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 مقدمة

 بددد،ر هلهددد لو  الحمددد، وأ هد دددال، ده إ  لدددو  إ اوأ هد دددال، ده  حمددد،ا  

 صلى او  ليو ههلم.

أ  مدا ملسو هيلع هللا ىلصفالذا جزء يف تخريج بعض األحاديث المالمة يف صفة هض ء النبد  

 يتحقق فيو د راه:

 زه  ليالاأ هاإحتجاج هبا.ده تك ه  شال لةأ يكثر الع -1

 ملسو هيلع هللا ىلص.ده يك ه فيالا هصف تفصيل  ل ض ء النب   -2

 يف فاجتالددد،يف  يف تمييدددز  دددا يتحقدددق فيدددو  لدددت  ددد  األحاديدددثأ هجمعتدددو 

ددا  لددى  ددا يصددي  نددو ه ددا إ يصددي  دد  الزيددادايف هاأللفددا أ   هددذا الجددزءأ  نب الل

دل للمقصد  د الت  ينبن   ليالا حكم ه مل  ه لت  لى هجدو اإتتصدال المحص 

 .- ه  اء او-

 هاو المستعاهأ ه ليو التكاله.

 هصلى او ههلم  لى نبينا  حم،أ ه لى آلو هصحبو دجمعي .
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 :ڤ احلديث األول: حديث عثمان بن عفان* 

انَ َعْن  ُه »: ڤ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ ، َفَأْفَرَغ َعَلى [َوُهَو َعَلى اْلَمَقاِعدِ ]َدَعا بَِوُضوٍء َأنَّ

ََّ َيَدْيههِه ِ هه ههى اْلَوُضههوِء ، ُثهه
ََّ َأْدَنههَ  َيِمْوَههُه فِ اٍَّ ، ُثهه ههِه ، َفَسَلههَلُاَما َثههََََّ َ ههرَّ

ْن إَِنائِ

ََّ َغَلَ  َوْجَاُه َثًََثا ِْْن َثًََثا ،  ،َتَمْضَمَض، َواْسَتوَْشَق، َواْسَتوَْثَر ، ُث َوَيَدْيِه إَِلى اْلِمْرَفَق

ََّ َغَلَ  كُ  ََّ َ َلَح بَِرْأِسِه ، ُث ََّ َقهاَ  ُث ُُ الوَّ ه : َّ ِرْجٍ  َثًََثا ، ُث هَو  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ َرَأْيه ْْ هُأ َن َيَتَوضَّ

َو ُوُضوئِ »  :َوَقاَ   ،َهَذا يُوُضوئِ  ْْ َأ َن َُّ  ،َهَذا يَ ْن َتَوضَّ هدث َْ ِْْن ، الَ ُي ََّ َصلَّى َرْكَعَت ُث

َم ِ ْن َذْن ِِه  ؛فِِْاَما َنْفَلُه   .«َغَفَر اهَّللُ َلُه َ ا َتَقدَّ

 :-عفا اهَّلل عوه- ؤلفه  قا 

 الْديث  تفق على صْته.

،   د  جالدة: الزهددر)أ 226أ ه  اضد(،أ ه سدلم  159دترجدو البخدال)  

ْمراه   لى  ثماهأ     ثماه.      طاء ب  يزي، الليث أ    ح 

،أ 720أ ه  اضد(،أ هالد،ال    1/477ه   هذا ال جدو: دترجدو دحمد،  

،أ هاب  تزيمدة 116أ 84،  103أ 91«  ويْ ن  هن  »،أ هالنسائ  يف 106هدب  داهد  

أ 1/79،أ هالبيالقدد   271،أ هالدد،النطن   1060أ 1058،أ هابدد  حبدداه  3 

 ه  اض(،.

 هاللفظ للبخال)أ ه ا بي  المعك فتي  ألحم،.

: هيف آترر:  د ه  ن دا ي ق  ل   ُ ا ل م  داه     ك  اٍب: ه  دا »ن ال  اْب   ِ ال  د ء  د ْهدب م     ض  ا اْل   دذ  ه 

أ   ضَّ ةِ ي ت    ال  ٌ، لِلصَّ  «.بِِو د ح 

ُْْموَهى إَِلهى اْلِمْرَفهِق »هللشيخي أ هغيرهما  ههذا لفظ  سلم:  ََّ َغَلهَ  َيهَدُ  اْل ُث

ُْْلههَرذ ِ ْثهَ  َذلِههَ   ََّ َغَلههَ  َيهَدُ  اْل اٍَّ، ُثه ََّ َ ههرَّ ََ ُْْموَههى إَِلههى ... َثه ََّ َغَلههَ  ِرْجَلهُه اْل ُثه

ََّ َغَل  اٍَّ، ُث ََّ َ رَّ ََ ِْْن َث ُْْلَرذ ِ ْثَ  َذلَِ  اْلَكْعَ   .«َ  اْل
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ُُ »،أ    طريق:  عا  ب   ب، الرحم أ    حمدراه: 6433هللبخال)   ْْه َأَت

هأَ  ،ُعْثَماَن بَِطُاورٍ  ََّ َقهاَ   ،َفَأْحَلهَن اْلُوُضهوءَ  ،َوْهَو َجالٌِس َعَلهى اْلَمَقاِعهِد ، َفَتَوضَّ  :ُثه

ُُ الوَّ ِ  َأ َوْهَو فِى َهَذا اْلمَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ َرَأْي ََّ َقهاَ   ،ْجِلهِس ، َفَأْحَلهَن اْلُوُضهوءَ َتَوضَّ َ هْن »  :ُثه

ََّ َأَتى اْلَمْلِجَد  َأ ِ ْثَ  َهَذا اْلُوُضوِء ، ُث ََّ َجَلَس  ،َتَوضَّ ِْْن ، ُث ُغِفهَر َلهُه َ ها  ؛َفَرَكَع َرْكَعَت

َم ِ ْن َذْن ِِه  وا » ملسو هيلع هللا ىلص: ي  َوَقاَ  الوَّ ِ  :َقاَ  « . َتَقدَّ  .«الَ َتْسَتر 

« الكددد  »أ ه  اضددد(،أ هالنسدددائ  يف 1/506و دحمددد،  ههكدددذا دترجددد

 ،.360،أ هاب  حباه  285،أ هاب   اجة  174 

َلكِهْن هن، هن( يف  حد،  لهايدايف البخدال) السدابقة  د  الزهدر): دندو ندال: 

َُّ َعْن ُحْمَرانَ  دث َْ َأ ُعْثَمانُ  :ُعْرَوُة ُي ا َتَوضَّ َْ َحِديًثا» :َقاَ   ؛َفَلمَّ ُثُك  ؛ْوالَ آَيه ٌ لَ  ،َأالَ ُأَحدث

ْثُتُكُموُ   ُُ الوَّ ِه ؟َ ا َحدَّ هُأ َرُجهٌ  »  :َيُقهوُ  ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ َسهِمْع ِلهُن ُوُضهوَءُ  ،  ،الَ َيَتَوضَّ ْْ ُْ َف

ََةَ  يَوُيَصلث  ََْاا  ؛الصَّ ََِة َحتَّى ُيَصلث َْْن الصَّ ْْوَُه َوَب  :اآلَيه ُ  :َقاَ  ُعْرَوةُ  « .إاِلَّ ُغِفَر َلُه َ ا َب

ْثوَاَِّ﴾. إِنَّ الَِّذينَ ﴿  َيْكُتُموَن َ ا َأْنَزْلوَا ِ َن اْلَ 

 ،.227  -ديضا-ههكذا دترجو  سلم 

،أ هغيرهمدا  227،أ ه سدلم  2/40هلهاية  رهة هذر: ن، هصدلالا  الدت  

    طريق: هشام ب   رهةأ    دبيو.

 .فالذر ه  األلفا  الثابتة

 هد ا األلفا  غير الثابتة  فبياهنا كما يل :

ْْهِ » :،1/474  ،مح ا لهار د -1  «.َوَ َلَح بَِرْأِسِه، َوَظْارِ َقَدَ 

 أ    حمراه.    سلم ب  يسال أنتادةلهار    طريق: 

 هنتادة لم يسم(     سلم.
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  سي األ ني : -2

 دترج ر بألفا   ختلفة.

: ابد   هدحق د  طريدق:   ،274  ن نطهالد،ال،أ 1/524  ،حمده   ن، ده

 أ    حمراه.   عا  ب   ب، الرحم   أ حم، ب   براهيم التيم  ح،ثن 

هالثقايف لههر     عا  ب   ب، الدرحم أ هلدم يدذكرها  دا  كدر ابد   هدحقأ 

 ه عل م ده يف حفظو  يئا.

 د  لجدل  أ درهة بد  نبيصدة   طريدق:  ،أ558أ 1/485  ،حمهه   ن، د

 أ     ثماه.   دبيو أ   األنصال

 هفيو لجاله  بالماه.

 ،[أ  دد  طريددق:1/82   القددجالتددو: البيه دد  ، ]108  اهددههدد   ندد، دبدد  

ابد  دبد   ليكدةأ  د  هعي، ب  زياد المؤ هأ     ثماه ب   ب، الرحم  التيمد أ 

 . ثماه   

 ههعي،  جال ل الحال.

،أ    طريق:  ا ر ب   دقيقأ 286،أ هال،النطن   730هه   ن، ال،ال    

    دب  هائلأ     ثماه.

 ه ا ر ضعيفأ هتص صا يف دب  هائل.

 يل اللحية:تخل -3

 ه     طريق اب   هحق المذك لة آنفا.

  القددددهالبي،أ 302أ 286  ن نطهالدددد،ال،أ 110 ههدددد   ندددد، دبدددد  داهد 

  هن،  رفت  دا     ثماه أ   دب  هائل أ ا ر ب   قيق   طريق:   ،1/104 

 فيو.
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 تخليل األصاب(: -4

 ،أ    طريق  ا ر ب   قيق المتق،م.286ه   ن، ال،النطن   

 يف  سي الردس: التثليث -5

 ه     طريق  ا ر ب   قيق المذك لة آنفا.

