يقصر يف بيان ما تلقاه من الصحابة الكرام يف حكم الرجلني يف الوضوء 

ومل يرتك عذرًا ألحد  فبني بأحناء خمتلفة وعبارات واضحة، أن املتوضئ يلزمه مسح الرجلني،

من الناس يعتذر به، فجزيت يا عكرمة ما تستحقه، وحشرك اهلل مع من كنت حتب من 

 شيوخك الكرام.



 81 الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

حدثين من صحب ) :لنه قاأ ،عن يونس ،بسنده (1)الطربي أخرج

)إمنا كان( ميسح عليهما حتى  ،فما رأيته غسل رجليه :عكرمة إىل واسط قال

 .(خرج منها

يت عكرمة ميسح على رأ)نه قال: أ ،أيوبعن  ،ابن كثري بسنده أخرج

 .(2)(ــ أي يف الوضوءــ  رجليه

 عكرمة ميسح رجليه يف الوضوء،وكان )قال القرطيب بعد كالم طويل: 

 .(1)(وقال: ليس يف الرجلني غسل

ذهب عكرمة إىل وجوب )الرازي عند تفسريه آلية الوضوء قال ما مضمونه: 

 .(1)(املسح يف الرجلني دون غسلهما

نه أ ،عن عكرمة ،بسنده عن عبد اهلل العتكي (5)ه أيضًاوقال الطربي يف تفسري

 .(نزل فيهما املسح إمناليس على الرجلني غسل ) :قال

اختلف الناس على مذاهب يف حكم  :قال النووي) :وقال الشوكاني

قالوا بوجوب  أنهم ،وأنس ،وابن عباس ،وثبت عن علي ،الرجلني يف الوضوء

 .(6)(فيهمااملسح 

 .(ومسحتان ،الوضوء غسلتان) :قال عكرمة (3)املنثورويف تفسري الدر 

                                                           

 .31/ ص6تفسري الطربي: ج  (1)

 .25/ ص2ج:تفسري ابن كثري (2)

 .92/ ص6ج تفسري القرطيب (1)

 .133/ ص1ج تفسري الفخر الرازي (1)

 .31/ ص 6ج (5)

 .161/ ص1ج نيل األوطار: (6)

 .262/ ص 2ج (3)
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اختلف الناس يف )قال:  (1)ويف تفسري النيسابوري بهامش تفسري الطربي

 .(ن الواجب فيهما املسحأواملنقول عن عكرمة  ،مسح الرجلني

 ،ليس يف الرجلني غسل :نه قالأروى عن عكرمة ) :(2)ويف تفسري اخلازن

 .(فيهما املسحنزل إمنا 

 ــ املختلفة بعد ذكره األقوالــ ال يف كشف الكشاف عند تفسريه آلية الوضوء وق

 .(ومنهم عكرمة ،فأوجب املسح ،ذهب بعض الناس إىل ظاهر العطف)قال: 

 ،وابن كثري ،ومحزة ،وعكرمة ،واحلسن ،قرأ ابن عباس)قال اجلصاص: 

 .(1)(لوها على املسح( باخلفض، وتأّوكموأرجِل)

 ،( باخلفضكموأرجِل)والعراق  ،أ من قراء احلجازقر) :وقال الطربي

علوا األرجل عطفًا وج ،ن اهلل أمر عباده مبسح األرجل يف الوضوءألوا ذلك وتأو

 .(1). انتهى مضمونًا(وهاعلى الرأس فخفض

ف الناس عّر ــ وهو تلميذ عبد اهلل بن عباس حرب األمةــ أقول: هذا التابعي 

على  وقرأ اآلية بالكسر ومسح ،ني من وظيفة املتطهروقواًل ان املسح للرجل ،فعاًل

ن الواجب فيهما أ وأفتى ،(نزل القرآن فيهما باملسح)وقال:  ،رجليه يف وضوئه

 ،الوضوء غسلتان) :عبد اهلل بن عباس ،وقال مبا قاله أستاذه ،املسح ال الغسل

 :ريممن القرآن الك بن عباس وقد أخذه عبد اهلل ،وهذا أحسن بيان ،(ومسحتان

ْوَأَرْجُلَكُمْ بِرُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُواْ الْمَرَافِقِ إِلَى وَأَيْدِيَكُمْ وُجُوهَكُمْ فاغْسِلُوا
(5). 

                                                           

 .68/ ص 6ج (1)

 .111/ ص 1ج (2)

 .115/ ص2أحكام القرآن: ج (1)

 .31/ ص6تفسري الطربي: ج (1)

 .6املائدة:  سورة (5)
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 املستند العاشر

 خمتلفة ببياناتوفتواه واستدالله على وجوب مسح الرجلني  )*(قراءة الشعيب

                                                           

 :هـ139هـ أو 131( الشعيب احلافظ الفقيه املتقن أعلم أهل زمانه املتوفى سنة 11) )*(

 هو اإلمام احلافظ الفقيه املتقن أستاذ قال: )الشعيب( 35ــ  31/ ص1جاء يف تذكرة احلفاظ )ج

بن حنبل والعجلي: . قال أمحد أبي حنيفة وشيخه، أدرك مخسمائة من أصحاب النيب 

مرسل الشعيب صحيح؛ ألنه ال يكاد يرسل إال صحيحًا. وقال أبو جملز: ما رأيت أحدًا أفقه 

 وال ابن سريين.  من الشعيب، ال سعيد بن املسيب، وال طاووس، وال عطاء، وال احلسن،

 وقال ابن عيينة: العلماء ثالثة: ابن عباس يف زمانه، والشعيب يف زمانه، والثوري يف زمانه. 

، وعن عمران بن حصني، وجرير بن عبد اهلل، وأبي هريرة، وروى الشعيب عن علي 

وابن عباس، وعبد اهلل بن عمر، ومجاعة آخرين. وروى عنه إمساعيل، وداود بن أبي هند، 

األعمش، وأبو حنيفة، وآخرين، وهو من محري وعداده من همدان، فمن كان بالكوفة و

قيل له: شعبيون، ومن كان باملغرب قيل هلم: األشعوب، وكلهم ولد حسان بن عمرو بن 

شعبني، وهو من اليمن، ولد يف خالفة عمر بن اخلطاب، وتويف بعد املائة، وله من العمر حنو 

 .رًاهـ(. انتهى خمتص131بكري: مات سنة  مثانون سنة. قال حييى بن

 عبد، بن (:))ع ــ عامر( الشعيب بن شراحيل65/ص5وقال ابن حجر يف تهذيب التهذيب )ج

 همدان روى شعب من الكويف عمرو أبو الشعيب احلمريي شراحيل بن اهلل عبد بن عامر وقيل

 بن عبادة، سعيد بن وقيس ثابت، بن وزيد بن زيد، وسعيد أبي وقاص، بن وسعد علي، عن

األنصاري، وأبي  وأبي مسعود األشعري، وأبي موسى الصامت، بن وعبادة كعب، بن وقرظة

اخلشين،  وأبي ثعلبة بشري، بن والنعمان السوائي، وأبي جحيفة شعبة، بن واملغرية هريرة،

 دعب بن وجابر ومعاوية، عازب، بن والرباء بن اخلصيب، وبريدة البجلي، اهلل عبد بن وجرير

 جنادة، بن وحبشي الربصاء، بن مالك بن واحلارث اهلل، عبد بن وجرير مسرة، بن اهلل، وجابر

 والعبادلة شهر، بن وعامر جندب، بن ومسرة قيس، بن والضحاك أرقم، بن واحلسني، وزيد

األربعة: )عبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن الزبري، وعبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن مسعود( 

 مطيع، )ثم عّد مخسة وعشرين صحابيًا آخر وذكر أمساءهم(، ومن التابعني، عن بن هللوعبدا

 وخارجة، )ثم عّد مخسة عشر شخصًا وذكر أمساءهم(. األعور، احلارث
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 يف القرآن حلكم  وبيان ما نزل به جربيل وتفسريه لآلية املباركة

 .الرجلني والوضوء

يف  (وأرجلكم)قرأوا  ،والعراق ،أن مجاعة من قراء احلجاز (1)ذكر الطربي

                                                                                                                                        

شخصًا آخر، وقال:  15)ثم عّد  أشوع، بن عمرو بن وسعيد إسحاق السبيعي، أبو وعنه

يب: أدركت مخسمائة من الصحابة، وقال وغريهم(. ثم قال: قال منصور الفداني، عن الشع

ابن عمر يف حقه: هو أعلم معاصريه باملغازي، وقال مكحول: ما رأيت أفقه منه، وقال أبو 

جملز: ما رأيت فيهم أفقه منه ، وقال ابن معني، وأبو زرعة، وغري واحد: الشعيب ثقة. وقال 

ن التابعني الثقات، وكان العجلي: مسع من مثان وأربعني من الصحابة. وقال ابن حبان: م

 هـ(.135هـ ومات سنة 23فقيهًا شاعرًا ولد سنة 

أقول: هذا خمتصر من أحوال عامر الشعيب، وقد شهد بأعلميته، وحفظه، ووثاقته، مجاعة 

من العلماء العظام، وقالوا: كان أعلم وافقه أهل زمانه، وكان عارفًا باألشخاص، قال ابن 

 فسماه، فهو ثقة.  معني: إذا حدث الشعيب عن أحد

فعليه، الشعيب عامل فقيه ثقة يروي عن ثقة، فهذا الشعيب الذي مرسالته صحيحة، وأقواله 

متبعة، وقد تقدمت يف املستند العاشر أحاديثه وفتاويه يف حكم مسح الرجلني، وقد بني ألهل 

ة أقواله وفتاويه باآلي زمانه أن الواجب للمتوضئ مسح الرجلني، واستشهد على صحة

 فقال: )نزلالقرآنية، آية التيمم، فّسر القرآن بالقرآن ــ أي فسر آية الوضوء بآية التيمم ــ، 

 ترى أن التيمم أن متسح ما كان غسال ويلغي ما كان مسحًا(.جربيل باملسح على القدمني، أال 

ة التيمم ما وقال: )أمر اهلل يف آية التيمم أن ميسح ما أمر يف آية الوضوء أن يغسل، وأبطل يف آي

 أمر ان ميسح يف آية الوضوء وهو الرأس والرجلني(. 

وقال: أمر اهلل تعاىل يف آية التيمم أن ميسح بالصعيد ما أمر أن يغسل باملاء يف آية الوضوء. 

املستند العاشر( كي ترى أن  وأهمل يف آية التيمم ما أمر يف آية الوضوء ان ميسح باملاء. )راجع

ملتوضئ واملتيمم خبمسة بيانات خمتلفة اللفظ، ولكن املعنى واحد والنتيجة الشعيب بّين تكليف ا

واحدة، فالشعيب العامل فسر اآليتني: آية الوضوء، وآية التيمم، وتفسريه اآليتني بّين حكم 

 املتطهر باملاء والرتاب. فلله دره ما أحسن بيانه وأتقنه وأحكمه.

