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  الوضوء من الغائط: -1
َسَفٍر  ٍل َحتَّٰى تـَْغَتِسُلوا  َوِإن ُكنُتم مَّْرَضٰى َأْو َعَلىٰ ِإالَّ َعاِبِري َسِبييَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَْقَربُوا الصََّالَة َوَأنُتْم ُسَكاَرٰى َحتَّٰى تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلوَن َوَال ُجُنًبا -

  .أَْيِديُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعُفوًّا َغُفورًاَفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم وَ َأْو َجاَء َأَحٌد مِّنُكم مَِّن اْلَغاِئِط َأْو َالَمْسُتُم النَِّساَء فـََلْم َتِجُدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا 
ُضوء فـََقاَل: ِإنََّما َأن َرُسول اهللا صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم خرج ِإَلى اْلَخَالء َفقدم ِإلَْيِه َطَعام فـََقاُلوا: َأال نَْأتِيك ِبو  َعبَّاسأخرج َأبُو َداُود َوالتـِّْرِمِذّي َواْبن -

  .أمرت بِاْلوُضوِء ِإذا ُقْمت ِإَلى الصََّالة
  ْسَفِل "َعْن أَِبي أَُماَمَة، قَاَل: " اْلَحَدُث َما َكاَن ِمَن النِّْصِف اْألَ  -
  .اِئِط َواْلبَـْولِ سَِّبيَلْيِن اْلغَ قَاَل: أَبُو َبْكٍر: َسِمْعُت اْبَن ِإْدرِيَس يـَُقوُل: َسِمْعُت َماِلَك ْبَن أََنٍس يـَُقوُل: لَْيَس اْلُوُضوُء ِإالَّ ِمَن ال-
مَّا شّق َذِلك على بِاْلوُضوِء لكل َصَالة طَاِهرا َكاَن أوغير طَاِهر فـَلَ  َعن عبد اهللا بن َحْنظََلة بن الغسيل َأن َرُسول اهللا صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم َأمر-

  .َرُسول اهللا صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم َأمر بِالسَِّواِك ِعْند كل َصَالة َووضع َعنُه اْلوُضوء ِإالَّ من حدث
ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َعاِصٍم َأنَُّه َسِمَع ِزرَّ ْبَن ُحبَـْيٍش - َنا رَُجًال يُْدَعى َصْفَواَن ْبَن َعسَّاٍل فـََقَعْدُت َعَلى بَابِ َحدَّ ِه َفَخَرَج فـََقاَل َما َشْأُنَك قـُْلُت ُيَحدُِّث قَاَل أَتـَيـْ

ْلُت َعِن اْلُخفَّْيِن قَاَل ُكنَّا ِإَذا ُكنَّا َمَع َرُسوِل ْيٍء َتْسَأُل قُـ  شَ َأْطُلُب اْلِعْلَم قَاَل ِإنَّ اْلَمَالِئَكَة َتَضُع َأْجِنَحتَـَها ِلطَاِلِب اْلِعْلِم (ِرًضى ِبَما َيْطُلُب) قَاَل َعْن َأيِّ 
  ْوٍل َونـَْومٍ َلِكْن ِمْن َغاِئٍط َوبَـ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َسَفٍر َأَمَرنَا َأْن َال نـَْنزَِع ِخَفافـََنا َثَالثًا ِإالَّ ِمْن َجَنابٍَة وَ 

  : والودي والمني  لمذيالوضوء من ا -2
ت ر عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه قال : كنت رجال مذاًء ، فاستحييت أن أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لمكان ابنته ِمنِّي ، فأم-

  . المقداد بن األسود فسأله ، فقال : يغسل ذكره ويتوضأ
  . وللبخاري : اغسل ذكرك وتوضأ

 توضأ وانضح فرجك . ولمسلم :
  وفي رواية ال تفعل ، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصالة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل .

  . فلينضح فرجه ، وليتوضأ وضوءه للصالةوفي رواية 
 وفي رواية: يكفي من ذلك الوضوء

  »ا َكاَن اْلَمِنيُّ َفِفيِه اْلُغْسُل، َوِإَذا َكاَن اْلَمْذُي َفِفيِه اْلُوُضوءُ وفي رواية قال عليه الصالة والسالم : ِإْن ُكلَّ َفْحٍل يُْمِذي، فَِإذَ 
تَـَوضَّْأ َواْغِسْل ذََكَرَك، َوِإَذا رََأْيُت اْلَوْدَي فَاْنَضِح اْلَماَء فَاْغَتِسلْ «وفي رواية : فََأَمْرُت رَُجًال َفَسأََلُه، فـََقاَل:    »ِإَذا رََأْيَت اْلَمْذَي فـَ

عن سهل بن حنيف رضي اهللا عنه قال : كنت ألقى من المذي شّدة ، وكنت أكثر منه االغتسال ، فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن -
ا هذلك ، فقال : إنما ُيجزيك من ذلك الوضوء . قلت : يا رسول اهللا فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك بأن تأخذ كفًا من ماء فتنضح ب

 ك حيث ترى أنه أصابهمن ثوب



 َأَحدُُكْم فـَْليَـْغِسْل ذََكَرُه، َوْلَيتَـَوضَّْأ ِمْثَل اْلُخَريـَْزِة. فَِإَذا َوَجَد ذِلكَ  َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن أَبِيِه، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، قَاَل: ِإنِّي َألِجُدُه يـَْنَحِدُر  ِمنِّي-
  ُوُضوَءُه ِللصََّالِة. يـَْعِني اْلَمْذَي.

نَِة فَِإَذا َوَجَد َأَحدُُكْم َذِلَك فـَْليَـْغِسْل َأَحِدنَا ِمْثُل اْلُجَما وفي رواية : َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن أَبِيِه قَاَل: َسِمْعت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب يـَُقوُل: إنَُّه َلَيْخُرُج ِمنْ 
  ذََكَرُه َوْلَيتَـَوضَّأْ 

فخذي كخرز اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضي  قال : إني ألجده ينحدر مني في الصالة على عمر بن الخطاب أن عمر بن محمد العمري عن-
   . صالتي

اْغِسْل فـَْرَجَك، َوتـََوضَّْأ َوُضوَءَك : ِإَذا َوَجْدَتُه، فَ َعْن ُجْنَدٍب ، َمْوَلى َعْبِد اِهللا ْبِن َعيَّاٍش ، أَنَُّه َقاَل: َسأَْلُت َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر َعِن اْلَمْذِي، فـََقالَ -
  ِللصََّالِة.

، قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه -   َعْن اْلَمْذِي فـََقاَل: "ِفيِه اْلُوُضوُء، َوِفي اْلَمِنيِّ اْلُغْسُل" -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعِليٍّ
اَل: ِإَذا َوَجَد َأَحدُُكْم َذِلَك فـَْليَـْنَضْح ْن الرَّْجِل َيْدنُو ِمْن اْمَرَأتِِه َفَال يـُْنِزُل؟ قَ عَ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْلِمْقَداِد ْبِن اْألَْسَوِد: أَنَُّه َسَأَل النَِّبيَّ -

  َويـَتَـَوضَّْأ"  -يـَْعِني: يـَْغِسْلُه  -فـَْرَجُه 
َوضَّْأُت. فـََقاَل ُعَمُر: َأَوُيْجِزي َذِلَك؟ ِإنِّي َوَجْدُت َمْذيًا، فـََغَسْلُت ذََكِري َوتَـ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَُّه أََتى أَُبيَّ ْبَن َكْعٍب َوَمَعُه ُعَمُر، َفَخَرَج َعَلْيِهَما فـََقاَل:-

  ؟ قَاَل: نـََعمْ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -قَاَل: نـََعْم. قَاَل: َأَسِمْعَتُه ِمْن َرُسوِل اللَِّه 
 الرَُّجِل، قَاَل ُسَلْيَماُن: َأْو َن ْبَن رَبِيَعَة تـََزوََّج اْمَرَأًة ِمْن بْني ُعَقْيٍل، فـََرآَها َفَالَعبَـَها، قَاَل: َفَخَرَج ِمْنُه َما َيْخُرُج ِمنَ َعْن أَِبي ُعْثَماَن النـَّْهِديِّ، َأنَّ ُسَلْيَما-

َقاَل:    »ُغْسٌل َذِلَك َأْيَسرُ  لَْيَس َعَلْيَك ِفي َذِلكَ «قَاَل: اْلَمْذُي، قَاَل: فَاْغَتَسْلُت، ثُمَّ أَتـَْيُت ُعَمَر، فـَ
  »َذاَك اْلَقْطُر َوِمْنُه اْلُوُضوءُ «ُسِئَل ُعْثَماُن َعِن اْلَمْذِي، فـََقاَل: -
ثـََنا َشرِيٌك، َعْن أَِبي ِإْسَحاقَ - ثـََنا أَبُو َبْكٍر قَاَل: َحدَّ ، َقاَل: يـَتَـَوضَّأُ  ، َعنْ ، َعِن اْلَحاِرثِ اْلُجُنُب َيْخُرُج ِمْنُه الشَّْيُء بـَْعَد اْلُغْسِل : َحدَّ   َعِليٍّ
  َعْن َجاِبِر ْبِن زَْيٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: يـَتَـَوضَّأُ -
  »ْدِري َما ُهوَ اْلَمِنيُّ يـُْغَتَسُل ِمْنُه، َواْلَمْذُي يـَْغِسُل ِمْنُه فـَْرَجُه َويـَتَـَوضَُّأ، َواْلَمْذُي ِمَن الشَّْهَوِة َال أَ «َعِن اْبِن ِسيرِيَن قَاَل: قَاَل اْبُن َعبَّاٍس:  -
ثـََنا اْبُن ُعَليََّة، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعِن اْلَقاِسِم، قَاَل: -   »اْلَمْذُي ِمَن الشَّْهَوِة َال َأْدِري َما ُهوَ «َحدَّ
ُهَما«َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت:  -   »اْلَمِنيُّ ِمْنُه اْلُغْسُل، َواْلَمْذُي َواْلَوْدُي يـُتَـَوضَّأُ ِمنـْ
  »َذاَك النََّشاُط ِفيِه اْلُوُضوءُ «َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة، أَنَُّه ُسِئَل َعِن اْلَمْذِي، فـََقاَل:  -
َرَق، قَاَل: َسأَْلُت َساِلًما، َعِن اْلَمْذِي، فـََقاَل:  -   »يـَتَـَوضَّأُ ِمْنهُ «َعْن ِإْسَتبـْ
  »ِسُل ذََكَرهُ  َويـَغْ ءُ اْلَمِنيُّ َواْلَوْدُي َواْلَمْذُي، فََأمَّا اْلَمِنيُّ َفِفيِه اْلُغْسُل، َوَأمَّا اْلَمْذُي َواْلَوْدُي َفِفيِهَما اْلُوُضو «ِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ع◌َ -
  »ُدُه، َوَلْو َوَجْدتُُه َالْغَتَسْلُت ِمْنهُ ِإنََّكْم لََتْذُكُروَن َشْيًئا َما َأجِ «ْن ُمَحمٍَّد َقاَل: ذََكُروا ِعْنَد اْبِن ُعَمَر، اْلِبلََّة َواْلَمْذَي َوبـَْعَض َما َيِجُد الرَُّجُل، فـََقاَل: عَ -

ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه إال أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء  : مالك قال علي بن زياد فائدة : قال
   . المذي عندنا أشد من الودي ألن الفرج يغسل عندنا من المذي ، والودي عندنا بمنزلة البول : مالك إنما عليه غسل ذكره ، قال

  الوسواس)حالة (رخصة 
فَأَْنَصِرُف؟فـََقاَل َلُه َسِعيٌد: َلْو ، أَنَُّه َسِمَعُه، َورَُجٌل َيْسأَلُُه، فـََقاَل: ِإنِّي َألِجُد اْلبَـَلَل َوأَنَا ُأَصلِّي، أَ َماِلٌك، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَّبِ -

  َساَل َعَلى َفِخِذي َما اْنَصَرْفُت َحتَّى َأْقِضَي َصالَِتي 
  ِبَك بِاْلَماِء َواْلَه َعْنُه.نَُّه قَاَل: َسأَْلُت ُسَلْيَماَن ْبَن َيَساٍر َعِن اْلبَـَلِل َأِجُدُه، فـََقاَل: اْنِضْح َما َتْحَت ثـَوْ َوَحدَّثَِني َعْن َماِلٍك، َعِن الصَّْلِت ْبِن زُيـَْيٍد، أَ -
  أنه قال في الرجل يجد البلة قال : إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء  القاسم بن محمد عن ابن وهب قال-
  . أنه قال في المذي : إذا توضأت فانضح بالماء ثم قل هو الماء ابن المسيب عن ابن وهب وقال -



  الدم الخارج من غير السبيلين: -3
  أدلة من قال بعدم النقض :

ُهْم سَ  ثنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن أَِبي الزِّنَاِد، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َكاَن َمْن َأْدرَْكُت ِمْن فـَُقَهائَِنا - ِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، َوُعْرَوُة ْبُن الزُّبـَْيِر، الَِّذيَن يـُْنتَـَهى ِإَلى قـَْوِلِهْم ِمنـْ
َة، َوُسَلْيَماُن ْبُن َيَساٍر ِفي َمْشَيَخٍة ُجلٍَّة ِن ُعْتبَ ُن َعْبِد اِهللا بْ َواْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد، َوأَبُو َبْكِر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َوَخارَِجُة ْبُن زَْيِد ْبِن ثَاِبٍت، َوُعبَـْيُد اِهللا بْ 

َم َوَلْم يـَتَـَوضَّْأ، َوِفيَمْن َضِحَك ِفي الصََّالِة َأَعاَدَها وَ  َءُه ". َوُروِّيَنا َنْحَو قـَْوِلِهْم ِفي الضَِّحِك َلْم يُِعْد ُوُضو ِسَواُهْم يـَُقوُلوَن: " ِفيَمْن َرَعَف َغَسَل َعْنُه الدَّ
، َوَعطَاٍء، َوالزُّْهِريِّ َعِن ال   شَّْعِبيِّ

فََأَصاَب رَُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِميَن اْمَرَأَة رَُجٍل ِمَن  اِع ِمْن َنْخلٍ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، قَاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َغْزَوِة َذاِت الرِّقَ -
َخبَـَر َحَلَف َال يـَْنَتِهي َحتَّى يـُْهرِيَق ِفي َأْصَحاِب َلمَّا اْنَصَرَف َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاِفًال أََتى َزْوُجَها وََكاَن َغائًِبا فـََلمَّا ُأْخِبَر الْ اْلُمْشرِِكيَن فَـ 