 د    ،1/103   القدهالبي،أ 303  ن نطهال،ال،أ 107  اهددهه   ن، دب  

 .حمراه   هلمة ب   ب، الرحم أ   دب    ب،الرحم  ب  هلداهأ جالة: 

 ه ب، الرحم  ليس بالق ).

ق بد  هدح  د  طريدق:   ،1/104   القدهالبي،أ 301  ن نطهه   ن، الد،ال

او بد  جعفدر ,  يحيى ,     عاهية ب   ب، او ب  جعفر ب  دب  طالب ,    دبيو  بد،

 .    ثماه

 ه هحق ضعيف.

 حم، ب   ب، او ب  دبد   دريم ,  د  ،أ    جالة: 304ن   نطهه   ن، ال،ال

 . ثماه   اب  دالة   لى  ثماه , 

 هاب  دالة هذا اهمو زي،أ هه   جال ل.

ابدد    دد  صددالي بدد   بدد، الجبددال ,أ  دد  جالددة: ،305  ن نطههدد   ندد، الدد،ال

 .ين ,    دبيو ,     ثماهالبيلما

 ه   دهه  ثماه: كلالم ضعفاءأ هاب  البيلماين ه   حم، ب   ب، الرحم .

كلالدا تد،ل  لدى  سدي  الصدحا  ڤ دحاديث  ثمداه»: دب  داهداإل ام نال 

هلدم  أ«ه سدي لدهدو»: فدهنهنم  كدرها ال ضد ء ثالثداأ هندال ا فيالدا  الردس دنو  درة

 «.يذكرها  ،دا كما  كرها يف غيرر
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  خالفة الرتتيب يف األ ضاء: -6

هن( تأتير المضمضة هاإهتنشاق  د  غسدل ال جدوأ  د  طريدق:  دا ر بد  

  قيق  هن،  رفت  ا فيو.

ههن( تق،يم اإهتنثال  لى المضمضدةأ  د  طريدق:  هدحق بد  يحيدى  هند، 

  رفت  ا فيو.

أ  د  ،284  ن نطدس    غسدل الدرجلي أ  ند، الد،الههن( تأتير  سي الر

نا دب  ,    هفياه ,    هالم دب  النضر ,    بسر ب  هدعي،  :اب  األ جع  طريق:

 . ثماه   , 

فهنندو غيدر  حفد   ,    إ التدأتير يف  سدي الدردس  صدحيي»نال الد،النطن : 

هلهار   لفدظههدذا ال أهبدذا اإلهدناد   د  هدفياه أتفرد بو اب  األ جع  ,  د  دبيدو

ريداب  , هدبد  دحمد، , هدبد  هيزي، بد  دبد  حكديم , هالف أالع،نياه:  ب، او ب  ال لي،

 أهندال ا كلالدم:  ه  ثمداه ت ضدأ ثالثدا ثالثدا أهبدذا اإلهدناد أ د  الثد ل) :حذيفة

 «., هلم يزي،ها  لى هذا «يت ضأملسو هيلع هللا ىلص هكذا لديت له ل او »هنال: 

 ر دحد، المشداهيرأ هاهدمو  بيد، او هاب  األ جع  ه  دب   بي،ةأ هدب قلُ:

بدد   بيدد،الرحم   هد ددا دبدد   بيدد،ة  فالدد  ه ه كدداه صدد،هنا  لكنددو تددالف األكثددر ا

 هاألثبت.
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 :ڤ بن عاصم احلديث الثاني: حديث عبد اهلل بن زيد* 

 : ٍَ اْنَْنَصهاِر ث  ْبِن َزْيهِد ْبهِن َعاِصه
ِ
هُه »َعْن َعْ ِد اهَّلل هْأ َلوَها»ِقْهَ  َلهُه: َأنَّ ُوُضهوَء  َتَوضَّ

 
ِ
ًثها ،َفَأْكَفهَأ ِ وَْاها َعَلهى َيَدْيههِ  ،َفَدَعا بِإَِنهاءٍ  ،«ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِ  اهَّلل ََ ويف روايه : ] َفَسَلهَلُاَما َث

ْْنِ  َت ََّ َأْدَنههَ  َيههَدُ  َفاْسههَتْاَرَجَاا[َ ههرَّ بههد   ]ويف روايهه َفَمْضههَمَض َواْسَتوَْشههَق  ،، ُثهه

ًثها ،ِ ْن َكفٍّ َواِحَدةٍ [ االستوشاق: َواْسَتوَْثرَ  ََ َفَمْضهَمَض ]ويف روايه :  َفَفَعهَ  َذلِهَ  َث

َِّ َغَرَفاٍَّ  ََ ََّ َأْدَنَ  َيهَدُ  َفاْسهَتْاَرَجَاا[َواْسَتوَْشَق َواْسَتوَْثَر ِ ْن َث َفَسَلهَ  َوْجَاهُه  ،، ُث

ََّ َأْدَنَ  َيهَدُ  َفاْسهَتْاَرَجَاا ًثا، ُث ََ ِْْن َ هرَّ  ،َث ََّ َفَسَلهَ  َيَدْيهِه إَِلهى اْلِمهْرَفَق ِْْن، ُثه َت ِْْن َ هرَّ َت

ََْدْيِه َوَأْدَبرَ  ،َأْدَنَ  َيَدُ  َفاْسَتْاَرَجَاا ًة َواِحَدةً ] َفَمَلَح بَِرْأِسِه َفَأْقَ َ  بِ ِم [ ]َ رَّ َبَدَأ بُِمَقهدَّ

ََّ َذَهَب بِِاَما إَِلى َقَفا ُ  ُهَما َحتَّى َرَجَع إَِلهى اْلَمَكهاِن الَّهِذ  َبه ،َرْأِسِه، ُث ََّ َردَّ ، [َدَأ ِ وْههُ ُث

ََّ َقاَ   ِْْن، ُث ِْْه إَِلى اْلَكْعَ  ََّ َغَلَ  ِرْجَل  » :ُث
ِ
 «.ملسو هيلع هللا ىلصَهَكَذا َكاَن ُوُضوُء َرُسوِ  اهَّلل

 :-عفا اهَّلل عوه-قا   ؤلفه 

 الْديث  تفق على ث وته.

 مره بد        ح،يث:،235  سلم ه،أ أ ه  اض(185  ال)خدترجو الب

 . ب  زي،    ب، او أ   دبيو أيحيى ب   مالة

هاللفددظ المددذك ل: للبخددال)  ه ددا بددي  المعك فددايف: لالمددا   إ األهلددى  

 فللبخال)  هالثانية  فلمسلم.

 هه   ن،هما:    طريق:  التأ هغيرر      مره ب  يحيى.

 ،.2/23«  الم طأ»ههكذا ه  يف 

أ 721أ ه  اضد(،أ هالد،ال    26/361ه   هذا ال جو: دترجدو دحمد،  

حسد  »هندال: -، 32أ 28،أ هالرت دذ)  119أ 118أ 100،أ هدب  داهد  722

أ 434أ 405،أ هابدد   اجددة  98أ 97،  104«  هددننيو»أ هالنسددائ  يف -«غريددب
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،أ 1093أ 1084،أ هابدددد  حبدددداه  173أ 157أ 155،أ هابدددد  تزيمددددة  471

 أ ه  اض(،.1/49،أ هالبيالق   270هال،النطن   

هال،النطن   لدم يخرجدار هه   ن،هم    طريق  التأ هغيرر   إ ال،ال  أ 

 .-دصال-   طريق  الت 

َأَتهى »: بد  يحيدى     مره أ ب، العزيز ب  دب  هلمة   طريق: : ال)خهللب

 
ِ
 .- ختصرا-ه كر الح،يث  ،«َتْوٍر ِ ْن ُصْفرٍ  يَفَأْنَرْجوَا َلُه َ اًء فِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُ  اهَّلل

 اهأحبدهابد   أجةهاب   ا اهدأددب  أ ه-هلم يسق لفظو-ل،ال   ههكذا ه  ل

  .القهالبي

 :، بلفدظ646ثم اهت،لكو  أ ، هبذا اللفظ600  هن، ههم الحاكمأ فاهت،لكو

ُُ الوَّ ِيَّ » ًثاملسو هيلع هللا ىلص َرَأْي ََ  .«َ ْضَمَض َواْسَتوَْشَق ِ ْن َكفٍّ َواِحٍد، َفَعَ  َذلَِ  َث

  خرجاه يف الصحيي. -جميعا-هن،  رفت  ده اللفظي  

    األثبايف. هكذا لهار  ن،  ب، العزيز: جما ة

ْْهِ »هتالفالم: دب  النضر ها م ب  القاهمأ فزاد:   «.َوَ َلَح بُِأُذَن

 ،.26/383هكذا لهار دحم،  

هدبدد  النضددر ثبددت   إ ده زيادتددو هددذر  ددا ةأ  خالفددة لرهايددة الجما ددة  دد  

 . مره ب  يحيىأ ه لى لدهالم:  الت  يخوأ هلهاية هائر الحفا    

   د » د   مدره بد  يحيدى  فأتطدأ فيدو  ندال: هالح،يث ن، لهار اب   يينةأ 

ْْنِ »أ هنال يف  تنو: «الن،اء )  د لِ   ب، او ب  زي،أ الذ) َت  «.َوَ َلَح بَِرْأِسِه َ رَّ

أ 86«  هددننيو»،أ هالنسددائ  يف 47،أ هالرت ددذ)  26/377دترجددو دحمدد،  

، ] ددد  269-266، هالددد،النطن   172أ 156،أ هابددد  تزيمدددة  99،  171

 ،.1/105أ هغيرر[أ هالبيالق   طريق: النسائ 
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  لى ده الرهايايف لم تتفق  نو يف  لتأ ه نما هن( يف بعضالا.