 .31/ ص6تفسري الطربي: ج (1)
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منا أمر عباده باملسح للرجلني يف الوضوء إن اهلل أ :هلاووتأ ،اآلية خبفض األرجل

 .وذكر من مجلتهم عامر الشعيب همأمساءفذكر  ،دون الغسل

الشعيب  يقرأ كانخالد أنه ي أبعن  ،بسنده (1)الطربي يف تفسريه أخرج :أقول

 .باخلفض (كموأرجِل)

ذهب مجع إىل ظاهر ) :قالكشف الكشاف( عند تفسريه آية الوضوء )

 انتهى مضمونًا. .(قال القفال: وهو املنقول عن الشعيب ،العطف فأوجب املسح

س يف عند عطف األرجل على الرؤو :)إىل ظاهر العطف( أي :قوله :أقول

 ؛النصب أيضًا يوجب املسح ةن يف حالأرين سفمن امل ولكن تقدم ،حالة اجلر

حوا سمحوا رؤوسكم واسما) :كأنه قال تعاىلف (امسحوا)صب ان العامل النأل

 .(أرجلكم

فنقل  ،الرجلني وغسلهما حسماختلف الناس يف ) :(2)النيسابوريوقال 

ن أ :والشعيب ،وعكرمة ،وأنس بن مالك ،عن ابن عباس ،القفال يف تفسريه

 .(اإلماميةوهو مذهب  ،ب فيهما املسحالواج

عطفًا على  (كمأرجِل)وحجة من أوجب املسح قراءة اجلر يف ) :ثم قال

ضّب جحر  :نه كسر على اجلوار كما يف قولهأوال ميكن ان يقال  (،رؤوسكم)

يضًا أنه جاء حيث ال وأ ،لسنةايف كالم الفصحاء ويف  ئن ذلك مل جيأل ؛خرب

 .(ةخبالف اآلي ،لبس وال عطف

 .قراءة النصب يوجب املسح ن علىأ :ذكر املفسرون :أقول

                                                           

 .31/ ص 6ج (1)

 .68/ ص6النيسابوري بهامش تفسري الطربي: ج (2)
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وهو املسح على ــ  مطلوبهن الشعيب استند على إثبات أوال خيفى ، هذا

 ما يأتي وهو تفسري القرآن بالقرآن. ومنها ،منها ما تقدم ،بأمور خمتلفةــ الرجلني 

 ،سننهشيبة يف أبي وابن  ،عبد الرزاق يف جامعه أخرج) :وقال السيوطي

نزل  :نه قالأ ،عن الشعيب ،وابن جرير يف تفسريه ،وعبد بن محيد يف مصنفه

ويلغى  ،ن متسح ما كان غسالأن التيمم أال ترى أ ،جربيل باملسح على القدمني

 .(1)(ما كان مسحًا

 

 البيان األّول

نا ث) :السائب قالأبي عن  ،بسنده (2)يف تفسريهالطربي  أخرج :وأقول

نزل جربيل  :نه قالأ ،عن الشعيب ،هندأبي اود بن عن د ،ابن إدريس

 ،ن ميسح ما كان غسالأن التيمم أال ترى أ :ثم قال الشعيب :قال ،باملسح

 (.ويلغى ما كان مسحًا

املتقدم بيانات الشعيب واستدالالته  الطربي يف تفسريه يف املورد أخرجأقول: 

  ة.تبأسانيد خمتلفة وعبارات متفاو ،على وجوب مسح الرجلني

وحنن نذكر  ،وترك البقية ،لفظًا واحدًا منه ،ونقل السيوطي يف الدر املنثور

ن أوبيان  ،وهو جواز املسح أو وجوبه ،ألنه آكد يف إثبات مطلوبنا ؛مجيع ذلك

 .مه مجاعةري مبطل للوضوء كما زعل الرجلني غترك غس

 

 

                                                           

 .262/ ص2تفسري الدر املنثور: ج (1)

  .31/ ص6تفسري الطربي: ج (2)
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 البيان الثاني

عن  ،عن مغرية ،رثنا جري) :قال ،ابن محيدعن  ،روى الطربي بسنده

 .(1)(الغسلبنه قال: أمر بالتيمم فيما أمر به أ ،الشعيب

أمر  وجّل فإنه عزَّ ؛هو اهلل تبارك وتعاىل :أقول: مقصود الشعيب من اآلمر

 .يف آية التيمم كذلك

 

 البيان الثالث

عن  ،عن داود ،علية ثنا ابن) :قال ،عن يعقوب ،الطربي بسنده أخرج

ا كان عليه الغسل م نهأال ترى أ ؛هو املسح على الرجلني مناإ :نه قالأ ،الشعيب

 .(2)(ــ أي جعل عليه املسح بالرتابــ املسح أهمل وما كان عليه  ،جعل عليه املسح

املراد من قوله تعاىل:  :أي (إمنا هو املسح على الرجلني) :قوله :أقول

 .)وأرجلكم( هو املسح ال الغسل

 

 البيان الرابع

ثنا  :قال ،ثنا عبد الوهاب) :قال ،عن ابن املثنى ،سندهب (1)الطربي أخرج

ن يغسل يف أم ما أمر من ميسح يف التيأأمر  :نه قالأ ــ أي الشعيبــ  عامر داود عن

 .(الرأس والرجالن :ن ميسح يف الوضوءأوأبطل ما أمر  ،الوضوء

                                                           

 .31/ ص6ج :تفسري الطربي (1)

 املصدر السابق. (2)

 .31/ ص6تفسري الطربي: ج (1)
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أمر اهلل تبارك وتعاىل يف آية  :م( أيمن ميسح يف التيأأقول: قوله: )أمر 

 .(1)التيمم وآية الوضوء

 

 البيان اخلامس

عن  ،عن داود ،عديأبي ابن  ثنا) :قال ،عن ابن املثنى ،الطربي أخرج

وأهمل ما  ،أمر ان ميسح بالصعيد يف التيمم ما أمر ان يغسل باملاء :قال ،الشعيب

 .(ــ يف اآليتني :أيــ أمر ان ميسح باملاء 

إمنا هو املسح على ) :قال أنه ،عيبعن الش (2)اخلازن يف تفسريه أخرجو :أقول

ال ترى أن ما كان أ ،أي املطلوب يف اآلية يف قوله تعاىل: )وأرجلكم( (ــالرجلني 

 وما كان عليه املسح أهمل ــ أي يف آية التيمم ــ. ،عليه الغسل جعل عليه التيمم

 .ثاخلازن البيان الثال أخرجو ،جالل الدين السيوطي البيان األّول أخرجأقول: و

 .ن البيان الذي ذكره اخلازن خيتلف مع البيان الثالثإ :وميكنك ان تقول

  .اجعله بيانًا سادسًا :فنقول له

وجوب مسح الرجلني  :الطربي يف تفسريه كالمًا آخر مفاده أخرجوقد ، هذا

 وهذا نصه: ئللمتوض

 :قال ،عن إمساعيل ،بسنديهما ،(1)وتفسري ابن كثري ،(1)تفسري الطربي)

                                                           

 .31/ ص6ج تفسري الطربي: (1)

 .111/ ص1تفسري اخلازن: ج (2)

  .31ص /6تفسري الطربي: ج (1)

 .25/ ص 1تفسري ابن كثري: ج (1)
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نزل بغسل   ن جربائيلأأناسًا يقولون  نإــ:  شعيبال :أيــ عامر قلت ل

 .(نزل جربيل باملسح :فقال .الرجلني

 ،ن يكون مراده اآلية املباركةأأقول: قوله: )نزل جربيل باملسح( ميكن 

 .البعثةيف أول  ن يكون مراده بالوضوء الذي جاء به جربائيل أوميكن 

 .عاىل يف املستند التاسع عشروتفصيل ذلك يأتي إن شاء اهلل ت

 ،وابن كثري ،ه الطربيأخرجاملتقي احلنفي يف كنز العمال ما  علي أخرجوقد 

 ،ومصنف عبد بن محيد ،شيبةأبي وسنن ابن  ،نقاًل من جامع عبد الرزاق

أما جربائيل فقد نزل باملسح على ) :أنه قال ،عن الشعيب ،وتفسري الطربي

 .(1)(القدمني

املتقي يف كنز العمال من تفسري الدر املنثور  ما ذكره علي أقول: تقدم نقل 

 .وفيه زيادة مل خيرجه علي املتقي ،للسيوطي

ومن مصنف عبد الرمحن  ،نقاًل من تاريخ النحاس ،أيضًا (2)ويف كنز العمال

 (.نزل القرآن باملسح) :نه قالأ ،عن الشعيب ،بن محيد

ويف تفسري  ،والنحاس ،محيدعن عبد بن  ،حنوه أخرج (1)ويف الدر املنثور

 .حنوه عن الشعيب أخرج (1)الكشاف

ومن قال فيه أمحد بن  ،حنيفةأبي فتوى احلافظ الفقيه شيخ  أقول: قد مّر

                                                           

 .2222احلديث  ،131/ ص5ج :كنز العمال (1)

 .2221، احلديث 131/ ص5كنز العمال: ج (2)

 .262/ ص2الدر املنثور: ج (1)

 133/ص 1( تفسري الكشاف: ج1)
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إنه أدرك مخسمائة من ) :وقال فيه الذهيب .(صحيح مرسل الشعيب) :حنبل

يب يف والشع ،العلماء ثالثة ابن عباس يف زمانه) :وقال فيه ابن عيينة .(الصحابة

  .(والثوري يف زمانه ،زمانه
 

 املستند احلادي عشر

 وفتواه وقوله وفعله )*(قراءة قتادة
 ،عن قتادة ،ثنا سعيد :قال ،ثنا يزيد :قال ،حدثنا بشر:)(1)قال الطربي

                                                           

 :هـ 161قتادة: املفسر، احلافظ، الفقيه، املتوفى سنة  (11) )*(

أمحد بن حنبل: قتادة أعلم الناس بالتفسري،  (: )قال116/ص1قال يف تذكرة احلفاظ )ج

وباختالف العلماء من غريه، ووصفه باحلفظ، والفقه، وأطنب يف مدحه، وقال: قّل ان جتد 

وقال سفيان الثوري يف مدحه: أو كان يف الدنيا مثل قتادة ؟ وقال معمر: قلت  .من يتقدمه

وقال فيه الذهيب: مع حفظ قتادة  .قتادة للزهري: أ قتادة أعلم عندك أو مكحول؟ قال: بل

وعلمه باحلديث، كان رأسًا يف العربية واللغة، وأيام العرب والنسب، ثم قال: حدث قتادة 

عن مجاعة: منهم: عبد اهلل بن سرجس، وأنس بن مالك، وسعيد بن املسيب، وخلق 

بن يزيد، غريهم، وروى عنه مسعر، وابن أبي عروبة، وشيبان، وشعبة، ومعمر، وإبان 

 ومجاعة آخرون.

. قال: وما تأخر أحد عن االحتجاج حبديثه(. سنة 53هـ، وله من العمر 118تويف بواسط سنة 

 انتهى باختصار. 

 أقول: هذا قتادة بّين للناس الواجب من حكم الرجلني تصرحيًا وتلوحيًا:

ضوء غسلتني للوجه واما ما صّرح به قتادة يف حكم الرجلني فهو أنه قال: )افرتض اهلل يف الو

واليدين، ومسحتني للرأس والرجلني(، وقال: )حكم الرجلني املسح ال الغسل(؛ إذ قرأ يف اآلية 

املباركة )وأرجلكم( باخلفض، وقد مر فيما تقدم من الطربي، واجلصاص، وغريهما، ان من قرأ 

هما. وراجع هذا خبفض األرجل، قال: ان اهلل امنا أمر عباده مبسح األرجل يف الوضوء دون غسل

 املستند ترى فتواه وقراءته وما نسب اليه بألفاظه، فما ذكرناه هنا معنى كالم قتادة ال لفظه.

 .31/ ص6تفسري الطربي ج (1)
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يُّهَا يَاقوله تعاىل: لَى قُمْتُمْ إِذَا آمَنُواْ الَّذِينَ أَ يَكُمْوَأَ وُجُوهَكُمْ فاغْسِلُواْ الصَّالةِ إِ لَى يْدِ  إِ

لَى وَأَرْجُلَكُمْ بِرُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُواْ الْمَرَافِقِ اهلل غسلتني  افرتض ،الْكَعْبَنيِ إِ

 .(ومسحتني

 ،ليس يف الرجلني غسل :وقال ،وكان عكرمة ميسح رجليه) :قال القرطيب

اال ترى ان  ؛نزل جربائيل باملسح :وقال عامر الشعيب ،إمنا نزل فيهما املسح

افرتض اهلل غسلتني  :قتادة وقال ،لتيمم ميسح فيه ما كان غسال ويلغى مسحًاا

 .(1)(ومسحتني

الوضوء غسلتان ) :انه قال ،عن ابن عباس ،ابن كثري بسنده أخرجو

 .(2)(عروبة عن قتادةأبي وكذا روى سعيد بن  :(ثم قال) ،ومسحتان

 (أنه)اس عن ابن عب ،وعبد بن محيد ،عبد الرزاق أخرج :وقال السيوطي

اال ترى انه ذكر التيمم فجعل  ؛افرتض اهلل غسلتني ومسحتني يف الوضوء) :قال

وابن  ،ابن جرير أخرجو :(ثم قال) ،وترك املسحتني ،مكان الغسلتني مسحتني

 .(1)(عن قتادة مثله ،منذر

ستدالل اومل يذكر  ،(1)أقول: تقدم ما ذكره ابن جرير عن قتادة يف تفسريه

 .كما ذكره يف الدر املنثور ،إثبات مطلوبه قتادة باآلية يف

                                                           

 .92/ ص6تفسري القرطيب ج (1)

 .25/ص 2تفسري ابن كثري: ج (2)

 .262/ص2ج تفسري الدر املنثور: (1)

 .31/ص6ج (1)
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يف ضمن األشخاص الذين قرأوا  (1)وال خيفى ان الطربي ذكر قتادة يف تفسريه 

عن قتادة بعد قوله  ،وذلك ألنه ذكر رواية سعيد ؛باخلفض (وأرجلكم)يف اآلية 

 ،(أرجلكم)وإمنا قرأ باجلر يف  ،قرأ باجلر آخرون :أي ،)وقرأ ذلك آخرون(

وقد تقدم يف  ،بوجوب مسح الرجلني تبعًا إلسناده عن انس بن مالكوأفتى 

وكان يقرأ  ،نس بن مالك كان يفيت بوجوب مسح الرجلنيان أ :املستند الثامن

 .خمفوضة الالم وأرجلكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 .( املصدر السابق1)
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 املستند الثاني عشر

 ه بوجوب مسح الرجلنيواوفت )*(قراءة علقمة

                                                           

 :33،أو سنة  62( علقمة: فقيه العراق، الثبت، الثقة، املتوفى سنة 15) )*(

قال: )علقمة بن قيس بن عبد اهلل، فقيه العراق، اإلمام ابو ( 15/ ص1تذكرة احلفاظ )ج

، ومسع من علي، وابن مسعود، وأبي الدرداء، شبل النخعي، ولد يف حياة رسول 

 وكان من أنبل أصحابه. وعثمان، وجود القرآن على ابن مسعود، وتفقه به

 قال عبد الرمحن بن يزيد: قال ابن مسعود: ما أقرأ شيئًا، وال أعلم شيئًا، إال وعلقمة يقرؤه ويعلمه.

