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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 [ الشارحمقدمة ]

ايمذيزمٙمغأٞمٌٝم٣مئفوأويمٝم٣مئفدارايمًالم,وىم٣منؽم٤ٌمذيمؽفمٚمٙمٜمؿاحلٚمدهلل,

ودفمقهتؿإلمأديم٥مإضم٘م٣مم.

فمٌده حمٚمًدا أن وأؾمٜمد ٓذيؽيمف, اهللوضمده إٓ إيمف ٓ أن وأؾمٜمد

ورؽمقيمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

} َٓ سُمَٗم٣مسمِِفَو آََمٛمُقااسمَُّٗمقااهللََّضَمؼَّ ـَ ٣مايمَِّذي َ ٙمُِٚمقَن)َي٣مَأُّي  ًْ َوَأْٞمُتْؿَُم َّٓ إِ َـّ {(201ََتُقسُم

[201]آلفمٚمران:

َٞمْٖمٍسَواضِمَدٍةَوطَمَٙمَؼَِمٛمَْٜم٣مَزْوصَمَٜم٣م} ـْ ُ٘مُؿايمَِّذيطَمَٙمَٗمُ٘مْؿَِم ُٗمقاَرزمَّ ٣َمايمٛم٣َّمُساسمَّ َي٣مَأُّي 

٣مَءيُمق ًَ ٣مًءَواسمَُّٗمقااهللََّايمَِّذيسَم ًَ
ىَمثغًِماَوٞمِ ًٓ َِمٛمُْٜمََمِرصَم٣م اهللَََّوزَم٧مَّ َْرضَم٣مَمإِنَّ ْٕ َنزمِِفَوا

٣ًٌم [.2]ايمٛم٣ًمء:{ىَم٣مَنفَمَٙمْٝمُ٘مْؿَروِمٝم

} ؽَمِديًدا ًٓ وَمْق َووُمقيُمقا اهللََّ اسمَُّٗمقا آََمٛمُقا ـَ ايمَِّذي ٣م َ َأفْمََميَمُ٘مْؿ*َي٣مَأُّي  يَمُ٘مْؿ ُيِْمٙمِْح

همَ هَمَٗمْد َوَرؽُمقيَمُف اهللََّ ُيْمِِع ـْ َوََم ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ يَمُ٘مْؿ )َوَيْٕمِٖمْر فَمٓمِٝمًَم هَمْقًزا {(٣12مَز

[.12-10]إضمزاب:

أماُبعد
(ٔ:)



                                                           
, لعاـ ألف وأربعمائة وأربعين من الهجرة النبوية  في يـو الثالثاء(ٔ)  التاسع والعشروف من شهر محـر

الشريفة, على صاحبها أفضل الصالة والسالـ, في مركز الصحابة بالغيضة, الشروع في تدريس  
للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر «, بلوغ المراـ من أدلة األحكاـ» كتاب : 

/جمادى األوؿ ٕٔهلل تعالى, وبدأت في مراجعتو بعد تفريغو في يـو الجمعة العسقالني رحمو ا
 .ى ٓٗٗٔ/
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ٝم٣مؽمٔمدَمـىم٣مٞم٦ممهتف)زمٙمقغاظمرام(,وؽمٙمؽؿمريؼايمٔم٣مظمكموايمٔم٣مَمٙمكمهم

 يمٙمحالل اظمٌٝمٛم٥م إضم٘م٣مم(, يمْمٙم٤م)زمٟمديم٥م ايمٛمٖمرة ذيمؽ وؿمريؼ فمٙمؿواحلرام

 فمعمهمٜمؿؽمٙمػإَم٥م ايم٘مت٣مبوايمًٛم٥م سَمَٔم٣ملَم: اهللَِّ }يَٗمْقِل ىُمؾِّ ـْ َِم َٞمَٖمَر هَمَٙمْقَٓ

َويمُِٝمٛمِْذُرواوَمْقََمُٜمْؿإَِذاَرصَمُٔمقاإيَِمْٝمِٜمْؿيَمَٔمٙمَّ ـِ ي ُٜمقادِمايمدِّ ُٜمْؿهمِْروَم٥ٍمَِمٛمُْٜمْؿؿَم٣مئَِٖم٥ٌميمَِٝمَتَٖمٗمَّ

{حَيَْذُرونَ [211]ايمتقزم٥م: اهلل ختِمٝمصَمـ همٜمذا ايمٛمٖمرةيمٔم٣ٌمده , فمعم

-,وومددفم٣مرؽمقلاهلليمْمٙم٤مايمٔمٙمؿوايمٖمٗمف,إذأٞمفؽمٌٝمؾايمدفمقةإلماهلل

 .«ايمٙمٜمؿهمٗمٜمفدمايمديـ»قوله:ُٓزمـفم٣ٌمسب-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

سمٔمكمفمعماظم٘مٙمػو واصم٤مهمٝمَم وهق ايمديـَمـَمٜمَمتايمديـ, دم ايمٖمٗمف

همٔمٙمف4وٓؽمٌٝمؾإلمَمٔمرهم٥مايمْمريٗم٥مايمممفمٝم٥ميمٙمٔم٣ٌمدةإٓزم٣ميمتٔمٙمؿ.

:(1ُ/25)ُالمهذبُشرحُفًُالمجموع♫قالُالنووي

فَمعَمىَم٣منََوإِنْايْمَٖمْقرِفَمعَمايْمَ٘مْٝمِٖمٝم٥َّمِسَمَٔمٙم ؿُىَم٣منَايْمَٖمْقرِفَمعَمايْمَقاصِم٤ُمىَم٣منَإَذاشُمؿَّ

اطِمل َ ايمؼمَّ ٨مِّ اطِملهَمَٔمعَمىَم٣محْلَ َ ـََْي٤ُِمايمَِّذيشُمؿَّ:ايمؼمَّ فَِذيمَِؽَِم ُػََم٣مىُمٙمِّ َأَداءَُيَتَقومَّ

٣ًٌمفَمَٙمْٝمفِايْمَقاصِم٤ِم
ها.ضِمٝمٛمَئِذٍايمتََّٔمٙم ؿَُوصَم٤َمَووَمعَهَم١مِنَْٞم٣مِدًراَيْْمَرأََُم٣مُدونَنَم٣ميمِ

ايمِم٣ميمحروقاناهللفمٙمٝمٜمؿيت٣ًمزمٗمقندمَمٔمرهم٥مَم٣مَي٤موومدىم٣منايمًٙمػ

فمٙمٝمٜمؿ,دمايمٔمٗمٝمدة,وإضم٘م٣مم,واحلاللواحلرام.

َيُٗمقُل: ريضاهللفمٛمف, اهللِ ٌَْٝمِد فُم ـَ زْم همٖملايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مؿَمْٙمَح٥َم

ْأِس," ايمرَّ ُر
شَم٣مئِ َأْهِؾَٞمْجٍد ـْ َِم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َرؽُمقِلاهلِلَصعمَّ َرصُمٌؾإلَِم صَم٣مَء
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اهلُلفَمَٙمْٝمِف َرؽُمقِلاهلِلَصعمَّ ـْ َٞمْٖمَٗمُفََم٣مَيُٗمقُلضَمتَّكَدَٞم٣مَِم َٓ َصْقسمِِف,َو َٚمُعَدِويَّ ًْ َٞم

ؽْم اْْلِ ـِ فَم َٟمُل ًْ َي ُهَق هَم١مَِذا َؿ, َوؽَمٙمََّؿ:َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقُل هَمَٗم٣مَل اَلِم,

ْٝمَٙم٥مِ» ؟وَم٣مَل:شََخُْسَصَٙمَقاٍتدِمايْمَٝمْقِم,َوايمٙمَّ َـّ ُه نَمغْمُ َأْن»هَمَٗم٣مَل:َهْؾفَمقَمَّ َّٓ ,إِ َٓ

َرََمَّم٣منَ ؾَمْٜمِر َوِصَٝم٣مُم َع, شسَمْمَّقَّ هَمَٗم٣مَل: ُه؟ نَمغْمُ فَمقَمَّ َهْؾ هَمَٗم٣مَل: », َأْنَٓ َّٓ إِ ,

عَ شسَمْمَّقَّ فَمقَمَّ َهْؾ هَمَٗم٣مَل: ىَم٣مَة, ايمزَّ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقُل يَمُف َوَذىَمَر ,

 َه٣م؟وَم٣مَل: عَ»نَمغْمُ سَمْمَّقَّ َأْن َّٓ إِ , شَٓ َٓ  َواهللِ, َيُٗمقُل: َوُهَق صُمُؾ, ايمرَّ هَمَٟمْدزَمَر وَم٣مَل: ,

أَ َٓ َؿ:َأِزيُدفَمعَمَهَذا,َو فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َأهْمَٙمَح»ْٞمُٗمُصَِمٛمُْف,هَمَٗم٣مَلَرؽُمقُلاهلِلَصعمَّ

شإِْنَصَدَق
 (ٔ)

.

 ٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم,َوَم٣مَل: فَم ـِ َوهْمَد"ودمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مازْم إِنَّ

هَمَٗم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ ايمَٗمْٝمِسَأسَمُقا ٌِْد ا»فَم ـِ ايمَٗمْقمََُم ـِ ََم َأْو شيمَقهْمُد

هَمَٗم٣مَل: َرزمِٝمَٔم٥ُم َٞمَداََمك»وَم٣ميُمقا: َوَٓ طَمَزاَي٣م نَمغْمَ زم٣ِميمَقهْمِد, َأْو زم٣ِميمَٗمْقِم ٣ًٌم وَم٣ميُمقا:شََمْرضَم

َوَٓ , َُمَيَ ٣مِر ىُمٖمَّ ـْ َِم احَلل  َهَذا َوزَمْٝمٛمََؽ َوزَمْٝمٛمَٛم٣َم زَمِٔمٝمَدٍة, ٥ٍم ؾُمٗمَّ ـْ َِم َٞمْٟمسمِٝمَؽ ٣م إِٞمَّ

َتْمِٝمُعأَ ًْ َوَراَءَٞم٣م,َٞمْدطُمُؾزمِِفَٞم ـْ زمِِفََم دِمؾَمْٜمٍرضَمَراٍم,هَمُٚمْرَٞم٣مزمَِٟمَْمٍرُٞمْخػِمُ َّٓ
ْنَٞمْٟمسمَِٝمَؽإِ

َوضْمَدُه, َوصَمؾَّ َأْرزَمٍع:َأََمَرُهْؿزم٣ِمِْليََمِنزم٣ِمهللَِّفَمزَّ ـْ اجَلٛم٥ََّم.هَمَٟمََمَرُهْؿزمَِٟمْرزَمٍعَوََن٣َمُهْؿفَم

 اْلِ»وَم٣مَل: ََم٣م سَمْدُروَن َوضْمَدُه؟َهْؾ زم٣ِمهللَِّ يََمُن وَم٣مَل:ش َأفْمَٙمُؿ, َوَرؽُمقيُمُف اهللَُّ وَم٣ميُمقا:

ىَم٣مِة,» اَلِة,َوإِيَت٣مُءايمزَّ ًداَرؽُمقُلاهللَِّ,َوإوَِم٣مُمايمِمَّ حُمَٚمَّ اهللَُّ,َوَأنَّ َّٓ ؾَمَٜم٣مَدُةَأْنَٓإيَِمَفإِ

                                                           
ُ(.ٔٔ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٙٗأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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اظمَْٕمٛمَؿِ ـَ َِم اخُلُٚمَس َوسُمْٔمُْمقا َرََمَّم٣مَن, َوَصْقُم َواحَلٛمَْتِؿ»ش, ٣مِء زمَّ ايمد  ـِ فَم َوََن٣َمُهْؿ

٦ِم َواظمَُزهمَّ ش وَم٣مَل: ََم ُرزمَّ ٥ٌَُم: ؾُمْٔم ايمٛمَِّٗمغمِ»وَم٣مَل ش وَم٣مَل: ََم ِ»َوُرزمَّ اظمَُٗمغمَّ ش اضْمَٖمُٓمقُه»وَم٣مَل:

َوَراَءىُمؿْ ـْ وُهََم شَوَأطْمػِمُ
(ٔ)

.

وَم٣مَل فمٛمف, ريضاهلل احُلَقْيِرِث ـِ زْم ََم٣ميمِِؽ ضمدي٧م َمـ ايمِمحٝمحكم :ودم

" ـْ َِم َٞمْحًقا فِمٛمَْدُه هَمَٙمٌِْثٛم٣َم ٥ٌٌَم, ٌَ ؾَم ـُ َوَٞمْح َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ فَمعَم وَمِدَْمٛم٣َم

هَمَٗم٣مَل: َرضِمٝمًَم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  يَمْٝمَٙم٥ًم,َوىَم٣مَن ـَ ي إلَِم»فِممْمِ َرصَمْٔمُتْؿ يَمْق

ْٚمُتُٚمقهُ ىَمَذازماَِلِدىُمْؿهَمَٔمٙمَّ ىَمَذادِمضِمكِمىَمَذا,َوَصاَلَة ْؿ,َُمُروُهْؿهَمْٙمُٝمَِمٙم قاَصاَلَة

ُ٘مْؿ َويْمَٝم٠ُمَمَّ َأضَمُدىُمْؿ, يَمُ٘مْؿ ْن هَمْٙمُٝم٠َمذِّ اَلُة4 ايمِمَّ ِت ضَمَيَ َوإَِذا ىَمَذا, ضِمكِم دِم

ىُمؿْ شَأىْمػَمُ
(ٕ)

يمٝمتٖمٗمقا-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وىم٣مٞمقايرضمٙمقنإلمرؽمقلاهلل,

دمايمديـ.

ايم٣ٌمبزمؾإنٞم٣ًمءهؿ ىم٣مٞم٦مَمـاظمٛم٣مهم٣ًمتدمهذا همٖملصحٝمحَمًٙمؿ,

فَمَٙمْٝمِف"َمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َم,ريضاهللفمٛمٜم٣م: اهلُل َصعمَّ ؽَمَٟميَم٦ِمايمٛمٌَِّلَّ َأؽْمََمَء َأنَّ

 اظمَِْحٝمِض؟هَمَٗم٣مَل: ِؾ ًْ نُم ـْ فَم َؿ ُر»َوؽَمٙمَّ هَمَتَْمٜمَّ ٣م, َوؽِمْدَرهَتَ ََم٣مَءَه٣م َـّ إضِْمَداىُم سَمْٟمطُمُذ

ٌُْٙمَغؾُم٠ُموَنهمَ فَمعَمَرْأؽِمَٜم٣مهَمَتْديُمُ٘مُفَديْمً٘م٣مؾَمِديًداضَمتَّكسَم سَمُِم٤م  ايمْم ُٜمقَر,شُمؿَّ ـُ
ًِ ُتْح

٣م ِِبَ ُر هَمتََْمٜمَّ َ٘م٥ًم ًَّ َ ُُم همِْرَص٥ًم سَمْٟمطُمُذ شُمؿَّ اظم٣َْمَء, فَمَٙمْٝمَٜم٣م سَمُِم٤م  شُمؿَّ َرْأؽِمَٜم٣م, هَمَٗم٣ميَم٦ْمش

                                                           
ُ(.ٚٔ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٚٛأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)

ُ(.ٗٚٙي صحيحو برقم: )(, ومسلم ف٘ٛٙأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٕ)
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٣م؟هَمٗمَ ِِبَ ُر َوىَمْٝمَػسَمَْمٜمَّ َأؽْمََمُء: ٣م»٣مَل: ِِبَ ـَ ِري سَمَْمٜمَّ اهللِ, ٌَْح٣مَن ؽُم فَم٣مئَُِم٥ُم:ش هَمَٗم٣ميَم٦ْم

 هَمَٗم٣مَل: ٛم٣َمزَم٥ِم؟ اجْلَ ِؾ ًْ نُم ـْ فَم َوؽَمَٟميَمْتُف ِم, ايمدَّ َأشَمَر ٌَِّٔمكَم سَمَت ِٖملَذيمَِؽ خُتْ ٣َم سَمْٟمطُمُذ»ىَمَٟمَنَّ

 سَمُِم٤م  شُمؿَّ ايمْم ُٜمقَر, ٌْٙمُِغ سُم َأْو ايمْم ُٜمقَر ـُ
ًِ هَمُتْح ُر هَمَتَْمٜمَّ هَمَتْديُمُ٘مُفََم٣مًء َرْأؽِمَٜم٣م فَمعَم

سُمِٖمٝمُضفَمَٙمْٝمَٜم٣ماظم٣َْمءَ ٌُْٙمَغؾُم٠ُموَنَرْأؽِمَٜم٣م,شُمؿَّ ."شضَمتَّكسَم

 فمٛمٜم٣م: اهلل ريض فَم٣مئَُِم٥ُم "هَمَٗم٣ميَم٦ْم ـْ َيُ٘م ْ ََل َْٞمَِم٣مِر ْٕ ا ٣مُء ًَ
ٞمِ ٣مُء ًَ ايمٛمِّ ٞمِْٔمَؿ

ـِ ي ايمدِّ دِم ـَ ْٜم َيَتَٖمٗمَّ َأْن َٝم٣مُء احْلَ َـّ "َيْٚمٛمَُٔمُٜم
(ٔ)

:ضمدي٧مأٞمسدمايمِمحٝمحكم,ودم

وَم٣ميَم٦ْم َتِحلَٓاهللََّإِنَّاهللَِّ,َرؽُمقَلَي٣م: ًْ ـََي ,َِم ٌؾاظمَْرَأةِفَمعَمَهْؾاحَلؼِّ ًْ إَِذانُم

»وَم٣مَلاضْمَتَٙمَٚم٦ْم؟ هَمَٗم٣ميَم٦ْمؽَمَٙمَٚم٥َم,ُأم هَمَّمِحَ٘م٦ْمشاظم٣َمءََرَأِتإَِذاَٞمَٔمْؿ,: َتٙمِؿُ: َأََتْ

ايمٛمٌَِّل هَمَٗم٣مَلاظمَْرَأُة؟ ٌَفُهَمٌِؿَ:»َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ شايمَقيَمدِؾَم
(ٕ)

.

ٕن سم٘مـأفمٓمٚمٜم٣م4 َل إن َمـأفمٓمؿجم٣ميمسايمذىمر, وسمٔمتػمجم٣ميمسايمٖمٗمف

ايمٖمٗمفهمٗمٜم٣من:

ُاألكبر: ُالفقه فمٙمٝمٜم٣ماألول: ىم٣من ايمتل ايمِمحٝمح٥م ايمٔمٗمٝمدة سمٔمٙمؿ وهق

رؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿوأصح٣مزمفريضاهللفمٛمٜمؿ,دمزم٣مب

طمغمه وايمٗمدر إطمر وايمٝمقم ورؽمٙمف وىمتٌف وَمالئ٘متف وصمؾ زم٣مهللفمز اْليَمن

                                                           
ُ(.ٕٖٖأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)

ُُ(.ٖٖٔ(, ومسلم في صحيحو )ٜٔٓٙأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٕ)
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,َمـزمٗمٝم٥ماظمٔمتٗمدوأزمقابايمٕمٝم٤موذه,ونمغمذيمؽُم٣ميدطمؾَت٦مهذاايم٣ٌمب

.ٓم٣مهروايم٣ٌمؿمـَمٛمقطِبذاإَمرإذأنصالحايم

وهقسمٔمٙمؿإضم٘م٣ممايمتلفمٙمٝمٜم٣مَمدارايمٔم٣ٌمدة:َمـالثانً:ُالفقهُاألصؽر:

ايمِمالة,وايمِمٝم٣مم,وايمزىم٣مة,واحل٨م,وايمٗمٝم٣مم,ونمغمذيمؽ.

,وفًُالفقٌهُوالمتفقهُللخطٌبُالبؽداديُرحمهُهللا: وَم٣مِرِّ َيِزيَدايمرَّ ـْ فَم

ََم٣ميمٍِؽريضاهلل ـِ َأَٞمِسزْم ـْ َؿ:فَم فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ فمٛمف,وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ

٣َّم» ُِم إرَِمَّ ْٚمِس,َأضَم٤م  نُمْدَوٍةإلَِمؿُمُٙمقِعايمُمَّ ـْ َِم َْنَأصْمٙمَِسََمَعوَمْقٍمَيْذىُمُروَناهللََّ َٕ

إرَِمَّ َأضَم٤م  ٣م نُمُروِِبَ إلَِم ايْمَٔمٌْمِ ـَ َوَِم ْٚمُس, ايمُمَّ فَمَٙمْٝمِف َوىَمَذاؿَمَٙمَٔم٦ْم ىَمَذا ـْ شَِم

َزْيدٍ ـُ ٣مُدزْم ِزَي٣مدٍ,َووَم٣مَل:ٞم٣مََحَّ ـِ زْم اظمَُْٔمعمَّ ـِ ,فَم وَم٣مِرِّ َيِزيَدايمرَّ ـْ وَم٣مَل:ىَم٣مَنَأَٞمٌس,فَم

َووَم٣مَل: ٌََؾفَمقَمَّ ِدي٧م,َأوْم َثَهَذااحْلَ ََم٣مُهَقزم٣ِميمَِّذي»ريضاهللفمٛمف,إَِذاضَمدَّ َواهللَِّ

شسَمِْمٛمَُعَأْٞم٦َمَوَأْصَح٣مزُمَؽ,َويَم٘مِٛمَُّٜمْؿوَمْقٌمَيَتَٔمٙمَُّٚمقَنايْمُٗمْرآَنَوايْمِٖمْٗمفَ
(ٔ)

.

 دِموذىمر: ىَمثغٍِم َأيِب ـِ زْم حَيَْٝمك ـْ فَم سَمَٔم٣ملَم: }وَمْقيمِِف ـَ ايمَِّذي ََمَع َؽ ًَ َٞمْٖم َواْصػِمْ

َوايْمَٔمًِمِّ زم٣ِميْمَٕمَداِة ْؿ ُ َرِبَّ {َيْدفُمقَن 12]ايم٘مٜمػ: وَم٣مَل: ايْمِٖمْٗمفِ»[, جَم٣َميمُِس َودِمش

وَم٣مَل: ََمْٜمِديٍّ ـِ َدزْم شِهَلجَم٣َميمُِسايْمِٖمْٗمفِ»ضَمِدي٧ِمَأَْحَ
(ٕ)

.

                                                           
ُ(.ٜٔ/ٔأخرجو الخطيب في الفقيو والمتفقو: ) (ٔ)

ُ(.ٕٜ/ٔأخرجو الخطيب في الفقيو والمتفقو: ) (ٕ)
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فمـو َراؽَم٣مِنَّفَمَْم٣مءٍأطمرج ىْمرِ»:اخْلُ ايمذِّ اَلِل,جَم٣َميمُِس احْلَ جَم٣َميمُِس ِهَل

َرامِ يَوسَمٌِٝمعُ:»دمرواي٥موَش,َواحْلَ َوسَمُِمقمُ,ىَمْٝمَػسَمُْمؼَمِ ُؼ,َوسُمَِمقمِّ ,َوسُمٛمَْ٘مُحَوسُمَْمٙمِّ

 ٣ٌَمُهَهَذا,َوََت٨ُم  شَوَأؾْم
(ٔ)

.

ريمٙمتٖمٗمفدمديـاهللفمزوصمؾ4ضمتكئمٌداهلل فمزهمَمفمعماظمًٙمؿإٓأنُيُمٚمِّ

وصمؾفمعمزمِمغمةَمـإطمالصايمٔمٚمؾهللفمزوصمؾ,وَمت٣مزمٔم٥مرؽمقيمفصعماهلل

 ايمٗم٣مئؾ: همٜمق وؽمٙمؿ, آيمف وفمعم »فمٙمٝمف ُأَصقمِّ َرَأْيُتُٚمقِن ىَمََم شَصٙم قا
 (ٕ)

وٓ 4

ؽمٌٝمؾإلمذيمؽإٓزم٣ميمٖمٗمف.

 »وهقايمٗم٣مئؾ: فمٛمليمَِتْٟمطُمُذوا َٓ  َأْدِرييَمَٔمقمِّ َٓ  هَم١مِنِّ زَمْٔمَدََمٛم٣َمؽِمَ٘مُ٘مْؿ, َأضُم٨م 

تِلَهِذهِ شضَمجَّ
 (ٖ)

ذيمؽإٓزم٣ميمتٖمٗمفدمديـاهللفمزوصمؾ.إلم,وٓوصقل

:ويمٙمٔمٙمَمءدمدراؽم٥مايمٖمٗمفؿمريٗم٣من

سىمت٣مزًم٣مضمديثًٝم٣مىم٣مجلقاَمعرضمٝم٧ميٟمطمذاظمداألولى:ُالدراسةُالحدٌثٌة:

ونمغمه٣م,ُم٣مهقَمِمٛمػفمعمأزمقابايمٖمٗمف,ويٗمقمزمممحاحلدي٧م,واؽمتخراج

َمـ همٝمف همٝمٔمرجفمعمَم٣م وأيمٖم٣مـمف4 سم٘مٙمؿفمعمرواسمف ورزمَم ايمٖمقائد, َمـ همٝمف َم٣م

ايمٔمٗم٣مئدوأداب,ويذىمرَم٣مهمٝمفَمـايمٖمٗمفَمعؿمرقآؽمتُمٜم٣مد,وهذهؿمريٗم٥م

اظمًٙمٚمكم, فمٙمَمء َمـ وهمٝمفاظمتٗمدَمكم احلدي٧م, ىمت٤م َم٢مذاح وفمٙمٝمٜم٣م

                                                           
ُ(.ٜٗ/ٔأخرجو الخطيب في الفقيو والمتفقو: ) (ٔ)

ُُ(, من حديث مالك بن الحويرث رضي اهلل عنو.ٛٓٓٙأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٕ)

ُ(.ٜٕٚٔأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٖ)
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زمٔمٝمدةفمـاحلقاروذىمرإومقال,رازمْم٥مزمٗمقلاهلل ؽمٜمقيم٥ميمٙمٚمٌتدئكم4َٕن٣م

فمزوصمؾ,وزمٗمقلرؽمقيمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

وهلأفمٓمؿسمٔمٚمًٗم٣مونمقًص٣م::ُدراسةُالفقهُعلىُطرٌقةُالمسائلالثانٌة

٣مَم٣مهتتؿِبذهايمْمريٗم٥مايم٘مت٤مايمتلدمَم٣ًمئؾايم٣ٌمب,همٝمٟميتفمعمأنمٙمٌٜم٣م,ونم٣ميمًٌ

ايمٖمٗمٜم٣مءوايمٔمٙمَمء,دمصٛمٖم٦م وهلؿمريؼَمٔمتٚمدفمعمؽمققىمالم اظمذاه٤م,

وومديرصمحاظمِمٛمػزمكمإومقال,وهمٝمٜم٣مهمقائد.

ُومنُالمعلومُعندُأهلُاإلسالمُأنُالمذاهبُالمشتهرةُأربعة:

اهللاألول: ايمٛمٔمَمنزمـشم٣مزم٦مرَحف أيبضمٛمٝمٖم٥م اظمتقذمؽمٛم٥م:َمذه٤ماْلَم٣مم

.ه(252)

اهللالثانً: أيبفمٌداهللَم٣ميمؽزمـأٞمسرَحف :اظمتقذمؽمٛم٥م َمذه٤ماْلَم٣مم

.ه(213)

اهللالثالث: إدريسايمُم٣مهمٔملرَحف زمـ اهللحمٚمد أيبفمٌد َمذه٤ماْلَم٣مم

.ه(102):اظمتقذمؽمٛم٥م

اظمتقذمزمـضمٛمٌؾرَحفاهللحمٚمدَمذه٤ماْلَم٣ممأيبفمٌداهللأَحدزمـالرابع:

.ه(122):ؽمٛم٥م

وَمْمقيم٥م, خمتٌمة, ىمت٤م اظمذاه٤م َمـ َمذه٤م ىمؾ دم صٛمٖم٦م وومد

وَمتقؽمْم٥م,وايمٛم٣مسدمهذهاظمذاه٤مفمعمؿمرائؼ:

اظمتٔمِم٤مايمذييٟمطمذىمؾَم٣مصم٣مءزمفاظمذه٤م,وإنطم٣ميمػايمديمٝمؾ.منهم:
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وصؾاحل٣ملـمجمحػنمغمٞم٣مومنهم: زمؾرزمَم اظمذاه٤م, دمهذه إلمَم٣م ر

.هلؿزدراءايمٔمٙمَمءوايمتٛمٗمصازمٌٔمّمٜمؿإلم

ىمؾومنهم: َمـ ايمراصمح وزم٣ميمٗمقل زم٣ميمديمٝمؾ يٟمطمذون طمٝم٣مر فمدل ومًؿ

رصمعاظمتٟمطمرونيٗمٗمقنوإلمىمثغمَمـأومقاهلؿ,وه٠مٓءدماحلٗمٝمٗم٥محمَمذه٤م

.َٕنؿومدفمرهمقااخلالفوأطمذواايمراصمحزمديمٝمٙمف

."إذاصحاحلدي٧مهمٜمقَمذهٌل"وقدُقالُاإلمامُالشافعًُرحمهُهللا:

ورويهذاايمٗمقلفمـأيبضمٛمٖمٝم٥مرَحفاهلل.

ٓحيؾٕضمدأنيٟمطمذزمٗمقيمٛم٣م4َم٣مَل"وٌروىُعنهُرحمهُهللا,ُأنهُقال:

."ئمٙمؿَمـأيـأطمذٞم٣م

ضمرامفمعمَمـَلئمرفديمٝمقم,أنيٖمتلزم٘مالَمل."ودمرواي٥ميمف:

."هم١مٞمٛم٣مزمممٞمٗمقلايمٝمقمايمٗمقل,وٞمرصمعفمٛمفنمًدا"زاددمرواي٥م:

ُ ُالقول ُهللا:ومن ُرحمه ُالشافعً ُاإلمام ُعن أمجع"المشهور

اظمًٙمٚمقنفمعمأنَمـاؽمت٣ٌمنيمفؽمٛم٥مرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ

,وىمالَمفرَحفاهللىمثغمدمهذا."َلحيؾيمفأنيدفمٜم٣ميمٗمقلأضمدِ

زممم"مالكُبنُأنسُرحمهُهللاُأنهُقال:ُاإلمامُوٌروىُعن إٞمَمأٞم٣م

  همخذوه,ُأطمْمئوأصٝم٤م, واهمؼايم٘مت٣مبوايمًٛم٥م هم٘مؾَم٣م دمرأي, هم٣مٞمٓمروا

."وىمؾَم٣مَليقاهمؼايم٘مت٣مبوايمًٛم٥مهم٣مسمرىمقه
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يمٝمسٕضمدزمٔمدايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ"وقالُرحمهُهللا:

 ."إٓويٟمطمذَمـوومقيمفويؼمك,إٓايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ

ٓسمٗمٙمدن,وٓسمٗمٙمدَم٣ميمً٘م٣م,"وقالُاإلمامُأحمدُبنُحنبلُرحمهُهللا:

."وٓايمُم٣مهمٔمل,وٓإوزافمل,وٓايمثقري,وطمذَمـضمٝم٧مأطمذوا

ضمٛمٝمٖم٥مرأيإوزافمل,ورأيَم٣ميمؽ,ورأيأيب"وهوُالقائلُرحمهُهللا:

."ىمٙمٜم٣مرأي,وهقفمٛمديؽمقاء,وإٞمَماحلج٥مدمأشم٣مر

ُهللا: "وقالُرحمه وفمعم اهللصعماهللفمٙمٝمف ضمدي٧مرؽمقل آيمفَمـرد

."وؽمٙمؿهمٜمقفمعمؾمٖم٣مهٙم٘م٥م

دوِّ فمعمَمٗمٙمدُّيؿ,إلمنمغمذيمؽُم٣م ضمج٥م اهللوهق رَحٜمؿ َمـىمالهؿ ن

.(2)واهللاظمًتٔم٣من

ّمفٕمٌيمَمذه٤ماْلَم٣ممأَحدرَحفاهللأقربُالمذاهبُإلىُالدلٌل:فائدة:ُ

اهلليمتٗمديٚمفأزمٔمديمٙمرأي,و اظمذاه٤مفمـايمديمٝمؾهقَمذه٤مأيبضمٛمٝمٖم٥مرَحف

فمعمايمديمٝمؾ,ضمتكومٝمؾ:يمٗمٝم٣مسوايمرأيا

همٔمٙمٝمــؽإشمؿأيبضمٛمٝمٖم٥موزهمر***إنىمٛم٦مىمـ٣مذزم٥مزمَمضمـدشمتٛمل

وايمٛم٣مىمٌكمفمـايمْمريٗم٥موإشمر***ايمقاشمٌكمفمعمايمٗمٝم٣مسسمٔمــدًي٣م

                                                           
ذكر ىذه األقواؿ عنهم العالمة األلباني في مقدمة صفة صالة النبي صلى اهلل عليو وعلى آلو  (ٔ)

 وسلم.
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ُ:األدلةُالتًُتقومُعلٌهاُاألحكامفائدة:ُ

.وإديم٥ماظمتٖمؼفمٙمٝمٜم٣مفمٛمدأهؾايمٔمٙمؿايم٘مت٣مبوايمًٛم٥مواْلمج٣مع

ُأْٞمِزَلإيَِمْٝمُ٘مْؿ}ومقلاهللفمزوصمؾ:الكتاب:الدلٌلُعلىُحجٌةُو ََم٣م ٌُِٔمقا اسمَّ

ُروَن ُدوٞمِِفَأْويمَِٝم٣مَءوَمٙمِٝماًلََم٣مسَمَذىمَّ ـْ سَمتٌَُِّٔمقاَِم َٓ ُ٘مْؿَو َرزمِّ ـْ ,دمىمثغم[3]األعراف:  {َِم

.َمـإديم٥م

ؽُمقُل}همٗمقلاهللفمزوصمؾ:وأماُالدلٌلُعلىُحجٌةُالسنة: ََم٣مآسَم٣مىُمُؿايمرَّ

.,دمىمثغمَمـإديم٥م[1]احلمم:{وُهَوََم٣مََن٣َمىُمْؿفَمٛمُْفهَم٣مْٞمَتُٜمقاهَمُخُذ

ُاإلجماع: ُحجٌة ُعلى والدلٌل وصمؾ: فمز اهلل ومقل ُيَُم٣موِمِؼ}هق ـْ َوََم

 سَمَقلمَّ ََم٣م ُٞمَقيمِِّف اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ؽَمٌِٝمِؾ نَمغْمَ َوَيتٌَِّْع اهُلَدى يَمُف َ ٌَكمَّ سَم ََم٣م زَمْٔمِد ـْ َِم ؽُمقَل ايمرَّ

,َمعَم٣مهمٝمفايمًٛم٥مَمـَمثؾومقل[115]النساء:  {َوُٞمِْمٙمِِفصَمَٜمٛمََّؿَوؽَم٣مَءْتََمِِمغًما

 .«ٓجتتٚمعأَمتلفمعمواليم٥م»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-رؽمقلاهلل

ُ
ُ

ُُ:وأماُماٌُتعلقُبالقٌاس

ايمممفمٝم٥م,ضمجٝمتفهمٗمدذه٤ممجٜمقرأهؾايمٔمٙمؿإلم ديمٝمؾَمـإديم٥م وأٞمف

زمديمٝمؾَمًتٗمؾ,وذيمؽَٕمقر:ايمِمحٝمحأٞمفيمٝمسو

: ضمِمقلاخلالفدمضمجٝمتف.أوًلا



 مقدمة الشارح[] 

ُ 

[13] 
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ا: ٌا أنىمثغًماَمـاظم٣ًمئؾايمتلزمٛمٝم٦مفمعمايمٗمٝم٣مسايمِمحٝمح4ي٘مقناحل٘مؿثان

إنايمديمٝمؾايمٔم٣مميٚم٘مـأنسمدطمؾَتتفىمثغم,إذَمـفمٚمقمإديم٥ماهمٝمٜم٣مَمٟمطمقذً

َمـاظم٣ًمئؾ.

ُفًُجامعُالمسائلُالمجموعةُ♫قالُشٌخُاإلسالم الثانٌةُكما

:(274ُ-272ُ)ص: وإذاسمٌكمأنايم٘مت٣مبواظمٝمزانَمٛمزٓن,همالَيقزهمال

همال,َيقزأنيٛم٣مومضايم٘مت٣مبزمتٛم٣مومضاظمٝمزان,وٓيتٛم٣مومضايم٘مت٣مبواظمٝمزان

وٓدٓيم٥م,سمتٛم٣مومضدٓيم٥مايمٛمِمقصايمِمحٝمح٥موٓدٓيم٥مإومٝم٥ًمايمِمحٝمح٥م

ايمِمحٝمح وايمٗمٝم٣مس ايمِمحٝمح ىمٙمف,ايمٛمص ايمذي ايمِمحٝمح همالهمٟمَم٣م ضمؼ

وومدزمًْمٛم٣مهذااظمٔمٛمكدمَمقاوع..٣مزمؾيِمدقزمٔمّمفزمٔمًّم,يتٛم٣مومض

ُأنُنقول ُهنا ايم:والمقصود زمجٚمٝمعأضم٘م٣مم همٗمد,٣ٌمدٔمايمٛمِمقصحمٝمْم٥م

ومجٝمع,زمكماهللسمٔم٣ملمزم٘مت٣مزمفوؽمٛم٥مرؽمقيمفمجٝمعَم٣مأَمراهللزمفومجٝمعَم٣مَنكفمٛمف

يَمُ٘مؿَْأىْمَٚمْٙم٦ُمايْمَٝمْقمَ}وِبذاأىمٚمؾايمديـضمٝم٧موم٣مل:,َم٣مأضمٙمفومجٝمعَم٣مضمرَمف

.[3:اظم٣مئدة]{ِديٛمَُ٘مؿْ

ايمٛمِمقص فمٙمٝمف ديم٦م َم٣م همٜمؿ ايمٛم٣مسفمـ َمـ ىمثغم يٗمٌمهمٜمؿ ,ويم٘مـ

إهمٜم٣مم دم َمتٖم٣موسمقن سمٔم٣ملم,وايمٛم٣مس وم٣مل ْٚمٛم٣َمَه٣م}:ويمذيمؽ {ؽُمَٙمْٝمََمنَهَمَٖمٜمَّ

زمف,ويمقىم٣منايمٖمٜمؿَمتَمشماًل[13:إٞمٌٝم٣مء] .ظم٣مطمصَّ
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زمـاخلْم٣مب إلمأيبَمقؽمك◙وىمذيمؽدمىمت٣مبفمٚمر دمايمٗمّم٣مء

."ايمٖمٜمؿايمٖمٜمؿدمَم٣مأدرمإيمٝمؽ":إؾمٔمري

 فمقم فمـ احلدي٧مايمِمحٝمح همٜمًَم»:◙ودم فمًٌدإٓ اهلل دماي٠مسمٝمف

.«ىمت٣مزمف

زمرؽمقل◙وىم٣منأزمقزم٘مر:◙ودمضمدي٧مأيبؽمٔمٝمد أفمٙمٚمٛم٣م

.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهلل

 ايمٛمٌل أن ايمِمحٝمح -ودم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل فم٣ٌمس-صعم ٓزمـ دفم٣م

ها.«اهللهمٗمٜمفدمايمديـوفمٙمٚمفايمتٟمويؾ»:همٗم٣مل◙

رأؽمٜمؿ وفمعم ىم٣ميمٓم٣مهري٥م, زم٣ميم٘مٙمٝم٥م, همٟمزمْمٙمقه ايمٗمٝم٣مس دم ومقم نمال وومد

اْلَم٣ممأزمقحمٚمدازمـضمزمايمٓم٣مهري.

:(281قالُشٌخُاإلسالمُكماُفًُمجموعُالمسائلُالثانٌةُ)ص:

واظمٗمِمقدهٛم٣مأنٞمٖم٣مةايمٗمٝم٣مسظم٣مؽمدوافمعمأٞمٖمًٜمؿزم٣مبايمتٚمثٝمؾوايمتٔمٙمٝمؾ

أٞم– ايمذي وايمٗمًط اظمٝمزان َمـ ؽمٌح٣مٞمفزوهق اهلل َمٔمرهم٥م-ل دم اضمت٣مصمقا

وآؽمتِمح٣مب زم٣ميمٓم٣مهر َمٔمتِمٚمكم وص٣مروا ايمٓمقاهر جمرد إلم إضم٘م٣مم

َمرأشمٌتقاإو,وضمٝم٧مَليٖمٜمٚمقهٞمٖمقه,همحٝم٧مهمٜمٚمقاَمـايمٛمصضم٘مَمأشمٌتقه

.فمعمَمقصم٤مآؽمتِمح٣مب

دمىمقَنؿوم٣ميمقا ,إنايمٛمِمقصسمٖملزمجٚمٝمعاحلقادث:وهؿوإنأضمًٛمقا

إضم٘م٣مم زمكم ورؽمقيمف اهلل ايمديـ,وإن ؽمقى,وأىمٚمؾ فمَم ايمٛم٣مس وأنمٛمك
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همٟمطمْمٟموا–ردوهَمـإومٝم٥ًمايمٖم٣مؽمدةوأضمًٛمقادمردهؿَم٣م,ايم٘مت٣مبوايمًٛم٥م

:َمـشمالشم٥مأوصمف

.ردايمٗمٝم٣مسايمِمحٝمح:أحدها

ايمٛمص,سمٗمِمغمهؿدمهمٜمؿايمٛمِمقص:والثانً فمٙمٝمف ,هم٘مؿَمـضم٘مؿدلَّ

هم٘م٣مٞمقاَمٗمٌميـدمهمٜمؿايم٘مت٣مبظم٣مومٌموادمَمٔمرهم٥م,همٙمؿيٖمٜمٚمقادٓيمتففمٙمٝمف

.اظمٝمزان

وفمدم,يمٔمدمفمٙمٚمٜمؿزم٣ميمٛم٣مومؾ,صمزَمٜمؿزمٚمقصم٤مآؽمتِمح٣مب:والثالث

ها.زم٣ميمٔمدمايمٔمٙمؿيمٝمسفمٙمًَم

 وَمٛمٜمؿ احلرام, أضمٙمقا ضمتك همٝمف همتقؽمٔمقا ومقم َمـٝم٥مٖمحلٛماوسم٣ًمهؾ إٓ ,

رضمؿاهللسمٔم٣ملم.

وؽمٙمؽاظمذه٤مايمقؽمطىمثغمَمـايمٔمٙمَمء,هم٣ميمٗمٝم٣مسايمِمحٝمحايمذيسمتحد

همٝمفايمٔمٙم٥مواظمٛم٣مطيٗمٌؾ,وَم٣مٓيتحٗمؼهمٝمفذيمؽهمٜمقومٝم٣مسزم٣مؿمؾ.



ُ
ُقالُاإلمامُابنُالقٌمُرحمهُهللاُتعالى:ُ

زمِِف,َوايْمِٗمَٝم٣مُس ُهاهللَُّ ؽْمِؿايمَِّذيؽَمَمَّ
ِٓ ِٚمَٝمُتُفزم٣ِم ًْ َْولَمسَم ْٕ ِحٝمُحُهَقاظمِْٝمَزاُن4هَم٣م ايمِمَّ

ضَم٣مٍل ىُمؾِّ دِم َواضِمٍد ىُمؾِّ فَمعَم َواصِم٤ٌم ََمْدٍح اؽْمُؿ َوُهَق ايْمَٔمْدِل, فَمعَم َيُدل  ُف هَم١مِٞمَّ

َْمَ٘م٣منِ ٤ِماْْلِ ًَ ُفيَ زمَِح َوزَم٣مؿمٍِؾ,َوَُمُْدوٍحزمِِخاَلِفاؽْمِؿايْمِٗمَٝم٣مِسهَم١مِٞمَّ ُؿإلَمضَمؼٍّ
ًِ ٛمَْٗم
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ايمٛمَّْٜمُلفَمٛمُْف, َٓ ََْمُرزمِِفَو ْٕ ا َٓ ُف,َو َذَم  َٓ َذاََلََْيِْئدِمايْمُٗمْرآِنََمْدضُمُفَو َوََمْذَُمقٍم,َوهِلَ

ٝمٍؿإلَمَصِحٝمٍحَوهَم٣مؽِمٍد. ًِ ُفََمْقِرُدسَمْٗم هَم١مِٞمَّ

ِحٝمُحُهَقاظمِْٝمَزاُنايمَِّذيأَ ْٞمَزيَمُفََمَعىمَِت٣مزمِِف.َوايمِمَّ

ىَم٣مِنهمِٝمِف زَم٣مزمَِج٣مَِمِعََم٣مَيُْمؼَمِ وَم٣مؽُمقافَمعَمايمرِّ ـَ ُهىَمِٗمَٝم٣مِسايمَِّذي َوايْمَٖم٣مؽِمُدََم٣مُيَّم٣مد 

وَم٣مؽُمقااظمَْٝمْت٥ََمفَمعَماظمَُْذىمَّكدِمصَمَقاِز ـَ ايِضزم٣ِمظمَُْٔم٣مَوَو٥ِماظم٣َْميمِٝم٥َِّم,َووِمَٝم٣مِسايمَِّذي َ ايمؼمَّ ـْ َِم

َدَِمٝمِّكَمَوَهَذاَأىْمٙمِٜمَ ْٔ ا ـْ َِم ٤ٌٍَم ًَ زمِ َهَذا وِح ايمر  إْزَه٣مِق ـْ َِم ىَم٣مِن َيُْمؼَمِ ََم٣م زمَِج٣مَِمِع ٣م

,َوجَتُِد ـِ ي ايمدِّ ـْ يَمْٝمَسَِم ُف ايْمِٗمَٝم٣مِسَوَأٞمَّ َٙمِػَذمَّ ًَّ ُددِمىَماَلِمايم
جَتِ َذا زمِِٖمْٔمِؾاهللَِّ,َوهِلَ

 َٓ ؽْمتِْد ِٓ دِمىَماَلَِمِٜمْؿاؽْمتِْٔمََميَمُفَوا َوَهَذاضَمؼ  "َلزمِِف,َوَهَذاضَمؼ 
 (ٔ)

ىػا.
ُهللا: ُالبخاريُرحمه ُبوبُاإلمام ْأِي"وقد ايمرَّ َذمِّ ـْ َِم ُيْذىَمُر ََم٣م زَم٣مُب

ايمِٗمَٝم٣مسِ "َوسَمَ٘مٙم ِػ ومقلاهللفمزوصمؾ: شمؿذىمر سَمْٗمُػ}, زمِِف َوَٓ يَمَؽ يَمْٝمَس ََم٣م

شَٓسَمُٗمْؾ»[أي:33]اْلهاء:{فِمْٙمؿٌ
 (ٕ)

ىػا.
ُ

ُالعلمُ ُبٌان ُجامع ُفً ُهللا: ُرحمه ُالبر ُعبد ُابن ُاإلمام ُبوب وقد
 وفضله:

َوايْمِٗمَٝم٣مِسفَمعَم" ِـّ ْأِيَوايمٓمَّ سَمَٔم٣ملَمزم٣ِميمرَّ اهللَِّ ـِ ايْمَٗمْقِلدِمِدي زَم٣مُبََم٣مصَم٣مَءدِمَذمِّ

٣ٌَمرٍ
٣مئِِؾُدوَنافْمتِ ًَ اظمَْ ـَ ىْمَث٣مِرَِم َأْصٍؾ,َوفَمْٝم٤ِماْْلِ "نَمغْمِ

 (ٖ)
ىػا.

                                                           
ُ.(ٖٓٔ/ٔكتاب إعالـ الموقعين عن رب العالمين: ) (ٔ)
ُ(.ٓٓٔ/ٜراجع البخاري في صحيحو: ) (ٕ)

ُ(.ٜٜٗٔجامع بياف العلم وفضلو, قبل حديث رقم: ) (ٔ)
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 :اإلمامُالشعبًُرحمهُهللاقالُو

,ورزمَموم٣ملنمغمذيمؽ."أولَمـوم٣مسإزمٙمٝمس"

َم٣مفمٌدتايمُمٚمسوايمٗمٚمرإٓزم٣مظمٗم٣ميٝمس.وقٌل:

ُهللاٌُقول: ُرحمه ُالوادعً ُاإلمام يٗمٝمس,"وكان أن اظمتٚم٘مـ يمٙمٔم٣مَل

."ويم٘مـٓيٙمزمنمغمهزمذيمؽ

همٖمٝمٜم٣مأنايمقاصم٤مفمٙمٝمٛم٣مايمٔمٚمؾزم٣مٕديم٥مايمممفمٝم٥م,والمرادُمنُذكرُهذا:

وصمؾ:َمـايمًالَم٥م فمز اهلل يٗمقل اخلالف, ضمكميٗمع اظمرصمع وهل اخلْمٟم,

ؽُمقِلَوإلَِم} وُهإلَِمايمرَّ ْقِفَأَذافُمقازمِِفَويَمْقَرد  َأِواخْلَ ـِ ََْم ْٕ ا ـَ َوإَِذاصَم٣مَءُهْؿَأَْمٌرَِم

َتٛمٌُِْْمقَٞمُفَِمٛمُْٜمؿْ ًْ َي ـَ ََْمِرَِمٛمُْٜمْؿيَمَٔمٙمَِٚمُفايمَِّذي ْٕ [.23]ايمٛم٣ًمء:{ُأورِما

همٗمدفمٗمدتايمٔمزمفمعمسمدريس زمٙمقغاظمرامَمـ»ىمت٣مبوذحوَمـهذا

,إنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ,ظم٠ميمٖمفاحل٣مهمظازمـضمجرأَحدزمـفمقم«أديم٥مإضم٘م٣مم

ونمغم وايمتٙمخٝمصاحلٌغم ايم٣ٌمري ص٣مضم٤مىمت٣مبهمتح اهلل, رَحف ايمٔمًٗمالن

ذيمؽَمـايم٘مت٤م.

 فمعم ذضمف وصمؾ, فمز اهلل زمٔمقن ذحوؽمٝم٘مقن دم احلديثٝم٥م ايمْمريٗم٥م

أيمٖم٣مـمفوَمٔم٣مٞمٝمف,وايمؼمىمٝمزفمعمَمًٟميم٥مايم٣ٌمب,وذىمراحل٘مؿهمٝمٜم٣م,َمعايمؼمصمٝمح

زمكمأومقالأهؾايمٔمٙمؿإنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ.
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وىمت٣مبزمٙمقغاظمرامَمـايم٘مت٤مايمٛمٖمٝم٥ًمواظمٖمٝمدةدمزم٣مبايمٖمٗمف,إذأنَم٠ميمٖمف

ايمٖمٗمف,ذاىمًرافمٙم٥مَم٣مَلرَحفاهللذىمرإديم٥مايمتليًتدلِب٣مايمٔمٙمَمءدمَم٣ًمئؾ

يِمحَمٛمٜم٣مدمايمٕم٣ميم٤م.

ويمقسمٟمَمؾايمْم٣ميم٤مؽم٤ٌماطمتالفايمٔمٙمَمء,يمقصمدهإَم٣مٓفمتَمدأضمدهؿفمعم

آطمتالف,وزم٣مهللضمدي٧مَليِمح,أوَمٛمًقخ,أوفمدماجلٚمعزمكمَم٣مـم٣مهره

وايمًداد.همٝمؼفمزوصمؾايمتق

ٞم٣مهمًٔم٣م ي٘مقن وأن وذضمف, ئمٝمٛمٛملفمعمسمدريًف وصمؾأن اهللفمز وأؽمٟمل

َمـأديم٥م ايمًالمذحزمٙمقغاظمرامه٥ٌم"يمٔم٣ٌمده,ؽمٌٝماًلإلمَمرو٣مسمف,وأؽمٚمٝمتف:

."إضم٘م٣مم

ضمزامايمٌٔمدانضمٖمٓمفاهللفمعمزمٙمقغزمـافمتٚمدتَتٗمٝمؼايمُمٝمخحمٚمد:تنبٌه

.وزم٣مهللايمتقهمٝمؼ,ويم٘مثرةايمٛمٗمؾفمٛمفَلأفمُزإيمٝمفدمَمقاؿمـايمتخري٨م,اظمرام

:أزمقحمٚمدىمتٌف

فْمُ٘مِرياحلجقريفمٌداحلٚمٝمدزمـحيٝمكزمـزيد ايمز 

**********

 ]ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه اهلل تعالى[ 

ُاسمهُوكنٌتهُولقبه:
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أَحدزمـاحل٣مهمظأَحدزمـفمقمزمـحمٚمدزمـحمٚمدزمـفمقمزمـحمٚمقدزمـهق

ضمجرايم٘مٛم٣منايمٔمًٗمالنإصؾ,اظمٌمياظمقيمدواظمٛمُمٟموايمداروايمقهم٣مة.

."زمُمٜم٣مبايمديـ"كانٌُلقب:

ٌُكنى: ,وىمٛم٣مهِبذهايم٘مٛمٝم٥موايمده."ايمٖمّمؾٟميبزم"وكانُ

ُمولدهُرحمهُهللاُتعالى:

وؽمٌٔمكم شمالشم٥م ؽمٛم٥م ؾمٔم٣ٌمن, َمـؾمٜمر ايمث٣منفممم, اهللدميقم رَحف ويمد

رةايمٛمٌقي٥م.وؽمٌٔمَمئ٥مَمـاهلج

ؽمٛم٥م شمؿَم٣متوايمدهدمرصم٤م, يزالؿمٖماًل, َم٣مسم٦مأَمفومٌؾوايمدهوهقَم٣م

وصم٣مور اظمٗمدس, زمٝم٦م وزار ضم٨م أن زمٔمد هجري٥م, َمٛمٜمَم,ؽمٌٔمَمئ٥م ىمؾ دم

واؽمتِمحٌفَمٔمف.

ُنشأتهُوبداٌةُطلبهُللعلم:

وأسمؿ ايمٗمرآن, وضمٖمظ اظم٘مت٤م, دطمؾ فمٚمره َمـ اخل٣مَم٥ًم أىمٚمؾ أن زمٔمد

ؽمٛمكم, سمًع ازمـ وهق ايمٔمٙمٚمٝم٥م,ضمٖمٓمف ايم٘مت٤م أَمٜم٣مت َمـ مجٙم٥م ضمٖمظ ىمَم

يمُمٝمخف احلدي٧م فمٙمقم دم وإيمٖمٝم٥م ايمٔمٚمدة, َمٛمٜم٣م: آٞمذاك, اظمتداويم٥م واظمتقن

إصقل, دم احل٣مصم٤م ازمـ وخمتٌم ايمِمٕمغم, واحل٣موي ايمٔمراومل, احل٣مهمظ

وَمٙمح٥مإفمراب.
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:ايمٛمٓمردمايمتقاريخ,وهقزمٔمددماظم٘مت٤م,همٔمٙمؼ ًٓ وىم٣منومدضم٤ٌمإيمٝمفأو

فرءىمثغمَمـأضمقالايمرواة,شمؿٞمٓمرزمٔمددمهمٛمقنإدب,َمـؽمٛم٥مدمذهٛم

اشمٛمكموسمًٔمكموؽمٌٔمَمئ٥م.

.وسمقيمعدمايمٛمٓمؿ,ووم٣ملايمُمٔمر,وٞمٓمؿَمٗم٣مؿمٝمعوَمدائحٞمٌقي٥م

وسمًٔمكم شمالشم٥م ؽمٛم٥م َمـ ذيمؽ دم هم٣مزمتدأ احلدي٧م, ؿمٙم٤م إيمٝمف ضم٤ٌم شمؿ

ؿمٙمٌف,إٓؽمٛم٥مؽمت٥موسمًٔمكموؽمٌٔمَمئ٥م,ضمٝم٧مٙمزموؽمٌٔمَمئ٥مهجري٥م4يم٘مٛمفَلي

زيـ وهق وفم٘مػفمعمضم٣مهمظايمٔمٌم, فمعماحلدي٧موفمٙمقَمف, زم٘مٙمٝمتف أومٌؾ

ايمديـايمٔمراومل,همالزَمففمممةأفمقام.

همتخرجفمٙمٝمفوومرأفمٙمٝمفأيمٖمٝمتف,وذضمٜم٣م,وٞم٘متففمعمَمٗمدَم٥مازمـايمِمالح

ٗمِم٣مر,وَحؾفمٛمفدراي٥ًموَتٗمٝمًٗم٣م,وومرأايم٘مثغمَمـايم٘مت٤مايم٘م٣ٌمر,وإصمزاءايم

وَمتٛم٣ًم,وفمٙماًلواصْمالضًم٣م,ىمَميمَمـأَم٣م ٝمفمجٙم٥مٞم٣مهمٔم٥مَمـفمٙمؿاحلدي٧مؽمٛمًدا

اؽمتٚمعمفمٙمٝمفزمٔمّمٜم٣م.

َمٌ٘مًرا, وٞمٌغدمايمٔمٙمؿ وايمٝمٚمٛمٝم٥م, واحلج٣مزي٥م, ايمُم٣مَمٝم٥م, وارَتؾإلمايمٌالد

ضمتكأذنيمفصمؾفمٙمَمءفمٌمه,ىم٣ميمٌٙمٗمٝمٛمل,وايمٔمراومل,زم٣مْلهمت٣مءوايمتدريس.

ُه:*ُتدرٌسهُوإفتائ

درسدمَمراىمزفمٙمٚمٝمفىمثغمة,وَمـذيمؽ:

سمدريًفايمتٖمًغمدماظمدرؽم٥ماحلًٝمٛمٝم٥م,واظمٛمِمقري٥م.-2
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وايمُمٝمخقٞمٝم٥م,-1 وايمزيٛمٝم٥م, ايمٌٝمػمؽمٝم٥م, اظمدارس دم احلدي٧م وسمدريس

ونمغمه٣م.

وإؽمَمفمفاحلدي٧مزم٣مظمحٚمقدي٥م.-3

دماظم٠ميدي٥م,ونمغمه٣مَمـاظمدارس.وسمدريًفايمٖمٗمف-2

ُ*ُالمناصبُالتًُحصلُعلٌهاُبعدُذلك:ُ

دم ايمًخ٣موي فمدده٣م وَمدراسأطمرى ايمٌٝمػمؽمٝم٥م, اظمدرؽم٥م َمُمٝمخ٥م ورم

ايمّمقءايمالَمع.

ُ*ُزهدهُفًُالقضاء:

صٚمؿاحل٣مهمظرَحفاهللفمعمفمدمدطمقلايمٗمّم٣مء4ضمتكأٞمفَليقاهمؼصدر

شمؿفمرضفمٙمٝم فمٛمف, ايمٛمٝم٣مزم٥م شمَمٞمَمئ٥م ومٌؾؽمٛم٥م فمرضفمٙمٝمف ظم٣م فايمديـاظمٛم٣موي,

َمـ ُأيمزم شمؿ يٟمزمك, وهق اظمٙمؽاظم٠ميدهمٚمـدوٞمف دمأي٣مم آؽمتٗماللزم٣ميمٗمّم٣مء

اظمٙمؽ فمٜمد دم ايمُم٣مهمٔمل, يمٙمٗمّم٣مء وم٣موًٝم٣م واؽمتٗمر همٗمٌؾ زمٗمٌقيمف, أضم٣ٌمئف

اهلجرة, َمـ وشمَمٞمَمئ٥م وفممميـ ؽمٌع ؽمٛم٥م َمـ اظمحرم دم إذفزمرؽم٣ٌمي,

أرزم٣مبايمدو َتٝمٝمز يمٔمدم زمف4 ايمٗمٝم٣مم ومٌقيمف فمعم ٞمدَمف سمزايد زمكمايمٔمٙمَمءوومد يم٥م

احلؼ, وهمؼ سم٘مـ َل وإن إؾم٣مراهتؿ يمرد ايمٙمقم دم وَم٣ٌميمٕمتٜمؿ ونمغمهؿ,

زم٘مؾَم٣م ايمٗمٝم٣مم زمحٝم٧مٓيٚم٘مٛمف صٕمغمهؿوىمٌغمهؿ, وآضمتٝم٣مجإلمَمداراة

.يرَمقٞمففمعموصمفايمٔمدل
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و ايمٗمّم٣مء, فمـ سهمف سم٘مرر فموومد صٚمؿ أن إلم أضمٝم٣مًٞم٣م, ٞمٖمًف ـفمزل

اشمٛم ؽمٛم٥م زمٔمد  فمٗم٤مسهم٥م, فمٛمف زمٔمداْلومالع هجري٥م, وشمَمٞمَمئ٥م كموَخًكم

سمقالمفمٙمٝمفَمـاظمحـ َم٣م يم٘مثرة ومّم٣مئففمعمواضمدوفممميـؽمٛم٥م, َمدة زي٣مدة

زم٤ًٌمؽمغمسمفهمٝمف,وصالزمتفدماحلؼ,وسمركاظمداهٛم٥مدمديـاهللفمزوصمؾ.

وهم٣مسمفو ؽمٛم٥م وٓزمدم زمٝمتف, دم اٞمٗمْمع ايمٗمّم٣مء, فمـ همٝمٜم٣م افمتزل وايمتل

آؾمتٕم٣ملزم٣ميمٔمٙمؿوايمتِمٛمٝمػ.

ُكانتهُالعلمٌة:ُ*ُم

فمٙمٝمف همٗمرأ فمٌمه, دم فمٓمٝمٚم٥م َم٘م٣مٞم٥م اهلل رَحف ضمجر ازمـ احل٣مهمظ اضمتؾ

يمف وؾمٜمد إومْم٣مر, ؽم٣مئر َمـ ايمٛم٣مسإيمٝمف ورضمؾ ذيمؽايمٔمٜمد, نم٣ميم٤مفمٙمَمء

واؽمتحّم٣مرهؿ, ايمرصم٣مل, َمٔمرهم٥م دم وايمتٖمرد زم٣محلٖمظ, ضمٝمٛمئٍذ ايمٔمٙمَمء أفمٝم٣من

اظمٔمقل هق وص٣مر احلدي٧م, وفمٙمؾ وايمٛم٣مزل, ايمٔم٣مرم هذاوَمٔمرهم٥م دم فمٙمٝمف

ايمُمٟمن.

ُ*ُثناءُالعلماءُعلٌه:

ؾمٝمخاْلؽمالم,فمٙمؿَمـإفمالم,أَمغماظم٠مَمٛمكمدمفٌه:ُقالُابنُالعمادُ

احلدي٧م,ضم٣مهمظفمٌمه.

ُهللا: ُالشوكانًُرحمه ُاإلمام اْلَم٣ممووصفه ايمُمٜمغم, ايم٘مٌغم زم٣محل٣مهمظ

اظمٛمٖمردزمٚمٔمرهم٥ماحلدي٧موفمٙمٙمفدمإزَمٛم٥ماظمتٟمطمرة4ضمٝم٧مص٣مرإؿمالقاحل٣مهمظ

فمٙمٝمفىمٙمٚم٥مإمج٣مع.
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ُ*ُمشائخه:

ٚمٛمٜمؿ:هم,ىمثغمَمـاظمُم٣ميخيمف

إزمراهٝمؿزمـأَحدزمـفمٌدايمقاضمدزمـفمٌداظم٠مَمـ.فًُالقراءة:

زمـٞمِمغمزمـص٣ميمحهاجايمديـأزمقضمٖمصفمٚمرزمـرؽمالنوفًُالفقه:

فمٚمرزمـفمقمزمـأَحدزمـحمٚمدزمـفمٌداهللإٞمِم٣مري.وايم٘مٛم٣منايمُم٣مهمٔمل

زمـأيبإزمراهٝمؿوفًُالحدٌث: ايمرَحـزمـاحلًكمزمـفمٌدايمرَحـ فمٌد

اظمٜمراناظمقيمد,ايمٔمراوملإصؾ.

ُ*ُتالمٌذه:ُ

حمٚمدزمـفمٌدايمرَحـزمـحمٚمدزمـأيبزم٘مرزمـفمثَمنايمًخ٣موي.منهم:

 إٞمِم٣مري,وزيـ زىمري٣م زمـ أَحد زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م احل٣مهمظ ايمديـ

ونمغمهؿ.

ُ*ُرحالتهُفًُطلبُالعلمُوالحدٌث:

إنَم٣مَتٝمززمفأئٚم٥مايمٔمٙمؿدماْلؽمالم,ٓؽمٝمَمأئٚم٥ماحلدي٧م,ىمثرةآرَت٣مل,

احلدي٧م وطم٣مص٥م ايمممفمٝم٥م, ايمٔمٙمقم ؿمٙم٤م دم إؽمٖم٣مر وَمالزَم٥م وايمتٛمٗمؾ

ايممميػ.

اهللويمٗمدؽم٣مهمراحل٣مهمظازمـ رضمالتدمؿمٙم٤ماحلدي٧م,فمدةضمجررَحف

وايمتٗمكهمٝمٜم٣مَمعايمٔمٙمَمء,همٟمطمذفمٛمٜمؿوأفمْم٣مهؿ.



:ُرحالتهُداخلُمصر. ُأوًلا
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زمالدايمِمٔمٝمد,ؽمٛم٥مشمالثوسمًٔمكموؽمٌٔمَمئ٥مهجري٥م.رضمؾإلم

إلماْلؽم٘مٛمدري٥مؽمٛم٥مؽمٌٔم٥موسمًٔمكم.رضمؾو

وسمًٔمكمرضمؾو سمًٔم٥م ؽمٛم٥م َمٌم, أرض دم صمٌؾ وهق ايمْمقر, إلم

وؽمٌٔمَمئ٥مهجري٥م.

ا:ُرحالتهُخارجُبلدهُمصر. ٌا ُثان

ُالحجازٌة: ُإلىُالدٌار ُرحالته إلمرضمؾضمٝم٧ماألولى: شمؿ يٛمٌغ, إلم

صمدة,شمؿإلمَم٘م٥م.

ُالثانٌة:ُرحلتهُإلىُأرضُالٌمن.

ُاألولى: سمٔمرحلته إلم همٝمٜم٣م وصؾ هجري٥م, شمَمٞمَمئ٥م وززمٝمدىم٣مٞم٦مؽمٛم٥م ز

وفمدنواظمٜمجؿ,ووادياحلِمٝم٤مونمغمه٣م.