] فـََقاَل: " َمْن رَُجٌل َيْكَألُنَا 220:َلْيِه َوَسلََّم، فـَنَـَزَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْنزًِال [صُمَحمٍَّد َدًما، َفَخَرَج يـَْتَبُع َأثـََر َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ عَ 
َقاَال: َنْحُن يَا َرُسوَل اِهللا  َتَدَب رَُجٌل ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن، َورَُجٌل ِمَن اْألَْنَصاِر، فـَ َلتَـَنا َهِذِه " َفانـْ َفِم الشِّْعِب "، فـََلمَّا َأْن َخَرَجا ِإَلى َفِم اَل: " َفُكونَا بِ فـَقَ لَيـْ

: َأيُّ اللَّْيِل َأَحبُّ ِإلَْيَك َأْن َأْكِفَيَكُه َأوَّلُُه َأْو آِخُرُه؟ فـََناَم َوقَاَم  ُه "، فَاْضَطَجَع اْلُمَهاِجِريُّ َقاَل: " َبِل اْكِفِني َأوَّلَ  الشِّْعِب، قَاَل اْألَْنَصاِريُّ ِلْلُمَهاِجِريِّ
ُه ِفيِه، فـَنَـَزَعُه فـََوَضَعُه َوثـََبَت قَاِئًما ُيَصلِّي، ثُمَّ َماُه ِبَسْهٍم فـََوَضعَ اْألَْنَصاِريُّ ُيَصلِّي، َوأََتى َزْوُج اْلَمْرَأِة، فـََلمَّا رََأى َشَخَص الرَُّجِل َعَرَف أَنَُّه رَبِيَئُة اْلَقْوِم، فـَرَ 

َوَضَعُه، ثُمَّ رََكَع َفَسَجَد ثُمَّ َأَهبَّ َصاِحُبُه فَـ  فـََوَضَعُه ِفيِه فـَنَـَزَعُه، فـََوَضَعُه َوثـََبَت قَاِئًما ُيَصلِّي، ثُمَّ َعاَد َلُه الثَّالَِثَة فـََوَضَعُه ِفيِه فـَنَـَزَعهُ  رََماُه ِبَسْهٍم آَخرَ 
، فـََوَثَب فـََلمَّا َرآُهَما الرَُّجلُ  َماِء قَاَل: ُسْبَحاَن اِهللا َعَرَف أَنَُّه َقْد َنَذرَا ِبِه فـََهَرَب فـََلمَّا رََأى اْلُمَهاِجِريُّ َما بِاْألَْنَصارِ  فـََقاَل: اْجِلْس، فـََقْد أُثِْبتَّ يِّ ِمَن الدِّ

يَّ الرَّْمَي رََكْعُت َفآَذنـُْتَك، َواْيُم اِهللا َلْوَال َأْن ْنِفَدَها، فـََلمَّا تَاَبَع َعلَ َأَفَال َأْهَبْبَتِني َأوََّل َما َرَماَك قَاَل: ُكْنُت ِفي ُسورٍَة َأقْـَرُأَها فـََلْم ُأِحبَّ َأْن َأْقطََعَها َحتَّى أُ 
  ِفَدَها "ا، َأْو أُنْ ُأَضيَِّع ثـَْغًرا َأَمَرِني َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِحْفِظِه َلَقطَْعُت نـَْفِسي قـَْبَل َأْن َأْقَطَعهَ 

  ُعَمَر، أَنَُّه َكاَن " ِإَذا اْحَتَجَم َغَسَل َمَحاِجَمُه " َعِن اْبنِ  -

ْسَناِدِه لَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإالَّ َأنَّ ِفي إِ َعِن النَِّبيِّ صَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: اْغِسُلوا َأثـََر اْلَمَحاِجِم َعْنُكْم َوَحْسُبُكْم َوُروِّيَناُه ِفيِه َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك،  -
  َضْعًفا

  َغْسِل َمَحاِجِمِه "  َيِزْد َعَلىَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: " اْحَتَجَم َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّْأ َوَلمْ  -

ُه بـَْيَن أُ  َعْن َبْكٍر يـَْعِني اْبَن َعْبِد اِهللا اْلُمَزِنيَّ، قَاَل: رَأَْيُت اْبنَ - َعْيِه ثُمَّ َصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّْأ " ُعَمَر " َعَصَر بـَثْـَرًة ِفي َوْجِهِه َفَخَرَج َشْيٌء ِمْن َدٍم َفَحكَّ ْصبـُ
َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمٍَّد لَْيَس َعَلى ِن، َوطَاُوٍس، وَ سَ وُروِّيَنا ِفي َمْعَنى َهَذا َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، ثُمَّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوَساِلِم ْبِن َعْبِد اِهللا، َواْلحَ 

  اْلُمْحَتِجِم ُوُضوءٌ 

ِم ِفي الصََّالِة بَْأًسا -   َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة، أَنَُّه َلْم َيُكْن يـََرى بِاْلَقْطَرتـَْيِن ِمَن الدَّ

َبْأنَا َمْن، رََأى أَبَ  - َيُحتُُّه ثُمَّ يـَُقومُ َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َقاَل أَنـْ ُم فـَ َها الدَّ َرَة يُْدِخُل َأَصاِبَعُه ِفي أَْنِفِه فـََيْخُرُج َعَليـْ    فـَُيَصلِّيا ُهَريـْ

َم، ثُمَّ  - ثـََنا َماِلٌك: أَنَُّه بـََلَغُه َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َعبَّاٍس َكاَن يـَْرُعُف فـََيْخُرُج، فـَيَـْغِسُل الدَّ   ْبِني َعَلى َما َقْد َصلَّىفـَيَ يـَْرِجُع َحدَّ
َها َدٌم َفَمَسَحُه بِاْألَْرِض َأْو بِالتـَُّراِب ثُمَّ  -   َصلَّى َعْن َجاِبٍر، أَنَُّه َأْدَخَل ِإْصبَـَعُه ِفي َأْنِفِه َفَخَرَج َعَليـْ



ُم َحتَّى َتْخَتِضَب َأَصاِبُعُه، [َماِلٌك، َعْن َعْبِد الرَّْحمِن ْبِن اْلُمَجبَِّر، أَنَُّه رََأى َساِلَم ْبَن َعْبِد اهللاِ -   ثُمَّ يـَْفِتُلُه ثُمَّ ُيَصلِّي، َوَال يـَتَـَوضَّأُ. َيْخُرُج ِمَن أَْنِفِه الدَّ
َلِة الَِّتي طُِعَن ِفيَها. فَأَيـَْقَظ ُعَمَر ِلَصَالِة اِب ِمَن اللَّ ْبِن اْلَخطَّ  َماِلٌك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َأنَّ اْلِمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمَة، َأْخبَـَرُه، أَنَُّه َدَخَل َعَلى ُعَمرَ  يـْ

ْسَالِم ِلِمَن تـََرَك الصََّالَة. َفَصلَّى ُعَمُر، َوُجْرُحُه يـَثْـَعبُ    َدمًا. الصُّْبِح. فـََقاَل ُعَمُر: نـََعْم.َوَال َحظَّ ِفي اْإلِ
  »أْ رَأَْيُت اْبَن اْلُمَسيِِّب َقَطَرْت ِمْن أَْنِفِه َقْطَرُة َدٍم، فََأَمَر بـُْرًدا َفَمصََّها، ثُمَّ َصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّ «َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َحْرَمَلَة قَاَل:  -
َفُه ِبُصوَفٍة، ثُمَّ َصلَّى«َعْن َسِعيِد ْبِن ِإبـَْراِهيَم َقاَل:  -   »رَأَْيُت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب َرَعَف، َفَمَسَح أَنـْ
  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، أَنَُّه َأْدَخَل َأَصاِبَعُه ِفي أَْنِفِه َفَخَرَج َدٌم َفَمَسَحُه َفَصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّأْ  -

َقِطْع َعْنُه الدَُّم؟ َفَسَكَت - اَل َسِعيٌد: يُوِمُئ إيَماًء. َقاَل َيْحَيى: اْلَقْوُم، قَ عن سعيد بن المسيب انه قَاَل ِألَْصَحاِبِه: َما تـَُقوُلوَن ِفي رَُجٍل َرَعَف فـََلْم يـَنـْ
  قَاَل َماِلٌك: َوذِلَك َأَحبُّ َما َسِمْعُت ِإَليَّ ِفي ذِلكَ 

 ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َعْن َعِليِّ ْبِن أَِبي َجالٌ بَـَرِني رِ عن القاسم بن محمد قال أَنَُّه َكاَن َال يـَتَـَوضَّأُ ِمْن اْلَقْيِء َوَال يـََرى ِمْنُه اْلُوُضوَء ، قَاَل اْبُن َوْهٍب : َوَأخْ -
  ي َسَلَمَة ِمثْـَلُه. أى مثل ما قال القاسم بن محمدْلَعزِيِز ْبِن َأبِ طَاِلٍب َوَيْحَيى ْبِن َسِعيٍد َورَبِيَعَة ْبِن َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن َوَأِبي الزِّنَاِد َوزَْيِد ْبِن َأْسَلَم َوَعْبِد ا

  : بالنقضال من قأدلة 
  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم للمرأة المستحاضة :ِإنََّما َذِلِك ِعْرٌق ، فتَـَوضَِّئي ِلُكلِّ َصالةٍ -

 قالوا : فـََعلََّل وجوَب الوضوِء بأنه دم عرق ، وكلُّ الدماء كذلك
لََّم قَاَء فََأْفَطَر فـَتَـَوضََّأ ، فـََلِقيُت ثـَْوبَاَن َعَلْيِه َوسَ ما رواه الترمذي َعْن َمْعَداَن ْبِن أَِبي طَْلَحَة َعْن أَِبي الدَّْرَداِء رضي اهللا عنه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه -

  َدَق ، أَنَا َصَبْبُت َلُه َوُضوَءهُ ِفي َمْسِجِد ِدَمْشَق ، َفذََكْرُت َذِلَك َلُه ، فـََقاَل : صَ 
  »اْلُوُضوُء ِمْن ُكلِّ َدٍم َساِئلٍ «قَاَل َتِميٌم الدَّاِريُّ: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  -

  َأْحِدْث ِلَما َحَدَث ُوُضوًءا«ي َدٌم، فـََقاَل:  َعْن َسْلَماَن قَاَل: َرآِني النَِّبيُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَقْد َساَل ِمْن أَْنفِ  -

ُهَو ِفي الصََّالِة فـَْليَـْنَصِرْف ِإَذا قَاَء َأَحدُُكْم، َأْو قـََلَس، َأْو َوَجَد َمْذيًا، وَ «َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: -
  ».ْأ، َولِيَـْرِجْع فـَْلَيْبِن َعَلى َصَالتِِه َما َلْم يـََتَكلَّمْ فـَْلَيتَـَوضَّ 

  »َمْن َرَعَف، َأْو قَاَء فَِإنَُّه يـَتَـَوضَّأُ َويـَْبِني، َما َلْم يـََتَكلَّمْ «َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  -

  فـَتَـَوضََّأ، ثُمَّ رََجَع فـَبَـَنى َوَلْم يـََتَكلَّمْ  اِهللا ْبَن ُعَمَر َكاَن ِإَذا َرَعَف، اْنَصَرفَ َماِلٌك َعْن نَاِفٍع َأنَّ َعْبَد 
َم ثُمَّ يـَْرِجُع فـََيبْ    ْد َصلَّى.ِني َعَلى َما قَ َماِلٌك، َأنَُّه بـََلَغُه َأنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َعبَّاٍس، َكاَن يـَْرُعُف فـََيْخُرُج فَِيْغِسُل الدَّ

، أَنَُّه رََأى َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيَِّب َرَعَف َوُهَو ُيَصلِّ مَ  ى ُحْجَرَة ُأمِّ َسَلَمَة، َزْوِج النَِّبيِّ صلى اهللا عليه ي، فَأَتَ اِلٌك، َعْن َيزِيَد ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن ُقَسْيٍط اللَّْيِثيِّ
  َلى َما َقْد َصلَّى.وسلم، فَأُِتَي ِبَوُضوٍء فـَتَـَوضََّأ. ثُمَّ رََجَع فـَبَـَنى عَ 

  الوضوء من النوم : -4
  : بالنقضأدلة من قال 

كم إلى المرافق وامسحوا ُلوا وجوهكم وأيديَماِلٌك َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم َأنَّ تـَْفِسيَر هذه اآلية (يا أيها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصََّالِة فَاْغسِ -
  َأنَّ َذِلَك ِإَذا ُقْمُتْم ِمَن اْلَمَضاِجِع يـَْعِني النـَّْومَ  6اْلَكْعبَـْيِن) اْلَماِئَدِة برؤوسكم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى 

ْلَيتَـَوضَّأْ -   َماِلٌك َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل ِإَذا نَاَم َأَحدُُكْم ُمْضَطِجًعا فـَ



  »َتْجَمَع نـَْوًما فـََقْد َوَجَب َعَلْيٍه اْلُوُضوءُ َمِن اسْ «َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َقاَل:  -

َلى السَّاِجِد النَّاِئِم ُوُضوٌء َحتَّى لَْيَس َعَلى اْلُمحَتِبي النَّاِئِم، َوَال َعَلى اْلَقاِئِم النَّاِئِم، َوَال عَ «يَزِيَد ْبَن ُقَسْيٍط، يـَُقوُل: ِإنَُّه َسِمَع أَبَا ُهَريـَْرَة، يـَُقوُل  عن-
  »ِجَع، فَِإَذا اْضَطَجَع تـََوضَّأَ َيْضطَ 

َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  - َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نـَْوِمِه فـَْليَـْغِسْل َيَدُه قـَْبَل أَ «َعْن أَِبي ُهَريـْ ْن يُْدِخَلَها ِفي َوُضوئِِه، فَِإنَّ َأَحدَُكْم َال ِإَذا اْستَـيـْ
  ْيَن بَاَتْت َيُدهُ َيْدِري أَ 

َناِن فَ  -   تَـَوضَّأْ َمْن نَاَم فـَْليَ َعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي طَاِلٍب قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم وَِكاُء السَِّه اْلَعيـْ

  ُن استطلق الوكاءوفي رواية معاوية رضي اهللا عنه : اْلَعْيُن وَِكاُء السَِّه فَِإَذا نَاَمِت اْلَعيْ 

