
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 رو  ت   من ماء له فأخرجنا اهلل رسول   أتى :زيد بن عبداهلل وحديث ..الصالة   حضرت   :أنس حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
-حديث أنس  -رحمو اهلل-ني الطاىرة غير الذىب والفضة أورد المصنف واففي باب جواز الشرب من جميع األ

صمى -تي رسول اهلل فأ   ،وبقي قوم ،فقام من كان قريب الدار إلى أىمو الصالة   ت  حضر ))قال:  -رضي اهلل عنو
كم كنتم؟  :قالوا ،فتوضأ القوم كميم ،ضب أن يبسط فيو كفوخ  الم   ر  فصغ   ،ضب من حجارةخ  بم   -اهلل عميو وسمم

 .متفق عميو (1)((ثمانين وزيادة :قال
دعا بإناء من  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي )) :-بل لمبخاري ولمسمم-وفي رواية لمسمم  ،ىذه رواية البخاري

فجعمت أنظر إلى  -رضي اهلل عنو- قال أنس ،فيو شيء من ماء فوضع أصابعو فيوماء فأ تي بقدح رحراح 
  .(2)((من توضأ منو ما بين السبعين إلى الثمانين ت  ر ز  فح   ،الماء ينبع من بين أصابعو

يعني  :فقام من كان قريب الدار إلى أىمو ،يعني أن وقتيا قد حضر :: حضرت الصالة-رضي اهلل عنو-قولو 
أو من ال يحتاج  ،من كانت داره بعيدة ،-صمى اهلل عميو وسمم-يعني مع النبي  :وبقي قوم ،ليتوضأ ،ليتييأ

يعني بإناء  :بمخضب من حجارة -صمى اهلل عميو وسمم-تي رسول اهلل فأ   ،كان عمى طيارة :بمعنى ،لموضوء
فدلنا ىذا  ،أو استعمال جميع اآلنية الطاىرة ،الوضوءوىو أنو يجوز  ،وىذا الشاىد في ىذا الباب ،من حجارة

 .الحجرينقرون  ،مخضب من حجارة ،ال إشكال فيياالحديث عمى أن آنية الحجارة 
صمى اهلل عميو -ال يتسع لبسط كف رسول اهلل  ،ىو مخضب صغير :فصغر المخضب أن يبسط فيو كفو يعني

 .عميو الصالة والسالم-وضع فيو أصابعو وليذا توضحو الرواية األخرى أنو  ،فيو -وسمم
 ،ثمانين وزيادة :قال ؟مكم كنت :واقال ،اً جميع كفى ليؤالء ىذا المخضب عمى صغر حجم ،فتوضأ القوم كميم :قال

صمى اهلل عميو -توضحو الرواية األخرى أنو دعا  ،كيف صار ىذا المخضب الصغير يسع ليؤالء جميًعا؟
 .تي بقدح رحراحفأ   ،بإناء من ماء -وسمم
 .لكن فيو شيء من السعة ،قريب القعر :يعني ،اً دح الرحراح ىو الذي ال يكون عميقوالق

  .فوضع أصابعو فيو ،ي قميلأ :فيو شيء من ماء
ما يقرب من  ،اً ا الماء الذي صار يسع ىؤالء جميعىذ ،ظر إلى الماء ينبع من بين أصابعوفجعمت أن :قال أنس

 .ون فيوئيتوض ثمانين رجالً 
 ،-صمى اهلل عميو وسمم-عمى يد نبيو  -تبارك وتعالى-وىذه اآلية أظيرىا اهلل  ،ودليل من دالئل النبوة ،ىذه آية

ومن غير  ،ىذه اآلية ظيرت بين أصحابو ،الحديث مخرج في الصحيحين ،وىي من اآليات المشيورة الصحيحة
                                                           

 (.195(، رقم: )1/55الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة ) أخرجو البخاري، كتاب( 1)
(، ومسمم، كتاب الفضائل، باب في معجزات 255(، رقم: )1/51أخرجو البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء من التور )( 2)

 (.2279(، رقم: )4/1783) -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 



ذلك عمى فدل  ،ولم يكن ذلك في مقام إثبات النبوة لممكذبين المعاندين ،ولم يكن ذلك عمى سبيل التحدي ،طمب
كيذه أنو ال يشترط فييا ذاك  ،أن آيات األنبياء ما كان منيا من قبيل خوارق العادات التي يسمونيا بالمعجزات

من أنيا أمر خارق لمعادة  -أعني األشاعرة والمعتزلة-وقد تمقفوه من كتب المتكممين  ،القيد الذي يذكرونو عادة
نما قالوا ذلك بناء عمى أصل  ،فينا ال يوجد تحد   ،صحيحةكممة مقرون بالتحدي ىذه غير  ،مقرون بالتحدي وا 
أو ظيرت  ،سواء ظيرت عمى يد السحرة ،جنس خوارق العاداتبين وىو أنيم يسوون  ،في االعتقادفاسد عندىم 

مى أيدي السحرة أن ىذا مما يظير عأن ما يكون من خوارق العادات  :والفرق بينيما ظاىر ،عمى يد األنبياء
 .ألن الساحر يستطيع أن يأتي بمثمو ؛لعادتيم ىم اً وال يكون خارق ،لعادة غيرىم اً قيكون خار 

 ،ما كان منيا من قبيل خوارق العادات فإنو يخرق عادة جميع البشر -عمييم الصالة والسالم-أما آيات األنبياء 
ساحر مثمو أو ل فيمكنأما الساحر  ،لو جاء األولون واآلخرون ما أحد يستطيع ،ما أحد يستطيع أن يأتي بمثمو

 .ىذا الفرق الحقيقي ،يأتي بمثمو وأعظمأن أكبر منو 
نما حقيقة ما يدعو إليو ،دالئل النبوة ليست مقتصرة عمى الخوارقثم إن   ،واألمانة ،وما يتصف بو من الصدق ،وا 

وعما  ،كميا أسئمة عن نسبو ،وكل األسئمة التي سأليا ىرقل ألبي سفيان ومن معو لم يسألو عن خارق واحد
وأنو سيممك ما تحت  ،فعرف أنو نبي ،وعن ىذا األمر الذي جاء بو ىل ادعاه أحد قبمو إلى آخره ،يأمرىم بو

 .لمعادة اخارقً  اأريد أمرً  :ما قال ،(1)قدميو
 .(2)جو كذابعممت أن وجيو ليس بو  :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-وبمجرد ما يرى وجو النبي  ،عرفونفاألنبياء ي  

 .فحال اإلنسان يدل عمى ذلك
ىذا  ،من توضأ منو ما بين السبعين إلى الثمانين رت  ز  فح   ،فجعمت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعو :يقول
 .ثمانون يكون بالعدوما ذكره في الرواية التي قبمو أنيم  ،ر بين السبعين إلى الثمانينز  بالح  

فأخرجنا لو ماء  -صمى اهلل عميو وسمم-أتى رسول اهلل ))قال:  -رضي اهلل عنو-حديث عبد اهلل بن زيد وذكر 
 .رواه البخاري (3)((فتوضأ ،فرمن ص  ر و  من ت  
فدل ذلك عمى أن  ،أو ما يشبو القدح من الصفر ،جيء لو بيذا القدح ،ر إناءو  والت   ،ر معروف ىو النحاسف  والص  

 .وال إشكال ،وأن يتوضأ منو ،من النحاس أنو يجوز لإلنسان أن يشرب فيو اآنية الصفر ما كان مصنوعً 
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم
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