وىم٣مٞم٦مؽمٛم٥مشمَمٞمَمئ٥موؽمت٥مهجري٥م.رحلتهُالثانٌة:

ُالثالثة:ُرحلتهُإلىُدٌارُالشام.

وىم٣مٞم٦مؽمٛم٥مشمَمٞمَمئ٥مواشمٛمكمهجري٥م,َمرزمُنيُٗمقسزمٙمٝمدةزمٛمقاضملايمٗم٣مهرة,

شمؿزمُٗمْمٝم٥ِّم,شمؿزمٕمزة,وٞم٣مزمٙمس,وايمرَمٙم٥م,وزمٝم٦ماظمٗمدس,واخلٙمٝمؾ.

ُمؤلفاته:*ُ

أنصمٔمؾدمىمؾصمٝمؾفمٙمَمء إَم٥م, إنَمـهمّمؾاهللفمزوصمؾفمعمهذه

يٌتٕمقنزمذيمؽ دونىمٙمؾوَٓمٙمؾ, ايمديـ, أٞمٖمًٜمؿخلدَم٥مهذا أهمذاذوهٌقا

روقاناهللفمزوصمؾ,وازمـضمجررَحفاهللَمـهذاايمرفمٝمؾايمذيوه٤مٞمٖمًف

خلدَم٥مهذاايمديـ,وَمِمٛمٖم٣مسمفؾم٣مهدةيمفزمذيمؽ.
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ُومُالقرآن:ُ*ُمؤلفاتهُفًُعل

اْلسمٗم٣مندممجعأضم٣مدي٧موهمّم٣مئؾايمٗمرآن,َمـاظمرهمقعواظمقومقف,وَل–2

ي٘مٚمؾ.

–1 إضم٘م٣مميمٌٝم٣منَم٣مدمايمٗمرآنَمـاْلِب٣مم,مجعهمٝمفَم٠ميمٖمفزمكمىمت٣مزمكم:

يمٙمًٜمٝمقموازمـفم٣ًمىمر,زمؼمسمٝم٤ماظمٌٜمَمتفمعمإزمقاب.

ٝم٣منإؽم٣ٌمب.اْلفمج٣مبدمزمٝم٣منإؽم٣ٌمب,ويًٚمكأيًّم٣مايمٔم٣ٌمبدمزم–3

َمٛمًقزًم٣مظمـجتريدايمتٖمًغمَمـصحٝمحايمٌخ٣مريفمعمسمرسمٝم٤مايمًقر,–2

ٞمٗمؾفمٛمف.

ُ*ُمؤلفاتهُفًُالحدٌث:ُ

زمٝم٣منايمٖمِمؾظمـرصمحهمٝمفاْلرؽم٣ملفمعمايمقصؾ.–2

سمٗمري٤ماظمٛمٜم٨مزمؼمسمٝم٤ماظمدرج. –1

سمٗمقيؿايمًٛم٣مدزمٚمدرجاْلؽمٛم٣مد.–3

اظمٔمٙمقل.ايمزهراظمْمٙمقلدمزمٝم٣مناخلػم–2

ؾمٖم٣مءايمٕمٙمؾدمزمٝم٣منايمٔمٙمؾ.–5

همريدايمٛمٖمعزمٚمٔمرهم٥مَم٣مرصمحهمٝمفايمقومػفمعمايمرهمع.–3

سمٔمريػأولمايمتٗمديسزمٚمراسم٤ماظمقصقهمكمزم٣ميمتديمٝمس.–1

اظمٗمربدمزمٝم٣مناظمّمْمرب.–2

ٞمخ٥ٌمايمٖم٘مردمَمِمْمٙمحأهؾإشمر.–3
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ٞمزه٥مايمٛمٓمر,وهقذحيمٛمخ٥ٌمايمٖم٘مر.–20

ايمٗمٙمقبدمَمٔمرهم٥ماظمٌدلواظمٗمٙمقب.ٞمزه٥م–22

ٜم٣مزمخغمفمٓمٝمؿَمعأَن٣مَلسم٘مٚمؾ.همٝمايمٛم٘م٦مفمعمازمـايمِمالح,وأسمك–21

–23 هديايم٣ًمريدمَمٗمدَم٥مهمتحايم٣ٌمري,ذحهمٝمٜم٣مؿمريٗم٥مايمٌخ٣مري

دمسمٟميمٝمٖمف,وسمرصمؿهمٝمٜم٣ميمٙمٌخ٣مري.

ىمت٤مازمـ–22 أصمؾ َمـ وهق ايمٌخ٣مري, صحٝمح زمممح ايم٣ٌمري همتح

ذح وهق ايمرواي٣متضمجر, وذىمر ايمٖمٗمٜمٝم٥م, اظم٣ًمئؾ َمـ َمًتٖمٝمضيم٘مثغم

اظمختٙمٖم٥مايمتلُرويهمٝمٜم٣ماحلدي٧م.

سمٕمٙمٝمؼايمتٔمٙمٝمؼفمعمصحٝمحايمٌخ٣مري,إلمنمغمذيمؽُم٣مذىمر.–25

إذأٞمفَم٣مَمـزم٣مبَمـأزمقابايمٔمٙمؿ,إٓوومدأيمػهمٝمفاظم٠ميمٖم٣متايمقاؽمٔم٥م

ايمٛم٣مهمٔم٥م.

ُ*ُمصنفاتهُفًُالفقه:ُ

زمٙمقغاظمرامَمـمجعأديم٥مإضم٘م٣مم,خلصهمٝمفاْلظم٣ممٓزمـدومٝمؼايمٔمٝمد,–2

وزادفمٙمٝمفىمثغًما,وهقىمت٣مبصمٝمدصم٣مَمعيُمتٚمؾفمعمأصقلإديم٥ماحلديثٝم٥م

وؽمت٥م أيمػوأرزمٔمَمئ٥م وهمٝمف إزمقابايمٖمٗمٜمٝم٥م, فمعم رسمٌف ايمممفمٝم٥م, يمألضم٘م٣مم

وومديزيدويٛمٗمصفمعمضم٤ًمايمؼمسمٝم٣ٌمتايمتلأصمري ٦مفمعموؽمتقنضمديًث٣م,

ايم٘مت٣مب,وزمٔمّمٜمؿيٗمقل:زمٟمٞمفاؽمتٖم٣مدَمـاظمحررٓزمـفمٌداهلدي.

ُ*ُمصنفاتهُفًُالتارٌخُوالتراجم:
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اْلص٣مزم٥مدمَتٝمٝمزايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿ.–1

إٞم٣ٌمءايمٕمٚمرزمؼمسمٝم٤مايمٔمٚمر.–1

سمٌِمغماظمٛمتٌفزمتحريراظمُمتٌف.–3

سمٔمجٝمؾاظمٛمٖمٔم٥مزمرصم٣ملإئٚم٥مإرزمٔم٥م. –2

تٜمذي٤م.سمٗمري٤مايم–5

هتذي٤مايمتٜمذي٤م,وهقاطمتِم٣مريم٘مت٣مبهتذي٤مايم٘مَمليمٙمٚمزي,َمع –3

ايمزي٣مدات.

ايمدررايم٘م٣مَمٙم٥مدمأفمٝم٣مناظم٣مئ٥مايمث٣مَمٛم٥م.–1

ايمرَح٥مايمٕمٝمثٝم٥مفمـايمؼممج٥مايمٙمٝمثٝم٥م.–2

دم–3 ايمذهٌل اْلَم٣مم هم٣مت َم٣م زمف اؽمتدرك ىمت٣مب وهق اظمٝمزان, يم٣ًمن

 َمٝمزاٞمف.

ُ*ُوفاتهُرحمهُهللاُتعالى:

دم َمـَمٛمِم٤موم٣ميضايمٗمّم٣مة, أنفمزلٞمٖمًف زمٔمد اٞمٗمْمعدمزمٝمتف أن زمٔمد

اخل٣مَمسوايمٔممميـَمـمج٣مدىأطمرةيمًٛم٥ماشمٛمكموَخًكموشمَمٞمَمئ٥مهجري٥م,

اهللدمذي إلمأنَمرضرَحف وجم٣ميمساْلَمالء, ايمتِمٛمٝمػوايمتٟميمٝمػ, ٓزم

يمٙمِمالة ايمْمقٓن اجل٣مَمع إلم يْمٙمع واؽمتٚمر ٞمٖمًٜم٣م, ايمًٛم٥م دم ,ايمٗمٔمدة,

ويمٙمٗمراءة,ويمإلَمالءفمعمايمٔم٣مدة,وَليؼمىمفإلمأناؾمتدزمفاظمرضصمًدادميقم
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٣م, ًً ايمٖمرضصم٣ميم يِمقم زمحٝم٧مص٣مر احلج٥م4 ذي فمممَمـ ايمرازمع ايمثالشم٣مء,

وسمركومٝم٣ممايمٙمٝمؾ,شمؿسعيقمإرزمٔم٣مء,وسم٘مررذيمؽَمٛمف.

وكانتُوفاتهُفًُلٌلةُالسبت,ُالثامنُعشرُمنُذيُالحجة,ُبعدُالعشاءُ
وُساعة,ُسنةُاثنٌنُوخمسٌنُوثمانمائةُهجرٌةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبنح

واسعةُفًُالقاهرة,ُفرحمهُهللاُرحمه
(1)

ُُ

**********

 





  

                                                           
ُ.ُ♫هذهُالترجمةُمأخوذةُعنُالطبعةُالتًُحققهاُمحمدُصبحًُحالقُ (ٔ)
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 ]عقيدة الحافظ ابن حجر العسقالني رحمه اهلل[ 

فمعمنمغمه٣م,إنآهتَممزم٣ميمٔمٗمٝمدةَمـاظمٜمَمتإذأَن٣مَمـايمٔمٙمقماظمٗمدَم٣مت

ظم٣ميٗمعَمـايمزيمؾيمٌٔمضأهؾايمٔمٙمؿدم٣مويمذيمؽيٛمٌٕمليمٙمٚمًٙمؿأني٘مقنَمتٛمٌٜمً

ايم٣ٌمب,وومدوومٔم٦ميم ىمٕمغمهَمـذاحٙمح٣مهمظازمـضمجررَحفاهللسمٔم٣ملمهذا

 ونمغمهؿ وايمٗمرؿمٌلواخلْم٣ميب, دماحلدي٧مىم٣ميمٛمقويواظم٣مزن زٓتىمثغمة,

إذه عمايمْمريٗم٥مإؾمٔمري٥م,دمىمثغمَمـاظم٣ًمئؾفمونيًغمؿزم٣مبايمِمٖم٣مت,

فمٛمدورزمَمرصمحدمزمٔمضاظمقاؿمـ,ؿمريٗم٥ماظمٖمقو٥م4همٙمٝم٘مـايمْم٣ميم٤مفمعمضمذر

(,)ذحهمتحايم٣ٌمريدمذحصحٝمحايمٌخ٣مري),ٓؽمٝمَمؿايمٗمراءةدمىمتٌٜم

َمعأٞمفرَحفاهلليمفَمقاهمٗم٣متايمٛمقويفمعمَمًٙمؿ(,)َمٔم٣مَلايمًٛمـ(,ونمغمه٣م,

ىمَمسمرىذيمؽدميمٙمًٙمػايمِم٣ميمحروقاناهللفمٙمٝمٜمؿدمىم ثغمَمـاظم٣ًمئؾ,

ذحفمعمىمت٣مبايمتقضمٝمدَمـصحٝمحاْلَم٣ممايمٌخ٣مريرَحفاهلل.

َمِمٛمٖم َمـ ىمٕمغمه, زيم٥م ويمف إصم٣مزة زم٣مب دم ايمُم٣مهمٔمٝم٥م, ل زمذواتايمتػمك

ايمِم٣محلكمنمغمايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,وهذهزمدفم٥محمدشم٥ميمٝم٦ًم

َمـديـاهللفمزوصمؾ.

.زمذاتايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿكػمفمزوصمؾوذعايمتوإٞمَمأزم٣محاهلل

ؿمٙم٤مايمػمىم٥مزمٗمراءةايمٗمرآن,وايمدفم٣مء,وايمٔمٙمؿ,وذبَم٣مءٓضمرجَمـو

.زَمزم,ونمغمذيمؽَمـإَمقراظم٣ٌمرىم٥م
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مجٝمع وفمـ فمٛمف, يتج٣موز وأن يرَحف, أن وصمؾ اهللفمز ذيمؽٞمًٟمل وَمع

قنَمرادهاحلؼ4يم٘مـفمٛمدأهؾايمًٛم٥مأناحلؼأضمؼفمٙمَمءاظمًٙمٚمكم,همٚمثٙمفي٘م

أنيتٌع.

أو ايم٣ٌمري, همتح حيرق أن َي٤م يٗمقل: ىمٚمـ ويمًٛم٣م َمٛمف ٞمًتٖمٝمد همٛمحـ

يٗمقل:َٓيقزآؽمتٖم٣مدةَمـىمت٤ماحل٣مهمظازمـضمجررَحفاهلل,هم١منهذاومقل

ؿ,وأهٙمف.ٙمٜمٙم٥م,ٓئمٙمٚمقنَمٗمداًرايمٙمٔمَمـاجلَمٌتدعَمـؿمقائػ

كم,َمـزمٔمداحل٣مهمظازمـضمجررَحفاهلل,يًتٖمٝمدونَمـهم١منفمٙمَمءاظمًٙمٚم

ىمتٌف,ويدرؽمقَن٣م,َمعايمتٛمٌٝمففمعمَم٣مهمٝمٜم٣مَمـاخلْمٟموايمزيمؾ.

اهللسمٔم٣ملم ازمـزم٣مزرَحف سمٝمنيمفدمهمتحدمىمَمهمٔمؾاْلَم٣مم سمٔمٙمٝمٗمففمعمَم٣م

ايم٣ٌمري,شمؿأَمرنمغمهزم١مَت٣ممذيمؽ.

 وهق اهللسمٔم٣ملم, رَحف ايمقادفمل ه٣مدي زمـ َمٗمٌؾ ؾمٝمخٛم٣م وه٘مذا أئٚم٥مَمـ

 احلداد فمعم يٛم٘مر ىم٣من وايمتٔمديؾ, اجلرح أئٚم٥م وَمـ واجلَمفم٥م, قوله:ُايمًٛم٥م

َي٤مأنحيرقهمتحايم٣ٌمري,همٗم٣ملرَحفاهلل:يمقٓأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعم

أٞم٦مَترقزم٣ميمٛم٣مري٣م"يمٗمٛم٣م:ش,ٓئمذبزم٣ميمٛم٣مرإٓربايمٛم٣مر»آيمفوؽمٙمؿيٗمقل:

,إلمنمغمذيمؽ."ضمداد

ايمٔمٌم, وفمٙمَمء ايمٔمٙمَمء, ىم٣ٌمر وهٝمئ٥م ايمدائٚم٥م, ىم٣ميمٙمجٛم٥م ايمٔمٙمَمء, زال وَم٣م

َمثؾاْلَم٣ممإيم٣ٌمنرَحفاهلل,وَمـإضمٝم٣مءايمُمٝمخايمٔمالَم٥مايمٖمقزان,وايمُمٝمخ
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اهللسمٔم٣ملم,ضمٖمٓمٜمؿٝمقيب,وحمٚمدزمـآدماْلشم,وايمٔم٣ٌمدحيٝمكزمـفمقماحلجقري

يًتٖمٝمدونَمـٞمٗمقٓتاحل٣مهمظازمـضمجر,وسمرصمٝمح٣مسمف,زمدونٞم٘مغم.ونمغمهؿ

واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم

**********
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 ]مقدمة المؤلف[ 

وايمًالم وايمِمالة وضمديًث٣م, ومديًَم وايم٣ٌمؿمٛم٥م, ايمٓم٣مهرة احلٚمدهللفمعمٞمٔمٚمف

فمعمٞمٌٝمفورؽمقيمفحمٚمدوآيمفوصحٌفايمذيـؽم٣مروادمٞمٌمةديٛمف,ؽمغماضمثٝمًث٣م,

فمٙمٚمٜمؿ,وايمٔمٙمَمءورشم٥مإٞمٌٝم٣مء,أىمرمِبؿوارشًم٣م وفمعمأسم٣ٌمفمٜمؿايمذيـورشمقا

وَمقروشًم٣م.

أَم٣مزمٔمد.

لإديم٥ماحلديثٝم٥ميمألضم٘م٣ممايمممفمٝم٥م,ضمررسمفهمٜمذاخمتٌميُمتٚمؾفمعمأصق

ايمْم٣ميم٤م زمف ويًتٔمكم ٞم٣مزمًٕم٣م, أومراٞمف زمكم َمـ حيٖمٓمف َمـ يمٝمِمغم زم٣ميمًٕم٣م َتريًرا

اظمٌتدئ,وٓيًتٕمٛملفمٛمفايمرانم٤ماظمٛمتٜمل.

وومدزمٝمٛم٦مفمٗم٤مىمؾضمدي٧مَمـأطمرصمفَمـإئٚم٥مْلرادةٞمِمحإَم٥م.

زم٣ميمًٌٔم٥م: هم٣مظمراد داود وايمؼمَمذيوايمٛم٣ًمئلأَحدوايمٌخ٣مريوَمًٙمؿوأزمق

وازمـَم٣مصم٥م.

ََمـفمداأَحد.وزم٣ميمًت٥م:

َمـفمداايمٌخ٣مريوَمًٙمؿ,وومدأومقلإرزمٔم٥موأَحد.وزم٣مخلٚم٥ًم:

َمـفمداايمثالشم٥مإول.وزم٣مٕرزمٔم٥م:

َمـفمداهؿوفمداإطمغم.وزم٣ميمثالشم٥م:
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 ذيمؽوزم٣مظمتٖمؼ: فمدا وَم٣م نمغممه٣م, َمٔمٜمَم أذىمر ٓ وومد ايمٌخ٣مريوَمًٙمؿ,

همٜمقَمٌكم.

وؽمٚمٝمت ضَْمَ٘م٣ممِ»ف: ْٕ ا َأِديم٥َِّم ـْ َِم اظمََْراِم َم٣مشزُمُٙمقُغ َئمؾ ٓ أن أؽمٟميمف واهلل ,

,وأنيرزومٛم٣مايمٔمٚمؾزمَميروٝمفؽمٌح٣مٞمفوسمٔم٣ملم. ًٓ فمٙمٚمٛم٣مهفمٙمٝمٛم٣موزم٣م

**********
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 ]شرح مقدمة المصنف رحمه اهلل تعالى[ 

ش.زمًؿاهللايمرَحـايمرضمٝمؿ»قوله:ُ

زم٘مت٣مباهللايمٔمزيز, اومتداًء زم٣ميمًٌٚمٙم٥م اهللسمٔم٣ملمىمت٣مزمف اهمتتحاظمِمٛمػرَحف

واومتداًءزمًٛم٥مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,هم١منآزمتداءزم٣ميمًٌٚمٙم٥مَمـ

 ايم٣ًميمؽ, ئمٙمٚمف َم٣م ايمٔمٙمٝم٥م ايمػمىم٣مت َمـ وهمٝمٜم٣م اظمروٝم٥م, وهمٝمٜم٣مايمًٛمـ

اهلل اؽمؿ ذىمر سمٗمديؿ وهمٝمٜم٣م وصمؾ, زم٣مهللفمز وصمؾفمعمنمغمه,آؽمتٔم٣مٞم٥م فمز

إفمٓمؿ,وهقاؽمؿاهللفمعمايمِمحٝمحَمـأومقالأهؾ يماِِلؽْمِؿ وهلَمتّمٚمٛم٥م

ايمٔمٙمؿ.

اؽمٚمفايمرَحـايمرضمٝمؿ,همٜمقايمذييرضمؿفم٣ٌمدهَمـودايم٥مفمعمصٖم٥مايمرَح٥م

ي٘مٖملإنؾم٣مءاهللسمٔم٣ملمزمٛمٔمٚمفايمٔمٓمٝمٚم٥ماجلٙمٝمٙم٥م,وومدسم٘مٙمٚم٦مفمعمايمًٌٚمٙم٥مزمَم

يمُمٝمخاْلؽمالمازمـسمٝمٚمٝم٥م"فمعمايمٔمٗمٝمدةايمقاؽمْمٝم٥مايمٖمقائدايمذهٌٝم٥م"دمىمت٣ميب:

رَحفاهلل.

ش.واحلٚمدهلل»قوله:ُ

شمٛمكزم٣محلٚمدهللفمزوصمؾ4يمٔمٙمقَمٛمزيمتٜم٣م,ويمٔمٓمٝمؿؾمٟمَن٣م,هم١منإيمػوايمالم

دماحلٚمديمالؽمتٕمراق.

هقذىمرحم٣مؽمـاظمحٚمقدَمعضمٌفوسمٔمٓمٝمٚمفوإصماليمف.واحلٚمد:
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تاظمتٔمدي٥موآزَم٥م,همتٗمقل:ايمٙم٣ًمنوايمٗمٙم٤م,وسم٘مقنفمعمايمِمٖم٣موآيمتٜم٣م:

َحدتاهللفمعممج٣ميمفوىمَميمف,ىمَمسمٗمقل:َحدسمففمعمإضم٣ًمٞمفوىمرَمف.

وهلَمـأهمّمؾايمذىمر,وأضم٤مايم٘مالمإلماهللفمزوصمؾ,واهللفمزوصمؾ

حيٚمدفمعمىمؾضم٣مل4يم٘مَملهمّمٙمفوفمديمف,وومدسم٘مٙمٚم٦مفمعمَم٣ميتٔمٙمؼِب٣مدم

."ايمػمِب٣مريايمًٛم٥ميمإلَم٣ممذحهمتحايم٣ٌمريفمعم":ىمت٣ميب

ش.فمعمٞمٔمٚمفايمٓم٣مهرةوايم٣ٌمؿمٛم٥م»قوله:ُ

 وصمؾ: اهللفمز يٗمقل وصمؾىمثغمة, اهللفمز ٞمٔمؿ ََم٣م}ٕن ىُمؾِّ ـْ َِم َوآسَم٣مىُمْؿ

٣مرٌ ىَمٖمَّ يَمَٓمُٙمقٌم ٣مَن ًَ اْلْٞم إِنَّ ُِمقَه٣م َُتْ َٓ  اهللَِّ ٞمِْٔمَٚم٥َم وا سَمُٔمد  َوإِْن َي٥َم{ؽَمَٟميْمُتُٚمقُه ْٔ ا

[.32]إزِْمَراِهٝمَؿ:

ؾُم٘مراهللفمزوصمؾفمعمٞمٔمٚمفزاده٣موزم٣مركهمٝمٜم٣م,يٗمقلاهللفمزوصمؾ:وإذا

يَمَُمِديٌد} فَمَذايِب إِنَّ ىَمَٖمْرسُمْؿ ـْ
َويَمئِ ُ٘مْؿ ِٕزيَدٞمَّ ؾَمَ٘مْرسُمْؿ ـْ

يَمئِ ُ٘مْؿ َرزم  َن سَمَٟمذَّ {َوإِْذ

[.1]إزِْمَراِهٝمَؿ:

اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ َؿوَم٣مَل:ودمضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,فَم فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ

َيُْمُ٘مُرايمٛم٣َّمَس» َٓ  ـْ َيُْمُ٘مُراهللََََّم شَٓ
 (ٔ)

.

همٝمتٔمكمؾم٘مراهللفمزوصمؾدمىمؾضم٣مل.

                                                           
(, وصححو اإلماـ االلباني ٜٗ٘ٔ(, والترمذي برقم: )ٔٔٛٗأخرجو أبو داود في سننو برقم: )( ٔ(

ُرحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. 
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ُالظاهرة: ايمٗمقيؿوالنعم وايمديـ وايمٙم٣ٌمس, وايمممب إىمؾ َمثؾ

وايمٌماطاظمًتٗمٝمؿ.

ُالباطنة: وآفمتٗم٣مدوالنعم اظمٗمِمد, وضمًـ ايمْمقي٥م, ؽمالَم٥م َمثؾ

ونمغمذيمؽ.ايمِمحٝمح,

.أيايمٗمديٚم٥مواحلديث٥م:شومديًَموضمديًث٣م»قوله:ُ

ش.وايمِمالةوايمًالمفمعمٞمٌٝمفورؽمقيمفحمٚمد»قوله:ُ

هلذىمرايمٔمٌددماظمألإفمعم,يٗمقلاهللفمزالصالةُمنُهللاُعزُوجل:

 آ}وصمؾ: ـَ ايمَِّذي ٣م َ َأُّي  َي٣م ايمٛمٌَِّلِّ فَمعَم ُيَِمٙم قَن َ٘مَتُف
َوََماَلئِ اهللََّ فَمَٙمْٝمِفإِنَّ َصٙم قا ََمٛمُقا

ٙمِٝمًَم ًْ {.َوؽَمٙمُِّٚمقاسَم

ُالعباد: ُمن والصالة وصمؾ: فمز اهلل يٗمقل }ايمدفم٣مء, إِنَّ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَصؾِّ

ؿْ هَلُ ـٌ [.203]ايمتقزم٥م:{َصالسَمَؽؽَمَ٘م

دم ىمَم أي٥م, هلذه َمْمًٌٗم٣م وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل وىم٣من

ٌِْداهللَِّ ايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم َأيِبَأْوذَمريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل:ىَم٣مَنايمٛمٌَِّل  ـِ زْم

َؿإَِذاَأسَم٣مُهوَمْقٌمزمَِِمَدوَمتِِٜمْؿ,وَم٣مَل: اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ فَمعَمآِلهُماَلنٍ»َصعمَّ َصؾِّ ُٜمؿَّ ,شايمٙمَّ

فَمعَمآِلَأيِبَأْوذَم»هَمَٟمسَم٣مُهَأيِبزمَِِمَدوَمتِِف,هَمَٗم٣مَل: َصؾِّ ُٜمؿَّ شايمٙمَّ
 (ٔ)

 .

دفم٣مءزم٣ميمًالَم٥م,وهقَمـأؽمَمءاهللفمزوصمؾ.ش:وايمًالم»قوله:ُ

                                                           
ُ(.ٛٚٓٔ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٜٚٗٔأخرجو البخاري في صحيحو برقم: )( ٔ(
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أيَمُمتؼَمـايمٛمٌقةوهلآرسمٖم٣مع,وومدارسمٖمٔمقافمعمش:فمعمٞمٌٝمف»قوله:ُ

نمغمهؿ,زمَمأوضم٣مهاهللفمزوصمؾإيمٝمٜمؿَمـايمقضملايممميػ.

احمٚمًداهللفمزوصمؾوومدأرؽمؾايمرؽمقل:هقاظمرؽمؾ,ش:ورؽمقيمف»قوله:ُ

 يٗمقلاهللفمزوصمؾ: يمِٙمٛم٣َّمِسزَمُِمغمً}إلمايمٛم٣مسىم٣مهم٥م, ٥ًم ىَم٣مهمَّ َّٓ إِ َأْرؽَمْٙمٛم٣مَك اَوَم٣م

{اَوَٞمِذيرً سَمَٔم٣ملَم:12]ؽمٌٟم: اهلل ويَٗمْقُل اهللَِّ}[, َرؽُمقُل إِنِّ ايمٛم٣َّمُس ٣م َ َأُّي  َي٣م وُمْؾ

مَجِٝمٔمً {٣مإيَِمْٝمُ٘مْؿ 252]إفمراف: ويٗمقلاهللفمزوصمؾ: ايمَّ}[, ٣ٌَمَرَك َلسَم ِذيَٞمزَّ

ٌِْدِهيمَِٝمُ٘مقَنيمِْٙمَٔم٣مظمَكَِمَٞمِذيًرا [.2]ايمٖمروم٣من:{ايْمُٖمْروَم٣مَنفَمعَمفَم

َرؽُمقِلو ـْ شم٦ٌمدمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,فَم

ُفوَم٣مَل: َؿَأٞمَّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ »اهللَِصعمَّ َٓ ٍدزمَِٝمِدِه, َٚمُعيِبَأضَمٌدَوايمَِّذيَٞمْٖمُسحُمَٚمَّ ًْ َي

زم٣ِميمَِّذيُأْرؽِمْٙم٦ُمزمِِف, ـْ ُْي٠ْمَِم َيُٚمقُتَوََل ,شُمؿَّ اِن  َٞمٌْمَ َٓ ,َو َُّيُقِدي  ٥ِم َُمَّ ْٕ ا َهِذِه ـْ َِم

َأْصَح٣مِبايمٛم٣َّمرِ ـْ ىَم٣مَنَِم َّٓ شإِ
(ٔ)

.

ش.وآيمف»قوله:ُ

* زمف: ويراد يْمٙمؼ فمقموآلأل آل وهؿ: ايمِمدوم٥م, َمـضمرَم٦مفمٙمٝمف

َأْروَمَؿريضاهللفمٛمف,صمٔمٖمروآل ـِ زْم َزْيِد فمٗمٝمؾوآلايمٔم٣ٌمس,ىمَمدمضمدي٧م

 ٣ًٌم,زمََِمٍءُيْدفَمكَُخ٣ًّمزَمكْمَ َؿَيْقًَم٣مهمِٝمٛم٣َمطَمْمِٝم فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ وَم٣مَل:وَم٣مَمَرؽُمقُلاهللَِصعمَّ

 َواظمَِْديٛم٥َِم ٥َم ُوََم٘مَّ دِم»فٌه: اهللَ ُرىُمُؿ ُأَذىمِّ زَمْٝمتِل, َأْهِؾ دِم اهلَل ُرىُمُؿ ُأَذىمِّ زَمْٝمتِل َوَأْهُؾ

                                                           
 (.ٖ٘ٔأخرجو مسلم في صحيحو برقم: )( ٔ(
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ُرىُمُؿاهلَلدِمَأْهِؾزَمْٝمتِل َأْهُؾزَمْٝمتِِف؟َي٣مَزْيُدشَأْهِؾزَمْٝمتِل,ُأَذىمِّ ـْ :َوََم هَمَٗم٣مَليَمُفضُمَِمكْمٌ

َمِ ٣مُؤُه ًَ
ٞمِ وَم٣مَل: زَمْٝمتِِف؟ َأْهِؾ ـْ َِم ٣مُؤُه ًَ

ٞمِ َأيَمْٝمَس ـْ ََم زَمْٝمتِِف َأْهُؾ ـْ
َويَم٘مِ زَمْٝمتِِف, َأْهِؾ ـْ

َوآُلفَمِٗمٝمٍؾ,َوآُلصَمْٔمَٖمٍر, ُهْؿ؟وَم٣مَل:ُهْؿآُلفَمقِمٍّ ـْ َدوَم٥َمزَمْٔمَدُه,وَم٣مَل:َوََم ضُمِرَمايمِمَّ

َدوَم٥َم؟وَم٣مَل:َٞمَٔمؿْ ِءضُمِرَمايمِمَّ َٓ َه٠ُم ٣ٌَّمٍسوَم٣مَل:ىُمؾ  شَوآُلفَم
(ٔ)

.

َٕم٥ِمسم٣ٌمع:ويْمٙمؼألويرادزمفآ* ايمٙم  إََم٣مُم ي  ْٚمغَمِ
احْلِ َذَه٤َمَٞمُْمَقاُن َوإيَِمْٝمِف

ؾِمْٔمِرِهدِمَذيمَِؽ: ـْ َوَِم

تِِف ٌَــــــــ٣مُعَِمٙمَّ ُهْؿَأسْم قَداِنَوايْمَٔمَرْب***آُلايمٛمَّــٌِلِّ  ً فََم٣مصِمِؿَوايم ْٕ ا ـْ َِم

وَمَرازَمَتــــــــُف َّٓ آيُمُفإ ـْ ٤ْم***يَمْقََلَْيــُ٘م فَمعَمايمْم٣َّمنِملَأيِبهَلَ اظمَُِْمقمِّ َصعمَّ

* هم٣مٔلَمـضمرَم٦مفمٙمٝمٜمؿووم٣ملزمٔمّمٜمؿ: مجعألَمعايمِمح٤م, إذا

ايمِمدوم٥م,وايمِمح٤مهؿأصح٣مبايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿريض

اهللفمٛمٜمؿ.

هقَمـيمٗملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَم٠مَمٛم٣ًمزمف,والصحابً:*

ذيمؽ,ويمقختٙمٙم٦مردةفمعمايمِمحٝمحَمـأومقالأهؾايمٔمٙمؿ.وَم٣متفمعم

همٚمـيمٗملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿيقًَم٣م,أوؾمٜمًرا,أوؽمٛم٥ًم,أو

َم٠مَمٛم٣ًمزمفهمٜمقصح٣ميب.,ضمتكويمقىم٣منؽم٣مفم٥ًمَمـايم٣ًمفم٣متأومؾ,أوأىمثر

,وٓئمدهل٣مرء.ػوايمِمح٥ٌمأصمره٣مفمٓمٝمؿ,وهمّمٙمٜم٣مذي

                                                           
ُ(.ٕٛٓٗ)أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ( ٔ(
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ش.دمٞمٌمةديٛمفؽمغًماضمثٝمًث٣موايمذيـؽم٣مروا»قوله:ُ

أيؽم٣مرفمقادمٞمٌمةديـاهللفمزوصمؾ,وزمذيمقااجلٜمدوإَمقال,وهجروا

يمذيمؽ, همِمػموا ايمٌٔمٝمد, ايمٗمري٤مومٌؾ وفم٣مداهؿ إوؿم٣من, وسمرىمقا ايمٌٙمدان,

همٟمفمزهؿاهللفمزوصمؾ.

َيٛمْ}واهللفمزوصمؾيٗمقل: وااهللََّ آََمٛمُقاإِْنسَمٛمٌُْمُ ـَ ٣مايمَِّذي َ ٦ٌِّْمَي٣مَأُّي  ىُمْؿَوُيَث ٌُمْ

[,همٛمٌمهؿاهللفمزوصمؾيمٛمٌمةديٛمف.1]حمٚمد:{َأوْمَداََمُ٘مؿْ

أيهئًم٣م,َلي٘مقٞمقازم٣مظمتقاٞمكموٓزم٣مظمتَموسمكم.ش,ضمثٝمًث٣م»قوله:ُو

ش.وفمعمأسم٣ٌمفمفايمذيـورشمقافمٙمٚمٜمؿ»قوله:ُ

٣مزمُِٗمقَن},يٗمقلاهللفمزوصمؾ:ُمـصم٣مءزمٔمدهؿؽمغمهؿَمـأطمذأي ًَّ َوايم

َوَّ ْٕ فَمٛمُْٜمْؿا اهللَُّ َريِضَ ٣مٍن ًَ زم١ِمضِْم ٌَُٔمقُهْؿ اسمَّ ـَ َوايمَِّذي َْٞمَِم٣مِر ْٕ َوا ـَ اظمَُْٜم٣مصِمِري ـَ َِم يُمقَن

َذيمَِؽ َأزَمًدا همِٝمَٜم٣م ـَ طَم٣ميمِِدي ََْن٣َمُر ْٕ ا َتَٜم٣م ََتْ ِري جَتْ صَمٛم٣َّمٍت ْؿ هَلُ َوَأفَمدَّ فَمٛمُْف َوَرُوقا

[.200]ايمتقزم٥م:{ايْمَٖمْقُزايْمَٔمٓمِٝمؿُ

فَمٛمُْٜمََم,وَم٣مَل:وَم٣مَلودم اهللَُّ َريِضَ ضُمَِمكْمٍ ـَ ايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفِمْٚمَراَنزْم

 َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ »ايمٛمٌَِّل  ـَ ايمَِّذي شُمؿَّ َيُٙمقََنُْؿ, ـَ ايمَِّذي شُمؿَّ وَمْرِن, ىُمْؿ طَمغْمُ

شَيُٙمقََنُؿْ
(ٔ)

.

                                                           
ُ. (ٖٕ٘٘(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٕٔ٘ٙأخرجو البخاري في صحيحو برقم: )( ٔ(
ُ(.ٖٕٕ(, وابن ماجو برقم: )ٕٕٛٙ(, والترمذي برقم: )ٖٔٗٙأخرجو أبو داود برقم: )( ٕ(
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ُ إٞمٌٝم٣مء»قوله: ورشم٥م وايمٔمٙمَمء اش: صعم ايمٛمٌل آيمفيمٗمقل وفمعم فمٙمٝمف هلل

٣م,»وؽمٙمؿ: ِدْرمَهً َٓ َو ِديٛم٣َمًرا شُمقا ُْيَقرِّ ََل َْٞمٌَِٝم٣مَء ْٕ ا َوإِنَّ َْٞمٌَِٝم٣مِء, ْٕ ا َوَرشَم٥ُم ايْمُٔمَٙمََمَء َوإِنَّ

َواهمِرٍ َأطَمَذُهَأطَمَذزمَِحظٍّ ـْ شُمقاايْمِٔمْٙمَؿ,هَمَٚم شوإٞمَمَورَّ
(ٕ)

.

ايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مدمَم٣مالفزمكمهذااحلدي٧م,واطمتوٓفائدة:ُ*

َؿوَم٣مَل: فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ َٓ»َأيبزَمْ٘مٍرايمِمديؼريضاهللفمٛمف:إِنَّ

شُٞمقَرُث,ََم٣مسَمَرىْمٛم٣َمَصَدوَم٥مٌ
(ٔ)

يَمُدْٞمَؽَويمِٝم٣ًّم*}:زىمري٣مومقلىمذيمؽو ـْ هَمَٜم٤ْمرِمَِم

 َواصْمَٔمْٙمُف َئْمُٗمقَب آِل ـْ َِم َوَيِرُث َرِوٝم٣ًّمَيِرشُمٛمِل {َربِّ وإٞمَم,[,3-5]َمريؿ:

َمغماشمٜمؿايمٔمٙمؿوايمٔمٚمؾزمف.

ش.وأىمرمِبؿوارشًم٣موَمقرشًم٣م»قوله:ُ

هذاشمٛم٣مءفمعمايمٔمٙمؿاظمقروث,وفمعمايمقارشمكميمف4وهؿايمٔمٙمَمء,وٓؾمؽ 

نىم٣منَمـايمٔم٣مَمٙمكمزمف,إأنايمٔم٣مَلٓيٛمتٖمعزمٔمٙمٚمفإٓ همٗمدوَم٣مَلَرؽُمقُلاهلِلَصعمَّ

 ُف»فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ:اهللُ ًَ ٣ٌَميٌِعَٞمْٖم ايمٛم٣َّمِسَيْٕمُدوهَم ٥ٌميَمَؽَأْوفَمَٙمْٝمَؽ,ىُمؾ  َوايْمُٗمْرآُنضُمجَّ

شهَمُٚمْٔمتُِٗمَٜم٣مَأْوَُمقزمُِٗمَٜم٣م
(ٕ)

.

ىمٙمٚم٥مُي٠مسمكِب٣ميمٙمٖمِمؾزمكماخلْم٥ٌموَم٣مزمٔمده٣م,وومدىم٣منش:أَم٣مزمٔمد»قوله:ُ

دمطمْمٌ دمىمٙمَمسمف,ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿيٟميتِب٣م ويٟميتِب٣م ف,

                                                           
ُ. (ٜ٘ٚٔ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٖٜٖٓأخرجو البخاري في صحيحو برقم: )( ٔ(
ُ(, من حديث أبي مالك األشعري رضي اهلل عنو.ٖٕٕبرقم: )أخرجو مسلم في صحيحو ( ٕ(
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٥ٌَِمزَمْٔمَدايمثَّٛم٣َمِء:"وومدزمقباْلَم٣ممايمٌخ٣مريدمصحٝمحف: وَم٣مَلدِماخُلْْم ـْ زَم٣مُبََم

٣مزَمْٔمُد ."َأَمَّ

٣ًٌمَم٣مُي٠مسمكزمٔمده٣موسمٗمديره٣م: وَمٜمَمي٘مـَمـرءزمٔمد,همٜمقىمذا,وهلذانم٣ميم

زم٣ميمٖم٣مء.

ايمتٗمري٤م4إذزمفيُمٔمرأٞمفاطمتٌمهَمـنمغمه,وأرادش:همٜمذاخمتٌٌم»قوله:ُ

.,وومدسمٗمدمأٞمفاطمتٌمهَمـاْلظم٣ممٓزمـدومٝمؼايمٔمٝمدأٞمفيمٝمسزم٣مظمْمقل

ش.يُمتٚمؾفمعمأصقلإديم٥ماحلديثٝم٥م»قوله:ُ

طمرجزمفإديم٥مايمٗمرآٞمٝم٥م4ٕٞمفَليّمٔمٜم٣مدمهذاايم٘مت٣مب.

وأديم٥مأهؾايمًٛم٥مواجلَمفم٥مشمالشم٥مىمَمسمٗمدم:ايمٗمرآن,وايمًٛم٥م,واْلمج٣مع.

 زم٣محلديثٝم٥م: وأهمٔم٣ميمف,واظمراد وؽمٙمؿ, آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل أومقل

وسمٗمريراسمف.

ُ ايمممفمٝم٥م»قوله: ش:يمألضم٘م٣مم ايمت٘مٙمٝمٖمٝم٥م ِب٣م ايمقاصم٤مواظمراد وهل

.ظمًتح٤مواحلرامواظم٘مروهواظم٣ٌمحوا

وطمرجزمذيمؽإضم٘م٣ممنمغمايمممفمٝم٥م4ىم٣مٕضم٘م٣ممايمٔمٗمٙمٝم٥م,وايمٔم٣مدي٥م.

ش.٣مضمررسمفَتريًرازم٣ميمٕمً»قوله:ُ

ضمٝم٧م َمـ َتريره4 دم وزم٣ميمغ إضم٣مدي٧م, َمـ ىمثغم َمـ اصْمٖم٣مه أٞمف أي

.آطمتِم٣مر,وَمـضمٝم٧مايمتخري٨م,واحل٘مؿفمٙمٝمفزمَميٙمٝمؼزمف
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ش.يمٝمِمغمَمـحيٖمٓمف»قوله:ُ

َمـحيٖمظهذاايم٘مت٣مبَمعهمٜمٚمف.ٌحأييمٝمِم

ٞم٣مزمًٕم٣م» أومراٞمف زمكم ونمغمش: وهمٜمٚمف, زمٔمٙمٚمف, َمتٚمٝمًزا ٞم٣مزمًٕم٣م زَمالئف زمكم أي

ذيمؽ.

يمففمقًٞم٣م,زمٔمدفمقناهللش:ويًتٔمكمزمفايمْم٣ميم٤ماظمٌتدي»قوله:ُ أييتخذه

فمزوصمؾ4دمَمٔمرهم٥مأَمٜم٣متإديم٥مايمتلفمٙمٝمٜم٣مأضم٘م٣ممايمديـ.

هقايمْم٣ميم٤مايمذيَليرؽمخزم٣مفمفدمايمٔمٙمؿ.وايمْم٣ميم٤ماظمٌتدي:

ش.وٓيًتٕمٛملفمٛمفايمرانم٤ماظمٛمتٜمل»قوله:ُ

إلمَمّم٣مَن وايمٔمقدة ٣م,ٓؽمٝمَمَمعَمرورإي٣ممأيظمراصمٔم٥مأديم٥مإضم٘م٣مم,

إذأناْلٞم٣ًمنومديٙمحٗمفايمٖمتقروايمٛمًٝم٣من,ويمٝمسَمٔمٛمكذيمؽأن وإفمقام,

وإٞمَميريدزم٣مظمٛمتٜملَمـومد,ؾإلمَمرضمٙم٥ميٛمتٜملهمٝمٜم٣مَمـايمْمٙم٤ماْلٞم٣ًمنيِم

زمٙمغَمٌٙمًٕم٣ميٖمٝمدويًتٖمٝمد,وإٓهم٣ميمٔمٙمؿٓيٛمتٜملوومتف.

."اظمحػمةإلماظمٗمػمةَمـ"كماُقالُاإلمامُأحمدُرحمهُهللا:

 وؽمٙمؿ: وفمعمآيمف }وومدوم٣ملاهللفمزوصمؾيمٛمٌٝمفصعماهللفمٙمٝمف َربِّ َووُمْؾ

 [.222]ؿمف:{ِزْدِنفِمْٙمًَم

َمعأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿص٣مضم٤مفمٙمؿوفمٚمؾ.

ش.وومدزمٝمٛم٦مفمٗم٤مىمؾضمدي٧مَمـأطمرصمفَمـإئٚم٥مايمًت٥م»قوله:ُ
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أ إذا اظمٜمٚم٥م, إَمقر َمـ إنوهذا شمؿ احلدي٧م, َمِم٣مدر إلم ايمٔمزو َمـ ٞمف

ايمٛمٖمقسسمْمٚمئـضمكمجتدايمٔمزوإلمأَمٜم٣متايم٘مت٤م4ٓؽمٝمَمَمـافمتٛمكَمٛمٜمؿ

َمـأؽمٛمدهمٗمدأضم٣مل,شمؿإنإَم٥مفم٣ميم٥مفمعمىمت٤ماظمتٗمدَمكم,وإٞمَموزم٣ميمِمحٝمح,

يٗمقماظمتٟمطمرزم٣مؽمتٛم٣ٌمطَم٣ميًتٛمٌْمفَمٛمٜم٣مَمـإضم٘م٣ممونمغمذيمؽ.

ش.ْلرادةٞمِمحإَم٥م»قوله:ُ

ٌِْد فَم ـِ زْم ٕنايمديـايمٛمِمٝمح٥م,وومدشم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مصَمِريِر

 وَم٣مَل: ريضاهللفمٛمف, إوَِم٣مِم»اهللَِّ فَمعَم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل زَم٣مَئْم٦ُم

ٙمِؿٍ ًْ َُم ىَم٣مِة,َوايمٛم ِْمِحيمُِ٘مؾِّ اَلِة,َوإِيَت٣مِءايمزَّ شايمِمَّ
(ٔ)

.

أٙمقهم ايمِمحٝمحوايمّمٔمٝمػوَلسمٌكم,طمرصم٦ميمإلَم٥م وومدمجٔم٦مهمٝمف ىمت٣مزًم٣م

ايمتٌسإَمرفمٙمٝمٜمؿ,ورزمَمفمٚمٙمقازمَمَليث٦ٌمفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف

وؽمٙمؿ.

ُهللاٌُقول: ُبنُهاديُالوادعًُرحمه ُمقبل ٓ"ولذلكُكانُشٌخنا

ٞمحدثدمطمْمٌٛم٣م,وحم٣مضاسمٛم٣م,ودروؽمٛم٣م,إٓزمَمشم٦ٌمفمـٞمٌٝمٛم٣مصعماهللفمٙمٝمف

,زمٚمٔمٛمكىمالَمفرَحفاهلل."عمآيمفوؽمٙمؿوفم

وَل وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل ايمٛمٌلصعم فمـ اظمحدثضمديًث٣م ذىمر وإذا

يث٦ٌم4سمٔمكمفمٙمٝمفذىمرؤمٖمف,وإناؽمتْم٣معأنيٟميتزمٔمٙمتفهمٜمقأىمٚمؾ,وهذا

                                                           
ُ(.ٙ٘(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٚ٘أخرجو البخاري في صحيحو برقم: )( ٔ(
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هذا ضمدي٧مؤمٝمػ, هذا هم٘مقٞمؽسمٗمقل: ايمٕمش, ويمٝمسَمـ ايمٛمِمح, َمـ

 ويمرؽمقيمف, ويم٘مت٣مزمف, وصمؾ, فمز هلل ٕنٞمِمح وفم٣مَمتٜمؿ, اظمًٙمٚمكم وٕئٚم٥م

ايمٛم٣مسىمٙمٜمؿَمْم٣ميمٌقنزم٣ميمٔمٚمؾزمحدي٧مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

وهذاايمٛمِمحٓيٗمقمزمفإٓأهؾايمًٛم٥مواجلَمفم٥م4أهؾاحلدي٧موإشمر.

ش.هم٣مظمرادزم٣ميمًٌٔم٥م»قوله:ُ

أيإذاومٙم٦م:هذاضمدي٧مأطمرصمفايمًٌٔم٥م.

ش.أَحد»قوله:ُ

 اهلل: فمٌد أزمق اْلَم٣مم ايمُمٝم٣ٌمنهق ضمٛمٌؾ زمـ حمٚمد زمـ :اظمتقذمأَحد

ص٣مضم٤ماظمًٛمد,وىمت٣مزمفاظمًٛمدئمتػمديقانايمًٛم٥م,ضمقىأىمثرَمـ,ه(122)

شمالشمكمأيمػضمدي٧م,ضمتكذىمرزمٔمّمٜمؿ:أٞمفزمزي٣مداتفمٌداهللزمـأَحدوصؾ

إلمأرزمٔمكمأيمػضمدي٧م.

 هم٘مثغمَمٛمفدمايمِمحٝمحكم, وىمثغمفمعمذؿمٜمَم,وىمثغموأضم٣مديثفَمٗم٣مرزم٥م,

حيت٨مزمفايمٔمٙمَمء.

يمٝمسهمٝمفضمدي٧مَمقوقع.ووم٣ملهمٝمفزمٔمّمٜمؿ:

 ٓهمٗمٝمؾ: همٜمذا ضمٝم٧ماظمتـ, َمـ ضمدي٧مَمقوقع يمٝمسهمٝمف أٞمف أراد إن

ونمغمذيمؽَمـهمّم٣مئؾَمرووفمًٗمالنيًتٗمٝمؿ4َٕن٣مومدوصمدتهمٝمفأضم٣مدي٧م

اظمقوقفم٣مت.
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ىم أو زم٣ميم٘مذب, اهتؿ َمـ رواسمف دم يمٝمس زمٟمٞمف أرد هقوإن همٜمذا ذاب,

ايمِمقاب.

وىم٣منإولميمٙمح٣مهمظأنيٗمدماْلَم٣ممايمٌخ٣مرييمِمحتف,ويم٘مٛمفومدماْلَم٣مم

ؿمٌٗم٥مً أومدم همٜمقأَحدَمـضمٝم٧مأٞمف اظمتٌعَمـضمٝم٧مايمْمريٗم٥م, اْلَم٣مم وٕٞمف ,

إَم٣ممأهؾايمًٛم٥مواجلَمفم٥مدمفمٜمده.

وىمثغمُمـؽمٙمؽؽمٌٝمؾايمًٛم٥ميٛمت٤ًمإيمٝمف4ٕٞمفازمتقمزمٚمًٟميم٥مايمٗمقل:زمخٙمؼ

ايمٗمرآن,وطمرجَمٛمٜم٣مىم٣ميمذه٤مإَحر.

ش.وايمٌخ٣مري»قوله:ُ

 أزمقفمٌداهلل: حمٚمدزمـإؽمَمفمٝمؾزمـإزمراهٝمؿايمٌخ٣مرياجلٔمٖملهقاْلَم٣مم

ص٣مضم٤مهقصمٌؾاحلٖمظوهمٗمٝمفاظمحدشمكموحمدثايمٖمٗمٜم٣مء4(122):اظمتقذم

َمـ وهق فمعماْلؿمالق, ايمِمحٝمحأصحايم٘مت٤ماظمِمٛمٖم٥م وىمت٣مزمف ايمِمحٝمح,

إ همٗمًٜم٣م4 ايمًٙمٖمٝم٥م,أٞمٖمًٜم٣م وأشم٣مر ايمٗمرآٞمٝم٥م, زم٣مٔي٣مت ىمت٣مزمف ضمعم أٞمف ذ

وايمتٖمًغماتايمتلٓنمٛمكفمٛمٜم٣م.

وهمٗمفاْلَم٣ممايمٌخ٣مريرَحفاهللدمأزمقازمف,وي٘مرراحلدي٧مويٗمْمٔمفيمٙمٖم٣مئدة.

وومدٞم٣موؾزمٔمّمٜمؿزمكمايمٌخ٣مريوَمًٙمؿ,وفمٛمدايمتحٗمٝمؼجتدأنصحٝمح

ايمٛم٘م٦مفمعمَمٗمدَم٥مايمٌخ٣مريهقأصحٜم٣مظمرصمح٣متذىمره٣ماحل٣مهمظدمىمت٣مزمف

.ازمـصالح
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ش.وَمًٙمؿ»قوله:ُ

 احلًكم: أزمق اْلَم٣مم زمـاحلج٣مجهق اظمتقذمايمٛمٝم٣ًمزمقريايمٗمُمغميَمًٙمؿ

أصحايم٘مت٤ماظمِمٛمٖم٥م(132):ؽمٛم٥م وصحٝمحف ص٣مضم٤مىمت٣مبايمِمحٝمح, ,

زمٔمدصحٝمحاْلَم٣ممايمٌخ٣مريرَح٥ماهللفمٙمٝمٜمَمأمجٔمكم.

ش.وأزمقداود»قوله:ُ

 اْلَم٣مم: إؾمٔم٧مهق زمـ ,(115):ؽمٛم٥ماظمتقذم ايمًجًت٣منؽمٙمٝمَمن

ص٣مضم٤مىمت٣مبايمًٛمـ,وزمٔمّمٜمؿيٗمدمىمت٣مزمفايمًٛمـفمعمنمغمهَمـايم٘مت٤م,زمؾ

همٝمف وهقىمت٣مبواؽمع, ايمرضم٣مل, ايمًٛمـسمٌقي٣ٌمتيُمدهل٣م زمقبدمىمت٣مزمف إٞمف

.ٔمٙمؾ,ويمٝمسيمفطمْم٥ٌمَمـايمايٓمؿىمثغمًايم٘مثغمَمـإضم٣مدي٧م,و

ش.وايمؼمَمذي»قوله:ُ

 فمٝمًك: أزمق اْلَم٣مم ايمؼمَمذيهق زمـؽَمْقَرة زمـفمٝمًك :ؽمٛم٥ماظمتقذم حمٚمد

ضمتكأن(113) وهقَمـأٞمٖمسايم٘مت٤م, اجل٣مَمعويًٚمكزم٣ميمًٛمـ, وىمت٣مزمف ,

زمٔمّمٜمؿيٗمدَمففمعمنمغمهَمـايم٘مت٤م4ٕٞمفضمقىأَمقًراَلسم٘مـدمنمغمه:

أٞمفأسمكزمٟمديم٥مإضم٘م٣ممَمٌقزًم٣مفمٙمٝمٜم٣م.منها:*

أٞمفيذىمرأومقالايمٔمٙمَمء.ومنها:*

ٞمفيذىمردمايم٣ٌمبَم٣مصم٣مءَمـإضم٣مدي٧م.أومنها:ُ*

أٞمفىمت٣مبفمٙمؾ.ومنها:*
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ٓيقاهمؼدماحل٘مؿفمٙمٝمف.ومدأٞمفيذىمردرصم٥ماحلدي٧م4وإنىم٣منومنها:ُ*

دمآطمرهىمت٣مبايمٔمٙمؾايمذييًتٖمٝمدَمٛمفايمٔمٙمَمء.ذىمرأٞمفومنها:*

ش.وايمٛم٣ًمئل»قوله:ُ

,(303):ؽمٛم٥ماظمتقذم أَحدزمـؾمٔمٝم٤مايمٛم٣ًمئلهقاْلَم٣ممأزمقفمٌدايمرَحـ:

,ويمف,وئمتػمَمـىمت٤مايمٔمٙمؾوىمت٣مزمفايمًٛمـايمذيُئمزىإيمٝمف:اظمرادزمفاظمجتٌك

ايمًٛمـايم٘مػمى.

واظمجتٌكومدهمّمٙمفزمٔمّمٜمؿدمذؿمففمعمصحٝمحَمًٙمؿ,وٓيًتٗمٝمؿيمف

هذا,هم١مندمايمٛم٣ًمئلايمّمٔمٝمػونمغمذيمؽ.

ش.وازمـَم٣مصمف»قوله:ُ

 اهلل: فمٌد أزمق اْلَم٣مم زمـهق اهللحمٚمد رَحف ايمٗمزويٛمل :ؽمٛم٥ماظمتقذم يزيد

وزمٝم٣مناظمٔمتٗمد,(113) ايمًٛم٥م, ٞمٖمٝم٥ًمدمؿمريٗم٥م زمٚمٗمدَم٥م ايمًٛمـزمدأه وىمت٣مزمف ,

إلمنمغمذيمؽ.

.ايمٖمّمؾزمـؿم٣مهرَمتٟمطمًرادطمؾهذاايم٘مت٣مبدمإَمٜم٣متايم٦ًموأُ

ىمثغمً همٝمف أن ايم٦ًم4 إَمٜم٣مت فمـ ختٙمٖمف دم إضم٣مدي٧ماوايم٤ًٌم َمـ

ايمّمٔمٝمٖم٥م,ضمتكوم٣ملزمٔمّمٜمؿ:أنمٙم٤مَمٖمرداتازمـَم٣مصمفؤمٝمٖم٥م.

ش.وزم٣ميمًت٥م:َم٣مفمداأَحد»قوله:ُ

ئمٛمل:ايمٌخ٣مريوَمًٙمؿوأزمقداودوايمؼمَمذيوايمٛم٣ًمئلوازمـَم٣مصمف.
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ش.وزم٣مخلٚم٥ًم:َم٣مفمداايمٌخ٣مريوَمًٙمؿ»قوله:ُ

وهؿ:أَحدوأزمقداودوايمؼمَمذيوايمٛم٣ًمئلوازمـَم٣مصمف.

ش.أومقل:إرزمٔم٥موأَحدوومد»قوله:ُ

ئمٛمل:يمفؿمريٗم٣مندموصػهذاايمٛمقعَمـاظمخرصمكم.

ش.وزم٣مٕرزمٔم٥م:َم٣مفمداايمثالشم٥مإَُول»قوله:ُ

ئمٛمل:أزمقداودوايمؼمَمذيوايمٛم٣ًمئلوازمـَم٣مصمف.

ش.وزم٣ميمثالشم٥م:َمـفمداهؿوفمداإطمغم»قوله:ُ

ئمٛمل:أزمقداودوايمؼمَمذيوايمٛم٣ًمئل.

ش.وزم٣مظمتٖمؼفمٙمٝمف»قوله:ُ

ل:ايمٌخ٣مريوَمًٙمؿ,أياسمٖمٗم٣مفمعماحلدي٧م.ئمٛم

أَنَمأطمرصم٣مهفمـصح٣ميٍبواضمٍد.:زم٣مٓسمٖم٣مقواظمراد

 ََمْٓمُٙمقًَم٣م»همٚمثؾضمدي٧م: َأْو ـَم٣مظم٣ًِم َأطَم٣مَك شاْٞمٌُمْ
(ٔ)

اسمٖمٗم٣م زمٟمَنَم ٞمٗمقل: ٓ ,

وَمًٙمؿ فمـأٞمسزمـَم٣ميمؽريضاهللفمٛمف, ايمٌخ٣مريأطمرصمف أن َمع فمٙمٝمف,

ريضاهللفمٛمٜمَم.أطمرصمففمـصم٣مزمرزمـفمٌداهلل

ُ* هم١منأصحايمِمحٝمحفائدة: اظمراسم٤مايمؼمصمٝمح4 هذه َمـذىمر ويًتٖم٣مد

فمٛمدايمٔمٙمَمءاظمتٖمؼفمٙمٝمف,شمؿَم٣ماٞمٖمردزمفايمٌخ٣مري,شمؿَم٣ماٞمٖمردزمفَمًٙمؿ,شمؿَم٣م

                                                           
(, من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو, واللفظ ٖٕٗٗأخرجو البخاري في صحيحو برقم: )( ٔ(

ُ. رضي اهلل عنهما(, من حديث جابر بن عبد اهللٕٗٛ٘لو, ومسلم في صحيحو برقم: )
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ىم٣منفمعمذطايمٌخ٣مريوَمًٙمؿ,شمؿَم٣مىم٣منفمعمذطايمٌخ٣مري,شمؿَم٣مىم٣من

فمعمذطَمًٙمؿ,شمؿَم٣مصحفمعمنمغمذؿمٜمَم.

ش.وومدٓأذىمرَمٔمٜمَمنمغممه٣م,وَم٣مفمداذيمؽهمٜمقَمٌكم»قوله:ُ

واؽمتٕمٛمل ايمٗمٛمْمرة, صم٣موز وَمًٙمؿ ايمٌخ٣مري أطمرصمف إذا احلدي٧م ٕن

زمؾ فمـذىمرَمـؽمقامه٣م4 نزمٔمضايمٔمٙمَمءئمتػمَمـيذىمرؽمقمه٣مإزمذىمرمه٣م

.َمٔمٜمَمىم٣مظمٗمٌم

 طُمرَجهم١مذا دم أو وَمًٙمؿ, ايمٌخ٣مري دم اؽمتٕمٛملأضمدمه٣ماحلدي٧م ,

زم١مطمراصمٜمَميمففمـىمثرةايمتخري٨موايمتٔمٗمٝم٤م.

ش.وؽمٚمٝمتف:زمٙمقغاظمرام»قوله:ُ

أيزمٙمقغاظمٗمِمدواظمْمٙم٤م.زمٙمقغاظمرام:

طمرجزمفأديم٥ماظمٔمتٗمد4ٕناظمًٙمؿيمففمٗمٝمدةوفم٣ٌمدة,:(َمـأديم٥مإضم٘م٣مم)

وإنىم٣منفمٛمداْلمج٣ملىمؾيدطمؾدمزمٔمض.

زم٣ميمٔمٙمؿوايمٔمٚمؾ.سُمتٙمٗمكوإضم٘م٣مم:سُمتٙمٗمكزم٣ميمٔمٙمؿ,هم٣ميمٔمٗمٝمدة:

 وايمٔمٗمٝمدة: ومٙمٌل, ِب٣م وايمٔمٚمؾ ِب٣م ايمٔمٙمؿ ومٙمٌل,وإضم٘م٣مم: ِب٣م ايمٔمٙمؿ

وايمٔمٚمؾِب٣مومدي٘مقنزم٣مجلقارح.
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ٗمٝمدةوأضم٘م٣مم,أضمًـَمـسمٗمًٝمٚمٜمؿ:زمٟمصقلوهمروع4ايمديـإلمفموسمٗمًٝمؿ

ٕنسمٗمًٝمؿايمديـإلمأصقلوهمروعومداٞمتٗمدهزمٔمضايمٔمٙمَمء,وضم٘مٚمقافمٙمٝمف

زمٟمٞمفسمٗمًٝمؿَمٌتدع.

:(111:ُص)ُاللفظٌةُالمناهًُفًُمعجم♫بكرُأبوُزٌدُقال

ُ:ُوفروعُأصول

فمـوٓ-فمٛمٜمؿاهللريض-ايمِمح٣مزم٥مفمـٓأصؾيمفيمٝمسايمتٖمريؼهذا

اظمٔمتزيم٥م,َمـَمٟمطمقذهقوإٞمَماْلؽمالم,أئٚم٥موٓزم١مضم٣ًمن,هلؿايمت٣مزمٔمكم

.ايمٖمٗمٜم٣مءزمٔمضسمٙمٗم٣مهوفمٛمٜمؿايمٌدع,أهؾَمـوُأَمث٣مهلؿ

.زمفيٛمّمٌطزمٝمٛمٜمَمضمدووعيٚم٘مـوَٓمتٛم٣مومض,سمٖمريؼوهق

اهللرَحف-ايمٗمٝمؿوازمـ,-سمٔم٣ملماهللرَحف-سمٝمٚمٝم٥مازمـاْلؽمالمويمُمٝمخ

.ايمتٖمريؼهذاٞمٗمضدمَمٜمٚم٥مٌَم٣ٌمضم٧ُم-سمٔم٣ملم

إلمَمٛمٗمًٚم٥مايمممئم٥مأضم٘م٣ممأناظمتٗمدَمكمىمالمدماٞمتممأٞمف:خالصتهُبما

زم٣مٕصقلويٗمِمدونوهمروع,ُأصقل َمـفُمٙمِؿوَم٣مزم٣ميمٔمٗمٝمدة,يتٔمٙمؼَم٣م:

.ايمٔمٌٝمدأهمٔم٣ملأضم٘م٣ممهمٗمف:وزم٣ميمٖمروعزم٣ميميورة,اْلؽمالم

َمـ٣محمدشمًويراهايمتٗمًٝمؿ,هذايرسميضٓ-سمٔم٣ملماهللرَحف-سمٝمٚمٝم٥موازمـ

وَم٣مايمٛمِمقصظمقصم٤مآفمتٗم٣مدوأنايمٌدع,أهؾَمـوأَمث٣مهلؿاظمٔمتزيم٥مومٌؾ

وأن.آَمتث٣ملودافملآفمتٗم٣مديمزومضمٝم٧مَمـواضمٍد,َم٣ًمٍقدمايمممئم٥مَتٙمٝمف

ها.زمٝمٛمٜمَمايمٖم٣مصؾاحلدِّزمٔمدمَمٛمٗمقٌضايمتٗمًٝمؿ
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وأؽمقءَمـذيمؽسمٗمًٝمؿايمديـإلم:ومُمقرويم٣ٌمب4إذأنهذاايمتٗمًٝمؿأضمؾ

احلرام,وضمرماحلالل,ىمَمهقؿمريٗم٥ماحلززمٝمكموايمرائٝمكمواهللاظمًتٔم٣من.