ثِيِني َعْن َمَرِض َرُسوِل اللَّ  عن- لَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَلْت: نـََعْم، َمِرَض َرُسوُل ِه صَ ُعبَـْيُد اللَِّه ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْتَبَة، َقاَل: َأتـَْيُت َعاِئَشَة، فـَُقْلُت: َحدِّ
: فـََفَعْلَنا، قَاَلْت: فَاْغَتَسَل، َفَذَهَب ِليُنوَء ، قَاَلتْ »َضُعوا ِلي َماًء ِفي اْلِمْخَضِب؟«فـَثـَُقَل، فَُأْغِمَي َعَلْيِه، فََأفَاَق، فـََقاَل:  اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 ، فَاْغَتَسلَ »َضُعوا ِلي َماًء ِفي اْلِمْخَضبِ «فَُأْغِمَي َعَلْيِه، ثُمَّ َأفَاَق، فـََقاَل: 

  قال : من استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء أبي هريرة عن -

  كانت في يده مروحة وهو جالس فسقطت من يده المروحة وهو ناعس فتوضأ  ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأن : ابن وهب قال -

   . من استثقل نوما فعليه الوضوء على أي حال كان : وقال ابن أبي سلمة-

 ى نوما فليتوضأ وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وقال الحسن وسعيد بن المسيب إذا خالط النوم قلب أحدكم واستحل-

  من قال بعدم النقض:

َلًة يـَْعِني اْلعِ  - َها لَيـْ َقْظَنا ثُمَّ رََقْدنَا َشاَء فََأخََّرهَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُشِغَل َعنـْ ا َحتَّى َرَقْدنَا ِفي اْلَمْسِجِد ثُمَّ اْستَـيـْ
نَ  َقْظَنا ثُمَّ َخَرَج َعَليـْ رُُكمْ ثُمَّ اْستَـيـْ   ا فـََقاَل لَْيَس َأَحٌد يـَْنَتِظُر الصََّالَة َغيـْ

ال يتوضؤون قَاَل أَبُو َداُوَد َوَرَواُه و  َعْن أََنٍس َقاَل َكاَن َأْصَحاُب النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ينتظرون العشاء اآلخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون -
  اَد ِفيِه ُكنَّا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُشْعَبُة َعْن قـََتاَدَة َوزَ 

ُهْم َمْن   الصََّالَة فـََيَضُعوَن ُجُنوبـَُهمْ يـَْنَتِظُرونَ  - وفي رواية  : َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل " َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َفِمنـْ
  يـََناُم ثُمَّ يـَُقوُموَن إَلى الصََّالِة "

َتاَدَة قَاَل َسِمْعت أََنًسا يـَُقوُل " َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اللَِّه  "  يـََناُموَن ثُمَّ ُيَصلُّوَن َوَال يـَتَـَوضَُّئونَ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -وفي رواية : ثنا ُشْعَبُة َعْن قـَ
  فـَُقْلت ِلَقَتاَدَة: َسِمْعته ِمْن أََنٍس؟ َقاَل إي َواَللَِّه.

  ي، َوُهْم قـُُعوٌد.َوَرَواُه َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ، َعْن ُشْعَبَة، ُدوَن َهِذِه الزِّيَاَدِة، ثُمَّ َقاَل َعْبُد الرَّْحَمِن: يـَْعنِ 

  ْت َمَفاِصُلهُ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: لَْيَس َعَلى َمْن نَاَم َساِجًدا ُوُضوٌء َحتَّى َيْضَطِجَع فَِإَذا اْضَطَجَع اْستَـْرخَ اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى عن  -



  مَّ يـَُقوُم فـََيْمِضي ِفي َصَالتِهِ ِإالَّ بِنَـْفِخِه ثُ  َعْن َعْبِد اللَِّه، قَاَل َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: يـََناُم َوُهَو َساِجٌد َفَما يـُْعَرُف نـَْوُمهُ -

ى تَّى نـََعَس اْلَقْوُم َأْو بـَْعُض اْلَقْوِم ثُمَّ َصلَّ َعَل يـَُناِجيِه حَ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل أُِقيَمْت َصَالُة اْلِعَشاِء فـََقاَم رَُجٌل فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ِلي َحاَجًة َفجَ  -
  ِبِهْم َوَلْم َيْذُكْر ُوُضوًءا

  َماِلٌك، َعْن نَاِفٍع، َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن يـََناُم َجاِلسًا، ثُمَّ ُيَصلِّي َوالَ يـَتَـَوضَُّأ.-

ُهَما قَاَل : - َلَة ، فـَتَـَوضَّ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ َأ ثُمَّ قَاَم ُيَصلِّي ، فـَُقْمُت َعَلى نِْمُت ِعْنَد َمْيُمونََة َوالنَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَدَها تِْلَك اللَّيـْ
   مَّ أَتَاُه اْلُمَؤذُِّن َفَخَرَج َفَصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّأْ َحتَّى نـََفَخ ، وََكاَن ِإَذا نَاَم نـََفَخ ، ثُ  َيَسارِِه ، فََأَخَذِني َفَجَعَلِني َعْن يَِميِنِه ، َفَصلَّى َثَالَث َعْشَرَة رَْكَعًة ، ثُمَّ نَامَ 

  

ثـََنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم، َعْن َسِعيِد ْبِن َيزِيَد، َعْن َأِبي َنْضَرَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ُزْرُت َخالَ وفي رواية :  َلَة النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه ي مَ تِ َحدَّ ْيُمونََة فـََوافـَْقُت لَيـْ
  َماًء   ِإَلى الصََّالِة َوَلْم يـَتَـَوضَّْأ َوَلْم َيَمسَّ َالِة َفَخَرجَ َوَسلََّم: فـََقاَم ِمَن اللَّْيِل ُيَصلِّي ثُمَّ نَاَم فـََلَقْد َسِمْعُت َصِفيَرُه قَاَل ثُمَّ َجاَء ِبَالٌل يـُْؤِذنُُه بِالصَّ 

ُفَخ، ثُمَّ يـَُقوُم فـَُيَصلِّي َوَال يـَتَـَوضَّ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اللَِّه -   أُ يـََناُم َحتَّى يـَنـْ
: قَاَل وَِكيٌع: تـَْعِني َوُهَو َساِجٌد.   قَاَل الطََّناِفِسيُّ

  ٍس، قَاَل: َكاَن نـَْوُمُه َذِلَك َوُهَو َجاِلسٌ عن اْبِن َعبَّا،نَاَم َحتَّى نـََفَخ، ثُمَّ قَاَم َفَصلَّى -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْبِد اللَِّه: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -
ثـََنا وَِكيٌع، َعْن ُمِغيَرَة ْبِن زِيَاٍد، َعْن َعطَاٍء، َعِن ا-   ْيِه اْلُوُضوءُ ْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َمْن نَاَم َوُهَو َجاِلٌس َفَال ُوُضوَء َعَلْيِه َوِإِن اْضَطَجَع فـََعلَ َحدَّ

  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َوَجَب اْلُوُضوُء َعَلى ُكلِّ نَاِئٍم ِإالَّ َمْن َخَفَق ِبَرْأِسِه َخْفَقًة َأْو َخْفَقتَـْينِ  -

  نَُّه َكاَن َال يـََرى َعَلى َمْن نَاَم قَاِعًدا ُوُضوءً َعِن اْبِن ُعَمَر، أَ -

  َكاَن َأبُو ُأَماَمَة: يـََناُم َوُهَو َجاِلٌس َحتَّى يَْمَتِلَئ نـَْوًما ثُمَّ يـَُقوَم فـَُيَصلَِّي َوَال يـَتَـَوضَّأُ   -

ُفَخ ثُمَّ يـَُقوَم فـَُيَصلَِّي وَ  -   َوضَّأُ َال يـَتَـ َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: يـََناُم َحتَّى يـَنـْ

َنبـُِّهُه فـَيَـُقوُل:  - نـُ نَـُهنَّ َحتَّى يـَُغطَّ فـَ   ُقوُم فـَُيَصلِّيفـَنَـُقوُل َال فـَيَـ » َدْثتُ َقْد َسِمْعُتُموِني َأحْ «َأنَّ َأبَا ُموَسى: َكاَن يـََناُم بـَيـْ

  اْسِتْحَقاِق النـَّْوِم فـََقاَل ِإَذا َوَضَع َجْنَبهُ  ِريُّ َفَسأَْلَنا َعنِ َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة، َقاَل: َمِن اْسَتَحقَّ نـَْوًما فـََقْد َوَجَب َعَلْيِه اْلُوُضوُء زَاَد اْبُن ُعَليََّة َقاَل اْلُجَريْ -

  يِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َواْلَحَسِن، قَاَال: ِإَذا َخاَلَط النـَّْوُم قـَْلَبُه قَاِئًما َأْو َجاِلًسا تـََوضَّأَ َعْن َسعِ  -

  زَْيُد ْبُن َأْسَلَم، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل: َمْن َوْضَع َجْنَبُه فـَْلَيتَـَوضَّأْ  -

  ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: ِإَذا اْسَتثْـَقَل نـَْوًما َوُهَو قَاِعٌد تـََوضَّأَ  عن-

   . من استثقل نوما فعليه الوضوء على أي حال كان : وقال ابن أبي سلمة-



  الوضوء من مس الفرج :  -5
  من قال بالنقض :

  ُضوُء": "ِإَذا َمسَّ َأَحدُُكْم ذََكَرُه، فـََعَلْيِه اْلوُ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل اللَِّه َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، قَاَل: َقاَل -

نَـَها َشْيٌء فـَْلَيتَـَوضَّأْ يْ ِإَذا َأْفَضى َأَحدُُكْم بَِيِدِه ِإَلى ذََكرُِه لَ «َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَُّه قَاَل  - َنُه َوبـَيـْ   ،»َس بـَيـْ
  ،»ِدِه ِإَلى ذََكرِِه فـَْلَيتَـَوضَّأْ ِإَذا َأْفَضى َأَحدُُكْم بِيَ «َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ثـَْوبَاَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: -

  »أْ َمْن َمسِّ فـَْرَجُه فـَْلَيتَـَوضَّ «اِلٍد اْلُجَهِنيِّ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: َعْن زَْيِد ْبِن خَ -

  ،»َمْن َمسَّ ذََكَرُه فـَْلَيتَـَوضَّأْ «َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: -

  ْلُوُضوَء ِمْنُه َحتَّى َماَت "ا ُن ُعَمَر ُبْسَرَة ُتَحدُِّث ِبَحِديِثَها َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِفي َمسِّ الذََّكِر، فـََلْم َيدَعِ َسِمَع ابْ  -

  »ذََكَرُه فـَْلَيتَـَوضَّأْ  ِإَذا َمسَّ َأَحدُُكمْ «َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن رَِجاٍل، ِمَن اْألَْنَصاِر: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللاُ -

ِه قَاَل  قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  - يَُّما اْمَرَأٍة َمسَّْت َمسَّ فـَْرَجُه فـَْلَيتَـَوضَّْأ، َوأَ  أَيَُّما رَُجلٍ «َحدَّثَِني َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
  ،»فـَْرَجَها فـَْلَتتَـَوضَّأْ 

فـََقاَل: ِفي َمْجِلِسِه فـَتَـَوضَّأَ ثُمَّ َأَعاَد الصََّالَة،  لَّى ثُمَّ َعادَ َوقَاَل َيْحَيى ْبُن أَِبي َكِثيٍر: َعْن رَُجٍل، ِمَن اْألَْنَصاِر: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، صَ -
  »ِإنِّي ُكْنُت َمَسْسُت ذََكِري فـََنِسيتُ «

ْرَجَها تـََوضََّأتْ «َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت:  -   ،»ِإَذا َمسَِّت اْلَمْرَأُة فـَ

َنا ُهَو يـَُؤُم النَّاَس َأْحَسُبُه، قَاَل: َقْد َصلَّى رَْكعَ  - لَّْت َيُدُه َعَلى ذََكرِِه فََأَشاَر ِإَلى النَّاِس: َأِن ًة َأْو َأْكثـََر ِإْذ زَ َعِن اْبِن أَِبي ُمَلْيَكَة، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، بـَيـْ
  اْمُكُثوا، ثُمَّ َخَرَج فـَتَـَوضََّأ ثُمَّ رََجَع فَأََتمَّ ِبِهْم َما بَِقَي ِمَن الصََّالةِ 

  ا َسِمَعْت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يـَُقوُل:َمْرَواُن ْبُن اْلَحَكِم: َأْخبَـَرْتِني ُبْسَرُة بِْنُت َصْفَواَن، َأنـَّهَ  قال-
  »ِإَذا َمسَّ َأَحدُُكْم ذََكَرُه فـَْلَيتَـَوضَّأْ «

  يـَُقوُل: "َمْن َمسَّ فـَْرَجُه فـَْلَيتَـَوضَّْأ" -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُأمِّ َحِبيَبَة، قَاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه -

  يـَُقوُل: "َمْن َمسَّ فـَْرَجُه فـَْلَيتَـَوضَّأْ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -أَيُّوَب، قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه عن أَِبي -
. فـََقاَل ِلي َسْعٌد: َلَعلََّك َمِسْسَت َكْكتُ اْحتَ َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص، أَنَُّه قَاَل: ُكْنُت أُْمِسُك اْلُمْصَحَف َعَلى َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص، فَ 

  ذََكَرَك؟َقاَل، قـُْلُت: نـََعْم.فـََقاَل: فـَُقْم، فـَتَـَوضَّْأ. فـَُقْمُت، فـَتَـَوضَّْأُت، ثُمَّ رََجْعُت.
  ْد َوَجَب َعَلْيِه اْلُوُضوءُ َماِلٌك، َعْن نَاِفٍع، َأنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر َكاَن يـَُقوُل: ِإَذا َمسَّ َأَحدُُكْم ذََكَرُه فـَقَ -

ثـََنا اْبُن ُعَليََّة، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن نَاِفٍع، َأنَّ اْبَن ُعَمَر، َكاَن ِإَذا َمسَّ فـَْرَجُه َأَعاَد اْلُوُضوءَ -   َحدَّ

  تُ َأنَّ اْبَن ُعَمَر، َصلَّى يـَْوًما ِمَن الضَُّحى َوقَاَل: ِإنِّي ُكْنُت َمَسْسُت ذََكِري فـََنِسي -



] فـََقاَل: بَِيِدِه ، َفظَنَـْنُت َما َعَنى فـََلْم َأْسأَْلُه ، قَاَل: َونـُبِّْئُت 43َعِن اْبِن ِسيرِيَن، قَاَل َسأَْلُت َعِبيَدَة َعْن قـَْوِلِه تـََعاَلى: {َأْو َالَمْسُتُم النَِّساَء} [النساء:  -
  اَل ُمَحمٌَّد َفظَنَـْنُت َأنَّ قـَْوَل اْبِن ُعَمَر َوقـَْوَل ُعبَـْيَدَة َشْيٌء َواِحدٌ َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن ِإَذا َمسَّ فـَْرَجُه تـََوضََّأ قَ 

ثـََنا َشَبابَُة، َقاَل َحدَّثـََنا ُشْعَبُة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َواْبِن ُعَمَر قَاَال: مَ -   ضَّأَ ْن َمسَّ ذََكَرُه تـَوَ َحدَّ

  بٌ رَّْحَمِن ْبِن َحْرَمَلَة، أَنَُّه َسِمَع َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب، يـَُقوُل: َمْن َمسَّ ذََكَرُه فَاْلُوُضوُء َعَلْيِه َواجِ َعْن َعْبِد ال -

  ءُ َماِلٌك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َأنَُّه َكاَن يـَُقوُل: َمْن َمسَّ ذََكَرُه فـََقْد َوَجَب َعَلْيِه اْلُوُضو -

، َأَما َيْجزِيَك اْلُغْسُل ِمَن اْلُوُضوِء ؟قَاَل: بـََلى. ُت: يَا َأَبتِ َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد اِهللا، َأنَُّه قَاَل: رَأَْيُت أَِبي، َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر، يـَْغَتِسُل ثُمَّ يـَتَـَوضَّأُ. فـَُقلْ  -
  َوَلِكنِّي َأْحَياناً َأَمسُّ ذََكِري، فَأَتـََوضَّأُ.