قال قابوس بن أبي ظبيان: قلت ألبي: ألي شيء كنت تدع الصحابة، وتأتي علقمة؟ قال: 

 وهم يسألون علقمة ويستفتونه. أدركت ناسًا من أصحاب رسول اهلل 

ال الذهيب: وكان علقمة فقيهًا، إمامًا، بارعًا، طيب الصوت بالقرآن، ثبتًا فيما ينقل، ق

صاحب خري وورع، وكان يشبه ابن مسعود يف هديه، ودله، ومسته، وفضله، أخذ عنه 

إبراهيم، وإبراهيم بن سويد النخعي، وأبو الضحى مسلم بن صبيح، والشعيب، والقاسم بن 

 باختصار. خميمرة، وطائفة(. انتهى 

(: )ان علقمة أحد اإلعالم، خمضرم يروى عن أبي بكر، 15/ ص1وقال يف ذيل تذكرة احلفاظ )ج

 سنة(. 93وله من العمر  33هـ، أو سنة 62وحذيفة، وعنه سلمة بن كهيل، وغريه، مات سنة 

(: )علقمة بن قيس بن عبد اهلل بن مالك 236/ص3وقال ابن حجر يف تهذيب التهذيب )ج

بن سالمان النخعي الكويف، قال أبو طالب عن أمحد: انه ثقة من أهل اخلري، قال بن علقمة 

عثمان بن سعيد: قلت البن معني: علقمة أحب إليك أو عبيدة؟ فلم خيري. قال عثمان: 

كالهما ثقة، وعلقمة أعلم. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معني: علقمة ثقة. وقال ابن 

م يقدمون مخسة: منهم علقمة. وقال منصور عن سريين: أدرك الناس بالكوفة، وه

إبراهيم: كان أصحاب عبد اهلل بن مسعود الذين يقرؤون الناس، ويعلمونهم السنة، ويصدر 

 .وأبو زرعة: )علقمة( ثقة الناس عن رأيهم ستة: علقمة منهم. )ثم قال(: قال ابن معني

وقال ابن حبان: كان فقيهًا  كان علقمة ثقة، فقيهًا عاملًا، كثري احلديث.: وقال ابن سعد

وورعًا عابدًا متقنًا. وقال أبو جعفر الطربي: كان قارئًا عاملًا. وقال العجلي: علقمة مكي 

  .باختصار تابعي ثقة(. انتهى
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ثنا جرير عن األعمش عن  :كيع قالحدثنا ابن محيد وابن و) :قال الطربي

 .(1)(خمفوضة الالم (وأرجلكم)حييى بن وثاب عن علقمة أنه قرأ 

قرأ مجاعة من قراء احلجاز  :أقول: تقدم من الطربي وغريه أنهم قالوا

لوا ذلك بأن ووتأ ،الم األرجل خبفض (وأرجلكموامسحوا برؤوسكم )والعراق 

ومنهم علقمة  ،ل يف الوضوء دون غسلهااهلل تعاىل إمنا أمر عباده مبسح األرج

 .والشعيب وغريهما

 ــجعفر حممد بن علي أبي وعن ابن عمر وعلقمة  يرو) :كثريوقال ابن 

وجابر بن زيد وجماهد  ،واحلسن ــ البصري ــ يف إحدى الروايات ــ، الباقر 

 .(2)(ــ ان هؤالء أفتوا بوجوب مسح الرجلني يف الوضوء :أيــ مسح الرجلني 

وكانت الصحابة  ،وكان يعرب عنه بفقيه العراق ،أقول: علقمة من كبار العلماء

 طالب أبي وكان من تالميذ أمري املؤمنني علي بن  ،تستفيت منه وتأخذ بأقواله

وقد تقدم ان  .ولذلك وافقهم يف الفتوى ؛وقد أخذ احلديث عنهم ،وعمر وعثمان

ثمان بن عفان يف وضوئهما وعمل ع طالب أبي عمل أمري املؤمنني علي بن 

 .من غسل الرجلني غري مقبول إليهماوما نسب  ،كان مسح الرجلني

                                                                                                                                        

أقول: عاش علقمة يف عصر ال ميكنه إظهار عقيدته وفتواه جلميع الناس، ومع ذلك وافق أبا 

الرجلني، وقرأ يف اآلية املباركة )وأرجلكم(  يف الفتوى بوجوب مسح جعفر الباقر 

 .باخلفض؛ ليفهم من مسعه ان األرجل حكمها حكم الرأس يف الوضوء

وقد تقدم يف املستند الثاني عشر كيفية قراءته، وذكرنا ان ابن كثري قال: روى عن ابن عمر، 

بن يزيد  ، واحلسن البصري، يف روايته وعن جابروعلقمة، وأبي جعفر حممد بن الباقر 

 .وجماهد، أنهم قالوا بوجوب مسح الرجلني يف الوضوء

 .31/ ص6تفسري الطربي: ج  (1)

 .25/ ص2ج :تفسري ابن كثري  (2)
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 املستند الثالث عشر

 )*(قراءة ابن عمر وجماهد
 

 

                                                           

 ( جماهد الثقة املفسر تلميذ عبد اهلل بن عباس 16) )*(

 احلجاج أبو جرب ــ بإسكان املوحدة ــ اإلمام بن (: )جماهد86/ ص1قال يف تذكرة احلفاظ )ج

 أبي السائب بن السائب احلافظ، موىل املفسر، املقرئ، املكي، موالهم ومي،املخز

وعائشة،  هانئ، وأم عباس، وابن عمر، بن اهلل هريرة، وعبد وأبا سعدا، مسع املخزومي،

 بن واحلكم قتادة، عنه روى العلم، أوعية أحد القرآن، وكان عليه وقرأ مدة ولزم ابن عباس

 واألعمش، ومجاعة. نصور،وم دينار، وعمرو بن عيينة،

 فيم أسأله آية عند كل أقف عرضات، ثالث عباس ابن على القرآن جماهد: عرضت قال

 وابن العالء، بن وأبو عمرو كثري، ابن جماهد على ؟ )قال(: وقرأ كانت وكيف نزلت؟

 .جماهد( بالتفسري أعلمهم: خصيف وقال .جماهد بالتفسري بقي من أعلم قتادة: حميصن. وقال

، وله من العمر ثالث ومثانني سنة، تويف مبكة وهو ساجد، وكان مولده سنة 131يف سنة تو

 (.86/ ص1إحدى وعشرين كما يف ذيل تذكرة احلفاظ )ج

 جرب بن ( يف حرف العني ما نصه: جماهد12/ ص13وقال ابن حجر يف تهذيب التهذيب )ج

أبي  بن وسعد علي، عن روى ، بن السائب السائب موىل املقري املخزومي احلجاج أبو املكي

األربعة )فذكر ما يزيد على العشرين ممن روى عنهم، ثم ذكر من روى  والعبادلة وقاص،

عنه، فذكر أمساءهم وهم أكثر من اثنني وثالثني شخصًا، ثم ذكر ما تقدم نقله من تذكرة 

جماهد، احلفاظ مع زيادة، وقال يف آخر الرتمجة(: قال الذهيب: أمجعت األمة على إمامة 

 واالحتجاج به(.

أقول: جماهد هذا قد شهد بوثاقته أربعة من علماء اجلرح والتعديل، وهم: ابن معني، وأبو 

زرعة، وابن سعد، والعجلي. وقال الذهيب: )أمجعت األمة باالحتجاج مبا يقوله ويرويه(، 

وقراءة جماهد حجة، وفتواه بوجوب مسح الرجلني كذلك، وفتواه تصرح بوجوب مسح 

لرجلني يف الوضوء، وقراءته يف اآلية )وأرجلكم( خمفوضة، تدل على ان فتواه كانت تلزم ا

 املسح على الرجلني يف الوضوء.
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 وفتاواهم )*(وجابر بن زيد
ــ وجماهد مسح الرجلني  ،وجابر بن زيد ،عن ابن عمر يرو) :قال ابن كثري

 .(1)(ــ لوضوءأفتوا بوجوب مسح الرجلني يف ا أنهمأي 

عن عبد  ،احلسن العكلي أبوثنا  :قال ،حدثنا ابن وكيع) :(2)قال الطربي

 .(ــ فوضة الالمأي خمــ جلكم وأر: أنه كان يقرأ :عن جماهد ،عن محيد ،الوارث

                                                           

 :( جابر بن زيد األزدي اليحمدي أبو الشعثاء اجلويف البصري13) )*(

 اجلويف الشعثاء أبو اليحمدي األزدي زيد بن ( قال: )جابر18/ص 2يف تهذيب التهذيب )ج

 عمرو الغفاري، بن واحلكم الزبري، وابن عمر، وابن عباس، ابن عن ي، روىالبصر

 بن ويعلى دينار، بن وعمرو قتادة، وعنه. وغريهم وعكرمة، ابن أبي سفيان، ومعاوية

  .ومجاعة هرم بن السختياني، وعمرو وأيوب مسلم،

 زيد بن جابر ولق عند البصرة نزلوا أهل أن لو عباس: ابن عن عطاء عن دينار بن عمرو وقال

 شيء عن عباس ابن الرباب: سألت عن حدير بن متيم وقال اهلل، كتاب من علما ألوسعهم

 على )قالت(: دخلت عن عزرة أبي هند بن داود وقال زيد؟ بن جابر وفيكم تسألوني فقال:

  .لكذ من إىل اهلل أبرأ قال: األباضية ــ ــ يعين ينتحلونك القوم هؤالء إن فقلت: زيد بن جابر

وقال العجلي: تابعي ثقة. وقال ابن حبان: يف الثقات كان  .ثقة زرعة: وأبو معني ابن وقال

فقيها، ودفن وأنس بن مالك يف مجعة واحدة، وكان أعلم الناس بكتاب اهلل، ويف كتاب 

 .الزهد ألمحد ملا مات جابر بن زيد قال قتادة: اليوم مات أعلم أهل العراق

 .أدركت الناس وما هلم ُمفٍت غري جابر بن زيدوقال أياس بن معاوية: 

 هـ.131هـ. وقال اهليثم بن عدي:سنة 131هـ. وقال ابن سعد:سنة91قال البخاري وغريه:مات سنة

أقول: هذا جابر بن زيد الفقيه املفسر الثقة بشهادة أربعة من العلماء: ابن معني، وأبو زرعة، 

هم قرأوا يف اآلية املباركة )وأرجِلكم( والعجلي، وابن حبان، هو ومجاعة ذكرنا أمساء

خبفض الالم، وذكرنا نقاًل من املفسرين ان من قرأ من أهل احلجاز والعراق )وأرجلكم( 

: )أمر اهلل عباده باملسح على الرجلني يف الوضوء(، فجابر بن زيد خمفوضة الالم يؤول ويقول

 منهم ويقول بلزوم مسح الرجلني على حسب قراءته.