واهللأؽمٟملأنَٓئمؾَم٣مفمٚمٙمٛم٣مفمٙمٝمٛم٣م»قوله:ُ ًٓ ش.وزم٣م

ٕناْلٞم٣ًمنئمٚمؾ,وايمٔمٚمؾإذاَلي٘مـطم٣ميمًِم٣مهللفمزوصمؾ,وفمعمؿمريٗم٥م

 ص٣مضمٌف, فمعم َمردود همٜمق وؽمٙمؿ, آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل اهللصعم ودمرؽمقل

ش.وايمٗمرآنضمج٥ميمؽأوفمٙمٝمؽ»احلدي٧م:

هم٣مْلٞم٣ًمنيًٟملرزمففمزوصمؾأنيقهمٗمفيمٙمٔمٚمؾايمِم٣ميمح,وأنٓي٘مقنهذا

َزْيٍدريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل:ايمٔمٚمؾضمج٥مفمٙمٝمف, ـِ همٖملَمًٙمؿَمـضمدي٧مُأؽَم٣مََم٥َمزْم

 َّٓ إِ ُٚمُف ُأىَمٙمِّ َٓ  َأنِّ َأسَمَرْوَن هَمَٗم٣مَل: َٚمُف؟ هَمُتَ٘مٙمِّ فُمْثََمَن فَمعَم سَمْدطُمُؾ َٓ َأ يَمُف: وِمٝمَؾ

ْٚمُتُفهمِٝمََمزَمْٝمٛمِلَوزَمٝمْٛمَُف,ََم٣مُدوَنَأْنَأهْمتَ َأْنُأؽْمِٚمُٔمُ٘مْؿ؟َواهللِيَمَٗمْدىَمٙمَّ ُأضِم٤م  َٓ تَِحَأَْمًرا

ايمٛم٣َّمِسزَمْٔمَد ُفطَمغْمُ َأَِمغًما:إِٞمَّ ضََمٍد,َيُ٘مقُنفَمقَمَّ
ِٕ َأوُمقُل َٓ هَمَتَحُف,َو ـْ َلََم َأىُمقَنَأوَّ

 َيُٗمقُل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهلِل َرؽُمقَل ؽَمِٚمْٔم٦ُم َيْقَم»ََم٣م صُمِؾ زم٣ِميمرَّ ُي٠ْمسَمك

هَمٝمُ ََمُرايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, احْلِ َيُدوُر ىَمََم ٣م ِِبَ هَمَٝمُدوُر زَمْْمٛمِِف, َأوْمَت٣مُب هَمَتٛمَْديمُِؼ ايمٛم٣َّمِر, دِم ْٙمَٗمك

سَمْٟمَُمُر ـْ سَمُ٘م ْ َأََل يَمَؽ؟ ََم٣م هُماَلُن َي٣م هَمَٝمُٗمقيُمقَن: ايمٛم٣َّمِر, َأْهُؾ إيَِمْٝمِف هَمَٝمْجَتِٚمُع ضَمك, زم٣ِميمرَّ

اظمُْٛمَْ٘مر؟هَمَٝمُٗمقُل ـِ آسمِٝمِف,زم٣ِمظمَْْٔمُروِف,َوسَمٛمَْٜمكفَم َٓ :زَمعَم,وَمْدىُمٛم٦ُْمآَُمُرزم٣ِمظمَْْٔمُروِفَو

اظمُْٛمَْ٘مِرَوآسمِٝمفِ ـِ شَوَأَْنَكفَم
(ٔ)

.

                                                           
ُُ(.ٜٜٕٛأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ(
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هم٣ميمرزقرزوم٣من:ش:وأنيرزومٛم٣مايمٔمٚمؾزمَميروٝمفؽمٌح٣مٞمفوسمٔم٣ملم»قوله:ُ

وهقايمْمٔم٣مموايمممابوايمٙم٣ٌمسوايمزوصم٥موايمٌٝم٦م.إول:رزقضمز:

 َمٔمٛمقي: رزق وايمث٣من: اْلؽمالم, وهقوهق وايمٔمٚمؾ, يمٙمًٛم٥م, ايمتقهمٝمؼ

وايمٔمٚمؾ ايمٛم٣مهمع ايمٔمٙمؿ يرزومف أن رزمف اْلٞم٣ًمن همٝمًٟمل ايمرزومكم, أذفأٞمقاع

ايمِم٣ميمح.

فٌه:ُوُ* ايمرىهللفمزوصمؾ: وهلَمـايمِمٖم٣متايمٖمٔمٙمٝم٥م,إشم٣ٌمتصٖم٥م

ايمتليٖمٔمٙمٜم٣مَمتكؾم٣مءؽمٌح٣مٞمفوسمٔم٣ملم.

**********
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 ]كتاب المياه[ -]كتاب الطهارة[

َهاَرةُِِكَتاُبُ] اهُِ]-[الط  ٌَ [َباُبُاْلِم

*******************************الشرح:

َمٟمطمقذَمـاجلٚمع,وؽمٚملايم٘مت٣مبىمت٣مزًم٣مٓصمتَمعضمروهمفش:ىمت٣مب»قوله:ُ

وه٘مذا آؽمؿٓصمتَمفمٜم٣م, اخلٝمؾؽمٚمٝم٦مِبذا ىمتٝم٥ٌم وَمٛمف وأزمقازمف, وهمِمقيمف

 ىمتٝم٥ٌمايمرصم٣مل,وايم٘مت٣مبهقاظم٘متقب.

 َم٣م ورزمَمويٖمِمؾايمٔمٙمَمء إلمىمت٤موأزمقابوهمِمقلوَم٣ًمئؾ, يِمٛمٖمقٞمف

زادواإلمذيمؽايمٖمقائد,يمتٗمري٤مايمٔمٙمؿوسمرسمٝمٌف,ٕناظمًٟميم٥مإذاَلَُتٝمزدمضم٣ميم٥م

يًتٖمٝمده٣م همال زمآطمره٣م أوهل٣م اطمتٙمط رزمَم اطمتٙمط رزمَم وسمٖمرئم٣مهت٣م, ىمت٣مزمتٜم٣م

ايمرانم٤م.

ش.ايمْمٜم٣مرة»قوله:ُ

ذار,وهلَمٛمٗمًٚم٥مإلم:ضمًٝم٥مإومايمٛمٓم٣مهم٥موايمٛمزاه٥مفمـايمْمٜم٣مرةدمايمٙمٕم٥م:

وَمٔمٛمقي٥م.

 إصؾ: وهل اظمٔمٛمقي٥م ايمْمٜم٣مرة ايمممك,إول: ايمٗمٙم٤مَمـ ؿمٜم٣مرة همٜمل

وايمٌدع,واحلٗمد,وايمٕمؾ,واحلًد,ونمغمذيمؽَمـإَمراضايمٗمٙمٌٝم٥م,وم٣ملاهلل

رْ}فمزوصمؾ: اؽمتدلِب٣مايمٔمٙمَمءفمعمايمْمٜم٣مرةوقد , [4]المدثر:  {َوشمَِٝم٣مزَمَؽهَمَْمٜمِّ
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َمـايمممك4ٕنايمثقبيْمٙمؼ:فمعمايمٗمٚمٝمصايمذييٙمٌس,ويْمٙمؼفمعماخلٙمؼ

ايمذييتخٙمؼزمفاْلٞم٣ًمن,ضمتكوم٣ملايمٗم٣مئؾ:

يم٦ًٌُموَٓمـنمدرٍةأسمٗمٛمعُ***وإنزمحٚمداهللٓشمقَبهم٣مصمٍر

 ىم٣من: اظمحؾ, دمهذا اظمٔمٛمقي٥م ىم٣مٞم٦مايمْمٜم٣مرة َيٛمُْجُس»وظم٣م َٓ  ـُ شاظم٠ُْْمَِم
(ٔ)

,

ٙمُِؿََٓيٛمُْجُساظمُ»ودمرواي٥م: شًْ
(ٕ)

,ايمرواي٥مإولمفمـأيبهريرةريضاهللفمٛمف

دمايمِمحٝمحكم,وايمث٣مٞمٝم٥مفمـضمذيٖم٥مريضاهللفمٛمفدمصحٝمحَمًٙمؿ.

 وصمؾ: فمز اهلل يٗمقل ٓزَم٥م, همٛمج٣مؽمتف ايم٘م٣مهمر ىُمقَن}وأَم٣م اظمُْمْمِ ََم إِٞمَّ

[82]التوبت: {َٞمَجٌس إيمٝمٜم٣م وأو٣مهمقا ايمٌح٣مر, زمَمء انمتًٙمقا وإن إَن٣مر,, َم٣مء

واؽمتخدَمقامجٝمعأٞمقاعإؾمٛم٣من,َلسم٘مـهلؿٞمٓم٣مهم٥م.

يمتق وهلذانمؾزمؾ ٞمج٣مؽمتٜمؿ, سمزول وٓ ايمٛم٣مر دم ئمذزمقن همٝمٜمؿ ايمٛمجس

يْمٛم٣َمُهْؿصُمُٙمقًدا}يًتٚمرفمذاِبؿ,يٗمقلاهللفمزوصمؾ: ََمَٞمِّمَج٦ْمصُمُٙمقُدُهْؿزَمدَّ ىُمٙمَّ

َه٣ميمَِٝمُذووُمقاايْمَٔمَذاَب .[56]النساء: {نَمغْمَ

وومدأطمػماهللفمزوصمؾفمٛمٜمؿ,زمٟمَنؿيمقفمذزمقاوفم٣مدواإلمإرض,يمٌٗمقا

 سمٔم٣ملم: وم٣مل يَمَ٘م٣مِذزُمقنَ}فمعمٞمج٣مؽمتٜمؿ, ُْؿ َوإَِنَّ فَمٛمُْف َُنُقا ٣َم
ظمِ يَمَٔم٣مُدوا وا ُرد  { َويَمْق

.[82]األنعام: 

                                                           
(, من ٖٔٚ(, وأخرجو مسلم في صحيحو برقم: )ٕ٘ٛأخرجو البخاري في صحيحو برقم: )( ٔ(

ُ. حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو رضي اهلل عنو
ُ(.ٕٖٚأخرجو ومسلم في صحيحو من حديث حذيفة رضي اهلل عنو  برقم: )( ٕ(
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ؿمٜم٣مرةايمثقبوايمٌدن,وهذهايمْمٜم٣مرةسم٘مقنزم٣مظم٣مء,ايمث٣من:ايمْمٜم٣مرةاحلًٝم٥م:

زم٣م دم يٟميتوَم٣م َم٣م فمعم زم٣ميمْمٜمزمف إَمر ايمممئم٥م َت٣مم وَمـ ؾمٝمخ٣م, وم٣مل رسمكم

 :(12/21)♫اْلؽمالم ٛم٥َّمُصَم٣مَءْتهَمَٙمَمَّ  ً ٣ٌَمئ٧ِِمزمَِتَجٛم ٤ِمايم ََمٞمِٝم٥َّمِاخْلَ ًْ اجْلُ

رِ َِمٛمَْٜم٣مَوايمتََّْمٜم  ٣ٌَمئ٧ِِمزمَِتَجٛم ٤ِمصَم٣مَءْتىَمَذيمَِؽ: وضَم٣مٞمِٝم٥َّمِاخْلَ رِايمر  .َِمٛمَْٜم٣مَوايمتََّْمٜم 

وَم٣مَلضَمتَّك ـَْأضَمُدىُمؿْوَم٣ممَإَذا}َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ْٝمؾَِِم َتٛمُِْمْؼايمٙمَّ ًْ زمَِٚمٛمَْخَرْيفِهَمْٙمَٝم

ـْ ْٝمَْم٣منَهَم١مِنَّاظم٣َْمِء4َِم ـَْأضَمُدىُمؿْوَم٣ممَإَذا}:َووَم٣مَل{طَمْٝمُُمقَِمفِفَمعَمَيٌِٝم٦ُمايمُمَّ َٞمْقمَِِم

ْٝمؾِ َٞم٣مءِدِمَيَدهَُيْٕمِٚمْسهَماَلايمٙمَّ َٙمَٜم٣مضَمتَّكاْْلِ ًِ َأضَمَدىُمؿْهَم١مِنَّشَماَلشًم٣م4َيْٕم ـََيْدِريَٓ َأْي

َؾ{َيُدُه؟زَم٣مسَم٦ْم ََْمرَهَمَٔمٙمَّ ْٕ ؾِا ًْ ْٝمَْم٣منِزمَِٚمٌِٝم٦ِمزم٣ِميْمَٕم َأنَّهَمُٔمٙمِؿَطَمْٝمُُمقَِمفِفَمعَمايمُمَّ

٤ٌٌَمَذيمَِؽ ـْيمِٙمْمََّٜم٣مَرةِؽَم ٌَْٔمُدهَماَلايمٓم٣َّمِهَرةِايمٛمََّج٣مؽَم٥مِنَمغْمَِِم َت ًْ ُهقََيُ٘مقنََأنُْي

٤ٌََم ًَّ ؾِايم ًْ ـْايْمَٗم٣مئِؿَِيدِيمَِٕم ْٝمؾَِٞمْقمََِم .ها.ايمٙمَّ

,وي٘مقنزوالاخل٧ٌموهلارسمٖم٣معاحلدثوالطهارةُفًُاًلصطالح:*

وأَم٣م,ارسمٖم٣معاحلدثزم٣مظم٣مءأوايمتٝمٚمؿفمٛمدهمٗمداظم٣مءأوايمٔمجزفمـاؽمتخداَمف

.إزايم٥ماخل٧ٌمهمٝم٘مقنزم٣مظم٣مءفمٛمداجلٚمٜمقروَيقززمٕمغمه

يمفوالحدث:* يُمؼمط ُم٣م وٞمحقه٣م ايمِمالة يٚمٛمع زم٣ميمٌدن, وصػوم٣مئؿ

ايمْمٜم٣مرة,واؽم٣ٌمزمففمدة:

َمـزمقلأونم٣مئطأوريح.أوهل٣م:َم٣مطمرجَمـايمٗمٌؾأوايمدزمر:
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 اجلٛم٣مزم٥م, سمٗمقل: أن ؾمئ٦م وإن اجلَمع, ايمث٣من: أؾمٝم٣مء: زمثالشم٥م إَم٣موسم٘مقن

زمدون اظمجرد زم٣مْلٞمزال وإَم٣م اْلٞمزال, َمع زم٣مجلَمع وإَم٣م إٞمزال, زمدون زم٣مجلَمع

مج٣معىم٣مٓضمتالم,أوٞمحقه.

.ايمث٣ميم٧م:أىمؾحلؿاْلزمؾ

زمجٛمقنأوإنمَمء,أوؽم٘مر.ايمرازمع:زوالايمٔمٗمؾ:

ايمٛمقماظمًتٕمرق.اخل٣مَمس:

ٕنايمردةحمٌْم٥مجلٚمٝمعإفمَمل.ايم٣ًمدس:ايمردةفمـاْلؽمالم4

 ايم٣ًمزمع: همرجنمغمهَمسايمٖمرج, أو َمسهمرجٞمٖمًف, ويُمؼمكدمؽمقاء ,

.,وؽمٝمٟميتزمٝم٣مَن٣مدمَمقؿمٛمفإنؾم٣مءاهللسمٔم٣ملمذيمؽايمرصم٣ملوايمٛم٣ًمء

 َم٣ًٌٌمتإضمداث, همٜمذه إمج٣مع يرهمعودمزمٔمّمٜم٣م احلدث4 ضمِمؾ هم١مذا

زم٣مظم٣مءوَم٣مدمزم٣مزمف.

ش.زم٣مب»قوله:ُ

ضمزوَمٔمٛمقي.ايم٣ٌمبيٛمٗمًؿإلم:

َمٛمف:إلمايمٌٝم٦م,أواظمًجد,أوايمٕمرهم٥م.هم٣ميم٣ٌمباحلزَم٣ميدطمؾ

واظمٔمٛمقيَم٣ميدطمؾَمٛمف:إلماظم٣ًمئؾ.

ش.اظمٝم٣مه»قوله:ُ
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عيمتٔمددأٞمقافمف,همٝمدطمؾهمٝمفَم٣مءايمٌحر,وايمٛمٜمر,وايمٛم٣مزلَمـمجعَم٣مء,ومُج

ايمًَمء,وايمػِمَك,ونمغمذيمؽَمـأٞمقاعاظمٝم٣مه.

ؽم٤ٌمُمسألة زمٝم٣من دم نمغمه فمعم واظمٝم٣مه ايمْمٜم٣مرة زم٣مب أزمقابسمٗمديؿ َمـ

:ايمٖمٗمف

و ايمْمٜم٣مرة أضم٘م٣مم ايمٔمٙمَمء يٗمدم ٕنواظمٝم٣مه إضم٘م٣مم4 َمـ نمغمه٣م فمعم

٣م}ايمْمٜم٣مرةَمٖمت٣محايمِمالة,وٓسمِمحإِٓب٣م,وهلذايٗمقلاهللفمزوصمؾ: َ َي٣مَأُّي 

اظمَْرَ إلَِم َوَأْيِدَيُ٘مْؿ ُوصُمقَهُ٘مْؿ ُٙمقا ًِ هَم٣منْم اَلِة ايمِمَّ إلَِم وُمْٚمُتْؿ إَِذا آََمٛمُقا ـَ اهمِِؼايمَِّذي

 ُروا ٜمَّ هَم٣مؿمَّ ٣ًٌم صُمٛمُ ىُمٛمُْتْؿ َوإِْن ٌَكْمِ ايْمَ٘مْٔم إلَِم َوَأْرصُمَٙمُ٘مْؿ زمُِرُءوؽِمُ٘مْؿ ُحقا ًَ  {َواَْم

.[6]المائدة: 

وَم٣مَل: ريضاهللفمٛمف, ؾَْمَٔمِريِّ ْٕ ا ََم٣ميمٍِؽ ودمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مَأيِب

اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: يََمنِ»وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِصعمَّ شايمْم ُٜمقُرؾَمْْمُراْْلِ
(ٔ)

,ودمصحٝمح

فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقَل ؽَمِٚمْٔم٦ُم إِنِّ وَم٣مَل: فُمَٚمَر؟ ـَ ازْم ضمدي٧م َمـ َمًٙمؿ

َؿَيُٗمقُل: نُمُٙمقلٍ»َوؽَمٙمَّ ـْ َصَدوَم٥ٌمَِم َٓ ؿُمُٜمقٍر,َو ٌَُؾَصاَلٌةزمَِٕمغْمِ سُمْٗم شَٓ
(ٕ)

.

إصؾ,وَم٣مدمزم٣مزمف4وهقايمٖمرغ.وايمْمٜم٣مرةٓسم٘مقنإٓزم٣مظم٣مء4وهق

وإصؾدماظمٝم٣مهايمْمٜم٣مرة,وومدوم٣ملايمٔمالَم٥مايمًٔمديرَحفاهلل:

                                                           
ُ(.ٖٕٕم في صحيحو برقم: )أخرجو مسل( ٔ(

ُ(.ٕٕٗأخرجو مسلم في صحيحو برقم: )( ٕ(
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وإرضوايمثٝم٣مبواحلج٣مرة***وإصؾدمَمٝم٣مهٛم٣مايمْمٜم٣مرة

: َوصَمؾَّ فَمزَّ ََم٣مًء}ؽمقاءىم٣منايمٛم٣مزلَمـايمًَمء,وَم٣مَلاهللَُّ ََمِء ًَّ ايم ـَ َِم َوَأْٞمَزيْمٛم٣َم

:رٌٜمِْمَدمٞمٖمًفَمُقرٌٜمُ[,همٜمقؿمَ22روم٣من:]ايمٖم{ؿَمُٜمقًرا َوصَمؾَّ يمٕمغمه,ىمَموَم٣مَلفَمزَّ

زمِفِ} َرىُمْؿ يمُِٝمَْمٜمِّ ََم٣مًء ََمِء ًَّ ايم ـَ َِم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ُل ْٝمَْم٣منِ َوُيٛمَزِّ ايمُمَّ ِرصْمَز {َوُيْذِه٤َمفَمٛمُْ٘مْؿ

[.22]إٞمٖم٣مل:

 اظم٣َمِء}سَمَٔم٣ملَم:واظم٣مءهقايمٔمٛمٌمايمذيزمفومقاماحلٝم٣مة,يَٗمْقُلاهللَِّ ـَ َوصَمَٔمْٙمٛم٣َمَِم

,َأهَماَلُي٠ْمَِمٛمُقنَ ٍءضَملٍّ َرْ .[30]إٞمٌٝم٣مء:{ىُمؾَّ

اهللُو َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ فَمْٛمُف: اهللَُّ َريِضَ ُهَرْيَرَة دمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِب

َؿوَم٣مَل: فَمَٙمْٝمِف"فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ايمَٔمَْمُش,هَمَقصَمَدزمِْئًرا,هَمٛمََزَلزَمْٝمٛم٣َمَرصُمٌؾزمَِْمِريٍؼ,اؾْمَتدَّ

هَمَٗم٣مَل ايمَٔمَْمِش, ـَ َِم ايمثََّرى َيْٟمىُمُؾ َيْٙمَٜم٧ُم, ىَمْٙم٤ٌم هَم١مَِذا طَمَرَج, شُمؿَّ َب هَممَمِ همِٝمَٜم٣م,

ايمَٔمَْمِشَِمْثُؾايمَِّذيىَم٣مَنزَمَٙمَغَِمٛمِّل,هَمٛمََزَلايمٌِْئَر ـَ صُمُؾ:يَمَٗمْدزَمَٙمَغَهَذاايمَ٘مْٙم٤َمَِم ايمرَّ

فُ َٗمكايمَ٘مْٙم٤َم,هَمَُمَ٘مَراهللَُّيَمُفهَمَٕمَٖمَريَمُفهَمَٚماَلطُمٖمَّ ًَ ,وَم٣ميُمقا:َي٣مَرؽُمقَلاهللَِّ,"ََم٣مًء,هَم

صَْمًرا؟هَمَٗم٣مَل: َٕ ٌََٜم٣مئِِؿ يَمٛم٣َمدِمايم ٥ٌٍَمَأصْمرٌ»َوإِنَّ َذاِتىَمٌٍِدَرؿْم شدِمىُمؾِّ
 (ٔ)

.

ُُ:أقسامُالمٌاه

:سمٛمٗمًؿاظمٝم٣مهفمٛمداجلٚمٜمقرإلمشمالشم٥مأوم٣ًمم

.وهقاظم٣مءاظمْمٙمؼ,ؿمٜمقردمٞمٖمًفَمْمٜمريمٕمغمه:األول

.ىمَمءايمقرد,ؿم٣مهرنمغمَمْمٜمر:الثانً

                                                           
ُ(.ٕٕٗٗ(, مسلم في صحيحو برقم: )ٖٖٕٙأخرجو البخاري في صحيحو برقم: )( ٔ(
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ٞمجس.:الثالث

ُإلىُ ٌُنقسم ُالماء ُوأن ُالمحققٌن, ُمن ُجمع ُالتقسٌم ُهذا ُرد وقد
ُُ:قسمٌن

زمفطاهرُمطهر,ُ:األول ويٙمتحؼ ايم٣ٌموملفمعمطمٙمٗمتف اظمْمٙمؼ اظم٣مء وهق

 اؽمؿ فمٛمف يًٙم٤م ٓ زمَم اطمتٙمط ايمذي ىم٣مظم٣مءاظم٣مء ؿمٜم٣مرسمف فمعم وزمٗمل اظم٣مء,

.اظمختٙمطزم٣ميمٔمجكموايمْمحٙم٤موٞمحقه

وهقاظم٣مءايمذيسمٕمغمزمٛمج٣مؽم٥موومٔم٦مهمٝمففمعمَم٣ميٟميتإننجس,ُ:والثانً

.ؾم٣مءاهللسمٔم٣ملم

.وايمذيسمدلفمٙمٝمفايمديمٝمؾ,وهذاايمتٗمًٝمؿهقاظمٔمتٚمد

**********
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 [طهارة ماء البحر] 

–2 َأيِبُهَرْيَرَة ـْ -ريضاهللفمٛمف-)فَم صعماهلل-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ

ٌَْحِر:-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ََمْٝمَتُتفُ»دِمايْم ؾ  شُهَقايمْمَُّٜمقُرََم٣مُؤُه,احْلِ
 (ٔ)

َْرزَمَٔم٥ُم,. ْٕ َأطْمَرصَمُفا

 طُمَزْيَٚم٥َم ـُ ازْم َحُف َوَصحَّ يَمُف, ْٖمُظ َوايمٙمَّ ٥ٌََم ؾَمْٝم َأيِب ـُ ََم٣ميمٌِؽَوازْم َوَرَواُه , َِمِذي  ْ َوايمؼمِّ

َوَأَْحَُد ٣مهمِِٔمل  (.َوايمُمَّ

*******************************الشرح:

 ش.فمـأيبهريرةريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

هقفمٌدايمرَحـزمـصخرايمدود,فمعمايمٗمقلايمِمحٝمحَمـأومقالأهؾ

فمٙمٝمفوفمعمآيمفايمٔمٙمؿ,وهقَمـاظم٘مثريـدمرواي٥مضمدي٧مرؽمقلاهللصعماهلل

يمٙمحدي٧م روايتف زمٙمٕم٦م إذا رواي٥م, أىمثرهؿ هق زمؾ أيمػوؽمٙمؿ4 َخ٥ًم

.٣مضمديثًأرزمٔم٥موؽمٌٔمقنووشمالشمَمئ٥م

                                                           
(, وابن ماجو برقم: ٜ٘(, والنسائي برقم: )ٜٙ(, والترمذي برقم: )ٖٛأخرجو أبو داود برقم: )( ٔ(

ىذا الحديث,  قد اختلف فيو (, وغيرىم, ٔٔٔ(, وابن خزيمة )ٖٔٔ(, وابن أبي شيبة )ٖٙٛ)
وىو مروي من طريق صفواف بن سليم, عن سعيد بن سلمة, عن المغيرة بن أبي بردة, عن أبي 

صحيح كما رجح الحديث  عنو, وإسناده اختلف فيو كما في العلل للدارقطني, و ىريرة رضي اهلل
بينها الحافظ في التلخيص الحبير  ولو شواىدذلك جمع من أىل العلم, منهم: الدارقطني, 

في  ♫الشيخ مقبل  (, وخرجوٜ العليل رقم )( وصححو األلباني في ارواء ٔحديث رقم )
 . ◙على ابن عباس  ( موقوفاً ٓٛ٘/ٔالجامع الصحيح )
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وؽمٙمؿ وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف وأدركَمـضمٝم٣مة طمٝمػم, أؽمٙمؿفم٣مم

أرزمعؽمٛمقات,وأصٙمفَمـدوس,ودوسَمـايمٝمٚمـ,وهقضم٣مهمظايمِمح٣مزم٥م

ٓصمتٜم٣مددمَتِمٝمؾايمٔمٙمؿ.ريضاهللفمٛمٜمؿزم٤ًٌمَم٣مؽمٙم٘مفَمـا

فَمٛمُْف,وَم٣مَل:هم اهللَُّ "ٖملايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةَريِضَ َيُٗمقيُمقَنإِنَّ

َوإَْٞمَِم٣مِرَٓ ـَ اظمَْقفِمُد,َوَيُٗمقيُمقَن:ََم٣ميمِْٙمُٚمَٜم٣مصِمِري َأزَم٣مُهَرْيَرَةُيْ٘مثُِراحَلِدي٧َم,َواهللَُّ

 َأضَم٣مِديثِِف؟ َِمْثَؾ شُمقَن ْٖمُؼحُيَدِّ ايمِمَّ َيُْمَٕمُٙمُٜمُؿ ىَم٣مَن ـَ اظمَُٜم٣مصِمِري ـَ َِم إطِْمَقيِت َوإِنَّ

ْؿ,َوىُمٛم٦ُْماَْمرًَ إَْٞمَِم٣مِرىَم٣مَنَيُْمَٕمُٙمُٜمْؿفَمَٚمُؾَأَْمَقاهِلِ ـَ إطِْمَقيِتَِم ازم٣ِمٕؽَْمَقاِق,َوإِنَّ

َؿفَمعَمَِمْؾءِ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ٘مِٝمٛم٣ًم,َأيْمَزُمَرؽُمقَلاهللَِّ ًْ ضِمكَمَِم زَمْْمٛمِل,هَمَٟمضْمُيُ

 َيْقًَم٣م: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  َووَم٣مَل ْقَن, ًَ َيٛمْ ضِمكَم َوَأفِمل ٌُقَن, »َيِٕمٝم ـْ يَم

ك ًَ هَمَٝمٛمْ ََيَْٚمَٔمُفإلَِمَصْدِرِه ََمَٗم٣ميَمتِلَهِذِه,شُمؿَّ َطَأضَمٌدَِمٛمُْ٘مْؿشَمْقزَمُفضَمتَّكَأوْميِضَ ًُ ٌْ َي

ََمَٗم٣ميَمتِ ـْ شلؾَمْٝمًئ٣مَأزَمًداَِم َه٣م,ضَمتَّكوَم٢َمايمٛمٌَِّل  شَمْقٌبنَمغْمُ ْْم٦ُمَٞمِٚمَرًةيَمْٝمَسفَمقَمَّ ًَ ٌَ هَم

,ََم٣م ْٔمُتَٜم٣مإلَِمَصْدِري,هَمَقايمَِّذيزَمَٔمَثُفزم٣ِمحَلؼِّ مَجَ َؿََمَٗم٣ميَمَتُف,شُمؿَّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ

 َيْقَِمل إلَِم سمِْٙمَؽ ََمَٗم٣ميَمتِِف ـْ َِم ٝم٦ُم
ًِ ََم٣مَٞم اهللَِّ, ىمَِت٣مِب دِم آَيَت٣مِن يَمْقَٓ َواهللَِّ َهَذا,

 َأزَمًدا: ؾَمْٝمًئ٣م شْمُتُ٘مْؿ َواهُلَدى}ضَمدَّ ٌَٝمِّٛم٣َمِت ايم ـَ َِم َأْٞمَزيْمٛم٣َم ََم٣م َيْ٘مُتُٚمقَن ـَ ايمَِّذي {إِنَّ

ضِمٝمؿُ}[إلَِموَمْقيمِِف253]ايمٌٗمرة: "[230]ايمٌٗمرة:{ايمرَّ
 (ٔ)

.

                                                           
ُ(.ٖٕ٘ٗ(, مسلم في صحيحو برقم: )ٖٕٓ٘أخرجو البخاري في صحيحو برقم: )( ٔ(
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همىم٣منريضاهللفمٛمفضمريًِم٣مفمعمؿمٙم٤مايمٔمٙمؿ,و ـْ ٖملصحٝمحايمٌخ٣مريفَم

َأؽْمَٔمُدايمٛم٣َّمِسزمَُِمَٖم٣مفَمتَِؽَيْقَمايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم؟ ـْ ُفوَم٣مَل:وِمٝمَؾَي٣مَرؽُمقَلاهللَََِّم َأيِبُهَرْيَرَةَأٞمَّ

فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: اهللُ َصعمَّ َٟميُمٛمِليَمَٗمْدـَمٛمَٛم٦ُْمَي٣مَأزمَ»وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ ًْ َي َأْنَٓ ٣مُهَرْيَرَة

ضِمْرِصَؽفَمعَماحَلِدي٧ِم,َأؽْمَٔمُد ـْ ٣َمَرَأْي٦ُمَِم
ُلَِمٛمَْؽظمِ َهَذااحَلِدي٧ِمَأضَمٌدَأوَّ ـْ فَم

َأْو وَمْٙمٌِِف, ـْ َِم طَم٣ميمًِِم٣م اهللَُّ, َّٓ إِ إيَِمَف َٓ وَم٣مَل ـْ ََم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َيْقَم زمَُِمَٖم٣مفَمتِل ايمٛم٣َّمِس

فِ ًِ شَٞمْٖم
 (ٔ)

.

أفمٙمؿَمـأيبزم٘مروفمٚمروفمثَمنوفمقم ,╚ويمٝمسَمٔمٛمكذيمؽأٞمف

همٗمدراهمٗمقاايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,َمـأولايمٌٔمث٥مإلمأنسمقهم٣مه

اهللفمزوصمؾ.

.اهللفمٛمفسمٖمرغيمٙمتحِمٝمؾوإداءأزمقهريرةريضإٞمَمسمٖمرغو

زم٘مرايمِمديؼأفمٙمؿإَم٥مزمٔمدايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف وإٓهم١منأزم٣م

١ممج٣معأهؾايمٔمٙمؿ.زموؽمٙمؿ

ش.وم٣ملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ:دمايمٌحر»قوله:ُ

اهلل رَحف ضمجر ازمـ احل٣مهمظ ؽمٝم٣موم٥م خمتًٌمهذه هم١منايمٙمحدي٧م وإٓ ,

ؿإرزمٔم٥موَم٣ميمؽونمغمهأطمرصمف:احلدي٧م َأيِبزُمْرَدَة ـَ زْم -,َمـؿمريؼاظمُِْٕمغَمَة

اِر ٌِْدايمدَّ زَمٛمِلفَم ـْ -َوُهَقَِم ُفؽَمِٚمَعَأزَم٣مُهَرْيَرَة,َيُٗمقُل:ؽَمَٟمَلَرصُمٌؾايمٛمٌَِّلَّ ُه,َأٞمَّ َأطْمػَمَ

                                                           
ُ(.ٓٚ٘ٙ, ٜٜأخرجو البخاري في صحيحو برقم: )( ٔ(



 طهارة ماء البحر[] 

ُ 

[63] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

َوَٞمْحٚمِ ٌَْحَر, ايْم َٞمْرىَم٤ُم ٣م إِٞمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل َي٣م هَمَٗم٣مَل: َؿ, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ ََمَٔمٛم٣َمَصعمَّ ُؾ

ٌَْحِر؟هَمَٗم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ ُٟمزمََِمِءايْم ْٟمَٞم٣مزمِِففَمْمُِْمٛم٣َم,َأهَمٛمََتَقوَّ اظم٣َْمِء,هَم١مِْنسَمَقوَّ ـَ ايْمَٗمٙمِٝمَؾَِم

َؿ: اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ََمْٝمَتُتفُ»َصعمَّ ؾ  ش.ُهَقايمْمَُّٜمقُرََم٣مُؤُهاحْلِ

َأيِبُهَرْيَرَة,ريضوايمٌٝمٜمٗملدماظمٔمردماظمًتدركأطمرصمفاحل٣مىمؿو ـْ هم٥م:فَم

ٌَْحَر َيْرىَم٤ُمايْم ـْ َّ ُِم َٞمَٖمٌر َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َأسَمكَرؽُمقَل اهللفمٛمفأٞمفوَم٣مَل:

ْٟمَٞم٣مزمِ اظم٣َْمِء,هَم١مِْنسَمَقوَّ ـَ ُدؾَمْٝمًئ٣مَِم ٌَْحَرَوَٞمَتَزوَّ ٣مَٞمْرىَم٤ُمايْم ِفهَمَٗم٣ميُمقا:َي٣مَرؽُمقَلاهللَِّ,إِٞمَّ

اهلُل َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل ٌَْحِر؟هَمَٗم٣مَل ايْم ََم٣مِء ـْ َِم َٟم َٞمَتَقوَّ َأْن يَمٛم٣َم َيِْمُٙمُح هَمَٜمْؾ فَمْمُِْمٛم٣َم

ََمْٝمَتُتفُ»فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: ؾ  شُهَقايمْمَُّٜمقُرََم٣مُؤُهاحْلِ
(ٔ)

.

وايمٌحرهقاظم٣مءاظم٣ميمحاظمحٝمطزم٣ميمٝم٣مزم٥ًم,وومدومًٚمٜم٣مفمٙمَمءاهلٝمئ٥مإلمزمحر

َخ٥ًمحمٝمط فمٛمدهؿ هم٣مظمحٝمْم٣مت حمٝمط اهل٣مدي:ونمغم ,وإؿمٙمز,اظمحٝمط

وزمحر,واهلٛمدي إَحر ايمٌحر َمثؾ وايمٌح٣مر 4 واجلٛمقيب ايمُمَمرم, واظمتجٚمد

وايمٌ طمٙمج٣منايمٔمرب وهٛم٣ميمؽ اظمتقؽمط, إزمٝمض دمحر ايمٌحر دون وهل

َمـآي٣متاهللايم٣ٌمهراتوٞمحقه٣م,وهلايمًٔم٥مىمخٙمٝم٨مفمدنواخلٙمٝم٨مايمٔمريب

                                                           
, وقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داود (ٜٔٗ) مستدركوفي  الحاكمأخرجو  (ٔ)

 ,حباف وابن, خزيمة وابن ,والحاكم ,والترمذي ,البخاري وصححو صحيح, إسناده(, ٙٚاألـ )
 ,والنووي ,الحق وعبد, والبيهقي ,منده وابن ,والخطابي ,والبغوي, والطحاوي ,المنذر وابن

 .وآخروف ,والذىبي
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ُ٘مؿُ}:ايمٔمٓمٝمَمتوم٣ملسمٔم٣ملموَمٛمٛمف ٌَْحرِدِمايْمُٖمْٙمَؽيَمُ٘مؿُُيْزصِملايمَِّذيَرزم  ٌَْتُٕمقاايْم يمَِت

ـْ فُهَمّْمٙمِفَِِم :,ووم٣ملسمٔم٣ملم[33:اْلهاء]{َرضِمٝمًَمزمُِ٘مؿْىَم٣منَإِٞمَّ

راصمعإلمايمٌحر.:شهق»قوله:ُ

ـََِمَرَج} ىمَموم٣ملاهللفمزوصمؾ: ٌَْحَرْي زَمْرَزٌخزَمْٝمٛمَُٜمََم*َيْٙمَتِٗمَٝم٣منِايْم ٌِْٕمَٝم٣منَِٓ *َي

ءِهَمٌَِٟميِّ َٓ ُ٘مََمآ زَم٣منَِرزمِّ ٠ْميُم٠مَُِمٛمُْٜمََمََيُْرُج*سُمَ٘مذِّ ايمرَحـ]{َواظمَْْرصَم٣منُايمٙم  -23:

.,إلمنمغمذيمؽ[11

ضمتكٓيٛمتـَمـَمقتاحلٝمقانهمٝمف,٣مأنصمٔمٙمفَم٣محلًوَمـضم٘مٚم٦ماهلل

.ضمتكيًٜمؾضمرىم٥ماظمالضم٥مهمٝمف,واهللاظمًتٔم٣من٣موصمٔمٙمفَمتحرىمً

الهمصمدتهمٝمفاظمٙمقضم٥م,ودايمٛمجس,وإنوُأيايمْم٣مهر:شايمْمٜمقر»قوله:ُ

همٝمف َم٣م زم٤ًٌم يمقٞمف4 سمٕمغم أن ومدر وإن ضمتك همٝمف, أو٣محايمْمَمـسم٠مشمر يم٤م,

.ت,هم١منذيمؽٓيٛمجًف,وٕنايمٛمج٣مؽم٥مإنوومٔم٦مهمٝمفسمٌدده٣منمغم

َمـَم٣مءايمٌحر؟همٟمهم٣مدهؿايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفقءفمـضم٘مؿايمقوهًٟميمقهم

همٝمِمٙمح َم٣مؤه, ايمْمٜمقر هق أٞمف وأطمػمهؿ أفمٓمؿ, زمٖم٣مئدة وؽمٙمؿ آيمف وفمعم

َمـىمرمرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ يمٙمٕمًؾويمقوقء,وهذا

وصمقدهزم٣ميمٔمٙمؿ,إذُيًٟملفمـَمًٟميم٥مهمٝمجٝم٤مايم٣ًمئؾزمَمهقأٞمٖمعيمف,ودمهذا

ؾ,إذصمٔمؾايمٌحرؿمٜمقًرا.رَح٥مَمـاهللفمزوصم
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ايمقو يٚمٛمع أٞمف ومدر وآنمت٣ًملقءهمٙمق َٓمٛمف, يمُمؼذيمؽفمعمايمٛم٣مس, 4

دمايمٌحرإؾمٜمر,وأىمثرَمـذيمؽ.نؽمٝمَمورىم٣مبايمًٖمـرزمَميٚم٘مثق

دمىمؾيقمؾوإناؽمتخدَمقااظم٣مءايمٔمذب,ؾمؼفمٙمٝمٜمؿاخلروجإلمايم٣ًمضم

.فأوٞمحقه4يمٙمٚمجلءزم

(ُ ُشٌبة ُأبً ُابن ُع1413وأخرج )ُ ُعمر ُابن ُ»ُ:قالُ◙ن

ؿُ ايمتََّٝمٚم  ـَإرَِمََّأضَم٤م  ـْايْمُقُوقءَِِم ٌَْحرََِم٣مءَِِم .«ايْم

:(1414)ُاوأخرجُأٌضُا اهللزمـفمٚمرو ََم٣مءُ»:وم٣مل◙فمـفمٌد

ٌَْحرِ ايْم ـَُْيِْزئَُٓ ُوُوقءٍَِم َٓ ٦َمإِنَّصَمٛم٣َمزَم٥مٍَو ٌَْحرََِتْ شُمؿَََّم٣مءًشُمؿََّٞم٣مًراايْم ,«َٞم٣مًرا

.,وفمعمَمـىمرهايمقوقءَمـَم٣مءايمٌحرَمواحلدي٧مضمج٥مفمٙمٝمٜم

ُالمهذبُ ُشرح ُالبٌان ُفً ُالعمرانً ُالخٌر ُأبً ُبن ٌُحٌى قال
(1/12):ُُ

وجتقزايمْمٜم٣مرةزمَمءايمٌحرَمعوصمقدنمغمهَمـاظم٣مءوَمعفمدَمفوهقومقل»

.ها.ىم٣مهم٥مايمٔمٙمَمءإَٓم٣مضم٘ملفمـفمٌداهللزمـفمٚمروفمٌداهللزمـفمٚمرو

أيأنَمٝمت٥مايمٌحرُم٣مىم٣منَمـضمٝمقاٞمفضماللوٓسمٙمزم:شاحلؾَمٝمتتف»قوله:ُ

.همٝمفايمتذىمٝم٥م

 زمٝمٛمَم  ايمػمضمرام, َمٝمت٥م أن إصؾ وصمؾ: اهللفمز فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ}يمٗمقل ََم٦ْم ضُمرِّ

 ٛمِْزيِر
اخْلِ ُؿ َوحَلْ ُم َوايمدَّ {اظمَْْٝمَت٥ُم  إٓ[3]اظم٣مئدة: ضم٣مل دم سم٠مىمؾ أن َيقز همال ,

ٛمِْزيِر}يمٙمٚمّمْمرىمَموم٣ملاهللفمزوصمؾ:
َؿاخْلِ َوحَلْ َم َوايمدَّ فَمَٙمْٝمُ٘مُؿاظمَْْٝمَت٥َم َم ََمضَمرَّ إِٞمَّ
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نَمُٖمقٌر اهللََّ فَم٣مٍدهَماَلإشِْمَؿفَمَٙمْٝمِفإِنَّ َٓ زَم٣مٍغَو نَمغْمَ اْوُْمرَّ ـِ هَمَٚم اهللَِّ
يمَِٕمغْمِ زمِِف َوََم٣مُأِهؾَّ

.[213]ايمٌٗمرة:{ٝمؿٌَرضمِ

ٌَْحِر}يمٗمقلاهللفمزوصمؾ:وأَم٣مَمٝمت٥مايمٌحرهمٜملضمالل, يَمُ٘مْؿَصْٝمُدايْم ُأضِمؾَّ

ُٗمقا َواسمَّ ضُمُرًَم٣م ُدَْمُتْؿ ََم٣م ايْمػَمِّ َصْٝمُد فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َم َوضُمرِّ ٝم٣َّمَرِة ًَّ َويمِٙم يَمُ٘مْؿ ََمَت٣مفًم٣م َوؿَمَٔم٣مَُمُف

ونَ مَمُ .[33]اظم٣مئدة:{اهللََّايمَِّذيإيَِمْٝمِفَُتْ

َم٣موصمدَمٝمًت٣م,وصٝمدهَم٣مأطمذوهقضمل.فؿمٔم٣مَمومٝمؾ:

.وٓيُمؼمطيمفايمذىم٣مة

أزمقداودوايمؼمَمذيوايمٛم٣ًمئلوازمـَم٣مصمف.أي:شأطمرصمفإرزمٔم٥م»قوله:ُ

ُ وايمٙمٖمظيمف»قوله: وازمـأيبؾمٝم٥ٌم زمـأيبؾمٝم٥ٌمش: وهقفمٌداهللزمـحمٚمد

ؾمٝمخايمٌخ٣مريوَمًٙمؿ ٣ًٌم نم٣ميم وهقَمـدواويـي٘مقندماظمِمٛمػَم٣م ايمٔمٙمؿ,

زم٣مضم٧م ايمتلٓيًتٕمٛملفمٛمٜم٣م َم٣مضمقىَمـأشم٣مروإزمقاب,ايمقاؽمٔم٥م يم٘مثرة

.واهللاظمقهمؼ

ازمـطمزيٚم٥م»قوله:ُ ِمحٝمحايمفأيدمصحٝمحف,ويْمٙمؼفمٙمٝمش,وصححف

جتقًزا,وإٓهمٖمٝمفايمّمٔمٝمػ,زمؾواظمقوقع.

ُ وايمؼمَمذي»قوله: ش: ايمؼمَمذي ٕن صححف, وُمـ أي يذىمرضمٝم٧م

إضم٘م٣ممفمعمإضم٣مدي٧مايمتلَيرصمٜم٣م.



ُ
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ُ:(1ُ/118)ُالحبٌرُقالُالحافظُفًُالتلخٌص

َحفُ ٌَُخ٣مِري َوَصحَّ ضَمَ٘م٣مهُايْم ٌَفُفَمٛمْفُهمِٝمََم َوسَمَٔمٗمَّ َِمِذي  ْ ـُايمؼمِّ ٌْدِازْم فُايْمػَمِّفَم يَمقْزمَِٟمٞمَّ

طَْمَرصَمفُفِمٛمَْدهَُصِحٝمًح٣مىَم٣منَ فََُمْرُدودٌَوَهَذاَصِحٝمِحفِدِمَٕ َٞمَّ ِْٕ َيْٙمَتِزمََْل

ؽْمتِٝمَٔم٣مَب ِٓ ـُضَمَ٘مؿَشُمؿَّا ٌْدِازْم تِفَِذيمَِؽََمعَايْمػَمِّفَم ٌُقِلايْمُٔمَٙمََمِءيمَِتَٙمٗمِّلزمِِِمحَّ يَمُفزم٣ِميْمَٗم

َمِ َٙم٥ٍم مُجْ ٥ِم زمِِِمحَّ ضَمَ٘مَؿ اظمَْْٔمٛمَكَووَمْد ضَمْٝم٧ُم ـْ َِم َووَمٌَِٙمُف ؽْمٛم٣َمُد اْْلِ ضَمْٝم٧ُم ـْ َِم ُه هَمَردَّ ـْ

َتفُ ِصحَّ ََمٛمَْدْه ـُ َحازْم َوَرصمَّ سُمَٗم٣مِرزُمُف َٓ َو َهَذا َدَرصَم٥َم ٌُْٙمُغ سَم َٓ ضََم٣مِدي٧ِم ْٕ َحُفا َوَصحَّ

ؽَمِٔمٝمِد ـْ ؽُمَٙمْٝمٍؿفَم ـِ فَمعَمَصْٖمَقاَنزْم ٌََٕمِقّيَوََمَداُرُه ايْم ٍد اظمُْٛمِْذِرَوَأزُمقحُمَٚمَّ ـُ َأْيًّم٣مازْم

ـِ اظمُِْٕمغَمِةزْم ـْ ؽَمَٙمَٚم٥َمفَم ـِ َأيِبُهَرْيَرةَزْم ـْ ها.َأيِبزُمْرَدَةفَم

كماُفًُعونُرحمهُهللاُتعالىُالقٌمُُابنُومنُفوائدُالحدٌثُماُقاله
ُ:(1ُ/117)ُالمعبود

ـْؽُمئَِؾإَِذااظمُْْٖمتِلَأنَّ ءٍفَم ٣مئِؾَِأنََّوفَمٙمِؿََرْ ًَّ َيتَِِّمُؾََم٣مِذىْمرِإلَِمضَم٣مصَم٥مًيمِٙم

َٟميَمتِفِ ًْ زمَِٚم ٣مهُسَمْٔمٙمِٝمُٚمفُاؽْمُتِح٤مَّ َنَّإِيَّ
َي٣مَدةَِٕ َقاِبدِمايمزِّ زمَِٗمْقيمِفِاجْلَ ؾ  يمَِتْتِٚمٝمؿََِمْٝمَتُتفُاحْلِ

َْهؾِسَمٛمَْٖمعُِزَي٣مَدةٌَوِهلَايْمَٖم٣مئَِدةِ ْٝمدِِٕ ٣مئَِؾَوىَمَٟمنَّايمِمَّ ًَّ ـَْوَهَذاَِمٛمُْٜمؿْايم ـَِِم حَم٣َمؽِم

.ايْمَٖمْتَقى

فُُ:رحمهُهللاُتعالىُاْلُملَقِّنُُِبنُالحافظُقال ـَْأْصٌؾفَمٓمِٝمؿٌضَمِدي٧ٌمإِٞمَّ َِم

٥مٍَووَمَقافِمَدىَمثغَِمةٍَأضْمَ٘م٣ممٍفَمعَمَُمُْمَتِٚمٌؾايمْمََّٜم٣مَرةُِأُصقلِ ُ.َُمِٜمٚمَّ

٣مِويدِماظم٣َْمَوْرِدي وَم٣مَل َٚمْٝمِدي وَم٣مَل:احْلَ ٣مهمِِٔمل وَم٣مَل:احْلُ ِدي٧ُمَهَذا:ايمُمَّ احْلَ

.ايمْمََّٜم٣مَرةِفِمْٙمؿِٞمِِْمُػ
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.ََم٣مصَمفْوزمـوايمٛم٣ًمئلايمؼمَمذيوأطمرصمف:اظمٛمذريوَم٣مَل

َِمِذي َووَم٣مَل ْ ـٌضَمِدي٧ٌمَهَذا:ايمؼمِّ ًَ .َصِحٝمٌحضَم

َِمِذي َووَم٣مَل ْ َدؽَمَٟميْم٦ُم:ايمؼمِّ ـَحُمَٚمَّ ٌَُخ٣مِريَّإؽِْمََمفِمٝمَؾزْم ـْايْم ِدي٧ِمَهَذافَم احْلَ

.َصِحٝمٌحضَمِدي٧ٌمُهقَ:هَمَٗم٣مَل

ٌَْٝمَٜمِٗمل وَم٣مَل ََم:ايْم َْوإِٞمَّ صْمفََُل رِّ ٌَُخ٣مِري َُيَ ٙمِؿُايْم ًْ ـَُوَُم ٣مِجزْم جَّ ِحٝمِحدِماحْلَ ايمِمَّ

صَْمؾِ ـِؽَمِٔمٝمدِاؽْمؿِدِمَووَمعَاطْمتاَِلٍفِٕ ـَِواظمُِْٕمغَمةِؽَمَٙمَٚم٥مَزْم ها.زُمْرَدةََأيِبزْم

وايمِمحٝمحفمٛمدأهؾايمٔمٙمؿهقاحلدي٧مايمذييتِمؾ:شوصححف»قوله:ُ

وَٓمٔمٙماًل.اَمٛمتٜم٣مهوَلي٘مـؾم٣مذًزمٛمٗمؾايمٔمدلايمّم٣مزمطفمـَمثٙمفإلمؽمٛمده

ُ ُإذا ُبالصحة ُله ٌُحكم ُالحدٌث ُأن ُذلك ُخمسةُوتفصٌل تضمن
ُ:ُشروط

.ايمًٛمداسمِم٣مل:األول

.فمدايم٥مايمرواة:الثانً

.وضمٖمٓمٜمؿوٌطايمرواة:الثالث

َمـايمُمذوذ,وهقاظمخ٣ميمٖم٥ميمٕمغمهُمـهقأضمٖمظأو٣مأني٘مقنؽم٣مظمً:الرابع

.افمددًأىمثر

َمـايمٔمٙم٥ماخلٖمٝم٥مايمٗم٣مدضم٥مدمصح٥ماحلدي٧م,وهق٣مأني٘مقنؽم٣مظمً:الخامس

.َمراسم٤موأصحٜم٣مَم٣ماسمٖمؼفمٙمٝمفايمُمٝمخ٣منفمعمَم٣مسمٗمدم

********** 
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 طهارة المياه[]

)–1 ـْ َوفَم ْدِريِّ -ريضاهللفمٛمف-َأيِبؽَمِٔمٝمٍداخْلُ -وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ

 ءٌ»صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ: َرْ ُف ًُ ُيٛمَجِّ َٓ ؿَمُٜمقٌر اظم٣َْمَء شإِنَّ
(ٔ)

 ايمثَّاَلشَم٥ُم,. َأطْمَرصَمُف

ُد َحُفَأَْحَ  (.َوَصحَّ

*******************************الشرح:

 ش.فمـأيبؽمٔمٝمداخلدريريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

اخلدريريضاهللفمٛمف,وهقَمـاظم٘مثريـفمـهقؽمٔمدزمـَم٣ميمؽزمـؽمٛم٣من

همٗمدروىفمٛمفرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿدمرواي٥ماحلدي٧م ,

2210) (, ِب٣موىم٣من أزمقه واؽمتُمٜمد زمٟمضمد اؽمتِمٕمر إٞمِم٣مر صٕم٣مر َمـ

                                                           
(, وقد وجد في إسناده ٙٙ(, والترمذي برقم: )ٕٖٙ(, والنسائي برقم: )ٙٙرواه أبو داود برقم: ) (ٔ(

اختالؼ, لكن رجح الدارقطني الطريق التي أخرجها المذكوروف, في إسناده عبيد اهلل بن عبد اهلل 
 بن رافع, وقيل: عبيد اهلل بن عبد الرحمن بن رافع وىو مجهوؿ الحاؿ؛ لكن للحديث شواىد:

من حديث سهل بن سعد رضي اهلل عنهما, أخرجو القاسم بن أصبغ في مصنفو, كما في األوؿ: 
من حديث ابن  الثاني:التلخيص, وفي إسناده عبد الصمد بن أبي سكين الحلبي وىو مجهوؿ. 

عباس رضي اهلل عنهما, عند أحمد والنسائي وابن خزيمة, وىو من طريق سماؾ عن عكرمة, وىي 
حديث الرابع: حديث أبي أمامة عند ابن ماجو وفيو رشدين بن سعد. الثالث: ف. رواية فيها ضع

كما في ورجح ابن رجب وقفو  عائشة رضي اهلل عنها عند أبي يعلى وفي إسناده شريك القاضي, 
 . الفتح

, كما ذكر ذلك الحفاظ في   وصحح الحديث اإلماـ أحمد بن حنبل, ويحيى بن معين, وابن حـز
, وكاف يحتج بو شيخنا (ٗٔرقم ) والعالمة األلباني في اإلرواء من المتأخرينوصححو  التخليص

مقبل بن ىادي الوادعي رحمو اهلل, وشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظو اهلل تعالى على 
 تصحيحو, في مبحثو على منتقى ابن الجارود. 
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ونمزىهقَم٣مزمٔمده٣م,َم٣متؽمٛم٥مأرزمعوؽمٌٔمكموومٝمؾأرزمعوؽمتكموومٝمؾَخس

.وؽمتكم,واهللأفمٙمؿ

ش.لرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿوم٣م»قوله:ُ

:فٌهُقصةُالحدٌثو

 َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ يمَِرؽُمقِل وِمٝمَؾ ُف زُمَّم٣مفَم٥مَ"َأٞمَّ زمِْئِر ـْ َِم ُٟم َأَٞمَتَقوَّ
 (ٔ)



اهلُل ؟هَمَٗم٣مَلَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ ـُ ُؿايْم٘ماَِلِبَوايمٛمَّْت َٝمُضَوحَلْ َوِهَلزمِْئٌرُيْْمَرُحهمِٝمَٜم٣ماحْلِ

ءٌ»فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: ُفَرْ ًُ ُيٛمَجِّ َٓ .شإناظم٣َْمُءؿَمُٜمقٌر

(ُ :(67وفًُلفظُألبًُداود اهللََِّرؽُمقَلؽَمِٚمْٔم٦ُم»وم٣مل: فَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

فُ:يَمفُُيَٗم٣مُلَوُهقََوؽَمٙمَّؿَ َتَٗمكإِٞمَّ ًْ ـْيَمَؽُي قمُهمِٝمَٜم٣مُيْٙمَٗمكزمِْئرٌَوِهلَزُمَّم٣مفَم٥َم,زمِْئرَِِم حُلُ

اهللََِّرؽُمقُلهَمَٗم٣مَلايمٛم٣َّمِس؟َوفَمِذرَُواظمََْح٣ميُِضايْم٘ماَِلِب, :َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

ؿَمُٜمقرٌاظم٣َْمءَإِنَّ» فَُٓ ًُ ءٌُيٛمَجِّ َداُودََأزُمقوَم٣مَل,شَرْ ٥ٌَمَوؽَمِٚمْٔم٦م: ـَوُمَتْٝم ؽَمِٔمٝمٍد,زْم

وَم٣مَل ـْزُمَّم٣مفَم٥مَزمِْئرِوَمٝمِّؿَؽَمَٟميْم٦ُم: وَم٣مَلفُمْٚمِٗمَٜم٣م؟فَم إلَِماظم٣َْمءُهمِٝمَٜم٣مَيُ٘مقنََُم٣مَأىْمَثرُ:

ايْمَٔمْقَرِة.ُدونَ:وَم٣مَلَٞمَٗمَص,هَم١مَِذا:وُمْٙم٦ُمايْمَٔم٣مَٞم٥ِم,

ْرُت":َداُودَُُأَُبوَُقالَُ َذَرفْمُتفُشُمؿَّفَمَٙمْٝمَٜم٣م,ََمَدْدسُمفُزمِِرَدائِلزُمَّم٣مفَم٥مَزمِْئرََأَٞم٣مَووَمدَّ

َت٣منِزَم٣مَبرِمهَمَتَحايمَِّذيَوؽَمَٟميْم٦ُمَأْذُرٍع,ؽِمت٥َّمُفَمْرُوَٜم٣مهَم١مَِذا ًْ ٌُ إيَِمْٝمِف,هَمَٟمْدطَمَٙمٛمِلايْم

ََهْؾ زمِٛم٣َمُؤَه٣منُمغمِّ ,:وَم٣مَلفَمَٙمْٝمِف؟ىَم٣مَٞم٦ْمفَمَمَّ َََم٣مءًهمِٝمَٜم٣مَوَرَأْي٦ُمَٓ ْقنَُِمَتَٕمغمِّ ."ايمٙمَّ

ُ:(1ُ/37)ُالسننُفًُمعالمرحمهُهللاُتعالىُالخطابًُاإلمامُقالُ

                                                           
ُبضم الباء وفتح الضاد, وقيل: بكسر الباء.( ٔ(
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فم٣مدةَمٛمٜمؿىم٣منهذااناحلدي٧مهذاؽمٚمعإذاايمٛم٣مسَمـىمثغميتقهؿومد"

زمذَمليٓمـأنَيقزَٓم٣موهذاوسمٔمٚمداومِمداايمٖمٔمؾهذايٟمسمقنىم٣مٞمقاوأَنؿ

َمًٙمٚمٜمؿوضمديث٣مومديَمايمٛم٣مسفم٣مدةَمـيزلوَلَمًٙمؿفمـهمّمالزمقشمٛملزمؾ

ايمزَم٣منذيمؽزمٟمهؾيٓمـهم٘مٝمػايمٛمج٣مؽم٣متفمـوصقَن٣ماظمٝم٣مهسمٛمزيفوىم٣مهمرهؿ

أفمززمالدهؿدمواظم٣مء.اظمًٙمٚمكممج٣مفم٥موأهمّمؾايمديـأهؾؿمٌٗم٣متأفمعموهؿ

يمٔمـوومديمف,واَمتٜم٣مَنؿزم٣مظم٣مءصٛمٝمٔمٜمؿهذاي٘مقنأنأَمسإيمٝمفواحل٣مصم٥م

َمـهم٘مٝمػوَمُم٣مِرفِمفاظم٣مءَمقارددمسمٕمقطَمـوؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعماهللرؽمقل

يٙمٝمؼَٓم٣مهذايمألومذار,وَمْمرضم٣مٕٞمج٣مسرصداوَمٛم٣مزمٔمفاظم٣مءفمٝمقناختذ

إرضَمـضَمدوردمَمقؤمٜم٣مايمٌئرهذهأنأصمؾَمـهذاىم٣منوإٞمَمزمح٣مهلؿ,

همتٙمٗمٝمٜم٣موَتٚمٙمٜم٣موإهمٛمٝم٥مايمْمرقَمـإومذارهذهسم٘مًحىم٣مٞم٦مايمًٝمقلوأن

همًٟميمقايٕمغمهوٓإؾمٝم٣مءهذهوومقعهمٝمفي٠مشمرٓيم٘مثرسمفاظم٣مءوىم٣منهمٝمٜم٣م

ايمْمٜم٣مرةدمضم٘مٚمٜم٣ميمٝمٔمٙمٚمقاؾمٟمَن٣مفمـوؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعماهللرؽمقل

هاُ."رءيٛمجًفٓاظم٣مءأنهلؿصمقازمفَمـهم٘م٣منوايمٛمج٣مؽم٥م

ُ:الماءُفًُرفعُالحدثاستخدامُحكمُ

.ؿمالقإٓاظم٣مءٓيرهمٔمففمٛمداْلوأمجٔمقافمعمأناحلدي٧م

اظم٣مءؿمٜمقرٓيٛمجًفرء,أن:القاعدةُالتًُدلُعلٌهاُهذاُالحدٌثو

َرىُمؿْ}:يمٗمقيمفسمٔم٣ملموَمعذيمؽَٓيزئدمايمْمٜم٣مرة,ورهمعاحلدثنمغمه يمُِٝمَْمٜمِّ

ُٚمقاََم٣مءًجَتُِدواهَمَٙمؿْ}ُٗمقلاهللفمزوصمؾ:,ويم[22:إٞمٖم٣مل]{زمِفِ َصِٔمٝمًداهَمَتَٝمٚمَّ
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٣ًٌم ايمٛم٣ًمء]{ؿَمٝمِّ ٣مئرزم٣ميمٔمِمرهمعاحلدثيُهمال,[23: أ, اظمرق, أو ايمٛمٌٝمذ, وأو

ايمقوقءزمفُم٣مطمرجفمـَمًٚمكاظم٣مءاظمْمٙمؼ,َمـاظم٣مئٔم٣متزمًمء وومدصمّقَز

زم٣مظم٣مء,َم٣مدامفمعمؾمٝمخاْلؽمالموازمـايمٗمٝمؿ,وايمِمحٝمحأنايمقوقءإٞمَمي٘مقن

وصمؾ.اؽمٚمٝمتف,ووصٖمف,فمعمَم٣مؽمٝمٟميتإنؾم٣مءاهللفمز

ُء:ُؽٌرُالماالنجاسةُبُإزالةحكمُُ

:اطمتٙمػايمٔمٙمَمءدمهذهاظمًٟميم٥مإلمومقيمكم

ومقلاألول: زم٣مظم٣مء, إٓ سمزال ٓ ايمٛمج٣مؽم٥م أن ذه٤مواجلٚمٜمقر هذا إلم

ونمغمواضمدَمـأهؾايمٔمٙمؿ,وهقسمرصمٝمحوأَحددمرواي٥مايمُم٣مهمٔمل,وَم٣ميمؽ,

ازمـومداَم٥مرَحفاهللدماظمٕمٛمل.

زإزايم٥مايمٛمج٣مؽم٥مزم٘مؾَم٣مئعقورواي٥مفمـأَحدأٞمفَيضمٛمٝمٖم٥مأيبومقلالثانً:

ؿم٣مهر,واطمت٣مرهذاايمٗمقلايمٔمالَم٥مازمـفمثٝمٚمكمرَحفاهلل,وهقايمِمحٝمح,هم١من

َمزيؾزم٘مؾَم٣مئعؿم٣مهرإزايمتٜم٣مأأصمزايمٛمج٣مؽم٥مإذاوومٔم٦مدمايمثقب,أواجلًؿ,

.يمٙمٔمكم

َؿوأَم٣م َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ اَْمَرَأٌة صَم٣مَءِت وَم٣ميَم٦ْم: َأؽْمََمَء, ضمدي٧م

 وَم٣مَل: سَمِْمٛمَُع؟ ىَمْٝمَػ ايمثَّْقِب, دِم ََتِٝمُض إضِْمَداَٞم٣م َأَرَأْي٦َم »هَمَٗم٣ميَم٦ْم: شُمؿَّ ت ُف, ََتُ

همِٝمفِ شسَمْٗمُرُصُفزم٣ِمظم٣َْمِء,َوسَمٛمَّْمُحُف,َوسُمَِمقمِّ
 (ٔ)

ايمٛمج٣مؽم٥مٓسمزولإٓأنهمٝمفٙمٝمسهم,

زم٣مظم٣مء,وإٞمَماظم٣مءهقإىمثروصمقًدا,وإفمٓمؿإزايم٥ميمٙمٛمجس.

                                                           
ُ(.ٜٕٔ(, مسلم في صحيحو برقم: )ٕٕٚصحيحو برقم: )أخرجو البخاري في ( ٔ(
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ش.إناظم٣مءؿمٜمقر»قوله:ُ

ضمرفسمقىمٝمد,همٝم٠مىمدهلؿايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأناظم٣مءإن:

 َل ايمذي يتٕمغماظمْمٙمؼ, همٝمف, وومٔم٥م زم٤ًٌمٞمج٣مؽم٥م ؿم٣مهر َمْمٜمرأٞمف ذاسمف, دم

يمٕمغمه.

ُ ٓيٛمجًفرء»قوله: سمٕمغمش, يٛمجسإذا أٞمف َمْمٙمؼوؽمٝمٟميتسمٗمٝمٝمده هذا

.ؿمٔمٚمف,أورحيف,أويمقٞمف,زمٛمج٣مؽم٥مسمٗمعهمٝمف

ُُ:(1ُ/37)ُالسننُفًُمعالمرحمهُهللاُتعالىُقالُالخطابًُ

مج٣مَمفوىمثرةنمزارسمفدمايمٌئرهذهَم٣مءصٖم٥مصٖمتفايمذيَمٛمفايم٘مثغميريد"

ىػا."فمٙمٝمٜم٣ماجلقابهمخرجفمٛمٜم٣مزمٔمٝمٛمٜم٣موومعإٞمَّمايم٠ًمالٕن
أزمقداودوايمؼمَمذيوايمٛم٣ًمئل.أي:شأطمرصمفايمثالشم٥م»قوله:ُ

ُ أَحد»قوله: درصم٣متشوصححف أفمعم وهل زم٣ميمِمح٥م, يمف ضم٘مؿ أي :

,ايمٗمٌقل وضمًـ صحٝمح إلم يٛمٗمًؿ احلدي٧م أطمرصمف,ؤمٝمػوهم١من وومد

 واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم.أيّم٣مدمَمًٛمده

**********
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 [تغير الماء بالنجاسة]

)–3 ـْ َوفَم ٣ٌَمِهقِمِّ صعم-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُل-ريضاهللفمٛمف-َأيِبُأََم٣مََم٥َمايْم

َوؿَمْٔمِٚمِف,»اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ: ِرحيِِف, نَمَٙم٤َمفَمعَم ََم٣م َّٓ إِ ٌء, َرْ ُف ًُ ُيٛمَجِّ َٓ  اظم٣َْمَء إِنَّ

شَويَمْقٞمِفِ
(ٔ)

َٖمُفَأزُمقضَم٣مسمِؿٍ ََم٣مصَمْف,َوَؤمَّ ـُ .َأطْمَرصَمُفازْم
(ٕ)

.) 