كدذا ندال ابد   ييندة , ه نمدا هد   بد، او بد  زيد، بد   اصدم »نال ال،النطن : 

 «.المازين , هليس ه  الذ) دل) الن،اء

 ڤ:هللح،يث طريق آتر     ب، او ب  زي، * 

اه بد  بَّدح   مره ب  الحالثأ    هبأ    اب  ه    أ،236  سلم دترجو 

بَّاهأ هاه(  هُه » : د   بد، او بد  زيد، أ   دبيدوب  ح   َأنَّ
ِ
هأَ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأذ َرُسهوَ  اهَّلل  ،َتَوضَّ

ََّ اْسَتوَْثرَ  ،َفَمْضَمَض  ًثها ،ُث ََ ُْْموَهى َث ًثا، َوَيَدُ  اْل ََ ََّ َغَلَ  َوْجَاُه َث ًثها،  ،ُث ََ َواْنُْنهَرذ َث

ِْْه َحتَّى َأْنَقاُهَماَوَ َلَح بَِرأْ  ْْرِ َفْضِ  َيِدِ ، َوَغَلَ  ِرْجَل  .«ِسِه بَِماٍء َغ

دق  »ه ن،ر: -، 26/389  ،حمههكذا دترجو د اْهت نْش  أ -بد،ل اإهدتنثال أ«ه 

 يمددةتزهابدد  أ -«حسدد  صددحيي»هنددال: -، 35   ددذ)رتهالأ ،120  اهدد هدبدد 

طريددق: دبدد    دد ، ]360أ 1/107   القددهالبيأ ،1085  اهحبددهابدد  أ ،154 

 هغيرر[. اهدأد

هافدق  مدره بد  الحدالثأ هاهد(  فتدالة بد  هن، لهار اب  لاليعةأ  د  حبداه 

ْْرِ َفْضِ  َيَدْيهِ »فقال:   .«َ َلَح َرْأَسُه بَِماٍء َغ

 ،.736هال،ال    ،أ 384أ 383أ 26/369  ،حمكما لهار د

 .«ِ  َيِد ِ َفْض  َوَ َلَح َرْأَسُه بَِماٍء َغْ رٍ ِ نْ »هتالة تالفوأ فقال: 

 يف هذا الم ض(.« المسن،»،أ هانظر حا ية 26/390،  حمكما لهار د

هلهاية  مره بد  الحدالثأ  د  »:  ذ) لما  كر لهاية اب  لاليعة هذررتنال ال

حد،يثأ  د   بد، او بد  زيد،أ ألندو ند، له)  د  غيدر هجدو هدذا ال  دصي :حباه

 «.دتذ لردهو  اء ج،ي،املسو هيلع هللا ىلص ده النب   :هغيرر
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 ل يف هذا الم ض( هاضيأ هن، هن( اتتالف  لدى ابد  ههدب يف فالق قلُ:

   ض( آتر:

 دد  لهايددة  سددلمأ هغيددرر: لهار جما ددة  دد   -آنفددا-فدداللفظ الددذ)  كرنددار 

ثالثدة  دنالم  د   شدايل  سدلم:  -هحد،ر-األثبايف    ابد  ههدبأ ه ند،  سدلم 

هالهه ب   عرهفأ ههدالهه ابد  هدعي،أ هدبد  الطداهر بد  دبد  السدر   ه دنالم: 

 .- ن، اب  حباه- لة ب  يحيى حر

 :-بمصدر- حم، ب  دحم، ب  دبد   بيد، او ثنا  :،538 لهار كم ثم  ه الحا

دتد ين  :ه ب   قالصأ هحر لة ب  يحيى: دنبدأ ابد  ههدبالعزيز ب   مراثنا  ب،

  مره ب  الحالثأ    حباه ب  هاه(أ    دبيوأ     ب، او ب  زي، األنصدال)أ

« 
ِ
ُُ َرُسوَ  اهَّلل أُ ملسو هيلع هللا ىلص  َرَأْي َف اْلَماِء الَِّذ  َ َلَح بِِه َرْأَسهُ  ،َيَتَوضَّ ََ ِْْه ِن  .«َفَأَنَذ َ اًء ِنُُذَن

   ا هدلم  د  ابد   أهذا حد،يث صدحيي  لدى  درش الشديخي »نال الحاكم: 

 «.فق، احتجا جميعا بجمي( لهاتو  دب   بي، او هذا

ثنا الحس  بد   :- رة غير- ح،ثنار دب  ال لي، الفقيو :،539كم  ثم لهار الحا

 بو.ثنا اب  ههبأ  :لة ب  يحيىثنا حر  :هفياه

 أ ههافقددو«ههددذا يصددر  بمعنددى األهلأ ههدد  صددحيي  ثلددو»نددال الحدداكم: 

 الذهب .

د دا اإلهدناد األهل  فشديل الحداكم  دبو المجالد لأ دهلدر العراند  يف قلُ: 

يف تفدردر بدوأ أ برهايتو لالذا الح،يثأ ه كدر كدالم الحداكم السدابق « يل الميزاه»

 ه  افقة البيالق  لو  هلم يذكر فيو  يئا زائ،ا.

فرجالدو  لدى حر لدة حفدا   شداهير   إ ده هدذا اللفدظ هد ا اإلهدناد الثداين  

أ  خالف لرهايدة حر لدة الم افقدة لرهايدايف هدائر األثبدايف  د  ابد  -يقينا-تطأ 

 ههب.
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 هلو هجو آتر    غير حر لة:

 :بد، او  حمد، بد   بد، او الحدافظدب   دت نا  :،1/107   القدترجو البي

ثنددا  ثمدداه بدد  هددعي،  :سدد  دحمدد، بدد   حمدد، بدد   بدد،هس العنددز)دنددا دبدد  الح

 بو.ثنا  ب، او ب  ههبأ  :ثنا الاليثم ب  تالجة :ال،ال  

أ إ يرتداب -ديضا-هلجالو ثقايف     إ ده األ ر يف هذا اللفظ  لى  دا  كدريف 

،يدد، المدداء ألتددذ األ نددي   فهننددو يف  لددت طالددب حدد،يثأ هتص صددا نضددية تج

  خالف لألحاديث المستفيضة يف  ،م التج،ي،.

، بشذه  هذر اللفظدةأ هبدو جدزم األلبداين 42«  بل غال»هن، صر  الحافظ يف 

 ،.2/424«  الضعيفة»يف 

 ڤ:* هللح،يث طريق آتر     ب، او ب  زي، 

  دبدى بكدر بد      ب، او بب  هليماهأ ي يْ ل  ف      أ،158  ال)خدترجو الب

و     أ    باد ب  تميم أ مره ب  حزم هَأ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ َأنَّ الوَّ ِه» : ب، او ب  زيد، م  َتَوضَّ

ْْنِ  َت ِْْن َ رَّ َت  «.َ رَّ

 ن نطهالدد،الأ ،170  يمددةتزهابدد  أ ،26/387  ،حمددههكددذا دترجددو د

 .،1/128   القهالبيأ ،310 

راج حد،يثالم  هفليي     شداهير الضدعفاءأ الدذي  ِ يدب  لدى البخدال)  تد

أ هالحدافظ -فقد -هالثقايف  نما  كرها المرتي  يف هذا الح،يث يف غسل اليد،ي  

  لى لهاية فليي هذر بش ء.« تيفال»لم يعلق يف 

 ه نما الرهاية المشال لة     باد ب  تميم يف هذا الح،يث:

أ 1082  اهحبددهابدد  ،أ 118  يمددةتزهابدد  ،أ 26/370  ،حمدد ددا لهار د
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 دعبةأ  د  حبيدب ،     1/302   القهالبي،أ 576أ 509كم  هالحا،أ 1083

هَي بُِثُلَثهْي ُ هدٍّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الوَّ ِيَّ » :و  ب، او ب  زي،    م  تميمأ باد ب     ب  زي،أ 
 ،ُأتِ

 ،  ق،ال الماء.حمدلم يذكر ه ،«َفَجَعَ  َيْدُلُ  ِذَراَعهُ 

سدلم  لدى  درش   :هيف   ض( آتدر الحاكم  لى  رش الشيخي أصححو ه

 الذهب . أ ههافقورهح،

 .أ هغيرهماالطيالس يحيى القطاهأ ه: جم(ٌ  هكذا لهار     عبة

 أ هالدد،ة ڤهتددالفالم: غندد،لأ فجعددل الحدد،يث  دد  دم  مددالة بنددت كعددب 

  ب، او ب  زي،.

يف  ائ سدهالن،[أ 1/302   الق   طريقو: البي، ]94  اهددهكذا دترجو دب  

 بداد بد   د  يب األنصدال)أ  عبةأ    حب   غن،لأ      ،74 ، 76 « هننيو»

هأَ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الوَّ ِهيَّ » :دم  مدالةتميمأ    ج،تدو  َفهُأتَِي بَِمهاٍء فِهي إَِنهاٍء َقهْدَر ُثُلَثهِي  ،َتَوضَّ

هههُ  َقههاَ   ،«اْلُمههدث  َُ َأنَّ ْْههِه  ُشههْعَ ُ : َفههَأْحَف ْْههِه، َوَجَعههَ  َيههْدُلُكُاَما، َوَيْمَلههُح ُأُذَن َغَلههٍ  ِذَراَع

ُه َ َلَح َظاِهَرُهَماَواَل  ؛َباطِوَُاَما َُ َأنَّ  هذا لفظ النسائ . ؛«َأْحَف

  بنداء -،1/458«   لل اب  دب  حاتم»كما يف -ههذا ه   ا ص بو دب  زل ة 

كدر ا ه  المق،م يف  عبة  لى  د     أ هلهايتدو  خالفدة للجدادةأ هد دا  لى ده غن،لل

ه دئمدة   فقد، هدلت الجدادة  ه علد م د«تمديمأ  د   مدوبد  ا د   بداد »   نال: 

 الح،يث يرجح ه المخالف للجادة يف  ثل هذا.