َنُه َشْيٌء فـَْلَيتَـَوضَّأْ  ِإَذا َأْفَضى َأَحدُُكْم بَِيِدهِ «أَِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه قَاَل:  عن- َنُه َوبـَيـْ   »ِإَلى ذََكرِِه لَْيَس بـَيـْ

، تـََوضَّأَ ثُمَّ َصلَّى. قَاَل: فـَُقْلُت َلُه: ِإنَّ هِذِه َعِت الشَّْمسُ َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد اِهللا، َأنَُّه قَاَل: ُكْنُت َمَع َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر ِفي َسَفٍر، فـََرَأيـُْتُه، بـَْعَد َأْن طَلَ  -
  ْدُت ِلَصالَِتي.ْن تـََوضَّْأُت ِلَصَالِة الصُّْبِح َمِسْسُت فـَْرِجي. ثُمَّ َنِسيُت َأْن أَتـََوضََّأ، فـَتَـَوضَّْأُت، َوعُ َلَصَالٌة َما ُكْنَت ُتَصلِّيَها.قَاَل أَِبي: بـَْعَد أَ 

َها قَاَلْت: ِإَذا َمسَِّت اْلَمْرَأُة فـَْرَجَها تـََوضََّأتْ -   َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  :النقضمن قال بعدم 

َال بَْأَس ِبِه، ِإنََّما ُهَو َكبَـْعِض «فـََقاَل:  ؟ْلٍق، َأنَّ طَْلًقا، َسَأَل النَِّبيَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعِن الرَُّجِل َيَمسُّ ذََكَرُه َوُهَو ِفي الصََّالةِ َعْن قـَْيِس ْبِن طَ  -
  »َجَسِدهِ 

َنا َمَعُه َفَجاَء رَُجٌل فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه: َما يـَْعَناُه وَ َعْن َطْلِق ْبِن َعِليٍّ قَاَل َخَرْجَنا َوْفًدا َحتَّى َقِدْمَنا َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََبا - َصلَّيـْ
  َهْل ُهَو ِإالَّ ِبْضَعٌة َأْو ُمْضَغٌة ِمْنكَ تـََرى ِفي َمسِّ الذََّكِر ِفي الصََّالِة فـََقاَل: وَ 

  َجْذَوٌة ِمْنكَ َعْن أَِبي أَُماَمَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئَل َعْن َمسِّ الذََّكِر فـََقاَل: َهْل ُهَو ِإالَّ  -

  : َال بَْأَس ِبهِ َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه ُسِئَل َعْن َمسِّ الذََّكِر فـََقالَ  -

َقاَل اْبُن َمْسُعوٍد: ِإْن َعِلْمَت َأنَّ ِمْنَك ِبْضَعًة َلى فـَْرِجي فَـ َعْن ُهَذْيٍل، َأنَّ َأَخاُه َأْرَقَم ْبَن ُشَرْحِبيَل َسَأَل اْبَن َمْسُعوٍد فـََقاَل: ِإنِّي َأْحَتكُّ فَأُْفِضي بَِيَديَّ إِ  -
  َنِجَسًة َفاْقَطْعَها

  َة ْبِن اْلَيَماِن، أَنَُّه قَاَل: َما أُبَاِلي َمَسْسُت ذََكِري َأْو ُأُذِنيَعْن ُحَذيـْفَ  -

  َقاَل َعْبُد اللَِّه: َما أُبَاِلي َمَسْسُت ذََكِري َأْو ُأُذِني َأْو ِإبـَْهاِمي َأْو َأْنِفي -

  وروي عن ابن عباس مثله .

ْضَعٌة ِمْنَك َوِإنَّ ِلَكفَِّك ِلٍس ِفيِه َعمَّاُر ْبُن يَاِسٍر َفُسِئَل َعْن َمسِّ الذََّكِر ِفي الصََّالِة ، فـََقاَل: َما ُهَو ِإالَّ بِ َعْن ُعَمْيِر ْبِن َسْعٍد، قَاَل ُكْنُت َجاِلًسا ِفي َمجْ -
َرهُ    َمْوِضًعا َغيـْ



  َفِخِذي يـَْعِني ذََكَرهُ  َعِن اْلَحَسِن، َأنَّ ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْيٍن، َقاَل: َما أُبَاِلي ِإيَّاُه َمَسْسُت َأْو َبْطنَ  -

  َعْن قَابُوٍس، َعْن َأبِيِه، قَاَل: ُسِئَل َعِليٌّ َعِن الرَُّجِل َيَمسُّ ذََكَرُه قَاَل َال بَْأسَ -

  ُهَو جزء ِمْنَك"َعْن َمسِّ الذََّكِر، فـََقاَل: ِإنََّما  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -أَِبي أَُماَمَة، قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه عن -

  الوضوء من مس المرأة: -6
  من قال بالنقض :

َلُة الرَُّجِل اْمَرأََتُه،- ِه، ِمَن اْلُمَالَمَسِة. َفَمْن قـَبََّل اْمَرأََتُه، َأْو َجسََّها َوَجسَُّها بَِيدِ  َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد اِهللا، َعْن أَبِيِه َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأنَُّه َكاَن يـَُقوُل: قـُبـْ
  بَِيِدِه، فـََعَلْيِه اْلُوُضوُء 

َلِة الرَُّجِل اْمَرأََتُه اْلُوُضوءُ َماِلٌك، َأنَّ -   ُه بـََلَغُه َأنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َمْسُعوٍد َكاَن يـَُقوُل: ِمْن قـُبـْ

َلُة ِمَن اللَّْمِس َوِفيَها اْلُوُضوُء ، َواللَّْمُس َما ُدوَن اْلِجَماعِ  -   َعْن َعْبِد اللَِّه، قَاَل: اْلُقبـْ

َلِة الرَُّجِل اْمَرَأتَُه اْلُوُضوءُ َماِلٌك، َعِن اْبِن -   ِشَهاٍب،أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل: ِمْن قـُبـْ
َها بِاْلُوُضوءِ «َعِن اْبِن ُعَمَر،  - َلَة ِمَن اللَّْمِس، َويَْأُمُر ِمنـْ   »أَنَُّه َكاَن يـََرى اْلُقبـْ
ثـََنا َحْفٌص، َعِن اْألَ  تعالى قـَْولُهُ -   َو اْلِجَماُع.ْعَمِش، َعْن َحِبيٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: هُ {َأْو َالَمْسُتُم النَِّساَء : َحدَّ

  َشاءَ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: اللَّْمُس َواْلَمسُّ َواْلُمَباَشَرُة ِإَلى اْلِجَماِع َوَلِكنَّ اللََّه ُيَكنِّي َما َشاَء ِلَما -

  َل: اللَّْمُس َما ُدوَن اْلِجَماعِ َعْن َعْبِد اللَِّه، قَا -

، {َأْو َالَمْسُتُم النَِّساَء} [النساء:  -   ] قَاَل: ُهَو اْلِجَماعُ 43َعْن َعِليٍّ

  َعْن أَِبي ُعبَـْيَدَة، قَاَل: اللَّْمُس َما ُدوَن اْلِجَماعِ  -

َماِع َوقَاَلِت اْلَعَرُب: ُهَو ِب ِفي اللَّْمِس ، فـَُقْلُت َأنَا َوأُنَاٌس ِمَن اْلَمَواِلي: اللَّْمُس َما ُدوَن اْلجِ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْيٍر، َقاَل اْختَـَلْفُت أَنَا َوأُنَاٌس ِمَن اْلَعرَ  -
َنا اْبَن َعبَّاٍس فـََقاَل َغَلَبِت اْلَعَرُب ُهَو اْلِجَماعُ    اْلِجَماُع فَأَتـَيـْ

ِه ِإالَّ َأنَُّه َلْم ُيَجاِمْعَها، فـََقاَل: َعَلْيِه َوَسلََّم: ِفي رَُجٍل َأَصاَب ِمِن اْمَرَأٍة َال َتِحلُّ َلُه َما ُيِصيُبُه الرَُّجُل ِمَن اْمَرأَتِ  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ  -
  ]114َة َطَرَفِي النـََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل} [هود: َوأَنـَْزَل اللَُّه َهِذِه اْآليََة {َأِقِم الصََّال ». تـََوضَّْأ ُوُضوًءا َحَسًنا، ثُمَّ ُقْم َفَصلِّ «

َها«َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل:  - َلُة ِمَن اللََّمِم، فـَتَـَوضَُّئوا ِمنـْ   ،»اْلُقبـْ

  من قال بعدم النقض:

ُلُه، وََكاَن َال َيْدُخلُ «َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت:  - ْنَسانِ  َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا اْعَتَكَف يُْدِني ِإَليَّ رَْأَسُه فَأُرَجِّ   اْلبَـْيَت ِإالَّ ِلَحاَجِة اْإلِ

َلى الصََّالِة َوَلْم يـَتَـَوضَّْأ. فُقْلُت: َما ِهَي ِإالَّ قـَبََّل بـَْعَض ِنَسائِِه، ثُمَّ َخَرَج إِ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -اللَِّه َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل  َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبـَْيرِ -
  أَْنِت! َفَضِحَكتْ 



  ُه ِبي َكاَن يـَتَـَوضَّأُ ثُمَّ يـَُقبُِّل َوُيَصلِّي َوَال يـَتَـَوضَُّأ، َورُبََّما فـََعلَ   -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه -
  »تـَْغِسُل َقَدَمْيهِ رُبََّما َوضَّأَْتُه َجارِيٌَة ِمْن َجَوارِيِه َوِهَي َحاِئٌض «َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل:  -
  »َال يََمسُّ َماءً وَ  أَنَُّه َكاَن يـَْغَتِسُل ِمَن اْلَجَنابَِة، ثُمَّ َيِجيُء فـََيْسَتْدِفُئ بِاْمَرأَتِِه قـَْبَل َأْن تـَْغَتِسَل، ثُمَّ ُيَصلِّي«َعْن َعِليٍّ  -
قَاَل: » َلَعلََّنا َأْعَجْلَناكَ «رَْأُسُه يـَْقطُُر، فـََقاَل: لَْيِه َفَخَرَج وَ َعْن أَِبي َسِعيٍد، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلى رَُجٍل ِمَن اْألَْنَصاِر، فََأْرَسَل إِ  -

  ُوُضوءُ ِإَذا ُأْعِجْلَت َأْو ُقِحْطَت، َفَال ُغْسَل َعَلْيَك، َوَعَلْيَك الْ «َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  نـََعْم يَا َرُسوَل اللَِّه، فـََقاَل َرُسوُل اللَّهِ 

  الوضوء من لحوم االبل: -7
  من قال بالنقض:

ِبِل فََأَمَر ِبِه َوُسِئَل عَ ُسِئَل النَِّبيُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن «َعِن اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب، َقاَل: - ِبِل فـَنَـَهى َعْنهُ اْلُوُضوِء ِمْن ُلُحوِم اْإلِ   »ِن الصََّالِة ِفي َمَباِرِك اْإلِ

 ِشْئَت فـَتَـَوضَّْأ، َوِإْن ِشْئَت َفَال تـَتَـَوضَّْأ "، نْ َنِم؟ قَاَل: " إِ َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة، َأنَّ رَُجًال َسَأَل َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأتـََوضَّأُ ِمْن ُلُحوِم اْلغَ -
ِبِل " قَاَل: ُأَصلِّي ِفي َمَراِبضِ  ِبِل؟ قَاَل: " نـََعْم فـَتَـَوضَّْأ ِمْن ُلُحوِم اْإلِ ِبِل؟ اْلَغَنِم؟ قَاَل: " نـَعَ  قَاَل: أَتـََوضَّأُ ِمْن ُلُحوِم اْإلِ ْم "، قَاَل: ُأَصلِّي ِفي َمَباِرِك اْإلِ

  اَل: " َال " َلْفُظ َحِديِث َأِبي َكاِمٍل. َرَواُه ُمْسِلمٌ قَ 

  من قال بعدم النقض:

-  ، َرَة النََّخَعيِّ   »َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، َأَكَل َلْحَم َجُزوٍر، ثُمَّ قَاَم َفَصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّأْ «َعْن أَِبي َسبـْ

  »َعِليًّا، َأَكَل َلْحَم َجُزوٍر، ثُمَّ َصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّأْ  َأنَّ «َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلَحَسِن،  -

  »رََأْيُت ُسَوْيَد ْبَن َغَفَلَة، َأَكَل َلْحَم َجُزوٍر، ثُمَّ َصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّأْ «َعْن رِفَاَعَة ْبِن َسْلٍم، قَاَل:  -

  ٍة ِمَن اْلَكِبِد َوالسََّناِم َوَلْحِم اْلَجُزوِر فََأَكَل َوَلْم يـَتَـَوضَّأْ َعْن أَِبي َجْعَفٍر، قَاَل: " أُِتَي اْبُن َمْسُعوٍد ِبَقْصعَ  -