–2 : ٌَْٝمَٜمِٗملِّ يَمْقُٞمفُ»)َويمِْٙم َأْو ؿَمْٔمُٚمُف, َأْو ِرحُيُف, َ سَمَٕمغمَّ إِْن َّٓ
إِ ؿَم٣مِهٌر ;اظم٣َْمُء

ُدُثهمِٝمفِ شزمِٛمََج٣مؽَم٥ٍمََتْ
(ٖ)

(.

*******************************الشرح:

 .ٞمج٣مؽم٥ماظم٣مءفمالَم٥ميمٌٝم٣من :احلديثرمحى اهلل تعاىل ساق املصنف 

 ش.أَم٣مَم٥مايم٣ٌمهقمريضاهللفمٛمففمـأيب»قوله:ُ

ؽم٘مـايم٣ٌمهقمريضاهللفمٛمفوأرو٣مهزمـاحل٣مرثهقصديزمـفمجالن

.ه23:ايمُم٣ممَم٣متؽمٛم٥م

                                                           
رشدين شديد و (, من طريق رشدين بن سعد, ٕٔ٘رواه ابن ماجو برقم: )الحديث شديد الضعف:  (ٔ(

الضعف, وقد اضطرب في إسناده, وقد ساؽ طرؽ الحديث وشواىده الحافظ ابن حجر رحمو اهلل 
 .بو العمل  جمهور العلماء علىالمنير, وغيرىم, و في التلخيص الحبير, وابن الملقن في البدر 

قاؿ أبي يوصلو رشدين بن سعد, يقوؿ: عند أبي إمامة, »( فقاؿ: ٗٗ/ ٔ« )العلل»نقلو ولده في  (ٕ(
ُ«.عن النبي صلى اهلل عليو وسلم, ورشدين ليس بقوي, والصحيح مرسل

مامة أيضا, وفي إسناده ( من حديث أبي إٕٓٙ - ٜ٘ٔ« )الكبرى»رواه البيهقي في ضعيف:  (ٖ(
ُأيضا. ةضعيف ابقية بن الوليد, وىو مدلس وقد عنعن. ولو طريق آخر ولكنه
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أَحد ايمٛمٌلشم٦ٌمدمَمًٛمد -دفم٣مء وؽمٙمؿ ىمثغم-صعماهللفمٙمٝمف وأٞمف يمف

اهلُل"َمـضمدي٧مَأيِبُأََم٣مََم٥َمريضاهللفمٛمفوَم٣مَل:ايمِمٝم٣مم, َصعمَّ َأْٞمَُمَٟمَرؽُمقُلاهللِ

هَمَٗم٣مَل: َٜم٣مَدِة. زم٣ِميمُمَّ رِم اهللَ اْدُع اهللِ, َرؽُمقَل َي٣م هَمُٗمْٙم٦ُم: هَمَٟمسَمْٝمُتُف نَمْزَوًة َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف

َونَمٛمِّْٚمُٜمؿْ» ْٚمُٜمْؿ ؽَمٙمِّ اهلِلشايمٙمُٜمؿَّ َرؽُمقُل َأْٞمَُمَٟم شُمؿَّ وَم٣مَل: َونَمٛمِْٚمٛم٣َم. ٙمِْٚمٛم٣َم ًَ هَم وَم٣مَل: .

 رِمَصعمَّ اهلَل اْدُع اهللِ, َرؽُمقَل َي٣م هَمُٗمْٙم٦ُم: هَمَٟمسَمْٝمُتُف شَم٣مٞمًِٝم٣م, نَمْزًوا َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ

َٜم٣مَدِة.هَمَٗم٣مَل: ْٚمُٜمْؿَونَمٛمِّْٚمُٜمؿْ»زم٣ِميمُمَّ ؽَمٙمِّ ْٚمٛم٣َمَونَمٛمِْٚمٛم٣َم.ومَشايمٙمُٜمؿَّ ٙمَّ ًَ ش٣مَل:هَم
(ٔ)

.

ُ رء»قوله: يٛمجًف ٓ اظم٣مء شإن فمعمؿمٜمقر: اظم٣مء أن يٛمجسيأي ٓ تف

زم٤ًٌم يمقٞمف أو رحيف أو ؿمٔمٚمف يتٕمغم ضمتك همٝمف ايمٛمج٣مؽم٣مت وومقع زمٚمجرد

.ايمٛمج٣مؽم٥مفمعمَم٣ميٟميتإنؾم٣مءاهلل

و َمـضمدي٧مأيبؽمٔمٝمدريضاهللفمٛمف, سمٗمدم َم٣م اظم٣مءؿمٜمقرٓ»يُمٜمديمف

.شيٛمجًفرء

وأو ايمقرد, وَم٣م وايمٔمجكم, اظمًتخدم, ىم٣مظم٣مء ايمٛمج٣مؽم٣مت: نمغم اقروأَم٣م

ذ وٞمحق هم٣مهللفمزوصمؾطمٙمؼاظم٣مءايمُمجر, ٓسمٛمجًف, هم١مَن٣م يمؽَمـايمٕم٣ٌمر4

ؿم٣مهًرا,وأٞمزيمفَمـايمًَمءؿم٣مهًرا,وَيرجَمـإرضؿم٣مهًرا.

إٓضمتكيتٕمغمزم٣ميمٛمج٣مؽم٥موهذاوصػيمٙمَمءاظمْمٙمؼ,هم١مٞمفٓيٛمجًفرء,

.,وؽمٝمٟميتإنؾم٣مءاهللأٞمفيُم٘مؾَم٣ميٟميتَمـضمدي٧مايمٗمٙمتكم

                                                           
ُ.وخرجو الشيخ مقبل في الصحيح المسند(, ٕٕٓٗٔأخرجو أحمد في مسنده برقم: )( ٔ(
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وهذائمرفزم٣ميمُمؿ.:شإَٓم٣منمٙم٤مفمعمرحيف»قوله:ُ

وهذائمرفزم٣ميمْمٔمؿزم٣ميمٙم٣ًمنوايمتذوق.:شوؿمٔمٚمف»قوله:ُ

وهذائمرفزم٣ميمٛمٓمر,وٓيٙمزمسمٕمغممجٝمعايمِمٖم٣متزمؾيمق:شويمقٞمف»قوله:ُ

.سمٕمغمأضمده٣مزم٤ًٌمايمٛمج٣مؽم٥محلٗمتفايمٛمج٣مؽم٥م

رفمعمأصٛم٣مفايمٛم٣مس,همٌٔمّمٜمؿأطمُمؿٓصمٔمؾإَموؽمٌح٣مناهللاحل٘مٝمؿ!

همتٛمقفم٦مؿمرقَمٔمرهم٥ميُمؿ,وزمٔمّمٜمؿومدٓ يْمٔمؿ,وزمٔمّمٜمؿومدٓيٌٌم4

ايمٛمج٣مؽم٣مت.

هم٣ميمذيٓيُمؿ:ئمرفايمٛمج٣مؽم٥مزمٙمقَن٣م,أوزمْمٔمٚمٜم٣م.

وايمذيٓيْمٔمؿ:ئمرفايمٛمج٣مؽم٥مزمٙمقَن٣م,أوزمُمٚمٜم٣م.

 .وايمذيٓيرى:ئمرفايمٛمج٣مؽم٥مزمْمٔمٚمٜم٣م,أوزمُمٚمٜم٣م,وه٘مذا

.شأطمرصمفازمـَم٣مصمف»قوله:ُ

 اهلل: فمٌد أزمق هق يزيد زمـ هلحمٚمد وؽمٛمٛمف ص٣مضم٤مايمًٛمـ, ايمٗمزويٛمل,

 .ايمرازمٔم٥م,َمـضمٝم٧مسمرسمٝم٤مايمًٛمـ,وهلايم٣ًمدؽم٥مدمإَمٜم٣متايم٦ًم

.شوؤمٖمفأزمقضم٣مسمؿ»قوله:ُ

ايمرَحـزمـأيب فمٌد ويمده يًٟميمف ىمت٣مبٞمٖمٝمس, وهق ايمٔمٙمؾ, أيدمىمت٣مزمف

ضم٣مسمؿرَحفاهللفمـىمثغمَمـإضم٣مدي٧م,همٝمجٝم٤مفمٙمٝمف,ىمَمأنايمؼمَمذيرَحف
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لاْلَم٣ممايمٌخ٣مريرَحفاهللهمٝمجٝم٤مفمٙمٝمف,همٝمًتٖمٝمدايمٔمٙمَمءفمٙمقًَم٣ماهللىم٣منيًٟم

ىمثغمة.

:شويمٙمٌٝمٜمٗمل»قوله:ُ

اظمذه٤م ٞمٌموا ايمذيـ أضمد ايمٌٝمٜمٗمل, احلًكم زمـ أَحد زم٘مر أزمق وهق

وايمًٛمـ واخلالهمٝم٣مت, وايمِمٕمرى, ايم٘مػمى, ايمًٛمـ همٝمف وأيمػ ايمُم٣مهمٔمل,

وأشم٣مر,ونمغمذيمؽ.

إؾمٔمري٥مأومرب,ىمَميٓمٜمرذيمؽَمـىمت٣مزمفاظمٖمٝمدهمٜمقإلموأَم٣مدماظمٔمتٗمد:

َيَمـىمالماخلْم٣ميبايمذييّمٝمٖمفايمٌٝمٜمٗمل4آؽمَمءوايمِمٖم٣مت. إذافُمرِّ

دمَمقاؿمـىمثغمة, اهللوصٖم٣مسمف, دمأؽمَمء ٕديم٥م صم٣مَمع ىمت٣مبَمٖمٝمد, همٜمق

يٟميتزم٣ميمتٟمويؾاظمخ٣ميمػيمٔمٗمٝمدة وم٣ملاخلْم٣ميب,صم٣مءتايمْم٣مَم٥م, وم٣مل: ويم٘مـإذا

وقاناهللفمٙمٝمٜمؿ.ايمًٙمػايمِم٣ميمحر

أياظم٣مءاظمْمٙمؼإصؾهمٝمفايمْمٜم٣مرة..شاظم٣مءؿم٣مهر»قوله:ُ

.أيُم٣ميٗمعهمٝمفَمـايمٛمج٣مؽم٣متونمغمه٣م:شٓيٛمجًفرء»قوله:ُ

.شإٓإنسمٕمغمرحيف,أوؿمٔمٚمف,أويمقٞمف»قوله:ُ

زمٝم٣منودم ايمزي٣مدة ظمهذه سمٗمدم, وإٞمَمَمـ٣م أنيمٝمسىمؾسمٕمغميٛمجساظم٣مء,

همٝمف.وومٔم٦مٞمج٣مؽم٥مَمـايمتٕمغمايمذييٛمجساظم٣مء4هقَم٣مىم٣من

ُ
ُ
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.شزمٛمج٣مؽم٥مَتدثهمٝمف»قوله:ُ

وطمرجزمفَم٣موومعطمرجزمفَم٣ميٗمعهمٝمفَمـنمغمايمٛمج٣مؽم٣متىمَمسمٗمدمزمٝم٣مٞمف,

.رىؤمٝمػ4إٓأناْلمج٣معوم٣مئؿفمٙمٝمفواحلدي٧مىمَمسمهمٝمفايمٛمج٣مؽم٥موَليتٕمغم

ُ:(1ُ/131)ُالتلخٌصفًُرحمهُهللاُتعالىُقالُالحافظُ

اَروُمْْمٛمِل وَم٣مَل ِدي٧ُمَهَذا:ايْمِٔمَٙمؾِدِمايمدَّ ـَُيْرِويفاحْلَ ـُِرؾْمِدي ـْؽَمْٔمدٍزْم َُمَٔم٣مِوَي٥مَفَم

ـِ ـَْص٣ميمٍِحزْم ـَِراؾِمدِفَم ـْؽَمْٔمدٍزْم ضَْمَقُصَوطَم٣ميَمَٖمفُُأََم٣مََم٥مََأيِبفَم ْٕ ـُا ضم٘مٝمؿزْم

ـِراؾمدفمـهمرواه ـُْأؽَم٣مََم٥مََأزُمقَووَم٣مَلَُمْرؽَماًلؽَمْٔمدٍزْم ضَْمَقصِفَم ْٕ ـْا َراؾِمدٍفَم

اَروُمْْمٛمِل وَم٣مَلوَمْقيُمفُ ايمدَّ َٓ ٦ٌُُمَو ِدي٧ُمَهَذاَيثْ ٣مهمِِٔمل َووَم٣مَلاحْلَ ـْوُمْٙم٦مََم٣م:ايمُمَّ فَُِم َأٞمَّ

َإَذا ٣مىَم٣منََويَمْقُٞمفَُوِرحُيفُاظم٣َْمءِؿَمْٔمؿُسَمَٕمغمَّ ًً ـُْيْرَوىَٞمِج ايمٛمٌَِّلِّفَم فَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ

ـَْوؽَمٙمَّؿَ َوصْمفٍَِم ِدي٧ِمَأْهُؾُيْث٦ٌُِمَٓ ٥مِوَمْقُلَوُهقََِمْثَٙمفُاحْلَ ايْمَٔم٣مَمَّ زَمْٝمٛمَُٜمؿَْأفْمَٙمؿَُٓ

طِماَلهًم٣م.

َٖمَؼ:ايمٛمََّقِوي َووَم٣مَل شُمقنَاسمَّ ـَُووَم٣مَلسَمّْمِٔمٝمِٖمفِفَمعَماظمَُْحدِّ ايْمُٔمَٙمََمءَُأمْجَعَاظمُْٛمِْذرِازْم

ْتَٞمَج٣مؽَم٥مٌهمِٝمفَِووَمَٔم٦ْمإَذاَوايْمَ٘مثغِمَايْمَٗمٙمِٝمَؾاظم٣َْمءَفَمعَمَأنَّ َ َأوْيَمْقًٞم٣مَأوْؿَمْٔمًَميَمفُهَمَٕمغمَّ

ىػا.َٞمِجسهَمُٜمقَِرحًي٣م

  :(260/ 1) قال ابن املنذر يف األوسطو 

َٞمَج٣مؽَم٥مٌهمِٝمفَِووَمَٔم٦ْمإَِذاايْمَ٘مثغِمََأوِايْمَٗمٙمِٝمَؾاظم٣َْمءََأنَّفَمعَمايْمِٔمْٙمؿَِأْهُؾَأمْجَعَ»

ِت َ فُِرحًي٣مَأوْيَمْقًٞم٣م,َأوْؿَمْٔمًَم,اظم٣َْمءَايمٛمََّج٣مؽَم٥مُهَمَٕمغمَّ ىَمَذيمَِؽ,َدامَََم٣مَٞمَجٌسَأٞمَّ َٓ َو

٣مُلايْمُقُوقءََُيِْزي ًَ
نْمتِ ِٓ زمِفَِوا صُمؾَِِمْثُؾايْمَ٘مثغِمَاظم٣َْمءََأنَّفَمعَمَوَأمْجَُٔمقا. ـَايمرَّ َِم
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ٌَْحرِ ْهَمَٙمؿَْٞمَج٣مؽَم٥مٌهمِٝمفَِووَمَٔم٦ْمإَِذاَذيمَِؽَٞمْحقَُأوْايْم يَمْقًٞم٣م,يَمفُسُمَٕمغمِّ َٓ ؿَمْٔمًَم,َو َٓ َو

فُِرحًي٣م ٌَْؾايمْمََّٜم٣مَرةِدِمزمَِح٣ميمِفَِأٞمَّ .ها«ُايمٛمََّج٣مؽَم٥ُمهمِٝمفِسَمَٗمعََأنْوَم

 ُ:(21/31المجموعُ)وقالُشٌخُاإلسالمُكماُفًُ

٣م» َإَذااظم٣َْمءَُوَأَمَّ زم٣ِميمٛمََّج٣مؽَم٣مِتسَمَٕمغمَّ فُ: َٖم٣مِقَيٛمُْجُسهَم١مِٞمَّ سمِّ ِٓ زم٣ِم ٣م. ََْم٣مَوَأَمَّ ََْل َيَتَٕمغمَّ

:َأضَمُدَه٣م:ََمْٔمُروهَم٥مٌَأوْمَقاٌلهَمِٖمٝمفِ اظمََْدٞمِٝمِّكمََوِرَواَي٥مُاظمَِْديٛم٥َمَِأْهؾِوَمْقُلَوُهقَ.َيٛمُْجُسَٓ

ـْ ـَْوىَمثغِمٍََم٣ميمٍِؽفَم ِدي٧ِمَأْهؾَِِم َواَي٣مِتَوإضِْمَدىاحْلَ ـْايمرِّ اطْمَت٣مَرَه٣مَأَْحَدفَم

ـْؿَم٣مئَِٖم٥مٌ َه٣مَأْصَح٣مزمِفَِِم ـَُوَٞمٌَمَ ـُاظمُْْٖمَرَداِت4دِمفَمِٗمٝمؾٍازْم ٌَٛم٣َّمءَِوازْم ٣مايْم مُهَ .َونَمغْمُ

يِّكمَِرَواَي٥مَُوِهلَ.ؽَم٥مِايمٛمََّج٣مزمَِٗمٙمِٝمؾِاظم٣َْمءِوَمٙمِٝمُؾَيٛمُْجُس:َوايمث٣َّمِن ٌٌَْمِ ـْايْم .ََم٣ميمٍِؽفَم

٣مهمِِٔملََِّمْذَه٤ُمَوُهقَ:َوايمث٣َّميم٧ُِم َواَي٥مِدِمَوَأَْحَدايمُمَّ طُْمَرىايمرِّ ْٕ ؿَم٣مئَِٖم٥مٌاطْمَت٣مَرَه٣م-ا

ـْ َتكْمِزَمكْمَايْمَٖمْرُق-َأْصَح٣مزمِفَِِم ٣مايْمُٗمٙمَّ مِهَ َونَمغْمِ هَمََميمٌِؽ. َتكْمِايْمَ٘مثغِمَحَيُد َٓ زم٣ِميْمُٗمٙمَّ

٣مهمِِٔمل  انَِوَأَْحَدَوايمُمَّ َتكْمِايْمَ٘مثغِمَحَيُدَّ ازمِعُ.زم٣ِميْمُٗمٙمَّ ٌَْقلِزَمكْمَايْمَٖمْرُق:َوايمرَّ َوايْمَٔمِذَرةِايْم

٣ماظم٣َْمئَِٔم٥مِ مِهَ ُلَونَمغْمِ َوَّ ْٕ َِمٛمْفُهَم٣م ُس ـَََم٣مُيٛمَجِّ ََْم٣مُدونََٞمْزضُمفَُأَْمَ٘م ـََْل ضُمفَُٞمزُْيْٚم٘مِ

فُايمث٣َّمِن4زمِِخاَلِف هَم١مِٞمَّ ُسَٓ َتكْمُِيٛمَجِّ هَمَِم٣مفِمًداايْمُٗمٙمَّ َواَي٣مِتَأؾْمَٜمرَُوَهَذا. ـْايمرِّ فَم

َأْصَح٣مزمِفَِأىْمَثرَِواطْمتَِٝم٣مرَُأَْحَد ٣مَِمُس. َواخْلَ ايمٛمََّج٣مؽَم٥مِزمُِٚماَلوَم٣مةَِيٛمُْجُساظم٣َْمءََأنَّ:

ـَْوَأْصَح٣مزمِفِضَمٛمِٝمَٖم٥مََأيِبوَمْقُلَوَهَذاىَمثغًِما4َأوْوَمٙمِٝماًلىَم٣منَؽَمَقاءٌ ََْم٣ميَم٘مِ َيِِمْؾََل

إيَمْٝمفِ فَُٓ ًُ واشُمؿَّ.ُيٛمَجِّ ََم٣مضَمد  زمََِم:إيَمْٝمفَِيِِمُؾَٓ كَُٓ زمَِتْحِريِؽؿَمَرهَمْٝمفَِأضَمُدَيَتَحرَّ

طَمرِايمْمََّرِف ْٔ ا سَمٛم٣َمَزفُمقاشُمؿَّ. ئِزمَِحَرىَم٥مِحُيَد َهْؾ: ِؾ؟َأوْاظمَُْتَقوِّ ًِ رَاظمُْْٕمَت َووَمدَّ



 تغير الماء بالنجاسة[] 

ُ 

[81] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ُدَذيمَِؽ ـُحُمَٚمَّ ـِزْم ًَ ِجِدهِاحْلَ ًْ ةَهَمَقصَمُدوهُزمَِٚم ةِدِمَأْذُرعٍفَممَمَ .َأْذُرعٍفَممَمَ

زَم٣مرِدِمَوسَمٛم٣َمَزفُمقا ْٔ ـَُهْؾ:َٞمَج٣مؽَم٥مٌهمِٝمَٜم٣مَووَمَٔم٦ْمإَذاا :اظمزنهَمَزفَمؿَسَمْْمِٜمغُمَه٣م؟ُيْٚم٘مِ

فُ َأٞمَّ ـَُٓ ُيْٚم٘مِ َوَأْصَح٣مزُمفُضَمٛمِٝمَٖم٥مََأزُمقَووَم٣مَل. ـُ. ؿْزم٣ِميمٛمَّْزِحسَمْمِْٜمغُمَه٣مُيْٚم٘مِ دِمَوهَلُ

ءِسَمْٗمِديرِ َٓ ٣مِدُس.ََمْٔمُروهَم٥مٌَأوْمَقاٌلايمدِّ ًَّ َـايمٓم٣َّمِهرَِأْهؾِوَمْقُل:َوايم قنَايمَِّذي ًُ ََم٣مُيٛمَجِّ

٣ٌَمئُِؾهمِٝمفِزَم٣مَل ٌَْقُلهمِٝمفُِأيْمِٗملَََم٣مُدونَايْم ايْم َٓ قنََو ًُ َذيمَِؽؽِمَقىََم٣مُيٛمَجِّ َّٓ ِإ .زم٣ِميمتََّٕمغم 

َٟميَم٥مَِهِذهَِوَأْصُؾ ًْ ـْاظمَْ اظمَْْٔمٛمَكصِمَٜم٥مَِِم ٌِٝم٧ِماطْمتاَِلطََأنَّ: ايمٛمََّج٣مؽَم٥مَُوُهقَاخْلَ

ِريؿَُيقصِم٤ُمَهْؾ:زم٣ِمظم٣َْمءِ ِٚمٝمعََِتْ ٌَْؼهَمَٙمؿْاظم٣َْمءِدِماؽْمَتَح٣مَلوَمْدزَمْؾ:ُيَٗم٣مُلَأمْاجْلَ يَمفَُي

قنَضُمْ٘مٌؿ؟ ًُ ٌُقاهَم٣مظمُْٛمَجِّ ِل4ايْمَٗمْقلِإلَمَذَه َوَّ ْٕ ـْشُمؿَّا وَم٣مَلايْمَ٘مثغِمَاؽْمَتْثٛمَكََم َهَذا:

 ازَُيُُمؼ  ضْمؼِمَ
ِٓ ـْا ٣منٍََمْقِوعََذيمَِؽهَمَجَٔمُٙمقاهمِٝمفِايمٛمََّج٣مؽَم٥مُِووُمقعَِِم ًَ ىَمََماؽْمتِْح

ـْؿَم٣مئَِٖم٥مٌَذيمَِؽإلَمَذَه٤َم ٣مهمِِٔملَِّأْصَح٣مِبَِم ٣م.َوَأَْحَدايمُمَّ ضَمٛمِٝمَٖم٥مََأيِبَأْصَح٣مُبَوَأَمَّ

ٌَٛمَْقا ََْمرَهَم ْٕ ٣مَوفَمَدمِايمٛمََّج٣مؽَم٥مُِوُصقلِفَمعَما ُروهُُوُصقهِلَ َرىَم٥مَِووَمدَّ ٣مضَم٥مَِأوْزم٣ِمحْلَ ًَ
ِ زم٣ِمظمْ

قَ.ايْمُٔمْٚمِؼُدونََوايْمَٔمْرضِايمْم قلِدِم ُلايْمَٗمْقُلُهقَ:اُبَوايمِمَّ َوَّ ْٕ فُا فُمٙمِؿََمتكَوَأٞمَّ

دِمَوىَمَذيمَِؽىَمثغًِماَأوْوَمٙمِٝماًلىَم٣منَؽَمَقاءٌؿَم٣مِهرٌهَم٣مظم٣َْمءُاؽْمَتَح٣ميَم٦ْموَمْدايمٛمََّج٣مؽَم٥مََأنَّ

َٜم٣ماظم٣َْمئَِٔم٣مِت َنََّوَذيمَِؽىُمٙمِّ
٣ٌَمِتَأزَم٣مَحسَمَٔم٣ملَماهللََِّٕ مَايمْمَّٝمِّ ٣ٌَمئ٧ِِمَوضَمرَّ ٌِٝم٧ُماخْلَ َواخْلَ

ـَُْمَتَٚمٝمِّزٌ هِاظم٣َْمءِِصَٖم٣مُتىَم٣مَٞم٦ْمهَم١مَِذازمِِِمَٖم٣مسمِفِايمْمَّٝم٤ِِّمفَم ُدونَايمْمَّٝم٤ِِّمِصَٖم٣مِتَونَمغْمِ

ٌِٝم٧ِم اَللِدِمُدطُمقيُمفَُوصَم٤َم:اخْلَ َرامُِدونَاحْلَ ىػا«ُاحْلَ
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اْلمج٣مع ضمجٝم٥م رد وإٞمَم واجلَمفم٥م, ايمًٛم٥م أهؾ فمٛمد ضمج٥م واْلمج٣مع

 إيمٝمٜمؿ, وَمـ واظمٔمتزيم٥م, ومقيمفايمراهمّم٥م, وديمٝمٙمف ضمجٝمتف دم ايمٗمقل سمٗمدم وومد

ـْ} سمٔم٣ملم: ؽُمقَلُيَُم٣موِمِؼَوََم ـْايمرَّ َََم٣مزَمْٔمدَِِم ٌَكمَّ َدىيَمفُسَم ؽَمٌِٝمؾِنَمغْمََوَيتٌَِّعْاهْلُ

ََم٣مُٞمَقيمِّفِاظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ .[225]ايمٛم٣ًمء:{ََمِِمغًماَوؽَم٣مَءْتصَمَٜمٛمَّؿََوُٞمِْمٙمِفِسَمَقلمَّ

********** 
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 [حكم الماء إذا بلغ القلتين] 

ـْ)–5 ٌْدَِوفَم ـِاهللَِّفَم -اهللََِّرؽُمقُلوَم٣مَل:وَم٣مَل-فَمٛمُْٜمََماهللََُّريِضَ-فُمَٚمرَزْم

 ,اظم٣َْمءَىَم٣منَإَِذا:»َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَصعمَّ َتكْمِ ْوُمٙمَّ ٧ٌََمحَيِْٚمْؾََل .شاخْلَ

يَمْٖمظٍَودِم ْ»: شَيٛمُْجْسََل
(ٔ)

َْرزَمَٔم٥مَُأطْمَرصَمفُ. ْٕ ا َحفُ, ـَُوَصحَّ ـُطُمَزْيَٚم٥َم,ازْم َوازْم

٣ٌَّمنَ (.َواحَل٣مىمِؿُضِم

*******************************الشرح:

.شفمـفمٌداهللزمـفمٚمرريضاهللفمٛمٜمَم»قوله:ُ

فمٌداهللزمـفمٚمرزمـاخلْم٣مبايمٔمدوي,َمـاظم٘مثريـهقأزمقفمٌدايمرَحـ:

دمرواي٥ماحلدي٧مفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,وىم٣منَمـفم٣ٌمد

ايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿ,وَمـاظمٌمميـزم٣مخلغم.

ـِ صُمُؾىَم٣منَ":ريضاهللفمٛمفوَم٣مَلفُمَٚمَر,همٖملايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مازْم دِمايمرَّ

اهللَِرؽُمقلِةِضَمَٝم٣م َٜم٣مُرْؤَي٣م,َرَأىإَِذاَوؽَمٙمََّؿ,فَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ اهللَِرؽُمقلِفَمعَموَمِمَّ

 َؿ,فَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ َٜم٣مُرْؤَي٣مَأَرىَأنْهَمَتَٚمٛمَّْٝم٦ُمَوؽَمٙمَّ ايمٛمٌَِّلِّفَمعَمَأوُمِم  فَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

وَم٣مَلَوؽَمٙمََّؿ, ٣منُماَلًَم٣مَوىُمٛم٦ُْم: ِجدِدِمَأَٞم٣ممَُوىُمٛم٦ُْمفَمَززًم٣م,ؾَم٣مزمًّ ًْ فَمْٜمدِفَمعَماظمَْ

                                                           
 والترمذي ,(ٕٖٛ, ٕ٘) برقم: والنسائي ,(٘ٙ, ٗٙ ,ٖٙ) برقم: داود أبو رواه. معلالحديث ( ٔ(

 وابن ,(ٕٖٔ) :والحاكم ,(ٕٜ) :خزيمة ابن وصححو ,(ٛٔ٘) برقم: ماجو وابن ,(ٚٙ) برقم:
 صحيح على شرطهما, وقد احتجا بجميع رواتو. وقاؿ الحاكم: , (ٜٕٗٔ) :حباف
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اهللَِرؽُمقلِ ٣ٌَمَأطَمَذاِنََمَٙمَ٘مكْمِىَمَٟمنَّايمٛمَّْقمِدِمهَمَرَأْي٦ُمَوؽَمٙمََّؿ,فَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ يِبهَمَذَه

٥مٌِهلَهَم١مَِذاايمٛم٣َّمِر,إلَِم ٣مَوإَِذاايْمٌِْئِر,ىَمَْملََِّمْْمِقيَّ همِٝمَٜم٣مَوإَِذاايْمٌِْئِر,ىَمَٗمْرَنِوَمْرَٞم٣منِهَلَ

َأوُمقُلهَمَجَٔمْٙم٦ُمفَمَرهْمُتُٜمْؿ,وَمْدَٞم٣مٌس ـَزم٣ِمهللَِأفُمقذُ: ـَزم٣ِمهللَِأفُمقذُايمٛم٣َّمِر,َِم ايمٛم٣َّمِر,َِم

ـَزم٣ِمهللَِأفُمقذُ رِمهَمَٗم٣مَلََمَٙمٌؽهَمَٙمِٗمَٝمُٜمََموَم٣مَلايمٛم٣َّمِر,َِم ْ: فَمعَمهَمَٗمَِمِْمُتَٜم٣مسُمَرْع,ََل

ْتَٜم٣مضَمْٖمَِم٥َم, اهللَِرؽُمقلِفَمعَمضَمْٖمَِم٥ُم,هَمَٗمِمَّ ايمٛمٌَِّل هَمَٗم٣مَلَوؽَمٙمََّؿ,فَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

 صُمُؾٞمِْٔمؿَ:»َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ ٌُْدايمرَّ ىَم٣منَيَمقْاهللِفَم ـَُيَِمقمِّ ْٝمؾَِِم شايمٙمَّ
(ٔ)

.

 زمٔمد ريضاهللفمٛمٜمَم زمـفمٚمر اهلل فمٌد إٓهم٘م٣من ايمٙمٝمؾ َمـ يٛم٣مم ذيمؽٓ

ومٙمٝماًل.

ـِوَم٣مشم٦ٌمدمَمًٙمؿَمـضمدي٧م دِمَرَأْي٦ُم":ريضاهللفمٛمٜمَموَم٣مَلفُمَٚمَر,ازْم

ٍق,وِمْْمَٔم٥مََيِديدِمىَمَٟمنَّاظمَْٛم٣َممِ ـَُأِريُدََمَ٘م٣منٌَويَمْٝمَسإؽِْمَتػْمَ ٛم٥َّمَِِم اجْلَ َّٓ إيَِمْٝمِف,ؿَم٣مَرْتإِ

ْتفُضَمْٖمَِم٥َم,فَمعَمهَمَٗمَِمِْمُتفُوَم٣مَل ايمٛمٌَِّلِّفَمعَمضَمْٖمَِم٥مُهَمَٗمِمَّ َوؽَمٙمََّؿ,فَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

ايمٛمٌَِّل هَمَٗم٣مَل ٌَْدَأَرى:»َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ ٣مَرصُماًلاهللِفَم "شَص٣محِلً
(ٕ)

.

وهقازمـأَمغماظم٠مَمٛمكمفمٚمرزمـاخلْم٣مبريضاهللفمٛمف.

ُُ:(1/136قالُالحافظُفًُالتلخٌصُ)

,غمـــــىمثزمـايمقيمٝمدفمعموَمداره,َمًٙمؿذطفمعمإؽمٛم٣مده:َمٛمدةازمـوم٣مل

                                                           
ُ(.ٜٕٚٗ(, مسلم في صحيحو برقم: )ٕٕٔٔ, ٕٔٔٔأخرجو البخاري في صحيحو برقم: )( ٔ(

ُ(.ٕٛٚٗأخرجو مسلم في صحيحو برقم: )( ٕ(
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فم٣ٌمدزمـحمٚمدفمـفمٛمف:وومٝمؾ.ايمززمغمزمـصمٔمٖمرزمـحمٚمدفمـفمٛمف:همٗمٝمؾ

زمـاهللفمٌدفمـ:وسم٣مرة.فمٚمرزمـاهللفمٌدزمـاهللفمٌٝمدفمـ:وسم٣مرة.صمٔمٖمرزمـ

.فمٚمرزمـاهللفمٌد

واجلقاب ؤمػومدايمٔمٙمؿأهؾزمٔمضٕناوْمرازًم٣م4يمٝمسهذاأن:

اٞمتٗم٣ملحمٖمقـًم٣ماجلٚمٝمعي٘مقنأنسمٗمديرفمعمهم١مٞمفوم٣مدضًم٣م4زم٣مٓوْمراباحلدي٧م

.شمٗم٥مإلمشمٗم٥مَمـ

زمـفم٣ٌمدزمـحمٚمدفمـ,ىمثغمزمـايمقيمٝمدفمـأٞمفايمِمقاب:ايمتحٗمٝمؼوفمٛمد

صمٔمٖمر اظم٘مػمفمٚمرزمـاهللفمٌدزمـاهللفمٌدفمـ, زمـصمٔمٖمرزمـحمٚمدوفمـ,

هذانمغمفمعمرواهوَمـ,اظمِمٕمرفمٚمرزمـاهللفمٌدزمـاهللفمٌٝمدوفمـ,ايمززمغم

وهؿهمٗمدايمقصمف فمعمىمثغمزمـايمقيمٝمدفمـأؽم٣مَم٥مأيبفمـاجلَمفم٥مرواهوومد,

ؽمٙمٚم٥مزمـَح٣مدؿمريؼَمـونمغمهاحل٣مىمؿأطمرصمٜم٣مشم٣ميمث٥مؿمريؼويمف.ايمقصمٜمكم

.أزمٝمففمـفمٚمرزمـاهللفمٌدزمـاهللفمٌدفمـاظمٛمذرزمـايمٔم٣مصؿفمـ

ازمـهم١من:يمفهمٗمٝمؾ,صمٝمدإؽمٛم٣مده:همٗم٣مل,ايمْمريؼهذهفمـَمٔمكمازمـوؽمئؾ

.اْلؽمٛم٣مدصمٝمدهم٣محلدي٧م,فمٙمٝم٥مازمـحيٖمٓمفَلوإن:همٗم٣مل,يرهمٔمفَلفمٙمٝم٥م

ايمٗمٙمتكمضمدي٧مَمـايمُم٣مهمٔملإيمٝمفذه٤مَم٣م:ايمتٚمٜمٝمددمايمػمفمٌدازمـووم٣مل

ايمٛمٓمرضمٝم٧مَمـؤمٝمػَمذه٤م إشمرصمٜم٥مَمـشم٣مزم٦منمغم, احلدي٧مٕن,
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,َمٌٙمٕمٜمَمضمٗمٝمٗم٥مفمعميقومػَلايمٗمٙمتكموٕن,ايمٔمٙمؿأهؾَمـمج٣مفم٥مهمٝمفسم٘مٙمؿ

.إمج٣معوٓشم٣مزم٦مأشمرَمـ

.همٝمفوسم٘مٙمؿايمٗم٣ميضإؽمَمفمٝمؾرده,َمٔمٙمقلضمدي٧م:آؽمتذىم٣مردمووم٣مل

.يث٦ٌمَلايمٗمٙمتكمَمٗمدارٕنزمف4ٞمٗمؾَلإٞمَم:ايمْمح٣مويوم٣مل

ايمٔمٝمددومٝمؼازمـوم٣مل  زمٔمّمٜمؿصحٝمحفومداحلدي٧مهذا: صحٝمحوهق,

,أيمٖم٣مـمفزمٔمضدمخمتٙمٖم٣ماْلؽمٛم٣مدَمّمْمربىم٣منوإنٕٞمفايمٖمٗمٜم٣مء4ؿمريٗم٥مفمعم

ايمرواي٥مزمكماجلٚمعيٚم٘مـٕٞمفصحٝمح4زمجقابفمٛمٜم٣مَي٣مبهم١مٞمف ويم٘مٛمل,

.إيمٝمفايمرصمقعَي٤ماؽمتٗمالرمزمْمريؼفمٛمدٞم٣ميث٦ٌمَلٕٞمفسمرىمتف4

صححفومدىم٣منوإنأومرب4اْلفماللإلماحلدي٧م:احلدي٧مدماخلالص٥م

أيبضمدي٧مَمـسمٗمدمظم٣ماحل٘مؿذيمؽَمعيم٘مـ,واظمتٟمطمريـاظمتٗمدَمكمَمـمجع

 ىػا,رءيٛمجًفٓاظم٣مءأن,فمٛمٜمَماهللريضأَم٣مَم٥موأيبؽمٔمٝمد
اظمرادِبؿأزمقداودوايمؼمَمذيوايمٛم٣ًمئلوازمـَم٣مصمف.:شإرزمٔم٥م»قوله:ُ

هقحمٚمدزمـإؽمح٣مقزمـطمزيٚم٥م,ص٣مضم٤م:شوصححفازمـطمزيٚم٥م»قوله:ُ

وىمت٣مبايمتقضمٝمد,ونمغمذيمؽَمـايم٘مت٤م,وهقَمـأئٚم٥مايمًٛم٥م4إٓايمِمحٝمح,

.ٝمفجتقز,ٕنهمٝمفايمّمٔمٝمػ,ونمغمهأنوصػىمت٣مزمفزم٣ميمِمحٝمحهم

ُ شوازمـضم٣ٌمن»قوله: وهقأزمقضم٣مسمؿحمٚمدزمـضم٣ٌمن: سمٙمٚمٝمذازمـايمًٌتل,

 سمٖمٝمدطمزيٚم٥م ٓ ايمتًٚمٝم٥م همٜمذه جتقز, همٝمف ايمٙمٖمظ وهذا ايمِمحٝمح, ص٣مضم٤م
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ضم٣ٌمنرَحفاهللفمٛمدهسم٣ًمهؾىمٌغمدمسمقشمٝمؼاظمج٣مهٝمؾصح٥ماحلدي٧م4ٕنازمـ

وٞمحقذيمؽ.

.شإذاىم٣مناظم٣مءومٙمتكم»قوله:ُ

أيإذاىم٣منَمٗمداراظم٣مءومٙمتكم,وايمٗماللومداطمتٙمػهمٝمٜم٣م:همٗمٝمؾ:َمـومالل

َهَجروومٝمؾَمـوماللاحلج٣مز.

:فًُاألوسطرحمهُهللاُتعالىُابنُالمنذرُاإلمامُقالُُ

4وَمْدرِدِمَواطْمَتَٙمُٖمقا" َتكْمِ ِدي٧ِمهَمِٖملايْمُٗمٙمَّ ـَُذىَمَرهُايمَِّذياحْلَ :وَم٣مَلصُمَرْي٨ٍمازْم

٥مُهَم١مَِذاَهَجَر,وِماَلَلَرَأْي٦ُم عُايْمُٗمٙمَّ ًَ .َوؾَمْٝمًئ٣موِمْرزَمَتكْمَِأوْوِمْرزَمَتكْمِسَم

,وَم٣ميَمفُشَم٣منٍوَمْقٌلَوهمِٝمفِ ٣مهمِِٔمل  وَم٣مَلايمُمَّ ضْمتَِٝم٣مطُ: ِٓ ٥مَسَمُ٘مقنََأنَْوا وِمْرزَمَتكْمِايْمُٗمٙمَّ

ْوِمَرٍبََخَْساظم٣َْمءُىَم٣منَهَم١مَِذاَوٞمِِْمًٖم٣م, ِٚمْؾََل ٣محَيْ ًً ِه,َأوْىَم٣منَصَمرٍّدِمَٞمِج َووِمَرُبنَمغْمِ

َج٣مزِ ٣ٌَمٌر,احْلِ
ىمِ َٓ ايمَِّذياظم٣َْمءَُيُ٘مقنَُو ايمٛمََّج٣مؽَم٥مَحَيِْٚمُؾَٓ َّٓ ٣ٌَمرٍزمِِٗمَرٍبإِ

.ىمِ

ـْضُم٘مِلَ:شَم٣ميم٧ٌِموَمْقٌلَوهمِٝمفِ ـَِأَْحََدفَم ٌَؾٍزْم نِضَمٛمْ َٓ :وَمْق

٣م ٥مََأنَّ:َأضَمُدمُهَ وِمْرزَمَت٣مِن.ايْمُٗمٙمَّ

طَمرُ ْٔ َتكْمَِأنَّ:َوا ْوِمَرٍب,ََخُْسايْمُٗمٙمَّ .وِمَرٍبزمَِٟميَِّيُٗمْؾَوََل

ـُإؽِْمَح٣مُقوَم٣ميمَفَُرازمٌِع,وَمْقٌلَوهمِٝمفِ وَم٣مَلَراَهَقْيِف,زْم ٣م: إَِذافَمَٙمْٝمفَِٞمْٔمَتِٚمُدايمَِّذيَأَمَّ

َتكْمِاظم٣َْمءُىَم٣منَ ٣موُمٙمَّ َٞمْحقَُومُهَ َنَّوِمَرٍب4ؽِم٦مِّ
٥مَِٕ ٣مزمَِٝم٥مَِٞمْحقُايْمُٗمٙمَّ .اخْلَ

طَم٣مَِمٌسوَمْقٌلَوهمِٝمفِ َتكْمَِأنََّوُهقَ: ايْمِٗمَرِبزمَِٟمىْمػَمِيَمْٝمَسوِمَرٍبََخُْسايْمُٗمٙمَّ َٓ َو

.شَمْقرٍَأيِبوَمْقُلَهَذا.زمَِٟمْصَٕمِرَه٣م
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٣َمَوُهقَ:ؽَم٣مِدٌسوَمْقٌلَوهمِٝمفِ ٣ٌَمُب,َأَنَّ َتِٖمٝمَّم٥ٌم,ََمْٔمُروهَم٥مٌَهَجرَوِماَلُلَوِهلَاحْلُ ًْ َُم

َْأؾْمَٔم٣مِرِهْؿ,دِمَذيمَِؽَوؽَمِٚمْٔمٛم٣َم َٔمْؾَوََل ايمَِذيمَِؽََيْ ٌَْٝمدٍَأيِبوَمْقُلَهَذا.ضَمدًّ .فُم

٥مََأنََّوُهقَؽَم٣مزمٌِع:وَمْقٌلَوهمِٝمفِ َة,ايْمُٗمٙمَّ رَّ ٌُْدوَم٣مَلَوىَمَذيمَِؽاجْلَ ـِفَم َْحَ ـُايمرَّ ,زْم ََمْٜمِديٍّ

ـَُوحَيَْٝمكَوَوىمِٝمٌع, ْآَدَم,زْم َٔمُٙمقاَوََل اَذيمَِؽََيْ .فَمَٙمْٝمفُِيقوَمُػضَمدًّ

ـٌوَمْقٌلَوهمِٝمفِ شَم٣مَِم ٥مََأنََّوُهقَ: ؽُمْٖمَٝم٣منََأنَّوَمٌِٝمَِم٥مُضَمَ٘مكيمِْٙمُ٘مقزُِيَٗم٣مُلوَمْدايْمُٗمٙمَّ

ايمثَّْقِريَّ ٥مًَٞمْٔمَٙمفَُأطَمَذشُمؿََّرََمَّم٣مَن,ؾَمْٜمرِدِمطَمْٙمَٖمفَُصعمَّ ٣مطَمَرَجشُمؿَََّمَٔمفَُووُمٙمَّ .ِِبَ

َٕم٥ِم,َأْهؾِزَمْٔمُضوَم٣ميمَفُسَم٣مؽِمٌع,وَمْقٌلَوهمِٝمفِ ٥مُ:وَم٣مَلايمٙم  َِمْٗمَداًراصُمِٔمَٙم٦ْمايمَّتِلَوايْمُٗمٙمَّ

ـََيٛمُْجُسََم٣مزَمكْمَ َوََم٣ماظم٣َْمِء,َِم ـَََمْٟمطُمقَذةٌِهلََيٛمُْجُسَٓ َِم زمَِحْٚمٙمِفِهُماَلنٌاؽْمَتَٗمؾَّ

فُ َٙمُف,َأؿَم٣موَمفُإَِذاَوَأوَمٙمَّ ََمَوََحَ َٝم٦ِمَوإِٞمَّ 4ايْم٘مِٝمَزانُؽُمٚمِّ ًٓ ٣َموِماَل ََنَّ
ِٕ َْيِديسُمَٗمؾ  ْٕ زم٣ِم

َٚمُؾ ُبَوَُتْ وَم٣مَلهمِٝمَٜم٣م,هَمُٝممْمَ ٥مُ: ِٕمغِم,ايْمُ٘مقزِعَمفمَسَمَٗمعَُوايْمُٗمٙمَّ ةِايمِمَّ رَّ ايمٙمَّْمِٝمَٖم٥مَِواجْلَ

ها" .َوايْمَٔمٓمِٝمَٚم٥مِ

ُُ:وفقهُهللاُتعالىُقالُأبوُمحمد

يمّمٌط٣مإذيمقىم٣منشم٣مزمتً,وهذاآطمتالفيٖميضإلمايمٗمقلزمّمٔمػاحلدي٧م

.إَمر

ُتعٌٌنُمقدارُالقلتٌن:
ُ(:1/137قالُالحافظُابنُحجرُرحمهُهللاُفًُالتلخٌصُالحبٌر,ُ)

فُ:وُمْٙم٦ُم ـَُرَواهََُم٣مإلَمُيُِمغمُىَمَٟمٞمَّ ـْفَمِديٍّازْم ـِضَمِدي٧ِمَِم اظم٣َْمءُزَمَٙمغَإَذا»:فُمَٚمرَازْم
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َتكْمِ ـْوُمٙمَّ َْهَجرَوِماَللَِِم فََُل ًُ ءٌُيَٛمجِّ صٗمالب,زمـاظمٕمغمةإؽمٛم٣مدهَودِم,شَرْ

ِدي٧ِم.َُمٛمَْ٘مرَُوُهقَ احْلَ

:وَم٣مَل ْايمٛم َٖمْٝمقِم  ـََْل ِدي٧ِمفَمعَمَُم٠ْمََتَٛم٣ًمَيُ٘م .احْلَ

ـَُووَم٣مَل :فَمِديٍّازْم ٥مِفَمعَمُيَت٣مزَمعَُٓ ضَمِديثِِف.فَم٣مَمَّ

٣م ٣مهمِِٔمل افْمَتَٚمَدهََُم٣مَوُأَمًّ زَمْٔمَد:[اظمختٌم]وإمدِمَذىَمَرهََُم٣مهَمُٜمقََذيمَِؽدِمايمُمَّ

ـِضَمِدي٧َمَرَوىَأنْ َٞم٣موَم٣مَل:فُمَٚمَر,ازْم ٙمِؿَُأطْمػَمْ ًْ ـُ]َُم ْٞمِجل طَم٣ميمِدٍزْم [ايمزِّ
 (ٔ)

ـْ, فَم

ـِ زم١ِمؽِْمٛم٣َمدٍصُمَرْي٨ٍمازْم ِنَٓ اهللََِّرؽُمقَلَأنَِّذىْمُرُه,حَيُْيُ :وَم٣مَلَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ

َتكْمِاظم٣َْمءُىَم٣منَإَذا» ْوُمٙمَّ ٣محَيِْٚمؾََل ًً ِدي٧ِم:دِمَووَم٣مَلشَٞمَج .شَهَجرَزمِِٗماَللِ»احْلَ

ـُوَم٣مَل ٥مَُهَجَر,وِماَلَلَوَرَأْي٦مصُمَرْي٨ٍم:ازْم عُهَم٣ميْمُٗمٙمَّ ًَ .َوؾَمْٝمًئ٣موِمْرزَمَتكْمَِأوْوِمْرزَمَتكْمِسَم

٣مهمِِٔمل وَم٣مَل ضْمتَِٝم٣مُط::ايمُمَّ ِٓ ٥مُسَمُ٘مقنََأنْهَم٣م اظم٣َْمءُىَم٣منَهَم١مَِذاَوٞمِِْمًٖم٣م,وِمْرزَمَتكْمِايْمِٗمٙمَّ

ْوِمَرٍبََخَْس ِٚمْؾََل ٣محَيْ ًَ ِه,َأوْىَم٣منَصمري٣مندِمَٞمَج َج٣مزَِووِمَرُبنَمغْمِ ٣ٌَمٌر,احْلِ
هَماَلىمِ

ايمٛمََّج٣مؽَم٥مَحَيِْٚمُؾَلايمذياظم٣مءَيُ٘مقنُ َّٓ ٣ٌَمٍر.زمِِٗمَرٍبإ
ىػاىمِ

,َليث٦ٌماحلدي٧مفمـايمٛمٌلصعماهللشوماللهجر»ُقوله:الشاهدُأنُ*

 دم َم٣م شم٦ٌمهمٝمٜم٣م َم٣م ونم٣مي٥م وؽمٙمؿ, ضمدي٧مفمٙمٝمف ـََِم٣ميمِِؽايمِمحٝمحكمَمـ زْم

                                                           
ُوىو إلى الكذب أقرب.( ٔ(
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ايمٛمٌَِّل فمـفَمٛمُْٜمََم,اهللََُّريِضََصْٔمَِمَٔم٥مَ رِمَوُرهمَِٔم٦ْم»فٌه:ُو:َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

فَُٞمٌُِٗمَٜم٣مهَم١مَِذااظمُٛمَْتَٜمك,ؽِمْدَرةُ فَُوَوَروُمَٜم٣م,َهَجرَوِماَلُلىَمَٟمٞمَّ شايمُٖمُٝمقلِآَذانُىَمَٟمٞمَّ
(ٔ)

.

دم هم١منهمٜمذا احلدي٧ميمٝمسدمايم٣ٌمبأصاًل, اظمٛمتٜمك,وهذا وصػؽمدرة

.رةاظمٛمتٜمكؾمٟمَن٣مؾمٟمنأَمقرايمٕمٝم٤مؽمد

ُ:(1ُ/139)ُفًُالتلخٌصالحافظُرحمهُهللاُتعالىُقالُ

ٌُقِتدِم سَمِزيُدىَمْقنِشُم ٥ِم ـََووَمْد.وِمْرزَمَتكْمِفَمعَمايْمُٗمٙمَّ ـَُذيمَِؽدِمؿَمَٔم ـْاظمُْٛمِْذرِازْم َِم

٣مهمِِٔمٝم٥َّمِ ـْايْمَٗم٣ميِضَوإؽِْمََمفِمٝمُؾايمُمَّ ُٙمفُزمََِماظم٣َْميمِ٘مِٝم٥َّمَِِم :حُمَِمَّ

فُ ِـّفَمعَمَمٌٛملَأَْمرٌَأٞمَّ َواةِزَمْٔمضِـَم ـ ايمر  ٌُقيُمفُزمَِقاصِم٤ِميَمْٝمَسَوايمٓمَّ وَم َٓ ؽِمٝمَََّمَو

ـْ دَِِمْثؾَِِم ـِحُمَٚمَّ ْوهلذا,اظْمَْجُٜمقلِحَيَْٝمكزْم َٙمُػاَيتَِّٖمْؼََل ًَّ ََْمَِم٣مرَِوهُمَٗمَٜم٣مءُ,يم ْٕ فَمعَما

طَْمذِ ْٕ ايمتَّْحِديدِزمَِذيمَِؽا

٥مُ:زَمْٔمُّمُٜمؿْهَمَٗم٣مَل ةِايْمُ٘مقزَِيَٗمُعفَمعَمايْمُٗمٙمَّ رَّ ْتَواجْلَ .َصُٕمَرْتَأوْىَمػُمَ

٥مُ:َووِمٝمَؾ ـََْمْٟمطُمقَذةٌايْمُٗمٙمَّ َِم فُ زمَِحْٚمٙمِِف,هُماَلنٌاؽْمَتَٗمؾَّ َٙمفَُأؿَم٣موَمفُإَذاَوَأوَمٙمَّ ََمَوََحَ َوإِٞمَّ

ٝم٦م ايْم٘مِٝمَزانُؽُمٚمِّ ًٓ ٣َموِماَل ََنَّ
َْيِديسُمَٗمْؾِٕ ْٕ .زم٣ِم

ـََْمْٟمطُمقَذةٌ:َووِمٝمَؾ ٥مَِِم ٌَؾِوُمٙمَّ .َأفْماَلهَُوِهلَاجْلَ

َْولَموِمٝمَؾهَم١مِنْ ْٕ طَْمُذ:ا ْٕ ِدي٧ِمَراِويَذىَمَرهُزمََِما فُاحْلَ َٞمَّ .َرَوىزمََِمَأفْمَرُفِٕ

ْ:وُمْٙمٛم٣َم َواةُسَمتَِّٖمْؼََل .َذيمَِؽفَمعَمايمر 

                                                           
مسلم في صحيحو برقم: وأخرجو  واللفظ لو, (,ٕٖٚٓأخرجو البخاري في صحيحو برقم: )( ٔ(

ُ, وليس فيو ذكر القالؿ, في حديث المعراج الطويل.(ٗٙٔ)
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اَروُمْْمٛمِل َرَوىهَمَٗمْد ٛمَدٍايمدَّ ًَ ـَْصِحٝمٍحزمِ ـِفَم٣مِصؿِفَم َهَذاُرَواةَِأضَمدِاظْمُٛمِْذرِزْم

ِدي٧ِم فُاحْلَ .ايْمِٔمَٓم٣ممُاجلقايبهلايمٗمالل:وم٣ملَأٞمَّ

ـُإؽِْمَح٣مُقوَم٣مَل عُاجل٣مزمٝم٥م:قيفهرازْم ًَ .وِمَرٍبشَماَلَثسَم

ـْ َت٣منِ:وَم٣مَلإزْمَراِهٝمؿََوفَم سَم٣منِايْمُٗمٙمَّ رَّ .ايم٘مٌغمسم٣مناجْلَ

٥مُ:وَم٣مَلإوزافملوفمـ فََُم٣مايْمُٗمٙمَّ .سَمْرهَمٔمفَُأيِّايْمَٝمُدسَمُٗمٙم 

ٌَْٝمَٜمِٗمل َوَأطْمَرَج ـْايْم ـِؿَمِريِؼَِم ٥مُ:وَم٣مَلإؽِْمَح٣مَقازْم ةُايْمُٗمٙمَّ رَّ َٗمكايمتلاجْلَ ًْ َت ًْ ُي

ْوَرُقاظم٣َْمءُهمِٝمَٜم٣م .َوايمدَّ

ٌَْٝمدٍَأزُمقَوََم٣مَل غمِإلَمايمْمَُّٜمقرِىمَِت٣مِبدِمفُم ًِ ـِفَم٣مِصؿِسَمْٖم ىػا.َأْولَمَوُهقَاظْمُٛمِْذرِزْم
ايم٘مثرة:صخلفت إلم فم٣مئد وايمتحديد أومرب, اْلفمالل إلم احلدي٧م أن

ايمٗمٙمتكمهمٜمقَم٣مءومٙمٝمؾ,,أيهمَمىم٣مندونشإذاىم٣مناظم٣مءومٙمتكم»وايمٗمٙم٥م,هم٣مظمراد:

وَم٣مىم٣منهمققايمٗمٙمتكمهمٜمقَم٣مءىمثغم.

,«اظم٣مءٓيٛمجًفرء»:ريضاهللفمٛمفوايمٔمٚمؾفمعمضمدي٧مأيبؽمٔمٝمد

سمٕمغمؿمٔمٚمف,أورحيف,أويمقٞمف ؽمقاءىم٣منهمققأودونايمٗمٙمتكم,ويٛمجسإذا

زم٤ًٌمٞمج٣مؽم٥موومٔم٦مهمٝمف.

.شَلحيٚمؾاخل٧ٌم»قوله:ُ

زمٚمٔمٛمكأٞمفَيٙمطايمْم٣مهرَمعايمٛمجس,وايمْم٣مهرأٞمفيتٌدداخل٧ٌمهمٝمف,ومٝمؾ:

أىمثرهمٝمتٌددايمٛمجسهمٝمف.
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ُ ُحكم ُقد ُالذي ُبالماء ُنجاسةُوقعتالوضوء ُأحدُُفٌه فؽٌرت
ُأوصافهُالثالثة:

زم٣مظم٣مءايمذيسمٓمٜمرهمٝمفَمثؾهذهإؾمٝم٣مء,يم٘مـإنسمٌدد َٓيقزأنيتقوٟم

لمإصؾَمـإٞمٔمقدسمٌدًداىمٙمًٝم٣م4زمحٝم٧مُٓيرىإشمر,وٓايمٔمكم,همٔمٛمدذيمؽ

اظم٣مءؿم٣مهر.أن

********** 
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النهي عن البول في الماء الدائم ثم االغتسال ] 

 [منه

ـْ)–3 اهللصعم-اهللََِّرؽُمقُلوَم٣مَل:وَم٣مَل-فمٛمفاهللريض-ُهَرْيَرةََأيِبَوفَم

»وؽمٙمؿفمٙمٝمف : ُؾَٓ ًِ ائِؿِاظم٣َْمءِدِمَأضَمُدىُمؿَْيْٕمَت شصُمٛم٤ٌُمَوُهقَايمدَّ َأطْمَرصَمفُ.

ٙمِؿٌ ًْ َُم
(ٔ)

.

ٌَُخ٣مِريِّ »:َويمِْٙم َـَّٓ ٌُقيَم ائِؿِاظم٣َْمءِدِمَأضَمُدىُمؿَْي ايمَِّذيايمدَّ ُؾشُمؿَّ,ََيِْريَٓ ًِ َيْٕمَت

شهمِٝمفِ
(ٕ)

.

ٙمِؿٍ ًْ ُ
شَِمٛمْفُ:»َوظمِ

(ٖ)
.

يَِب ِٕ »:َداُودََو َٓ ُؾَو ًِ ـَهمِٝمفَِيْٕمَت ٛم٣َمزَم٥مَِِم شاجْلَ
(ٗ)

.(

 *******************************الشرح:

وايمٛمٜملآدابومّم٣مءاحل٣مصم٥م,زمٔمضيمٌٝم٣منساق املصنف رمحى اهلل احلديث:

زمٝم٣منيم٘مَملايمممئم٥موفمٚمقَمٜم٣م,إذأَن٣مهتتؿفوهمٝمفمـايمٌقلدمأَم٣مىمـايمٕمًؾ,

زمْمٜم٣مرةاْلٞم٣ًمنزم٣مؿمٛم٣ًموـم٣مهًرا,وهذآيقصمددمنمغمذئم٥ماْلؽمالم.

                                                           
 .(ٖٕٛ) برقم: مسلم رواه ( ٔ(
قولو: "ثم يغتسل (, ولكن بدوف ٕٕٛ, وأخرجو مسلم أيًضا برقم: )(ٜٖٕ) :رقمب البخاري أخرجو (ٕ)

 فيو", وإنما فيو: "ثم يغتسل منو".
 .(ٕٕٛ) رقم برقم: مسلمأخرجو  (ٖ)
ُ.(ٓٚ) داود أبي سنن أخرجو (ٗ)
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احلدي٧مشمالثَم٣ًمئؾ:وسمّمٚمـهذا*

حكمُالبولُفًُالماءُالراكد:األولى:ُ

لايمٛمٌلصعماهللوومدَن,ايمٌقلدماظم٣مءايمراىمددائرزمكمايم٘مراه٥موايمتحريؿ

فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿفمـايمٌقلدماظم٣مءايمراىمد,ىمَمدمضمدي٧مايم٣ٌمب,ويدل

زمـفمٌداهللريض شم٦ٌمدمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مصَم٣مزمٍِر َم٣م اهللفمعمهذا

»فمٛمٜمَم ـْ: اهللَِرؽُمقلِفَم فَُوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ ٣ٌَمَلَأنََْنَكَأٞمَّ اظم٣َْمءِدِمُي

اىمِدِ شايمرَّ
(ٔ)

.

»:(325فمٛمدازمـَم٣مصمف)◙وفمـازمـفمٚمر َـَّٓ ٌُقيَم اظم٣َْمءِدِمَأضَمُدىُمؿَْي

شايمٛم٣َّموِمعِ
(ٕ)

.

َأنََْنَك»حلدي٧مايم٣ٌمبٓ٣م,ؽمقاءأرادآنمت٣ًملهمٝمف,أموهذاايمٛمٜملَمْمٙمٗمً

٣ٌَمَل ائِِؿ,اظم٣َْمءِدِمُي َؾشُمؿَّايمدَّ ًَ ـَهمِٝمفُِيْٕمَت ٛم٣َمزَم٥مَِِم شاجْلَ
(ٖ)

 ودميمٖمظ: , َؾشُمؿَّ» ًَ ُيْٕمَت

شَِمٛمْفُ
(ٗ)

»:,ودميمٖمظيمٙمٛم٣ًمئل«شمؿيتقوٟمَمٛمف»:,ودميمٖمظيمٙمٛم٣ًمئلوايمؼمَمذي

.«شمؿيٕمتًؾَمٛمفأويتقوٟم

ؼتسالُفًُالماءُالراكدُوهوُجنب:النهًُعنُاًلالثانٌة:

                                                           
ُ(.ٕٔٛأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ(

, قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في الضعيفة (ٕ٘ٗبرقم: ) سننوفي  ابن ماجوأخرجو  (ٕ(
 قاؿ فروة؛ أبي بن اهلل عبد بن إسحاؽ اسمو: فروة أبي ابن ؛جًدا ضعيف إسناد وىذا(, ٗٔٛٗ)

  ".متروؾ" :الحافظ
 في صحيح النسائي. رحمو اهلل , وصححو اإلماـ األلباني (ٜٖٛبرقم: ) سننوفي  النسائيأخرجو  (ٖ(
 وصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في صحيح النسائي. (,ٜٜٖأخرجو النسائي في سننو برقم: ) (ٗ(
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وؽمٝمٟميتزمٝم٣منوومدأمجعأهؾايمٔمٙمؿفمعمَنلاجلٛم٤مأنيٕمتًؾدماظم٣مءايمدائؿ

.ذيمؽإنؾم٣مءاهلل

البولُواًلؼتسالُفًُالماءُالراكد:النهًُعنُالجمعُبٌنُالثالثة:

.شٓيٕمتًؾ»قوله:ُف

ىم٣منايمٛمٜمل إٓإذا وايمٛمٜمليٗمتيضايمتحريؿ, َنل4 فمٛمدهذا هم١مٞمف يمإلرؾم٣مد

إصقيمٝمكميدلفمعمايم٘مراه٥م.

دم ظم٣م ٞمٖمًف, يمٙمٔمٌد َمِمٙمح٥م همٝمف ٕن يمإلرؾم٣مد4 ايمٛمٜمل أن يٓمٜمر وايمذي

انمت٣ًميمفدماظم٣مءايمدائؿَمـإذىيمٛمٖمًف,أويمٕمغمه.

.شأضمدىمؿ»قوله:ُ

أنمٙم٤مطمْم٣مزم٣متايمممئم٥م أن إذ ايمٛم٣ًمء4 همٝمف ويدطمؾ اخلْم٣مبيمٙمرصم٣مل,

ايمٔمٚمدة وذيمؽَٕنؿ وٓيمٙمرصم٣مل, هلؿ, سم٣مزمٔم٥م وايمٛم٣ًمء وايمٔمٚمؾ, ايمٔمٙمؿ دم

ِمقصٝم٥م.اخلزمَميدلفمعمإٓايمممفمٝم٥مخترجايمٛم٣ًمءَمـإواَمروايمٛمقاهل

.شدماظم٣مءايمدائؿ»قوله:ُ

 ايم٣ًمىمـ, همٝمهمأي آنمت٣ًمل همٝمجقز اجل٣مري, زمف خرج ايمٌح٣مر,ف ىمٚمٝم٣مه

وإَن٣مر.

.شوهقصمٛم٤م»قوله:ُ

٣مزم٣مجلٛم٣مزم٥م, ًً واجلٛم٣مزم٥مضمدثيٙمحؼايمٔمٌدزم١مضمدىأَمقر:أيضم٣ملىمقٞمفَمتٙمٌ
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وديمٝمٙمفضمدي٧ماألول:ُإٌالجُالفرجُفًُالفرجُولوُكانُبدونُإنزال,

اهللَِٞمٌِلََّأنَُّهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,َأيِب زَمكْمَصَمَٙمَسإَِذا:»وَم٣مَلَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

َْرزَمعِؾُمَٔمٌَِٜم٣م ْٕ ُؾفَمَٙمْٝمفَِوصَم٤َمهَمَٗمْدصَمَٜمَدَه٣م,شُمؿَّا ًْ َوإِنْ»ََمَْمٍر:ضَمِدي٧ِمَودِمشايْمُٕم

ْ شُيٛمِْزْلََل
 (ٔ)

,واحلدي٧مأطمرصمفايمُمٝمخ٣من,وهذاايمزي٣مدةاٞمٖمردزمفَمًٙمؿ.

َزْوِجوديمٝمٙمفضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م,الثانً:ُاإلٌالجُمعُاإلنزال,

ايمٛمٌَِّلِّ وَم٣ميَم٦ْمَوؽَمٙمََّؿ,فَمَٙمٝمْفِاهللَُصعمَّ اهللَِرؽُمقَلؽَمَٟمَلَرصُماًلإِنَّ: فَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

ـَِوؽَمٙمَّؿَ صُمؾِفَم ُؾشُمؿََّأْهَٙمفَُُي٣َمَِمعُايمرَّ ًِ ُؾ؟فَمَٙمْٝمِٜمََمَهْؾُيْ٘م ًْ ٥مٌَوفَم٣مئَُِم٥مُايْمُٕم ًَ
.صَم٣ميمِ

اهللَِرؽُمقُلهَمَٗم٣مَل »َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ : هَْمَٔمُؾإِنِّ شُمؿََّهِذِه,وََأَٞم٣مَذيمَِؽ,َٕ

ُؾ ًِ شَٞمْٕمَت
 (ٕ)

.

ُإٌالج: ُبدون ُاإلنزال َأيِبالثالث: ضمدي٧م وديمٝمٙمف ؽَمِٔمٝمدٍىم٣مضمتالم,

ْدِريِّ ٣ٌَمنُوَم٣مَلوَم٣مَل:ريضاهللفمٛمف,اخْلُ صُمَؾَأَرَأْي٦َماهللِ,َرؽُمقَلَي٣م:فِمْت ُئْمَجُؾايمرَّ

ـِ ْاَْمَرَأسمِفِفَم ,َوََل ـِ اهللَِرؽُمقُلوَم٣مَلفَمَٙمْٝمِف؟ََم٣مَذاُيْٚم »َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ ََم: إِٞمَّ

ـَاظم٣َْمءُ شاظم٣َْمءَِِم
(ٖ)

.



                                                           
, وزيادة: "وإف لم (ٖٛٗمسلم في صحيحو برقم: )و (, ٜٕٔأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ(

ُينزؿ", ىي لمسلم فقط.

ُ(.ٖٓ٘أخرجو مسلم في صحيحو برقم: )( ٕ(

(, ولكن ٓٛٔ, وأخرجو البخاري في صحيحو برقم: )(ٖٖٗأخرجو مسلم في صحيحو برقم: )( ٖ(
ُليس فيو زيادة: "إنما الماء من الماء". 
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ُالجنبُأنٌُؽتسلُفًُالماءُالدائم:ُهلٌُجوزُلؽٌر

ضمدي٧مايم٣ٌمبيدلفمعمأننمغماجلٛم٤مَيقزيمفأنيٕمتًؾدماظم٣مءايمدائؿ

ايمذيَٓيري,وصمقازهَمـضمٝم٧مايمتٗمٝمٝمدزم٣مجلٛم٤م4إذيمقَلسم٘مـهذهايمٙمٖمٓم٥م

 ووم٣مل: وؽمٙمؿ, آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ٕؿمٙمؼ يٕمتًؾ"َمٔمتػمة ٓ

."أضمدىمؿدماظم٣مءايمدائؿ

ُىُنجاسةُالماء:ماءُالدائمٌُؤديُإلهلُاًلؼتسالُفًُال

َأيِب ضمدي٧م َمـ ايمِمحٝمحكم دم وَم٣مَلُهَرْيَرةَصم٣مء فمٛمف ريضاهلل يَمِٗمَٝمٛمِل:

اهللََِّرؽُمقُل ضَمتَّكََمَٔمفُهَمَٚمَُمْٝم٦ُمزمَِٝمِدي,هَمَٟمطَمَذصُمٛم٤ٌُم,َوَأَٞم٣مَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

َٙمْٙم٦ُم,وَمَٔمَد, ًَ ضْمَؾ,هَمَٟمسَمْٝم٦ُمهَم٣مْٞم ْٙم٦ُمايمرَّ ًَ ـَ:»هَمَٗم٣مَلوَم٣مفِمٌد,َوُهقَصِمْئ٦ُمشُمؿَّهَم٣منْمَت َأْي

»هَمَٗم٣مَليَمُف,هَمُٗمْٙم٦ُم,شِهرٍَّأزَم٣مَي٣مىُمٛم٦َْم ٌَْح٣منَ: ـَإِنَِّهرٍَّأزَم٣مَي٣ماهللَِّؽُم َٓاظم٠ُْمَِم

شَيٛمُْجُس
(ٔ)

ٙمِؿَإِنَّ»,ودمرواي٥مأطمرى: ًْ شَيٛمُْجُسَٓاظمُ
(ٕ)

.

هم٣مظم٣مءٓيٙمحٗمفايمٛمجسظمجرد آنمت٣ًملهمٝمف,وإٞمَميتٗمذر,واهللأفمٙمؿإًذا

زمٔمضإَمقر أو زمٔمضاظمًتٗمذرات, َمٔمٛمف اجلٛم٤مسمٛمْمٙمؼ ويمٔمؾ زم٣محل٘مٚم٥م4

اظم٠مذي٣مت,وإنَلسم٘مـٞمج٥ًمدمٞمٖمسإَمر.

ُ
ُ

ُُ؟متىٌُكونُالماءُمستعمال

                                                           
ُ(.ٖٔٚمسلم في صحيحو برقم: )و (, ٕ٘ٛأخرجو البخاري في صحيحو برقم: )( ٔ(

مسلم في و  من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو, (,ٖٕٛأخرجو البخاري في صحيحو برقم: )( ٕ(
ُمن حديث حذيفة رضي اهلل عنو. (ٕٖٚصحيحو برقم: )
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ايمِمحٝمحدمهذهاظمًٟميم٥م,أناظم٣مءاظمًتٔمٚمؾٓيٛمجس,وٓيٛمجساظم٣مءإٓ

رحيف,أويمقٞمفزمٛمج٣مؽم٥موومٔم٦مهمٝمففمعمَم٣مسمٗمدمزمٝم٣مٞمف.إذاسمٕمغمؿمٔمٚمف,أو

وؽمٝمٟميتزمٝم٣منأناظم٣مءاظمًتٔمٚمؾٓيٛمجسَمـفمدةأضم٣مدي٧م:

أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣منيٕمتًؾَمعزمٔمضمنها:ُ*

ٞم٣ًمئفَمـإٞم٣مءواضمدومه٣مصمٛم٣ٌمن,ىمَمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريض

ُؾٛم٦ُْمىمُ:»وَم٣ميَم٦ْماهللفمٛمٜم٣م, ًِ َوايمٛمٌَِّل َأَٞم٣مَأنْمَت ـَْوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ َواضِمدٍإَِٞم٣مءٍَِم

ـْ شصَمٛم٣َمزَم٥مٍَِم
(ٔ)

.

 ُؾىُمٛم٦ُْم»ودميمٖمظظمًٙمؿ: ًِ اهللَِوَرؽُمقُلَأَٞم٣مَأنْمَت ـَْوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ َِم

َأوُمقَلضَمتَّكهَمٝم٣ٌَُمِدُرِنَواضِمٍد,َوزَمْٝمٛمَفُزَمْٝمٛمِلإَِٞم٣مءٍ رِمَدعْرِم,َدعْ: وَم٣ميَم٦ْم. ٣م: َومُهَ

٣ٌَمنِ شصُمٛمُ
(ٕ)

.

أَنؿىم٣مٞمقايت٣ٌمدرونووقءايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ.ومنها:ُ*

.شأطمرصمفَمًٙمؿ»قوله:ُ

.هقأزمقاحلًكمَمًٙمؿزمـاحلج٣مجايمٛمٝم٣ًمزمقري

ُ يٌقيمـأضمدىمؿ»قوله: أيايم٣ًمىمـَنك.شٓ ايمدائؿ4 اظم٣مء دم ايمٌقل فمـ

ايمذيَٓيري.

                                                           
ُ(.ٕٖٔ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٖٕٙأخرجو البخاري في صحيحو برقم: )( ٔ(

ُ(.ٕٖٔأخرجو مسلم في صحيحو برقم: )( ٕ(
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أناظم٣مءاجل٣مريٓي٘مرهايمٌقلهمٝمف,يم٘مـإولمسمركذيمؽ.فٌه:ُوُ*

ُ* أنفائدة: همجقزا اظمقؿمـ, دمهذا مجدوا ايمٓم٣مهري٥م أن ايمٔمٙمَمء ويذىمر

ومريًٌ ايمرصمؾ اجلٚمقد٣ميٌقل َمـ وهذا يي, ٓ همٝمف رصمع وإن اظم٣مء, َمـ

اظمًتٗمٌح.

وهذايمٖمظايمٌخ٣مري.ششمؿيٕمتًؾهمٝمف»قوله:ُ

ٝمٕمتًؾ.هميٌقلهمٝمف,شمؿيٛمزلهمٝمفأنايمٛمٜملأنأي

وهذايمٖمظَمًٙمؿ.,ششمؿيٕمتًؾَمٛمف»قوله:ُ

,أيٓيٌقيمـشمؿيٕمؼمفيمفَمـذيمؽاظم٣مءويٕمتًؾَمٛمف,واظمٔمٛمكَمتٗم٣مرب

.آنمت٣ًملهمٝمف,أوآنمؼمافَمٛمفهم١مذاهمٝمفَنلفمـ

* زمٔمضأيمٖم٣مظ دم هَمَٗم٣مَلوصم٣مء َمًٙمؿ, احلدي٧مدم َأزَم٣مَي٣مَيْٖمَٔمُؾىَمْٝمَػ:

َيَتٛم٣َمَويُمفُ:»وَم٣مَلريضاهللفمٛمفُهَرْيَرَة, ًٓ شسَمٛم٣َمُو
(ٔ)

.

.شودمرواي٥مأيبداود»قوله:ُ

هقؽمٙمٝمَمنزمـإؾمٔم٧مايمًجًت٣منرَحفاهلل.

َمقاهمؼظم٣مسمٗمدم.:شوٓيٕمتًؾهمٝمفَمـاجلٛم٣مزم٥م»قوله:ُ

.ويمٝمسيمٙمتحريؿ,ىمَمؽمٌؼوايمٛمٜملهٛم٣ميمٙم٘مراه٥م4



ُُ؟هلٌُلزمُمنُالبولُالنجاسة
                                                           

ُ(.ٖٕٛأخرجو مسلم في صحيحو برقم: )( ٔ(
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.أٞمفٓيٙمزمضمتكسمتٕمغمأوص٣مهمفزم٤ًٌمايمٛمج٣مؽم٥مايمقاومٔم٥مهمٝمف:اجلقاب

ُُ:(21/34قالُشٌخُاإلسالمُكماُفًُالمجموعُ)

ـََْنُْٝمفُ ٌَْقلِفَم ائِؿِاظم٣َْمءِدِمايْم ايمدَّ َٓ فُفَمعَمَيُدل  دَِيٛمُْجُسَأٞمَّ ٌَْقلِزمُِٚمَجرَّ إذْ4ايْم

ْٖمظِدِميَمْٝمَس ََم٣مايمٙمَّ اََنُْٝمفَُيُ٘مقنُوَمْدزَمْؾَذيمَِؽفَمعَمَيُدل  ِرئَم٥مِؽَمدًّ َنَّ4يمِٙمذَّ
ٌَْقَلِٕ ايْم

فِإلَمَذِرئَم٥مٌ ًِ فُ4سَمٛمِْجٝم ََهَذازَم٣مَلشُمؿََّهَذازَم٣مَلإَذاهَم١مِٞمَّ ٌَْقلِاظم٣َْمءُسَمَٕمغمَّ ََنُْٝمفُهَمَ٘م٣منَزم٣ِميْم

ا ِرئَم٥مِؽَمدًّ فُ:ُيَٗم٣مُلَأوْ.يمِٙمذَّ دََِمْ٘مُروهٌإٞمَّ ٌْعِزمُِٚمَجرَّ ايمْمَّ صَْمؾَِٓ فُِٕ فَُأٞمَّ ًُ ىػا.ُيٛمَجِّ
ُطُوالتبولُفًُأماكنُارتٌادُالناس:حكمُالتؽو

أَم٣مىمـارسمٝم٣مدايمٛم٣مس.ودمايم٣ٌمبايمٛمٜملفمـايمتٕمقطوايمتٌقلدم

ُماُثبتُفًُصحٌحُاإلمامُمسلمُرحمهُهللاُتعالى:ُ

اهللَِرؽُمقَلَأنَُّهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,ضمدي٧مَأيِبَمـ ؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ َوؽَمٙمَّ

٣مَٞمكْمِاسمَُّٗمقا:»وَم٣مَل ٔمَّ ٣مَٞم٣منَِوََم٣م:وَم٣ميُمقاشايمٙمَّ ٔمَّ ايمَِّذي:»وَم٣مَلاهللِ؟َرؽُمقَلَي٣مايمٙمَّ دِمَيَتَخعمَّ

ِٜمؿْدِمَأوْايمٛم٣َّمِس,ؿَمِريِؼ شـمِٙمِّ
(ٔ)

.

ُفًُسننُأبًُداودُرحمهُهللاُتعالىُوؼٌره:ُُجاءوماُ

ـُضمدي٧مَُمَٔم٣مذَُمـ ٌٍَؾريضاهللفمٛمف,أٞمفوم٣مل:زْم اهللََِّرؽُمقَلؽَمِٚمْٔم٦ُميَمَٗمْدصَم

 َيُٗمقُلَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ ـَاسمَُّٗمقا»: ايمثَّاَلَثاظماََْلفِم ازَ: دِمايْمػَمَ



,اظمََْقاِرِد, شايمْمَِّريِؼَووَم٣مِرفَم٥مَِوايمٓمِّؾِّ
(ٔ)

.

                                                           
ُ(.ٜٕٙأخرجو مسلم في صحيحو برقم: )( ٔ(

ُ
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ؽم٤ٌميمٙمٔمـص٣مضمٌٜم٣م,أوأٞمفَمٙمٔمقنهم٣مفمٙمٜم٣م.وؽمٚمٝم٦مزم٣مظمالفمـ4َٕن٣م

ومجدتايمٓم٣مهري٥مدمهذااظمٔمٛمك,وذهٌقاإلمأٞمفإنسمٕمقطدماظم٣مءفائدة:ُ*

ٓيي4ٕنيمٙمٛمٜملإٞمَمصم٣مءدمضمؼايمٌقل.

 دمآشمٛمكم:وايمِمحٝمح: ايمٛمٜملفم٣مم زمؾإن اظمًتٗمٌح, َمـاجلٚمقد أنهذا

٣مٕولم.زم٣ميمٙمٖمظ,وايمٛمٜملفمـايمٕم٣مئظزماظم٣مءايمدائؿ٣ميمٛمٜملفمـايمٌقلدمهم

زم٣مظم زمخالفايمٕموٕنايمٌقلومديتٌدد وٓيُمؿ, ومد٣مءوُٓيرى, ٣مئطهم١مٞمف

.,واهللأفمٙمؿيٓمٜمرفمعماظم٣مء

********** 

 









                                                                                                                                        
(, من حديث معاذ رضي اهلل عنو, ولو ٕٖٛ)(, وابن ماجو برقم: ٕٙأخرجو أبو داود برقم: )( ٔ(

(, من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما, وحسنو اإلماـ ٕ٘ٔٚأحمد برقم: )أخرجو شاىد, و 
(, وفي صحيح السنن, وحديث معاذ فيو انقطاع بين أبي ٕٙاأللباني رحمو اهلل في اإلرواء برقم: )

رضي اهلل عنهما الراوي عنو مبهم ال سعيد الحميري وبين معاذ رضي اهلل عنو, وحديث ابن عباس 
ُيعرؼ.
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 [الرجل والعكساغتسال المرأة بفضل ] 

ـْ)–1ُ َرؽُمقُلََنَك:»وَم٣مَلوؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعمايمٛمٌَِّلََّصِح٤َمَرصُمؾٍَوفَم

َؾَأنْوؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعماهللَِّ ًِ صُمؾِزمَِٖمّْمؾِاظمَْْرَأةُسَمْٕمَت ايمرَّ صُمُؾَأوْ, زمَِٖمّْمؾِايمرَّ

هَم٣م,اظمَْْرَأةِ شمَجِٝمًٔم٣مَويْمَٝمْٕمؼَمِ
(ٔ)

ل .َداُودََأزُمقَأطْمَرصَمفُ.
٣مئِ ًَ .(َصِحٝمٌحَوإؽِْمٛم٣َمُدهُ,َوايمٛمَّ

ـِ)–2 ـَِوفَم ٣ٌَّمسٍازْم فَم فَمٛمُْٜمََماهللََُّريِضَ وؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعمايمٛمٌَِّلََّأنَّ»:

ُؾىَم٣منَ ًِ ََمْٝمُٚمقَٞم٥مَزمَِٖمّْمؾَِيْٕمَت شفَمٛمَْٜم٣ماهللََُّريِضَ
(ٕ)

ٙمِؿٌَأطْمَرصَمفُ. ًْ .(َُم

َْصَح٣مِب–3 ِٕ ـِ)َو ٛمَ  ً َؾ»:ايم ًَ فمــٙمٝمفاهللصـعمايمٛمٌَِّـلَِّأْزَواِجزَمْٔمُضانْمَت

صَمْٖمٛم٥َمٍدِموؽمٙمؿ َؾهَمَج٣مءَ, ًِ َِمٛمَْٜم٣ميمَِٝمْٕمَت يَمفُهَمَٗم٣ميَم٦ْم, : ٣ًٌم؟ىُمٛم٦ُْمإِنِّ :هَمَٗم٣مَلصُمٛمُ

اظم٣َْمءَإِنَّ» ٛم٤ُِمَٓ شَُيْ
(ٖ)

َحفُ. َِمِذي َوَصحَّ ْ ـُ,ايمؼمِّ .(طُمَزْيَٚم٥مََوازْم

                                                           
 حميد عن األودي, اهلل عبد بن داود طريق من( ٖٕٛ) برقم: والنسائي ,(ٔٛ) برقم: داود أبو رواه( ٔ(

 قاؿ كما صحيح, إسناد وىذا. بو وسلم, عليو اهلل صلى النبي صحب رجل عن الحميري,
ُاهلل تعالى. , وىو في الصحيح المسند للعالمة الوادعي رحموالحافظ

 َأْخبَػَرِني ُجَرْيٍج, اْبنُ , وقد أعلو بعض أىل العلم, حيث جاء من طريق (ٖٕٖ) برقم: مسلم رواه( ٕ(
 َعبَّاسٍ  اْبنَ  َأفَّ  َأْخبَػَرِني الشَّْعثَاِء, أَبَا َأفَّ  بَاِلي َعَلى َيْخِطرُ  َوالَِّذي ِعْلِمي, َأْكبَػرُ : قَاؿَ  ِديَناٍر, ْبنُ  َعْمُرو

, فجعل بعض أىل العلم ىذا التردد من ابن جريج سبًبا في ضعف َأْخبَػَرهُ  ,رضي اهلل عنهما
لكن أعلو قـو لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار, وقد ورد الحافظ ابن حجر:  وقاؿالحديث. 

من طريق أخرى بدوف تردد, ولكن راويها غير ضابط, وقد خولف, والمحفوظ ما أورده الشيخاف 
ُ"أف النبي صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم وميمونة كانا يغتسالف من إناء واحد".بلفظ: 

األحوص  طريق من( ٖٓٚ) برقم: ماجو وابن ,(٘ٙ) برقم: والترمذي ,(ٛٙ) برقم: داود أبو رواه (ٖ(
ورواية سماؾ عن عكرمة مضطربة عند . فذكره عباس, ابن عن عكرمة, عن حرب, بن سماؾعن 

 =جماىير أىل العلم, وأما الحاكم فهو يخرجها ويقوؿ: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين, 



 اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس[] 

ُ 

[112] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 *******************************الشرح:

اظمًتٔمٚمؾُ:األحاديثرمحى اهلل تعاىل ساق املصنف  اظم٣مء ؿمٜم٣مرة يمٌٝم٣من

.وصمقازايمقوقءزمٖمّمؾاظمرأةَمعايم٘مراه٥م

.شفمـرصمؾصح٤مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ

نمغم وإِب٣مم يي, ٓ واظمتـ ايمًٛمد دم فمٛمٜمؿ ريضاهلل ايمِمح٣مزم٥م إِب٣مم

ايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿدمايمًٛمديي.

 زمفوايمِمح٣ميب: َم٠مَمٛم٣ًم وؽمٙمؿ وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف يمٗمل َمـ هق

وَم٣متفمعمذيمؽ,ويمقختٙمٙمتفردةفمعمايمِمحٝمحَمـأومقالأهؾايمٔمٙمؿ.

وٓيُمؼمطهل٣مؿمقلاظمج٣ميم٥ًم,وهلَمرسم٥ٌمفمٙمٝم٥مٓئمدهل٣مرء4ٕناهلل

٣مزمُِٗمقنَ}وم٣ملاهللفمزوصمؾ:فمزوصمؾريضفمٛمٜمؿوفمـأهمٔم٣مهلؿ, ًَّ يُمقنََوايم َوَّ ْٕ ا

ـَ ـََِم َْٞمَِم٣مرِاظمَُْٜم٣مصِمِري ْٕ ـََوا ٌَُٔمقُهؿَْوايمَِّذي ٣منٍاسمَّ ًَ زم١ِمضِْم َوَرُوقافَمٛمُْٜمؿْاهللََُّريِضَ

ؿَْوَأفَمدَّفَمٛمْفُ ِريصَمٛم٣َّمٍتهَلُ َتَٜم٣مجَتْ ََْن٣َمرََُتْ ْٕ ـَا ايْمَٖمْقزَُذيمَِؽَأزَمًداهمِٝمَٜم٣مطَم٣ميمِِدي

,وذيمؽظم٣ًمرفمتٜمؿدمَمرو٣مةاهللفمزوصمؾ.[200:ايمتقزم٥م]{ايْمَٔمٓمِٝمؿُ

                                                                                                                                        

والصحيح أف الشيخاف لم يخرجا ىذا الطريق, طريق سماؾ عن عكرمة, وإنما أخرج مسلم من  =
ير سماؾ, وأما طريق طريق سماؾ وحده, عن غير عكرمة, وأخرج البخاري من طريق عكرمة عن غ

ذىب بعض أىل العلم قد وىذا الحديث سماؾ عن عكرمة فقد ضعفها أىل العلم باالضطراب, 
جاء من رواية شعبة: عن سماؾ, عن عكرمة, ورواية شعبة عن سماؾ عن  فقدإلى أنو ثابت, 

  عكرمة كانت قديمة.
 ابن تصحيح وأيضا النسائي, يخرجو لم إذ «السنن» ألصحاب عزوة في الحافظ وىم: «تنبيو»

 . اللفظ ىذا لغير خزيمة
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أيَمٛمعوزصمر,:شَنكرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ

 دم يٟميت ضمتكوايمٛمٜمل ايمتحريؿ فمعم دال وهق سمٖمٔمؾ ٓ صٝمٕم٥م ايمٕم٣ميم٤مفمعم

اهلل وم٣مل إلمايم٘مراه٥م ومريٛم٥م فَمٛمْفََُن٣َمىُمؿَْوََم٣م»:سمٌمهمف ووم٣مل«هَم٣مْٞمَتُٜمقا

.«َم٣مَنٝمت٘مؿفمٛمفهم٣مصمتٛمٌقه»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمٌل

.شأنسمٕمتًؾاظمرأةزمٖمّمؾايمرصمؾ»قوله:ُ

أيسمٕمتًؾاظمرأةزم٣مظم٣مءايمزائدفمـنمًؾايمرصمؾ.

.شوايمرصمؾزمٖمّمؾاظمرأة»قوله:ُ

 وَنكايمرصمؾأنيٕمتًؾزم٣مظم٣مءايمزائدفمـاؽمتخداماظمرأة.أي

.شويمٝمٕمؼمهم٣ممجٔمًٝم٣م»قوله:ُ

دمووم٦مواضمٍد.أييمٝمٕمؼمهم٣مَمـاْلٞم٣مءمجٝمًٔم٣م

وهذاديمٝمؾفمعمصمقازنمًٙمٜمَمَمًٔم٣م,وإذاصم٣مزنمًٙمٜمَمَمًٔم٣مهمٗمديٗمعايمتٗم٣مؿمر

أوَمـىمٙمٝمٜمَمإلماظم٣مء,وـم٣مهراحلدي٧مأٞمفٓيٛمجسإذاضمِمؾَمـأضمدمه٣م,

َمٛمٜمؿذيمؽ,وِبذاٞمخٙمصإلمأناظم٣مءاظمًتٔمٚمؾٓيٛمجس.

ومدصم٣مءتهل٣مؾمقاهدَمـهمٔمؾايمٛمٌلصعماهلل:شويمٝمٕمؼمهم٣ممجٝمًٔم٣م»قوله:ُو

ريضاهلل ؽمٙمٚم٥م وأم وَمٝمٚمقٞم٥م, فم٣مئُم٥م, ىمحدي٧م وؽمٙمؿ, آيمف وفمعم فمٙمٝمف

أَنـىمـيٕمتًٙمـَمعايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَمـإٞم٣مء»فمٛمٜمـ,

ُؾىُمٛم٦ُْم»,ودميمٖمظفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م,وم٣ميم٦م:شواضمد ًِ َوَرؽُمقُلَأَٞم٣مَأنْمَت
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اهللِ ـَْوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ ٣ٌَمِدُرِنَواضِمٍد,َوزَمْٝمٛمَفُزَمْٝمٛمِلإَِٞم٣مءٍَِم َدعْ:َأوُمقَلضَمتَّكهَمُٝم

٣م:وَم٣ميَم٦ْم.رِمَدعْرِم, ٣ٌَمنَِومُهَ شصُمٛمُ
 (ٔ)

.

ُسلُالرجلُبفضلُامرأته,ُوالعكس:ؼُحكم

 فمـ وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل يمٙم٘مراه٥م,َنك وايمٛمٜمل ذيمؽ,

َمـويمٝمسيمٙمتحريؿ4 يٟميتزمٔمده َم٣م إلمايم٘مراه٥م, ايمتحريؿ َمـ وايمِم٣مرفيمف

أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»ضمدي٧مازمـفم٣ٌمسريضاهللفمٛمٜمَم:

.شإناظم٣مءَٓيٛم٤م»,وضمديثف:شىم٣منيٕمتًؾزمٖمّمؾَمٝمٚمقٞم٥م

ش.فمٌداهللزمـفم٣ٌمسريضاهللفمٛمٜمَم»قوله:ُ

هقأزمقايمٔم٣ٌمسفمٌداهللزمـفم٣ٌمس,زمـفمــؿايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف

ـِوؽمٙمؿايمٔم٣ٌمس,دفم٣ميمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿهمٔمـ ٣ٌَّمٍسريضاهللازْم فَم

ايمٛمٌَِّلََّأنَّفمٛمٜمَم, َوُوقًء,يَمفُهَمَقَؤْم٦ُماخَلاَلَء,َدطَمَؾَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

ـْ:»همَٗم٣مَل ُٜمؿَّ»هَمَٗم٣مَل:,شهَمُٟمطْمػِمََهَذاَوَوعَََم ْٜمفُايمٙمَّ ـِدِمهَمٗمِّ ي شايمدِّ
(ٕ)

.

ْٜمفُايمٙمُٜمؿَّ»وم٣ملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ:ودمرواي٥م: شهَمٗمِّ
(ٖ)

.

ُٜمؿَّ»وم٣ملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ:ودمرواي٥م: ْٚمفُايمٙمَّ شايم٘مَِت٣مَبفَمٙمِّ
(ٗ)

.

                                                           
ُ(.ٕٖٔأخرجو مسلم في صحيحو برقم: )( ٔ(

ُ.(ٖٗٔالبخاري في صحيحو برقم: )أخرجو ( ٕ(
 (.ٕٚٚٗأخرجو مسلم في صحيحو برقم: )( ٖ(

ُ(.٘ٚفي صحيحو برقم: ) البخاريأخرجو ( ٗ(
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ف ايمٙمُٜمؿَّ»ودمرواي٥م: ,دِمهَمٗمِّ ـِ ي ْٚمفُايمدِّ شايمتَّْٟمِويَؾَوفَمٙمِّ
(ٔ)

.

اظم٘مثريـدمرواي٥ماحلدي٧مفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمايمًٌٔم٥موهقَمـ

 وؽمٙمؿ, ٛمَُدهُآيمف ًْ وَُم َأيْمٌػ): ـَْويَمفُ.٣مضَمِديثًَوؽِمت ْقنََم٣مَئ٥مٍَوؽِم٦م  دِمَذيمَِؽَِم

ِحْٝمَحكْمِ ايمِمَّ ٥مٌ: ًَ ٌُْٔمْقنَََخْ دَ.َوؽَم َوسَمَٖمرَّ ٌَُخ٣مِري : ـَزمَِمَئ٥مٍيَمفُايم ْي ,٣مضَمِديثًَوفِممْمِ

دَ َوسَمَٖمرَّ ٙمِؿٌ: ًْ َٔم٥مَُِم ًْ
ايمذيـاضمت٣مجايمٛم٣مسإلمَأضَم٣مِدْي٧َمزمِتِ ايمٔم٣ٌمديم٥م َمـ وهق ,)

(.3/359)ُرحمهُهللاُتعالىُلذهبًإلمامُامنُالسٌرُلفمٙمٚمٜمؿ.

ُ »قوله: ىم٣من وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل زمٖمّمؾأن يٕمتًؾ

ش.َمٝمٚمقٞم٥م

وهذاديمٝمؾسيحفمعمأناظم٣مءاظمًتٔمٚمؾٓيٛمجس.

اظمرأة زمف سمٛمٖمرد ايمذي اظم٣مء هق اظمٚمٛمقع أن إلم ايمٔمٙمؿ وذه٤مزمٔمضأهؾ

زم٣مٓنمت٣ًملَمٛمف,أَم٣مإذاىم٣مٞم٦مسمٕمتًؾَمعزوصمٜم٣مهماليي,وايمِمحٝمحأنهذا

ايمتٖمِمٝمؾٓديمٝمؾفمٙمٝمف.

وفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣منيٕمتًؾَمعاحل٘مؿشم٣مزم٦مَمـأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفو

وٓٞم٣ًمئف, ويِمٝم٤مهقَمـهمّمؾإضمداهـ, ويِمٝم٤مإضمداهـَمـهمّمٙمف,

زمد.

ايمٛم٣ًمئلَلَيرصمف.:شوٕصح٣مبايمًٛمـ»قوله:ُ

                                                           
ُ.مسلم شرط على قوي إسناده, (ٕٖٖٓبرقم: ) مسندهفي  أحمدأخرجو ( ٔ(
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ُ دم»قوله: وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل زمٔمضأزواج انمتًؾ

ش.صمٖمٛم٥م

ٛمٜم٣مصم٣مءذىمراظمرأةَمٌٜمؿ,وصم٣مءفمٛمدأَحدَمـضمدي٧مفم٣مئُم٥مريضاهللفم

صم٣مزمراجلٔمٖملىمذزمفزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿ.فأَن٣مهل4وهمٝم

.شاجلٖمٛم٥م»قوله:ُ

هلاْلٞم٣مءايمذييقوعهمٝمفايمٔمجكم.

.شهمج٣مءيمٝمٕمتًؾَمٛمٜم٣م»قوله:ُ

يمألصؾأناظم٣مءؿم٣مهرٓيٛمجًفرء,إَٓم٣منمٙم٤مفمعمؿمٔمٚمف,أورحيف,

أويمقٞمفزمٛمج٣مؽم٥مسمٗمعهمٝمف.

٣ًٌم»قوله:ُ .شهمٗم٣ميم٦ميمف:إنىمٛم٦مصمٛم

.أَن٣مىم٣مٞم٦مَمتٙم٥ًٌمزمجٛم٣مزم٥م,وومدانمتًٙم٦مَمٛمفأيختػم

.شإناظم٣مءَٓيٛم٤م»قوله:ُ

ٕناجلٛم٣مزم٥مضمدثيٙمحؼايمُمخصزمٟمؽم٣ٌمبسمٗمدمذىمره٣م,واظم٣مءَٓمدطمؾ

.فيمفهمٝم

ُ:(1ُ/285)ُفًُاألوسطُ♫ُقالُابنُالمنذر

٣ملِايْمُقُوقءِدِمايْمِٔمْٙمؿَِأْهُؾاطْمَتَٙمَػ ًَ
نْمتِ ِٓ َتْٔمَٚمِؾ,زم٣ِمظم٣َْمءَِوا ًْ :ؿَم٣مئَِٖم٥مٌهَمَٗم٣ميَم٦ْماظمُْ

 َْوَزافِمل ََم٣ميمٌِؽىَم٣منَزمِفِايْمُقُوقءََُيُقزَُٓ ْٕ ٣مهمِِٔمل َوا ْأِي٣مُبـــــَوَأْصَحَوايمُمَّ :ايمرَّ
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 ئَايمَِّذيزم٣ِمظم٣َْمءِايْمُقُوقءََيَرْونََٓ .زمِفِسُمُقوِّ

ـِهمِٝمفَِواطْمُتٙمَِػ فُايْمَٖم٣مِرَي٣ميِب فَمٛمْفُهَمَحَ٘مكايمثَّْقِريِّفَم ِء,ىَمَٗمْقلِوَم٣مَلَأٞمَّ َٓ َه٠ُم

ـَِوضُم٘مِلَ ؾَْمَجِٔملِّفَم ْٕ فُا وَم٣مَلَأٞمَّ ٝم٦َمإَِذا: ًِ َحَأنَْٞم ًَ ْ ْٟمَتَووَمْدزمَِرْأؽِمَؽََت سَمَقوَّ

َٝمتَِؽَودِم َحَأنَْأصْمَزَأكَزَمَٙمٌؾحِلْ ًَ ْ ٣َّمََت َٝمتَِؽدِمُِم يمَِرْأؽِمَؽََم٣مءًسَمْٟمطُمَذَوَأنَْيِدَك,َأوْحِلْ

 .إرَِمََّأضَم٤م 

ُدَووَم٣مَل َؾصُمٛم٤ٍُمدِمَأَْحَ ًَ ـَهمِٝمَٜم٣مزمِْئرٍدِمانْمَت اظم٣َْمءَِِم ـَْأوَمؾَّ َتكْمَِِم وَم٣مَلوُمٙمَّ : َٓ

ِزيِف, .اظم٣َْمءََذيمَِؽَأْٞمَجَسوَمْدَُيْ

ؿَم٣مئَِٖم٥مٌَووَم٣ميَم٦ْم : َتْٔمَٚمؾِزم٣ِمظم٣َْمءِزم٣ِميْمُقُوقءِزَمْٟمَسَٓ ًْ فُاظمُْ َٞمَّ ؿَم٣مِهرٌََم٣مءٌِٕ َويَمْٝمَس.

ـََْمعَ َذاايمْمََّٜم٣مَرةََأزْمَْمَؾََم ٥مٌاظم٣َْمءِِِبَ ضََمدٍَويَمْٝمَسضُمجَّ ؿََأنِْٕ اظم٣َْمَء,ََيُِدَوُهقََيَتَٝمٚمَّ

 ـْزَمْٔمُضَواضْمَت٨مَّ َذاَيُٗمقُلََم ٣ٌَمرٍايْمَٗمْقلِِِبَ ـُْرِوَي٦ْمزمَِٟمطْم ـِفَمقِمٍّفَم َوَأيِبفُمَٚمرََوازْم

ـُْأََم٣مََم٥مَ همِٝمَٚم َحَٞمِزَ ًْ َٝمتِفِدِمزَمَٙماًلَوصَمَدَأوَْرْأؽِمفََِم َحَأنَْأصْمَزَأهُحِلْ ًَ َرْأؽَمفَُيْٚم

ٌََٙمؾِزمَِذيمَِؽ .ايْم

ـُفَمَْم٣مءُ»:♫وَم٣مَلَوىَمَذيمَِؽ ـَُرزَم٣مٍحَأيِبزْم ًَ ي َواحْلَ ٌٌَْمِ َوايمٛمََّخِٔمل ايْم

,َوََمْ٘مُحقٌل ْهِري  ـَْوَهَذاَوايمز  ؿَِْم وَمْقهِلِ َتْٔمَٚمؾِاظم٣َْمءِؿَمَٜم٣مَرةِفَمعَمَيُدل  ًْ َوفَمعَماظمُْ

َتْٔمَٚمؾِاظم٣َْمءِاؽْمتِْٔمََملِ ًْ ٟمَإِنْ:َيُٗمقُلشَمْقرٍَأزُمقَوىَم٣منَاظمُْ َتْٔمَٚمؾِزم٣ِمظم٣َْمءِسَمَقوَّ ًْ ايمَِّذياظمُْ

ٟمَ .َٞمٓمِٝمًٖم٣مىَم٣منَإَِذاَأصْمَزَأهُزمِفِسَمَقوَّ
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زَمْ٘مرٍَأزُمقوَم٣مَل ـْ: ٥مَِوَِم ـْضُمجَّ َتْٔمَٚمؾِزم٣ِمظم٣َْمءِايْمُقُوقءََيَرىََم ًْ وَمْقيُمفُاظْمُ صَمؾَّ

َذىَمَرهُ ُٚمقاََم٣مءًجَتُِدواهَمَٙمؿْ}: ٣ًٌمَصِٔمٝمًداهَمَتَٝمٚمَّ ايمٛم٣ًمء]{ؿَمٝمِّ وَم٣مَل[23: ََيُقزُهَماَل:

ضََمدٍ ؿََأنِْٕ ـَْيْٙمَزمَُوَهَذاََمْقصُمقدٌؿَم٣مِهرٌَوََم٣مءٌَيَتَٝمٚمَّ زمَِٓم٣مِهرِايْمَٗمْقَلَأْوصَم٤َمََم

ُروَجَوسَمَركَايْم٘مَِت٣مِب ـْاخْلُ ـَم٣مِهِرِه,فَم ٣ٌَمِتدِمَواضْمَت٨مَّ َتْٔمَٚمؾِيمِْٙمََمءِايمْمََّٜم٣مَرةِإشِْم ًْ اظمُْ

شَمٛم٣َم-صَم٣مزمٍِرزمَِحِدي٧ِم ُدضَمدَّ ـُحُمَٚمَّ ٣مُن,شمٛم٣مإؽِْمََمفِمٝمَؾ,زْم ٥ٌَُم,شمٛم٣مفَمٖمَّ ـْؾُمْٔم دِفَم ـِحُمَٚمَّ زْم

ـْاظمُْٛمَْ٘مِدِر, وَم٣مَلصَم٣مزمٍِر,فَم اهللَِرؽُمقُلَأسَمك: َوَأَٞم٣مَئُمقُدِنَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ

ََمِريٌض ٟمََأفْمِٗمُؾ,َٓ هَمَتَقوَّ ـْفَمقَمََّوَص٤مَّ ِدي٧ُمهَمَٜمَذا:وَم٣مَلَوُوقئِفَِِم احْلَ فَمعَمَيُدل 

ٟمِاظم٣َْمءِؿَمَٜم٣مَرةِ .هاشزمِِفاظمَُْتَقوَّ

**********
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 [تطهير اإلناء من ولوغ الكلب]

ـْ)–20ُ صعم-اهللََِّرؽُمقُلوَم٣مَل:وَم٣مَل-فمٛمفاهللريض-ُهَرْيَرةَيِبأََوفَم

»وؽمٙمؿفمٙمٝمفاهلل َٙمفَُأنْايْمَ٘مْٙم٤ُمهمِٝمفَِويَمغَإَِذاَأضَمِدىُمؿْإَِٞم٣مءِؿَمُٜمقرُ: ًِ ٌْعََيْٕم ؽَم

اٍت َـّ,ََمرَّ ُه َٓ اِبُأو َ شزم٣ِميمؼم 
 (ٔ)

ٙمِؿٌَأطْمَرصَمفُ. ًْ .َُم

وْمفُ»:يَمفُيَمْٖمظٍَودِم شهَمْٙمغُمِ
 (ٕ)

.

َِمِذيِّ ْ َـّ»:َويمِٙمؼمِّ َـَّأوْ,ُأطْمَراُه ُه َٓ اِبُأو َ شزم٣ِميمؼم 
 (ٖ)

.(

 *******************************الشرح:

ُ:حدٌثالُرحمهُهللاُتعالىُساقُالمصنؾ ؿمٜم٣مرة اْلٞم٣مءيمٌٝم٣منأضم٘م٣مم

.ايمذيويمغهمٝمفايم٘مٙم٤م

.شؿُمٜمقر»قوله:ُ

حهقاظم٣مء,وايمُْمٜمقرزم٣ميمّمؿهقأينُمًؾإٞم٣مءأضمدىمؿ4ٕنايمَْمٜمقرزم٣ميمٖمت

.ْمٜمرايمتهمٔمؾ



                                                           
طهور إناء أحدكم", ", بزيادة: (ٜٕٚ) برقم: مسلم جوأخر الحديث متفق عليو, وىذا اللفظ  (ٔ)

ًعا فَػْليَػْغِسْلوُ  َأَحدُِكمْ  ِإنَاءِ  ِفي الَكْلبُ  َشِربَ  ِإَذا»بلفظ:  (,ٕٚٔبرقم: ) وأخرجو البخاري  .«َسبػْ
 تَابَعَ  َأَحًدا َأْعَلمُ  اَل ": النسائي وقَاؿَ (, ٙٙ, وأخرجو النسائي برقم: )(ٜٕٚ) برقم: مسلمانفرد بو  (ٕ)

 , فهي رواية شاذة.اىػ"" فَػْلُيرِْقوُ ": قَػْوِلوِ  َعَلى ُمْسِهرٍ  ْبنَ  َعِليَّ 
وإذا ولغت فيو الهرة, غسل »(, وعنده زيادة أخرى, وىي: ٜٔ) في سننو برقم: الترمذيأخرجو  (ٖ)

ُ(ٓٗٔالبن شاىين رقم )« ناسخ الحديث ومنسوخو»وىي زيادة صحيحة كما في «. مرة
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.شأٞم٣مء»قوله:ُ

َم٣ميقوعهمٝمفاظم٣مء,أوايمْمٔم٣مم.وهقَمٔمروف

.شأضمدىمؿ»قوله:ُ

 نمغمك أص٣مبإٞم٣مء يمق هم١مٞمف وإٓ ايمٕم٣ميم٤م, فمعم طمرج يمتٔمكموهق فمٛمدك4

ؿمٜمقرهزمَمسمٗمدم.فمٙمٝمؽ

.شإذاويمغهمٝمف»قوله:ُ

 هقذباظم٣مءزم٣ميمٙم٣ًمن,زمدونفَم٤م,وإٞمَميدطمؾيم٣ًمٞمفدماظم٣مءايمقيمقغ:

دم ورزمَم واهلر, طم٣مصزم٣ميم٘مٙم٤م, وهذا اظم٣مء, زمف ويدطمؾ حيرىمف َئمؾ شمؿ

نمغممه٣مَمـايم٣ًٌمع.

وصػدماحلٝمقاناظمٔمروفزم٣مخل٥ًموايمدٞم٣مئ٥موم٣ملاهللشايم٘مٙم٤م»قوله:ُ

ٌَٟمَفَمَٙمْٝمِٜمؿَْواسْمُؾ}:ايمًقءفمٙمَمء َٙمَخآَي٣مسمِٛم٣َمآسَمْٝمٛم٣َمهُايمَِّذيَٞم ًَ ٌََٔمفَُِمٛمَْٜم٣مهَم٣مْٞم ْٝمَْم٣منُهَمَٟمسْم ايمُمَّ

ـَهَمَ٘م٣منَ ـََِم ٣ميَمَرهَمْٔمٛم٣َمهُؾِمْئٛم٣َمَويَمقْ*ايْمَٕم٣مِوي َْرضِإلَِمَأطْمَٙمَدَويَم٘مِٛمَّفُِِبَ ْٕ ٌَعَا َهَقاهَُواسمَّ

ِٚمْؾإِنْايْمَ٘مْٙم٤ِمىَمَٚمَثؾِهَمَٚمَثُٙمفُ ىْمفَُأوَْيْٙمَٜم٧ْمفَمَٙمْٝمفََِتْ ايْمَٗمْقمََِمَثُؾَذيمَِؽَيْٙمَٜم٧ْمسَمؼْمُ

ـَ زُمقاايمَِّذي ُٜمؿْايْمَٗمَِمَصهَم٣موْمُِمصِزمِآَي٣مسمِٛم٣َمىَمذَّ ُرونيَمَٔمٙمَّ -215:إفمراف]{َيَتَٖم٘مَّ

َمثؾايمًقءفمعمَم٣ميٟميتدم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمٌلزمفوضب,[213

.زم٣مباهل٥ٌم
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وهذاإَمردممجٝمعايم٘مالبؽمقاءىم٣منأؽمقًدا,أوأَحًرا,أوىمٙم٤مصٝمد,

.أوىمٙم٤منمٛمؿوَم٣مؾمٝم٥م

ايم٘مٙم٤مإؽمقد,وٓديمٝمؾيمفدم ٕنزمٔمّمٜمؿرزمَمذه٤مإلماظمٗمِمقدِبذا

ذيمؽ.

.شأنيٕمًٙمف»قوله:ُ

أيأنيْمٜمرهُم٣موومعهمٝمف.

.شؽمٌعَمرات»قوله:ُ

َمـ ايمٙمٖمظَمتٖمؼفمٙمٝمف وهذا ريضأيؽمٌعنُمًالت, ضمدي٧مأيبهريرة

وزمفاضمت٨م,ِبذاايمٙمٖمظاهللفمٛمف,وصم٣مءفمـفمدةَمـأصح٣مزمفىمٙمٜمؿيرووٞمففمٛمف

ايمُم٣مهمٔملوأَحدومجٜمقرايمٔمٙمَمءفمعموصمقبنمًؾٞمج٣مؽم٥مويمقغايم٘مٙم٤مؽمٌع

,َمرات ي٘مٖملنمًٙمفشمالثَمرات,واحلدي٧ميرد:♫ووم٣ملأزمقضمٛمٝمٖم٥م

.(2/202أهم٣مدهآزم٣مديدمايمتٔمٙمٝمؼاظمٕمٛملفمعمايمدارومْمٛمل),فمٙمٝمف

ُُ:التترٌبحكمُ

شأوٓهـزم٣ميمؼماب»قوله:ُ:صم٣مءدمرواي٥محمٚمدزمـؽمغميـفمٛمدَمًٙمؿ
 (ٔ)

,

َٕمقر:وسم٣مزمٔمفأزمقراهمعفمٛمدايمٛم٣ًمئلوهذهأشم٦ٌمايمرواي٣متدمايمتؼمي٤م

                                                           
ُ(.ٜٕٚمسلم في صحيحو برقم: ) اأخرجه( ٔ(
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ـْاألول: دِأَن٣مدمَمًٙمؿ,فَم ـِحُمَٚمَّ ,زْم ـَ ـْؽِمغِمي ُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,َأيِبفَم

اهللَِرؽُمقُلوَم٣مَل:وَم٣مَل همِٝمفَِويَمغَإَِذاَأضَمِدىُمؿْإَِٞم٣مءِؿَمُٜمقرُ:»َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

َٙمفَُأنْايْمَ٘مْٙم٤ُم, ًِ ٌْعََيْٕم اٍتؽَم َـََّمرَّ ُه َٓ اِبُأو َ .شزم٣ِميمؼم 

أنحمٚمدزمـؽمغميـومدسم٣مزمٔمفأزمقراهمعطم٣مرجايمِمحٝمح.الثانً:

,همٜملَمـشأوٓهـأوأطمراهـزم٣ميمؼماب»وأَم٣مَم٣ميٟميتَمـرواي٥مايمؼمَمذي:

وفمدمايمّمٌطؿمريؼَمٔمتٚمرزمـؽمٙمٝمَمن,وهذاحمٚمقلفمعمايمؼمددَمـايمراوي,

وإَم٣مشأوٓهـزم٣ميمؼماب»واحل٘مؿئمقدإلمزي٣مدةحمٚمدزمـيًغميـوأيبراهمع,

ٚمؾفمعمصمقازإَمريـ,وإولأولم.أنحي

ٌْدِ َمـضمدي٧مفَم دمصحٝمحَمًٙمؿ ـِاهللِوصم٣مء ريضاهللفمٛمف,ازْم ِؾ اظمَُْٕمٖمَّ

ُروهُ اِبدِمايمث٣َّمَِمٛم٥َمََوفَمٖمِّ َ شايمؼم 
 (ٔ)

,وهذهايمٙمٖمٓم٥مَمـضمٝم٧مايمثٌقتشم٣مزمت٥م,وأنمٙم٤م

َمـطمرجضمدي٧مفمٌداهللزمـَمٕمٖمؾريضاهللفمٛمف,َيرصمفِبذهايمًٝم٣موم٥م.

ُُ:(18ُ/266)ُقالُابنُعبدُالبرُفًُالتمهٌد

وايمث٣مَمٛم٥مَمراتؽمٌعاْلٞم٣مءيٕمًؾأناحلًـيٖمتلىم٣مناحلدي٧موِبذا»

.هاشنمغمهزمذيمؽيٖمتلىم٣منأضمداأفمٙمؿوٓزم٣ميمؼماب

ُرحمهُهللا:ُرحمهُهللاُتعالىُوقدُذهبُالنوويُ

ؽمٌع ي٘مقن ايمٕمًؾ أن وإصؾ جتقز, هق إٞمَم زم٣ميمث٣مَمٛم٥م ايمٗمقل أن إلم

ؾــــنمًالت,وسمدطمؾايمث٣مَمٛم٥مدمايمًٌع4يم٘مـظم٣مىم٣منإو٣مهم٥مايمؼمابدمايمٕمً

                                                           
ُ(.ٕٓٛأخرجو مسلم في صحيحو برقم: )( ٔ(
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ؽمٚمٝم٦منمًٙم٥م,وَليقاهمٗمفنمغمهدمهذاايمٗمقل.

ـِ فُمَٚمرَوصم٣مءإَمرزمٕمًؾاْلٞم٣مءؽمٌعَمراتفمٛمدازمـَم٣مصمفَمـضمدي٧مازْم

اهللََِّرؽُمقُلوَم٣مَل:ريضاهللفمٛمفوَم٣مَل دِمايْمَ٘مْٙم٤ُمَويَمغَإَِذا:»َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

ْٙمفَُأضَمِدىُمْؿ,إَِٞم٣مءِ ًِ ٌْعَهَمْٙمَٝمْٕم اٍتؽَم شََمرَّ
 (ٔ)

َمـؿمريؼفمٌداهللايمٔمٚمري ويم٘مٛمف ,

فمٛمد فمٛمف ريضاهلل ؿم٣ميم٤م أيب زمـ فمقم ضمدي٧م َمـ وصم٣مء ؤمٝمػ, وهق

ايمدارومْمٛمل
 (ٕ)

ودمإؽمٛم٣مدهاجل٣مرودزمـيزيدَمؼموك.

ُ:الكلبُحكمُإراقةُالماءُمنُاإلناءُالذيُولػُفٌه

 ايمٛم٣ًمئلشهمٙمغمومف»زي٣مدة: أطمرصمٜم٣م وومد ايمٌخ٣مري, فمـ َمًٙمؿ ِب٣م اٞمٖمرد ,

وضم٘مؿفمٙمٝمٜم٣مزم٣ميمُمذوذ,وايمُم٣مذَمـومًؿايمّمٔمٝمػ4ٕنَمـذوطاحلدي٧م

زمٛمٗمؾايمٔمدلايمّم٣مزمطفمـَمثٙمف"ايمِمحٝمحفمٛمدأهؾايمٔمٙمؿ: أنيتِمؾؽمٛمده

وَٓمٔمٙماًل وٓي٘مقنؾم٣مًذا ", إلمَمٛمتٜم٣مه, ذه٤مإلمايمٔمٚمؾِب٣م مجٜمقروومد

.أهؾايمٔمٙمؿيم٘مـايمراصمحَم٣مسمٗمدم

ُ:القولُفًُنجاسةُالكلب

وَمـهذهاحلدي٧ماطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمٞمج٣مؽم٥مايم٘مٙم٤م:

أو همذه٤ممجٜمقرهؿإلمٞمج٣مؽمتف4ٕنايمُْمٜمقرٓي٘مقنإَٓمـٞمج٣مؽم٥م,

.َمـضمدث,وهذاَمذه٤مايمُم٣مهمٔملوأَحددمرواي٥م

                                                           
ُ(.ٖٙٙبرقم: ) سننوفي  ابن ماجوأخرجو ( ٔ(

ُ(.ٕٜٔبرقم: ) سننوفي  الدارقطنيأخرجو ( ٕ(
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 أن إلم وذهٌقا ايمٔمٙمؿ, أهؾ َمـ ونمغمه َم٣ميمؽ يمٝمسوطم٣ميمٖمٜمؿ ايم٘مٙم٤م

زمٛمجس,وايمديمٝمؾفمعمذيمؽَم٣مصم٣مءدمايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مازمـفمٚمرريضاهلل

ٌُقُل,ايم٘ماَِلُبىَم٣مَٞم٦ِم:»فمٛمٜمَموَم٣مَل ِجِد,دِمَوسُمْدزمِرَُوسُمْٗمٌُِؾ,سَم ًْ َرؽُمقلَِزََم٣منِدِماظَم

اهللَِّ قنََيُ٘مقُٞمقاهَمَٙمؿَْوؽَمٙمََّؿ,فَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ ـْؾَمْٝمًئ٣مَيُرؾم  شَذيمَِؽَِم
(ٔ)

.

وهذاايمقصمفاضمت٨مزمفىمؾَمـَليَرٞمج٣مؽم٥مايم٘مٙم٤م,وم٣ميمقا:ىم٣مٞم٦مايم٘مالب

فمعمفمٜمدايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَمت٘م٣مشمرة:َمٛمٜم٣م:َم٣مىم٣منىمٙم٤م

ايم٘مالب َمـ ىم٣من َم٣م وَمٛمٜم٣م: َم٣مؾمٝم٥م, أو ىمٙم٤مزرع, ىم٣من َم٣م وَمٛمٜم٣م: صٝمد,

ورزمَمصمٙمًقافمعمؽم٠مره٣م,سمقن,اظمْمٙمٗم٥م,وَمعذيمؽىم٣منايمٛم٣مسيذهٌقن,ويٟم

ي٘مقٞمقايتحرصمقنَمـذيمؽ.وَل

وهذا ايم٘مٙم٤م, هلدمهمؿ إٞمَم ايمٛمج٣مؽم٥م إلمأن وذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿ

ومقلأيبضمٛمٝمٖم٥مواظمُمٜمقرفمـأَحد4وضمجتٜمؿأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعم

آيمفوؽمٙمؿأَمرزمٕمًؾَم٣ميمٔمٗمفايم٘مٙم٤م,وَليٟمَمرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف

ؾروشمفوزمقيمف.وؽمٙمؿزمٕمً

همُردفمٙمٝمٜمؿزمٟمنايمٕم٣مئطوايمٌقلَمرورهدمأولأَمرهي٘مقنَمـفمٛمدايمٖمؿ,

همٜملٞمج٥ًمأيًّم٣م,وٞمج٣مؽمتٜم٣مَمـزم٣مبأولم,وهذاومقلَمـيٗمقلزمٟمنايم٘مٙم٤م

                                                           
ُ(.ٗٚٔفي صحيحو برقم: ) البخاريأخرجو ( ٔ(
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,همردفمعمذيمؽأٞمفيمقىم٣منٞمجس,ويمٔم٣مزمفٞمجس,وَم٣مَيرجَمٛمفٞمجسأيًّم٣م

 ًً .يمتٛمجسزمفايمٙمحؿضمكمايمِمٝمد٣ميمٔم٣مزمفٞمج

ٙمتٔمٌد.يم٣مزم٣ميمٕمًؾؽمٌٔمً4همٝمٗمقلإَمره٤مإلمفمدمٞمج٣مؽمتفذوأَم٣مَمـ

 َمـوايمديمٝمؾ ايمٛمج٣مؽم٥م سمزول همرزمَم ذيمؽ, َمـ زمٟمدٞمك سمزول ايمٛمج٣مؽم٥م أن

نمًٙم٥م,ورزمَمسمزولزمٕمًٙمتكم,أوشمالث,أوزمًٌع4يم٘مـظم٣مومٝمدتايمٕمًالت

هق زمًٌعوأوٓهـزم٣ميمؼماب,دلذيمؽفمعمأنإَمرئمقدإلمايمتٔمٌد,وهذا

.ايمِمحٝمحاظمذه٤م

ُُ:فقالُ(1ُ/321)فًُالتمهٌدرحمهُهللاُوقدُنصرهُابنُعبدُالبرُ

ؽمقىٞمج٣مؽم٥مضملدميمٝمسوأنايم٘مٙم٤مؿمٜم٣مرةفمعمسمدلاهلروؿمٜم٣مرة

دماخت٣مذهيمٛم٣مأزمٝمحوُم٣مفمٙمٝمٛم٣مايمْمقاهمكمَمـايم٘مٙم٤مٕنأفمٙمؿواهللاخلٛمزير

ؽم٠مرهأنهمٚمٔمٙمقماظمقاوٝمعسمٙمؽدمىمذيمؽضم٘مٚمفىم٣منوإذاإَمقرَمقاوٝمع

أنفمعمذىمرٞم٣مهَم٣مودلسمٛمتٗمؾٓفمٝمٛمفٕنهمٝمٜم٣مىم٠ًمرهاظمقاوٝمعسمٙمؽنمغمدم

ٕنواؽمتح٣ٌمبسمٔمٌدأٞمفؽمٌٔم٣مويمقنمفَمـاْلٞم٣مءنمًؾَمـايم٘مٙم٤مدمصم٣مءَم٣م

فمٙمٝم٘مؿايمْمقاهمكمَمـأَن٣مزمٛمجسيمٝم٦ًمأَن٣ماهلردموؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعمومقيمف

اخت٣مذيمٛم٣مأزمٝمحوومدوطمٙمٗمتٜمؿؿم٣ٌمفمٜمؿدمزمٛمجسيمٝمًقافمٙمٝمٛم٣مايمْمقاهمكمأنزمٝم٣من

وآفمت٣ٌمرفمٙمٝمٛم٣مايمْمقاهمكمَمـهمِم٣مرأيّم٣موايمزرعوايمٕمٛمؿيمٙمِمٝمدايم٘مٙم٤م

اظمٝمت٥مىمؾويٟميٖمؼمسؽمٌعَمٛمٜمَمواضمدىمؾأنيمٔمٙمفزمٝمٛمٜمَمزم٣مجلٚمعيٗميضأيّم٣م

َمـاْلٞم٣مءنمًؾهم٣مرقوظم٣مضم٘مٚمفٞمٓمغمهضم٘مؿىم٣منأضمدمه٣مدمٞمصصم٣مءهم١مذا
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ويمقيمٛمج٣مؽم٥ميمٝمسذيمؽانفمٙمٚمٛم٣مىمٙمٜم٣مايمٛمج٣مؽم٣متنمًؾؽم٣مئرايم٘مٙم٤مويمقغ

ىػا.َتديدنمغمَمـآٞمٗم٣مءدمايمٛمج٣مؽم٣متؽمٌٝمؾزمفيمٛمج٣مؽم٥مؽمٙمؽىم٣من
ُ:حكمُتسبٌعُالؽسلُفًُبقٌةُالسباع

ايم٘مٙم٤م, ايم٣ًٌمع: أٞمقاع مجٝمع دم اظمًٟميم٥م إؿمراد إلم اجلٚمٜمقر وذه٤م

واخلٛمزير,وإؽمد,وايمٖمٜمد,وايمٛمٚمر,وَم٣مإيمٝمٜم٣م.

ٌْٔمٝم٥م4 ًُ أيًّم٣م.٣موَٕن٣مسمًٚمكىمالزمًوذيمؽيمٔمٙم٥مايم

 أنوايمِمحٝمح: واهللأفمٙمؿ همٛمٗمقل ايم٘مٙم٤ماظمٔمروف, إلم ايمٛمصفم٣مئد أن

إَمريمٙمتٔمٌد,وأناحل٘مٚم٥مدمذيمؽضمتكيّمٝمؼفمعمايمٛم٣مسدمؾمٟمنايم٘مالب4

ٕنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَنكفمـسمرزمٝم٥مايم٘مالب,وأَمرزمٗمتٙمٜم٣م

ازمـفمٚمروىمَمدمضمدي٧مصم٣مزمر
(ٔ)

وفمٌداهللزمـَمٕمٖمؾ,
 (ٕ)

ٞمفإشمؿ,╚

ـَهمٔمـصَم٣مزمِرَ صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿاؽمتثٛمكإؽمقدايمٌٜمٝمؿ, ٌْدِزْم اهلِلفَم

اهللَِرؽُمقُلَأََمَرَٞم٣م"ريضاهللفمٛمٜمَم: ضَمتَّكايْم٘ماَِلِب,زمَِٗمْتؾَِوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

ـَسَمْٗمَدمُاظمَْْرَأةَإِنَّ ٣ٌَمِدَي٥مَِِم ايمٛمٌَِّل ََنَكشُمؿَّهَمٛمَْٗمُتُٙمُف,زمَِ٘مْٙمٌَِٜم٣مايْم ؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ َوؽَمٙمَّ

ـْ ؽَْمَقدِفَمَٙمْٝمُ٘مؿْ:»َووَم٣مَلوَمْتٙمَِٜم٣م,فَم ْٕ ٌَِٜمٝمؿِزم٣ِم ,ِذيايْم فُايمٛم ْٗمَْمَتكْمِ شؾَمْٝمَْم٣منٌهَم١مِٞمَّ
 (ٖ)

.

                                                           
 َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ »بلفظ:  ,(ٓٚ٘ٔ(, ومسلم برقم: )ٖٕٖٖأخرجو البخاري برقم: ) (ٔ(

ُُُ. «الِكاَلبِ  ِبَقْتلِ  َأَمرَ  َوَسلَّمَ 
ُ".اْلِكاَلبِ  ِبَقْتلِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿُ  "َأَمرَ : بلفظ, (ٖٚ٘ٔأخرجو مسلم برقم: ) (ٕ(

ُ(.ٕٚ٘ٔأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٖ(
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ـِ ـِودمضمدي٧مفَم ؾِازْم اهللَِرؽُمقُلَأََمرَ»:ريضاهللفمٛمفوَم٣مَلاظمَُْٕمٖمَّ اهللَُصعمَّ

ؿََْم٣م:»وَم٣مَلشُمؿَّايْم٘ماَِلِب,زمَِٗمْتؾَِوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِ َصشُمؿَّ,شايْم٘ماَِلِب؟َوزَم٣مُلزَم٣مهُلُ دِمَرطمَّ

ْٝمِد,ىَمْٙم٤ِم .شايْمَٕمٛمَؿَِوىَمْٙم٤ِمايمِمَّ

ـُْهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,ودمضمدي٧مَأيِب اهللَِرؽُمقلِفَم َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

ـِ:»وَم٣مَل َذََم َ ٣ًٌماختَّ ىَمْٙم َّٓ فَُزْرٍع,َأوَْصْٝمٍد,َأوََْم٣مؾِمَٝم٥ٍم,ىَمْٙم٤َمإِ ـَْيٛمُْٗمُصهَم١مِٞمَّ َأصْمِرهَِِم

وِمغَماؿَم٣منِ شَيْقمٍىُمؾَّ
 (ٔ)

. 

ـِوصم٣مءدمضمدي٧مفمٌداهللزمـفمٚمرريضاهللفمٛمٜمَم, ايمٛمٌَِّلِّفَم فَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

ـِ:»وَم٣مَلَوؽَمٙمَّؿَ ٣ًٌم,اوْمَتٛمَكََم ىَمْٙم َّٓ ـَْٞمَٗمَصََم٣مؾِمَٝم٥ٍم,َأوَْصْٝمٍد,ىَمْٙم٤َمإِ َأصْمِرهَِِم ىُمؾَّ

شوِمغَماؿَم٣منَِيْقمٍ
 (ٕ)

.

ْهِري وَم٣مَل ودمرواي٥م: ـِهَمُذىمِرَ:ايمز  زْم ُهَرْيَرَةَأيِبريضاهللفمٛمٜمَم,وَمْقُلفُمَٚمرَِٓ

شَزْرعٍَص٣مضِم٤َمىَم٣منَُهَرْيَرةََأزَم٣ماهللَُيْرضَمؿُ:»هَمَٗم٣مَلريضاهللفمٛمف,
(ٖ)

.