أ هفديالم يحيدى القطداهأ لك  الغل  إ ينبغ  ده ي نسب  لى جم(  د  الثقدايف

-فهنندو هدئل   أ هلعل دبا زل دة لدم يقدف  لدى لهايتدو-ديضا-هه   ق،م يف  عبة 

   لهاية الطيالس أ هيحيى بد  زكريدا بد  دبد  زائد،ة  يف  قابدل لهايدة  -تح،ي،ا

 ل.غن،
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أ هبدو صدر  -جميعدا-   الد جالي   عبة   حف      فالظاهر ده الح،يث

 ،.1/160«  صحيي دب  داهد»األلباين يف 

 .-   هذا ال جو-دلج  ده يك ه  حف ظا  ذكر األ ني ه لى هذا  ف

 هد ا  ا لهار:

المقددر :  بدد، او بدد  يزيدد،  دد    ،201  يمددةتزهابدد  ،أ 26/380  ،حمددد

ن فدل  بد  حم، ب   ب، الدرحم   : ح،ثن  دب  األه دبح،ثنا هعي، اب  دب  دي 

 » :أ     باد ب  تميم المدازينأ  د  دبيدوب  الزبيريتيم  رهة 
ِ
ُُ َرُسهوَ  اهَّلل ملسو هيلع هللا ىلص َرَأْيه

أُ  ْْهِ َوَيْمَل  ،َيَتَوضَّ  «.ُح بِاْلَماِء َعَلى ِرْجَل

فرجالو كلالم ثقايفأ هه  غريب   نما ي عرف الح،يث  د   بد، او بد  زيد،أ 

  ه كدر  المسدي -ديضا-ب  تميمأ إ    دبيو تميم ب  زي،أ هه  صحاب   م  باد 

دغرب   إ ده ي رد المسي  لى الغسلأ  د  بداب دندو يطلدق  -ديضا- لى الرجلي  

 يف اللغة  لى الغسل الخفيف  هاو د لم بالص اب.
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 :ڤاحلديث الثالث: حديث ابن عباس * 

ههُه » ڤ: َعههِن اْبههِن َع َّهها ٍ  ههأَ َأنَّ َفَسَلههَ  َوْجَاههُه، َأَنههَذ َغْرَفههً  ِ ههْن َ ههاٍء،  ،َتَوضَّ

ََّ َأَنَذ َغْرَفً  ِ نْ  َأَضاَفَاا إَِلى َيهِدِ   :َ اٍء، َفَجَعَ  بَِاا َهَكَذا َفَمْضَمَض بَِاا َواْسَتوَْشَق، ُث

ََّ َأَنَذ َغْرَفً  ِ ْن َ اٍء، َفَسَلَ  بَِاا َيَد ُ  ََّ َأَنَذ  انُْنَرذ، َفَسَلَ  بِِاَما َوْجَاُه، ُث ُْْموَى، ُث ال

ََّ َأَنهَذ َغْرَفهً  ِ هْن َ هاٍء،  ََّ َ َلهَح بَِرْأِسهِه، ُثه ُْْلهَرذ، ُثه َغْرَفً  ِ ْن َ اٍء، َفَسَلَ  بَِاا َيَدُ  ال

ََّ َأَنهَذ َغْرَفهً  ُأْنهَرذ، َفَسَلهَ  بِ  ُْْموَى َحتَّى َغَلهَلَاا، ُثه َاها ِرْجَلهُه، َفَرشَّ َعَلى ِرْجِلِه ال

 ُْ ََّ َقاَ :  ،ْلَرذَيْعوِي ال  »ُث
ِ
ُُ َرُسوَ  اهَّلل أُ ملسو هيلع هللا ىلص َهَكَذا َرَأْي  «.َيَتَوضَّ

 :-عفا اهَّلل عوه-قا   ؤلفه 

 الْديث  ارج يف الصْْح.

أ  د  زيد، بد  دهدلمأ  د   طداء ب  بالل هليماه    أ،140  ال)خلهار الب

 .ب  يسالأ    اب   باس

 ،أحمريق د]   ط ،118أ 1/88   القهالبيأ ،4/239  ،حمههكذا لهار د

 أ ب،ل اإهتنشاق.«َواْسَتوَْثرَ »ه ن،ر:   هغيرر[

هتاب( هليماه  ب   بالل  ليو: هلناء  ب   مرأ ه حم،  ب  جعفر ب  دبد  كثيدر  

 ههما ثقتاه  عرهفاه.

 .بنح ر أ،118أ 1/111   القدترجو  نالما: البي

َأ الوَّ »هتابعالم: هفياه الث ل)   إ دنو اتتصر الح،يثأ نال:  ًة  ملسو هيلع هللا ىلص ي   ِ َتَوضَّ َ هرَّ

ةً   «.َ رَّ

،أ هالددد،ال   3/499،أ هديضدددا: دحمددد،  157هكدددذا دترجدددو البخدددال)  

، 85«  هدننيو»،أ هالنسائ  يف 42،أ هالرت ذ)  138،أ هدب  داهد  738أ 723 

 ،.250أ 1/129،أ هالبيالق   1095،أ هاب  حباه  411،أ هاب   اجة  80 
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أ هند، «َوَنَضهَح َفْرَجههُ »  زيادة: هن، هن( يف  ح،  لهايت  ال،ال  أ هالبيالق 

تالف هبا نبيصة ب   قبة هائر الكبال  د  الثد ل)أ هيف نبيصدة كدالم  عدرهف يف 

 لهايتو    الث ل)  هن، د ل البيالق  لهايتو هذر بالمخالفة.

،أ  د  هجدو آتدر  د  الثد ل)أ هفيدو: 1/428هذا فضال  ما لهار البيالق   

ْْهِ »    نِب ل بعض الضعفاء  د  الثد ل)أ هند، نبدو البيالقد  هه   أ«َوَ َلَح َعَلى َنْعَل

  لى نكالتو.

هتاب( الث ل)َّ  لى اإتتصال:  عمٌرأ هداهد ب  نيس  هاألهل دح، األ دالمأ 

 هالثاين ثقة  شال ل.

 ،.1/129،أ هالبيالق   223أ 5/197دترجو  نالما: دحم،  

 ليدو يف  :  ب، العزيز ال،لاهدل)أ هاتتلدف-ديضا-هتابعالم  لى اإتتصال 

 لفظو:

،أ هابددد   اجدددة 93«  الكددد  »،أ هالنسدددائ  يف 724فأترجدددو الددد،ال    

،أ 534،أ هالحدددداكم  1076،أ هابدددد  حبدددداه  171،أ هابدددد  تزيمددددة  403 

ًة، وَجَمهَع ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الوَّ ِهيَّ »،  هلفظ األهلأ هغيرر: 1/84هالبيالق    ًة َ هرَّ هَأ َ هرَّ َتَوضَّ

ْستِوْ 
ِ
َْْن اْلَمْضَمَضِ  َواال  «.َشاِق َب

هكذا لهار    ال،لاهدل): دب  ال لي، الطيالس أ هنتيبة ب  هدعي،أ هغيرهمدا 

    األثبايف.

،أ    الاليثم ب  دي بأ  د  101،  170أ 92«  هننيو»هدترجو النسائ  يف 

ةً »ال،لاهلد)  فقال:  ِْْه َ رَّ  .«َوَ َلَح بَِرْأِسِه َوُأُذَن

ة الزبيدر) المد،ينأ  د  ،أ  د   بدراهيم بد  حمدز1/118هدترجو البيالقد   
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ْْنِ »ال،لاهلد)  فقال:  َت ِْْن َ هرَّ َت ََّ َأَنهَذ َحْفوَهً  ِ هْن َ هاءٍ ... َوَصبَّ َعَلهى َيَدْيهِه َ هرَّ  ،ُثه

ِْْه  ٌ  -َفَرشَّ َعَلى َقْدَ   «.-َوُهَو ُ َتوَعث

األثبددتأ ههبددذا د ددل ههالاليددثمأ ه بددراهيم: ثقتدداه   إ دهنمددا تالفددا األكثددر 

 اهيم.البيالق  لهاية  بر

   افق للجما ة. -  ه-فال،لاهد) 

اتفقدد ا  لددى لهايددة الحدد،يث  دد  زيدد، بدد  دهددلم  لددى  ددا  -جميعددا-فالددؤإء 

  كرنا.

 أ فزاد  سي األ ني .هتالفالم:  حم، ب   جاله* 

هابدد  ،أ 148  يمددةتزهابدد  ،أ 102،  106 « هددننيو»يف  ائ سدددترجددو الن

ََّ »: هلفددظ األهل  ،118أ 110أ 1/92   القددهالبي،أ 1086أ 1078  اهحبدد ُثهه

ْْهِ  ْْنِ  :َ َلَح بَِرْأِسِه َوُأُذَن ْْهِ  ،َباطِوِِاَما بِاللَّ َّاَحَت  «.َوَظاِهرِِهَما بِإِْبَااَ 

أ هابد  -«ييحسد  صدح»هندال: -، 36 ن، الرت دذ)   -فق -ههذا اللفظ 

 ،.439 اجة  

 هاب   جاله ثقة ص،هق   إ دنو تالف األكثر هاألثبت.