َما أُبَاِلي َمَشْيُت ِفي فـَْرثَِها «ِلَك، َوقَاَل: ، فـَنَـَهاُهْم َعْن ذَ َعْن أَِبي اْلَعاِلَيِة، َأنَّ أَبَا ُموَسى َنَحَر َجُزورًا فََأْطَعَم َأْصَحابَُه، ثُمَّ َقاُموا ُيَصلُّوَن ِبَغْيِر طُُهورٍ  -
  »ا َوَلْم أَتـََوضَّأْ َوَدِمَها َوَلْم أَتـََوضَّْأ، َأْو َأَكْلُت ِمْن َلْحِمهَ 

ِبِل، َوَصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّأْ «َعْن َيْحَيى ْبِن قـَْيٍس، قَاَل:  -   »رَأَْيُت اْبَن ُعَمَر، َأَكَل َلْحَم َجُزوٍر، َوَشِرَب لََبَن اْإلِ

ثـََنا َحْفٌص، َعْن َلْيٍث، َعْن طَاُوٍس، َوَعطَاٍء، َوُمَجاِهٍد، - ِبِل َوأَْلَبانَِهاأَنـَُّهْم َكانُوا َال يَـ «َحدَّ   »تَـَوضَُّأوَن ِمْن ُلُحوِم اْإلِ

  أُ ِمْنُه "َوُرِوي َعْن َأِبي ُعبَـْيَدَة، قَاَل: َكاَن َعْبُد اِهللا ْبُن َمْسُعوٍد، " يَْأُكُل ِمْن َأْلَواِن الطََّعاِم َوَال يـَتَـَوضَّ -

ًزا َوَلْحًما وَ  نا ُشْعَبُة، نا َعْمُرو ْبُن ُمرََّة، قَاَل: َسِمْعُت َسِعيَد ْبنَ - َشرِْبُت لََبَن اللَِّقاِح َما ُجبَـْيٍر، يـَُقوُل: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس، يـَُقوُل: " َلْو أَنِّي َأَكْلُت ُخبـْ
  بَالَْيُت َأْن ُأَصلَِّي َوَال أَتـََوضََّأ ِإالَّ َأْن أَُمْضِمَض َفِمي، َوَأْغِسَل َأَصاِبِعي ِمْن َغْمِر اللَّْحِم "

  ء مما مست النار:الوضو  -8
  من قال بعدم النقض

  َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأَكَل َكِتَف َشاٍة، ثُمَّ َصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّأْ  -



  ثُمَّ َصلَّى َوَلْم يـََتَمْضَمْض، َوَلْم َيَمسَّ َماًء وفي رواية -
ْيِه َوَسلََّم َعاَم َخْيبَـَر َحتَّى ِإَذا َكانُوا أَنَُّه َخَرَج َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعلَ «َمْوَلى بَِني َحارِثََة: َأنَّ ُسَوْيَد ْبَن النـُّْعَماِن َأْخبَـَرُه:  َعْن َبِشيِر ْبِن َيَساٍر،-

  ».ى َوَلْم يـَتَـَوضَّأْ ْزَواِد فـََلْم يـُْؤَت ِإالَّ بِالسَِّويِق، فََأَمَر ِبِه فـَثـُرَِّي ثُمَّ َصلَّ بِالصَّْهَباِء، َوِهَي َأْدَنى َخْيبَـَر، فـَنَـَزَل لِْلَعْصِر، ثُمَّ َدَعا بِاْألَ 
اْلَمْسِجِد َفَجَعَل يـَْعَجُب ِممَّْن يـَْزُعُم َسلََّم ِفي هللاُ َعَلْيِه وَ َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعطَاٍء، قَاَل: ُكْنُت َمَع اْبِن َعبَّاٍس ِفي بـَْيِت َمْيُمونََة َزْوِج النَِّبيِّ َصلَّى ا-

ْهِن اْلَمْطُبوِخ " َوذََكَر َأْشَياَء ِممَّ ِن َونـَتَـَوضَّأُ ِبِه َوَندَّ َأنَّ اْلُوُضوَء ِممَّا َمسَِّت النَّاُر، َوُيْضَرُب ِفيِه اْألَْمثَاُل َويـَُقوُل: " ِإنَّا َنْسَتِحمُّ ِباْلَماِء اْلُمَسخَّ  ا ِهُن بِالدُّ
 َوَسلََّم َوَقْد تـََوضََّأ، ثُمَّ لَِبَس ثَِيابَُه َفَجاَءُه ى اهللاُ َعَلْيهِ ُيِصيُب النَّاَس ِممَّا َقْد َمسَِّت النَّاُر ثُمَّ َقاَل: " َلَقْد رََأيـُْتِني ِفي َهَذا اْلبَـْيِت ِعْنَد َرُسوِل اِهللا َصلَّ 

َها لُْقَمًة َأْو ُلْقمَ اْلُمَؤذُِّن َفَخَرَج ِإَلى الصََّالِة َحتَّى ِإذَ  تَـْيِن ثُمَّ َصلَّى َوَما َمسَّ َماًء ا َكاَن ِفي اْلُحُجَرِة َخارًِجا ِمَن اْلبَـْيِت َلِقَيْتُه َهِديٌَّة ُعْضٌو ِمْن َشاٍة، فََأَكَل ِمنـْ
   َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ٌة َعَلى َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َشِهَد َذِلَك ِمْن َرُسوِل اهللاِ ". َرَواُه ُمْسِلٌم ِفي الصَِّحيِح َعْن أَِبي ُكَرْيٍب، َعْن أَِبي ُأَساَمَة َوِفيِه َدَاللَ 

ى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْحتَـزُّ ِمْن َكِتِف  َصلَّ " أَنَُّه رََأى َرُسوَل اهللاِ َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل: َأْخبَـَرِني َجْعَفُر ْبُن َعْمِرو ْبِن أَُميََّة، َأنَّ أَبَاُه َعْمَرو ْبَن أَُميََّة َأْخبَـَرُه -
  . ْم يـَتَـَوضَّْأ "َشاٍة ِفي َيِدِه َفُدِعَي ِإَلى الصََّالِة فَأَْلَقاَها َوالسِّكِّيَن الَِّتي َكاَن َيْحتَـزُّ ِبَها، ثُمَّ قَاَم َفَصلَّى َولَ 

  ْأ َعْن َمْيُمونََة " َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَكَل ِعْنَدَها َكِتًفا ثُمَّ َصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّ  -
  لَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّْأ  قَاَل: " َفصَ َعْن أَِبي رَاِفٍع، َقاَل: " َأْشَهُد َلُكْنُت َأْشِوي ِلَرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبْطَن الشَّاِة " ثُمَّ -

ِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن " يَُمرُّ َعَلى اْلِقْدِر ُر َأنَّ َرُسوَل اثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن رُفـَْيٍع، َعْن ِعْكرَِمَة، َوَعْبِد اِهللا ْبِن أَِبي ُمَلْيَكَة، قَاَال: َسِمْعَنا َعاِئَشَة َتْذكُ -
َها اْلَعْرَق فـََيْأُكُل ِمْنُه، ثُمَّ يـَْنطَِلُق ِإَلى الصََّالِة َوَال يـَتَـَوضَّأُ َوَال يَُمْضِمضُ  َيْأُخُذ ِمنـْ   فـَ

َم َأْخبَـَرْتُه " أَنـََّها قـَرََّبْت ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َسلَّ  َعَلْيِه وَ َأْخبَـَرِني ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف، َأنَّ َعطَاَء ْبَن َيَساٍر، َأْخبَـَرُه، َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ -
  َوَسلََّم َجْنًبا َمْشِويًّا فََأَكَلُه، ثُمَّ قَاَم ِإَلى الصََّالِة َوَلْم يـَتَـَوضَّْأ 

  َصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّْأ "َعْن َجاِبٍر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َأَكَل َلْحًما فَ  -

اٍد، َقاَل: َسِمْعُت أَبَا ُهَريـَْرَة، ُيَحدُِّث َمْرَواَن، قَاَل: تـََوضَّْأ ِمَما َمسَِّت النَّ - نـََهَش «َلى ُأمِّ َسَلَمَة، َفَسأََلَها فـََقاَلْت: اَر، فََأْرَسَل َمْرَواُن إِ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َشدَّ
  »اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنِدي َكِتًفا، ثُمَّ َخَرَج ِإَلى الصََّالِة َوَلْم َيَمسَّ َماءً  َرُسوُل اللَِّه َصلَّى

  »ءً اأُِتَي َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَكِتِف َشاٍة فََأَكَل ِمْنُه، َفَصلَّى َوَلْم َيَمسَّ مَ «َعْن زَيـَْنَب بِْنِت ُأمِّ َسَلَمَة، قَاَلْت:  -
  
تـََوضََّأ قـَْبَل َذِلَك، فَأَتـَْيُتُه ِبَماٍء لَِيتَـَوضََّأ  َالُة، َوَقْد َكانَ َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَكَل طََعاًما، ثُمَّ ُأِقيَمِت الصَّ  -

تَـَهَرِني، َوقَاَل:    »فـََعْلُت َذِلَك فـََعَل النَّاُس بـَْعِدي َورَاَءَك َوَلوْ «فَانـْ
َها ُهَو «، قَاَل: »َو ِفي الرَّْحَبةِ هُ َأنَّ َعْلَقَمَة َواْألَْسَوَد َكانَا َمَع َعْبِد اللَِّه، َوُهَو يُرِيُد اْلَمْسِجَد، فـَُتِلقَِّي ِبِجْفَنٍة ِمْن ثَرِيٍد وَ «َعْن ِإبـَْراِهيَم، - َفَجَلَس َوَأَكَل ِمنـْ

  »ثُمَّ َدَعا ِبَماٍء َفَمْضَمَض فَاُه َوَغَسَل يََدْيِه ِمْن َغْمِر اللَّْحِم، ثُمَّ َدَخَل َفَصلَّى«، قَاَل: »َقَمُة َواْألَْسَودُ َوَعلْ 
  »التـَُّراِب، ثُمَّ يـَُقوُم ِإَلى الصََّالةِ ثُمَّ َيْمَسُح َيَدُه بِ َما رََأْيُت اْبَن ُعَمَر ُمتَـَوضًِّئا ِمْن طََعاٍم َقطُّ، َكاَن يـَْلَعُق َأَصاِبَعُه الثََّالَث، «َعْن ُمَجاِهٍد، َقاَل:  -
ثـََنا وَِكيٌع، َعْن ِمْسَعٍر، قَاَل: قـُْلُت ِلَجبَـَلَة: َأَسِمْعَت اْبَن ُعَمَر، يـَُقوُل: -   ؟ َقاَل: نـََعمْ » أَتـََوضَّأُ َآلُكُل اللَّْحَم، َوَأْشَرُب اللََّبَن، َوُأَصلِّي َوَال «َحدَّ
اٍس، َوَأبَا ُهَريـَْرَة، َوُهْم يـَْنَتِظُروَن َجْديًا َن َعبَّ ثـََنا غُْنَدٌر، َعْن ُشْعَبَة، قَاَل: َسِمْعُت ُعْثَماَن، َمْوَلى ثَِقيٍف، ُيَحدُِّث َعْن أَِبي زِيَاٍد، قَاَل: " َشِهْدُت ابْ َحدَّ -

َأ، فـََقاَل َلُه اْبُن َعبَّاٍس: أََأَكْلَنا رِْجًسا؟  يـَْفِتنَّا ِفي الصََّالِة، فََأْخَرُجوُه، فََأَكُلوا ِمْنُه، ثُمَّ ِإنَّ أَبَا ُهَريـَْرَة تـََوضَّ َلُهْم ِفي التـَّنُّوِر، فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َأْخرُِجوُه لََنا َال 
ٌر ِمنِّي َوَأْعَلُم، ثُمَّ َصلَّْوا "   " قَاَل: " فـََقاَل َأبُو ُهَريـَْرَة: أَْنَت َخيـْ

  ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن اْلُهَدْيِر َأنَُّه تـََعشَّى َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، ثُمَّ َصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّْأ. َعْن رَبِيَعةَ  -



  ُه، ثُمَّ َصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّأْ َوْجهَ َح ِبِهَما َعْن أَبَاَن ْبِن ُعْثَماَن، َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َأَكَل ُخْبزاً َوَلْحماً، ثُمَّ َمْضَمَض، َوَغَسَل َيَدْيِه، َوَمسَ  -
  ِت النَّارُ َماِلٌك، َأنَُّه بـََلَغُه َأنَّ َعِليَّ ْبَن أَِبي طَاِلٍب وَعْبَد اِهللا ْبَن َعبَّاٍس، َكانَا َال يـَتَـَوضََّياِن ِممَّا َمسَّ -
ْتُه النَّاُر، َأيـَتَـَوضَّأُ؟ فـََقاَل:  ِر ْبِن رَبِيَعَة، َعِن الرَُّجِل يـَتَـَوضَّأُ ِللصََّالِة، ثُمَّ ُيِصيُب َطَعاماً َماِلٌك، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َأنَُّه َسَأَل َعْبَد اِهللا ْبِن َعامِ - َقْد َمسَّ

  رَأَْيُت أَِبي يـَْفَعُل ذِلَك َوالَ يـَتَـَوضَّأُ.
  َوضَّْأ.اْألَْنَصاِريَّ، يـَُقوُل: رَأَْيُت َأبَا َبْكٍر الصَّدِّيَق، َأَكَل َلْحماً ثُمَّ َصلَّى َوَلْم يـَتَـ َوْهِب ْبِن َكْيَساَن أَنَُّه َسِمَع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اِهللا -
ِمْنُه، ثُمَّ تـََوضََّأ ثُمَّ َصلَّى. ثُمَّ أُِتَي َأَكَل  َوَلْحٌم، فَ َماِلٌك َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َأنَّ َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ُدِعَي ِلطََعاٍم، فـَُقرَِّب ِإلَْيِه ُخبـْزٌ -

  ِبَفْضِل ذِلَك الطََّعاِم، فََأَكَل ِمْنُه ثُمَّ َصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّْأ.
َلْيِه أَبُو طَْلَحَة وأَُبيُّ ْبُن َكْعٍب، ْلِعَراِق، َفَدَخَل عَ  اَماِلٌك، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َعْبِد الرَّْحمِن ْبِن زَْيٍد اْألَْنَصاِريِّ ، َأنَّ أََنَس ْبَن َماِلٍك َقِدَم ِمنَ -

ْتُه النَّاُر، فََأَكُلوا ِمْنُه. فـََقاَم أََنٌس فـَتَـَوضََّأ،   فـََقرََّب َلُهَما َطَعاماً َقْد َمسَّ
  ْعٍب، َفَصلََّيا َوَلْم يـَتَـَوضَّآٌس: لَْيَتِني َلْم َأفْـَعْل،َوقَاَم أَبُو طَْلَحَة وأَُبيُّ ْبُن كَ فـََقاَل أَبُو طَْلَحَة وأَُبيُّ ْبُن َكْعٍب: َما هَذا يَا أََنُس َأِعَراِقيٌَّة؟فـََقاَل َأنَ 