  .25/ ص2ج  ابن كثري:تفسري  (1)

 .31/ ص6تفسري الطربي: ج (2)
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 املستند الرابع عشر

 احلافظ الثقة الثبت )*(أعمش [الـ]قراءة 
                                                           

 .أبو حممد سليمان بن مهران األسدي الكاهلي املعروف باألعمش ( األعمش الثقة الثبت18) )*(

األعمش: من احلفاظ، والقراء، والعباد املوثقني، وهو الثبت يف حديثه. قال الذهيب يف تذكرة 

(: األعمش احلافظ الثقة، 115/ ص1يضًا )ج(، ويف ذيله أ116ــ  115/ ص1احلفاظ )ج

شيخ اإلسالم أبو حممد سليمان بن مهران األسدي الكاهلي موالهم الكويف، أصله من بالد 

الري، رأى أنس بن مالك، وحفظ عنه، وروى عن ابن أبي أوفى، وعكرمة، وأبي وائل، 

ق آخرون. قال وروى عنه شعبة، والسفياني، وزائدة، ووكيع، وخالئ ،ومجاعة غري هؤالء

ابن املديين: له حنو ألف وثالث مائة حديث، وقال ابن عيينة: كان األعمش أقرأهم لكتاب 

وقال الفالس: كان األعمش يسّمى  .اهلل، وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض

وقال احلربي: ما خلف  ،وقال حييى القطان: األعمش عالمة اإلسالم .املصحف من صدقه

 .األعمش أعبد منه

سرية األعمش يطول شرحها، وهي مذكورة يف تارخيي الكبري وطبقات (:)ثم قال الذهيب

القراء، ويقع عواليه يف صحيح البخاري. قال: وكان رأسًا يف العلم النافع، والعمل الصاحل، 

 ، وله من العمر سبعًا ومثانون سنة(.118تويف يف ربيع األّول سنة 

األعمش أحد االعالم، احلفاظ، والقراء، روى (: )115/ ص1وقال يف ذيل التهذيب )ج

عن إبراهيم التميمي، والشعيب، وعنه إسحاق، واحلكم، وزبيد. قال العجلي: ثقة ثبت، 

 يقال ظهر له أربعة آالف حديث، ومل يكن له كتاب، وكان فصيحًا(.

 (: )األعمش: كويف أصله من طربستان، وولد بالكوفة، ثم222/ ص1تهذيب التهذيب )ج

من روى عنهم، ومن روى عنه، ثم قال: قال ابن املديين: حفظ العلم على أمة حممد ذكر 

صلى اهلل عليه وسلم ستة: وَعدَّ األعمش منهم، قال: قال هشيم: ما رأيت بالكوفة أحدًا 

قال:  .أقرأ لكتاب اهلل من أعمش. قال: وقال ابن عمار: ليس يف احملدثني أثبت من األعمش

ثبتًا يف احلديث، وكان حمدث أهل الكوفة يف زمانه، ومل يكن له  قال العجلي: كان ثقة

كتاب، وكان رأسًا يف القرآن، عاملًا بالفرائض، وكان ال يلحن حرفًا، وكان فيه تشيع. وقال 

والنسائي: ثقة ثبت. وقال ابن حبان: ثقة، من التابعني، رأى أنسًا مبكة، وواسط، ابن معني 

 هـ(.61سنة  يوم عاشوراء يوم قتل احلسني وروى عنه مخسني حديثًا، ولد 
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عن  ،ثنا جرير :قاال ،وابن وكيع ،حدثنا بن محيد) :(1)قال الطربي

 ،خمفوضة الالم (وأرجلكم)أنه قرأ  :عن علقمة ،عن حييى بن وثاب ،األعمش

ــ عن األعمش مثله  ،ثنا جرير :قاال ،وابن وكيع ،حدثنا ابن محيد :(ثم قال)

 .(ــ خمفوضة الالم وأرجلكمأي قرأ أعمش 

                                                                                                                                        

ميزان االعتدال: )االعمش أحد األئمة الثقات. قال ابن خلكان يف ترمجته يف الوفيات: 

األعمش كان عاملًا، فاضاًل، ثقة، واحتج بروايته أصحاب الصحاح الستة، وغريهم، ويف 

 صحيح البخاري ومسلم حديثه ثابت مشهور(.

ومسلم، وقلنا أنه شيعي، وقد  ن من ذكرناه من رواة البخاري،أقول: تقدم امسه يف ضم

 .روى حديثه يف الصحيحني

كم( خمفوضة الالم، وقد قصد واألعمش هذا من مجلة من قرأ يف اآلية املباركة )وأرجِل

بقراءته كذلك ان )أرجلكم( معطوفة على )برؤوسكم(، وامنا كسر الالم وخفض؛ ألنه 

كم( وهو ظاهرًا، وحمله النصب؛ الن العامل يف )رؤوِسمعطوف على اجملرور لفظًا و

 عليه بواسطة العطف، فكما جيب مسح الرأس كذلك جيب مسح الرجلني.)امسحوا( دخل 

إمنا أمر اهلل عباده  :كم( خبفض الالم، يقوليف اآلية )وارجِل قال الطربي وغريه: )كل من قرأ

أسًا يف القرآن، وهو الذي حفظ العلم مبسح األرجل يف الوضوء(، وقد مّر ان األعمش كان ر

على أمة حممد، وكان أقرأ أهل عصره مع ما كان عليه من العلم، وقد مّسي: عّلامة 

اإلسالم، ومّسي املصحف؛ لصدقه، وكان ثقة ثبتًا، وقراءة شخص هذه أوصافه له أهمية 

 ويعتين به ويعتمد عليه.

ة اجلر يف اآلية تقتضي كون األرجل وقد تقدم من اعرتاف الفخر الرازي وغريه: إن قراء

معطوفة على الرؤوس فكما وجب املسح يف الرأس فكذلك يف الرجل جيب املسح، ثم رد 

القول بان اجلر على اجلوار، وقال: القول بان اجلر باجلوار باطل، وكالم اهلل ال حيمل عليه؛ 

المه أنه ال جيوز دفع ألنه معدود من اللحن، وجيب ان ينزه كالم اهلل منه، وقال يف آخر ك

( 213: ص1ظاهر القرآن باألخبار؛ ألنها أحاد. وكذلك قال اآلمدي يف أصول األحكام )ج

  .(136: ص1وأبو إسحاق يف املوافقات )ج

 .3/ ص6ج تفسري الطربي:  (1)
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 (جلكموأرحوا برؤوسكم سوام)اء احلجاز والعراق قرأ من قّر): (1)قال الطربي

وتأول ذلك ان اهلل تعاىل إمنا أمر عباده مبسح األرجل يف الوضوء  ،خبفض الم األرجل

ـ[ قرأ  ،فخفضوها لذلك فعليه ،وجعل األرجل عطفًا على الرؤوس أعمش ]ال

 .(ن اهلل أمرهم مبسح الرجلني يف وضوئهمأف الناس عّريل ؛باخلفض (وأرجلكم)

 

 املستند اخلامس عشر

 )*(اإلسالمعاصم شيخ  أبوقراءة الضحاك 
                                                           

 .31/ص6ج  (1)

 :( الضحاك أبو عاصم شيخ اإلسالم الثقة الفقيه النبيل19) )*(

(: )الضحاك، أبو عاصم ابن خملد الشيباني البصري 111/ ص1جاء يف تذكرة احلفاظ )ج

 التميمي، وسليمان أبي عبيد، بن ويزيد ،بن حممد  جعفر مسع احلافظ شيخ اإلسالم،

 روى. مبارك ابن مع بل وكيع، مع لذكر موته تأخر والكبار، ولو حكيم، بن وبهز جريح، وابن

مسلم  وأبو أبي أسامة، بن واحلارث بخاري،ال اهلل عبد وأبو والدارمي، امحد، وبندار، عنه

 من اال قط حيدث ذلك، ومل غري وقيل وعقله، لنبله بالنبيل؛ يلقب وكان. وخلق الكنجي،

 الف حنو حيفظ عاصم أبو كان داود: أبو قال .مثله رأيت ما واهلل،: شيبة بن عمر قال. حفظه

 ألربع بالبصرة مات فقيها، ثقة كان ــ الضحاك ــ: سعد ابن وقال ، حديثه من جيد حديث

 قال الذهيب: عاش الضحاك تسعني سنة واشهرًا(. .هـ212 سنة احلجة ذي من خلت عشرة ليلة

( قال: )الضحاك بن خملد بن الضحاك بن مسلم بن 15/ ص1ويف تهذيب التهذيب )ج

الضحاك الشيباني ابو عاصم النبيل البصري، روى عن خلق كثري. قال عثمان الدارمي عن 

ن معني: )الضحاك( ثقة. وقال العجلي: ثقة كثري احلديث، وكان له فقه. وقال ابو حامت: اب

صدوق وقال ابن سعد: كان ثقة فقيهًا. وقال األجري عن أبي داود: كان )الضحاك( حيفظ 

قد ألف حديث من جيد حديثه. وقال اخلليلي: متفق عليه زهدًا، وعلمًا، وديانة، وإتقانًا، 

 هـ(. 211تويف سنة هـ و122ولد سنة 

قرأ يف آية الوضوء )وأرجلكم( باخلفض،  أقول: هذا الفقيه الثقة احلافظ النبيل روى عنه انه 

وإمنا قرأ كذلك؛ ألن يعلم الناس ان القرآن نزل باملسح يف الوضوء للرأس والقدمني، وقد تقدم 

 .نقل كيفية قراءته يف املستند اخلامس عشر نقاًل من تفسري الطربي
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عن  ،عن سلمة ،أبيثنا  :قال ،حدثنا ابن وكيع) :(1)قال الطربي

 .ــ(بالكسر  ــ وأرجلكمأنه قرأ  :الضحاك

باجلر أّول ذلك بان اهلل تعاىل إمنا أمر عباده  اآلية أأن من قر أقول: تقدم

فخفضهما  ،وجعل األرجل عطفًا على الرؤوس ،مبسح األرجل يف الوضوء

وإمنا قرأ  ئ،توضقاصدًا إعالم الناس أن مسح الرجلني واجب على امل ؛لذلك

وكان  ،عبد اهلل الصادق جعفر بن حممد أبي ه بالكسر تبعًا ألستاذ

 ،وعلمًا ،متفق عليه زهدًا) :اخلليلي قال ،الضحاك من الفقهاء الثقاة

 (.وإتقانًا ،وديانة
 

 املستند السادس عشر

 بكر واحلسن البصريأبي رو وعمأبي قراءة ابن كثري ومحزة و

 ،واحلسن ،قرأ ابن عباس) :أحكام القرآن تفسريقال اجلصاص يف 

 .(2)(وتأولوها على املسح ،باخلفض (وأرجلكم)وابن كثري  ،ومحزة ،وعكرمة

عن  ،وأبو بكر ،ومحزة ،وابن عمرو ،قرأ ابن كثري) :(1)قال اخلازن

 .(بكسر الالم عطفًا على املسح (وأرجلكم) :عاصم

ن أ :والطربي يف تفسريه ،أقول: تقدم تصريح اجلصاص يف أحكام القرآن

 ،وهلا بلزوم مسح الرجلني يف الوضوءؤخمفوضة الالم ي (وأرجلكم)من قرأ 

 .وعدم كفاية الغسل مكان املسح

                                                           

 .31/ ص6تفسري الطربي: ج  (1)

 .31/ ص6ج تفسري أحكام القرآن: (2)

 .111/ص1ج تفسري اخلازن: (1)
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 املستند السابع عشر

  شباب أهل اجلنة احلسنني يقراءة سيد
عبد الرمحن أبي عن  ،روى عاصم بن كليب) :(1)قال القرطيب

 وأرجلكم (رمحة اهلل عليهما)قرأ احلسن واحلسني ) :أنه قال :السلمي

 .(خمفوضة الالم

عبد الرمحن انه قال: قرأ أبي ابن جرير عن  أخرج) :(2)وقال السيوطي

 .(باجلر لالم أرجلكم (إىل الكعبني وأرجلكم)احلسن واحلسني 

عن  ،أبيثنا  :قال ،احلسني بن علي الصفدي حدثين) :(1)وقال الطربي

قرأ عليَّ  :قال ،عبد الرمحنأبي عن  ،عن عامر بن كليب ،حفص العاصري

إىل  وأرجلكم)فقرء  ،الوضوءآية  (رضوان اهلل عليهما)احلسن واحلسني 

 .(خمفوضة الالم (الكعبني

 ؛خبفض الالم (أرجلكم) أقول: إمنا قرأ اإلمامان احلسن واحلسني 

وأن حكمهما املسح ال  ،طوفة على الرأسليعرفوا السامعني ان األرجل مع

 الغسل.