هشددام بدد  هددع،أ فددزاد  سددي األ نددي أ ه كددر ده ابدد   :-ديضددا-* هتددالفالم 

 كاه  نتعالأ هدنو غسل لجليو يف النعل.ڤ  باس 

هلفظ   ،119أ 1/117   القهالبيأ ،521كم  هالحا،أ 137  اهددلهار دب  

ََّ »األهل:  ْْهِه، ُثه ََّ َ َلهَح بَِاها َرْأَسهُه َوُأُذَن ََّ َنَفَض َيهَدُ ، ُثه ََّ َقَ َض َقْ َضً  ِ َن اْلَماِء، ُث ُث

َاا  ،َقَ َض َقْ َضً  ُأْنَرذ ِ َن اْلَماءِ  َْ ََّ َ َله َْاها الوَّْعهُ ، ُثه
ُْْموَى، َوفِ َفَرشَّ َعَلى ِرْجِلِه اْل

ََْدْيهِ  َُ الوَّْع ِ تَ  َوَيدٍ  ،َيٍد َفْوَق اْلَقَدمِ  :بِ ُْْلَرذ ِ ْثهَ  َذلِهَ   ؛ْْ ََّ َصوََع بِاْل أ هللبيالقد : «ُث

ِْْه » ََّ َغَلَ  ِرْجَل ِْْه َنْعُلهُ -ُث  «.-َوَعَل
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أ ههافقدو ابد  د لدو البيالقد  بالمخالفدةهأ كم  لى  رش  سلمهصححو الحا

 ،.1/233«  اهددصحيي دب  »،أ هاأللباين يف 1/241«  الفتي»حجر يف 

  هشام ب  هع، ه ه كاه ثبتدا يف زيد، بد  دهدلم  - ه  اء او- مالهالق ل ن ل

  عرهف بالضعف. -نفسو- إ دنو تالف األكثر هاألحفظأ هه  

 فالذا ه  الكالم  لى طريق زي، ب  دهلم.

 ڤ:هللح،يث هجو آترأ    اب   باس 

 نصد لأ  د   كر دة بد  تالد،أ  د    بداد بد     أ،133  اهدددترجو دب  

 » :   اب   باس هعي، ب  جبيرأ
ِ
أُ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأذ َرُسوَ  اهَّلل هُه  ،«َيَتَوضَّ ِديَث ُكلَّ َْ َفَذَكَر اْل

ًثا ََ ًثا َث ََ ً  َواِحَدةً »، َقاَ : َث َْ ِْْه َ ْل  .«َوَ َلَح بَِرْأِسِه َوُأُذَن

كمدا -هد  ضدعيف هلديس كمدا ندال  بدل   «صد،هق»ه باد نال فيو الحدافظ: 

فو كافدة  د  تكلدم فيدوأ هلدم ي ثقدو  إ قد، ضدع  ف-«الكا ف»جزم بو الذهب  يف 

ههد  األ دالر -يف الرهايدة األتدر  أ ه-يف  حد،  الدرهايتي   ندو-يحيى القطاه 

 : هافق الجمال ل.- نو
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 :ڤ احلديث الرابع: حديث علي بن أبي طالب* 

ْْرٍ:  َيْصهوَُع َ ها » :َفهَدَعا بَِطُاهوٍر، َفُقْلوَها ،َوَقْد َصهلَّى، ڤَأَتاَنا َعِليٌّ »َعْن َعْ ِد َن

َموَا َ ا ُيرِيُد  ؟َوَقْد َصلَّى ،بِالطَُّاورِ  َُْعلث
ٍُ  ،، َفُأتَِي بِإَِناٍء فِِْه َ اءٌ «إاِلَّ لِ َفَأْفَرَغ ِ هَن ؛ َوَطْل

ًثها، َفَمْضهَمَض َوَنَثهَر  ََ ََّ َتَمْضَمَض َواْسَتوَْثَر َث ًثا، ُث ََ َناِء َعَلى َيِمْوِِه، َفَسَلَ  َيَدْيِه َث
اْْلِ

َنهاءِ ]ويف رواي :  َكفث الَِّذ  َيْأُنُذ فِْهِ الْ ِ َن  ُْْموَى فِي اْْلِ ََّ َأْدَنَ  َيَدُ  اْل َفَمْضهَمَض،  ،ُث

ُْْلَرذ ،َواْسَتوَْشَق  َِْدِ  اْل اٍَّ  ؛َوَنَثَر بِ ََّ  [،َفَعَ  َذلَِ  َثَََّ َ رَّ ًثها، ُثه ََ ََّ َغَلَ  َوْجَاهُه َث ُث

ًثا، َوغَ  ََ ُْْموَى َث َنهاءِ َغَلَ  َيَدُ  اْل ََّ َجَعَ  َيهَدُ  فِهي اْْلِ ًثا، ُث ََ َماَ  َث َفَمَلهَح  ،َلَ  َيَدُ  الشث

َر ُ ]بَِرْأِسِه  َ ُه َوُ َؤنث هَماَ   [ُ َقدَّ ًثا، َوِرْجَلُه الشث ََ ُْْموَى َث ََّ َغَلَ  ِرْجَلُه اْل ًة َواِحَدًة، ُث َ رَّ

ًثا ََ ُْْموَى َفَسَرَف بِ ، ]َث ََّ َأْدَنَ  َيَدُ  اْل هِه َفَشهرَِ  ُث ََّ َقهاَ : «[َكفث ََ »، ُثه ُ  َأْن َيْعَله َ هْن َسهرَّ

 
ِ
 .«َفُاَو َهَذا؛ ملسو هيلع هللا ىلصُوُضوَء َرُسوِ  اهَّلل

 :-عفا اهَّلل عوه-قا   ؤلفه 

 الْديث صْْح.

 اهددهدبدد  ،أ 729أ 728    هالدد،الأ ه  اضدد(،أ 2/223  ،حمدددترجددو د

يف  ائ سدنهالأ -«ييحس  صح»هنال: - ،49   ذ)رتهالأ ،113أ 112أ 111 

أ 1056  اهحبدهابد  أ ،404جدة  هاب   ا،أ 94-91أ ه  اض(،  77 « هننيو»

 دد  ] أ ه  اضدد(،1/78   القددهالبيأ ه  اضدد(،أ 298  ن نطهالدد،الأ ،1079

 أ بو.    ب، تير :   طرق  هغيرر[ اهدأدجالة دب  

: ىاألهلددهغيددررأ له ة: لددوالثانيددهاللفددظ ألبدد  داهدأ ه ددا بددي  المعك فددايف: 

  ذ).رتلل اهنح ه أهغيرر ،حمأل: ةالثالثهأ يررهغ ائ سللن

 .إ ينبن   ليالا حكميف األلفا أ فيو اتتالفايف يسيرة ه



 ملسو هيلع هللا ىلصصفة وضوء النيب  يف

21 

21 
 

َأ َثًَثها َثًَثهاملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الوَّ ِيَّ »: ،حمد هن، اتت صر يف بعض لهايايف أ هكدذا «َتَوضَّ

 .«َوَأَنَذ لَِرْأِسِه َ اًء َجِديًدا»هزاد:  ن أنطيف لهاية لل،ال

ًثهها»:  القددهالبي ن أنط،الهيف لهايددة للدد ََ  ههدد   دد  لهايددة   «َوَ َلههَح بَِرْأِسههِه َث

هند، تدالف األثبدت هاألكثدر  هند، نبدو  أ هضعفو يف الح،يث  عرهفأحنيفة دب 

 ن   لى تطئو يف  لت.نطال،ال

ًثا»: ن نطهيف لهاية لل،ال ََ ِْْه َث سدالر بد       هه     نِب دل: «َوَ َلَح بَِرْأِسِه َوُأُذَن

داالملت  ب، فيدو »أ  د   بد، تيدر  ه سدالر ندال فيدو البخدال):  د  دبيدو أ(لْ ب  ه 

  هند، لهار «يخطد »لم ي ثقو  إ اب  حباهأ هنال  د(  لدت: أ هدب ر «بعض النظر

 أ ب،هه  كر األ ني .-كما يف المصادل المحال  ليالا هلفا- نو غير ابنو 

ْهددم  ددالير ل تو ْههه:  ر  دد  $  فددهنه  مدد  لهاشددعبة هددذا الحدد،يث هندد( فيددو ه 

 ب، تير: تال،  اب   لقمة  فرهار  عبة    تالد،أ هدتطدأ يف اهدموأ هاهدم دبيدوأ 

 .ة  ط  ف  رْ  الت ب     فقال: 

 هللح،يث طرق دتر :

 ،121أ 1/96   القدهالبيأ ،114  اهددهدب  ،أ 2/221  ،حم* فأترجو د

بد   مدرهأ  الكناينأ    المنالالب   تبة لبيعة      هغيرر[ اهدأد   طريق دب  ]

ا َيْقُطرْ  ،َوَ َلَح َعَلى َرْأِسهِ »هفيو:      ل   بنح ر    زل ب  حبيشأ   «.َحتَّى َلمَّ

 أ لجالو كلالم ثقايف.-يف الظاهر- ههذا هن، صحيي

 نمددا يددره  هددذا »، بق لددو: 1/438 «  لددل ابنددو»يف هندد، د لددو دبدد  حدداتم 

  ههد  ملسو هيلع هللا ىلص المنالدالأ  د  دبد  حيدة الد اد  أ  د   لد أ  د  النبد الح،يث  د  

 «. بود
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 هلهاية دب  حية ه  اآلتية:

،أ هالرت دددذ) 116أ ه  اضددد(،أ هدبددد  داهد  2/275* هدترجدددو دحمددد،  

،أ هاب   اجدة 136أ 115أ 96،  162أ 102«  هننيو»،أ هالنسائ  يف 48أ 44 

أ  د   لد      دب   هحاقأ    دب  حيدة،  1/121،أ هالبيالق   456أ 436 

َوُههَو -َفَشهرَِ   ،َوَأَنَذ َفْضَ  َطُاهوِر ِ »: -ةلغير دب  داهدأ هاب   اج-بنح ر  هفيو 

 ٌَ  .«-َقائِ

أ فدزال  دا - ند، النسدائ -  هن، لهار  دعبة  د  دبد   هدحق ههذا هن، جي،

هند، هثقدو اب  نيس ال اد  أ  ختلف يف اهمو  ه  ي خشى    ت،ليسو  هدب  حية 

 إ فالد  اب  حباهأ هنقلو اب  الجدالهد  د  ابد  نميدر  فدهنه ثبدت  فالرجدل ثقدة  ه

أ هن، ت ب( هناأ ثم  نو هنا يره) هانعة  دال،ها بنفسدوأ -كما نال الحافظ- قب ل 

 
ٍّ
 هه  نائم: ثابت  نو    هج ر دتر .ڤ ه كر   رب  ل 

ْْهِ »: ،حمد هن، هن( يف  ح،  لهايايف   هه   د  حد،يث «َوَ َلَح بَِرْأِسِه َوُأُذَن

 يف هنا بزيادتو هذر.هفياه ب  هكي(أ هه   شال ل بالضعفأ هن، تالف الثقا

هن، تالف دصحاب  دب   هحق يف اإلهناد: دبد  بكدر بد   يداق  فقدال:  د  

 دب   هحقأ    الحالثأ     ل .