  
يثنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َوَأِبي الزُّبـَْيِر َجِميًعا، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َأنَّ أَ - ًزا َوَلْحًما َق، وَ بَا َبْكٍر الصِّدِّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، " َأَكَال ُخبـْ

  َفَصلََّيا، َوَلْم يـَتَـَوضََّيا "
ًزا َوَلْحَما،«َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، قَاَل:  -   »َصلَّْوا َوَلْم يـَتَـَوضَُّأوافَ  َأَكْلُت َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَمَع أَِبي َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن ُخبـْ
ًزا َوَلْحًما، َفِقيَل َلُه: َأَال تـَتَـَوضَّأُ، فـََقاَل: " ِإنَّ اْلُوضُ  -   لَْيَس ِممَّا َدَخَل "وَء ِممَّا َخَرَج، وَ َعْن َعِليٍّ َرِضَي اهللاُ َعْنُه، أَنَُّه طَِعَم ُخبـْ
ًزا َوَلْحًما َوَلْم يـَتَـَوضَّ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -ِبيُّ َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، َقاَل: َأَكَل النَّ  عن-   ؤواَوَأبُو َبْكٍر َوُعَمُر ُخبـْ
ُن َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة: َأْشَهُد َعَلى أَِبي ُر بْ َأ، فـََقاَل َجْعفَ حدثنا الزُّْهِريُّ، قَاَل: َحَضْرُت َعَشاَء اْلَولِيِد َأْو َعْبِد اْلَمِلِك، فـََلمَّا َحَضَرْت الصََّالُة ُقْمُت ِألَتـََوضَّ -

  أَنَُّه َأَكَل طََعاًما ِممَّا َغيـََّرْت النَّاُر، ثُمَّ َصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّْأ. -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -أَنَُّه َشِهَد َعَلى َرُسوِل اللَِّه 
  َعبَّاٍس: َوَأنَا َأْشَهُد َعَلى أَِبي ِبِمْثِل َذِلكَ َوقَاَل َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن 

مَّ ، َحتَّى ِإَذا َكانُوا بِالصَّْهَباِء َصلَّى اْلَعْصَر، ثُ ِإَلى َخْيبَـرَ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -أخبرنا ُسَوْيُد ْبُن النـُّْعَماِن اْألَْنَصاِريُّ: أَنـَُّهْم َخَرُجوا َمَع َرُسوِل اللَِّه -
  ْغِربَ َفَصلَّى بَِنا اْلمَ َدَعا بَِأْطِعَمٍة، فـََلْم يـُْؤَت ِإالَّ ِبَسِويٍق فََأَكُلوا َوَشرِبُوا، ثُمَّ َدَعا ِبَماٍء، َفَمْضَمَض فَاُه، ثُمَّ َقاَم 

  َوَال ُتَحرُِّمُه " ُر ِإنََّما النَّاُر بـَرََكٌة، َوالنَّاُر َال ُتِحلُّ ِمْن َشْيءٍ أنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، قَاَل: َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: " َال ُوُضوَء ِممَّا َمسَِّت النَّا-
ثـََنا َأبُو اْألَْحَوِص، َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب، َعْن ِعْكرَِمةَ - ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َحدَّ   -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َكَل النَِّبيُّ َصلَّىَعْن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: أَ  َحدَّ

  َكِتًفا ثُمَّ َمَسَح َيَدْيِه ِبِمْسٍح َكاَن َتْحَتُه، ثُمَّ َقاَم ِإَلى الصََّالِة َفَصلَّى
اٍس أََتْدِري ِممَّا تـََوضَّْأُت؟، قَاَل: َال، قَاَل أَبُو اْبَن َعبَّ : يَا َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َقاَل: َوقـَْفُت َعَلى أَِبي ُهَريـَْرَة، َوُهَو يـَتَـَوضَّأُ ِإْذ َجاَءُه اْبُن َعبَّاٍس، فـََقالَ -

ًزاَرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ  ُهَريـَْرَة: ِمْن ثـَْوٍر َأِقٍط َأَكْلُتُه، فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس: " َما أُبَاِلي ِممَّا تـََوضَّْأَت، َواِهللا َلَقْد رَأَْيتُ  َوَلْحًما، ثُمَّ َقاَم ِإَلى   َعَلْيِه َوَسلََّم َأَكَل ُخبـْ
  الصََّالِة َوَلْم يـَتَـَوضَّْأ "

  " َم " تـَْرَك اْلُوُضوِء ِممَّا َمسَِّت النَّارُ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، قَاَل: َكاَن آِخُر اْألَْمَرْيِن ِمْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى-
  ْأ، وََكاَن آِخَر َأْمَرْيِه"َصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّ  َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َمْسَلَمَة، قَاَل: " َأَكَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِممَّا َغيـََّرِت النَّاُر ثُمَّ -
  لَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّْأ "ًزا َوَلْحًما ثُمَّ صَ ثنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاٍش، َكاَن آِخُر اْألَْمَرْيِن ِمْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " أَنَُّه َأَكَل ُخبْـ  -

  :بالنقضمن قال 

 قَاَلْت َلُه: يَا اْبَن َأِخ تـََوضَّْأ فَِإنِّي ْوِج النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَدَعْت َلُه ِبَسِويٍق َأْو ِبَطَعاٍم، ثُمَّ َعْن أَِبي َسَلَمَة، َأنَّ رَُجًال َدَخَل َعَلى ُأمِّ َحِبيَبَة زَ  -
  »ِممَّا َمسَِّت النَّارُ «َل َأْو قَا» اْلُوُضوُء ِممَّا َغيـََّرِت النَّارُ «َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: 



َراِهيَم ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن قَاِرٍظ، َقاَل: رَأَْيُت َأبَا ُهَريـَْرَة يـَتَـَوضَّأُ َعَلى َسْطٍح لََنا، فـَُقْلتُ  - َواِر َأِقٍط َأَكْلُتُه، : يَا أَبَا ُهَريْـ َعْن ِإبـْ َرَة، ِممَّ تـَتَـَوضَُّأ؟، قَاَل: ِمْن أَثـْ
  »اْلُوُضوِء ِممَّا َمسَِّت النَّارِ «َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: ِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ 

  اُر "زَْيَد ْبَن ثَاِبٍت، قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل: " اْلُوُضوُء ِممَّا َمسَِّت النَّ  -
  وُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تـََوضَُّئوا ِممَّا َمسَِّت النَّاُر َقاَل ُعْرَوُة: َسِمْعُت َعاِئَشَة، تـَُقوُل: قَاَل َرسُ  -
َتا ِإْن َلْم َأُكْن َسِمْعُت َرُسولَ - ُقوُل: "تـََوضَّؤوا يَـ  -ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -اللَِّه  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َكاَن َيَضُع يََدْيِه َعَلى ُأُذنـَْيِه َويـَُقوُل: ُصمَّ

  ِممَّا َمسَّْت النَّاُر"
ثـََنا َعفَّاُن، قَاَل: نَا َهمَّاٌم، قَاَل: ِقيَل ِلَمَطٍر اْلَورَّاِق، َوَأنَا ِعْنَدُه َعمَّْن َأَخَذ اْلَحَسُن، - فـََقاَل: َأَخَذُه َعْن أََنٍس، » ِت النَّارُ أَنَُّه َكاَن يـَتَـَوضَّأُ ِممَّا َمسَّ «َحدَّ

  ُه أََنٌس، َعْن أَِبي طَْلَحَة، َوَأبُو طَْلَحَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َوَأَخذَ 
ثـََنا اْبُن ُعَليََّة، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ، َعْن َخارَِجَة، َعْن زَْيِد ْبِن ثَاِبٍت، َأنَُّه َقاَل: -   »ارُ تـََوضَُّئوا ِممَّا َمسَِّت النَّ «َحدَّ
ثـََنا اْبُن ُعَليََّة، َعْن يُوُنَس، َعِن اْلَحَسِن، -   »َأنَّ أَبَا ُموَسى، َكاَن يـَتَـَوضَّأُ ِممَّا َغيـََّرِت النَّارُ «َحدَّ
ْنُت ِعْنَد َهَذا، يـَْعِني اْلَحجَّاَج، فََأَكُلوا، ثُمَّ كُ «فـََقاَل:  َعْن أَِبي ِقَالبََة، َقاَل: َأتـَْيُت أََنَس ْبَن َماِلٍك، فـََلْم َأِجْدُه، فـََقَعْدُت َأنـَْتِظُرُه، َفَجاَء َوُهَو ُمْغَضٌب،-

  »َما ُكنَّا نـَْفَعُلهُ «ْنُتْم تـَْفَعُلوَن َهَذا يَا َأبَا َحْمَزَة؟ قَاَل: فـَُقْلُت: َأَوَما كُ » قَاُموا َفَصلَّْوا َوَلْم يـَتَـَوضَُّأوا
ثـََنا اْبُن ُعَليََّة، َعْن َأيُّوَب، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، -   »أَنَُّه َشِرَب َسِويًقا فـَتَـَوضَّأَ «َحدَّ
ثـََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َأنَ - ِج النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ًسا، َوأَبَا طَْلَحَة، َوأَبَا ُموَسى، َواْبَن ُعَمَر، َوزَْيَد ْبَن ثَاِبٍت، َواْمَرَأتـَْيِن، ِمْن َأْزَوا َحدَّ
  »َكانُوا يـَتَـَوضَُّأوَن ِممَّا َغيَِّرِت النَّارُ «
ثـََنا وَِكيٌع، َعِن اْلَحَكِم ْبِن َعِطيََّة،-   »ُه ثَِقًال تـََوضَُّأوا ِمَن السُّكَِّر، فَِإنَّ لَ «َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُصَهْيٍب، َعْن أََنٍس، قَاَل:  َحدَّ
َنَة، َعِن الزُّْهِريِّ، - ثـََنا اْبُن ُعيَـيـْ   »َمسَِّت النَّاُر، وََكاَن الزُّْهِريُّ، يـَتَـَوضَّأُ ِمْنهُ  اَأنَّ َعاِئَشَة، َوأَبَا َسَلَمَة، َوُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز، َكانُوا يـَتَـَوضَُّأوَن ِممَّ «َحدَّ
  »يـُتَـَوضَّأُ ِممَّا َغيـََّرِت النَّارُ «َعْن أَِبي ِقَالبََة، َعْن رَُجٍل، ِمْن ُهَذْيٍل، ُأرَاُه َقْد ذُِكَر َأنَّ َلُه ُصْحَبًة، َقاَل:  -
َراِهيَم، قَاَل: ُكْنتُ  -   »َأَكْلُت ثـَْوَرْي َأِقطٍ «َمَع َأِبي ُهَريـَْرَة، فـَتَـَوضَّأَ فـَْوَق اْلَمْسِجِد، فـَُقْلُت َلُه: ِمْن َأيِّ َشْيٍء تـََوضَّْأَت؟ فـََقاَل:  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِإبـْ
وا ُيَصلُّوَن َوَال يـَتَـَوضَُّأوَن، فـََقاَل أَبُو ، َوَخَرُجوا ِمْن ِعْنِدِه، َفَجَعلُ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو، قَاَل: " َكانُوا ِعْنَد اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة، فََأَكُلوا َلْحًما َوَثرِيًدا -

  َمْسُعوٍد: اْنُظْر، ُيَصلُّوَن َوَال يـَتَـَوضَُّأوَن "
ِقيَل َلُه: ِإنَّ أُنَاًسا يـَُقوُلوَن: ِإنَّ َوَما َمسَِّت النَّاُر ِبَواِجٍب فَ ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، أَنَُّه قَاَل: لَْيَس اْلُوُضوُء ِمَن الرَُّعاِف، َواْلَقْيِء، َوَمسِّ الذََّكِر،  عن:  1فائدة 

َفِم ُوُضوًءا َوَلْيَس َسمِّي َغْسَل اْلَيِد َوالْ َوَلْم يـَُعوا، ُكنَّا نُ  َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: " تـََوضَُّئوا ِممَّا َمسَِّت النَّاُر " فـََقاَل: ِإنَّ قـَْوًما َسِمُعوا
  نَّاُر َولَْيَس ِبَواِجبٍ َواَهُهْم ِممَّا َمسَِّت الِبَواِجٍب، َوِإنََّما َأَمَر َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمْؤِمِنيَن َأْن يـَْغِسُلوا أَْيِديـَُهْم َوَأفْـ 

: ِفيمَ  :2فائدة  َلى َما َصلََّيا فـََقْد ُروِّيَنا َعِن ا ُرِوَي َعِن اْبِن ُعَمَر، َواْبِن اْلُمَسيِِّب، أَنـَُّهَما َكانَا يـَْرَعَفاِن فـََيتَـَوضَّآِن، َويـَْبِنَياِن عَ َقاَل َأبُو َعْبِد اِهللا الشَّاِفِعيُّ
ِم ُوُضوًءا َوِإنََّما َمعْ  ِم َوَما َأَصابَ اْبِن ُعَمَر، َواْبِن اْلُمَسيِِّب َأنـَُّهَما َلْم َيُكونَا يـََريَاِن ِفي الدَّ  ِمَن اْلَجَسِد َال ُوُضوَء الصََّالِة َوَقْد َنى َوُضوِئِهَما ِعْنَدنَا َغْسُل الدَّ

َمْعُروٌف ِمْن َكَالِم اْلَعَرِب ُيَسمَّى  َوَهَذا ُء َمْن َلْم ُيْحِدثْ ُرِوَي َعِن اْبِن َمْسُعوٍد أَنَُّه َغَسَل َيَدْيِه ِمْن طََعاٍم ثُمَّ َمَسَح بِبَـَلِل َيَدْيِه َوْجَهُه َوقَاَل: َهَذا ُوُضو 
ُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " بِيِه، َقاَل: قَاَل رَ َوُضوٌء ِلَغْسِل بـَْعِض اْألَْعَضاِء َال ِلَكَماِل ُوُضوِء الصََّالِة فـََهَذا َمْعَنى َما ُرِوَي َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن أَ 

ْليَـْنَصِرْف فـَْلَيتَـَوضَّْأ، َولِيَـْرِجْع فـَْلَيْبِن َعَلى َصَال ِإَذا قَاَء َأَحدُكُ    تٍِه، َما َلْم يـََتَكلَّمْ ْم، َأْو قـََلَس، َأْو َوَجَد َمْذيًا َوُهَو ِفي الصََّالِة، فـَ
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  َحنََّط اْبناً ِلَسِعيِد ْبِن زَْيٍد، َوَحَمَلُه ثُمَّ َدَخَل اْلَمَسِجَد، َفَصلَّى َوَلْم يـَتَـَوضَّأْ َماِلٌك، َعْن نَاِفٍع، َأنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر -

  احاديث متفرقة: -11
، َعْن أَِبي ِمْجَلٍز، قَاَل: رََأْيُت اْبَن ُعَمَر َقصَّ َأْظَفارَُه، فـَُقْلُت: َأَال تـَتَـَوضَّ - ْيِميِّ مَّ أَتـََوضَّأُ َألَْنَت َأْكَيُس ِفي نـَْفِسَك ِممَّْن اَل: " مِ ُأ؟، فـَقَ َعْن ُسَلْيَماَن التـَّ

  َسمَّاُه َأْهُلُه َكيًِّسا

ثـََنا أَبُو َخاِلٍد، َولَْيَس بِاْألَْحَمِر، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر، َعِن اْلَقاِسِم، َوَساِلٍم، قَاَال: -   »ِفي اْلَقْلِس ُوُضوءٌ «َحدَّ

ثـََنا َأبُو ُمعَ  - ْبُه اْلَماُء، فََأَمَرُه َأْن يُِعيَد َأنَّ ُعَمَر رََأى ِفي َقَدِم رَُجٍل ِمْثَل َمْوِضِع اْلَفْلِس َلْم ُيصِ «اِويََة، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن أَِبي ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر، َحدَّ
  »اْلُوُضوَء، َويُِعيَد الصََّالةَ 

، َعْن َلْيٍث، َعْن - ثـََنا اْلُمَحارِِبيُّ ، ِفي الرَُّجِل يَْأُخُذ ِمْن َشْعرِِه َوِمْن َأْظَفارِِه، َقاَل: َحدَّ   »ْلُوُضوءَ يُِعيُد ا«ُمَجاِهٍد، َعْن َعِليٍّ

ثـََنا أَبُو َبْكٍر قَاَل: نَا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َيْحَيى ْبِن َوثَّاٍب، َقاَل: ُسِئَل اْبُن َعبَّ - َرَج ِإَلى الصََّالِة فـََوِطَئ َعَلى َعِذرٍَة، ٍل خَ اٍس َعْن رَجُ َحدَّ
  »ِإْن َكاَنْت َرْطَبًة َغَسَل َما َأَصابَُه، َوِإْن َكاَنْت يَاِبَسًة َلْم َتُضرَّهُ «قَاَل: 

ثـََنا َشرِيٌك، َوُهَشْيٌم، َواْبُن ِإْدرِيَس، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن أَِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد اللَِّه، -   »ِطئٍ ُكنَّا َال نـَتَـَوضَّأُ ِمْن َموْ «َقاَل: َحدَّ

َال أُبَالِيِه بَاَلًة، َأْسِمْح «َء َواْلَمْضَمَضَة، َقاَل: ُروا َلُه اْلُوُضو َأْخبَـَرنَا اْبُن ُعَليََّة، َعْن َأيُّوَب، َعِن اْبِن ِسيرِيَن، قَاَل: أُنِْبْئُت َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َشِرَب َلبَـًنا، َفذَكَ 
  »ْح َلكَ ُيْسمَ 

ثـََنا وَِكيٌع، َعْن َماِلِك ْبِن ِمْغَوٍل، َعْن طَْلَحَة، قَاَل: َسأَْلُت أَبَا َعْبِد الرَّْحَمِن، َعِن اْلُوُضوِء ِمنَ -   »ِمْن َشَراٍب َساِئٍغ ِللشَّارِبِيَن؟«اللََّبِن، قَاَل:  َحدَّ

ثـََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّائِ - َفَشرِبَُه، فـََقاَل ُمْدِرٌك: َهَذا  ِب، قَاَل: َكاَن أَبُو َعْبِد الرَّْحَمِن ِفي اْلَمْسِجِد، فَأَتَاُه ُمْدِرُك ْبُن ُعَمارََة بَِلَبنٍ َحدَّ
  »ِمْن َأيِّ َشْيٍء؟، ِمَن السَّاِئِغ الطَّيِّبِ «َماٌء َفَمْضَمَض، قَاَل: 

ثـََنا - ثـََنا أَبُو َبْكٍر قَاَل: َحدَّ ِصيُب َيَدُه ِمْنُه َشْيٌء، قَاَل: َعْبَدُة ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َسِعيٍد، َعْن قـََتاَدَة، قَاَل: ُسِئَل َعِليٌّ َعِن الرَُّجِل يََمسُّ اللَّْحَم النـَّيِّئ فـَيُ َحدَّ
  »َال َعَلْيِه َأْن َال يـَتَـَوضََّأ ِإَذا َمسَّهُ «

ثَنا وَِكيٌع، َعْن أَِبي ِهَالٍل، َعْن -   »يـُتَـَوضَّأُ ِمَن اللَّْحِم النـَّيِّئِ «قـََتاَدَة، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َقاَل: َحدَّ

ثـََنا وَِكيٌع، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن أَِبي َسِعيٍد َرِضيٌع َكاَن ِلَعاِئَشَة قَاَل: َسأََلِت اْمَرَأٌة َعاِئَشَة ُأمَّ - اْسِلِتيِه «ِب؟ قَاَلْت: لِّي ِفي اْلِخَضااْلُمْؤِمِنيَن، أَُأصَ  َحدَّ
  »َواْرِغِميهِ 

ثـََنا وَِكيٌع، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَفْضِل، َعْن َحبََّة بِْنِت َعْبِد اللَِّه، َعْن َعاِئَشَة َأنـََّها قَاَلْت: - ِة َمْرطًا، فـََقْد ُكْنُت َأفْـَعُلُه، َفُكْنُت َأْحَسَن اْمِرِطيِه ِعْنَد الصََّال «َحدَّ
  »َأَخَواِتي ِخَضابًا اْلَجَواِري َأوْ 



َتاَدَة، َعْن أَِبي ِمْجَلٍز، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: - ثـََنا وَِكيٌع، َعْن ُشْعَبَة، َعْن قـَ َزْعَن قـَْبَل ِنَساُؤنَا َيْخَتِضْبَن َأْحَسَن ِخَضاٍب، َيخْ «َحدَّ َتِضْبَن بـَْعَد اْلِعَشاِء، َويـَنـْ
  »اْلَفْجرِ 

ثـََنا اْبُن َمْهِديٍّ،- ُهْم َأنـََّها َأْرَسَلْت ِإَلى َساِلٍم َتْسأَلُُه َعِن اْلِخَضاِب َوَتْحضُ  َحدَّ اْنزِِعيِه، َوتـََوضَِّئي، «ُر الصََّالَة، فـََقاَل: َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر، َعِن اْمَرَأٍة ِمنـْ
  »َوَصلِّي

ثـََنا وَِكيٌع، َعْن ُشْعَبَة، َعِن اْبِن أَِبي َنِجيٍح، َعمَّنْ -   »ى اْلِخَضابِ َألَْن تـُْقَطَعاِن َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َأْمَسَح َعلَ «َسِمَع َعاِئَشَة قَاَلْت:  َحدَّ

ثـََنا زَْيُد ْبُن اْلُحَباِب، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي َسارََة َقاَل: - ٍء َفَمْضَمَض َوَلْم يـَتَـَوضَّْأ، َوَدَخَل ارَأَْيُت َساِلًما بـََزَق َدًما َأْحَمَر، ثُمَّ َدَعا ِبمَ «َحدَّ
  »اْلَمْسِجدَ 

، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب َقاَل: - ثـََنا َعْبُد اْلَوهَّاِب الثـََّقِفيُّ   َالتِهِ رََأْيُت اْبَن َأِبي َأْوَفى بـََزَق َوُهَو ُيَصلِّي، ثُمَّ َمَضى ِفي صَ «َحدَّ

ثـََنا وَِكيٌع، َعْن َحَسِن ْبِن -   »ُبَك ِإَلى َما َال َيرِيُبكَ دَْع َما َيرِي«َصاِلٍح، َعْن َجاِبٍر، َعْن َساِلٍم، َواْلَقاِسِم ِفي الصُّْفَرِة ِفي اْلبُـَزاِق قَاَال: َحدَّ

، َعِن اْلحَ - ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن ِإبـَْراِهيَم التـَّْيِميِّ ثـََنا أَبُو َبْكٍر قَاَل: َحدَّ اَل َعْبُد اللَِّه: َألَْن َأتـََوضََّأ ِمْن َكِلَمٍة اِرِث ْبِن ُسَوْيٍد، قَاَل: قَ َحدَّ
  َخِبيَثٍة َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن أَتـََوضََّأ ِمْن طََعاٍم طَيِّبٍ 

ثـََنا وَِكيٌع، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َعاِصِم ْبِن أَِبي النَُّجوِد، َعْن ذَْكَواَن أَِبي َصاِلٍح، عَ - ْم ِمَن الطََّعاِم الطَّيِِّب َوَال يـَتَـَوضَّأُ ِمَن ْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: يـَتَـَوضَّأُ َأَحدُكُ َحدَّ
  اْلَكِلَمِة اْلَخِبيَثِة يـَُقوُلَها ِألَِخيهِ 

ثـََنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُعَليََّة، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمٍَّد، قَاَل: نـُبِّْئُت َأنَّ َشْيًخا، ِمَن اْألَ - يَـُقوُل: َأِعيُدوا اْلُوُضوَء فَِإنَّ بـَْعَض َما ْنَصاِر َكاَن َيُمرُّ ِبَمْجِلٍس َلُهْم فَـ َحدَّ
  تـَُقوُلوَن َأَشرُّ ِمَن اْلَحَدثِ 

َزاِر، َعْن طَْلِق ْبِن َحِبيٍب،- ثـََنا اْبُن ُعَليََّة، َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن اْلَعيـْ ثـََنا أَبُو َبْكٍر قَاَل: َحدَّ ُر ْبُن اْلَخطَّاِب رَُجًال َحكَّ ِإِبَطُه َأْو َمسَُّه فـََقاَل: َل: رََأى ُعمَ قَا َحدَّ
  َلُه ُقْم فَاْغِسْل َيَدَك َأْو َتَطهَّرْ 

َفُه َأْو َمسَّ ِإِبَطُه تـََوضَّ - ثـََنا اْبُن ُعَليََّة، َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، قَاَل: قَاَل ُعَمُر: َمْن نـَقَّى أَنـْ   أَ َحدَّ

  ْتِف اْإلِِبطِ ثـََنا َأبُو ُمَعاِويَُة، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو، َأنَُّه َكاَن يـَْغَتِسُل ِمْن نَـ َ◌دَّ -ح

ِبِط ُوُضو -   ءٌ َحِديُث اْبِن ُعَليََّة َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: لَْيَس ِفي نـَْتِف اْإلِ

ِبِط ُوُضو - ثـََنا َخاِلُد ْبُن َخِليَفَة، َعْن َلْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: لَْيَس ِفي نـَْتِف اْإلِ   ءٌ َحدَّ

ثـََنا وَِكيٌع، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَدْيٍر، َعْن ِعيَسى ْبِن ِهَالٍل، َعْن َكِثيٍر، مَ - ثـََنا أَبُو َبْكٍر قَاَل: َحدَّ   »َمْن َذَبَح َذبِيحًة فـَْلَيتَـَوضَّأْ «: ْوَلى َسَلَمَة، قَالَ َحدَّ
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ُن ُسْفَياَن، ثنا أَبُو َبْكٍر اْلُحَمْيِديُّ، َقاَل: َسِمْعُت ، ثنا يـَْعُقوُب بْ َأْخبَـَرنَا َأبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِبَـْغَداَد، ثنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َدَرْستـَُوْيهِ -
ْمَنا َمَع َرُسوِل ا َنَة َعْن َهَذا اْلَحِديِث تـََيمَّ اِكِب، فـََقاَل ُسْفَياُن  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى اْلَمنَ ِهللا َصلَّى اهللاُ َيْحَيى ْبَن َسِعيٍد اْلَقطَّاَن َيْسَأُل ُسْفَيان يـَْعِني اْبَن ُعيَـيـْ

ْمَنا َمَع َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ ْيِن قَاَل: َوَما ُهَماَحَضْرُت ِإْسَماِعيَل ْبَن ُأَميََّة أََتى الزُّْهِريَّ، فـََقاَل: يَا أَبَا َبْكٍر ِإنَّ النَّاَس يـُْنِكُروَن َعَلْيَك َحِديثَـ  ؟ فـََقاَل: تـََيمَّ
ْمَنا َمَع َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ْلَمَناِكِب، فـََقاَل الزُّْهِريُّ: َأْخبَـَرنِيِه ُعبَـْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا، َعْن أَبِيِه، َعْن َعمَّاٍر، قَاَل: تـََيمَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ا

ْبِط، َفَكَأنَّ الزُّْهِريَّ َكفَّ َعْنُه َكاْلُمْنِكِر َلُه َأْو أَْنَكَرُه فَأَتـَْيتُ اْلَمَناِكِب. فـََقاَل ِإْسَماِعيُل: َوَحِديُث ُعبَـْيِد اِهللا ِفي مَ  َعْمَرو ْبَن ِديَناٍر فََأْخبَـْرتُُه َوَقْد   سِّ اْإلِ
   يـَتَـَوضََّأ ِمْن َمسِّ اْإلِْبطِ  َأنَّ ُعَمَر َأَمَر رَُجًال َأنْ ُكْنُت َسِمْعُتُه ُيَحدُِّث ِبِه َعِن الزُّْهِريِّ فـََقاَل: َعْمٌرو: َبْل َحدَّثَِني الزُّْهِريُّ، َعْن ُعبَـْيِد اهللاِ 

َراِهيَم، أنا- ْيِث ْبِن َأِبي ُن َعَرَفَة، ثنا َخَلُف ْبُن َخِليَفَة، َعْن لَ اْلَحَسُن بْ  َأْخبَـَرنَا أَبُو َبْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلَفِقيُه، ثنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحاِفُظ، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـْ
ثـََنا َخَلُف ْبُن َخلِ ُسَلْيٍم، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: " ِإَذا تـََوضََّأ الرَُّجُل َوَمسَّ ِإْبطَُه َأَعاَد اْلُوُضوَء " قَاَل:  ] َعْن أَِبي ِسَناٍن، 218يَفَة، [ص:َوَحدَّ

  اَل: َلْيَس َعَلْيِه ِإَعاَدٌة َوَقْد ُروَي َعِن اْبِن ُعَمَر َما يـَُواِفُق اْبَن َعبَّاسٍ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَ 