أسم٦مَم٣ًمئؾىمثغمة:دمٞمج٣مؽم٥مايم٘مٙم٤موزم٤ًٌمآطمتالف

ا,ُفهلٌُلزمُفٌ ا؟ُهلوُأنُالكلبُصادُصٌدا ُالتترٌبُوالؽسلُسبعا

ايمٗمقلؤمٝمػ4ٕنايمٛمٌل ذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمذيمؽ,ويم٘مـهذا

اخلُمٛملوضمدي٧م دمضمدي٧مأيبشمٔمٙم٥ٌم ىمَم وؽمٙمؿ, وفمعمآيمف صعماهللفمٙمٝمف

                                                           
ُ, واللفظ لمسلم.(٘ٚ٘ٔ(, ومسلم برقم: )ٕٕٖٕأخرجو البخاري برقم: )( ٔ(

ُ(.ٗٚ٘ٔ(, ومسلم برقم: )ٓٛٗ٘أخرجو البخاري برقم: )( ٕ(

ُ.(٘ٚ٘ٔبرقم: )أخرجو مسلم في صحيحو ( ٖ(
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,زمكمأضم٘م٣ممصٝمدايم٘مالب,وَليٟمِتدمضمرف٣مفمديزمـضم٣مسمؿريضاهللفمٛمٜم

واضمدأٞمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأَمرهؿزمٕمًؾَم٣ميِمٝمدهايم٘مٙم٤مؽمٌع

نهذاَمـايمت٘مٙمػ.إَمرات,زمؾ

ُ:لَْعُقُالكلبُفًٌُدُاإلنسان,ُأوُرجله,ُأوُثٌابهحكمُ

 اظمًٟميم٥م اْلٞم٣ًمن,وىمذيمؽهذه سمٗمذر إذا إٓ نمًؾوٓسمًٌٝمع يمٝمسهمٝمٜم٣م

.ايمتفهمالضمرجإذأٞمفٓديمٝمؾفمعمايمٕمًؾوايمتؼمي٤موأرادإز

ُحكمُالتسبٌعُفًُالؽسلُمنُولوغُالكلبُفًُاإلناء:

رويَمـ ظم٣م دمايمٕمًؾ4 إلماؽمتح٣ٌمبايمتًٌٝمع ايمٔمٙمؿ ذه٤مزمٔمضأهؾ

ُؾ»:(233فمٛمدايمدارومْمٛملدمؽمٛمٛمف)ضمدي٧مأيبهريرةريضاهللفمٛمف ًَ ُيْٕم

٣مَأوْشَماَلشًم٣م ًً ًٌْٔم٣مَأوََْخْ دَ:وم٣ملايمدارومْمٛمل.شؽَم ٌُْدزمِفِسَمَٖمرَّ ٣مِبفَم ـْ,ايْمَقهَّ إؽِْمََمفِمٝمَؾفَم

وكَُوُهقَ ِدي٧ِمََمؼْمُ هُ,احْلَ ـَْيْرِويفَِونَمغْمُ َذاإؽِْمََمفِمٝمَؾفَم ؽْمٛم٣َمدِِِبَ »اْْلِ ُٙمقهُ: ًِ هَم٣منْم

ًٌْٔم٣م .شؽَم

ـْ233وأطمرصمفايمدارومْمٛمل) َويَمغَإَِذا:»وَم٣مَل,ريضاهللفمٛمفُهَرْيَرةََأيِب(فَم

َٞم٣مءِدِمايْمَ٘مْٙم٤ُم ْٙمفُشُمؿَّهَم٣مْهِروْمفُاْْلِ ًِ اٍتشَماَلَثانْم شََمرَّ ْ,ََمْقوُمقٌفَهَذا:ووم٣مل. َوََل

ٌْدِنَمغْمَُهَ٘مَذاَيْرِوهِ ـْاظمَْٙمِِؽ,فَم وأفمٙمفايمٌٝمٜمٗملدماظمٔمرهم٥م,َأفْمَٙمؿَُواهللَُّ,فَمَْم٣مءٍفَم

.شمؿإناظمرهمقعأصحوايمٔمٚمؾزمفأولمواهللاظمقهمؼ

ُ:استخدامُالصابونُواألشنانُبدلُالترابُحكم

ؾـايمذييٓمٜمرأنايمتقومػفمعمَم٣مدلفمٙمٝمفايمممعأولم,وإنىم٣منزمٔمضأه
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ايمٔمٙمؿومدصمقزذيمؽ.

ُ:الؽسلُمنُالخنزٌرحكمُ
ُفًُالتلخٌص:ُرحمهُهللاُتعالىُقالُالحافظُابنُحجرُ

ٛمِْزيرِضُمْ٘مؿََأنَّاظمَْْذَه٤ُم
ىَم٣ميْمَ٘مْٙم٤ِم.اخْلِ

 ٌَْٝمَٜمِٗمّل:َواؽْمَتَدلَّ دِمُهَرْيَرةََأيِبزمَِحِدي٧ِمايْم كُٞمُزولِريضاهللفمٛمف: ًَ فُفِمٝم َأٞمَّ

يَمُتفَُيْٗمُتُؾ َٓ َوَد ٛمِْزيَر,
فُـَم٣مِهَرٍة4نَمغْمُاخْلِ َٞمَّ ِٕ ـَْيْٙمَزمَُٓ ََْمرَِِم ْٕ َيُ٘مقنََأنْزمَِٗمْتٙمِِف,ا

٣م ًً .َٞمِج

وِمٝمَؾهَم١مِنْ ََْمرِإؿْماَلُق: ْٕ فُفَمعَمدالزمَِٗمْتٙمِفِا َأؽْمَقأَُأٞمَّ ًٓ ـْضَم٣م َنَّايْمَ٘مْٙم٤ِم4َِم
ِٕ

ايْمَ٘مْٙم٤َم ُيْٗمَتُؾَٓ َّٓ ضَْمَقاِل.زَمْٔمضِدِمإ ْٕ ا

طِماَلُفَهَذاوُمْٙمٛم٣َم: ٣مهمِِٔملَِّٞمصِّ فُايمُمَّ هَم١مِٞمَّ وَمْتٙمَِٜم٣مفَمعَمايْمَقاوِمِديِّؽِمغَمِدِمَٞمصَّ

اَلِفزَم٣مِبدِموَم٣مَلَوىَمَذاَُمْْمَٙمًٗم٣م, ـِدِماخْلِ ٣مضَمْٝم٧ُمُاوْمُتْٙمَٜم٣م"ايْمَ٘مْٙم٤ِمشَمَٚم ."َوصَمْدهَتَ

٤ُم ـَْوُيَتَٔمجَّ ِحدِمايمٛمََّقِويَِِّم ِب:َذْ فُاظمَُْٜمذَّ فُصَمَزمَهَم١مِٞمَّ زمَِٟمٞمَّ َِمٛمَْٜم٣مُيْٗمَتُؾَٓ َّٓ إ

َوايْمَ٘مٙم٤ُِمايْمَٔمُٗمقُر,ايْمَ٘مْٙم٤ُم
 (ٔ)

.

َووَم٣مَل: ِِمٝمِِمفِدِمَويَمْٝمَسَأْصَح٣مزمِٛم٣َم,زَمكْمََهَذادِمطِماَلَفَٓ ىْمرِخَتْ َأْيًّم٣مزم٣ِميمذِّ

٥مٌ فِمل4فَمعَمضُمجَّ َنَّاظمُْدَّ
د هَم٣مئَِدسَمفُِٕ ـَايمٛمََِّم٣مَرىفَمعَمايمرَّ َيْٟمىُمُٙمقَٞمُف.ايمَِّذي

َذا َوهِلَ ٙمِٝم٤ُمُيْ٘مَنُ صَْمٙمِِف.يتٔمٌدونايمَِّذيايمِمَّ ِٕ زمف

                                                           
ُوىو الذي أصيب بداء الَكِلب, فأصبح مجنونًا.( ٔ(
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ِحدِمايمٛمََّقِوي َواطْمَت٣مرَ ِب:َذْ ٛمِْزيرِضُمْ٘مؿََأنَّاظمَُْٜمذَّ
هِضُمْ٘مؿُاخْلِ ـْنَمغْمِ َِم

َٝمَقاَٞم٣مِت, احْلَ ٥ٌَمََأيِبضَمِدي٧ُميمَِذيمَِؽَوَيُدل  ٣مىمِؿِفِمٛمَْدشَمْٔمَٙم ٣م»َداُود:َوَأيِباحْلَ ُٞمَج٣مِورُإٞمَّ

ٌُُخقنََوُهؿْايْم٘مَِت٣مِبَأْهَؾ ٛمِْزيرَوُمُدوِرِهؿْدِمَيْْم
ِدي٧َم,شاخْلِ ٙمَِٜم٣مهَمَٟمََمرَاحْلَ ًْ ْزمَِٕم َوََل

ُؾأنايمٛمقويواطمت٣مرزمٔمدد,ُيَٗمٝمِّْد ًَ ـُْيْٕم ةًُويُمقنِمفَِِم ىػا.ََمرَّ
همٗمٝم٣مساخلٛمزيرفمعمايم٘مٙم٤منمغمصحٝمحدمهذهاظمًٟميم٥م,واهللأفمٙمؿ.ومٙم٦م:

**********
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 [بيان طهارة الهرة وسؤرها]  

)–22ُ ـْ َرؽُمقَلاهللَِّ-ريضاهللفمٛمف-َأيِبوَمَت٣مَدَةَوفَم صعماهللفمٙمٝمف-َأنَّ

ِة:-وؽمٙمؿ رَّ
اهمكَِمفَمَٙمْٝمُ٘مؿْ»وَم٣مَلدِماهْلِ ايمْمَّقَّ ـَ ََمِهَلَِم ٦ْمزمِٛمََجٍس,إِٞمَّ ًَ ٣َميَمْٝم شإَِنَّ

(ٔ)
.

َْرزَمَٔم٥ُم, ْٕ طُمَزْيَٚم٥مََأطْمَرصَمُفا ـُ .َوازْم َِمِذي  ْ َحُفايمؼمِّ  (.َوَصحَّ

*******************************الشرح:

ُ.يمٌٝم٣منؿمٜم٣مرةاهلرةُ:الحدٌثُ♫ُساقُالمصنؾ

 .شوفمـأيبومت٣مدةريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

هقاحل٣مرثزمـرزمٔملإٞمِم٣مريريضاهللفمٛمف,وهقَمـايمٖمرؽم٣منايمذيـ

فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,وومدأزمٙمقازمالءضمًٛم٣ًم,ىم٣مٞمقايٗم٣مسمٙمقنَمعايمٛمٌلصعماهلل

ضَمِٖمَٓمَؽاهلُلزمََِمضَمِٖمْٓم٦َم»ُٗمقيمف:ودفم٣مءيمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزم

ٌَٛم٣َمش,زمِِفَٞمٌِٝمَّفُ َأيِبوَمَت٣مَدَة,ريضاهللفمٛمفوَم٣مَل:طَمَْم ـْ ىمَمصم٣مءدمصحٝمحَمًٙمؿ,فَم

                                                           
(, وابن ماجو برقم: ٕٜ(, والترمذي برقم: )ٛٙ(, والنسائي برقم: )٘ٚرواه أبو داود برقم: ) (ٔ)

 -( من طريق حميدة, عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك ٗٓٔ( وابن خزيمة برقم: )ٖٚٙ)
با قتادة دخل عليها, فسكبت لو وضوًءا. قالت: فجاءت ىرة أف أ -وكانت تحت ابن أبي قتادة 

تشرب, فأصغى لها اإلناء حتى شربت, قالت كبشة: فرآني أنظر إليو! فقاؿ: أتعجبين يا بنت 
حديث : »وقاؿ الترمذيأخي؟ فقلت: نعم. قاؿ: إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: فذكره. 

حميدة وكبشة مجهولتاف. وأعلو بعضهم بالوقف, : والحديث أعلو ابن مندة بأف«. حسن صحيح
: رفعو صحيح. وجاء الحديث عن عائشة, وعن وأنس رضي اهلل عنهما, وأسانيده وقاؿ الدارقطني

ُضعيفة.
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َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقُل هَمَٗم٣مَل: َويَمْٝمَٙمتَُ٘مْؿ,»َؿ, فَمُِمٝمََّتُ٘مْؿ غُموَن
ًِ سَم ُ٘مْؿ إِٞمَّ

نَمًدا اهللُ ؾَم٣مَء إِْن اظم٣َْمَء وَم٣مَلشَوسَمْٟمسُمقَن َأضَمٍد, فَمعَم َيْٙمِقيَأضَمٌد َٓ ايمٛم٣َّمُس هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ ,

غُم ًِ َؿَي فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ٌَْٝمٛمَََمَرؽُمقُلاهللِ ْٝمُؾ,َوَأَٞم٣مَأزُمقوَمَت٣مَدَة:هَم ايمٙمَّ ٣مرَّ ضَمتَّكاِْبَ

َراضِمَٙمتِِف, ـْ فَم هَمََمَل َوؽَمٙمََّؿ, فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقُل هَمٛمََٔمَس وَم٣مَل: صَمٛمٌِِْف, إلَِم

ؽَم٣مَرضَمتَّك َأْنُأووِمَٓمُفضَمتَّكافْمَتَدَلفَمعَمَراضِمَٙمتِِف,وَم٣مَل:شُمؿَّ نَمغْمِ ـْ هَمَٟمسَمْٝمتُُفهَمَدفَمْٚمُتُفَِم

ضَمتَّكافْمَتَدَل ُأووِمَٓمُف َأْن نَمغْمِ ـْ َِم هَمَدفَمْٚمُتُف وَم٣مَل: َراضِمَٙمتِِف, ـْ فَم ََم٣مَل ْٝمُؾ, ايمٙمَّ َر قَّ هَتَ

 َحِر,ََم٣مَلََمْٝمَٙم٥ًمِهَلَأؾَمد  ًَّ آطِمِرايم ـْ ؽَم٣مَرضَمتَّكإَِذاىَم٣مَنَِم فَمعَمَراضِمَٙمتِِف,وَم٣مَل:شُمؿَّ

ضَمتَّ , ُويَمَٝمكْمِ ْٕ ا اظمَْْٝمَٙمَتكْمِ ـَ هَمَٗم٣مَل:َِم َرْأؽَمُف, هَمَرهَمَع هَمَدفَمْٚمُتُف, هَمَٟمسَمْٝمُتُف َيٛمَْجِٖمُؾ, كىَم٣مَد

َهَذا؟» ـْ ََم ش وَم٣مَل: َأزُمقوَمَت٣مَدَة, َِمٛمِّل؟»وُمْٙم٦ُم: غَمَك
ًِ ََم َهَذا ََمَتكىَم٣مَن ََم٣مش وُمْٙم٦ُم:

 وَم٣مَل: ْٝمَٙم٥ِم, ايمٙمَّ غِميَُمٛمُْذ ًِ ََم َهَذا زمِفِ»َزاَل ضَمِٖمْٓم٦َم زمََِم اهللُ شَٞمٌِٝمَّفُضَمِٖمَٓمَؽ
 (ٔ)

...

احلدي٧م.

.شأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿوم٣ملدماهلرة»قوله:ُ

هذااطمتِم٣مرَمـاحل٣مهمظ,وإٓهم١منيمفومِم٥موهل:

ََم٣ميمٍِؽ ـِ ٌَُْم٥َمزمِٛم٦ِْمىَمْٔم٤ِمزْم َأيِبوَمَت٣مَدَة-أنىَم ـِ ٦َمازْم دطمؾفمٙمٝمٜم٣م–َوىَم٣مَٞم٦ْمََتْ

٣م هَلَ هَمَٟمْصَٕمك َِمٛمُْف, زَم٦ْم هَممَمِ ٌة ِهرَّ هَمَج٣مَءْت َوُوقًءا, يَمُف ٦ٌَْم َ٘م ًَ هَم وَمَت٣مَدَة, َأزَم٣م َأنَّ

ازْمٛم٥ََم َي٣م َأسَمْٔمَجٌكَِم هَمَٗم٣مَل: إيَِمْٝمِف! َأْٞمُٓمُر هَمَرآِن ٌَُْم٥ُم: ىَم وَم٣ميَم٦ْم زَم٦ْم, َذِ ضَمتَّك َٞم٣مَء اْْلِ

                                                           
ُ(.ٔٛٙأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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 هَمَٗم٣مَل: َٞمَٔمْؿ, هَمُٗمْٙم٦ُم: َأطِمل؟ وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل ٣َم»إِنَّ إَِنَّ

اهَم٣مِت اهمكَِمفَمَٙمْٝمُ٘مْؿَوايمْمَّقَّ ايمْمَّقَّ ـَ ٣َمَِم ٦ْمزمِٛمََجٍس,إَِنَّ ًَ ش.يَمْٝم

 اهلر,واهلرة: أؽمَمئٜم٣م: همٚمـ إؽمَمء, ىمثغمة وهل اظمٔمروهم٥م, ايمدوي٥ٌم هل

ٛمَّقر,ونمغم ًَ ذيمؽَمـإؽمَمء.وايمٗمط,وايمٌِس,وايمَ٘م٦م,وايم

 أَن٣م: ؾمٟمَن٣م فمجٝم٤م فمٙمٝمٜم٣م,وَمـ وسمتٕمٙم٤م ايم٘مٌغمة, ايمثٔم٣مزمكم سمِمْم٣مد

فوسمتٔمٚمداظمالفم٥ٌموايمٗمِمدإيمٝمف,زمخالفىمثغمَمـاحلٝمقاٞم٣متايمتلومدسمٖمرَمٛم

.وسمٟمىمؾايمٖمئران

* أَن٣م: فمجٝم٤مؾمٟمَن٣م يمُوَمـ سمٔم٣ميم٨مإذا ورأؽمٜم٣م, رومٌتٜم٣م نمغم دنم٦مدم

.ٞمٖمًٜم٣مزمريٗمٜم٣م

أَن* ؾمٟمَن٣م فمجٝم٤م وَمـ وم٣مَم٦م٣م: يتٚمْمكَمـإذا ىمَم سمتٚمْمك ايمٛمقم

اْلٞم٣ًمن,وَتًحايمٛمقمفمـفمٝمقَن٣م,وسمنحؾمٔمرٞمٖمًٜم٣م,وسمدهمـنم٣مئْمٜم٣م,إلم

نمغمذيمؽُم٣مذىمردموصٖمٜم٣م.

.شإَن٣ميمٝم٦ًمزمٛمجس»قوله:ُ

ُّيرقَم٣م:,ووم٣ملأزمقضمٛمٝمٖم٥مأيضمتكيتٛمجسَم٣ميِمٝمٌفَمٛمٜم٣م,همٜملؿم٣مهرة

.خم٣ميمػيمٙمٛمص,وومقيمفغهمٝمفاهلر,وَٓيزئايمقوقءزمفويم

وذه٤م أفمٙمؿ, واهلل اؽمتخداَمف, وصمقاز ؽم٠مره ؿمٜم٣مرة فمعم واجلٚمٜمقر

يٕمًؾَمرة,وهقومقلؿم٣موسأٞمفيٕمًؾَمـيمٔم٣مِب٣مَمرةىم٣ميم٘مٙم٤مووم٣ملاحلًـ
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-فمـرؽمقلاهلل٣مأيبهريرةورويفمٛمفيٕمًؾؽمٌعَمراتوَم٣مصم٣مءَمرهمقفمً

(َمـضمدي٧مومرةزمـطم٣ميمدفمـ105فمٛمدايمدارومْمٛمل)-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

ؿمٜمقراْلٞم٣مءإذاويمغهمٝمفايم٘مٙم٤م»:◙حمٚمدزمـؽمغميـفمـأيبهريرة

وم٣مل«أنيٕمًؾؽمٌعَمراتإولمزم٣ميمؼمابواهلرَمرةأوَمرسمكم)ومرةيُمؽ(

ويمقغايم٘مٙم٤م نمغمواضمدفمـومرة ورواه فم٣مصؿَمرهمقفم٣م رواه ىمذا أزمقزم٘مر:

ىػا.٣مَمقومقهمًوويمقغاهلرة٣مَمرهمقفمً
ُُ:وقالُالزٌلعًُفًُنصبُالراٌة

ومقل وهق اهلرة ؽم٠مر يدلفمعمؿمٜم٣مرة فمعمصحتف احلدي٧ماظمجٚمع هذا

همَموردَمٛمٜم٣مىمٙمٜم٣م٣مأىمثرأهؾايمٔمٙمَمءوهذاهقاحلؼوَمٔم٣مروفإنىم٣منَمرهمقفمً

وإنىم٣منَمقومقهمً َمـصمٜم٥م٣مهمٜمقوإنىم٣منصحٝمًح٣مؤم٣مفهمالحيت٨مزمٚمثٙمٜم٣م

زمٔمضإؽم٣مٞمٝمديم٘مـاحلدي٧مٓي٣ًموياظمقومقفوٓسمٗم٣مزمؾأشم٣مراحلدي٧م

ىػا.اظمرهمقع
ُ:ًُالحٌواناتُالطهارة,ُأمُالنجاسةهلُاألصلُف

وإصؾدممجٝمعاحلٝمقانأَن٣مؿم٣مهرة.

ؿم٣مهر, واحلالل ٞمجس, احلرام احلٝمقان أن َمـ اجلٚمٜمقر ذه٤مإيمٝمف وَم٣م

ومقليمٝمسفمٙمٝمفديمٝمؾ.

الصحٌح:و وأن ؿم٣مهر, احلٝمقان مجٝمع ؿمٜم٣مرة همٝمف وروشمف,يدطمؾ زمقيمف

وايمتحٙمٝمؾوايمتحريؿأَمرطم٣مرجفمـهذاإَمر.
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ُ؟ٌلزمُمنُالحرمةُالنجاسةُهل

ايمٛمج٣مؽم٥موإنوم٣ملزمفمجٜمقرايمٔمٙمَمء,وايمديمٝمؾفمعمفمدمحلرَم٥موٓيٙمزمَمـا

ٞمج٣مؽم٥ماظمحرمأناخلٚمرأهريؼدمؿمرقاظمديٛم٥م,وَمٔمٙمقمأٞمفؽم٣ملدمؽم٘م٘مٜم٣م

ٛمف.وَليذىمرأَنؿىم٣مٞمقايٕمًٙمقنَم٣مأص٣مِبؿَم

 :(1ُ/127)ُفًُالمحلىرحمهُهللاُتعالىُقالُابنُحزمُ
َويَمْٝمَس» ٣م,ضَمَرامٍىُمؾ  ًً َٞمِج َٓ َٞمِجَسَو َّٓ هََُم٣مإ َرؽُمقيُمفَُأوْسَمَٔم٣ملَماهللَُّؽَمَمَّ

٣م, ًً ِريرَُٞمِج َه٤ُمَواحْلَ صَم٣ملِفَمعَمضَمَرامٌَوايمذَّ ٣مايمرِّ ًَ كْمَِويَمْٝم ًَ ىػا.«زمَِٛمِج
ُ فمٙمٝم٘مؿإ»قوله: ايمْمقاهمكم َمـ شَن٣م ايمٌٝم٦م,: دم اخلروجسمْمقف وسم٘مثر

واظمالَم٥ًم, يمٌٔمضوايمدطمقل زمٗمتٙمٜم٣م ايمًالَم٥م أؽم٣ٌمب َمـ سم٘مقن ورزمَم

اظم٠مذي٣مت.

يٌكمضم٘مؿايمًٛمقرأن:بسوق هذا احلديثتعاىل وأراد املصنف رمحى اهلل 

فمـايم٘مٙم٤مَمـأَمقر:ضم٘مٚمفوَيتٙمػ

أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأَمرزمٗمتؾايم٘مالب,وَليٟمَمرإول:

زمٗمتؾاهلر.

ٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَنكفمـسمرزمٝم٥مايم٘مالب,وَلأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمايمث٣من:

يٛمَفنسمرزمٝم٥ماهلر.

 زم٣ميمٕمًؾَمـويمقغايمث٣ميم٧م: أَمر وؽمٙمؿ وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف أن

ايم٘مٙم٤م,وَليٟمَمرزم٣ميمٕمًؾَمـويمقغاهلر.
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آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل فمٜمد دم َمتقاهمرة ايم٘مالبواهلرر أن َمع

اهللفمٛمفؽمٚملِبذهايم٘مٛمٝم٥م4هلرسمفايمتلىم٣مٞم٦موؽمٙمؿ,ضمتكأنأزم٣مهريرةريض

.َمٔمف

واهلرنمغمَمًتٗمٌح.ايمْمٌعأنايم٘مالبَمًتٗمٌح٥مايمرازمع:

 ٓسمذىمراخل٣مَمس: يًتٚمتٔمقنِبـدمأَمقر ايم٘مٖم٣مر ايم٘مالبومدص٣مر أن

هٛم٣م,زمخالفاهلر.

 ايم٣ًمدس: دم إصؾ أن زمفزمآؽمتٚمت٣مع صم٣مء َم٣م إٓ اْلزم٣مضم٥م4 ٣محلٝمقان

فَمَٙمْٝمِفايمديمٝمؾزم٣ميمٛمٜملفمـسمرزمٝم٥مايم٘مالبوومدصم٣مءايمديمٝمؾ, اهللُ َصعمَّ ووم٣ملايمٛمٌَِّلِّ

َؿوَم٣مَل: »َوؽَمٙمَّ َأصْمِرِهىُمؾَّ ـْ ىَمْٙم٤َمَصْٝمٍد,َأْوََم٣مؾِمَٝم٥ٍم,َٞمَٗمَصَِم َّٓ ٣ًٌم,إِ اوْمَتٛمَكىَمْٙم ـِ ََم

.ونمغمهزمخالفاهلرىمَمدمضمدي٧مأيبهريرةريضاهللفمٛمفش,َيْقٍموِمغَماؿَم٣منِ

صمقازاخت٣مذاحلراؽم٥مَمـاحلٝمقانإذاأَمٛم٦منم٣مئٙمتف.منُالفوائد:وفٌهُ *

ُ:حكمُاتخاذُالحراسةُمطلقاا

َأِرَق"ومدشم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥ُمريضاهللفمٛمٜم٣م,وم٣ميم٦م:

َؿَذاَتيَمْٝمَٙم٥ٍم,هَمَٗم٣مَل: فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ َأْصَح٣م»ايمٛمٌَِّل  ـْ ٣مَِم يِبيَمْٝم٦َمَرصُماًلَص٣محِلً

ْٝمَٙم٥مَ ايمٙمَّ وَم٣مَل:شحَيُْرؽُمٛمِل اَلِح, ًِّ َصْقَتايم ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم َهَذا؟»إِْذ ـْ َي٣مشََم ؽَمْٔمٌد: وَم٣مَل ,

ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم ضَمتَّك َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  هَمٛم٣َمَم َأضْمُرؽُمَؽ, صِمْئ٦ُم اهللَِّ, َرؽُمقَل

"نَمْمِٝمَْمفُ
(ٔ)

.

                                                           
ُُ(.ٕٓٔٗ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٖٕٔٚأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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ضمٝم٧موم٣ملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ:سمٔمٙمٝمؾاحل٘مؿ,فٌه:ُو*

أيي٘مثرنايمَْمْقف.ش,إَن٣ميمٝم٦ًمزمٛمجس,إٞمَمهلَمـايمْمقاهمكمفمٙمٝم٘مؿ»

هقاخلروج,وايمرصمقع,وايمذه٣مب.وايمَْمْقف:

واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم

**********
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)–21 ـْ ََم٣ميمٍِؽَوفَم ـِ ٣ٌَمَلدِم-ريضاهللفمٛمف-َأَٞمِسزْم هَم وَم٣مَل:صَم٣مَءَأفْمَرايِب 

 ايمٛمٌَِّل  هَمٛمََٜم٣مُهْؿ ايمٛم٣َّمُس, هَمَزصَمَرُه ِجِد, ًْ اظمَْ -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ؿَم٣مئَِٖم٥ِم هَمَٙمَمَّ
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 ايمٛمٌَِّل  َأََمَر زَمْقيَمُف -وَم٢َم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ََم٣مءٍ-صعم ـْ َِم هَمُٟمْهِريَؼ;زمَِذُٞمقٍب

فَمَٙمْٝمفِ
(ٔ)

(.ْٝمفِ.َُمتََّٖمٌؼفَمٙمَ

 *******************************الشرح:

ؿمٜم٣مرةَم٣مأص٣مبيمٌٝم٣منىمٝمٗمٝم٥م:الحدٌثرحمهُهللاُتعالىُساقُالمصنؾُ

إرضَمـايمٛمج٣مؽم٣مت.

.واحلدي٧مهمٝمفدٓيم٥مفمعمٞمج٣مؽم٥مزمقلأدَملوهقإمج٣مع

 زي٣مدةودمَمًٙمؿ : يَمُف: وَم٣مَل َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقِل َهِذِه»أن إِنَّ

 فَمزَّ اهلِل يمِِذىْمِر ِهَل ََم إِٞمَّ ايْمَٗمَذِر َٓ َو ٌَْقِل, ايْم َهَذا ـْ َِم ٍء يمًَِمْ سَمِْمُٙمُح َٓ  ٣مصِمَد ًَ اظمَْ

اَلِةَووِمَراَءِةايْمُٗمْرآنِ ,َوايمِمَّ شَوصَمؾَّ
(ٕ)

.

 َأفْمَرايِب  وصم٣مءدمايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مَأيَبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل:وَم٣مَم

ٌَ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ:هَم اهللُ َصعمَّ ُؿايمٛمٌَِّل  ِجِد,هَمَتٛم٣َمَويَمُفايمٛم٣َّمُس,هَمَٗم٣مَلهَلُ ًْ َدفُمقُه»٣مَلدِماظمَ

,َوََلْ ـَ ي ِ ََمزُمِٔمْثُتْؿَُمَٝمنِّ ََم٣مٍء,هَم١مِٞمَّ ـْ ََم٣مٍء,َأْوَذُٞمقزًم٣مَِم ـْ َوَهِريُٗمقافَمعَمزَمْقيمِِفؽَمْجاًلَِم

ـَ ي ِ ٌَْٔمُثقاَُمَٔمنِّ شسُم
 (ٖ)

.

داودُوفٌهُقصة:ُووأخرجُالحدٌثُأب

                                                           
(, ولو طرؽ عن أنس رضي اهلل عنو, وجاء أيضا ٕٗٛ(, ومسلم برقم: )ٜٕٔالبخاري برقم: )رواه  (ٔ)

ُ(.ٕٕٓمن رواية بعض الصحابة غير أنس, عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو في البخاري برقم: )

ُ(.ٕ٘ٛأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٕ)

ُ(.ٕٕٓأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)



 نجاسة بول اإلنسان[] 

ُ 

[129] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 َصعمَّ َوَرؽُمقُلاهللَِّ ِجَد ًْ َدطَمَؾاظمَْ َأفْمَرازمِٝم٣ًّم َأيِبُهَرْيَرِةريضاهللفمٛمف,َأنَّ ـْ فَم

ٛمِل اْرََحْ ُٜمؿَّ وَم٣مَل:ايمٙمَّ ,شُمؿَّ
ٌَْدة:َرىْمَٔمَتكْمِ فَم ـُ وَم٣مَلازْم َؿصَم٣ميمٌِسهَمَِمعمَّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ

 َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  هَمَٗم٣مَل َأضَمًدا, ََمَٔمٛم٣َم سَمْرضَمْؿ َٓ َو ًدا, يَمَٗمْد»َوحُمَٚمَّ

َواؽِمًٔم٣م ْرَت ََتَجَّ إيَِمْٝمِف,ش. ايمٛم٣َّمُس َع هَمَٟمْهَ ِجِد ًْ اظمَْ َٞم٣مضِمَٝم٥ِم دِم زَم٣مَل َأْن ٧ٌَْم َيْٙم ْ ََل شُمؿَّ

فَمٙمَ اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  هَمٛمََٜم٣مُهُؿ َووَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ ٌَْٔمُثقا»ْٝمِف سُم ْ َوََل , ـَ ي ِ َُمَٝمنِّ زُمِٔمْثُتْؿ ََم إِٞمَّ

ََم٣مءٍ ـْ ٌ قافَمَٙمْٝمِفؽَمْجاًلَِم ,ُص ـَ ي ِ ََم٣مءٍ»َأْووَم٣مَل:شَُمَٔمنِّ ـْ شَذُٞمقزًم٣مَِم
 (ٔ)

.

:أيومدمرصمؾَمـإفمراب.شصم٣مءأفمرايب»قوله:ُ

قاايمٌقاديورزمَمٛمواؽمتقؿمهؿايمذيـؽم٘مٛمقازمٔمٝمًدافمـاظمدن,وإفمراب:

اجلٖم٣مء,وهمٝمٜمؿأهؾطمغموصالح4إٓأنإصؾهمٝمٜمؿوايمٕمٙمٓم٥مهمٝمٜمؿتَدصمِوُ

إول.

 َئْمَٙمُٚمقا}وم٣ملاهللفمزوصمؾهمٝمٜمؿ: َّٓ َأ َوَأصْمَدُر َوٞمَِٖم٣موًم٣م ىُمْٖمًرا فَْمَراُبَأؾَمد  ْٕ ا

فَمٙمِٝمٌؿضَم فَمعَمَرؽُمقيمِِفَواهللَُّ َيتَِّخُذ*٘مِٝمٌؿضُمُدوَدََم٣مَأْٞمَزَلاهللَُّ ـْ فَْمَراِبََم ْٕ ا ـَ َوَِم

ْقِءَواهللَُّؽَمِٚمٝمٌعفَمٙمِٝمٌؿ ًَّ َرُةايم
َوائَِرفَمَٙمْٝمِٜمْؿَدائِ زمَُّصزمُِ٘مُؿايمدَّ *ََم٣مُيٛمِْٖمُؼََمْٕمَرًَم٣مَوَيؼَمَ

وُمُرزَم٣م ُيٛمِْٖمُؼ ََم٣م َوَيتَِّخُذ طِمِر ْٔ ا َوايْمَٝمْقِم زم٣ِمهللَِّ ـُ ُي٠ْمَِم ـْ ََم فَْمَراِب ْٕ ا ـَ اهللََِّوَِم ٍتفِمٛمَْد

نَمُٖمقٌر اهللََّ إِنَّ تِِف َرَْحَ دِم اهللَُّ ؽَمُٝمْدطِمُٙمُٜمُؿ ْؿ هَلُ وُمْرزَم٥ٌم ٣َم إَِنَّ َٓ َأ ؽُمقِل ايمرَّ َوَصَٙمَقاِت

[.33-31]ايمتقزم٥م:{َرضِمٝمٌؿ

                                                           
ُ(, ٚٗٔ(, والترمذي برقم: )ٖٓٛي سننو برقم: )أخرجو أبو داود ف (ٕ)
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خم٣ميمْمتٜمؿ وزم٤ًٌم وايمٔمٙمؿ, واظمقافمظ ايمذىمر فمـ زمٔمدهؿ زم٤ًٌم وهذا

َمـأ يتٟمشمرونزمًمء ايمتلومد زمدا":ودمأشم٣مرطمالومٜم٣م,يمٌٔمضاحلٝمقان َمـ

."صمٖم٣م

.شهم٣ٌمل»قوله:ُ

أيفمٚمدإلمايمٌقل

ُ اظمًجد»قوله: ؿم٣مئٖم٥م صمقاٞمٌأي:شدم َمـ ىم٣منفصم٣مٞم٤م ايمٖمٔمؾ وهذا ,

.َمٔمت٣مًدافمٛمدايمٔمرب,وٓيًتٛم٘مٖمقنَمٛمف

ُالحدٌث:* آيمفوفً وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل أن إذ زم٣مجلٜمؾ, ايمٔمذر

.ايمٖمٔمؾوؽمٙمؿَلي٠ماطمذهِبذا

هلذا4هم٣مظم٣ًمصمدزمٝمقتاهلليٛمٌٕملأنفٌه:ُو* ـَ سمٔمٓمٝمؿاظم٣ًمصمد,وأَن٣مَلسمٌ

سمِم٣منُم٣ميٗمعدمنمغمه٣مَمـايمٌٝمقتوإَم٣مىمـ.

.شهمزصمرهايمٛم٣مس»قوله:ُ

أيَنروهفمـصٛمٝمٔمف,ومهقازمف.

.شهمٛمٜم٣مهؿايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿفمـذيمؽ»قوله:ُ

يمٖمْمرةدموصمقبايمتٛمزه4اويمٔمٗمؾ,اٙمٛمص,ويمَمعأنهمٔمؾإفمرايبخم٣ميمػ

اظمِمٙمح٥مإفمعمفمعمإدٞمك.مإٓأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿومد

أنيِم٣مناظمًجدفمـايمٌقل.هم٣مظمِمٙمح٥مإدٞمكدمهذااظمقؿمـ:
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أنُيتٟميمػايمرصمؾفمعماْلؽمالم.واظمِمٙمح٥مإفمعم:

أوحي٣مهمظفمعمصحتف,ىمَمذه٤مإلمذيمؽزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿ.

ضمتكٓيتٛم٣مشمرايمٌقلإلمأىمثرَمـاظم٘م٣منايمذيوومعايمتٗمٙمٝمؾَمـايمٛمج٣مؽم٥مأو

همٝمف.

."درءاظمٖم٣مؽمدَمٗمدمفمعمصمٙم٤ماظمِم٣ميمح"والقاعدةُالفقٌه:

أنَنلايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿيٗمتيضآَمتث٣مل,ىمَمفٌه:ُو*

 ـِ اهلُلشم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,فَم َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ

 وَم٣مَل: َوؽَمٙمََّؿ, ْؿ»فَمَٙمْٝمِف ٠َماهِلِ ًُ زمِ ٌَْٙمُ٘مْؿ وَم ىَم٣مَن ـْ ََم َهَٙمَؽ ََم إِٞمَّ سَمَرىْمُتُ٘مْؿ, ََم٣م َدفُمقِن

َأََمْرسُمُ٘مْؿزمَِٟمَْمٍر ٌُقُه,َوإَِذا
ٍءهَم٣مصْمَتٛمِ َرْ ـْ ََنَْٝمُتُ٘مْؿفَم ِٜمْؿ,هَم١مَِذا

َواطْمتاَِلهمِِٜمْؿفَمعَمَأْٞمٌَِٝم٣مئِ

شقاَِمٛمُْفََم٣ماؽْمَتَْمْٔمُتؿْهَمْٟمسمُ
(ٔ)

.

ايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿإلماَمتث٣ملأواَمرايمٛمٌلصعمَم٣ًمرفم٥مفٌه:ُو*

اهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.



.شهمٙمَموم٢مزمقيمف»قوله:ُ

أياٞمتٜمكَمـزمقيمف,وهمرغَمـضم٣مصمتف.

.شأَمرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمذٞمقبَمـَم٣مء»قوله:ُ

                                                           
ُ(.ٖٖٚٔ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٕٛٛٚأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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.ضمتكسمتٌددوسمذه٤ميِم٤مدمَمقؿمـايمٛمج٣مؽم٥مأيزمديمقهمٝمفَم٣مء

.وهمٝمفديمٝمؾظمذه٤ممج٣مهغمايمٔمٙمَمءَمـسمٔمكماظم٣مءدمإزايم٥مايمٛمج٣مؽم٥م

.شهمٟمهريؼفمٙمٝمف»قوله:ُ

أيهمِم٤مفمعمَمقوعايمٌقل,وهذاهقايمُم٣مهدَمـذىمرهذااحلدي٧مدم

هذاايمقؿمـ.

:تطهٌرُاألرضُمنُالنجاسة

و اظم٣مء يِم٤م إرض فمعم وومٔم٦م إذا يًتقفم٤مايمٛمج٣مؽم٥م ضمتك فمٙمٝمٜم٣م

ايمٛمجس ايمؼماب, رهمع همٗمٝمؾسمْمٜمرهماليٙمزم اظم٣مء, زمٕمغم وهؾسمْمٜمر وإزايمتف,

زم٣ميمريحوايمُمٚمس.

ُُ:فًُسبلُالسالمرحمهُهللاُتعالىُالصنعانًُاإلمامُقالُ

ِدي٧ُم َأنَّدِمـَم٣مِهرٌَواحْلَ رُاظم٣َْمءَِص٤مَّ َْرَض,ُيَْمٜمِّ ْٕ ٥ٌَمًَأوْىَم٣مَٞم٦ْمَرطْمَقةًا .ُصْٙم

َووِمٝمَؾ : ـْزُمدََّٓ ؾَِِم ًْ ٥ٌَمِنَم ْٙم َه٣مايمِم  ـْىَمَٕمغْمِ ٣مِت,َِم ًَ ِجِدهَِوَأْرُضاظمَُْتٛمَجِّ ًْ -ََم

 همِٝمَٜم٣مهَمَٝمْ٘مِٖملَرطْمَقةًىَم٣مَٞم٦ْم-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ٤م  .ايمِمَّ

ِدي٧ُمَوىَمَذيمَِؽ فُدِمـَم٣مِهرٌاحْلَ َأٞمَّ ُػَٓ فُاظم٣َْمِء4ُٞمُّمقِبفَمعَمايمْمََّٜم٣مَرةُسَمَتَقومَّ َٞمَّ -ِٕ

 ْ-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ طََْل دِمَيُْمؼَمِ ٤مِّ فَْمَرايِبِّزَمْقلِفَمعَمايمِمَّ ْٕ َوُهقَؾَمْٝمًئ٣م,ا

ٌَْحِر,دِماظمَْْٜمِدي اطْمَت٣مَرهُايمَِّذي فَُودِمايْم َأٞمَّ طَُٓ اِب4َوإيِْمَٗم٣مءُضَمْٖمُرَه٣مُيُْمؼَمَ َ ايمؼم 

َووِمٝمَؾ ٥ٌَمًىَم٣مَٞم٦ْمإَذا: ـْزُمدَّهَماَلُصْٙم اِب4َوإيِْمَٗم٣مءِضَمْٖمِرَه٣م,َِم َ َنَّايمؼم 
ْاظم٣َْمءَِٕ َئُمؿَََّل
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فَُوَأؽْمَٖمَٙمَٜم٣م4َأفْماَلَه٣م َٞمَّ ِٕ ِدي٧ِمؿُمُرِقزَمْٔمضِدِمَوَردََو فُاحْلَ زَم٣مَلََم٣مطُمُذوا:»وَم٣مَلَأٞمَّ

ـْفَمَٙمْٝمفِ اِبَِم َ ىػا.شََم٣مءًََمَ٘م٣مٞمِفِفَمعَمَوَأْهِريُٗمقاَوَأيْمُٗمقهُايمؼم 
ْلِخٌِصُُِفًرحمهُهللاُتعالىُُاْلُمَصنِّؾَُُُقالَُ :الت 

نِإؽْمٛم٣َمَدانِيَمفُ َٓ ََمْقُصق ٣م: ـَْأضَمُدمُهَ ـِ"فَم ُٔمقدٍازْم ًْ طَمرُ,"ََم ْٔ ـَْوا "فَم

ـَِواشمَِٙم٥مَ ؽَْمَٗمعِزْم ْٕ ٌََت٦ْمَويَمقََْمَٗم٣مٌل,َوهمِٝمِٜمََم,"ا َي٣مَدةَُهِذهِشَم ٌََْمَؾايمزِّ ـْوَمْقُليَم :وَم٣مَلََم

ِجِدهَِأْرَضإنَّ ًْ -ََم فَُرطْمَقٌة,-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ َيُٗمقُلهَم١مِٞمَّ ِٖمُر,َٓ حَيْ

اُبَوُيْٙمَٗمك َ ايمؼم  َّٓ ـْإ َْرضَِِم ْٕ ٥ٌَمِا ْٙم ىػاُ.ايمِم 
وفًُالحدٌثُمنُالفوائدُؼٌرُماُذكر:*

هق وهذا وضمًـطمٙمٗمف4 وؽمٙمؿ, وفمعمآيمف ؾمٖمٗم٦مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

وصمؾدمؾمٟمٞمف: اهللفمز وم٣مل أهمقاصًم٣م, دمديٛمف ايمدطمقل ايمٛم٣مسإلم ايمذيدفم٣م

َؽيَمَٔمعَمطُمُٙمٍؼفَمٓمِٝمؿٍ} [.2]ايمٗمٙمؿ:{َوإِٞمَّ

آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل يمٗمقل فمٙمٝمف, ٞمًغم أن يٛمٌٕمل ايمذي وهذا

ويمٝمس,شإٞمَمزمٔمثتؿَمٝمنيـ»:أيبهريرةريضاهللفمٛمفوؽمٙمؿىمَمدمضمدي٧م

يمإلؽمالم ٞم٣مهمع هق زمَم اظمٔم٣مَمٙم٥م دم ايمتٝمًغم أضم٣مدي٧مايمرصم٣مء, ذىمر دم ايمتٝمًغم

ي٘مقن,ويمٝمسَمٔمٛمكذيمؽأٞمؽَتٝمعإَمرايمذيأٞم٦مفمٙمٝمف,وإٞمَمواظمًٙمٚمكم

زصمركوأَمركزمَمهمٝمفَمِمٙمح٥ميمإلؽمالمويمٙمٚمًٙمٚمكم.
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4إٓإذاَليقصمداظم٣مء,وهذاهقإصؾزم٣مظم٣مء,أنؿمٜم٣مرةايمٛمج٣مؽم٥مفٌه:ُو*

نمغم أو ايمؼماب, رهمع أو ؾمٚمس, أو ىمريح, َمزيؾ, زمٟمي وأزيٙم٦مايمٛمج٣مؽم٥م

ذيمؽ,همالزمٟمسزمف.

**********













 [ما أحل من الميتة والدم] 

َوفَمـ)–23ُ فُمَٚمَر ـِ ازْم وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ فَمٛمُْٜمََم اهللَُّ اهللصعم-َريِضَ

٣م»فمٙمٝمفوؽمٙمؿ: قُت,َوَأَمَّ َواحْلُ َراُد ٣ماظمَْْٝمَتَت٣مِن:هَم٣مجْلَ ََمْٝمَتَت٣مِنَوَدََم٣مِن,هَمَٟمَمَّ ُأضِمٙم٦َّْميَمٛم٣َم

ََم٣مُن:هَم٣ميمْمَِّح٣مُلَوايْمَ٘مٌُِد شايمدَّ
 (ٔ)

ََم٣مصَمْف,َوهمِٝمِفَؤْمٌػ ـُ  (..َأطْمَرصَمُفَأَْحَُد,َوازْم

                                                           
(, وابن ماجو برقم: ٜٚ/ ٕرواه أحمد برقم: ): الحديث صح موقوفًا, والمرفوع ضعيف جًدا (ٔ)

بعو أخواه أسامة وعبد اهلل (, وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف جًدا, وتاٖٖٗٔ)
وكالىما ضعيف, وخالفهم جمع من الحفاظ فرووه مرساًل, والمرسل أصح, وممن رواه مرساًل 
سليماف بن بالؿ فرواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي اهلل عنهما موقوًفا, ورجح الموقوؼ أبو 
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*******************************الشرح:

ُ ُلبٌان:ساق ُالحدٌث وهقُالمصنؾ واحلقت اجلراد َمٝمت٥م ؿمٜم٣مرة

.ايمًٚمؽ

ُهامة: جم٣ملفائدة ٓ همٝمَم َنٝمٛم٣م, أو أَمرٞم٣م, ايمِمح٣ميب يمفيمٙمرأيومقل همٝمف,

ضم٘مؿايمرهمعإلمايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,فمٛمدمج٣مهغماظمحدشمكم.

هلؿوهذاَمًتثٛمكَمـ:أيأضمؾاهللشأضمٙم٦ميمٛم٣مَمٝمتت٣منودَم٣من»قوله:ُ

ََم٦ْم}:ومقلاهلل مُاظمَْْٝمَت٥مُفَمَٙمْٝمُ٘مؿُضُمرِّ .[3:اظم٣مئدة]{َوايمدَّ

ٓيُمؼمطمٌتتان: ٕٞمف وٓييذيمؽهمٝمٜم٣م4 َتقتزمٛمٖمًٜم٣م, زمٚمٔمٛمكأَن٣م

همٝمٜم٣مايمذىم٣مة,وايمذىم٣مةسمٟميتأضم٘م٣مَمٜم٣مدمزم٣مبإؿمٔمٚم٥م.

واظمٝمت٥مدماحلٝمقانسمٙمحٗمفزمٟمَمريـ:

ضمتػأٞمٖمف.أنيٚمقتاألول:

َمقؿمـالثانً: نمغم دم زمذزمح أو سمًٚمٝم٥م, زمدون هم٣مفمؾ زمٖمٔمؾ يٚمقت أن

,ىمَمؽمٝمٟميت. ايمذزمح4إٓايمِمٝمدايمذيَيٛمُد 

ويًٚمك َمـَمقؿمـايمذزمح,  يتؿذزمحاحلٝمقانذيايمٛمٖمسايم٣ًمئٙم٥م َل هم١مذا

ََم٦ْمفَمَٙمْٝمُ٘مُؿاظمَْْٝمَت٥مُ}فمٙمٝمف4همٜمقَمٝمت٥م,واهللفمزوصمؾيٗمقل: [.3]اظم٣مئدة:{ضُمرِّ

                                                                                                                                        

ا, والموقوؼ لو حكم الرفع  ولكنو يصح عن ابن عمر موقوفً  .حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي
ُكما قالو اإلماـ البيهقي رحمو اهلل. واإلماـ الصنعاني رحمو اهلل. ومثل ىذا ال يقاؿ من باب الرأي.  
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أنوفًُالحدٌث:* إذ يمٛم٣م4 َمـاحلٝمقانضمالل اظمٝمت٥م نمغم ديمٝمؾفمعمأن

 وصمؾ: اهللفمز يٗمقل احلؾ, دِم}إصؾدماحلٝمقان ََم٣م يَمُ٘مْؿ ايمَِّذيطَمَٙمَؼ ُهَق

ٍء َرْ زمُِ٘مؾِّ ؽَمََمَواٍتَوُهَق ٌَْع ؽَم َـّ اُه قَّ ًَ هَم ََمِء ًَّ ايم اؽْمَتَقىإلَِم شُمؿَّ َْرِضمَجِٝمًٔم٣م ْٕ ا

) َمواِتَوَم٣م},ويٗمقلسمٔم٣ملم:[82]البقرة:  {(13فَمٙمِٝمٌؿ ًَّ ََم٣مدِمايم يَمُ٘مْؿ َر َوؽَمخَّ

َْرِضمَجِٝمٔمً ْٕ .[23]اجل٣مشمٝم٥م:{َِمٛمْفُ٣مدِما

.شُأضمٙم٦م»قوله:ُ

إنىم٣منايمٗمقلَمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ:هم٣مظمحٙمؾواظمحرم

هقاهللؽمٌح٣مٞمفوسمٔم٣ملم.

اهللفمٛمٜمَم:وهقايمذيرصمحفاحلٖم٣مظ,وإنىم٣منايمٗمقلَمـازمـفمٚمرريض

همٜمقأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمٙمٕمٜمؿزمذيمؽ.

يِبؽَمِٔمٝمٍداخلدريريضاهللفمٛمفٖملصحٝمحَمًٙمؿرَحفاهللَمـضمدي٧مأَهم

»وم٣مل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-أنايمٛمٌل ََم٣م: ِريُؿ ََتْ يِب يَمْٝمَس ُف إِٞمَّ ايمٛم٣َّمُس ٣َم َأُّي 

اهلُل شرِم,َويَم٘مِٛمََّٜم٣مؾَمَجَرٌةَأىْمَرُهِرحَيَٜم٣مَأضَمؾَّ
(ٔ)

.

ُ شودَم٣من»قوله: زمف يمٝمساظمراد اظمًٖمقحضمرام,: ايمدم هم١من اظمًٖمقح, ايمدم

}يٗمقلاهللفمزوصمؾ: َّٓ ًَم٣مفَمعَمؿَم٣مفِمٍؿَيْْمَٔمُٚمُفإِ حُمَرَّ َأصِمُددِمََم٣مُأوضِمَلإرَِمَّ َٓ وُمْؾ

                                                           
ُ(.٘ٙ٘أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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َأْوَدًَم٣م َأْنَيُ٘مقَنََمْٝمَت٥ًم يمَِٕمغْمِ ًٗم٣مُأِهؾَّ ًْ
ُفِرصْمٌسَأْوهمِ َؿطِمٛمِْزيٍرهَم١مِٞمَّ ُٖمقضًم٣مَأْوحَلْ ًْ ََم

َؽنَمُٖمقٌرَرضِمٝمؿٌ َرزمَّ فَم٣مٍدهَم١مِنَّ َٓ زَم٣مٍغَو نَمغْمَ اْوُْمرَّ ـِ .[145]األنعام:  {اهللَِّزمِِفهَمَٚم

.وإٞمَماظمرادزمفَم٣منمٙم٤مفمٙمٝمفايمدمدمسم٘مقيٛمف

.شهم٣مجلرادواحلقتهمٟمَم٣ماظمٝمتت٣من:»قوله:ُ

يمٝمسيمفٞمٖمسؽم٣مئٙم٥م,وٓيُمؼمطدمضمٙمفايمتذىمٝم٥م.اجلراد:

ضمممةؿمٝم٣مرةسمٗمت٣متفمعمايمٔمُم٤موٞمحقه,ورزمَمَمرتفمعمايمٌٙمدواجلراد:

اظمزروع,همٝمِمٌحجمدزًم٣م,وومدنمزاايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿَمعايمٛمٌلصعماهلل

ضمدي٧مفمٌداهللزمـىمَمدم يٟمىمٙمقناجلرادفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿفمدةنمزوات

 .◙ أيبأوذم

 احلقت: وم٣ملفمعمضمؾمجٝمٔمفهمٜمقضمٝمقانايمٌحر,وومدسمٗمدمايم٘مالموأَم٣م ,

وؽمٙمؿ وفمعمآيمف ُايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف احلؾَمٝمتتف»فٌه: َم٣مؤه, ايمْمٜمقر ,شهق

ضمدي٧مصم٣مزمر ٌَْحرَُأيْمَٗم٣مهََُم٣م»:فمٛمدأَحدأيبداودونمغمه◙وأَم٣م َأوْايْم

.«سَمٟمىُمُٙمقُههَماَلهَمَْمَٖم٣مهمِٝمفََِم٣مَتَوََم٣مهَمُ٘مُٙمقهُفَمٛمْفُصَمَزرَ

وأصمٝم٤مزمٟمٞمفضمدي٧مؤمٝمػ:رحمهُهللاُتعالىُالصنعانًُاإلمامُقال

ىػا.زم٣مسمٖم٣مقأئٚم٥ماحلدي٧م
إؽمَمكوالحوت: أٞمقاع مجٝمع ضمؾ إلم إؾم٣مرة وهق ايمًٚمؽ, َمـ ٞمقع

إٓ ايمٌحري٥م, ايم٘مٌغمأن احلقتفمعماحلٝمقان يْمٙمٗمقن ايمٌحر اهللَُّ,فمٙمَمء وَم٣مَل
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قُتَوُهَقَُمٙمِٝمؿٌ}سَمَٔم٣ملَمدمؾمٟمنيقٞمسفمٙمٝمفايمًالم: ]ايمِم٣مهم٣مت:{هَم٣ميْمَتَٗمَٚمُفاحْلُ

[221 إلم, دمزمٔمضإَم٣مىمـيِمؾؿمقيمف ضمٝمقانىمٌغم, 22وهق أو 10,

َمؼًما,أوأىمثرَمـذيمؽ.

.شوأَم٣مايمدَم٣من:هم٣ميمْمِّح٣ملوايم٘مٌد»قوله:ُ

واحلج٣مبالطحال: اظمٔمدة زمكم فمّمق يذىمرهق صٕمغم, وهق احل٣مصمز,

ايمدم َمٛمف يت٘مقن أٞمف ايمٔمٙمَمء دماىمثغمًٞمرىو, ؽمٝمَم ٓ زمف, ايمٛم٣مسيرَمقن َمـ

ايمٌالدايمٝمٚمٛمٝم٥م,وايمِمحٝمحأٞمفضمالل.

.هقفمّمقدماجلٜم٥مايمٝمٚمٛمكَمـايمٌْمـ,ويمفأمهٝم٥مىمٌغمةوالكبد:

أصٝم٤مايم٘مٌدزمٛمقعفالكبد: وإذا دماجلًؿ, هقخمزنايمً٘مري٣متايمزائدة

 ٓؽمٝمَمهمغموس همرزمَميِمؾ""Bَمـإَمراض, َمـزم, ٣مْلٞم٣ًمنإلمضم٣ميم٥م

سمٙمػايم٘مٌداٞمتٜمكاْلٞم٣ًمن ايمغموم٣من,ويٙمحٗمفَمرضؾمديدوهقصٖم٣مر,وإذا

ًٌ  .٣منم٣ميم

اظمحرَم٥مهم همٜمقَمًتثٛمكَمـايمدَم٣مء َٝم٦ِم ُذىمِّ ومد ُأطمذَمـِبٝمٚم٥م ١مذا ي٠مىمؾو,

ٞمِٝمًئ٣موَمْمٌقطًم٣م.

**********
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)–22ُ ـْ َوفَم ُهَرْيَرَة صعماهلل-َأيِب اهللَِّ َرؽُمقُل وَم٣مَل وَم٣مَل: ريضاهللفمٛمف

يمَِٝمٛمِْزفْمُف,»فمٙمٝمفوؽمٙمؿ: ُف,شُمؿَّ ًْ هَمْٙمَٝمْٕمِٚم اِبَأضَمِدىُمْؿ زَم٣مُبدِمَذَ ايمذ  َووَمَع إَِذا هَم١مِنَّ

طَمِرؾِمَٖم٣مءً ْٔ شدِمَأضَمِدصَمٛم٣َمضَمْٝمِفَداًء,َودِما
(ٔ)

. ٌَُخ٣مِري   .َأطْمَرصَمُفايْم

اءُ»َوَأزُمقَداُوَد,َوَزاَد: ُفَيتَِّٗملزمَِجٛم٣َمضِمِفايمَِّذيهمِٝمِفايمدَّ شَوإِٞمَّ
(ٕ)

(.

*******************************الشرح:

                                                           
 (.ٕٛٚ٘(, )ٕٖٖٓأخرجو البخاري برقم: ) (ٔ)
عجالف, عن أبي سعيد المقبري, وفي ( وىي من طريق محمد بن ٖٗٗٛأخرجو أبو داود برقم: ) (ٕ)

روايتو عنو ضعف, ضعفها يحيى بن سعيد القطاف والنسائي, وتابعو إبراىيم ابن الفضل عند أحمد وىو 
ُمتروؾ, ولكن لو شاىد من حديث أبي سعيد بإسناد صحيح عند أحمد.
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ٓٞمٖمسيمف:الحدٌثرحمهُهللاُتعالىُساقُالمصنؾُ َم٣م يمٌٝم٣منؿمٜم٣مرة

.ؽم٣مئٙم٥م

اهللَِّدمايم٣ٌمبو َرؽُمقَل َأنَّ اخلدريريضاهللفمٛمف, َمـضمدي٧مَأيبؽَمِٔمٝمٍد

فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ,وَم٣مَل: اهللُ طَمِرؾِمَٖم٣مٌء,»َصعمَّ ْٔ ,َودِما زَم٣مِبؽُمؿ  دِمَأضَمِدصَمٛم٣َمضَمِلايمذ 

َٖم٣مءَهَم١مَِذاَووَمَعدِمايمْمََّٔم٣مِم,هَم٣مَْمُٗمُٙمقُههمِ ُرايمُمِّ ,َوُي٠َمطمِّ ؿَّ  ً ُمايم ُفُيَٗمدِّ شٝمِف,هَم١مِٞمَّ
(ٔ)

. 

دي٧مواحل ؿمٔمـ وومد همٝمف, َمْمٔمـ وٓ ايمزٞم٣مدوم٥م,همٝمشم٣مزم٦م زمٔمض ف

وايمٔمٗمالٞمٝمكم:ىمٟميبري٥موايمؼمايب.

,أو"أومٌؾومقلايمٛمٌماندمايمذزم٣مب,وٓأومٌؾاحلدي٧م"همٗمدوم٣ملايمؼمايب:

زمٚمٔمٛمكىمالَمف.

 ايمٔمٙمَمء فمٙمٝمف ضم٘مؿ ُمـوومد احلدي٧مويمٕمغمه هلذا زم٤ًٌمرده زم٣ميمزٞمدوم٥م,

إضم٣مدي٧م.

ُُُ:(3/461)ُالسننُفًُمعالمرحمهُهللاُتعالىُقالُالخطابًُ

ي٘مقنىمٝمػووم٣مليمفطمالقَٓمـزمٔمضاحلدي٧مهذافمعمسم٘مٙمؿوومد»

َمـذيمؽسمٔمٙمؿوىمٝمػايمذزم٣مزم٥مصمٛم٣مضملدموايمُمٖم٣مءايمداءَيتٚمعوىمٝمػهذا

.ذيمؽإلمأرِب٣موَم٣مايمُمٖم٣مءصمٛم٣محوسم٠مطمرايمداءصمٛم٣محسمٗمدمضمتكٞمٖمًٜم٣م

                                                           
أجل سعيد  (, والحديث إسناده حسن منٖٗٓ٘(, وابن ماجو برقم: )ٖٗٙٔٔأخرجو أحمد برقم: ) (ٖ)

ُ بن خالد: وىو القارظي, وبقية رجالو ثقات رجاؿ الشيخين. والحديث صحيح لغيره بشواىده.
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فم٣مَم٥موٞمٖمقسٞمٖمًفَيدايمذيوإنَمتج٣مهؾأوصم٣مهؾؽم٠مالوهذا:ومٙم٦م

أؾمٝم٣مءوهلوايمٝمٌقؽم٥موايمرؿمقزم٥موايمػمودةاحلرارةزمكمهمٝمٜم٣ممجعومداحلٝمقان

وومٜمره٣مزمٝمٛمٜم٣مأيمػومدؽمٌح٣مٞمفاهللأنيرىشمؿسمٖم٣مؽمدت,سمالوم٦مإذاَمتّم٣مدة

أنجلديروصالضمٜم٣مزمٗم٣مؤه٣مِب٣مايمتلاحلٝمقانومقىَمٛمٜم٣موصمٔمؾآصمتَمعفمعم

أهلؿايمذيوأنواضمد,ضمٝمقانَمـزأيـصمدموايمُمٖم٣مءايمداءاصمتَمعيٛم٘مرٓ

أنايمذرةوأهلؿهمٝمف,سمٔمًؾوأنايمِمٛمٔم٥مايمٔمجٝم٤مايمٌٝم٦مسمتخذأنايمٛمحٙم٥م

هل٣موصمٔمؾايمذزم٣مزم٥مطمٙمؼايمذيهقإيمٝمفضم٣مصمتٜم٣مٕوانوسمدطمرهومقهت٣مسم٘مت٤ًم

هقايمذيآزمتالءَمـأرادظم٣م٣مصمٛم٣مضًموسم٠مطمر٣مصمٛم٣مضًمسمٗمدمأنإلماهلداي٥م

فمػمةرءىمؾودمايمت٘مٙمٝمػَمّمَمرهقايمذيوآَمتح٣منايمتٔمٌدَمدرصم٥م

ىػا.«إيم٣ٌمبأويمقإّٓيذىمروَم٣موضم٘مٚم٥م
واحلدي٧مَمذىمقردمىمت٤مايمْم٤مايمٛمٌقي,وهقَمـدٓئؾٞمٌقةايمٛمٌلصعم

اهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,إذأناهللفمزوضمجؾهقايمذيأوضمكإيمٝمفزمذيمؽ,

َقى}يٗمقلاهللفمزوصمؾ: اهْلَ ـِ َوضْمٌلُيقضَمك*َوََم٣مَيٛمْْمُِؼفَم َّٓ ]ايمٛمجؿ: {إِْنُهَقإِ

.[2-3

ُُ:وقعتُفًُالماءنفسُلهُسائلةُإذاُحكمُماًُلُ
ُُ:(3/461فًُمعالمُالسننُ)رحمهُهللاُتعالىُقالُالخطابًُ

يٛمجًف,َلايمٗمٙمٝمؾاظم٣مءدمَم٣متإذاؽم٣مئٙم٥ميمفٞمٖمسَٓم٣مأنفمعمديمٝمؾوهمٝمف»

َلهمٝمفَم٣متإذاٞمجًفىم٣منهمٙمقفمٙمٝمفيٟميتومداْلٞم٣مءدمايمذزم٣مبنمٚمسإنوذيمؽ



 نفس له سائلة[طهارة ما ال ] 

ُ 

[142] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ايمٔمٙمَمء,فم٣مَم٥مومقلوهذااظم٣ملوسمّمٝمٝمعايمْمٔم٣ممسمٛمجٝمسَمـهمٝمفظم٣مزمذيمؽيٟمَمره

.يٛمجًفذيمؽإنومقيمٝمفأضمددمهمٗم٣ملهمٝمفايمٗمقلفمٙمؼومدايمُم٣مهمٔملأنإّٓ

أَن٣ماظم٣مءدميٚمقتايمٔمٗمربدموم٣ملأٞمفىمثغمأيبزمـحيٝمكفمـرويوومد

ىػا.«طمالهمففمعمايمٔمٙمؿأهؾوفم٣مَم٥مسمٛمجًف
ُ:ولماُأمرهمُبؽمسُالذبابُفًُالشراب

وَم٣مَل:وم٣ملريضاهللفمٛمف(فمـؽمٙمَمن22وومدأطمرجايمدارومْمٛملدمؽمٛمٛمف)

اهللََِّرؽُمقُل ؽَمْٙمََمنَُي٣م:»َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ اٍبؿَمَٔم٣ممٍىُمؾ  ٥مٌهمِٝمفَِووَمَٔم٦ْمَوَذَ َدازمَّ

٣ميَمْٝمَس زُمفَُأىْمُٙمفُضَماَلٌلهَمُٜمقَهمِٝمفِهَمََمسَم٦ْمَدمٌهَلَ .شَوُوُوقُؤهَُوُذْ

ْ:رحمهُهللاُتعالىُقالُالدارقطنً ـْ,زَمِٗمٝم٥َّمَنَمغْمَُيْرِوهََِل ـِؽَمِٔمٝمدِفَم َأيِبزْم

زَمْٝمِديِّؽَمِٔمٝمدٍ .َؤِمٝمٌػَوُهقَايمز 

.شإذاوومعايمذزم٣مبدمذابأضمدىمؿهمٙمٝمٕمٚمًف»قوله:ُ

هم١مٞمفومديٗمعدمايمُم٣مي, وايمذزم٣مبيٗمعىمثغًما4ٓؽمٝمَمدماظمٛم٣مؿمؼايمتٜم٣مَمٝم٥م,

ايمٗمٜمقة,وايمٔمِمغم,وَم٣مءايمممب.و

وومدصمٔمؾاهللفمزوصمؾيمٙمذزم٣مبؽمالضًم٣م,إذاافمتدىفمٙمٝمففائدةُهامة: *

,هم١مذاوومعفمعمصمًؿاْلٞم٣ًمنوصمدضم٘م٥مأضمدداهمعفمـٞمٖمًفزمذيمؽايمًالح

.زم٤ًٌمَم٣ميٗمعَمـايمذزم٣مب
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ضمكميٗمعدماظم٣مءيريدأنيداهمعفمـٞمٖمًفزم٣مجلٛم٣محايمذيهمٝمفايمًؿ,همٙمقهمٜمق

رهمعيمٌٗملايمًؿدمايممماب,همٟمَمرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمٕمٚمس

.ايمذزم٣مبدمايممماب4ضمتكَيرجَمٛمفايمدواءايمذيئم٣ميم٨مذيمؽايمًؿويٌْمٙمف

ققايمّمٔمٝمػ,ودمهذازمٝم٣منيمٗمدرةاهللفمزوصمؾ4إذأٞمفصمٔمؾدمهذااظمخٙم

.ئمجزهرءٓسمٔم٣ملمايمداءوايمدواء,وهق

ُوفًُالحدٌثُمنُالفوائد:*

زمٝم٣منيني٥ماْلؽمالم.