،أ  قتصرا  لى  كدر غسدل اليد،ي  نبدل هضدعالما يف 396دترجو اب   اجة  

 اإلناء.

 لدل ابد  »كما نال دب  زل ة يف -هالح،يث ح،يث الجما ة    دب   هحق 

 .-،4/189«   للو»،أ هال،النطن  يف 1/613«  دب  حاتم

 أ  دد  دبدد  فددرهةأ  دد  بدد  تليفددة  دد  فِْطددر أ،115  اهدد* هدترجددو دبدد  

     ل    ختصرا. أ ب، الرحم  ب  دب  ليلى
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 .صغر الجالن أ هاهمو  سلم ب  هالمههذا هن، صحييأ هدب  فرهة ه  األ

ابد  ندا  :أ    حجاج ب   حم،،95،  101 « هننيو»يف  ائ س* هدترجو الن

 ح،ثن   يبةأ ده  حم، ب   ل  دت ر :جريج
 
أ ده حسدي  بد  : دتد ين دبد   لد 

ض  ءٍ »نال:   ل    بِ  
لِ  انِ      فذكر نح رأ هفيو الشرب    نيام.« د   

دا أ  ههذا هن، صحييأ هن، صر  ابد  جدريج بالسدماوأ ه ديبة هد  ابد  نِص 

 دح، الثقايف.

 هن، اتتلف  لى اب  جريج:

ابد  ههدبأ  د  ابد  جدريجأ  د   حمد، بد      أ،1/105   قالفرهار البي

 «.اثً ََ ثَ  هِ ِس أْ رَ بِ  َح َل  َ وَ »   فقال: ل  ب  حسي أ    دبيوأ    ج،رأ     ل 

 ههذا تطأ    اب  ههب  أله حجاجا دثبت  نو يف اب  جريج.

يشدبو حد،يث  :ح،يث اب  جريج  د   ديبة»هن، د ل دب  داهد لهايتو بق لو: 

 
ٍّ
ه سددي بردهددو  ددرةل »  دد  ابدد  جددريج: أل فيددو حجدداج بدد   حمدد،ألنددو نددا   لدد 

 «.ه سي بردهو ثالثلا»هنال اب  ههب فيو    اب  جريج:  أ«هاح،ة

كلالدا  تفقدة ه أه    دا نبَّالندا  لدى تطئدوفالذر ه  الطرق النظيفة للح،يثأ 

  لى صفة هاح،ة لل ض ء.

 فزاد د ياء.تالف الق مأ « السير»ثم  ه اب   هحق صاحب 

هابدد  ،أ 153  يمددةتزهابدد  ،أ 117  اهددهدبدد  ،أ 2/60  ،حمددددترجددو 

 د    [اهددهدبد  أ ،حمد   طريدق د]، 120أ 1/89   القهالبي،أ 1080  اهحب

كانةأ  د   بيد، او الخد إينأ  حم، ب  طلحة ب  يزي، ب  ل   ح،ثن  :ب   هحاقا

هفيدو أ فدذكر الحد،يث « ٍ-َيْعوِي اْبَن َأبِهي َطالِهب- يٌّ َدَنَ  َعَليَّ َعلِ » :   اب   باس
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َناِء َجِمًْعا، َفَأَنَذ بِِاَمها َحْفوَهً  ِ هْن َ هاءٍ »   الزيادة:  ي اْْلِ
ََّ َأْدَنَ  َيَدْيِه فِ َفَضهَرَ   ،ُث

ََّ الثَّالَِث َ  ََْ ، ُث
ََّ الثَّانِ ِْْه، ُث ِْْه َ ا َأْقَ َ  ِ ْن ُأُذَن ََ إِْبَااَ  ََّ َأْلَق  ؛َذلِهَ  ِ ْثهَ   :بَِاا َعَلى َوْجِاِه، ُث

َْتِهِ  ُْْموَهى َقْ َضهً  ِ هْن َ هاٍء، َفَصه ََّاا َعَلهى َناِصه هِه اْل ََّ َأَنهَذ بَِكفث َكَاها َتْلهَتن  َعَلههى َفَترَ  ،ُثه

ََّ َأْدَنَ  َيَدْيِه َجِمًْعا... َوْجِاهِ  ِْْه، ُث ََّ َ َلَح َرْأَسُه َوُظُاوَر ُأُذَن  ،َفَأَنَذ َحْفوًَ  ِ ْن َ هاءٍ  ،ُث

َْاها الوَّْعهُ  َفَضَرَ  بَِاا 
ََّ اْنُْنهَرذ ِ ْثهَ  َذلِهَ   ،َعَلى ِرْجِلِه، َوفِ َقهاَ : « َفَفَتَلَاها بَِاها، ُثه

 : ُُ ِْْن؟»ُقْل ي الوَّْعَل
ْْنِ »َقاَ :  ،«َوفِ ي الوَّْعَل

: «َوفِ ُُ ِْْن؟»، َقهاَ : ُقْله هي الوَّْعَله
َقهاَ :  «َوفِ

ْْنِ » ههي الوَّْعَلهه
: «َوفِ ُُ ْْ »، َقههاَ : ُقْلهه ههي الوَّْعَلهه

ْْنِ »َقههاَ :  ،«ِن؟َوفِ ههي الوَّْعَلهه
   اللفددظ «َوفِ

 ألب  داهد.

إ  -ه ه صددر  بالسددماو-  ابدد   هددحق -بددال ليددب-ههددذا الزيددادة  نكددرة 

ت حتمدل  نددو  ثددل هددذر المخالفددة لألثبددايفأ هالكددالم يف حفظددو  شددال ل  هتتجلددى 

مسدحاه  د( يف هذا الحكم الذ) انفدرد بدو: ده بداط  األ ندي  ي   -تاصة-النكالة 

 أ هظاهرهما  ( الردس  ههذا إ يكاد يق ل بو دح،    دهل العلم.ال جو

. الحد،يث  قداليف هدذا »،: 1/52«   ختصدر السدن »هن، نال المندذل) يف 

فوأ هندال:  دا ددل)  دا هدذاال الرت ذ): هألت  حم، ب   هما يل  نوأ ن « فضعَّ

 اهد.

ف  ليو ،أ هلم دن1/120«  الق يهن  الب»ههذا النقل    الرت ذ) دصلو يف 

 «.العلل الكبير»يف 

تالفدا لمد  دتدذ بظداهر اإلهدنادأ هكأندو ه م  ا  فالتضعيف ه  الص اب  

األلبدداين يف أ ه،2/121«  البدد،ل»حدد،يث  سددتقل  كمددا صددن( ابدد  الملقدد  يف 

 .،1/198 « صحيي دب  داهد»
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هتصحيحو  شال ل يف أ -بال ليب-صحيي ڤ ده ح،يث  ل   فالْاص :

حد،يث  لد  »:  دذ)رتالندال الندا  لدى ضدعفو  هند، هد    دا نبَّ كتب التخدريج  

 «.هدصي أدحس    ء يف هذا الباب

  تو ْه:
ٍّ
ال  -ديضا-ڤ ن، له  ال ض ء      ل  بد  هد ةأ هلهايتدو يف  : النَّزَّ

   هلك  دجمل صفة ال ض ء.«صحيي البخال)»

ََّ َقَعَد فِ »ههذا لفظو:     ل :  ُه َصلَّى الظ ْاَر، ُث َرَحَ هِ   يالوَّهاِ  فِه َحَوائِِج  يَأنَّ

ََّ ُأتَِى بَِماءٍ   ،َوَيَدْيهِ  ،َوَغَلَ  َوْجَاهُ  ،َفَشرَِ   ،اْلُكوَفِ ، َحتَّى َحَضَرَّْ َصََُة اْلَعْصرِ، ُث

ََّ َقهاَ :  ،َوَذَكَر َرْأَسهُ  ، ُث ٌَ
ََّ َقاَم َفَشرَِ  َفْضَلُه َوْهَو َقائِ ِْْه، ُث إِنَّ َناًسها َيْكَرُههوَن »َوِرْجَل

ُُ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ ْرَ  َقائًِما، َوإِنَّ الوَّ الش    .«َصوََع ِ ْثَ  َ ا َصوَْع

 سي  لى تفيوأ ده نعليوأ هنال: ڤ الرهايايف الت  فيالا ده  ليًّا تو ْه آنر: 

 د هذا الجزء. ليست     قص«: بالرد)...ي  ،ل  كاه ال»
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 :ڤ احلديث اخلامس: حديث املقدام بن معدي كرب* 

َأ، َفَسَلهَ   ملسو هيلع هللا ىلصُأتَِي َرُسوُ  اهَّللِ : »، َقاَ  َ  رِ   كَ دِ عْ  َ  نِ بْ  امِ َد قْ مِ الْ َعِن  بَِوُضوٍء، َفَتَوضَّ

ََّ َ ْضهَمَض َواْسَتوَْشهَق  ًثها، ُثه ََ ًثا َث ََ ِْْه َث ََّ َغَلَ  ِذَراَع ًثا، ُث ََ ًثا، َوَغَلَ  َوْجَاُه َث ََ ِْْه َث َكفَّ

ِْْه َظاِهرِِهَما ًثا، َوَ َلَح بَِرْأِسِه َوُأُذَن ََ ًثا َث ََ ًثا َث ََ ِْْه َث  .«َوَباطِوِِاَما، َوَغَلَ  ِرْجَل

 :-عفا اهَّلل عوه-قا   ؤلفه 

 الْديث يف ث وته نظر.