 

 

                                                           

 .92/ ص6ج تفسري القرطيب: (1)

  .262/ ص2ج ( الدر املنثور:2)

 .31/ ص6ج تفسري الطربي: (1)
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 املستند الثامن عشر

 )*(وضوء اخلائف املرتقب )ابو مالك األشعري(
 :لقومه مالك األشعري أنه قالأبي بسنده عن  أخرج ،(1)أمحد بن حنبل

هل فيكم  :قال ،فلما اجتمعوا ،اجتمعوا أصلي بكم صالة رسول اهلل )

فدعا  ،ابن أخت القوم منهم :قال ، ابن أخت لناإال ،ال :قالوا ؟أحد غريكم

وذراعيه  ،وغسل وجهه ثالثًا ،ومضمض واستنشق ،حبفنة فيها ماء فتوضأ

ني وعشرين تثم صلى بهم فكرب بهم اثن ،رأسه وظهر قدميهبومسح  ،ثالثًا

  (.احلديث .تكبرية

أبي و ،مسلم ةومن روا ،مالك األشعري من الصحابة الكرام أبوأقول: 

 .وروى عنه البخاري يف تارخيه ،والنسائي ،دداو

سح ميمالك كان خائفًا من ان يتوضأ و أباوبالتأمل يف احلديث تعرف ان  

ذلك سأل من قومه هل فيكم أحد لو ،رجليه ويصلي كما صلى رسول اهلل

                                                           

 .( ابو مالك األشعري، ويسمى احلارث بن احلارث، وقيل غري ذلك23) )*(

(: )أبو مالك االشعري، روى عن 218ص/ 12التهذيب )جقال ابن حجر يف تهذيب 

، وعنه عبد الرمحن غنم األشعري، وأبو صاحل األشعري، وربيعة بن عمر، النيب

 واجلرشي، وشريح بن عبيد احلضرمي، وشهر بن حوشب، وأبو سالم األسود، وغريهم(.

وضوء  شعرينيأقول: ان أبا مالك األشعري كان من أجّلة الصحابة، وكان يعلم قومه األ

وصالته، وكان يرغبهم يف اخلري، ويقول هلم: تعلموا ما أعلمكم، فإن  رسول اهلل 

، فإن ابا مالك مع خوفه وتقيته من أهل عصره، كان يعّلم ذلك مما علمنا به رسول اهلل 

وكيفية صالته؛ أداًء لواجبه، وقد تقدم حديثه يف وضوء  الناس كيفية وضوء النيب 

  .يف املستند الثامن عشر فراجع ذلك وتدبره وترحم عليه رسول اهلل 

 .112/ ص5مسند أمحد بن حنبل: ج  (1)
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وكانوا  ،وتعرف أيضًا ان املسلمني كانوا غري خمتارين يف عباداتهم ،غريهم

فهل يقدر أحد على خمالفة احلجاج إذ  ،همؤا كما حتب أمراجيربون بان يأتوا به

وكم له من نظري يطول  ،وكذلك يف سائر عباداتهم ؟الناس بغسل الرجلني أمر

 ؟بذكره هذا املختصر
 

 

 املستند التاسع عشر

 من الرب اجلليل  وضوء جاء به جربيل

نقاًل من حديثًا مفصاًل  ذكر عند قضية بعثة النيب ـ ـ قال جالل السيوطي

ملا نزل  ن جربيل )أ :ــ عن عروة بن الزبري ،نعيمأبي وكتاب  ،سنن البيهقي

 فتوضأ وحممد  ،يف أول البعثة فتح باإلعجاز عينًا من ماء النيب على 

 ،فغسل وجهه ويديه إىل املرفقني ومسح برأسه ورجليه إىل الكعبني ،ينظر إليه

 (1). انتهى مضمونًا(فعلجربيل ي رأىكما  ففعل النيب حممد  :قال

يف أول  وقال احلليب يف إنسان العيون يف باب ذكر وضوئه وصالته 

 ــ، مسح الرجلني :أيــ إن حديث وضوء جربيل ليس فيه إال مسحهما ) :البعثة

فغسل  ،بالوحي توضأ  أول ما جاء النيب هو ان جربيل  :وتفصيله

ــ  وسجد سجدتني ،إىل الكعبني ومسح برأسه ورجليه ،وجهه ويديه إىل املرفقني

انتهى  .(لكما رأى جربي ففعل النيب  ،مواجهة البيتــ ركع ركعتني  :أي

 .(2)(باختصار

ه جالل الدين السيوطي الشافعي يف أخرجما  :أيــ  ثبت بهذين احلديثني أقول:

                                                           

 .هـ1119سنة  ،طبعة حيدر آباد ،91/ ص1اخلصائص الكربى: ج :أنظر (1)

 .هـ1113سنة  ،طبعة مصر ،293/ ص1السرية احللبية: ج (2)
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  جربائيل نأ واحلليب علي بن برهان الدين الشافعي يف سريته ــ اخلصائص الكربى

فمسح على رجليه كما  ،يف ذلك وتبعه النيب  ،سح على رجليه يف وضوئهم

 أنه كان  طالب أبيوتقدم من ابن عمه علي بن  ،عليهما مسح جربائيل 

كما تقدم نقل ذلك أيضًا من مجع من الصحابة  ،ميسح على رجليه يف وضوئه

 ،عاصم األنصاري وعبد اهلل زيد بن ،ومتيم بن زيد املازني ،الكرام كرفاعة بن رافع

 ،وابو مالك االشعري ،وحذيفة بن اليمان ،وأنس بن مالك ،وأوس بن أوس

 .وغريهم ،بن عفان األمويوعثمان 

 النيب  من فعل يمبا روأو املكلف إن أخذ مبا يستفاد من آية الوضوء  ،فعليه

 وقوله ال إشكال عليه.

 ،ان نتبع الصحابة أردنا، ولو ردنا متابعة الكتاب وسنة النيب أإن  ،هذا 

 وقد تقدم ذكر ،والقراء فهم كثريون ،والعلماء ،وتابعي التابعني ،والتابعني

 هم باإلمجال:ؤذلك بالتفصيل وإليك أمسا

 .من أئمة أهل البيت علي أمري املؤمنني، واحلسن واحلسني، واإلمام الباقر 

ال بن مطر، وعبد خري، والنز وأبووتلميذه عكرمة،  ،وعبد اهلل بن عباس

 ،وجماهد، والضحاك ،سربة، واحلسن البصري، واألعمش، وقتادة، وعلقمة

وابن كثري، ومحزة، وأبو عمرو، وأبو بكر، وعبد اهلل بن عمر، وجابر بن 

 .وغريهم ،جبري احلضرمي وأبوزيد، 

مجيع العلماء اتفقوا على وجوب غسل )ن وإذا عرفت هذا تعرف االدعاء بأ

 ،(1)دعاء يف تفسري القرطيبالهذا ا ثرنا علىوقد ع ،غري صحيح (الرجلني

 قال ما هذا لفظه: ،العربيونسب ذلك إىل ابن 

                                                           

 .91/ ص9ج (1)
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ذلك سوى  وما علمت من رّد ،اتفقت العلماء على وجوب غسلهما)

 .(من غريهمربي من فقهاء املسلمني والرافضة الط

 ،أقول: لو فرضنا ان الرافضة القائلني بوجوب مسح الرجلني ليسوا مبسلمني

 وأهل ،والصحابة ،هل العلماء والقراء ،ولكن يا ابن العربي ،عربة مبا قالوا فال

كلهم  ــ نيوكان عددهم تسعة وعشرــ  أمسائهمالذين تقدم ذكر  ،البيت

وهل كل من أفتى جبواز مسح الرجلني واالكتفاء به مبجرد  !روافض أو بعضهم؟

على حممد بن جرير فبمقتضى كالم ابن العربي  !هذه الفتوى يصري رافضيًا ؟

أفتوا بان املكلف  ألنهم ؛ضفواحلسن البصري كانوا من الروا ،الطربي واجلبائي

 ،وكذلك امحد بن حنبل والغسل للرجلني يف وضوئه؟ خمري بني املسح

ح سألنهم أفتوا بان املكلف خمري بني امل ؛والثوري من الروافض ،واألوزاعي

، وكتاب رمحة األمة يف اختالف (1))راجع كتاب امليزان للشعراني !!والغسل

 (1)وراجع نيل األوطار للشوكاني ،تعرف ذلك (2)األئمة بهامش امليزان للشعراني

 وغريها(.

كي أعرف أحوال ابن  ،واحلفاظ ،أقول: راجعت كتب الرتاجم للعلماء

ما ذكر وأنه غري تقي، وإليك  ،أنه خيلق ما يريدفبعد تتبع قليل بان لي  ،العربي

 .يف ترمجة ابن العربي (1)تذكرة احلفاظ الذهيب يف

 ،البناني مفرح بن حممد بن أمحد نبأأ: معجمه يف سندي ابن خبط قرأت) قال:

                                                           

 .191/ص1( ج1)

 .( هامش املصدر السابق2)

 .161/ص1ج (1)
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 بكر أبو ــ اسم بلدةــ ة يإشبيل فقهاء حضر: يقول ،وغريه ،اجلد ابن مسعت احلافظ

 ،املغفر حديث فتذاكروا ،العربي ابن معهم حضرو ،وفالن ،وفالن ،املرجى بن

 قد: العربي ابن فقال الزهري،و مالك حديث من إاليعرف  ال: املرجى ابن فقال

 فأوعدهم هذا، أفدنا :فقالوا )له( مالك، طريق غري عشر طريقًا ثالثة من رويته

 فقال يف ذلك خلف بن حرب )األديب الشاعر(: ،شيئا هلم خيرج ومل
 

ــا  أوصــيكم بهــا ومــن محــص أهــل ي

 

 مشــــــفق وصــــــية والتقــــــوى بـــــالرب  

ــ  ــن ذوافخ ــي ع ــار العرب ــدجى امس  ال

 

 متقــــى امــــام عــــن الروايــــة وخــــذوا 

 مهــــذب الكــــالم حلــــو (1)الفتــــى ان 

 

ــد مل إن  ــربا جيــ ــحيحا خــ ــق صــ  خيلــ

 
 

راجع  .ثم ذكر الذهيب يف حقه أمورًا أخرى ال يناسب هذا املختصر ذكرها

ف اللهم أّل .وتعرف أقواله وأحواله وما قيل فيه ،احلفاظ حتى تعرف ابن العربي

 .الكافرين ني املسلمني وأحفظهم من دسائسب

 

 املستند العشرون    

 جبري احلضرميأبي حديث 

 جبري قدم على أبان )أ :أبيهعن  ،نفريعبد الرمحن بن جبري بن  روى

فغسل  ،عا رسول اهلل بوضوءفد مع ابنته اليت تزوجها رسول اهلل  النيب

ويديه إىل  ،غسل وجههثم  ،واستنشق مباء ،ثم مضمض فاه ،قاهمايديه فأن

 .(2) (ورجليه ،ثم مسح رأسه ،ثالثًا ،املرفقني

                                                           

 .يقصد بالفتى: ابن العربي (1)

 .156/ ص5أسد الغابة: ج (2)
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ن الرجل الذي أهدى إىل )أ :بيهأعن  ،وروى عبد الرمحن بن جبري بن نفري

 .وذكر احلديث (الكندية اليت استعاذت منه بوضوء رسول اهلل 

 .(ه الثالثةأخرججبري الكندي  أبوهذا الرجل ) :زرعة أبوقال 

لكي تعلم أن  ؛اجمليزين للمسح بالتفصيل إضافة إىل ما تقدمليك أقوال وإ

اإلمجاع من علماء السنة على وجوب غسل  نيدعو نابن العربي أو غريه مم

 .الرجلني يف الوضوء غري ثابت

 ،الواجب مسحهما، وقال حممد بن جرير اإلمامية تقال)قال الشوكاني: 

املكلف  :أيــ الغسل واملسح  أنه خمري بني ،واحلسن البصري ،واجلبائي ،الطربي

 .(1)(ــ خمري له ان ميسح رجليه يف الوضوء وله ان يغسلهما

والذين  ،بعد نقله أقوال الذين أوجبوا غسل الرجلني (2)وذكر القرطيب

ذهب ابن جرير الطربي إىل ان فرضهما التخيري بني ): وقال ،أوجبوا مسحهما

: (وقال) ،آخر ثالثًا ثم ذكر قواًل ،تني كالروايتني، وجعل القراءالغسل واملسح

وبه  ،ان املسح والغسل واجبان مجيعًا :قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه

 .(1)(كذا يف تفسري النيسابوري بهامش تفسري الطربي ،والناصر للحق ،قال داود

  .والقراءتان مبنزلة آيتني ،فاملسح واجب على قراءة من قرأ بالنصب

يلزم على املكلف  :أي ،س اجلمع بني املسح والغسلأقول: لعل مراد النحا

 .أو بالعكس ،ثم يغسلهما ،أن ميسح رجليه بالوضوء

                                                           

 .161/ ص1نيل األوطار: ج (1)

 .92/ ص6تفسري القرطيب: ج (2)

 .98/ ص6ج (1)
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وذلك بعد نقله ــ  به اجلصاص ورده مبا هذا نصه وهذا القول مل يرض

فال خيلو )وقال: ـ ـ فأخذ يف تقسيمه ئاألقوال املختلفة يف حكم الرجلني للمتوض

 يف الوضوء( من أحد معان ثالثة:حينئذ للقول )يف حكم الرجلني 

فيكون عليه أن ميسح ويغسل  ،إما أن يقال أن املراد هما مجيعًا جمموعًا ــ1

 .فيجمعهما

ويكون ما  ،أيهما شاء ئأو يكون أحدهما على وجه التخيري يفعل املتوض ــ2

 .فعله هو املفروض

 .(أو يكون املراد أحدهما بعينه ال على وجه التخيري ــ1

وغري جائز ان يكونا هما مجيعًا على )يف مقام الرد للقولني األولني: ثم قال 

 .وجه اجلميع على خالفه

إذ ليس يف اآلية  ؛أن يكون املراد أحدهما على وجه التخيريوال جائز أيضًا 

مع عدم لفظ التخيري يف اآلية ولو جاز إثبات التخيري  ،وال داللة عليه ،التخيري

وإذا نفى  .فبطل التخيري مبا وصفناه ،لفظ اجلمعإثبات اجلمع مع عدم  جلاز

فاحتجنا  ،وجه التخيريان يكون املراد أحدهما ال على  إالالتخيري واجلمع مل يبق 

 .(على املراد منهماإىل طلب الدليل 

اآلية جمملة حنتاج فيها إىل بيان من فعل أو قول من )ثم قال يف آخر كالمه: 

 .(الرسول 

آية حمكمة ذا العامل البصري كيف ينسب اإلمجال إىل أقول: تأمل يف قول ه

وعرف  ،يفهم املراد منها كل من عرف لسان العرب ،ةنظاهرة واضحة مبّي

 .ألفاظهمعاني 
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 ،واألوزاعي ،ومن مجلة العلماء الذين جوزوا مسح الرجلني أمحد بن حنبل

اختالف  رمحة األمة يف)قال عبد الرمحن الدمشقي الشافعي يف كتابه و ،والثوري

بهامش امليزان )تأمل هذا االسم ومقصود املسمى وتعجب( املطبوع : (األئمة

 ،والثوري ،واألوزاعي ،عن أمحد بن حنبل يحك)قال: ، (1)الكربى للشعراني

( ى عن ابن عباس ان فرضهما املسحووير) :. قال(وابن جرير جواز مسح القدمني

جواز  ،وابن جرير ،ثوريوال ،واألوزاعي ،حكى عن أمحد): وقال الشعراني

 .(عندهم خمري بني الغسل وبني املسح اإلنسانوان  ،القدمنيمجيع مسح 

ومعه ظاهر القرآن يف  ــ كم خمففحأي ــ ومسح الرجلني خمفف ) :ثم قال

 .(اجلر ءةقرا

 .أقول: يا ليت اجلصاص عثر على هذا القول ومل يقل ان القرآن جممل

ة اجلر والنصب كما ن ظاهر القرآن يف قراءوميكن ان يقال للشعراني ا، هذا 

 .ذلك منهم يف املستند األّولوتقدم نقل  ،نقال به املفسري

قال احلسن ) :(2)ه املطبوع بهامش تفسري الطربيوقال النيسابوري يف تفسري

 .(املكلف خمري بني املسح والغسل :البصري وحممد بن جرير الطربي

يف  :أيــ لف الناس على مذاهب قال النووي: اخت): (1)وقال الشوكاني

عصار الفتوى يف األ أهلفذهب مجيع الفقهاء من  ــ الرجلني يف الوضوء حكم

وال  ،مسحهما ئواألمصار إىل ان الواجب غسل القدمني مع الكعبني وال جيز

 .(ومل يثبت خالف هذا عند أحد يعتد به يف اإلمجاع ،جيب املسح مع الغسل

                                                           

 .91/ ص1ج (1)

 .68/ ص6( ج2)

 .161/ ص1نيل األوطار: ج (1)
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 يثبت عن أحد من الصحابة خالف ذلك إال عن ومل)الفتح: قال احلافظ يف  

 .(وأنس ،وابن عباس ،علي

أقول: بالتأمل فيما تقدم من ذكر أقوال العلماء اجملوزين للمسح تعرف ان ادعاء 

بل الثابت  ،النووي بذهاب مجيع الفقهاء إىل وجوب الغسل ادعاء غري ثابت

والقراء والصحابة ليسوا إال أن نقول ان األشخاص املذكورين من العلماء  ،خالفه

 .بأقواهلمأو نقول بان العلماء الذين تقدم ذكرهم ال يعتد  ،من العلماء

فهل يقول النووي ان قول أمري املؤمنني  ،وكال القولني ال يرضى بهما النووي 

  ؟أقوال ال يعتد بها ،أو قول أنس ،أو قول عبد اهلل بن عباس ،طالبأبي علي بن 

أقوال العلماء الذين تقدم  ان النووي مل يطلع علىاألرجح ان نقول نعم، 

يف الفتح يلزم ان نقول يف توجيهه بأن احلافظ مل  قول احلافظ ذكرهم، وكذلك

 ،وأنس بن مالك ،وعبد اهلل بن عباس ،غري أمري املؤمنني  أقواليطلع على 

 .اخل ...مل يثبت خالف هذا :فلو كان مطلعًا ملا قال

 ،وأمساء التابعني ،ومن غريهم ،البيت  أهلن وإليك أمساء الصحابة م

 ،فوا الناس بأقواهلموالقراء والعلماء واحملدثني الذين عّر ،التابعني يوتابع

 .الرجلني يف الوضوء واجب أو جائز تصرحيًا وتلوحيًا بان مسح ،وأفعاهلم

وإذا تأملت يف أقواهلم وأفعاهلم املروية عنهم تعلم بأن املدعني إلمجاع  

هم خيالف ما ؤماء من املسلمني على وجوب الغسل للرجلني يف الوضوء ادعاالعل

 .هو مذكور يف كتب علماء السنة

 .خمالفة هؤالء ال يضر باإلمجاع :وإن قلت

وما ذكر هلم من الرتاجم علمت ان خمالفتهم  ،إذا طالعت أحواهلم :قلت
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جوب مسح الن توثيق القائلني بو ؛ملدعيه فائدة وال يرتك ،تضر باإلمجاع

أو  ،فالعامل سواء كان سنيًا ،ثابت يف كتب علماء السنة ،أو جوازه ،الرجلني

وعلى األخص ان  ،شيعيًا عليه أن يأخذ بكالم الثقة الثبت إن مل خيالف القرآن

 وافق القرآن كما يف املوضوع املتنازع فيه.

 

 ذكر أمساء القائلني بلزوم مسح الرجلني أو جوازه

 وقد تقدم يف املستند الرابع ،طالب أبي بن  علي :وسيدهم وهلمأ

لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمني أحق باملسح من ): قال انه

 .(1)(مسح ظاهرهما  لكن رأيت رسول اهلل ،ظاهرهما

 (وأرجلكم)املباركة  اآليةوهو الذي قرأ يف  ،احلسن بن علي  ثانيهم:

فكما  ،رجل حكم الرأس يف الوضوءليبني بقراءته ان حكم األ ؛خمفوضة الالم

 .ان الرأس ميسح كذلك الرجلني

 (أرجلكم)وهو كذلك قرأ يف اآلية املباركة  ،احلسني بن علي  ثالثهم:

 .ليعرف السامع ان حكمه يف الوضوء مسح الرجلني ال غسلهما ؛خمفوضة الالم

 : من اين عرفت أنهما قصدا ما ذكرت ؟فإن قلت

حيث قاال  ،وجب قول الطربي واجلصاصإمنا قصدوا ذلك مب أقول:

اآلية بلزوم  ولؤي خمفوضة الالم (وأرجلكم)ان من قرأ  :ومضمون كالمهما

 .راجع ما تقدم ،مسح الرجلني وعدم كفاية الغسل

الواجب ) :قال يف املستند السادس أنه  وقد مّر ،اإلمام الباقر  رابعهم:

 .ما عثرنا عليه يف كتب علماء السنة هذا بالنسبة إىل، (املسح ال الغسل يف الرجلني

                                                           

 .113/ ص5كنز العمال: ج (1)
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يف املستند السادس أنه عليه  وقد مّر ،حرب األمة عبد اهلل بن عباس خامسهم:

 .(الواجب يف الوضوء مسح الرجلني ال غسلهما)الرمحة قال: 

 .وقد قيل فيه أنه تابعي ثقة ،عكرمة تلميذ ابن عباس سادسهم:

وقد مر  ،وقال النجار: ليس من أصحابنا أحد إال وهو حيتج حبديث عكرمة 

نزل ) :أنه كان ميسح على رجليه يف وضوئه وكان يقول :يف املستند التاسع

 .(الواجب يف الرجلني املسح) :وكان يقول .(القرآن باملسح

وقد ذكرناه مفصاًل يف املستند  ،أنس بن مالك خادم النيب  سابعهم:

، وكان (نزل القرآن باملسح)وكان يقول:  ،وأنه كان ميسح على رجليه ،الثامن

 .(الواجب يف الرجلني املسح)يقول: 

وقد تقدم يف املستند السابع أنه كان يتوضأ وميسح  ،عثمان بن عفان ثامنهم:

 .(هذا وضوء رسول اهلل ) :على رجليه ويقول

سح على نعليه الكريم يتوضأ والده وميبي اأوس بن أوس الصح تاسعهم:

 .أي مسح على نعليه (كما فعلت فعل رسول اهلل ) :ويقول
 

 دفع إشكال

 ؟كان ميسح على رجليه وهي يف نعالهإن قلت: كيف 

وكيفيته كانت على حنو ال مينع من  أقول: ذكرنا مرارًا ان هيئة نعاله 

 ال(.وصول املاء من املاسح إىل املمسوح )راجع كتاب فتح املتعال يف وصف النع

ي لك ؛عباد بن متيم التابعي اجلليل يروى للمسلمني وضوء نبيهم عاشرهم:

وقد تقدم يف  ،ما يعتقد به ويعمل به إال وال يروي ،يعرفوا ذلك ويأخذوا به
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على يتوضأ وميسح املاء  رأيت رسول اهلل )انه قال:  ،املستند الثالث

 .(1)(رجليه

قاتل  ،ي الغيوراحملرتم البدربي احعبد اهلل بن زيد املازني الص احلادي عشر:

ويبني لألمة  ،كيفية وضوئه كما شاهده عن النيب  يروي ،مسيلمة الكذاب

 ،وقد تقدم يف املستند الثالث ،ليتأسوا به املرحومة كيف كان يتوضأ النيب 

 .(ومسح رأسه ورجليه ،فغسل وجهه ويديه توضأ ) :وانه قال

يقول مبا  سر النيب  الكرام وصاحب حذيفة وهو من الصحابة الثاني عشر:

 ،الرمحة  ويرشد الناس ان ما كان يفعله نيب شاهده من أفعال رسول اهلل 

سباطة قوم فبال عليها  أتى رسول اهلل )أنه قال:  ،الثالثوقد تقدم يف املستند 

 .(ثم توضأ ومسح على نعليه

 وعند ابن عبد الرب ،ــ عند بعضــ عبد خري بن يزيد التابعي الثقة  الثالث عشر:

 ،وعن غريه من الصحابة ،عن علي  وهو الذي يروي ،وغريه من الصحابة

  .صحيح وصدق أي مجيع ما يرويه عن علي  ،وهو الثبت يف علي 

 طالب أبي علي بن  عن خليفة رسول اهلل  الثقة الثبت يروي وهذا

كان يفعل  هلل رأيت رسول ا) :ويقول ،أنه كان ميسح على رجليه يف وضوئه

  .(كما فعلت

يف املستند  طالب أبي وقد تقدم ما رواه من وضوء أمري املؤمنني علي بن 

 .الرابع

وعلى قول  ،تابعي ثقة ،الكويف النزال بن سربة اهلاللي الرابع عشر:

  .ثقةبي اصح

                                                           

 .192/ ص1ج اإلصابة: (1)
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: النزال ثقة ال يسأل عنه، وعلى فرض كونه من التابعني قال حييى بن معني

انه رأى  يأو التابعي الثقة يروبي اوهذا الصح ،بارهم وفضالئهممعدود من ك

 إن رسول)ثم قال:  ،سح على رجليهمو أووصيه توض خليفة رسول اهلل 

 .راجع وتدبر ،وقد ذكرنا أحاديثه يف املستند الرابع ،(صنع كما صنعت اهلل 

 ،والتابعي على قول آخر ،على قولبي االصح ،حبة العرني اخلامس عشر:

وتشيعه غري  ،انه شيعي :وقالوا فيه ،هو ثقة باعرتاف أمحد بن حنبل والعجليو

 .ا عنهمأخرجوقد  ،من الشيعة من رجال البخاري ومسلم ًاألن كثري ؛ضار به

وهم من  ،البخاري وصحيح مسلمصحيح وإليك أمساء عشرة من رجال 

 :الشيعة باعرتاف علماء السنة يف كتبهم
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 231ص/6جطبقات ابن سعد 181ص بن زياد الكويف إمساعيلمالك بن  .13
 

ذكره ابن  ،ومن أهل الوجاهة ،لةجلمن العلماء ا ،محران السادس عشر:

نه )إقال قتادة:  .وقد كان صاحب سر عثمان وكان يعتمد عليه ،حبان يف الثقات

الناس  ومحران هذا أراد ان يرشد .(ان يصلي مع عثمان فإذا أخطأ فتح عليهك

فبني للناس كيفية وضوء  ،نزل به القرآن ويعلمهم بكيفيته إىل الوضوء الذي

فهم بهذه الطريقة فعّر ،عثمان وتصرحيه بان وضوءه كوضوء رسول اهلل 

ويف  ،املستند السابعوقد تقدمت رواياته يف  ،الوضوء الذي أمر به اهلل يف كتابه

 .رواياته تصريح بان عثمان مسح على ظهر قدميه

 : حديث محران مجاعة من العلماء يف كتبهم أخرجهذا وقد 

  .حديثه يف مسنده أخرجفانه  ،( أمحد بن حنبل1)

 حديث محران يف مصنفه. أخرجفإنه  ،( البزار2)

  .حديثه يف حلية األولياء أخرجفإنه  ،( أبو نعيم1)

  .حديث محران يف مسنده أخرجوقد  ،بو يعلىأ( 1)

  .حديثه يف سننه أخرجوقد  ،شيبةأبي ( ابن 5)

 .حديثه يف كنز العمال أخرجفإنه  ،املتقي احلنفي ( علي6)

 .وقد تقدمت يف املستند السابع مجيع هذه الروايات

 :( أيَحِحوُص) :وقال علي املتقي بعد نقله حديث محران من كتب عديدة

 .اجلرح والتعديل بصحة حديث محران حكم أهل

ه ؤوتأسى بعثمان ومسح على ظهر قدميه يكون وضو توضأمن  ،فعليه

 .صحيحًا ال إشكال فيه
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. وقد صرح النسائي وابن )*(بسر بن سعيد املدني العابد الثقةالسابع عشر: 

 .بو حامت: ال يسأل عن مثلهأوقال معني بوثاقته، 

                                                           

 .سر بن سعيد املدني العابد الزاهد الثقة راوي حديث الوضوء( ب11) )*(

عن أبي هريرة، وعثمان بن عفان، وأبي سعيد،  (: )روى113/ ص1تهذيب التهذيب )ج

 بن وبكري النضر، أبو وسعد بن أبي وقاص، وأبي عمر، ومجاعة آخرين. وعنه سامل،

 بن ويزيد عبد الرمحن، بن سلمة وأبو األشج، بن ويعقوب إبراهيم، بن وحممد األشج،

 بن عطاء إلي من أحب بسر سعيد: بن حييى عن املديين، بن علي قال .وغريهم خصيفة،

 وقال ابن .مثله عن يسأل ال حامت: أبو وقال .ثقة والنسائي: بسر معني، ابن وقال .يسار

 مالك، لوقا .احلديث كثري ثقة، وكان الدنيا، يف الزهد وأهل املنقطعني، العّباد من كان سعد:

 يقال احلضرمي لبين املدينة؟ قال: موىل أهل أفضل من العزيز: عبد بن لعمر امللك عبد بن الوليد قال

مثان  ابن وهو هـ(133) سنة مات باملدينة الواقدي: قال كفنًا. خيلف ومل مات مالك: قال. بسر له

 ات(.تابعي مدني ثقة، ذكره ابن حبان يف الثقالعجلي: بسر  سنة. وقال وسبعني

أقول: جعل العسقالني قبل ذكر ترمجته ــ ع ــ، وهذا احلرف إشارة إىل أصحاب الصحاح 

الستة أخرجوا عنه احلديث، وجعلوه من رجاهلم، وهذا دليل على اعتباره، وحسن حاله 

 لديهم، فحديثه صحيح معترب لديهم، فال مانع من أخذ حديثه سيما مع موافقته للقرآن.

(: )بسر بن سعيد، موىل ابن احلضرمي، من أهل 56/ص1يحني )جاجلمع بني رجال الصح

املدينة، وكان ينزل يف دار احلضارمة من جذيلة تنسب إليهم، وكان متعبدًا، ثم ذكر من روى 

عنهم ومن عنه روى، وجعل من مجلتهم سامل أبو النضر، وبكري بن األشج، ويزيد بن 

 خصيفة، ويعقوب بن عبد اهلل األشج(.

: أبو الفضل حممد طاهر بن علي املقدسي يعرف بــ)ابن القيسراني( الشيباني املتوفى سنة قال املؤلف

 هـ. اتفقا ــ أي البخاري ومسلم ــ يف نقل احلديث عن بسر بن سعيد بطرق عديدة.533

أقول: وهو من رجال أمحد بن حنبل، وقد أخرج عنه أحاديث كثرية، منها حديث وضوء 

مسح برأسه  ( ــ وذكر فيه أنه 66دم يف املستند السابع )صعثمان بن عفان ــ وقد تق

ورجليه يف الوضوء؛ وذلك ألنه ملا توضأ ومسح على رأسه، ورجليه قال ملن حضره من 

 (.الصحابة: )أهكذا كان وضوء رسول اهلل؟( فقالوا: )نعم، كذلك كان وضوؤه 
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ن هلم انه وبّي ،ى للناس وضوء عثمانرو ه كحال محران،وهذا بسر حال 

وقد تقدم حديثه  .كوضوئه ؤواويتوض ،لكي يتأسوا به ؛كان ميسح على رجليه

راجع وتأمل يف احلديث تراه صرحيًا واضحًا بتعريفه وضوء (1)يف املستند السابع

 .الرسول 

وهو من  ،سليمان بن مهران األعمش احلافظ الثقة حممد أبو الثامن عشر: 

وكان يعرب عنه بعالمة  ،لصدقه (؛املصحف)وكان يسمى  ،والقراء ،نيالتابع

األعمش ) :سريةـ [ يف ال] وقال الذهيب ،يف البخاريعنه  أخرجوقد  ،اإلسالم

تدل على و ،ومن مجلة أحاديثه املروية عنه .(له أربعة آالف حديث ،ثقة ثبت

ملستند الرابع ما تقدم يف ا وضوء مسح الرجلنيالنه كان يرى ان الواجب يف أ

 .خمفوضة الالم (وأرجلكم)ة قراءته يف اآلية املبارك يوه ،عشر

حنيفة أبي أستاذ  ،املتقن  التابعي احلافظ الفقيهيبعلشعامر ا التاسع عشر:

ن وعامر هذا بّي .ومرسالته يف حكم الصحيح ،مخسمائة من الصحابة ومن أدرك

: فتارة كان يقول ،خمتلفة ياناتبب ،الوضوء مسح الرجلنيللناس أن الواجب يف 

 (وأرجلكم)املباركة  اآليةيقرأ يف  كان وتارة ،(الواجب يف الرجلني املسح)

فكما جيب يف  ،ف الناس ان الرجلني حكمهما حكم الرأسلكي يعّر ؛باخلفض

ألنهما معطوفان على  ؛الوضوء مسح الرأس فكذلك الرجلني جيب مسحهما

وقد  ،(نزل جربائيل باملسح) أو (باملسح نزل القرآن) :رة كان يقولوتا ،الرأس

 ،ن بأحسن بيانفإنه بّي ،ذلك ه يف املستند العاشر راجعاوفتاو ،تقدم أقواله

 .وأوضح ما هو املراد من القرآن

                                                           

 .66ص  (1)
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محد بن أقتادة بن دعامة بن قتادة احلافظ العامل بالتفسري باعرتاف  العشرون:

 ،رأسًا يف العربية واللغةكان قتادة مع حفظه للحديث ) :وقال الذهيب ،حنبل

 وكان يقول ،خمفوضة الالم (وأرجلكم) وهذا قتادة كان يقرأ يف اآلية املباركة

اهلل غسلتني ومسحتني يف  افرتض) :من أهل زمانهمن غري خوف  بصراحة

كما  ،ن الواجب يف الوضوء مسحتانأوكان يستدل بآية التيمم على  ،(الوضوء

قدمنا أقواله يف املستند وقد  ،وغريهما ،والشعيب ،كان يستدل به ابن عباس

 .فراجع ذلك وتدبر ،احلادي عشر

ابن  الذي قرأ القرآن على ،عراق التابعيعلقمة فقيه ال احلادي والعشرون:

وكان من اخلمسة الذي كانوا يفتون الناس يف  ،وكان ثقة ،به مسعود وتفقه

 ةإال وعلقم ،قرأ شيئًاوال أ ،ما أعلم شيئًا) :حقهوقال ابن مسعود يف  ،الكوفة

اهلل بقراءة به مر أإىل الوضوء الذي  وهذا علقمة كان يرشد الناس .(يعلمه ويقرأه

وتارة كان يفيت بوجوب مسح الرجلني يف  ،باخلفض (وأرجلكم)اآلية املباركة 

 .راجع املستند الثاني عشر ،الوضوء

 ،عمر ابن والعشرون: والعشرون، والرابع الثاني والعشرون، والثالث

وكانوا  ،وهم من العلماء والقراء الذين كانوا قدوة :وجماهد ،وجابر بن زيد

الثالث عشر أنهم قرأوا يف  وقد تقدم يف املستند ،والفتوىيأخذون منهم احلديث 

لكي يعرف األنام ان الواجب يف  ؛خمفوضة الالم (وأرجلكم)اآلية املباركة 

 .الوضوء مسح الرجلني ال غسلهما

خبفض  (وأرجلكم)من قرأ من قراء احلجاز والعراق ) :ي وغريهقال الطرب

وجعل  ،الالم تأول ذلك بان اهلل تعاىل إمنا أمر عباده مبسح األرجل يف الوضوء

 .(فخفضوها بذلك ،األرجل عطفًا على الرؤوس
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اخلامس والعشرون، والسادس والعشرون، والسابع والعشرون، والثامن 

فهؤالء  ،واحلسن البصري ،بكر ووأب ،عمر ووأب ،ومحزة ،ابن كثري والعشرون:

 (وأرجلكم)وغري املعروفني أيضًا قرأوا اآلية املباركة  ،اخلمسة من القراء املعروفني

ان الواجب يف الوضوء  وقصدوا بقراءتهم باجلر إرشاد السامعني ،خمفوضة الالم

 .وقد تقدم قراءتهم يف املستند السادس عشر ،مسح الرجلني ال غسلهما

 ،بن خملد الشيباني احلافظ شيخ اإلسالمالثالثون: الضحاك ابو عاصم 

 :قال ابن سعد يف أحواله يف الطبقات .تلميذ اإلمام الصادق جعفر بن حممد 

وقال  .إنه ثقة فقيه: وابن معني ،وقال العجلي .ثقة فقيهًا :كان الضحاك)