أنإصؾدمإؿمٔمٚم٥موإذزم٥ماحلؾوايمْمٜم٣مرة,وأَن٣مٓسمٛمجسفٌه:ُو

س.زمإٓ َمدلايمديمٝمؾفمعمأٞمفُيٛمجِّ

فمدماْلهافدمايمْمٔم٣مم,أوايممماب,أونمغمذيمؽ4هم١مناْلٞم٣ًمنفٌه:ُو

يمٙمحٗمف أراومف همٙمق إلمذيمؽايممماب, زمح٣مصم٥م وهق ايمذزم٣مبدمذازمف يٗمع ومد

.ايمٔمْمشايمير,أو

 احلدي٧م: دم وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم همٙمٝمٕمٚمًف»وومقيمف يمٝمسش,

يمف,وإنَليمٙمقصمقب,وإٞمَمهقفمعماْلزم٣مضم٥م,هم١مننمٚمًفوذبهم٣مَٕمرَم٣ٌمح

.يٕمٚمًفهمٙمٝمسفمٙمٝمفإشمؿ,وإننمٚمًفوَليممبهم٘مذيمؽ
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يممبَمعاظم٣مء4ٕٞمفأنالَيقزضمرامهم:ٕنايمذزم٣مبششمؿيمٝمٛمزفمف»قوله:ُ

 ضمرام,وايمٗم٣مفمدة:ضمرام, همٜمق ومتٙمف, فمـ َنك أو زمٗمتٙمف, ايمممع أَمر َم٣م أن

وايمذزم٣مبضمممةَمًتٗمذرة.

ُ فائدة: ايمٛمحٙم٥م»ضمدي٧م: إٓ ايمٛم٣مر ايمذزم٣مبدم دمشىمؾ ايمْمػمان أطمرصمف

زمٔمض23232ايم٘مٌغم) ضمًٛمف وومد ايمرزاق فمٌد وأطمرصمف فمٚمر, ازمـ فمـ )

دمايمٛم٣مريمٔمذابي٘مقنٞمقفمفدمايمٛم٣مر,وإٞمَمئمذبأٞمف٣مهيمٝمسَمٔمٛموأهؾايمٔمٙمؿ,

ايم٘م٣مهمريـ.

ىم٣منفمٛمدزمٔمضإَمراء,همجٔمؾوٌذكرُأنُاإلمامُالشافعًُرحمهُهللا:

ل:ظم٣مذاطمٙمؼاهللايمذزم٣مب؟همٗم٣ملزمٔمضايمذزم٣مبيٗمعفمعموصمٜمف,همٗم٣مليمٙمُم٣مهمٔم

همَم اهلل: رَحف ايمُم٣مهمٔمل وم٣مل شمؿ اجل٣ٌمزمرة, زمف يمُٝمٜمكم اهلل: رَحف ايمُم٣مهمٔمل

اؽمتحيندمذيمؽايمقوم٦منمغمهذااجلقاب.

٣مئمٌدوَنايمتلاظمممىمكم4ٔهل٥موومدضباهللفمزوصمؾزمفَمثاًلدمايمٗمرآن

 ايمذزم٣مبؾمٝمًئ٣م, يًٙمٌف َمـ ىمح٣مل ضم٣مهلؿ هم٘م٣من وصمؾ, فمز اهلل دون وَٓمـ

 رده يًتْمٝمع سمٔم٣ملم: }ضمٝم٧موم٣مل إِنَّ يَمُف هَم٣مؽْمَتِٚمُٔمقا ََمَثٌؾ َب ُضِ ايمٛم٣َّمُس ٣َم َأُّي  َي٣م

ٌْٜمُ ُٙم ًْ َي َوإِْن يَمُف اصْمَتَٚمُٔمقا َويَمِق ُذزَم٣مزًم٣م ُٙمُٗمقا ََيْ ـْ يَم اهللَِّ ُدوِن ـْ َِم سَمْدفُمقَن ـَ ُؿايمَِّذي

َتٛمِْٗمُذوُهَِمٛمُْفَؤُمَػايمْم٣َّميم٤ُِمَواظمَْْْمُٙمقُب ًْ َي َٓ زَم٣مُبؾَمْٝمًئ٣م .[33]الحج:  {ايمذ 

.شهم١مندمأضمدصمٛم٣مضمٝمفداء»قوله:ُ
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وهذاديمٝمؾَمـدٓئؾايمٛمٌقةيمٙمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,وايمداء

هقايمذيي٤ًٌماظمرض.

.شودمأطمرؾمٖم٣مء»قوله:ُ

و وؾمٖم٣مء, يتداوىأيفمالج إٞم٣ًمن َمـ هم٘مؿ يمٝمسزمٚمًتحٝمؾ, أَمر هذا

ؿايمثٔم٣ٌمن,ورزمَمصٛمٔمقاأدوي٥مأطمرىَمـنمغمهَمـايمًٚمقم ًُ .زمِ

.شأطمرصمفايمٌخ٣مريدمصحٝمحف»قوله:ُ

.,واحلٚمدهللَمٔمٛم٣مهزمٖمّمؾاهللفمزوصمؾوَٓمْمٔمـدمإؽمٛم٣مده,و

**********





 [ ميت فهو - حية البهيمة وهي من قطع َما]

)–25ُ ـْ َوفَم ْٝمثِلِّ -ريضاهللفمٛمف-َأيِبَواوِمٍدايمٙمَّ صعم-وَم٣مَل:وَم٣مَلايمٛمٌَِّل 

ٌَِٜمٝمَٚم٥ِم»اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ: ايْم ـَ َِم شهَمُٜمَقََمٝم٦ٌِّم-َوِهَلضَمٝم٥ٌَّم-ََم٣موُمْمَِع
(ٔ)

.َأطْمَرصَمُف

ْٖمُظيَمفُ ٛمَُف,َوايمٙمَّ ًَّ َوضَم َِمِذي  ْ  (.َأزُمقَداُوَد,َوايمؼمِّ

                                                           
(, والحديث جاء عن عدة من الصحابة ٓٛٗٔ(, والترمذي برقم: )ٕٛ٘ٛرواه أبو داود برقم: ) (ٔ)

والحاكم, رضي اهلل عنهم, منهم: أبو واقد الليثي, وعبد اهلل بن عمر عند ابن ماجو والدارقطني 
وفي إسناده ىشاـ بن سعد ضعيف, وعن تيميم الداري أخرجو ابن ماجو والطبراني في الكبير 
واألوسط وابن عدي في الكامل, من طريق أبي بكر الهذلي, عن شهر, وشهر ضعيف, وأبو بكر 
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*******************************الشرح:

يمٌٝم٣منَم٣مذه٤مإيمٝمفاجلٚمٜمقرُ:الحدٌثُرحمهُهللاُتعالىُساقُالمصنؾ

.َمـٞمج٣مؽم٥ماظمٝمت٥م

وَم٣متؽمٛم٥مشمَمنااحل٣مرثزمـفمقفؾمٜمدزمدرًُ:شأبوُواقدُاللٌثً»قوله:ُ

ُ.أوَخسوؽمتكمزمٚم٘م٥م

,روـلاهللفمٛمف ٝمـْثِلِّ صم٣مءدمزمٔمضؿمـرومف:أنَأزم٣ِمَواوِمـٍدايمٙمَّ ِل  وَم٣مَل:وَمِدَمايمٛمٌَّ

َأيْمَٝم٣مِت َوَيْٗمَْمُٔمقَن اِْلزمِِؾ, َأؽْمٛمَِٚم٥َم ٌ قَن ََيُ َوُهْؿ اظمَِْديٛم٥ََم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ

ٌَِٜمٝمَٚم٥ِمَوِهَلضَمٝم٥ٌَّمهَمِٜمَلََمْٝمَت٥مٌ»ايمَٕمٛمَِؿ,هَمَٗم٣مَل: ايم ـَ .وهذايمٖمظايمؼمَمذيش,ََم٣موُمْمَِعَِم

عومقائؿَمـاحلٝمقانوزمَمأؿمٙمؼفمعمأوٓدايمّمٟمنىمؾذاتأرزم:وايمٌٜمٝمٚم٥م

.واظمٔمز

.شوهلضمٝم٥مَم٣مومْمعَمـايمٌٜمٝمٚم٥م»قوله:ُ

.,همٙمؿسمذىمكزمذزمحأيضم٣ملىمقَن٣مضمل

.شهمٜمقَمٝم٦م»قوله:ُ

                                                                                                                                        

 الهذلي متروؾ, وجاء مرساًل ومرفوًعا, والذي يظهر واهلل أعلم أف ىذه الروايات ال ترقيو إلى
االحتجاج, ألنها روايات ضعيفة, وكأف أيًضا فيها اختالؼ, فإف مخرج الحديث عبد الرحمن بن 

ورجح  . وقد ذكر الحديث الدارقطني في العلل:عبد اهلل بن دينار, عن زيد بن أسلم, وىو ضعيف
ُاإلرساؿ. والمرسل عند المحدثين من قسم الضعيف. 



 فهو ميت [ -َما قطع من البهيمة وهي حية ] 

ُ 

[147] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

َمـ اظمٝمت٣مت, َمٔم٣مَمٙم٥م ئم٣مَمؾ َمْٝم٦م, ضمٝم٣مهت٣م دم وهل َمٛمٜم٣م اظمٗمْمقع أن أي

ضمٝم٧مفمدمأىمٙمف,وايمٗمقلزمٛمج٣مؽمتففمٛمدمج٣مهغمايمٔمٙمَمء.

ُُ:(4/46فًُمعالمُالسننُ)رحمهُهللاُتعالىُقالُالخطابًُ

اظمًتخٙمػايمِمقفدونزمٌدٞمفاظمتِمٙم٥موأفمّم٣مءه٣مايمٌٜمٝمٚم٥محلؿدمهذا

.وٞمحقهوايمُمٔمر

ٞمٖمًف,يزهؼأنومٌؾٞمتٖم٥مايمِمٝمدَمـهمٝمٛمتػيرؽمٙمفايم٘مٙم٤مدمهذاوىمذيمؽ

َمـزم٣منٕٞمفحمرمىمٙمفذيمؽهم١منضملوهقافمّمقًفمٛمفهمٝم٘منايمرَمٝم٥مسمِمٝمٌفأو

يمفايمذىم٣مةزمٚمٛمزيم٥مهم١مٞمفٞمِمٖمكمهمِمدهإذاهمٟمَم٣مَمٝمت٥م,همِم٣مرضمٝم٥موهلايمٌٜمٝمٚم٥م

.مجٝمًٔم٣موي٠مىمالن

ُهللاُتعالىُحنٌفةُأبوُوقال ايمرأسهمٝمفايمذيايمٛمِمػىم٣منإن:رحمه

.ايمٗمْمٔمت٣منضمٙم٦مايمرأسيقمايمذيىم٣منوإنَمٝمت٥م,ىم٣منأصٕمر

َمـايمروحطمرجإذإٞمفضماللوىمٙمت٣ممه٣مهمرقٓ:ايمُم٣مهمٔملوفمٛمد

ذىم٣مةهقزمؾضملفمـَمٝمت٥مإزم٣مٞم٥مهٛم٣مكهمٙمٝمسواضمدةضم٣ميم٥مدم٣مَمٔمًايمٗمْمٔمتكم

ؽمقاءىمٙمفزمؾيمًمء٣مسم٣مزمٔمًَمٛمف٣مؾمٝمئًهمٙمٝمسايمٔمٗمرِبذا٣مَمٝمتًص٣مرايم٘مؾٕنايم٘مؾ

ىػا .«ذيمؽدم
ُتلخصُلناُمنُبابُالمٌاهُمسائل:
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األولى: َمْمٙمًٗم٣م: ايمٌحر َم٣مء ْلزايم٥مؿمٜم٣مرة أو يمٙمقوقء, أو يمٙمٕمًؾ,

أويمرهمعإضمداث,ظم٣مسمٗمدمَمـومقلايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفايمٛمج٣مؽم٥م,

.شهقايمُْمٜمقرَم٣مؤه»وؽمٙمؿ:

َمْمٙمًٗم٣مالثانٌة: اظم٣مء ٞمج٣مؽم٥م:ؿمٜم٣مرة وومٔم٦مهمٝمف إذا إٓ رء وٓيٛمجًف

همٕمغمتأضمدأوص٣مهمفايمثالشم٥م:ؿمٔمٚمف,أويمقٞمف,أورحيف,ظم٣مسمٗمدمَمـضمدي٧م

 اظم٣مءؿمٜمقرٓيٛمجًفرءإن»أيبؽمٔمٝمداخلدريريضاهللفمٛمف: وصم٣مءش,

ايمتٗمٝمٝمدفمـأيبأَم٣مَم٥مريضاهللفمٛمف.

فمٛمدمج٣مهغمأهؾايمٔمٙمؿ,همَمىم٣منأناظم٣مءومٙم٥موىمثرةحي٤ًمزمٗمٙمتكم:الثالثة:

دونايمٗمٙمتكمهمٜمقومٙمٝمؾ,حيٚمؾاخل٧ٌمفمٛمدهؿ,وَم٣مىم٣منهمققايمٗمٙمتكمٓحيٚمؾ

إذاإٓٚمؾاخل٧ٌمأٞمفٓحيإذايمِمحٝمحفمٛمدٞم٣ماْلؿمالقفمعميمٝمسهذاواخل٧ٌم

سمٕمغميمقٞمف,أوؿمٔمٚمف,أورحيفزمٛمج٣مؽم٥موومٔم٦مهمٝمف,همٜمقٞمجسؽمقاءىم٣منهمقق

ايمٗمٙمتكم,أودونايمٗمٙمتكم.

حلدي٧مأيبهريرةفٌه:ُٞمج٣مؽم٥مزمقلأدَملوسمٛمجٝمًفظم٣موومٔم٦مالرابعة:

 ايمدائؿايمذيَٓيريشمؿيٕمتًؾ»ريضاهللفمٛمف: ٓيٌقيمـأضمدىمؿدماظم٣مء

ش.همٝمف
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اظمًتٔمٚمؾالخامسة: اظم٣مء ؿمٜم٣مرة ضمدي٧م: فمٙمٝمفهمٖمل اهلل صعم ايمٛمٌل أن

وفمعمآيمفوؽمٙمؿانمتًؾزمٖمّمؾَمٝمٚمقٞم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م,وىمذيمؽانمت٣ًميمفَمع

.َم,يٌمفايمٛمٜملإلمايم٘مراه٥مأمؽمٙمٚم٥مريضاهللفمٛمٜموفم٣مئُم٥م

دمايمٗمقلالسادسة: ايم٘مٙم٤م: َمعؽم٠مر وأٞمفَي٤مأنيٕمًؾؽمٌعَمرات,

وذه٤ماجلٚمٜمقرإلمٞمج٣مؽمتفوٞمج٣مؽم٥مؽم٠مره.طمالفزمكمأهؾايمٔمٙمؿ,

اظمتٟمطمريـ:ىم٣ميمُمقىم٣منوايمُمٝمخَمٗمٌؾزمـه٣مديَمـوذه٤ماظم٣ميم٘مٝم٥م,وىمثغم

ايمقادفملرَحفاهللفمٙمٝمٜمؿإلمايمٗمقلزمٔمدمٞمج٣مؽم٥مايم٘مٙم٤م.

يمٙمتٔمٌد,ويمقىم٣مٞم٦ماظمًٟميم٥مسمٔمقدإلمايمٛمج٣مؽم٥مٕزيٙم٦مزم٣ميمٕمًؾوإٞمَمإَمر

ايمٛمج٣مؽم٥مزمٕمًٙم٥مواضمدة.

وأَن٣ميمٝم٦ًمزمٛمجس,همالزمٟمسلدمؽم٠مراهلرةوَم٣مدمزم٣مِب٣م:ايمٗمقالسابعة:

ؽم٠مره٣م,وايمممبُم٣مويمٕم٦مهمٝمفَمـاظم٣مء,أونمغمذيمؽ.٣مؽمتخدامزم

ٞمج٣مؽم٥مزمقلأدَملوىمٝمػيْمٜمرإذاوومعفمعمإرض؟الثامنة:

حلدي٧مأٞمسزمـَم٣ميمؽريضاهللفمٛمف,وضمدي٧مأيبهريرةريضاهللفمٛمف

.لإفمرايبايمذيسمٗمدمذىمرمه٣مدمومِم٥مزمق

.شُيٕمًؾَمـزمقلاجل٣مري٥م,وُيرشَمـزمقلايمٕمالم»:ضمدي٧موؽمٝمٟميت

ٓؽمٝمَماحلٝمقاناحلالل4هم١منذيمؽفٌه:ُفمدمٞمج٣مؽم٥ماظم٣مءُم٣موومععة:التاس

ُٓي٠مشمرهمٝمف.
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اؽمتخدمـويذىمرايمٔمٙمَمءأنأولَم:ؿمٜم٣مرةَم٣مٓٞمٖمسيمفؽم٣مئٙم٥معاشرة:ال

 هق: آصْمالح "هذا ايمٛمخٔمل اهللإزمراهٝمؿ فمعم"رَحف ايمٔمٙمَمء سمت٣مزمع شمؿ ,

ذيمؽ.

ايمذىم٣مةضمتكايمػميَمٛمفهلَم٣ميمفدمؽم٣مئؾ,ويُمؼمطدمفالنفسُالسائلة:

حُيؾ.

َمثؾايمذزم٣مب,وَم٣مدمؾمٟمٞمفَمـاحلممات.وماًُلُنفسُلهُسائلة:

الحادٌةُعشرة: أزيؾوومْمعَمـاحلٝمقانوهقضملهمٜمقَمٝمت٥م, همٙمقأنَم٣م

واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم.٣مهغمايمٔمٙمَمء,وومعفمعماظم٣مءٞمجًففمعمومقلمج

**********
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تخذيمٙمممابوايمْمٔم٣مم.مجعإٞم٣مء,وهقَم٣ميُاآلنٌة:

ُوٌصنعُمنُأشٌاءُكثٌرة:ُ

احلجر َمـوُاخلزفواجلٙمقدواظمدروَُمـ ونمغمه٣م وايمٖمّم٥م, ايمذه٤م

اظمٔم٣مدن.

أفمقادايمُمجر.دمَم٣ميٛمٗم٤مومنها:

ُ فائدة: ٓذىمر ٕٞمف زم٣مباظمٝم٣مه4 ايم٣ٌمبزمٔمد هذا سمٔم٣ملم اهلل اظمِمٛمػرَحف

.يٚم٘مـدمايمٕم٣ميم٤مأنيًتخدماظم٣مءإٓدموفم٣مء

 ومد وؽمٙمؿ وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف فمـ ايمٛمٜملايمممبدمفمـورد

 دم صم٣مء ىمَم واظمزهم٦م, وايمٛمٗمغم, فم٣ٌمساظمٗمغم, ازمـ ضمدي٧م َمـ ايمِمحٝمحكم

ريضاهللفمٛمٜمَم,أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿظم٣مصم٣مءهؿوهمدفمٌد

َواحَلٛمَْتِؿَواظمَُزهم٦َِّم»ايمٗمٝمس, ٣مِء زمَّ ايمد  ـِ ََموَم٣مَل:شََن٣َمُهْؿفَم ٥ٌَُم:ُرزمَّ شايمٛمَِّٗمغمِ»وَم٣مَلؾُمْٔم

ََموَم٣مَل: ِ»َوُرزمَّ شاظمَُٗمغمَّ
 (ٔ)

.

ٖملصحٝمحَمًٙمؿ,َمـضمدي٧مهم,زمٔمدذيمؽايمممبهمٝمٜم٣مدمرطمصويم٘مٛمف

فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: اهللُ زمريدةزمـاحلِمٝم٤مريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِصعمَّ

هَمْقَق» ََو٣مضِملِّ ْٕ ا قِم حُلُ ـْ فَم َوََنَْٝمُتُ٘مْؿ هَمُزوُروَه٣م, ٌُقِر ايْمُٗم ِزَي٣مَرِة ـْ فَم ََنَْٝمُتُ٘مْؿ

                                                           
 (.ٚٔمسلم في صحيحو برقم: )(, و ٚٛأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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ُ٘مق ًِ هَمَٟمَْم دِمشَماَلٍث, زُمقا هَم٣مْذَ ؽِمَٗم٣مٍء, دِم َّٓ إِ ايمٛمٌَِّٝمِذ ـِ فَم َوََنَْٝمُتُ٘مْؿ يَمُ٘مْؿ, زَمَدا ََم٣م ا

٘مًِرا ًْ زُمقاَُم سَممْمَ َٓ َٜم٣م,َو ؽَْمِٗمَٝم٥ِمىُمٙمِّ ْٕ شا
 (ٔ)

.

همدلفمعمأنإصؾدمأٞمٝم٥ماْلزم٣مضم٥م,اؽمتِمح٣مزًم٣ميمٙمٗم٣مفمدةايمٔم٣مَم٥ماظمٟمطمقذة

َْرضِدِمََم٣ميَمُ٘مؿْطَمَٙمَؼايمَِّذيُهقَ}َمـومقلاهللفمزوصمؾ: ْٕ اؽْمَتَقىشُمؿَّمَجِٝمًٔم٣ما

ََمءِإلَِم ًَّ َـّايم اُه قَّ ًَ ٌْعَهَم َوُهقَؽَمََمَواٍتؽَم ءٍزمُِ٘مؾِّ ايمٌٗمرة]{فَمٙمِٝمؿٌَرْ ,[13:

رَ} وَمـومقلاهللفمزوصمؾ: ََمَواِتدِمََم٣ميَمُ٘مؿَْوؽَمخَّ ًَّ َْرضِدِمَوََم٣مايم ْٕ مَجِٝمًٔم٣ما

َي٣مٍتَذيمَِؽدِمإِنََِّمٛمْفُ ُرونَيمَِٗمْقمٍَٔ .[23:اجل٣مشمٝم٥م]{َيَتَٖم٘مَّ

وؽمٙمؿ وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف َنكفمٛمف ايم٣ٌمبُم٣م يٟميتدمهذا وَم٣م

ي٘مقنَمـاظمخِمِم٣مت,وؽمغمصمعايم٣ٌمبإلمَمًٟميمتكم:

َمـاظمٔم٣مدناألولى: دمزم٣مِب٣م زمٔمّمٜمؿَم٣م وأحلؼِب٣م ايمذه٤موايمٖمّم٥م, آٞمٝم٥م

ايمٛمٖمٝم٥ًم.ايمثٚمٝمٛم٥م,أواجلقاهر

اظمًٟميم٥مدمزم٣مِب٣مإنوؽمٛمذىمرضم٘مؿأٞمٝم٥مايمتلاختذتَمـاجلٙمقد,الثانٌة:

ؾم٣مءاهللسمٔم٣ملم.

                                                           
ُ(.ٜٚٚأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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)–23 ـْ ايْمَٝمََمِنفَم ـِ زْم ضُمَذْيَٖم٥َم فَمٛمُْٜمََم,وَم٣مَل:وَم٣مَلايمٛمٌَِّل  اهللَُّ صعماهلل-َريِضَ

 وؽمٙمؿ: »فمٙمٝمف ِصَح٣مهمَِٜم٣م,َٓ دِم سَمْٟمىُمُٙمقا َٓ َو ٥ِم, وايْمِٖمّمَّ َه٤ِم ايمذَّ آٞمَِٝم٥ِم دِم زُمقا سَممْمَ

طِمَرةِ ْٔ ْٞمَٝم٣م,َويَمُ٘مْؿدِما ْؿدِمايمد  ٣َمهَلُ شهَم١مَِنَّ
(ٔ)

(.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمفِ

أُ)–21 ـْ ؽَمَٙمَٚم٥مََوفَم مِّ فَمٛمَْٜم٣م,وَم٣ميَم٦ْم:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ اهللَُّ صعماهلل-َريِضَ

َٞم٣مَرصَمَٜمٛمَّؿَ»فمٙمٝمفوؽمٙمؿ: ْرصِمُردِمزَمْْمٛمِِف ََمَُيَ ٥ِمإِٞمَّ ُبدِمإَِٞم٣مِءايْمِٖمّمَّ شايمَِّذيَيمْمَ
(ٕ)

.

 (.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمفِ

*******************************الشرح:

أضم٘م٣ممإٞم٣مءايمذه٤مُيمٌٝم٣منُ:ٌنالحدٌثرحمهُهللاُتعالىُساقُالمصنؾُ

 همٙمزان وايمٖمّم٥م وايمذه٤م َمـوايمٖمّم٥م, ونمغمه٣م ايمٛمٗمقد َمٛمٜمَم سمِمٛمع شمٚمٝمٛم٣من

ُ.ايمزيٛم٥م

.شفمـضمذيٖم٥مزمـايمٝمَمنريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

ؾ ًْ ٝمؾ,وومٝمؾ:ضِم ًْ .هقضمذيٖم٥مزمـايمٝمَمن,وايمٝمَمنيمٗم٤م,واؽمٚمف:ضُم

ُ(:12/144ُ:ُ)مسلمُشرحُفًتعالىُُهللاُرحمهُالنوويُقال

ْٝمٌؾهق ًَ مٍؿَّـشمَُي٣مءٍشُمؿَّكْمِــَُمْٜمَٚمَٙمتَقضَم٥مٍـــََمْٖمتُؽِمكمٍشُمؿَََّمّْمُٚمقََم٥مٍزمَِح٣مءٍضُم ,َٓ

                                                           
ولنا في »(, واللفظ للبخاري, وعنده ٕٚٙٓ(, ومسلم برقم: )ٕٙٗ٘البخاري برقم: ) أخرجو (ٔ)

ُوىذه الجملة ليست عند مسلم.«. اآلخرة

ُ(.ٕ٘ٙٓ, ٜٛٔ(, ومسلم برقم: )ٖٗٙ٘رواه البخاري برقم: ) (ٕ)
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ٌؾَأْيًّم٣ميَمفَُوُيَٗم٣مُل ًْ ٣مءِزمَِ٘مْنِضِم كمَِوإؽِْمَ٘م٣منِاحْلَ ًِّ ايم ,ضُمَذْيَٖم٥مََوايمُِدَوُهقَ,

شمكِمَاؽْمتِْٔمََملِدِمَواظمَُْْمُٜمقرُ,يَمفُيَمَٗم٤ٌمَوايْمَٝمََمنُ فُاظمَُْحدِّ ـْزم٣ِميمٛم قنِايْمَٝمََمنَِأٞمَّ َي٣مءٍنَمغْمَِِم

ِحٝمُحوَمٙمِٝمَٙم٥مٌيُمَٕم٥مٌَوِهلَزَمْٔمَدَه٣م ـُفَمْٚمُروَوىَمَذازم٣ِميْمَٝم٣مءِايْمَٝمََمِن َوايمِمَّ ٌُْدايْمَٔم٣مِصزْم َوفَم

ـِ َْحَ ـُايمرَّ ادُاظمََْقارِمَأيِبزْم ـَُوؾَمدَّ ٣مِديزْم شمكِمََواظمَُْْمُٜمقرُاهْلَ ْٙمُٚمَحدِّ
ايْمَٝم٣مءِضَمْذُفيمِ

ِحٝمُح ٣مَوايمِمَّ ٣ٌَمهُتَ .إشِْم

أؽمٙمؿهقوأزمقهومديًَموَليُمٜمدازمدًرا4وايم٤ًٌمأنىمٖم٣مرومريشوصمدوهؿ

وؽمٙمؿ, وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف َمع أٓيٗم٣مسمٙمقا ايمٔمٜمد فمٙمٝمٜمؿ همٟمطمذوا

ايْمَٝمََمِن,ريضاهللفمٛمٜمَموَم٣مَل:هم ـُ زْم ََم٣مََمٛمََٔمٛمِل"ٖملصحٝمحَمًٙمؿ,فمـضُمَذْيَٖم٥ُم

 َأنِّ َّٓ إِ زَمْدًرا َأؾْمَٜمَد وُمَرْيٍش,َأْن ٣مُر ىُمٖمَّ هَمَٟمطَمَذَٞم٣م وَم٣مَل: ْٝمٌؾ, ًَ ضُم َوَأيِب َأَٞم٣م طَمَرصْم٦ُم

َِمٛم٣َّم اظمَِْديٛم٥ََم,هَمَٟمطَمُذوا َّٓ إِ ًدا,هَمُٗمْٙمٛم٣َم:ََم٣مُٞمِريُدُه,ََم٣مُٞمِريُد ُ٘مْؿسُمِريُدوَنحُمَٚمَّ وَم٣ميُمقا:إِٞمَّ

 َٓ إلَِماظمَِْديٛم٥َِم,َو َـّ هَم يَمٛمَٛمٌَْمِ َوَِمٝمَث٣موَمُف فَمْٜمَداهللِ ُٞمَٗم٣مسمُِؾََمَٔمُف,هَمَٟمسَمْٝمٛم٣َمَرؽُمقَلاهلِلَصعمَّ

ػَمَ اخْلَ َٞم٣مُه هَمَٟمطْمػَمْ َؿ, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف "اهللُ هَمَٗم٣مَل: زمَِٔمْٜمِدِهْؿ,», ْؿ هَلُ َٞمِٖمل هَم٣م, اْٞمٌَمِ

َتِٔمكُماهللَفَمَٙمْٝمِٜمؿْ ًْ شَوَٞم
 (ٔ)

.

اظمًٙمٚمقنطمْمٟم ومتٙمف ايمٝمَمنريضاهللفمٛمفهمٗمتؾدمأضمد4 وايمده ٣م همٔمٖم٣مهمٟمَمَّ ,

ص٣مضم٤مه همٜمق فمٛمف ريضاهلل ضمذيٖم٥م وأَم٣م ريضاهللفمٛمف, ضمذيٖم٥م فمٛمٜمؿ

                                                           
ُ(.ٚٛٚٔصحيحو برقم: )أخرجو مسلم في  (ٔ)
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وهمّم٣مئٙمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,فم٣مشإلمَم٣مزمٔمدهمتحاظمدائـ

.َمُمٜمقرةودمنمغمَم٣مىمت٣مبَمذىمقرة

وومدصم٣مءايمٛمٜملفمـايمممبدمآٞمٝم٥مايمذه٤موايمٖمّم٥مفمـمجعَمـايمِمح٣مزم٥م

(وفمـازمـ1333ىمَمدمىمُمػإؽمت٣مر)فمٛمدايمٌزار◙َمٛمٜمؿَمٔم٣موي٥م

)◙فم٣ٌمس صعماهللفمٙمٝمف-َنكرؽمقلاهلل»:(2/323فمٛمدأَحد

ـأيبايمٕم٣مدي٥مدمزوائدفمٌداهللزمـفمو,«فمـايمممبدمإٞم٣مءايمٖمّم٥م-وؽمٙمؿ

.(وصم٣مءفمـنمغمهؿ2/13أَحد)

ُ وايمٖمّم٥م»قوله: ايمذه٤م آٞمٝم٥م دم سمممزمقا آٞمٝم٥مشٓ دم ايمممب فمـ َنل :

.وايمٖمّم٥مايمذه٤م

ُكراهة؟الهلُالنهًٌُفٌدُالتحرٌم,ُأمُ

١مذاوصمدتٓسمٖمٔمؾ,هم٣مٕصؾأٞمففمعمايمتحريؿهمايمٛمٜمليٗمتيضايمتحريؿ,

 يٛمٗمٙمف وٓ ايمٔمٙمَمء, ص٣مرففمٛمد إٓ ايم٘مراه٥م إلم ايمتحريؿ َمـ وايمِمقارف,

سمٔمرفدمَمقؿمٛمٜم٣م.

صحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧موُم٣ميدلفمعمأنايمٛمٜمليٗمتيضايمتحريؿَم٣مدم

َيُٗمقُل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهلِل َرؽُمقَل ؽَمِٚمَع ُف َأٞمَّ ريضاهللفمٛمف, ََم٣م»ُهَرْيَرَة

َأْهَٙمَؽ ََم هَم١مِٞمَّ اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ, ََم٣م َِمٛمُْف هَم٣مهْمَٔمُٙمقا زمِِف َأََمْرسُمُ٘مْؿ َوََم٣م ٌُقُه
هَم٣مصْمَتٛمِ فَمٛمُْف, ََنَْٝمُتُ٘مْؿ
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ٌْ وَم ـْ َِم ـَ َأْٞمٌَِٝم٣مئِِٜمؿْايمَِّذي فَمعَم َواطْمتاَِلهُمُٜمْؿ ٣مئِٙمِِٜمْؿ, ًَ ََم ىَمْثَرُة شٙمُِ٘مْؿ
 (ٔ)

ويدل ,

.٣ماحلدي٧مفمعموصمقبسمركاظمٛمٜملفمٛمفَمْمٙمٗمً

ُٗمقا}زمخالفإَمرهم١مٞمفَمٔمٙمؼزم٣مٓؽمتْم٣مفم٥م,يٗمقلاهللفمزوصمؾ: ََم٣ماهللََّهَم٣مسمَّ

},وىمذيمؽومقلاهللفمزوصمؾ:[23:ايمتٕم٣مزمـ]{اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ ٣ماهللَُُّيَ٘مٙمُِّػَٓ ًً َٞمْٖم

 َّٓ ٣مُوؽْمَٔمَٜم٣مإِ ٦ٌَْمََم٣مهَلَ ًَ ٦ٌَْمََم٣مَوفَمَٙمْٝمَٜم٣مىَم ًَ ,وومقلاهللفمز[123:ايمٌٗمرة]{اىْمَت

}وصمؾ: ٣ماهللَُُّيَ٘مٙمُِّػَٓ ًً َٞمْٖم َّٓ .[1:ايمْمالق]{آسَم٣مَه٣مََم٣مإِ

ٔمٙمؼزمقصمقده,ىمٗمقيمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىمَمتوأَم٣مايمٛمٜملهمٜمقَم

همَمَنكفمٛمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفش,ٓسمممزمقادمآٞمٝم٥م...»ايم٣ٌمب:دم

وؽمٙمؿوصم٤مايم٘مػفمٛمف.

ٝمتْمٙم٤مهمٔمؾ,وايمٛم٣مسيتٖم٣موسمقندمهمٕنايمٛمٜملٓيتْمٙم٤مهمٔمؾ,أَم٣مإَمر

 سمٗمقل: فمعمإهمٔم٣مل, همالن"ايمٗمدرة ي٣م أو"صؾ وم٣مئًَم, يِمقم أن يًتْمٝمع ,

وم٣مفمًدا,أوفمعمصمٛم٤م.

ايم٘مػدمالحيت٣مجإلماؽمتْم٣مفم٥مهم,"ٓسمممبهذاايممماب"أَم٣مومقيمؽ:

فمـذيمؽ.

.شدمآٞمٝم٥مايمذه٤م»قوله:ُ

أيدمأٞمٝم٥ماظمِمٛمقفم٥مَمـايمذه٤م,ويدطمؾهمٝمفَم٣مؾمٝم٤مزم٣ميمذه٤م,ىم٣مٔٞمٝم٥م

                                                           
ُ(.ٖٖٚٔأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٕ)
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اظمِمٛمقفم٥مَمـايمٛمح٣مس,أوَمـايمٗمِمدير4ويم٘مٛمٜم٣مؿمٙمٝم٦مزمَمءايمذه٤م,أو

صٖمح٦مزمِمٖم٣مئحَمـذه٤م.

اهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿاٞم٘منومدضمف,همخ٣مؿمفوؽمٝمٟميتَمٔمٛم٣مأنايمٛمٌلصعم

زمًٙمًٙم٥مَمـهمّم٥م.

هم٣مٓؽمتخدامايمٝمًغمٓي٠مشمر,وأَم٣مآؽمتخدامايمذيَيرجايمًمءفمـضم٣ميمف

همٝم٠مشمر.

وهقوالذهب: ايمٛم٣مس, فمٛمد ايمٔمٚمٙم٥م ايمذيهقَمِمدر ايمٛمٖمٝمس, ايمٖمٙمز هق

أٞمقاع:

رشمَمٞمٝم٥مفمٝم٣مرأرزمٔم٥موفممميـ,وَمٛمف:فمٝم٣مرواضمدوفممميـ,وَمٛمف:فمٝم٣ممنه:

فممم,وهذهإفمغمةزم٣ميمٛمٓمرإلمايمٖمٙمزايمذيهمٝمف.

ايمٖمٙمزٙمهم٘م ومؾ وىمٙمَم وزادتصالزمتف, ايمذه٤م ومٙم٦مصمقدة ايمٖمٙمز ىمثر َم

زادتصمقدسمفوزادتيمٝمقٞمتف.

ويمذيمؽيًتخدَمقٞمفدمايمٔمٙمٚمٝم٣متومنُخواصه: ايمِمدأ4 أٞمفٓيدطمٙمف

اجلراضمٝم٥م,ٕٞمفومديٚم٘م٧مدماجلًؿوٓييه.

ُ:فًُاألكلُوالشربُواللباسُبحكمُاستعمالُالذه

فمعمايمرصم٣مل ضمرام أٞمف هم٣مٕصؾهمٝمف ايمذه٤م, إىمؾوايمممبدمآٞمٝم٥م أَم٣م

فمٙمٝمفوفمعمآيمفوايمٛم٣ًمء,وفمعمايمِمٕم٣مروايم٘م٣ٌمرَمـإَم٥م4ٕنايمٛمٌلصعماهلل

ش.ٓسمممزمقادمآٞمٝم٥مايمذه٤م»ُزمٗمقيمف:وؽمٙمؿأؿمٙمؼايمٛمٜمل
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فمٙمٝمف اهلل رطمصايمٛمٌلصعم ضمٝم٧مايمٙمٌسهمٗمد َمـ وؽمٙمؿأَم٣م آيمف وفمعم

َأيِبؿَم٣ميم٤ٍِمَيُٗمقُل: ـَ زْم يمٙمٚمرأةدميمًٌف,ىمَمدمؽمٛمـازمـَم٣مصمفَمـضمدي٧مفَمقِمَّ

َرهَمَعِِبََِم ٣ًٌمزمَِٝمِٚمٝمٛمِِف,شُمؿَّ َؿضَمِريًرازمُِِمََميمِِف,َوَذَه اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َأطَمَذَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ

ضَمَرا»َيَدْيِف,هَمَٗم٣مَل: ـِ َهَذْي َٞم٣مشمِِٜمؿْإِنَّ ِْلِ تِل,ضِمؾ  شٌمفَمعَمُذىُمقِرُأَمَّ
 (ٔ)

.

.شوايمٖمّم٥م»قوله:ُ

وايمٔم زمكمايمٛم٣مس, ايمٖمٙمزاتاظمُمٜمقرة ايمث٣منَمـ ايمٛمقع اظمًتخرصم٥مٚمهق ٙم٥م

َمٛمفسمًٚمكزم٣ميمدراهؿ,ىمَمأنايمٔمٙمٚم٥ماظمًتخرصم٥مَمـايمذه٤مسمًٚمكزم٣ميمدٞم٣مٞمغم.

ُ:نصابُالذهبُوالفضة

ايمٛمِم٣مبإذا وسمٌٙمغايمٖمّم٥م زمٙمغفممميـديٛم٣مًرا, يٌٙمغايمذه٤مايمٛمِم٣مبإذا

زمٙمٕم٦مَم٣مئتلدرهؿ.

ايمِمٖم٣مت.وَمـضمٝم٧مايمٗمٝمٚم٥م,فهماُمختلفان:

َمـضمٝم٧مأَنَمفمٚمٙم٥م,وٓي٣ٌمفم٣منإٓيًدازمٝمد,ىمَمؽمٝمٟميتزمٝم٣مٞمفدمومتفقان:

َمقؿمٛمف.

ُ:عنُالذهبُفًُالحكمُمنُحٌثُاللبسُالفضةُاختالؾ

فمـايمذه٤مدمىمقَن٣مَم٣ٌمضم٥مدميمًٌٜم٣ميمٙمذىمقر.ايمٖمّم٥مختتٙمػ

                                                           
(, والنسائي برقم: ٚ٘ٓٗ(, واللفظ لو ,وأخرجو أبو داود برقم: )ٜٖ٘٘أخرجو ابن ماجو برقم: ) (ٔ)

ـٌ َعَلى ذُُكوِر ُأمَِّتي»(, بلفظ: ٗٗٔ٘) دوف قولو: "حالؿ إلناثهم", واأللباني رحمو «, ِإفَّ َىَذْيِن َحَرا
ُيصححو في صحيح السنن.اهلل 
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َمـهمّم٥م,وىم٣منومٌؾ وايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿومداختذطم٣مَت٣ًم

ٌِْد فَم ـْ ذيمؽومداختذطم٣مَت٣ًمَمـذه٤مهمٟميمٗم٣مه,ىمَمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم

اهللُ َرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ فَمٛمُْٜمَم,َأنَّ اهللَُّ َذطَم٣مََت٣ًم»فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ:اهللَِّزمـفمٚمرَريِضَ َ اختَّ

 ـْ َِم َذطَم٣مََت٣ًم َ َذُهايمٛم٣َّمُس,هَمَرََمكزمِِفَواختَّ َ ُف,هَم٣مختَّ ٣َّمَيقِمىَمٖمَّ ُفُِم َذَه٤ٍم,َوصَمَٔمَؾهَمِمَّ ـْ َِم

٥مٍ شَوِرٍقَأْوهمِّمَّ
(ٔ)

.

ُخاتمه: ُنقش اهلل"وكان رؽمقل آيمف"حمٚمد وفمـــعم فمٙمٝمف اهلل صعم

وؽمٙمؿ,

اهللَُّفَمٛمُْف»كمَمـضمدي٧مَأَٞمٍسريضاهللفمٛمف:ىمَمدمايمِمحٝمح َأزَم٣مزَمْ٘مٍرَريِضَ َأنَّ

 زمَِخ٣مسَمِؿايمٛمٌَِّلِّ ايم٘مَِت٣مَب,َوطَمَتَٚمُف َهَذا ,َوىَمَت٤َميَمُف ـِ ٌَْحَرْي ايم إلَِم ظم٣ََّماؽْمُتْخٙمَِػزَمَٔمَثُف

َأؽْم َوؽَمٙمََّؿ,َوىَم٣مَنَٞمْٗمُشاخَل٣مسَمِؿشَماَلشَم٥َم فَمَٙمْٝمِف اهللُ ٌدؽَمْْمٌر,َوَرؽُمقُلَصعمَّ ُْمٍر:حُمَٚمَّ

شؽَمْْمٌر,َواهللَِّؽَمْْمرٌ
(ٕ)

.

.شوٓسمٟمىمٙمقادمصح٣مهمٜمَم»قوله:ُ

َمـ ىم٣من َم٣م أو ومقاريرمه٣م, دم وٓ أىمقاِبَم, دم إذزم٥م سمممزمقا ٓ أي

ش.وٓسمممزمقادمصح٣مهمٜمَم»ؾمٟمَنَم,



ُ

                                                           
ُ(.ٜٕٔٓ(, ومسلم في صحيحو برقم: )٘ٙٛ٘أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)

ُ( بنحوه.ٕٜٕٓ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٖٙٓٔأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٕ)
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ُوالفرقُبٌنُالكوبُوالكأسُوالصحفة:ُ

ايم٘مقب وهلَمٔمدةةايم٘مٟمسَُمٔمدوأن ُمتدة سم٘مقن وايمِمحٖم٥م يمٙممماب,

يمٙمخٌزويمإلداموَم٣مدمزم٣مزمف.

ُ:كلُوالشربُفًُآنٌةُالذهبُوالفضةالنهًُعنُاألُعلة

اطمتٙمػايمٔمٙمَمءدمايمٔمٙم٥مَمـايمٛمٜملفمـذيمؽ:

ذيمؽحلؼايمٛم٣مسايمير4فقالُبعضهم: همٔمٙمقا َٕنَمأصؾايمٔمٚمٙم٥م,وإذا

ايمذه٤موايمٖمّم٥مدونايمٖمٗمراء.يمٗمٙم٥مايمٔمٚمٙم٥م4ٓضمتقاءإنمٛمٝم٣مءيمٔمٛمٌمي

ايمٔمٙم٥مدمايمرزمطفمعمومٙمقبايمٖمٗمراء4َٕنؿإذارأواإنمٛمٝم٣مءوقالُبعضهم:

دذيمؽفمعمأٞمٖمًٜمؿ. يٟمىمٙمقندمهذهأٞمٝم٥م,رزمَمؾمَّ

َليٌحاؽمتخداَمٜم٣مهلذا4ٕنايمممعىمٖمرانايمٛمٔمؿهذاَمـوقالُبعضهم:

.اظمٗمِمد

 وؽم٤ٌميمٙمٌْمر ٞمقعَمـايمنف, أَن٣م وٓوايمذييٓمٜمر وايم٘مػموايمؼمهمع,

ويمٔمؾهٛم٣مكفمٙم٥مَلسمذىمرواهلل ذىمر, يٚمٛمعأني٘مقنايمٛمٜملَمتٔمٙمؼزمجٚمٝمعَم٣م

أفمٙمؿ.

َمدميتٚمتٔمقنِب٣موٓضمظهلؿهمٝمأييمٙم٘مٖم٣مر,:شهم١مَن٣مهلؿدمايمدٞمٝم٣م»قوله:ُ

ٕنايم٘مٖم٣مرَمعأَنؿُمٛمقفمقنَمـاحلرام,إٓأَنؿَليٙمتزَمقا,ىمَموم٣ملأطمرة,

ْوَم٣ميُمقا*ؽَمَٗمرَدِمؽَمَٙمَ٘مُ٘مؿََْم٣م}َنؿ:اهللفمزوصمؾفمـؾمٟم ـََٞمُؽََل *اظمَُِْمٙمِّكمََِم
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ْ ٘مكِمَُٞمْْمِٔمؿَُٞمُؽَوََل ًْ
ِ ٣مئِِّمكمَََمعََٞمُخقُضَوىُمٛم٣َّم*اظمْ ُبَوىُمٛم٣َّم*اخْلَ زمَِٝمْقمُِٞمَ٘مذِّ

ـِ ي .[21-21:اظمدشمر]{ايْمَٝمِٗمكمَُأسَم٣مَٞم٣مضَمتَّك*ايمدِّ

ويمٝمساظمٔمٛمكأَن٣مهلؿدمايمدٞمٝم٣مصم٣مئزةوَم٣ٌمضم٥م,وإٞمَماظمرادأَن٣مهلؿدمايمدٞمٝم٣م,

أييٟمىمٙمقنويًتٚمتٔمقنِب٣مىمَمسمٟمىمؾإٞمٔم٣مم,وايمٛم٣مرهلَمِمغمهؿ.

.شويم٘مؿدمأطمرة»قوله:ُ

وصمؾ: اهللفمز وم٣مل ـْزمِآٞمَِٝم٥مٍفَمَٙمْٝمِٜمؿَْوُيَْم٣مُف}ىمَم ٥مٍَِم ىَم٣مَٞم٦ْمَوَأىْمَقاٍبهمِّمَّ

ـْوَمَقاِريرَ*يَراوَمَقارِ ٥مٍَِم ُروَه٣مهمِّمَّ .[23,25:اْلٞم٣ًمن]{سَمْٗمِديًراوَمدَّ

أَن٣ميمٙمٚمًٙمؿدمأطمرة,يممبويٟمىمؾدمآٞمٝم٥مايمذه٤موايمٖمّم٥م:فالشاهد

ىمَموم٣ملاهللفمزوصمؾدمؾمٟمنأهؾاجلٛم٥م: ؿُْأويَمئَِؽ}ويتٛمٔمؿهمٝمٜم٣م, صَمٛم٣َّمُتهَلُ

ِريفَمْدنٍ ـْجَتْ تِِٜمؿَُِم ََْن٣َمرََُتْ ْٕ ْقنَا ٙمَّ ـْهمِٝمَٜم٣محُيَ ـَْأؽَم٣مِورََِم قنََذَه٤ٍمَِم ًُ ٌَ شمَِٝم٣مزًم٣مَوَيْٙم

ا ـْطُمْيً ٍقؽُمٛمُْدسٍَِم ََرائِِؽفَمعَمهمِٝمَٜم٣مَُمتَّ٘مِئِكمََوإؽِْمَتػْمَ ْٕ ٛم٦َْمايمثََّقاُبٞمِْٔمؿَا ًُ َوضَم

.[32:ايم٘مٜمػ]{َُمْرسَمَٖمًٗم٣م

 اهللَِّ ٌِْد ضمدي٧مفَم ايمِمحٝمحكمَمـ وشم٦ٌمدم َأنَّ فمٛمف, ريضاهلل وَمْٝمٍس ـِ زْم

 وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ همِٝمِٜمََم,»َرؽُمقَل َوََم٣م آٞمَِٝمُتُٜمََم ٥ٍم, همِّمَّ ـْ َِم صَمٛمََّت٣مِن

ِ َأْنَيٛمُْٓمُرواإلَِمَرِبِّ ايمَٗمْقِمَوزَمكْمَ َذَه٤ٍم,آٞمَِٝمُتُٜمََمَوََم٣مهمِٝمِٜمََم,َوََم٣مزَمكْمَ ـْ ْؿَوصَمٛمََّت٣مِنَِم

,فَمعَمَوصْمِٜمِفدِمصَمٛم٥َِّمفَمْدنٍ ِرَداُءايم٘مػِْمِ َّٓ شإِ
(ٔ)

.

                                                           
ُ(.ٓٛٔ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٛٚٛٗأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)



 لذهب والفضة[تحريم األكل والشرب في آنية ا] 

ُ 

[162] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

َٗمك,أٞمف ًْ وومدشم٦ٌمدمايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مضُمَذْيَٖم٥ُمريضاهللفمٛمٜمَم,هَم٣مؽْمَت

ََنَ َأنِّ َّٓ ََلَْأْرَِمِفإِ ٥ٍم,هَمَرََم٣مُهزمِِف,َووَم٣مَل:إِنِّ همِّمَّ ـْ ْٝمُتُفهَمَٙمْؿَأسَم٣مُهِدْهَٗم٣مٌنزمََِمٍءدِمإَِٞم٣مٍءَِم

 َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل وَم٣مَل َواحَلِريُر»َيٛمَْتِف, ٥ُم, َوايمِٖمّمَّ َه٤ُم ايمذَّ

ْٞمَٝم٣م,َويَمُ٘مْؿدِمأطِمَرةِ ْؿدِمايمد  ٣ٌَمُج,ِهَلهَلُ ي شَوايمدِّ
(ٔ)

.

اخَلْم٣َّمِبريضاهللفمٛمف,دم ـَ وصم٣مءدمايمِمحٝمحكمأيًّم٣مَمـضمدي٧مفُمَٚمَرزْم

َرْأؽِمِف ٦َم همرأىََتْ  َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ دطمؾفمعمَرؽُمقُل أٞمف يمف, ومِم٥م

َرْأؽِمِف َوفِمٛمَْد ٌُقزًم٣م, ََمِْم وَمَرـًم٣م ِرصْمَٙمْٝمِف فِمٛمَْد َوإِنَّ يمِٝمٌػ, ضَمُْمُقَه٣م َأَدٍم ـْ َِم ِوؽَم٣مَدٌة

َٗم٥ٌم,وم٣مل:هَمَرَأْي٦ُمَأشَمَراحَلِِمغِمدِمصَمٛمٌِْ ٌََ٘مٝم٦ُْم,هَمَٗم٣مَل:َأَه٤ٌمَُمَٔمٙمَّ ٌْ٘مِٝمَؽ؟»ِفهَم شََم٣مُي

٣مهمِٝمِف,َوَأْٞم٦َمَرؽُمقُلاهللَِّ,هَمَٗم٣مَل: همِٝمََممُهَ ىَووَمْٝمٌَمَ ْنَ
ىمِ إِنَّ هَمُٗمْٙم٦ُم:َي٣مَرؽُمقَلاهللَِّ

ْٞمَٝم٣مَويَمٛم٣َمأطِمَرةُ» ُؿايمد  شَأََم٣مسَمْرَىَأْنسَمُ٘مقَنهَلُ
(ٕ)

.

.شفمـأمؽمٙمٚم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م»قوله:ُ

هٛمدزمٛم٦مأيبأَمٝم٥م,زوجايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,ريضهل

اهللفمٛمٜم٣م,أماظم٠مَمٛمكم,ه٣مصمرتاهلجرسمكمإلماحلٌُم٥مواظمديٛم٥م,وسمقدمزوصمٜم٣م

أزمقؽمٙمٚم٥مريضاهللفمٛمف,واؽمؼمصمٔم٦مفمٙمٝمفزمٗمقلايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعم

                                                           
ُ(.ٕٚٙٓ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٖٔٛ٘صحيحو برقم: ) أخرجو البخاري في (ٔ)

ُ(.ٜٚٗٔ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٖٜٔٗأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٕ)
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 َوَأطْمٙمِْػ»آيمفوؽمٙمؿ: ٌَتِل, َُمِِمٝم دِم ْأصُمْرِن َِمٛمَْٜم٣مايمٙمُٜمؿَّ ا طَمغْمً رِم اهللش, همآصمره٣م

زمٛمٌٝمفورؽمقيمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.وأطمٙمػهل٣مفمزوصمؾ

.شايمذييممبدمإٞم٣مءايمٖمّم٥م»قوله:ُ

 أطمرة, دم ضم٣ميمف فمـ إطم٣ٌمر فمـوهذا ايمٛمٜمل سمّمٚمـ ايم٣ًمزمؼ احلدي٧م

ضم٘مٚمفدمايمديٛم٣م.

ُ:الفرقُبٌنُالخبرُوالنهً

ايمٖمّم٥م إٞم٣مء دم يممب ايمذي أن ٞمٔمتٗمد همٛمحـ زم٣ميمتِمديؼ, يٗم٣مزمؾ اخلػم

وايمذه٤مشمؿيٚمقتوَليت٤مَمـذيمؽ4إنىم٣منَمـأَم٥محمٚمدصعماهللفمٙمٝمف

َت٦ماظمُمٝمئ٥ميمٗمقلهمٜمقوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,همٜمقَمٔمرضهلذاايمقفمٝمد,وَمعذيمؽ

اهللََّإِنَّ} اهللفمزوصمؾ: كََأنَْيْٕمِٖمرَُٓ ـَْذيمَِؽُدونَََم٣مَوَيْٕمِٖمرُزمِفُِيمْمَ ـَْيَُم٣مءُظمَِ َوََم

كْ ىهَمَٗمدِزم٣ِمهللَُِّيمْمِ .[22:ايمٛم٣ًمء]{فَمٓمِٝمًَمإشِْمًَماهْمؼَمَ

.وايمٛمٜملوإَمرإٞمُم٣مءويٗم٣مزمؾزم٣ميمٖمٔمؾأوايمؼمك

.شإٞمَمَيرصمر»قوله:ُ

هلصقتوومقعاظم٣مءدماجلقف.الجرجرة:

.ٞم٣مرصمٜمٛمؿىمٟمٞمَمَيرعدمزمْمٛمفوالمعنىُمنُذلك:

احلدي٧مإطم٣ٌمرفمـفمذازمفيقمايمٗمٝم٣مَم٥م4ٕٞمفظم٣مَيرصمراظم٣مءدمزمْمٛمفويتٙمذذو

زمذيمؽ,ويت٘مرفمف,هم١مٞمفَيرصمردمٞم٣مرصمٜمٛمؿ,ويٙمحٗمفهذاايمٔمذابٓؽمٝمَمإن

ايمقفمٝمدايمٔمٓمٝمؿ.همٜمذاىم٣منَمـايم٘م٣مهمريـ,وإنىم٣منَمـاظم٠مَمٛمكم,
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وفًُهذاُالحدٌثُمنُالفوائد:ُ*

ايمذه٤موايمٖمّم٥مَمـايم٘م٣ٌمئر.أنايمممبدمآٞمٝم٥م

هلَم٣مسمقفمدفمٙمٝمٜم٣مزمٛم٣مر,أوضمرَم٣منَمـصمٛم٥م,ضابطُالكبٌرة:فائدة:ُُ*

أويمٔمـ,أوإطم٣ٌمرَمـرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمٟمَن٣مىمٌغمة,

أوإطم٣ٌمرزمٕمّم٤ماهللفمزوصمؾ,أوأصمريفمٙمٝمٜم٣مضمدَمـضمدوداهللفمزوصمؾ,

ىمَمهقَمٌكمدمَمقؿمٛمف.

ا:وفًُالحدُ* ٌثُمنُالفوائدُأٌضا

أنديـاْلؽمالمديـايمتقاوع.فٌه:ُ*

وأناْلٞم٣ًمنيٛمٌٕملأنيرافملنمغمه,هم٣ميمٕمٛمليٚم٘مـأنيممبدمفٌه:ُو*

يرافمل وأن ي٘منومٙمٌف, ٓ وأن ايمٖمٗمغم, يرافمل أن يٛمٌٕمل يم٘مـ اْلٞم٣مء4 هذا

ؤمٖمف.

ٓناظمٙمؽأناظمًٙمؿضمريتفدمَم٣ميمفزمٗمدرَم٣مأزم٣محاهللفمزوصمؾيمف4فٌه:ُو*

اظم٣ميمؽهقاهللفمزوصمؾ,وٞمحـإٞمَمٞمتٌمفدمَمٙم٘مفزمَمؾم٣مءؽمٌح٣مٞمفوسمٔم٣ملم.

 .ريض4أنٞمتٌمفوهمؼَم٣مأَمروذعهمٜمذاهقايمتٌمفاظم

ردفمعماظمرصمئ٥م:ايمذييٗمقيمقنٓييَمعاْليَمنذٞم٤م,وهذاٞمٌٝمٛم٣مفٌه:ُو

 اْلٞم٣مء, وؽمٙمؿَيػمأنَمـذبدمهذا وفمعمآيمف هذاصعماهللفمٙمٝمف فمٙمٝمف

ايمقفمٝمدايمٔمٓمٝمؿ,همَمزم٣ميمؽزمٕمغمهَمـايمذٞمقب.
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زمٝم٣منحل٣ملاظم٠مَمٛمكمدمايمدٞمٝم٣م,وأٞمفومديٖمقهتؿزمٔمضايمٛمٔمٝمؿ,فٌه:ُو

أويمئؽ أَم٣م ايمٗمٝم٣مَم٥م, يقم هلؿ َمدطمر همٝمٜمؿ:هميم٘مٛمف وصمؾ فمز اهلل وم٣مل ٘مَم

ـَُئْمَرُضَوَيْقمَ} ٌُْتؿْايمٛم٣َّمرِفَمعَمىَمَٖمُرواايمَِّذي ٣ٌَمسمُِ٘مؿَْأْذَه ْٞمَٝم٣مضَمَٝم٣مسمُِ٘مؿُدِمؿَمٝمِّ ايمد 

٣مَواؽْمَتْٚمَتْٔمُتؿْ َزْونَهَم٣ميْمَٝمْقمَِِبَ قنِفَمَذاَبجُتْ ونَىُمٛمُْتؿْزمََِماهْلُ َتْ٘مػِمُ ًْ َْرضِدِمسَم ْٕ ا

زمَِٕمغْمِ ؼِّ ُٗمقنَىُمٛمُْتؿَْوزمََِماحْلَ ًُ .[10:إضمٗم٣مف]{سَمْٖم

واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم

**********
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 ]إذا دبغ اإلهاب فقط طهر[

)–22ُ ـِ ٣ٌَّمٍسَوفَم فَم ـِ ازْم فَمٛمُْٜمََموَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ اهللَُّ صعماهلل-َريِضَ

َه٣مُبهَمَٗمْدؿَمُٜمرَ»فمٙمٝمفوؽمٙمؿ: شإَِذاُدزمَِغاْْلِ
(ٔ)

ٙمِؿٌ ًْ  ..َأطْمَرصَمُفَُم

َْرزَمَٔم٥ِم: ْٕ ََمإَِه٣مٍبُدزمِغَ»َوفِمٛمَْدا شَأي 
 (ٕ)

(.

)–23 ـْ ٌِِّؼَوفَم اظْمَُح ـِ زْم -ريضاهللفمٛمف-ؽَمَٙمَٚم٥َم -وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ

شِدزَم٣مُغصُمُٙمقِداظمَْْٝمَت٥ِمؿُمُٜمقُره٣مَ»صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ:
(ٖ)

٣ٌَّمنَ ضِم ـُ َحُفازْم (..َصحَّ

                                                           
 (.ٖٙٙأخرجو مسلم برقم:  ) (ٔ)
( عن ٜٖٓٙ(, وابن ماجو برقم: )ٕٔٗٗ(, والنسائي برقم: )ٕٛٚٔأخرجو والترمذي برقم: ) (ٕ)

« وعند األربعة»وىم الحافظ رحمو اهلل في قولو: «: تنبيو»ابن عباس أيضا, وىو صحيح كسابقو. 
ُوذلك ألف أبا داود لم يرِو الحديث بهذا اللفظ, وإنما لفظو كلفظ مسلم.

ىذا اللفظ البن حباف من رواية ابن المحبق ليس بصواب,  ىإذ عز , الحديث وىم فيو الحافظ (ٖ)
(. والحديث أخرجو أحمد برقم: ٜٕٓٔوإنما ىو لفظ حديث عائشة رضي اهلل عنها برقم: )

(, عن ٕٗٗٗ(, عن سلمة, وأخرجو النسائي برقم: )ٕ٘ٔٗ(, وأبو داود برقم: )ٜٜٓ٘ٔ)
ي إسناده جوف بن قتادة وىو مجهوؿ, ولكن عائشة رضي اهلل عنها, وكلهم بألفاظ متقاربة, وف

يشهد لو حديث ابن عباس الذي قبلو, وبحديث عائشة الذي عند النسائي بلفظ: "ُسِئَل النَِّبيُّ 
وإسناده صحيح, وىو عند ابن «, ِدبَاُغَها َطُهورَُىا»َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن ُجُلوِد اْلَمْيَتِة", فَػَقاَؿ: 

. وقد حقق ىذه الذي ذكره الحافظ, وفي إسناده شريك القاضي, وىو ضعيف حباف باللفظ
بأوسع من ىذا, فقاؿ بعد أف ذكر حديث ابن عباس رضي اهلل األحاديث الحافظ في التلخيص: 

ارَُقْطِنّي َوِفي إْسَنادِ  عنهما: ِـّ َسَلَمَة َرَواُه الطَّبَػَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط َوالدَّ ِه فَػَرُج ْبُن وفي الباب: َعْن ُأ
اْبِن َعبَّاٍس َمرَّ  َفَضاَلَة َوُىَو َضِعيٌف, َوِفي تَارِيِخ نَػْيَسابُوَر لِْلَحاِكِم ِمْن َطرِيِق ُمِغيَرَة َعْن الشَّْعِبيِّ َعنْ 

قاؿ أبو محمد سدده  -َحِديَث.النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِبَشاٍة َميَِّتٍة أِلُِـّ َسَلَمَة َأْو ِلَسْوَدِة َفذََكَر الْ 
َوَأمَّا َحِديُث: "أَيَُّما ثم قاؿ رحمو اهلل:  -أما حديث سودة فقد تقدـ معنا أنو في البخارياهلل: 

َنَة َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن  ,إَىاٍب ُدِبَغ فَػَقْد َطُهَر"  =عن  ابن   َوْعَلةَ  اْبِن  فَػَرَواُه الشَّاِفِعيُّ َعْن اْبِن ُعيَػيػْ
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)–10 ـْ ََمْٝمُٚمقَٞم٥مََوفَم اهللَِّ َرؽُمقُل ََمرَّ وَم٣ميَم٦ْم: فَمٛمَْٜم٣م, اهللَُّ صعماهلل-َريِضَ

وؽمٙمؿ -فمٙمٝمف هَمَٗم٣مَل: وََن٣َم, ََيُر  ٣م؟»زمَُِم٣مٍة إَِه٣مَِبَ َأطَمْذسُمْؿ يَمْق ََمْٝمَت٥ٌم,ش ٣َم إَِنَّ هَمَٗم٣ميُمقا:

ُرَه٣ماظم٣َْمُءَوايْمَٗمَرظُ»هَمَٗم٣مَل: شُيَْمٜمِّ
(ٔ)

٣م ًَ ل .َأطْمَرصَمُفَأزُمقَداُوَد,َوايمٛمَّ
(.ئِ

                                                           

قُػتَػْيَبَة َعْن  َسِمْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ ِبَهَذا, وََكَذا َرَواُه التػِّْرِمِذيُّ ِفي َجاِمِعِو َعنْ =  
النَّاِقِد َعْن ُسْفَياَف بَِلْفِظ:  ُسْفَياَف َوقَاَؿ َحَسٌن َصِحيٌح, َوَرَواُه ُمْسِلٌم َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َأِبي َشْيَبَة َوَعْمٍرو

َنَة حَ  َىاُب فَػَقْد َطُهَر", َوَرَواُه اْبُن ِحبَّاَف بَِلْفِظ قُػتَػْيَبَة َوِفي ِسَياِقِو َعْن اْبِن ُعيَػيػْ ثَِني زَْيُد ْبُن "إَذا ُدِبَغ اإْلِ دَّ
ارَُقْطِنيُّ بِِإْسَناٍد َعَلى َوَلُو َشاِىٌد َُأْسَلَم َسِمْعُت اْبَن َوْعَلَة َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس. َعْن اْبِن ُعَمَر َرَواُه الدَّ

ِة, َوقَاَؿ إنَُّو َحَسٌن, َوآَخُر ِمْن َحِديِث َجاِبٍر َرَواُه اْلَخِطيُب ِفي تَػْلِخيِص اْلُمَتَشاِبِو. ثم  َشْرط الصِّحَّ
الؿ ولكنو ذكر حديث ابن عكيم: "ال تنتفعوا من الميتة بإىاب وال عصب", ثم ذىب إلى اإلع

 كثيرة.  اً ساؽ لو طرق

(, وىو ضعيف, من طريق عبد اهلل بن ٕٛٗٗ(, والنسائي برقم: )ٕٙٔٗأخرجو أبو داود برقم: ) (ٔ)
مالك بن حذافة, عن أمو العالية بن سبيع, عن ميمونة بو, وإسناده ضعيف لجهالة عبد اهلل بن 

ُرِوَي َأنَُّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ:  (:ٖٕٓ/ٔ. قاؿ الحافظ في التلخيص الحبير) مالك وأمو
والقرظ, قيل: ىو ورؽ السََّلم, وقيل: ىو قشرة  -"أَلَْيَس في الشت َواْلَقَرِظ َواْلَماِء َما يَُطهُِّرُه", 

 َوقَاَؿ في شرح المذىب: : َىَذا ِبَهَذا اللَّْفِظ بَاِطٌل اَل َأْصَل َلُو.قَاَؿ النػََّوِويُّ ِفي اْلُخاَلَصةِ  -البلوط 
َدِة َأْو اْلُمثػَ  , َوَىْل ُىَو بِاْلَباِء اْلُمَوحَّ لَّثَِة, ليس الشت ِذْكٌر ِفي اْلَحِديِث َوِإنََّما ُىَو ِمْن َكاَلـِ الشَّاِفِعيِّ

ُرُه َجَزـَ بِاأْلَوَِّؿ اأْلَْزَىِريُّ, قَاَؿ: َوُىَو ِمْن اْلَجَواِىِر الَِّتي َجَعَلَها اللَُّو ِفي  اأْلَْرِض ُتْشِبُو الزَّاَج, َوَجَزـَ َغيػْ
إنَُّو نَػْبٌت طَيُِّب الرَّاِئَحِة ُمرُّ الطَّْعِم يُْدبَُغ ِبِو َوقَاَؿ الشَّْيُخ َأبُو َحاِمٍد ِفي َوقَاَؿ اْلَجْوَىِريُّ: بِأَنَُّو بِاْلُمثَػلََّثِة. 