، ] دد  دحمدد،أ 123أ 122أ 121،أ هدبدد  داهد  28/425دترجددو دحمدد،  

 ، ] ددد  جالدددة 106أ 1/98،أ هالبيالقددد   457أ 442هغيدددرر[أ هابددد   اجدددة  

 بدد، الددرحم  بدد   يسددرة الحضددر  :  : حدد،ثنابدد   ثمدداه يددزرِ ح  دبدد  داهد[   دد  

 .همعت المق،ام ب   ع،) كرب

ِم »هاللفظ ألحم،أ هألب  داهد:  ْْهِه َعَلهى ُ َقهدَّ ََ َ ْلهَح َرْأِسهِه، َوَضهَع َكفَّ ا َبَله َفَلمَّ

ُهَما إَِلى اْلَمَكاِن الَِّذ  َبَدَأ ِ وْهُ  ََّ َردَّ ََ اْلَقَفا، ُث ُهَما َحتَّى َبَل َوَأْدَنهَ  »هلدو: أ «َرْأِسِه، َفَأَ رَّ

ْْهِ   أ هانتصر اب   اجة  لى  كر األ ني  هالق، ي .«َأَصابَِعُه فِي ِصَماِخ ُأُذَن

لدو ابد  المد،ين  هثقدو العجلد أ  ب، الرحم  ب   يسرةه   هابد  حبداه  هجالَّ

هن، له   نو حريز ب   ثماهأ هه   م  نيل فيالم:  هندم إ يدرههه  إ  د  ثقدة  

ق لة دغلبيةأ إ كلية  هلالذا نال الحافظ يف  بد،الرحم  هلك  ن، تقرل ده هذر الم

  حل نظر  لرتدُّد) يف اإ تبال بت ثيق العجل . - ن،)- هاأل ر  « قب ل»هذا: 

بم ضد( الشداه،أ  د  تدأتير المضمضدة  ب، الدرحم  بد   يسدرة انفرد  هن،

أ ههدذا ي جدب ملسو هيلع هللا ىلصهاإهتنشاقأ  خالفا بذلت جمي( األحاديث الثابتة    النب  

لت نف يف ح،يثو هذا  ه  دالل  الحد،يث الفدرد بمخالفتدو لألحاديدث المشدال لة ا

الثابتة: طريقة  عرهفة لألئمةأ ه ه كاه يمكد  ت جيدو حد،يث  بد، الدرحم  هدذا 
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 بما إ يعالض هائر األحاديثأ ه حل  لت: يف المسألة الفقالية.

، 2/195«  بيداه الد هم هاإليالدام»هالح،يث صر  بضعفو: ابد  القطداه يف 

،     انتصددر 1/12«  نصددب الرايددة»،أ ههدد  ظدداهر صددني( الزيلعدد  يف 4/109 

  لى حكاية الق ل بتجاليل  ب، الرحم  ب   يسرة.

« التلخدي »،أه2/207«  الب،ل»كما يف-هيف المقابل: فق، حسنو غير هاح،

 .،1/206«  صحيي دب  داهد»أ هجزم األلباين بصحتو يف -،1/156 
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 :ڤ لرَُّبيِّع بنت ُمَعوِّذاحلديث السادس: حديث ا* 

 : ُْ ِذ اْبِن َعْفَراَء، َقاَل  ُ َعوث
ُِ ْثِع بِوْ َب ُه  ،«َيْأتِْوَا ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُ  اهَّللِ »َعِن الر  َثْتوَا َأنَّ دَّ َْ َف

ُْ فِِْه: ، ملسو هيلع هللا ىلص، َفَذَكَرَّْ ُوُضوَء َرُسوِ  اهَّللِ «اْسُك ِي لِي َوُضوًءا»َقاَ :  ْْهِه »َقاَل َفَسَلهَ  َكفَّ

ًثها، َوَ َلهَح ثَ  ََ ًثها َث ََ َأ َيَدْيهِه َث ًة، َوَوضَّ ًثا، َوَ ْضَمَض َواْسَتوَْشَق َ رَّ ََ َأ َوْجَاُه َث ًثا، َوَوضَّ ََ

ِْْن  َت ِ هِ -بَِرْأِسِه َ رَّ ََّ بُِمَقدَّ رِ َرْأِسِه، ُث ِْْاَما  ،-بُِمَؤنَّ ِْْه كِْلَت -ُظُاوِرِهَما َوُبُطونِِاَمها-َوبُِأُذَن

َأ  ًثا، َوَوضَّ ََ ًثا َث ََ ِْْه َث  «.ِرْجَل

 :-غفر اهَّلل له-قا  كات ه 

 الْديث ضعْف.

ب ي (:  ب، او ب   حم، ب   قيلأ هاتتلف  ليو الحفا  يف  تندو  يرهيو    الرُّ

 اتتالفا بي نلاأ ه ليت البياه:

 بشر بن المفض : -1

ليف  بو.  هلفظو ه   ا ص،َّ

،أ هالحددداكم 33 دددذ)  أ هالرت-هالسدددياق لدددو- ،126دبددد  داهد  دترجدددو 

 .،106أ 1/105،أ هالبيالق   540 

 سفْان بن عْْو : -2

،أ 320،أ هالدددد،النطن   127،أ هدبدددد  داهد  44/565دترجددددو دحمدددد،  

،     هفياهأ نال: ح،ثن   ب، او ب   حم، ب   قيلأ ندال: 1/117هالبيالق   

 ُ  ُِ ْثههِع بِوْهه َب ٍْْن إَِلههى الر  ِذ اْبههِن َعْفههَراَء، َفَلههَأْلُتَاا َعههْن ُوُضههوِء َأْرَسههَلوِي َعِلههي  ْبههُن ُحَلهه  َعههوث

ُْ َلُه ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِ  اهَّللِ  َو ُ دٍّ َوُرُبعٍ -، َفَأْنَرَج ْْ ا، َأْو َن َْاُن:  .-َيْعوِي إَِناًء َيُكوُن ُ دًّ َقهاَ  ُسهْف

ُه َيْذَهُب إَِلى اْلَااِشِميث  :  .َكَأنَّ ُْ ِْْه اْلَماَء فِي هَ »َقاَل ُُ ُأْنرُِج إَِل َُْصب  َعَلى َيَدْيهِه ُكوْ َذا، َف

ًثا  ََ ًة: َيْسِلُ  َيَدْيِه َقْ َ  َأْن ُيْدِنَلُاَما-َث ًثها، َوُيَمْضهِمُض -َوَقاَ  َ رَّ ََ ، َوَيْسِلهُ  َوْجَاهُه َث
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ًثها، َوَيْمَلهُح بِ  ََ ُْْلهَرذ َث ًثها، َواْل ََ ُْْموَهى َث ًثا، َوَيْسِلُ  َيَدُ  اْل ََ ًثا، َوَيْلَتوِْشُق َث ََ -َرْأِسهِه َث

ْْنِ  َت ًة: َ رَّ ًثا -َوَقاَ  َ رَّ ََ ِْْه َث ََّ َيْسِلُ  ِرْجَل ًَ َوُ ْدبًِرا، ُث  هذا لفظ دحم،. ؛«ُ ْق ِ

 فف  هذا اللفظ:  كر المضمضة هاإهتنشاق ثالثا.

 سفْان الثور : -3

،أ هالبيالقدد  438أ 418،أ هابدد   اجددة  568أ 44/567دترجددو دحمدد،  

ُْْكثُِر، َفَأَتاَنها ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسوُ  اهَّللِ »بلفظ:  فياه ،     هكي(أ    ه1/107  َيْأتِْوَا، َف

ًة،  ًة َ هرَّ ًثها، َوَ ْضهَمَض، َواْسَتوَْشهَق، َ هرَّ ََ ْْهِه َث هَأ، َفَسَلهَ  َكفَّ َفَوَضْعوَا َلُه اْلِمَْضَأَة، َفَتَوضَّ

ًثا، َوَ َلَح َرْأَسهُ  ََ ِْْه َث ًثا، َوِذَراَع ََ ْْنِ  َوَغَلَ  َوْجَاُه َث َت  :بَِما َبِقَي ِ ْن َوُضوئِِه فِي َيَدْيِه َ رَّ

َْتِهِ  ََّ َردَّ َيهَدُ  إَِلهى َناِصه رِِ ، ُثه َ ُاَما  ؛َبَدَأ بُِمَؤنَّ ْْهِه ُ َقهدَّ ًثها، َوَ َلهَح ُأُذَن ََ ْْهِه َث َوَغَلهَ  ِرْجَل

َرُهَما ْْهِ »  هذا هياق دحم،أ هيف بعض الراهيايف: «َوُ َؤنَّ ْْهِ  َوَأْدَنَ  ُأْصُ َع  «.فِي ُأُذَن

،[أ 1/361، ]ه دددد  طريقددددو: البيالقدددد   130هندددد، دترجددددو دبدددد  داهد  

َأنَّ الوَّ ِهيَّ »،      بد، او بد  داهدأ  د  هدفياه  بلفدظ: 289أ 288هال،النطن   

َوَ َلهَح »  هذا ألب  داهدأ هلل،النطن : «َ َلَح بَِرْأِسِه ِ ْن َفْضِ  َ اٍء َكاَن فِي َيِد ِ ملسو هيلع هللا ىلص 

ِم وَ  :َهَكَذا ََّ َردَّ َيَدْيِه ِ ْن ُ َقدَّ رِ َرْأِسِه إَِلى َ ْقِدِ ِه، ُث ََْدْيِه ِ ْن ُ َؤنَّ َوَصَف اْبُن َداُوَد َقاَ : بِ