ْبُن َنْصٍر، ثنا أَبُو ُمَعاِويََة، َعْن  فَّاُر، ثنا َسْعَدانُ ُن ُمَحمٍَّد الصَّ َأْخبَـَرنَاُه َأبُو ُمَحمٍَّد َعْبُد اِهللا ْبُن َيْحَيى ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر السُّكَِّريُّ بِبَـْغَداَد، ثنا ِإْسَماِعيُل بْ -
  ى ِفي َصَالتِِه "الصََّالِة ثُمَّ َمضَ أَِبي َجْعَفٍر الرَّاِزيِّ، َعْن َيْحَيى اْلَبكَّاِء، َقاَل: رَأَْيُت اْبَن ُعَمَر " َأْدَخَل َيَدُه ِفي ِإْبِطِه َوُهَو ِفي 

ٍب، قَاَل: َسِمْعُت َعْبَد اِهللا اَق، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُمَحمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم، ثنا اْبُن َوهْ َوَأْخبَـَرنَا َأبُو زََكرِيَّا ْبُن أَِبي ِإْسحَ -
َقُض ذَ ْبَن ُعَمَر ُيَحدُِّث َعْن نَاِفٍع، َأنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر " َكاَن يـَتَـَوضَّأُ ِفي اْلَحرِّ وَ  ِلَك ُوُضوَءُه " َوَعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد يُِمرُّ َيَدْيِه َعَلى ِإْبطَْيِه، َوَال يـَنـْ

  ْهبٍ ُقوُلُه اْبُن وَ ْبِط ُوُضوٌء، يَـ اْألَْنَصاِريِّ، َويَزِيَد ْبِن َأِبي َحِبيٍب، َواللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، َوَماِلِك ْبِن َأَنٍس، قَاُلوا: لَْيَس ِفي َمسِّ اْإلِ 
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، ثنا ُسْفَياُن، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َفاِطَمَة بِْنِت اْلُمْنِذِر، قَاَلْت: َسِمْعُت َجدَِّتي َأْسَماَء، تـَقُ - ُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َدِم وُل: َسأَْلُت رَ ثنا الشَّاِفِعيُّ

: " فَِإَذا َأَمَر َرُسوُل اِهللا لثـَّْوَب؟ فـََقاَل: " ُحتِّيِه، ثُمَّ اقْـُرِصيِه بِاْلَماِء، ثُمَّ ُرشِّيِه، ثُمَّ َصلِّي ِفيِه " زَاُد َأبُو َسِعيٍد، ِفي ِروَ اْلَحْيَضِة ُيِصيُب ا ايَِتِه، َقاَل الشَّاِفِعيُّ
ُم َأْنَجُس َفُكلُّ َما ُلِمَس ِمْن َنِجٍس مَ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَدِم اْلَحْيِض َأْن يـُْغَسَل بِاْليَ  ا َكاَن ِقَياًسا َعَلْيِه بَِأْن َال َيُكوَن ِد، َوَلْم يَْأُمْر بِاْلُوُضوِء ِمْنُه، َوالدَّ

   "ا َجاَء ِفيِه اْلَخبَـُر ِبَعْيِنهِ ِمْنُه ُوُضوٌء، َوِإَذا َكاَن َهَذا ِفي النَِّجِس، َفَما لَْيَس بَِنِجٍس َأْوَلى َأْن َال يُوِجَب ُوُضوًءا، ِإالَّ مَ 
، َوَأْخبَـَرنَا َأبُو َعْبِد ْبِن َحْنَبٍل، ث َ◌ْخبَـَرنَا َأبُو َعْبِد اِهللا اْلَحاِفُظ، أنا َأبُو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أنا َعْبُد اِهللا ْبُن َأْحَمدَ -أ نا ُمَحمَُّد ْبُن َعبَّاٍد اْلَمكِّيُّ

َمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد اِهللا، قَاَل: " ُكنَّا دَّثَِني َعِليُّ ْبُن ِعيَسى، ثنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن أَِبي طَاِلٍب، ثنا اْبُن أَِبي ُعَمَر، قَاَال: ثنا ُسْفَياُن، َعِن اْألَعْ اِهللا، حَ 
ِن اْألَْعَمِش، ِإالَّ َأنـَُّهْم َلْم يـَُقوُلوا ضَّأُ ِمْن َمْوِطٍئ " َوَهَكَذا َرَواُه َعْبُد اِهللا ْبُن ِإْدرِيَس، َوَشرِيٌك، َوَجرِيٌر، عَ ُنَصلِّي َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَال نـَتَـوَ 

  َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَرَواُه أَبُو ُمَعاِويََة ِفي ِإْحَدى الرَِّوايـَتَـْيِن َعْنهُ 

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّادٍ - يََة، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َشِقيٍق، َأْو ، ثنا َأبُو ُمَعاوِ َأْخبَـَرنَا َأبُو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلَقاِضي، ثنا َأْحَمُد ْبُن َحاِجٍب الطُّوِسيُّ
ثَُه َعْنُه، قَاَل: قَاَل َعْبُد اِهللا: " ُكنَّا ُنَصلِّي َوَال    َنُكفُّ َشْعًرا َوَال ثـَْوبًا َوَال نـَتَـَوضَّأُ ِمْن َمْوِطئٍ  َحدَّ
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  يُِعيُد اْلُوُضوَء "َقاَل: " يُِعيُد الصََّالَة َوَال َالِة فَـ ثنا وَِكيٌع، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن أَِبي ُسْفَياَن، قَاَل: ُسِئَل َجاِبُر ْبُن َعْبِد اِهللا َعِن الرَُّجِل َيْضَحُك ِفي الصَّ -

   يُِعِد اْلُوُضوَء "َعِن اْألَْعَمِش، َعْن أَِبي ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر، َقاَل: " ِإَذا َضِحَك الرَُّجُل ِفي الصََّالِة َأَعاَد الصََّالَة َوَلمْ -



  َء ". َوَهَكَذا َرَواُه يَزِيُد ْبُن َخاِلٍد َعْن أَِبي ُسْفَيانَ َعْن أَِبي ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: " يُِعيُد الصََّالَة َوَال يُِعيُد اْلُوُضو -

  َمَعُه، فـََقاَل َأبُو ُموَسى َحْيُث اْنَصَرَف: "ْعُض َمْن َكانَ َعْن ُحَمْيِد ْبِن ِهَالٍل، َعْن أَِبي ُموَسى اْألَْشَعِريِّ، أَنَُّه َكاَن ُيَصلِّي بِالنَّاِس فـََرَأْوا َشْيًئا َفَضِحَك بَـ -
ْلُيِعِد الصََّالَة ". وََكَذِلَك َرَواُه أَبُو نـَُعْيٍم َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن اْلُمِغيَرِة َولَ    نَُّه َأَمَر بِاْلُوُضوءِ ْيَس ِفي َشْيٍء ِمْنُه أَ َمْن َكاَن َضِحَك ِمْنُكْم فـَ

  : وما شابهه سلس البول -15
كان كان يسلس البول منه حين كبر ف زيد بن ثابت أنه قال : بلغني أن ابن شهاب عن وعمرو بن الحارث يونس بن يزيد عن ابن وهب قال-

  يداري ما غلب من ذلك وما غلبه لم يزد على أن يتوضأ وضوءه للصالة ثم يصلي

  ن ذكره بول لم يتعمده ؟قال مالك ، إن خرج م-
  قال : عليه الوضوء لكل صالة إال أن يكون ذلك شيئا قد استنكحه فال أرى عليه الوضوء لكل صالة-
   فال أرى عليه الوضوءفي سلس البول : إن أذاه الوضوء واشتد عليه البرد  مالك قال : وقال-

عن الرجل يكون به الباسور ال يزال يطلع منه فيرده بيده ، قال : إذا كان ذلك  يحيى بن سعيد قال : سئل عقبة بن نافع عن ابن وهب قال-
   . حةر الزما في كل حين لم يكن عليه إال غسل يده فإن كثر ذلك عليه وتتابع لم نر عليه غسل يده وكأن ذلك بالء نزل عليه فيعذر به بمنزلة الق
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ِه َعْبِد اِهللا ْبِن زَْيٍد، قَاَل: ُشِكَي ِإَلى َرسُ - ى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الرَُّجُل ُيَخيَُّل ِإلَْيِه الشَّْيُء وِل اِهللا َصلَّ أْخبَـَرنَا َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، َوَعبَّاُد ْبُن َتِميٍم، َعْن َعمِّ

  ِريُّ اَرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َال يـَْنَتِقُل َحتَّى َيْسَمَع َصْوتًا َأْو َيِجَد رِيًحا ". َرَواُه اْلُبخَ  ِفي الصََّالِة، فـََقالَ 

ْيِه أَنَُّه َخَرَج ِمْنُه الشَّْيُء َفَال َيْخُرْج َحتَّى الرِّيَح ُفُخيَِّل ِإلَ َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة، َقاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َوَجَد َأَحدُُكْم ِفي َبْطِنِه -
  َيْسَمَع َصْوتًا َأْو َيِجَد رِيًحا

  َذا بَاَل تـََوضََّأ َويـَْنَتِضحُ إِ  َوَسلََّم " َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن ُسْفَياَن ْبِن اْلَحَكِم َأِو اْلَحَكِم ْبِن ُسْفَياَن، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيهِ -

 اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َأوَِّل َما  نـََزَل َعَلى َرُسولِ َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبـَْيِر، َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيِد ْبِن َحارِثََة، َعْن أَبِيِه، " َأنَّ ِجْبرِيلَ -
  َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه َماًء فـََنَضَح ِبِه فـَْرَجهُ  فـََعلََّمُه اْلُوُضوَء، فـَتَـَوضََّأ النَِّبيُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلمَّا فـََرَغ، َأَخَذ النَِّبيُّ َصلَّى اهللاُ ُأوِحَي ِإلَْيِه 

ثـََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِبْشٍر، قَاَل - ثـََنا أَبُو َبْكٍر قَاَل: َحدَّ ثـََنا زََكرِيَّا ْبُن أَِبي زَاِئَدَة، قَاَل: قَاَل َمْنُصوٌر َحدَّثَِني ُمَجاِهٌد، َعِن اَحدَّ ، أَنَُّه َحدَّ ْلَحَكِم ْبِن ُسْفَياَن الثـََّقِفيِّ
  رََأى النَِّبيَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـََوضَّأَ ثُمَّ َأَخَذ َكفًّا ِمْن َماٍء فـََنَضَح ِبِه فـَْرَجهُ 

ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن ُمَفضَِّل ْبِن ُمَهْلَهٍل، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َتِميِم ْبِن َسَلَمَة، قَاَل: َقاَل اْبُن الزُّ حَ - ْنَساَن ِمْن ِقَبِل اْلُوُضوِء ِإنَّ ا«بـَْيِر: دَّ لشَّْيطَاَن يَْأِتي اْإلِ
  »َوالشَّْعِر َوالظُّْفرِ 

َوتـََوضََّأ َمرًَّة َمرًَّة َوَنَضَح ".  َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " َدَعا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَماءٍ  ثنا ُسْفَياُن، َعْن زَْيِد ْبنِ -
َماُم َأْحَمُد: قـَْوُلُه َوَنَضَح تـََفرََّد ِبِه قَِبيَصُة، َعْن ُسْفَيانَ    قَاَل اْإلِ



] اْنَضْح ِبَكْأٍس ِمْن َماٍء، َوِإَذا 251ص:ْبُن َعبَّاٍس: [ْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْيٍر، َأنَّ رَُجًال َأَتى اْبَن َعبَّاٍس، فـََقاَل: ِإنِّي َأِجُد بـََلًال ِإَذا ُقْمُت ُأَصلِّي، فـََقاَل اعَ -
َزَعَم َأنَُّه َذَهَب َما َكاَن َيِجُد مِ َوَجْدَت ِمْن َذِلَك َشْيًئا فـَُقْل ُهَو ِمْنُه "، َفَذَهَب الرَُّجُل    ْن َذِلكَ َفَمَكَث َما َشاَء اهللاُ، ثُمَّ أَتَاُه بـَْعَد َذِلَك فـَ

ثـََنا اْبُن ُفَضْيٍل، َعْن َيزِيَد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: ِإنَّ الشَّْيطَاَن يَْأِتي َأَحدَُكْم َوُهَو ِفي الصََّال - َحتَّى يُريَُه َقْد َأْحَدَث َفَمْن رََأى ِبِه َذِلَك يِلِه ِة ِقَبَل ِإْحلِ َحدَّ
  فـَْليَـْنَتِضْح بِاْلَماِء َفَمْن رََأى ِبِه ِمْن َذِلَك َشْيًئا فـَْليَـُقْل ُهَو َعَمُل اْلَماءِ 

ثـََنا وَِكيٌع، َعِن اْبِن أَِبي ِذْئٍب، َعْن َمْوًلى، ِالْبِن َأْزَهَر قَاَل َشَكْوُت ِإَلى اْبِن عُ -   َضْح َواْلُه َعْنُه فَِإنَُّه ِمَن الشَّْيطَانِ َمَر اْلبَـْوَل فـََقاَل: ِإَذا تـََوضَّْأَت فَانْ َحدَّ

ثـََنا أَبُو َداُوَد، َعِن اْبِن َأِبي ِذْئٍب، قَاَل َأْخبَـَرِني َأِخي، قَاَل: َسأَْلُت اْلَقاِسَم َعِن اْلِبلَِّة َأِجدُ - َأِخي ، اْنَضْحُه َواْلُه َعْنُه  َقاَل يَا اْبنَ َها ِفي الصََّالِة فَـ َحدَّ
  فَِإنََّما ُهَو ِمَن الشَّْيطَاِن قَاَل: فـََفَعْلُت َفَذَهَب َعنِّي

لصََّالِة، فـََقاَل: "َال يـَْنَصِرْف َحتَّى لتََّشبُِّه ِفي اَعْن ا -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ، قَاَل: ُسِئَل النَِّبيُّ  أخبرنا َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَّبِ -
  َيْسَمَع َصْوتًا َأْو َيِجَد رِيًحا" 

ثـََنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعبَـْيِد اللَّ - ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َحدَّ   اَل:ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعطَاٍء، قَ ِه، َعْن ُمَحمَّ َحدَّ
  يـَُقوُل: "َال ُوُضوَء ِإالَّ ِمْن رِيٍح َأْو َسَماٍع"  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -رَأَْيُت السَّاِئَب َيُشمُّ ثـَْوبَُه فـَُقْلُت: ِممَّ َذاَك؟ قَاَل: ِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه -
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