  .(وإتقانه ،وديانته ،وعلمه ،متفق على زهده :اخلليلي

حاك الذي ذكرنا أوصافه من مجلة العلماء الذين قرأوا يف اآلية والض

بقراءتهم ذلك إعالم  وكانوا يقصدون ،خمفوضة الالم (وأرجلكم) املباركة

وقد تقدم نقل قراءته يف املستند  الرجلني،الناس ان الواجب يف الوضوء مسح 

 .اخلامس عشر

هم قبل ع أنا ذكرنا أمساءم ،علماء والقراءأقول: إمنا ذكرنا هذه اجلملة من ال

 .وقراءتهم ،هماوفتاو ،وأقواهلم ،لكي تعرف أحواهلم ؛ذلك

أو غريه من ان إمجاع  ،وإذا عرفت ذلك علمت بان ما ادعاه ابن العربي

كما  ،خالفه بل الثابت ،العلماء قام على وجوب غسل الرجلني غري ثابت

 .ن قال بوجوب مسح الرجلنيانتهى ذكر م .ذكرناه لك

أو القائلني  ،عثرنا عليه من اجملوزين ملسح الرجلني منقدم ذكر بعض قد ت

وهم مجاعة من  ،وإليك أقواهلم بالتفصيل ،بوجوب اجلمع بني الغسل واملسح

 :وغريهما ،والشافعية ،احلنبلية
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 .فإنه قال جبواز مسح الرجلني، احلنابلة أمحد بن حنبلأمام  :منهم

وابن  ،والثوري ،واألوزاعي ،لعن ابن حنب يوحك): (1)قال الشعراني

( سان عندهم خمري بني الغسل واملسحوان اإلن ،جواز مسح مجيع القدمني :جرير

ومعه ظاهر القرآن يف  ،ومسح الرجلني خمفف)ثم قال يف توجيه حكم املسح: 

 .(قراءة اجلر

 ،بان ظاهر القرآن حيكم جبواز مسح الرجلنيأقول: أنظر كيف يصرح هذا العامل 

 .!! الواجب غسل الرجلني :يقول هو وغريه ومع ذلك

ن إمجاع علماء املسلمني قام كيف تدعي أ :قل البن العربي وغريه وإن شئت 

ويف كتاب رمحة األمة يف اختالف االئمة بهامش ميزان على وجوب غسل الرجلني 

 ،واألوزاعي ،محد بن حنبلأعن  يحك)قال:  ،املتقدم ذكره (2)الشعراني

 ويروى)وقال:  ،ثم ذكر بعد ذلك ،(نيجواز مسح القدم ،ريروابن ج ،والثوري

 .(فرضهما املسح :أنه قال ،عن ابن عباس

 ،األمة ما ذكره يف كتاب رمحة (1)ذكر الشوكاني يف نيل األوطارأقول: 

 ،ذهب مجيع العلماء إىل وجوب غسل الرجلني :قال احلافظ يف الفتح)وقال: 

 .(وأنس ،وابن عباس ،لك إال عليومل يثبت عند احد من الصحابة خالف ذ

وال  ،ان مجاعة من الصحابة على خالف ذلك :أقول: قد ذكرنا فيما تقدم

بل املخالفني من الصحابة  ،وأنس ،وابن عباس ،ينحصر املخالف يف علي 

                                                           

 .هـ1118طبعة عام  19/ص 1ميزان الشعراني: ج( 1)

 .19/ ص1ج( 2)

 .161/ ص1( ج1)
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وعبد اهلل بن زيد  ،أوسأبي وأوس بن  ،وحذيفة ،يأبو مالك األشعر

وعثمان بن  ،ة بن رفاعة بن رافعورفاع ،ومتيم بن زيد املازني ،األنصاري

فهؤالء خالفوا روايتهم ألحاديث الوضوء اليت  ،وعبد اهلل بن عمر ،عفان

 .وال يروون إال ما يعتقدون ،توجب مسح الرجلني

 ،واحلسن البصري ،ومن مجلة العلماء القائلني جبواز مسح الرجلني اجلبائي

 .كما يف كتاب الشوكاني وغريه

مسح الرجلني يف  :أيــ الواجب مسحهما  :اإلماميةقالت ) قال الشوكاني:

أنه خمري  :واحلسن البصري ،واجلبائي ،وقال حممد بن جرير الطربي ــ، الوضوء

 .(1)(بني الغسل واملسح

ذهب )وقال:  ،قول ابن جرير الطربي فقط (2)أقول: ذكر القرطيب يف تفسريه

وجعل القراءتني  ،ملسحابن جرير الطربي إىل ان فرضهما التخيري بني الغسل وا

 .(يتنيكالروا

أن املسح والغسل واجبان  :أحسن ما قيل فيه قال النحاس: ومن): ثم قال

والغسل واجب على قراءة  ،فاملسح واجب على قراءة من قرأ باخلفض ،مجيعًا

 .(والقراءتان مبنزلة آيتني ،من قرأ بالنصب

 ،املسح أيضًا توجبأقول: تقدم ان مجلة أقوال املفسرين ان قراءة النصب 

وهو غري  ،والقول بأن نصبه بالعطف على اليدين على خالف األصول العربية

 .ومل يسمع مثله يف الفصيح ،حيفص

                                                           

 .116/ ص1نيل األوطار: ج (1)

 .92/ ص6( ج2)
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والقول  ،وقد رد اجلصاص القول بوجوب اجلمع بني الغسل واملسح، هذا 

وغري جائز أن يكونهما على )وقال ما هذا لفظه:  ،بالتخيري بني الغسل واملسح

 .التفاق اجلميع على خالفه ؛مع مطلوبانوجه اجل

إذ ليس يف اآلية ؛ ريأحدهما على وجه التخي وال جائز أيضًا ان يكون املراد 

 .وال داللة عليه ،ذكر التخيري

فبطل  ،ولو جاز إثبات التخيري يف اآلية جلاز إثبات اجلمع مع عدم لفظ اجلمع 

 .التخيري مبا وصفناه

مل يبق إال أن يكون املراد أحدهما ال على وجه  وإذا انتفى التخيري واجلمع 

 .خمتصرًا انتهى .(منهمافاحتجنا إىل طلب الدليل على املراد  ،التخيري

ن ظاهر أل ؛فال حنتاج إىل دليل ،أقول: قد تقدم ان ظاهر القرآن هو املسح

وتقدم أيضًا ان القائلني بوجوب الغسل يقولون أنه بواسطة السنة  ،القرآن حجة

وسورة املائدة  ،والسنة ال تنسخ القرآن ،زوم غسل الرجلني يف الوضوءثبت ل

 .ومل تنسخ ،آخر سورة نزلت

ء اجلصاص يف الرجلني يف الوضو مسح ومن مجلة من نقل القول جبواز

احملفوظ عن احلسن البصري استيعاب الرجل كلها ) :قال (1)كتاب أحكام القرآن

سح من السلف هو على ولست أحفظ من غريه ممن أجاز امل ،باملسح

 .(وقال قوم جبواز مسح البعض ،االستيعاب

قال )قال: (2)ه املطبوع بهامش تفسري الطربيالنيسابوري يف تفسري :ومنهم

 .(: املكلف خمري بني املسح والغسلوحممد بن جرير الطربي ،سن البصرياحل
                                                           

 .215/ ص2ج (1)

 .68/ ص6( ج2)
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وحممد بن جرير  ،قول احلسن البصري نقل أقول: ذكر النيسابوري قبل

 وقال ما هذا لفظه: ،قول مجاعة أوجبوا املسح على القدمني ،ربيالط

 ،فنقل القفال يف تفسريه ،ويف غسلهما ،اختلف الناس يف مسح الرجلني)

جعفر حممد بن أبي و ،والشعيب ،وعكرمة ،وأنس بن مالك ،عن ابن عباس

 :وقال داود .اإلماميةوهو مذهب  ،فيهما املسح أن الواجب :علي الباقر 

ثم ذكر ما تقدم من  .(وهو قول الناصر للحق من أئمة الزيدية .اجلمع بينهماجيب 

 .وابن جرير ،سن البصرياحلقول 

 بوجوب التخيري ،لقائلنيأقول: ومبالحظة أقوال القائلني بوجوب اجلمع وا

واألمصار مل يتحقق على وجوب  ،تعرف بان اإلمجاع من علماء األعصار

صر يوجد من العلماء من يقول مويف كل  ،غسل الرجلني يف كل عصر وزمان

ولو راجعت الكتب املدونة من املسلمني من  ،بلزوم مسح الرجلني يف الوضوء

 .ومصادر هذا املختصر تدل على ذلك ،عرفت ذلك حق املعرفة النيب  بعد

 ،والعلماء ،والتابعني ،وال خيفى أن من ذكرنا ترمجتهم من الصحابة

ولذا نقلنا  ؛لم والفضل والوثاقة عند علماء السنةوالقراء مجيعهم من أهل الع

ترامجهم من كتب علماء السنة فقط إال يف بعض املوارد نقلنا يسريًا من كتب 

مبا  ،همءفذكرنا علما ،تأييدًا ملا ذكرناه من كتب علماء السنة اإلماميةعلماء 

إشارة  حيث أن املقصود ذكر العلماء الذين أفتوا صراحة أو ،ذكروه يف أحواهلم

 .بوجوب مسح الرجلني من علماء السنة ال غريهم

سيد  وأقوال ،أفعال منر فيما رووه وتفّك َلومل يبق ألحد شبهة لو تأّم

 ،وأصحابه ،أهل بيته وأقوال ،أفعال منومبا رووه  ،املرسلني حممد 

 .عني التاب يوتابع ،والتابعني
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 خامتة فائحة

والغرض  ،(1)املذكورة يف فتح املتعال نيب نذكر فيها بعض متاثيل نعال ال

أن يعرف معنى األحاديث  حّبأتسهياًل ملراجعة من  ؛يف نقل هذه التماثيل

 :وهي األحاديث العديدة اليت ذكر فيها ،املذكورة يف كتابنا املتضمنة للفظ النعل

أو أحدًا من  ،أو ان عليًا  ،ومسح على نعليه توضأ أن النيب  

إذ قد يتخيل أن املسح على النعال غري  ؛على نعليه يف وضوئه مسح الصحابة

يظهر ان  ؛ولكن باملراجعة إىل هذه التماثيل املتربكة ،املسح على ظهر القدمني

 .املسح على النعلني على الرجلني

يقع يف  ،كتاب مهم لطيف ــ هو فتح املتعالــ ووال خيفى أن الكتاب املذكور 

 :وخامتة ،وأربعة أبواب ،حتةويشتمل على فا ،( صفحة111)

 .عوالشس ،والشراك ،القبال :عل وأجزائهففي بيان معنى الن :أما الفاحتة

وبيان جنس نعال  ،والباب األّول: يف بيان األحاديث النبوية الواردة يف النعل

  .النيب ولونها

 .والباب الثاني: يف بيان أوصاف النعال احلاكية للنعال املتربكة

                                                           

فتح املتعال يف مدح النعال، للشيخ أمحدي حممد، الشهري باملقري املالكي، املتوفى سنة  (1)

 .هـ1111هـ طبع يف حيدر آباد ــ اهلند ــ سنة 1311
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 .والقصائد يف مدح النعال املتربكة ،: يف ذكر املقطعاتوالباب الثالث

  .والباب الرابع: يف بيان مجلة من خواص النعل اجملربة

 .يف زبدة ما يتعلق بالنعال املتربكة من منظوم ومنثور :واخلامتة

 .(النفحات العنربية يف نعال خري الربية) وهو، وللمؤلف كتاب آخر

 قال: (1)ويف فتح املتعال
 

ــرب  هلل م ــاج العـــــ ــل تـــــ ــال نعـــــ  ثـــــ

 

ــي      ــد ربــ ــدًا أجــ ــه غــ ــر مدحيــ  يف نشــ

ــجعفا  ــرب  لـــ ــدفع الكـــ ــيلة لـــ  ه وســـ

 

 واستشـــف بـــه تنـــال أقصـــى اإلرب    

  

ورد أن طول  امع الصغري:اجلقال العلقمي يف حاشيته على ) :(2)وقال

وبطن القدم  ،سبع أصابع ا مما يلي الكعبنيمشرب واصبعان، وعرضه علهن

 .(د، وعرض ما بني القبالني أصبعانوفوقها ست، ورأسها حمد ،مخس

 وقد مت إخراج هذا املختصر يف مدينة سامراء العراق ،ما تيسر لنا مجعه ،هذا

هـ على يد مؤلفه جنم الدين 1138يف ليلة العشرين من شهر رجب املرجب سنة 

 .إنه ذو فضل عظيم وعفو عميم ،الراجي عفو ربه بفضله وكرمه

رمحنا وعافنا واعف عنا برمحتك يا او ،على حممد وآل حممد اللهم صِل

 .ارحم الرامحني

                                                           

 .151(ص1)

 .111(ص2)
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