رِ ِ   «.َرْأِسِه إَِلى ُ َؤنَّ

فف  هذا اللفدظ: ند،م المضمضدة هاإهتنشداق  لدى غسدل ال جدوأ هبديَّ  ده 

ر  سي األ   ني     غسل الرجلي . سي الردس كاه بفضل  اء الي،ي أ هد تَّ

 الْلن بن صالح: -4

،أ 441،أ هابدددد   اجددددة  131،أ هدبدددد  داهد  44/568دترجددددو دحمدددد،  

ِْْه فِههي ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الوَّ ِههيَّ » بلفددظ: ، 1/107هالبيالقدد    ههَأ، َفَأْدَنههَ  إِْصههَ َع ههَتَوضَّ ْْ َرْ  ُج

ْْهِ   .«ُأُذَن
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  ْمد بن عجَن: -5

 ، 1/99،أ هالبيالقد   128،أ هدبد  داهد  574أ 44/572دترجو دحمد،  

ههَأ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسههوَ  اهَّللِ » دد  الليددث بدد  هددع،أ  دد   حمدد، بدد   جدداله  بلفددظ:  َتَوضَّ

هْعر ،ِعوَْدَها ُه، ِ ْن َقهْرِن الشَّ ْأَ  ُكلَّ ُ   ،َِفَمَلَح الرَّ هرث َْ هْعرِ، اَل ُي َْهٍ  لُِموَْصهبث الشَّ ُكه ث َناِح

َْْئتِهِ  ْعَر َعْن َه    السياق ألب  داهد.«الشَّ

ددرأ  دد  ابدد  34،أ هالرت ددذ)  129هدترجددو دبدد  داهد   ض  ،   دد  بكددر بدد    

ْْهِ  ،َفَمَلَح َرْأَسهُ »  جاله  بلفظ: ًة  ،َوَ َلَح َ ا َأْقَ َ  ِ وُْه َوَ ها َأْدَبهَر، َوُصهْدَغ ْْهِه َ هرَّ َوُأُذَن

 .«َواِحَدةً 

فانظر كيف اتتلفت الرهاية    نفس الراه) يف صدفة  سدي الدردسأ ثدم  ندو 

ي .زاد  ْ،غ    سي الصُّ

 ،أ    اب  لاليعة.44/571هن، دترجو دحم،  

 ،أ    هعي، ب  دب  دي ب.1/98هالبيالق   

كالهما:     حم، بد   جداله  فجمعدا بدي  الصدفة الثانيدة لمسدي الدردسأ 

 ه سي الص،غي   هزاد الثاين:  سي  نبت األ ني .

 هاب  لاليعة حالو  عرهفة   إ دنو  تاب ( هنا.

قثي:ع ْد اهَّلل -6   بن عمرو الرَّ

ْرٍد لصفة ال ض ء.717دترجو ال،ال      ،أ  ختصراأ دهه ه 

 .قايف     ب، او ب   حم، ب   قيلهذر ه  لهايايف الث

،أ هالبيالقد  440أ 390هث مَّ لهاية دتر  لشريت النخع أ  ند، ابد   اجدة  

 1/361.، 

 ،.371هدتر  لمسلم ب  تال، الزنج أ  ن، ال،النطن   
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 عرهف بالضعفأ هن، هن( يف لهاية  ريت: تج،يد، المداء لمسدي هكالهما 

 الردس  تالفا لما هبق.

فأنت تر  ده د دالم الرهايدة ند، اتتلفد ا  لدى  بد، او بد   حمد، بد   قيدل 

اتتالفا هاضحاأ هإ يمكد  القد ل بتعد،د ال انعدة  إتحداد المخدرجأ هلمدا هند( 

ة هاح،ة  حد،دةأ ت ضدأ فيالدا صراحة يف لهاية الث ل):    ده المقص د  كر هانع

 .ڤ ن، الربي( ملسو هيلع هللا ىلص النب  

كدم ألجلدو  لدى  فمثل هذا الخالف ل  هن(  لى لجل ثقدة إ  غمدز فيدو  لح 

الح،يث باإضطراب  فكيف   ا كاه الخالف هنا  لدى  ثدل  بد، او بد   قيدلأ 

هه  لجل فيو  قال  شال لأ ه عل م دنو تكلم فيو غير هاحد،  د  األئمدة  د  نِب دل 

 !حفظو؟

العباس ب  ه ما ي نبَّو  ليو: ده ال،النطن   كر يف لهايتو لطريق اب   يينة:    

دنددو بدد،د بال جددو نبددل ملسو هيلع هللا ىلص هددذر المددردة حدد،ثت  دد  النبدد  »: البحددراينأ نددال يزيدد،

  أ نالم:  ثماه-المضمضة هاإهتنشاقأ هن، ح،ث دهل ب،ل 
 
دندو  :-ڤ ه ل 

 «.هالناس  ليو أب،د بالمضمضة هاإهتنشاق نبل ال جو

هلديس  فأن ل: هذر  قالة ص،ليف     ،م  عرفةأ هنائلالا لجل  دتكلم فيدو!

أ ه نما ه  للدراه)  نالداأ هند، اتت لدف  ليدو يف هدذا الحدرف ڤالذنب للربي( 

 .-كما بيَّنت  -بعينو 

، 1/361«  هددننو»فالصدد اب: ضددعف هددذا الحدد،يثأ كمددا نالددو البيالقدد  يف 

،أ هابددد  حجدددر يف 1/21«  نصدددب الرايدددة» قدددب لهايتدددو لدددوأ هالزيلعددد  يف 

 ،.1/144«  التلخي »
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 :ڤ احلديث السابع: حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص* 

 ْبِن َعْمرٍو: 
ِ
ْْهَف »َفَقهاَ :  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ َأنَّ َرُجًَ َأَتهى الوَّ ِه»َعْن َعْ ِد اهَّلل ، َك

ِ
َيها َرُسهوَ  اهَّلل

ِْْه  ي، َفَدَعا بَِماٍء فِ «الط ُاوُر؟ ََّ َغَلهَ  إَِناٍء، َفَسَلَ  َكفَّ ََّ َغَلَ  َوْجَاُه َثًََثها، ُثه َثًََثا، ُث

ََّ َ َلَح بَِرْأِسِه، َفَأْدَنَ  إِْصَ عَ  ِْْه َثًََثا، ُث ِْْن فِ  ْْهِ ِذَراَع ِْْه  ياللَّ َّاَحَت ِْْه، َوَ َلَح بِإِْبَااَ  ُأُذَن

 ََّ ِْْه، ُث ِْْن َباطَِن ُأُذَن ِْْه، َوبِاللَّ َّاَحَت ََّ َقهاَ :  َعَلى َظاِهرِ ُأُذَن ْْهِه َثًََثها َثًََثها، ُثه َغَلهَ  ِرْجَل

ََ  ،َسههاءَ َأْو َنَقههَ؛؛ َفَقههْد أَ  ،َهَكههَذا اْلُوُضههوُء، َفَمههْن َزاَد َعَلههى َهههَذا» ََ  :َأوْ -َوَظَلهه َظَلهه

 «.-َوَأَساءَ 

 :-عفا اهَّلل عوه-قا   ؤلفه 

 .-باذا اللفَ-الْديث شاذ 

[أ    دبد    اندةأ ،1/128  ، ]ه   طريقو: البيالق 135دترجو دب  داهد  

 .  هى ب  دب   ائشةأ     مره ب   عيبأ    دبيوأ    ج،ر   

أ لجالو كلالم ثقايف   إ ده دبا   انة ت لدف -يف الظاهر-ههذا هن، صحيي 

 يف  تنو.

بدد  ،أ ها141  ،90أ 89  «هددننيو»،أ هالنسددائ  يف 11/277لهار دحمدد،  

 دد  الثدد ل)أ  دد  ،  1/128 ،أ هالبيالقدد  174هابدد  تزيمددة   أ،457 اجددة  

َيْلَأُلُه َعِن اْلُوُضهوِء، ملسو هيلع هللا ىلص  يث إَِلى الوَّ ِ  يٌّ َجاَء َأْعَرابِ »:   هى ب   ائشةأ بهنهنادر  هنال

ذ ،َفَقهْد َأَسهاءَ  ؛َههَذا اْلُوُضهوُء، َفَمهْن َزاَد َعَلهى َههَذا»َفَأَراُ  َثًََثا َثًََثها، َقهاَ :   ،َوَتَعهدَّ

 ََ  «.َوَظَل

  لت: هت ب( الث ل)  لى

أ  د  -ههد  صد،هق-أ    الحكم ب  بشر ،90«  الطال ل»لهار دب   بي، يف 

   هى ب  دب   ائشةأ بو.



 ملسو هيلع هللا ىلصصفة وضوء النيب  يف

33 

33 
 

دال ثقتاه آتراه ثم  نو ن، لهار      هى ْيم بد  هدفياه  ففصَّ ر  :  هرائيلأ هه 

  هلكنالما لم يذكرا  سي األ ني أ هإ كلمدة: -كما نال دب    انة-صفة ال ض ء 

 «.ده نق »

 ،.79«  جموع »األ راب  يف دترجو اب  

فتبي  ده لهاية دب    انة تطأ إ  ت فيوأ ههد   دا جدزم بدو العال دة األلبداين 

ملسو هيلع هللا ىلص   فقد، ت ضدأ النبد  «ده نقد »  هتص صا ن لو: «صحيي دب  داهد»$ يف 

 رة  درةأ ه درتي   درتي   فكيدف يكد ه الدنق   د  الدثالث  هداءة؟! هإ  د ة 

 فقالاءأ ههذا الم ض( ليس  حلو هنا.بق ل    تكلف يف ت جيو هذا    ال



 ةحادجث املشهورأليرج  اخت جزء فيه

 

34 
 

 :-ستر  اهَّلل-قا  كات ه 

 آتر المراد    هذا ال جو.هذا 

 هاو د لم بالص ابأ ه ليو المرج( هالمآب.

 هصلى او ههلم  لى نبينا  حم،أ ه لى آلو هصحبو دجمعي .

 

 

 كت ه

 أبو حازم القاهر 

 يف  جالس

 1443/ربْع الثاين/17آنرها: 