َوَىَذا ُىَو الَِّذي َأْعرِفُُو َمْرِويِّا. قَاَؿ: , َواْلَقَرِظ َما يَُطهُِّرَىا؟" التػَّْعِليَقة َجاَء ِفي اْلَحِديِث "أَلَْيَس ِفي اْلَماءِ 
َدَة َوَأْصَحابُػَنا يَػْرُوونَُو: "الشَّتُّ َواْلَقَرُظ" َولَْيَس ِبَشْيٍء فَػَهَذا َشْيُخ اأْلَْصَحاِب َقْد َنصَّ َعَلى َأفَّ زِيَا

َماـِ اْلُجَويِْنيِّ َواْلَماَوْرِديِّ َوَمْن تَِبَعُهَما َأْف يُػَقلُِّدوُه  الشَّتِّ ِفي اْلَحِديِث لَْيَسْت ِبَشْيءٍ  َفَكاَف يَػْنَبِغي ِلْْلِ
 أَنَُّو َمرَّ ِفي َذِلَك َوَأْغَرَب اْبُن اأْلَثِيِر فَػَقاَؿ ِفي النػَِّهايَِة ِفي َمادَِّة الشِّيِن َوالثَّاِء اْلُمثَػلََّثِة ِفي اْلَحِديثِ 

ُمونََة فَػَقاَؿ: "أَلَْيَس ِفي الشَّتِّ َواْلَقَرِظ َما يطهره؟ ", والحديث الذي ذكر لَْيَس ِفيِو الشَّتُّ ِبَشاٍة ِلَميْ 
ارَُقْطِنيُّ بِِإْسَناٍد َحَسٍن ِمْن َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس َنْحَو َحِديِث اْلَباِب اأْلَوَِّؿ, َوزَاَد فِ  ي آِخرِِه فَػَقْد َرَواُه الدَّ

ارَُقْطِنيُّ ِمْن َطرِيِق بَػْعَد قَػْوِلوِ  : "إنََّما َحُرـَ َأْكُلَها أو ليس ِفي اْلَماِء َواْلَقَرِظ َما يَُطهُِّرَىا؟ ", َأْخَرَجُو الدَّ
 عباس.َيْحَيى ْبِن أَيُّوَب َعْن ُعَقْيٍل َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُعبَػْيِد اللَِّو ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعبَػْيٍد َعْن اْبِن 
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*******************************الشرح:

اطمتٙمػ وومد ىم٣مٞم٦مَمـاجلٙمقد, إذا أٞمٝم٥م4 إضم٣مدي٧ميمٌٝم٣منأضم٘م٣مم هذه

ايمٔمٙمَمءدمأضم٘م٣ممهذهاجلٙمقدإلمأومقال:

.ايمٛمقويدمذحصحٝمحَمًٙمؿمجٙم٥مًه٣مَمٛمٜم٣مذىمر

(:1/217فًُالمجموع,ُ)اإلمامُالنوويُرحمهُهللاُتعالىُقالُو

ٌَْٔم٥ُمََمَذاِه٤َم: ِهَلؽَم

أََحُدَها: اظمَْْٝمَت٥ِم4 صُمُٙمقِد ـْ َِم رء زَم٣مِغ زم٣ِميمدِّ َيْْمُٜمُر َٓ ـِ زْم فُمَٚمَر ـْ فَم ُرِوَي ٣َم
ظمِ

َأَْحََد, ـْ فَم َواَيَتكْمِ ايمرِّ َأؾْمَٜمُر َوُهَق فَمٛمُْٜمْؿ, اهللَُّ َريِضَ َوفَم٣مئَُِم٥َم, َوازْمٛمِِف, ْم٣َّمِب, اخْلَ

ََم٣ميمٍِؽ. ـْ َوِرَواَي٥ٌمفَم

اِنً: ُالث  َواْلَمْذَهُب ِه, نَمغْمِ ُدوَن ْحِؿ ايمٙمَّ ََمْٟمىُمقِل صِمْٙمُد زَم٣مِغ زم٣ِميمدِّ َوُهَقَيْْمُٜمُر

َْوَزافِملِّ ْٕ اظم٣ٌمركوأيبداودواؽمحؼازمـَراْهَقْيِف.ََمْذَه٤ُما ـِ َوازْم

الُِث: َوالث  ـْ َِم َواظمَُْتَقيمََّد ٛمِْزيَر
َواخْلِ ايْمَ٘مْٙم٤َم َّٓ إ اظمَْْٝمَت٥ِم صُمُٙمقِد ىُمؾ  زمِِف َيْْمُٜمُر

٣م4 ٌُٛم٣َمَأضَمِدمِهَ َأيِبؿَم٣ميم٤ٍِم,َوازمْ-أيايمُم٣مهمٔمٝم٥م–َوُهَقََمْذَه ـِ زْم فَمقِمِّ ـْ َوضَمَ٘مْقُهفَم ـِ

اهللَُّفَمٛمُْٜمََم. ُٔمقٍدَريِضَ ًْ ََم

اِبُع: ٛمِْزيِر4َوالر 
صِمْٙمَداخْلِ َّٓ ِٚمٝمُعإ َوُهَقََمْذَه٤ُمَأيِبضَمٛمِٝمَٖم٥َم.َيْْمُٜمُرزمِِفاجْلَ

ُدوَنَواْلَخاِمُس: ـَم٣مِهُرُه َيْْمُٜمُر ُف َأٞمَّ َّٓ إ ٛمِْزيُر4
َواخْلِ َوايْمَ٘مْٙم٤ُم ِٚمٝمُع اجْلَ َيْْمُٜمُر

ََمْذَه٤ُمهَمٝمُزَم٣مؿمِٛمِِف, همِٝمِف,َوُهَق َٓ  فَمَٙمْٝمِف ؿْم٤ِم,َوُيَِمعمَّ ايمرَّ َتْٔمَٚمُؾدِمايْمَٝم٣مزمِِسُدوَن ًْ

ََم٣ميمٍِؽهمِٝمََمضَمَ٘م٣مُهَأْصَح٣مزُمٛم٣َمفَمٛمُْف.
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اِدُس: ـم٣مهًراَوالس  واخلٛمزير, وايم٘مٙم٤م, اظمَْْٝمَت٥ِم, صُمُٙمقِد مَجِٝمُع زَم٣مِغ زم٣ِميمدِّ َيْْمُٜمُر

َأيِبُيقؽُمَػ.وزم٣مؿمٛم٣ًم4 ـْ فَم وم٣ميمفَداُودَوَأْهُؾايمٓم٣َّمِهِر,َوضَمَ٘م٣مُهاظم٣َْمَوْرِدي 

اِبُع: ؿْم٤ِمَوالس  ايمرَّ دِم ٣م اؽْمتِْٔمََمهُلَ َوََيُقُز ِدزَم٣مٍغ, زماَِل اظمَْْٝمَت٥ِم زمُِجُٙمقِد ُيٛمَْتَٖمُع

.َوايْمَٝم٣مزمِِس4 ْهِريِّ ايمز  ـْ ىػاضَمَ٘مْقُهفَم
ُهللا: ُسدده ُمحمد ُأبو ايمٛمقويدمهذاهمٜمذهقال َمذاه٤مخلِمٜم٣م ؽمٌٔم٥م

اظمقؿمـ,وومدخلِمٜم٣مازمـاظمٛمذردمىمت٣مزمفإوؽمط,َمعؽمققأديمتٜم٣م.

يْمٜمرزم٣ميمدزم٣مغمجٝمعَمـأٞمفهقاظمذه٤مايم٣ًمدس,وأرصمحهذهاظمذاه٤م,

صمٙمقداظمٝمت٥م,وايم٘مٙم٤م,وـم٣مهًرا,وزم٣مؿمٛم٣ًم,وايمديمٝمؾفمعمذيمؽاحلدي٧مايمذيدم

ش.وإيَمإه٣مبدزمغهمٗمدؿمٜمر,»شإذادزمغاْله٣مبهمٗمدؿمٜمر»ايم٣ٌمب,

اهللزمـفم٘مٝمؿريضاهلل َمـضمدي٧مفمٌد احلدي٧م, ئم٣مرضهذا َم٣م وأَم٣م

فمٛمف,همٗمدذىمرهاحل٣مهمظدمايمتٙمخٝمصوذه٤مإلمإفماليمف,سم٣مرةزم٣مٓوْمراب,

وسم٣مرةزمٔمدمآسمِم٣مل,ونمغمه.

  ثمُقالُالنوويُرحمهُهللا:

ََْحََدَوَُمَقاهمِِٗمٝمِف:*
ِٕ  َِمٛمَْٜم٣م:زمَِٟمؾْمَٝم٣مءََواضْمَت٨مَّ

ِه.{ضمرَم٦مفمٙمٝم٘مؿاظمٝمت٥م}وَمْقُلاهللسمٔم٣ملم: ْٙمِدَونَمغْمِ دِماجْلِ َوُهَقفَم٣مم 

فُمَ٘مْٝمٍؿريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل: ـِ زْم اهللَِّ ٌِْد َأسَم٣مَٞم٣مىمَِت٣مُبَرؽُمقِلاهللَِّ»َوزمَِحِدي٧ِمفَم

سَمٛمَْتٖمِ ٓ أن زمُمٜمر ََمْقسمِِف ٌَْؾ وَم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ َٓ َو زم١ِمَِه٣مٍب اظمَْْٝمَت٥ِم ـْ َِم ُٔمقا

ِدي٧ُمُهَقفُمْٚمَدهُتُْؿ.ش,فَمَِم٤ٍم َوَهَذااحْلَ
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اظمَْْٔمٛمَكايمَِّذي َنَّ
ِٕ ْحِؿ,َو اظمٝمت٥مهمٙمؿيْمٜمرزمًمء4ىَم٣ميمٙمَّ ـْ َِم ُفصُمْزٌء َٞمَّ

ِٕ وَم٣ميُمقا:َو

زْمغِ َيُزوُلزم٣ِميمدَّ َٓ ْ٘مُؿ.َٞمِجَسزمِِفُهَقاظمَْْقُتَوُهَقَُماَلِزٌميَمُف, احْلُ ُ ,هَماَلَيَتَٕمغمَّ

* : ٣مزمَِٗمكْمِ ًَّ ايم
ِديَثكْمِ زم٣ِمحْلَ َأْصَح٣مزُمٛم٣َم4 ؿَمُٜمرَ»َواضْمَت٨مَّ هَمَٗمْد َه٣مُب اْْلِ ُدزمَِغ ش,إَذا

ََمإَه٣مٍبُدزمَِغهَمَٗمْدؿَمُٜمرَ» ٌََؼزَمَٝم٣مُٞمُف.ش,َوَأي  ٣مَصِحٝمَح٣مِنىَمََمؽَم َومُهَ

٣ٌَّمٍس* فَم ـُ ازْم َؿَوزمَِحِدي٧ِم َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ فَمٛمُْٜمََم, اهللَُّ َريِضَ

 ََمْٝمُٚمقَٞم٥َم ؾَم٣مِة دِم زمِفِ»وَم٣مَل: هَم٣مْٞمَتَٖمُٔمقا هَمَدزَمُٕمقُه, ٣م, إَه٣مَِبَ َأطَمُذوا َهالَّ َي٣مش, وَم٣ميُمقا

 وَم٣مَل: ََمْٝمَت٥ٌم, ٣َم إَنَّ اهللَِّ: َأىْمُٙمَٜم٣م»َرؽُمقَل ضَمُرَم ََم إٞمَّ دِمَرَواهُش, ٙمٌِؿ ًْ َوَُم ٌَُخ٣مِري  ايْم

 ٌَُخ٣مِري  ٣مايْم ٙمٌِؿهَمَرَواُهدِمآطِمِرىمَِت٣مِبايمْمََّٜم٣مَرِة,َوَأَمَّ ًْ ٣مَُم ؿُمُرٍق,َأَمَّ ـْ َصِحٝمَحْٝمِٜمََمَِم

ََمَقارِم فَمعَم َدوَم٥ِم ايمِمَّ دِم ىَم٣مِة ايمزَّ ىمَِت٣مُب َِمٛمَْٜم٣م: َصِحٝمِحِف: ـْ َِم ََمَقاِوَع دِم هَمَرَواُه

ِه,َأْزَواِجَرؽُمقلِ زَم٣مئِِحَونَمغْمِ ْٝمِد,َوايمذَّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ,َودِمىمَِت٣مِبايمِمَّ اهللَُّ َصعمَّ اهللَِّ

ُف ىَمَٟمٞمَّ ٙمٍِؿ4 ًْ َُم َأهْمَراِد ـْ َِم صَمَٔمَٙمُف ٣مِظ ٖمَّ َواحْلُ ٥ِم َئِٚمَّ ْٕ ا زَمْٔمَض َنَّ
ِٕ  َهَذا َذىَمْرُت ََم َوإِٞمَّ

. ٌَُخ٣مِريِّ ايْم ـْ طَمِٖمَلفَمَٙمْٝمِفََمَقاِؤُمُفَِم

* ٣ٌَّمٍس فَم ـِ ازْم زمَِحِدي٧ِم َأْيًّم٣م: قا اهللََُّواضْمَتج  َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ َزْوِج ؽَمْقَدَة ـْ فَم

َؿوَم٣ميَم٦ْم: ََم٣مسَم٦ْميَمٛم٣َمؾَم٣مٌة,هَمَدزَمْٕمٛم٣َمَمً٘مٜم٣م,شمؿَم٣مزيمٛم٣مَٞمٛمٌُِْذهمِٝمِف4ضَمتَّك»فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ

ؾَمٛم٣ًّم َص٣مَر َئمْش َأزُمق ورواه ه٘مذا, ٌَُخ٣مِري  ايْم زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍدَرَواُه ٛمَِدِه ًْ َُم دِم اظمَْْقِصقِم  عَم

٣ٌَّمٍس,وَم٣مَل: فَم ـِ ازْم ـْ ْقَدِةهَمَٗم٣ميَم٦ْم:َي٣مَرؽُمقَلاهللَََِّم٣مسَم٦ْم»َصِحٝمٍحفَم ًَ
ََم٣مسَم٦ْمؾَم٣مٌةيمِ

٣مةَ ايمُمَّ سَمْٔمٛمِل ,هُماَلَٞم٥ُم َوؽَمٙمََّؿ: فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل َأطَمْذسُمْؿ»هَمَٗم٣مَل هَمَٜمالَّ
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ِدي٧ِم احْلَ ََت٣َمَم َوَذىَمَر ََم٣مسَم٦ْم, وَمْد ؾَم٣مٍة َؽ ًْ ََم َٞمْٟمطُمُذ هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َ٘مَٜم٣م, ًْ ََم ىَمِرَواَي٥ِمش

. ٌَُخ٣مِريِّ ايْم

فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّؿََوزمَِحِدي٧ِمفَم٣مئَُِم٥ُم* اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ فَمٛمَْٜم٣م,َأنَّ اهللَُّ َأََمَر»:َريِضَ

َتْٚمَتَعزمُِجُٙمقِداظمَْ ًْ ٟمِ,َوَأزُمقشْٝمَت٥ِمإَذاُدزمَِٕم٦ْمَأْنُي َرَواُهََم٣ميمٌِؽدِماظمَُْقؿمَّ ـٌ ًَ ضَمِدي٧ٌمضَم

٣ٌَمِس, ََم٣مصَمْفدِمايمٙمِّ ـُ ٛم٥ٍَم,َوَأزُمقَداُودَوازْم ًَ ,َوآطَمُروَن,زمَِٟمؽَم٣مٞمِٝمَدضَم لِّ
٣مئِ ًَ َداُود,َوايمٛمَّ

زَم٣مئِِح. دِمايمذَّ لِّ
٣مئِ ًَ َوايمٛمَّ

٣ٌَّمٍس* فَم ـِ َٟموَم٣مَل:َوزمَِحِدي٧ِمازْم َيَتَقوَّ َأْن َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  َأَراَد

ُفََمْٝمَت٥ٌمهَمَٗم٣مَل: ؽِمَٗم٣مٍء,هَمِٗمٝمَؾيَمُف:إٞمَّ ـْ فِ»َِم ًِ ِفَأْوِرصْم ًِ ٌَثِِفَأْوَٞمَج شِدزَم٣منُمُفَيْذَه٤ُمزمَِخ

حِ َتْدَرِكفَمعَمايمِمَّ ًْ دِماظمُْ ٌِْداهللَِّ ٣مىمُِؿَأزُمقفَم َووَم٣مَلضَمِدي٧ٌمَصِحٝمٌحَرَواُهاحْلَ ٝمَحكْمِ

َووَم٣مَلَهَذاإؽْمٛم٣َمٌدَصِحٝمٌح ٌَْٝمَٜمِٗمل  َوَرَواُهايْم

 صَمْقِن -*َوزمَِحِدي٧ِم ٝمِؿ اجْلِ -زمَِٖمْتِح ٌِِّؼ اظْمَُح ـِ زْم ؽَمَٙمَٚم٥َم ـْ فَم وَمَت٣مَدَة, ـِ -ازْم

َدةِ اظمَُُْمدَّ َدِة اظمَُْقضمَّ ٣ٌَمِء ايْم َوزمَِٖمْتِح اظمُْْٜمَٚمَٙم٥ِم ٣مِء زم٣ِمحْلَ َه٣م -َوىَمْنِ فَمٛمُْف: اهللَُّ »َريِضَ َأنَّ

فِمٛمِْداَْمَرَأٍة,وَم٣ميَم٦ْم:ََم٣م ـْ ٌُقَكَدفَم٣مزمََِمٍءَِم َؿدِمنَمْزَوِةسَم اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللََِّصعمَّ َٞمٌِلَّ

زَمعَم وَم٣ميَم٦ْم: َدزَمْٕمتَِٜم٣م,؟ وَمْد َأيَمْٝمَس وَم٣مَل: ََمْٝمَت٥ٍم, رِم وِمْرزَم٥ٍم دِم َّٓ فِمٛمِْديإ هَم١مِنَّ وَم٣مَل: ,

٣م صَمْقًٞم٣ماطْمَتَٙمُٖمقاشِدزَم٣منَمَٜم٣مَذىَم٣مهُتَ َأنَّ َّٓ زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍدَصِحٝمٍح,إ لِّ
٣مئِ ًَ َرَواُهَأزُمقَداُودَوايمٛمَّ

:ُهَقََمْٔمُروٌف,فٌه:ُ اظمَِْديٛمِلِّ ـُ زْم ٌٍَؾ:ُهَقجَمُْٜمقٌل,َووَم٣مَلفَمقِم  ضَمٛمْ ـُ ُدزْم َودِموَم٣مَلَأَْحَ
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فَمَٙمْٝمِف ؿَمَرَأْت ؿَم٣مِهٌر صِمْٙمٌد ُف َٞمَّ ِٕ َو ىمَِٖم٣مَي٥ٌم4 َذىَمْرَٞم٣م َوهمِٝمََم ىَمثغَِمٌة, َأضَم٣مِدي٧ُم َٟميَم٥ِم ًْ اظمَْ

َس. ٣مِةإَذاسَمٛمَجَّ َٞمَج٣مؽَم٥ٌمهَمَج٣مَزَأْنَيْْمُٜمَرىَمِجْٙمِداظمَُْذىمَّ

َقاُب: ٣ماجْلَ ََوَأَمَّ َي٥ِم,هَمُٜمَقَأَنَّ ْٔ اضْمتَِج٣مصِمِٜمْؿزم٣ِم ـْ ٛم٥َُّم.فَم  ً ْتَٜم٣مايم ٥ٌمطَمِمَّ ٣مفَم٣مَمَّ

 لِّ
٣مئِ ًَ َوايمٛمَّ َِمِذي  ْ َوايمؼمِّ َداُود َأزُمق هَمَرَواُه فُمَ٘مْٝمٍؿ

ـِ زْم اهللَِّ ٌِْد فَم ضَمِدي٧ُم ٣م َوَأَمَّ

ُهْؿ. َونَمغْمُ

: َِمِذي  ْ َيُٗمقُل:وَم٣مَلايمؼمِّ ـِ ًَ احْلَ ـَ زْم َد ,وَم٣مَل:َوؽَمِٚمْٔم٦ُمَأَْحَ ـٌ ًَ ضَمِدي٧ٌمضَم ُهَق

َأَْحَ َوهَم٣مسمِِفىَم٣مَن ٌَْؾ وَم يمَِٗمْقيمِِف َهَذا, فُمَ٘مْٝمٍؿ ـِ ازْم ضَمِدي٧ِم إلَم َيْذَه٤ُم ٌٍَؾ ضَمٛمْ ـُ زْم ُد

َهَذا ٌٍَؾ ضَمٛمْ ـُ زْم ُد َأَْحَ سَمَرَك شُمؿَّ وَم٣مَل: ََْمِر, ْٕ ا آطِمُر َهَذا َيُٗمقُل َوىَم٣مَن , ـِ زمَُِمْٜمَرْي

َرَوىزَمٔمْ ضَمْٝم٧ُم إؽْمٛم٣َمِدِه, دِم اْوَْمَرزُمقا ظم٣ََّم ِدي٧َم4 احْلَ ـْ فَم فُمَ٘مْٝمٍؿ ـِ ازْم ـْ فَم ُّمُٜمْؿ

. َِمِذيِّ ْ صُمَٜمْٝمٛم٥ََم.َهَذاىَماَلُمايمؼمِّ ـْ َأؾْمَٝم٣مٍخَِم

,َوُرِوَيزمَِٟمْرزَمِٔمكَم ـِ ٌَْؾََمْقسمِِفزمَُِمْٜمٍر,َوُرِوَيزمَُِمْٜمَرْي ِدي٧ُموَم َووَمْدُرِوَيَهَذااحْلَ

َيْقًَم٣م.

ٛمَ  ً ايم ََمْٔمِرهَم٥ُم دِمىمَِت٣مزمِِف ٌَْٝمَٜمِٗمل  ٣مِظ:وَم٣مَلايْم ٖمَّ ٥ِماحْلُ َئِٚمَّ ْٕ ا ـْ َِم شَم٣مِر,َوآطَمُروَن ْٔ َوا ـِ

ِدي٧ُمَُمْرؽَمٌؾ,وازمـفم٘مٝمؿيمٝمسزمِم٣مضمٌل. َهَذااحْلَ

 : ْم٣َّميِب 
اخْلَ ِدي٧َم4َووَم٣مَل احْلَ َهَذا ٛمُقا َوَوهَّ زَم٣مِغ ايمدِّ صَمَقاُز ايْمُٔمَٙمََمِء ٥ِم فَم٣مَمَّ ََمْذَه٤ُم

ىمَِت٣مٍب ـْ فَم ضِمَ٘م٣مَي٥ٌم ُهَق ََم إٞمَّ َؿ, ْيٙمؼايمٛمٌلصعماهلليمٔمٝمفَوؽَمٙمَّ ََل فُمَ٘مْٝمٍؿ ـَ ازْم َنَّ
ِٕ
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جَمْٜمُ ََمُْمَٝمَخ٥ٍم ـْ َوفَم َُمّْمَْمِرٌب, ُف زمَِٟمٞمَّ َأْيًّم٣م ُٙمقُه َوفَمٙمَّ ٦ٌُْمَأسَم٣مُهْؿ, سَمْث ْ ََل قيمكَِم

ٌَُتُٜمْؿ. ىػاُصْح
صمفاْلَم٣ممإيم٣ٌمنرَحفاهللدماحلدي٧مومدطمرَّقالُأبوُمحمدُوفقهُهللا:

َليٙمَؼفىمت٣مزمفإرواءايمٕمٙمٝمؾ,وداهمعفمٛمف,وردىمؾهذهايمتٔم٣ميمٝمؾ,وأَم٣مدفمقىأٞم

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,همٛمٔمؿ4َليٙمٗم٣مه,ويم٘مـىمت٣مبايمٛمٌلصعم

اهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿومدمإيمٝمٜمؿ,هَمُٗمِرأفمٙمٝمٜمؿ,وؽمٚمٔمفىمَمؽمٚمٔمفنمغمهَمـ

 فمعمايمٗمقلزم٣مْلرؽم٣ملوهق وهذا زمف, وايم٘مت٣مبَمٔمٚمقل صمٜمٝمٛم٥م, ايمقصمفأزمٛم٣مء

.إول

:ايم٣ٌمبدي٧م,هؾئم٣مرضأضم٣مدي٧مفمعمايمٗمقلزمِمح٥ماحلالوجهُالثانً:

ش,ٓسمٛمتٖمٔمقاَمـاظمٝمت٥مزم١مه٣مبوٓفمِم٤م»:يمٖمٓمفضمدي٧مازمـفم٘مٝمؿ:أقول

 »أيَمإه٣مبدزمغهمٗمدؿمٜمر»وضمدي٧مازمـفم٣ٌمسريضاهللفمٛمٜمَم: دزمغش, إذا

.شدزم٣مغصمٙمقداظمٝمت٥مؿمٜمقره٣مش,»ؿمٜمراْله٣مبهمٗمد

اليًٚمكإه٣مزًم٣م.همزم٣مْلُّي٣مبومٌؾدزم٣منمتف,وأَم٣مإذادزمغاجلٙمديًٚمكو

ثمُقالُالنوويُرحمهُهللاُتعالى:ُ*

٥ِمَأْوصُمٍف: ًَ ََخْ ـْ َقاُبفَمْٛمُفَِم إَذافُمِرَفَهَذا:هَم٣مجْلَ

٣مِظ,أََحُدَها: ٖمَّ احْلُ ـْ َْمٛم٣َمُهفَم ُفضَمِدي٧ٌمَُمْرؽَمٌؾََم٣موَمدَّ .َأٞمَّ

اِنً: ٌََؼ,َوالث  ُفَُمّْمَْمِرٌبىَمََمؽَم أَحد,وٓيٗمدحَأٞمَّ ـْ فَم َِمِذي  ْ َوىَمََمَٞمَٗمَٙمُفايمؼمِّ
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 ـْ فَم وَم٣ميَمُف ُف َٞمَّ
ِٕ  4 ـٌ ًَ ضَم ضَمِدي٧ٌم ُف إٞمَّ : َِمِذيِّ ْ ايمؼمِّ ومقل اجلقازمكم هذيـ دم

ٌََؼ. ُهَوصْمَفَؤْمِٖمِفىَمََمؽَم ُهَقَونَمغْمُ َ اصْمتَِٜم٣مِدِه,َووَمْدزَمكمَّ

الُِث: ىمَِت٣مٌب,الث  ُف َأٞمَّ ٣ٌَمُرَٞم٣م َوَأطْم ـْ َِم ٥ٌَم
َوؽَم٣مظمِ ُرَواًة َوَأىْمَثُر إؽْمٛم٣َمًدا َوَأَصح  ؽَمََمٌع

ْوْمَِراِبهَمِٜمَلَأوْمَقىَوَأْولَم. ِٓ ا

اِبُع: الر  يمِٙمٛمَّْٜمِل4 َِم٥ٌم خُمَِمِّ ٣ٌَمُرَٞم٣م َوَأطْم ايمٛمَّْٜمِل, دِم فَم٣مم  ُف زَم٣مِغ,َأٞمَّ ايمدِّ ٌَْؾ وَم زمََِم

ْٞمتَِٖم٣مِعزَمْٔمَدايم ِٓ ضَم٥ٌمزمَِجَقاِزا ٌم.َُمٌَمِّ َُمَٗمدَّ ٣مص  زَم٣مِغ,َواخْلَ دِّ

زَمْٔمَدهَُواْلَخاِمُس: إَه٣مزًم٣م ك ٚمَّ ًَ ُي َٓ َو ِدزَم٣منِمِف, ٌَْؾ وَم ْٙمُد
اجْلِ َه٣مَب اْْلِ ىَمََمَأنَّ ,

, َت٣مِنِّ ًْ ِج ًِّ ايم َداُود َوَأيِب ؾُمَٚمْٝمٍؾ, ـِ زْم َوايمٛمَّْيِ َد, َأَْحَ ـِ زْم ٙمِٝمِؾ اخْلَ ـْ فَم َْمٛم٣َمُه وَمدَّ

وَ ْقَهِريِّ زَم٣مِغَواجْلَ ايمدِّ ٌَْؾ وَم ٣َم
ظمِ ايمٛمَّْٜمُل زَمْؾ , ِديَثكْمِ احْلَ زَمكْمَ سَمَٔم٣مُرَض هَماَل ِهْؿ, نَمغْمِ

حًي٣م. ىػاسَمٌْمِ
:تعالىُقالُأبوُمحمدُوفقهُهللا

أنضمدي٧مفمٌداهللزمـفم٘مٝمؿَمعأن زمكمإومقال, َيٚمعزمف أولمَم٣م هذا

زمجٙمقداظمٝمت٥مايمٗمقلزمّمٔمٖمفأومرب,يم٘مـفمعمايمٗمقلزمِمحتف,َٓيقزآٞمتٖم٣مع

.ي٧مايمٗم٣موٝم٥مزمْمٜم٣مرةاجلٙمدإذادزمغومٌؾدزمٕمف,وٓئم٣مرضإضم٣مد

.شوفمـازمـفم٣ٌمسريضاهللفمٛمٜمَم»قوله:ُ

روىأيمػوؽمتَمئ٥م اهللزمـفم٣ٌمسريضاهللفمٛمٜمَم, ايمٔم٣ٌمسفمٌد أزمق هق

ٌلصعماهللفمٙمٝمفهمٜمقَمـاظم٘مثريـدمرواي٥ماحلدي٧مفمـايمٛموؽمتكمضمديًث٣م,

.وفمعمآيمفوؽمٙمؿ
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ًٝمقؿملىمَموم٣ملايم
(ٔ)

:

فُمَٚمرْ***َواظمُْْ٘مثُِروَندِمِرَواَيــ٥ِمإشََمْر ـُ َأزُمقُهَرْيــَرَةَيٙمِٝمــِفازْم

 ــْدِريِّ ٌَْحُرىَم٣مخْلُ َوصَمـــ٣مزمٌِرَوَزْوصَمــــ٥ُمايمٛمٌَِّلِّ***َوَأَٞمٌسَوايْم

وايمٔمٙمَمءيذىمرونأٞمفريضاهللفمٛمٜمَمَليًٚمعَمـاحلدي٧مإٓشمالشم٥مفممم

ضمديًث٣م,أوٞمحقذيمؽ,واهللأفمٙمؿ.

.ٝمؾايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿَمٗمٌقيم٥موَمراؽم

ُ ؿمٜمر»قوله: همٗمد اْله٣مب دزمغ شإذا : إذا صمٙمددأي أو اظمٝمت٥م, صمٙمد زمغ

اظمذىم٣مة,همٗمدؿمٜمر,إَم٣مَمـإزايم٥مايمٛمجسفمعمايمٗمقلزم٣ميمٛمج٣مؽم٥م,أوإزايم٥ماخل٧ٌم

 اؽمتخداَمف, همج٣مز ايمٛمج٣مؽم٥م, زمٔمدم ايمٗمقل إذافمعم همٝمٜم٣مَٕن٣م سمٌٗمك سمدزمغ, َل

.يمالؽمتخدامٓسمِمٙمحورؿمقزم٥مورائح٥مَمٛمتٛم٥م,

ُُ:الدباؼةكٌفٌةُ

:(4ُ/55)فًُمسلمُ♫قالُالنوويُ

زَم٣مغََُيُقزُ ايمدِّ ءٍزمُِ٘مؾِّ ُػَرْ ْٙمدِهَمَّماَلِتُيٛمَُمِّ ٌُفُاجْلِ ـَْوَيْٚمٛمَعَُوُيَْمٝمِّ ُوُرودَِِم

٣مدِ ًَ َوَذيمَِؽفَمَٙمْٝمفِايْمَٖم ٦مِّ ىَم٣ميمُمَّ ٤مِّ ٣منَِووُمُُمقرَِوايْمَٗمْرظَِوايمُمَّ َمَّ ٌَفََوََم٣مايمر  َذيمَِؽَأؾْم

ـَ َْدِوَي٥مَِِم ْٕ ايمْم٣َّمِهَرةِا َٓ ضَمٛمِٝمَٖم٥مََأيِبَأْصَح٣مُبَووَم٣مَلفِمٛمَْدَٞم٣مزم٣ِميمتَُّْمِٚمٝمسِحَيُِْمُؾَو

حَيُِْمُؾ َٓ اِبفِمٛمَْدَٞم٣محَيُِْمُؾَو َ ََم٣مدِزم٣ِميمؼم  َفَمعَمَواظمِْْٙمِحَوايمرَّ ْٕ ,ا .هاَصحِّ

:شأطمرصمفَمًٙمؿ»قوله:ُ

                                                           
ُ(.ٛٓٔي ألفيتو في علم الحديث: )ص ف (ٔ)
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وفٌهُقصة: وَم٣مَل: ٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم, فَم ـِ فَمعَم"َمـضمدي٧مازْم َق سُمُِمدِّ

َؿهَمَٗم٣مَل: اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ٣مَرؽُمقُلاهللَِصعمَّ ِِبَ َْٝمُٚمقَٞم٥َمزمَُِم٣مٍةهَمََمسَم٦ْمهَمَٚمرَّ
ٍةظمِ َٓ »ََمْق َهالَّ

 ٣م إَِه٣مَِبَ زمِِف؟َأطَمْذسُمْؿ هَم٣مْٞمَتَٖمْٔمُتْؿ هَمَدزَمْٕمُتُٚمقُه ش هَمَٗم٣مَل: ََمْٝمَت٥ٌم ٣َم إَِنَّ ضَمُرَم»هَمَٗم٣ميُمقا: ََم إِٞمَّ

شَأىْمُٙمَٜم٣م
 (ٔ)

اهلُل َريِضَ ََمْٝمُٚمقَٞم٥َم ـْ فَم ضَمِديثِِٜمََم دِم فُمَٚمَر, َأيِب ـُ َوازْم زَمْ٘مٍر, َأزُمق وَم٣مَل ,

"فَمٛمَْٜم٣م , رواي٥م: ؿمٜمر»ودم اْله٣مبهمٗمد دزمغ إذا ش, رواي٥م إيَم»أطمرى:ودم

ش,إه٣مبدزمغهمٗمدؿمٜمر

.شوفمٛمدإرزمٔم٥م»قوله:ُ

وهؿأزمقداودوايمؼمَمذيوايمٛم٣ًمئلوازمـَم٣مصمف.

.شإيَمإه٣مبدزمغهمٗمدؿمٜمر»قوله:ُ

.,زمٚمٔمٛمكأنَم٣مدزمغؿمٜمروَم٣مَليدزمغَليْمٜمروهذاايمٙمٖمظَمٖمٝمديمٙمحٌم

:اهلذرم,وومٝمؾاؽمؿاظمحٌؼشوفمـؽمٙمٚم٥مزمـاظمحٌؼريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

.٣مصخر,وومٝمؾنمغمذيمؽ,ؾمٜمدضمٛمٝمٛمً

.شدزم٣مغصمٙمقداظمٝمت٥مؿمٜمقره٣م»قوله:ُ

أي وضمدي٧مؽمٙمٚم٥مأٞمف ايمذيهمٝمٜم٣م, يمٙمٗمذر وَمزيؾيمٙمٛمجسأو هل٣م, َمْمٜمر



                                                           
ُ(.ٖٖٙأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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 نمغمَمٔمتٚمد وازمـضم٣ٌمنسمِمحٝمحف ازمـضم٣ٌمن, ٕٞمفصححف ايمٔمٙمَمء4 فمٛمد

.َمـاظمت٣ًمهٙمكم

.شوفمـَمٝمٚمقٞم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م»قوله:ُ

وهلَمٝمٚمقٞم٥مزمٛم٦ماحل٣مرثريضاهللفمٛمٜم٣م,زوجايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعم

آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل سمزوصمٜم٣م اظم٠مَمٛمكم, أَمٜم٣مت وَمـ وؽمٙمؿ, آيمف

وؽمٙمؿزمنف,وَم٣مسم٦مزمنف.

ريضاهللفمٛمٜمَم.وطم٣ميمدزمـايمقيمٝمدوهلطم٣ميم٥مفمٌداهللزمـفم٣ٌمس

.شيمفوؽمٙمؿزمُم٣مةَيروَن٣موم٣ميم٦م:َمرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآ»قوله:ُ

أيْلطمراصمٜم٣مَمـايمٗمري٥م4ضمتكٓسم٠مذيايمٛم٣مسزمٛمتٛمٜم٣م.

ضمرَم٦ماظمٝمت٥م,وأٞمفَٓيقزأىمٙمٜم٣م.فٌه:ُو*

وصمؾ: اهللفمز ََم٦ْم}وم٣مل مُاظمَْْٝمَت٥مُفَمَٙمْٝمُ٘مؿُضُمرِّ ؿَُوايمدَّ ٛمِْزيرَِوحَلْ
َوََم٣ماخْلِ ُأِهؾَّ

َي٥مَُواظمَْْقوُمقَذةَُواظمُْٛمَْخٛمَِٗم٥مُزمِفِاهللَِّيمَِٕمغْمِ دِّ ٌُعَُأىَمَؾَوََم٣مَوايمٛمَّْمِٝمَح٥مَُواظمؼَُْمَ ًَّ ايم َّٓ ََم٣مإِ

ْٝمُتؿْ ُٚمقاَوَأنْايمٛم ُِم٤ِمفَمعَمُذزمَِحَوََم٣مَذىمَّ ًِ َتْٗم ًْ مِسَم َٓ َْز ْٕ ٌؼَذيمُِ٘مؿْزم٣ِم ًْ
:اظم٣مئدة]{همِ

,وىمؾهذهَمٝمت٣مت.[3

آيمفوؽمٙمؿَمـاخلروجإلمَم٣مىم٣منفمٙمٝمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمفٌه:ُو*

أرصم٣مءاظمديٛم٥م4يمٔمٝم٣مدةاظمرى,أويمٗمّم٣مءاحل٣مصم٣مت,أويمٙمِمٙمحزمكماظمًٙمٚمكم,

أويمالؽمتجَممىمَمهقضم٣ملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.
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.شيمقأطمذسمؿإه٣مِب٣م»قوله:ُ

اْلرؾم٣مدإلمَم٣مهمٝمفَمِم٣ميمحايمٔم٣ٌمد.فٌه:ُ*

فمٛمٜمؿَمـايمٗمٙم٥م4ضمتكاضمت٣مصمقاَم٣مىم٣منفمٙمٝمفايمِمح٣مزم٥مريضاهللفٌه:ُو*

إلماؽمتخدامصمٙمقداظمٝمت٥م.

احلٖم٣مظفمعماظم٣ملوإنومؾ.فٌه:ُو*

ايمٛمٌلصعماهلل ذيمؽأَمرهؿ وَمع وايمٌٗمر, وايمُمٝم٣مه إزمٔمرة يذزمحقن همٜمؿ

فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزم٣محلٖم٣مظفمعمهذااظم٣مل,وآٞمتٖم٣معزمف.

.شيمقأطمذسمؿإه٣مِب٣م»قوله:ُو

 هلؿ َٓيقز أطمذديمٝمؾفمعمأٞمف صم٣مز إذا أضمدهؿ: هماليٗمقل نمغمه, أطمذ

ايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧م همٖمل وايمُمحؿ, ايمٙمحؿ ٞمٟمطمذ أن يمٛم٣م صم٣مز اْله٣مب,

اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ, ُف:ؽَمِٚمَعَرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ فَمٛمُْٜمََم,َأٞمَّ اهللَُّ ٌِْداهللََِّريِضَ فَم ـِ صَم٣مزمِِرزْم

٥َم: زمَِٚم٘مَّ َوُهَق ايمَٖمْتِح فَم٣مَم َواظمَْٝمَت٥ِم,»َيُٗمقُل اخَلْٚمِر, زَمْٝمَع َم ضَمرَّ َوَرؽُمقيَمُف اهللََّ إِنَّ

ُيْْمعَمشَواخِلٛمِْزيِر,َوإَْصٛم٣َممِ ٣َم اظمَْٝمَت٥ِم,هَم١مَِنَّ َرؽُمقَلاهللَِّ,َأَرَأْي٦َمؾُمُحقَم ,هَمِٗمٝمَؾ:َي٣م

٣مايمٛم٣َّمُس؟همَ َتِْمٌُِحِِبَ ًْ ٣ماجُلُٙمقُد,َوَي ِِبَ ـُ ,َوُيْدَه ـُ ُٖم  ً ٣مايم ,شَٓ,ُهَقضَمَرامٌ»َٗم٣مَل:ِِبَ

َؿفِمٛمَْدَذيمَِؽ: فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ ظم٣ََّم»شُمؿَّ اهللََّ ايمَٝمُٜمقَدإِنَّ وَم٣مسَمَؾاهللَُّ

زَم٣مفُمقُه,هَمَٟمىَمُٙمقاشَمَٚمٛمَفُ َمؾُمُحقََمَٜم٣ممَجَُٙمقُه,شُمؿَّ شضَمرَّ
 (ٔ)

.

                                                           
ُ(.ٔٛ٘ٔ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٖٕٕٙأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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ُ َمٝمت٥م»قوله: شإَن٣م : َيقز ٓ ؽمٚمٔمقهأي ومد ظم٣م اؽمتِمح٣مزًم٣م ِب٣م, آٞمتٖم٣مع

همٗم٣ملهلؿايمٛمٌلصعماهلل َمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ, وفمٙمٚمقه

ش.يْمٜمره٣ماظم٣مءوايمٗمرظ»فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ:

أييذه٤مٞمج٣مؽم٥ماْله٣مباظم٣مءَمعايمٗمرظ.

 ِب٣موايمٗمرظ: ىم٣من إذا اظمٔمدة يمٔمالج ويًتخدم ايمُمجر, ورق َمـ ٞمقع

ومرضم٥م.

ُالخنزٌرُهلٌُطهرُبالدباغ؟جلدُ

ذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿأناخلٛمزيرٓصمٙمديمفدمإصؾ,وإٞمَميذىمروَن٣م

ايمٙمحؿ أن زمٚمٔمٛمك اْلٞم٣ًمن, ىمجٙمد صمٙمده هم٣مخلٛمزير وإٓ فمٙمٚمٝم٥م, ىمٚمًٟميم٥م

واهللاظمًتٔم٣من.,تِمؾزم٣مجلٙمدَم

واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم

**********
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 ]حكم استعمال آنية الكفار[ُ

)–12 ـْ وفَم اخُلَُمٛمِلِّ ٥ٌََم شَمْٔمَٙم -َأيِب فَمْٛمُف سَمَٔم٣ملَم اهللَُّ َي٣م-َريِضَ وُمْٙم٦ُم: وَم٣مَل:

 آٞمَِٝمتِِٜمْؿ؟وَم٣مَل: دِم َأهَمٛمَْٟمىُمُؾ ىمَِت٣مٍب, َأْهِؾ زمَِٟمْرِضوَمقٍم ٣م إِٞمَّ اهللِ, سَمٟمىُمُٙمقا»َرؽُمقَل َٓ

ُٙمقَه٣م,َوىُمُٙمقاهمِ ًِ َه٣م,هَم٣منْم ُدوانَمغْمَ
شٝمَٜم٣مهمِٝمَٜم٣مإََِّٓأْنَٓجَتِ

(ٔ)
(..َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمفِ

)–11 ـْ َوفَم ضُمَِمكْمٍ ـِ اهللَُّفَمٛمُْٜمََم-فِمْٚمَراَنزْم »-َريِضَ ايمٛمٌَِّلَّ صعماهلل-َأنَّ

ىَم٥مٍ-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ََمَزاَدِةاَْمَرَأٍةَُممْمِ ـْ ُئقاَِم شَوَأْصَح٣مزَمُفسَمَقوَّ
(ٕ)

.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمِف,دِم

(.ضَمِدي٧ٍمؿَمِقيؾٍ

*******************************الشرح:

آٞمٝم٥م:المنصؾُرحمهُهللاُهذٌنُالحدٌثٌنُساق يمٝمٌكمضم٘مؿاؽمتخدام

.اظمممىمكم,وَم٣ميتٔمٙمؼزمذيمؽَمـإضم٘م٣مم

.شوفمـأيبشمٔمٙم٥ٌماخلُمٛملريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

ذىمره٣م أٞمح٣مء, فمدة فمعم أزمٝمف اؽمؿ دم واطمتٙمػ ٞم٣مذ, زمـ صمرشمقم هق

أهؾايمٔمٙمؿ.ايمٛمقويرَحفاهللونمغمهَمـ

ُ

                                                           
(, ولو طرؽ وألفاظ, ٖٜٓٔ(, ومسلم برقم: )ٜٙٗ٘, ٛٛٗ٘, ٛٚٗ٘أخرجو البخاري برقم: ) (ٔ)

ُعن أبي ثعلبة رضي اهلل عنو.

يوجد حديث بهذا النص, ال في البخاري وال في مسلم وال في غيرىما, وإنما ىذا مستنبط من ال  (ٕ)
ُ(.ٕٛٙ(, ومسلم: )ٖٗٗحديث طويل أخرجو البخاري: )
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.شوم٣مل:ومٙم٦م:ي٣مرؽمقلاهلل»قوله:ُ

ٞمداء ٞمداءيمرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿدمضمٝم٣مسمف,أَم٣م وهذا

رؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمٔمدَمقسمف,همالَيقز,ىمَمهقضم٣مل

ىمثغمَمـايمٛم٣مسايمٝمقم,ىمٟمنيٗمقل:ي٣مرؽمقلاهللأنمثٛم٣م,أويٗمقل:ي٣مرؽمقلاهلل

ٓمرَم٣مٞمحـهمٝمف,أو:ي٣مرؽمقلاهلليمقسمٔمٙمؿَم٣مهمٔمٙم٦مأَمتؽ.اٞم

َٓيقزٞمداءايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمٚمثؾهذاايم٘مالم,وهق

َؽ}َمٝم٦م,يٗمقلاهللفمزوصمؾ: ُؿََْمٝم٦ٌِّمإِٞمَّ .[30:ايمزَمر]{ََمٝمُِّتقنََوإَِنَّ

أوَيٚمعيمفزمكموإٞمَمَيقزايمًالمفمٙمٝمفيٗمقل:ايمًالمفمٙمٝمؽي٣مرؽمقلاهلل,

فَمعَمُيَِمٙم قنََوََماَلئَِ٘مَتفُاهللََّإِنَّ}ُٗمقيمف:ايمِمالةوايمًالمىمَمأَمراهللفمزوصمؾزم

٣مَي٣مايمٛمٌَِّلِّ َ ـََأُّي  ٙمِٝمًَمَوؽَمٙمُِّٚمقافَمَٙمْٝمفَِصٙم قاآََمٛمُقاايمَِّذي ًْ وٓ,[53:إضمزاب]{سَم

 َمالئ٘م٥م اهللصمٔمؾ فمعمأن ذيمؽهم٣مٕضم٣مدي٧مسمدل ؽمٚمع زمٟمٞمف َمـيٗم٣مل سمٌٙمٕمف

فَمزَّهللَِِّإِنَّ»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-أَمتفايمًالموم٣مل ؽَمٝم٣َّمضِمكمَََماَلئَِ٘م٥مًَوصَمؾَّ

َْرِض,دِم ْٕ ُٕمقِنا ٌَٙمِّ ـُْي تِلَِم اَلمَُأَمَّ ًَّ شايم
(ٔ)

َمًٔمقد, ازمـ فمـ أَحد أطمرصمف

.◙

يزفمٚمقنأنأهؾايمًٛم٥مومٙم٦َّمحمٌتٜمؿيمٙمٛمٌلجتدفم٣ٌمدايمٗمٌقروايمٔمج٤مأٞمؽ

صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,وهذاَمـصمٜمٙمٜمؿ,وإٓهم١منرؽمقلاهللصعم

                                                           
( ٘ٙٛ, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )(ٕٕٛٔ) النسائيأخرجو  (ٔ(

ُوقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط مسلم.
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وي٘مره واظمقضمديـ, ايمتقضمٝمد, حي٤م وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف ايمممكاهلل

همٗمدأضم٤مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿو اظمممىمكمواظمٛمدديـ, ًٓ زمال

وأزمٔمضأزم٣مهل٤م.

.شإٞم٣مزمٟمرضومقمأهؾىمت٣مب»قوله:ُ

٣ًٌمَم٣مسم٘مقنأرضايمُم٣مم. ونم٣ميم

:أيَمـأهؾايم٘مت٣مب,إَم٣مأني٘مقٞمقاُّيقًدا,أوشومقمأهؾىمت٣مب»قوله:ُ

ٞمِم٣مرى,وإَم٣مأنسم٘مقنخمٙمقؿم٥مزمكمايمٝمٜمقدوايمٛمِم٣مرى.

و زمٟمهؾ ِب٣مايمؽمٚمقا يتٔمٌدون ٣ًٌم ىمت هلؿ ٕن ٘مت٣مب4 يتٔمٌدون, هم٣ميمٛمِم٣مرى

زم٣مْلٞمجٝمؾ,وايمٝمٜمقديتٔمٌدونزم٣ميمتقراة,وىمٌؾومدضمرفونمغموزمدل,إٓأَنؿ

هلؿأضم٘م٣ممختِمٜمؿفمـزمٗمٝم٥ماظمممىمكم,وإٓهمٜمؿَمـمجٙم٥ماظمممىمكم,يٗمقلاهلل

وصمؾ: ـَإِنَّ}فمز ْـىَمَٖمُرواايمَِّذي ىمكِمَايْم٘مَِت٣مِبَأْهؾَِِم صَمَٜمٛمَّؿََٞم٣مرِدِمَواظْمُمْمِ

ـَ ُهؿُْأويَمئَِؽهمِٝمَٜم٣مطَم٣ميمِِدي ٥مَِذ  يَّ .[3:ايمٌٝمٛم٥م]{ايْمػَمِ

و إذاك, يمٝمسفمٛمدهؿ أن دمإيمقهٝم٥مهمٙمٝمسَمٔمٛم٣مه أويمئؽذىمٜمؿ إٞمَم

ايمرزمقزمٝم٥مـم٣مهر,وه٠مٓءومديتًؼمونزمتقضمٝمدايمرزمقزمٝم٥مويممىمقندمسمقضمٝمدو

إيمقهٝم٥م,ٕنايمممكيٟميتفمعمٞمقفمكم:

األول: ايمممك وهق وصمؾ, اهللفمز َمثؾأنذكدمأهمٔم٣مل دمايمرزمقزمٝم٥م,

َئمؾيمفـمٜمغًما,وَمٔمٝمٛم٣ًم,وٞمِمغًما,وٞمًدا.
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َمثؾأنيتٗمربالثانً: وهقايمممكدمإيمقهٝم٥م, ذكدمأهمٔم٣ملايمٔمٌد,

زم٣ميمٔم٣ٌمدةايمتلهلهللفمزوصمؾيمٕمغماهللفمزوصمؾ.

َمٛمٜمؿ واومع وايمٛمِم٣مرى وم٣مليمزمٛمصاايمممكوايمٝمٜمقد همٚمـ وايمًٛم٥م, ٗمرآن

.آنوردهيمِمحٝمحايمًٛم٥مزم١مؽمالَمٜمؿىمٖمريمت٘مذيٌفايمٗمر

.شأهمٛمٟمىمؾدمآٞمٝمتٜمؿ»قوله:ُ

يًٟملفمـهذهاظمًٟميم٥م,وهلضم٘مؿإىمؾدمآٞمٝم٥مايمٝمٜمقدوايمٛمِم٣مرى.

ؽَمَٟمَلو ُف َأٞمَّ ريضاهللفمٛمف, َُمٛمِلِّ اخْلُ ٥ٌََم شَمْٔمَٙم َأيِب ـْ فَم أيبداود دمرواي٥م صم٣مء

َؿوَم٣مَل:إِٞم٣َّم فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ٌُُخقَنَرؽُمقَلاهللَِّ َأْهَؾايْم٘مَِت٣مِبَوُهْؿَيْْم ُٞمَج٣مِوُر

اهللُفَمَٙمْٝمِف ْٚمَر,هَمَٗم٣مَلَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ زُمقَندِمآٞمَِٝمتِِٜمُؿاخْلَ ٛمِْزيَرَوَيمْمَ
دِموُمُدوِرِهُؿاخْلِ

 نَمغْمَ»َوؽَمٙمََّؿ: جَتُِدوا ْ ََل َوإِْن زُمقا, َواْذَ همِٝمَٜم٣م هَمُ٘مُٙمقا َه٣م نَمغْمَ َوصَمْدسُمْؿ َه٣مإِْن

زُمقا شهَم٣مْرضَمُّمقَه٣مزم٣ِمظم٣َْمِءَوىُمُٙمقاَواْذَ
(ٔ)

.

وذيمؽظمٓمٛم٥مسمٙمقشمٜم٣موٞمج٣مؽمتٜم٣مفمعمايمٗمقلزم٣ميمٛمج٣مؽم٥م.

وهؾايمٛمٜملفمـإىمؾوايمممبهمٝمٜم٣ميٖمٝمدايمتحريؿىمَمهقفمعمإؿمالومف؟

أٞمف َمـاجلقاب وهق اؽمتثٛم٣مء, همٝمف وومع ومد ٕٞمف ايمتحريؿ, يٖمٝمد ٓ

َمٔمٙمقم هق ىمَم وَمٛمٜم٣ماظمخِمِم٣متاظمتِمٙم٥م, اظمتِمٙم٥م, اظمخِمِم٣متَمٛمٜم٣م أن

اظمٛمٖمِمٙم٥م.

                                                           
(, وقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل في اإلرواء عند حديث ٜٖٖٛأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٔ)

ُ(, إسناده صحيح.ٖٚرقم: )
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:أيسمٛمزهقافمٛمٜم٣م.شوم٣مل:ٓسمٟمىمٙمقاهمٝمٜم٣م»قوله:ُ

: يمٙمٌٔمدفمـَمُم٣مِبتٜمؿ.أوًلا

ا: ٌا يمٙمٌٔمدفمـَمالَم٥ًمايمٗمذروايمٛمجس.ثان

.شإٓأنٓجتدوانمغمه٣م»قوله:ُ

زمٔمض, َمـ زمٔمّمٜمؿ يًتًٙمػ وايمٛم٣مس ؤمٝمػ, ايمٛم٣مس ضم٣مل ٕن

َمـ يًتٙمٖمقن ايمٛمِم٣مرى,اظمًٙمٚمقن َمـ وَمـصمغماَنؿ ايمٝمٜمقد, َمـ صمغماَنؿ

ورزمَمجتدأنايمٝمٜمقدوايمٛمِم٣مرىيًتٙمٖمقنَمـصمغماَنؿَمـاظمًٙمٚمكم4ٓؽمٝمَم

ايمتلسمٗمعزمكم إَمقر َمـَمثؾهذه ومدَٓيدونَترصًم٣م اظمختٙمْم٥م, دمايمٌالد

فمٙمٝمفاجلغمان, اهللَُّويدل َريِضَ ضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َم ايمٌخ٣مريَمـ دمصحٝمح َم٣م

فَمٛمْ وَم٣ميَم٦ْم: فِمٛمَْد»َٜم٣م, ََمْرُهقَٞم٥ٌم َوِدْرفُمُف َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل َ سُمُقدمِّ

ؾَمِٔمغمٍ ـْ ,زمَِثاَلشمكَِمَص٣مفًم٣مَِم شَُّيُقِديٍّ
(ٔ)

.

قدوىمذيمؽظم٣مومتؾومتٝمؾذه٤مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿإلمايمٝمٜم

دمديتف هم٣ميمُم٣مهدأناظمداطمٙم٥مومديٗمعَمٔمٜم٣مزمٔمض,يْمٙم٤مَمٛمٜمؿأنيُم٣مرىمقا

ايمتٔم٣مَمؾ.

ُ:منُتعاملُمعُالٌهودُوالنصارىُحكم

ويم٘مـيمٝمسَمٔمٛمكذيمؽأنَمـسمٔم٣مَمؾَمعايمٝمٜمقدوايمٛمِم٣مرىي٘مٖمرَمْمٙمًٗم٣م

ىمَمسمزفمؿاخلقارج.

                                                           
ُ(.ٜٕٙٔأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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,ىمَموم٣مل,وٞم٣مسهؿفمعماظمًٙمٚمكموأضمٌٜمؿفمعمديٛمٜمؿوإٞمَمَمـوآهؿ

٣َمَي٣م}سمٔم٣ملم: ـََأُّي  آََمٛمُقاايمَِّذي َأْويمَِٝم٣مءُزَمْٔمُّمُٜمؿَْأْويمَِٝم٣مءََوايمٛمََِّم٣مَرىايْمَٝمُٜمقدَسَمتَِّخُذوآَ

ـْزَمْٔمضٍ ؿَْوََم فَُِمٛمُْ٘مؿَْيَتَقهلَُّ اهللََّإِنََِّمٛمُْٜمؿْهَم١مِٞمَّ :اظم٣مئدة]{ايمٓم٣َّمظمكِِمَايْمَٗمْقمََُّيِْديَٓ

.[52

ٙمتفَمٔمٜمؿظمِمٙمح٥مأَم٣مَمـأختذوٓيتٜمؿسمٗمٝم٥م4اسمٗم٣مءذهؿ,أوىم٣مٞم٦مَمداطم

}:,وم٣ملسمٔم٣ملمديٛمٝم٥م,أودٞمٝمقي٥ميمٙمٚمًٙمؿ,همالضمرجدمذيمؽ َّٓ َِمٛمُْٜمؿْسَمتَُّٗمقاَأنْإِ

.[12:فمٚمرانآل]{سُمَٗم٣مةً

.شإٓأنٓجتدوانمغمه٣م»قوله:ُو

إولم, همٜمل اظمًٙمٚمكم آٞمٝم٥م َمـ نمغمه٣م, وصمد يمق أٞمف فمعم ديمٝمؾ همٝمف

وإضمقط.

.شهم٣منمًٙمقه٣م»قوله:ُ

 رواي٥م ودم هم٣مرضمّمقه٣م»َمًٙمؿ: َمـش, ِب٣م َم٣م يزول ضمتك انمًٙمقه٣م أي

ايمٛمجس,أوايمٗمذر,وسمٟمىمٙمقنهمٝمٜم٣مفمعميٗمكموؿمٚمٟمٞمٝمٛم٥مَمـأَن٣مؿم٣مهرة.

.:وإَمريمإلزم٣مضم٥مشوىمٙمقاهمٝمٜم٣م»قوله:ُ

وٓضمرجفمٙمٝم٘مؿ,وَيقزأنيتٔم٣مؿمكهمٝمٜم٣ممجٝمعزمٔمدنمًٙمٜم٣م٘مٙمقاهمٝمٜم٣مهمأي

.َم٣ميتٔم٣مؿمك,َمـإىمؾوايمممبوآدطم٣مرونمغمذيمؽ
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أنآٞمٝم٥ماظمممىمكمؿم٣مهرة,وإٞمَمأَمرايمٛمٌلصعم:فالشاهدُمنُهذاُالحدٌث

اهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمٕمًٙمٜم٣مظمٓمٛم٥مايمٛمج٣مؽم٥مهمٝمٜم٣م.

شمٚم٥مٞمج٣مؽم٥م, َلي٘مـهمٝمٜم٣م إذا ىمَمؽمٝمٟميتدمضمدي٧م,هماليٙمزمايمٕمًؾوأَم٣م

.فمٚمرانزمـضمِمكمريضاهللفمٛمف

.شريضاهللفمٛمفوفمـفمٚمرانزمـضمِمكم»قوله:ُ

,أؽمٙمؿفم٣ممطمٝمػمريضاهللفمٛمٜمَماخلزافملهقأزمقٞمجٝمدفمٚمرانزمـضمِمكم

َم٣متؽمٛم٥ماشمٛمتكم,ونمزىفمدةنمزوات,وىم٣منص٣مضم٤مراي٥مطمزافم٥ميقمايمٖمتح

.وَخًكم

ضمِمكم فمعموأزمقه اومدم وؽمٙمؿ وفمعمآيمف ٖملَمًٛمدهميمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

,أَحدَمـضمدي ضُمَِمكْمٍ ـِ زْم فِمْٚمَراَن ـْ ضُمَِمْٝمٛم٣ًم,َأْوضَمِِمٝمٛم٣ًمَأسَمكَرؽُمقَل٧مفَم َأنَّ

َِمٛمَْؽ4 ايمَِٗمْقَِمِف ٌُْداظمُْْمَّٙم٤ِِمىَم٣مَنطَمغْمً ُديَمَٔم َؿهَمَٗم٣مَل:َي٣محُمَٚمَّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ اهللِ

 َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  يَمُف هَمَٗم٣مَل َوَأْٞم٦َمسَمٛمَْحُرُهْؿ. ٛم٣َمَم, ًَّ َوايم ايْمَ٘مٌَِد ُيْْمِٔمُٚمُٜمُؿ فَمَٙمْٝمِفىَم٣مَن اهللُ

 َأوُمقَل؟وَم٣مَل: َأْن سَمْٟمَُمُرِن ََم٣م يَمُف: هَمَٗم٣مَل َيُٗمقَل َأْن اهلُل ؾَم٣مَء ََم٣م »َوؽَمٙمََّؿ: ايمٙمُٜمؿَّ وُمِؾ

َٞمْٖمِز,َوافْمِزْمرِمفَمعَمَأْرؾَمِدَأَْمِري ش.وِمٛمِلَذَّ صُمُؾ,شُمؿَّ وَم٣مَل:هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼهَمَٟمؽْمَٙمَؿايمرَّ

َأسمَ إِنِّ هَمَٗم٣مَل: صَم٣مَء رِم: هَمُٗمْٙم٦َم فَمعَم»ْٝمُتَؽ رِم َوافْمِزْم َٞمْٖمِز, َذَّ وِمٛمِل ايمٙمُٜمؿَّ وُمِؾ
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َأَْمِري َأْرؾَمِد ش. وَم٣مَل: َن؟ ْٔ ا َأوُمقُل هَمََم َوََم٣م» ْرُت َأْهَ ََم٣م رِم انْمِٖمْر ايمٙمُٜمؿَّ وُمِؾ

شَأفْمَٙمٛم٦ُْم,َوََم٣مَأطْمَْمْٟمُتَوََم٣مفَمَٚمْدُت,َوََم٣مفَمٙمِْٚم٦ُمَوََم٣مصَمِٜمْٙم٦ُم
(ٔ)

.

اَمرأة»قوله:ُ َمـَمزادة أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿسمقوٟموا

شَمممىم٥م َمـ سمٌمف هذا ايمذي: احلدي٧م اطمتِم٣مر دم أطمرصمفاحل٣مهمظ

ىُمٛم٣َّم"ايمٌخ٣مريوَمًٙمؿدمصحٝمحٜمَم,َمـضمدي٧مفِمْٚمَراَنريضاهللفمٛمفوَم٣مَل:

َوؽَمٙمََّؿ,َوإِ اهلُلفَمَٙمْٝمِف َصعمَّ ََمَعايمٛمٌَِّلِّ ْٝمِؾ,دِمؽَمَٖمٍر ايمٙمَّ ْيٛم٣َمضَمتَّكىُمٛم٣َّمدِمآطِمِر ٣مَأْهَ ٞمَّ

ْٚمِس, ايمُمَّ ضَمر  َّٓ إِ َأْيَٗمَٓمٛم٣َم هَمََم َِمٛمَْٜم٣م, ٣مهمِِر ًَ اظمُ فِمٛمَْد َأضْمعَم َووْمَٔم٥َم َوَٓ َووْمَٔم٥ًم, َووَمْٔمٛم٣َم

هُماَلٌن هُماَلٌن,شُمؿَّ اؽْمَتْٝمَٗمَظهُماَلٌن,شُمؿَّ ـِ ََم َل ٝمِٜمْؿَأزمُ-َوىَم٣مَنَأوَّ ٚمِّ ًَ ُي هَمٛمَِزَ قَرصَم٣مٍء

ازمُِع اخَلْم٣َّمِبايمرَّ ـُ فُمَٚمُرزْم َؿإَِذاَٞم٣مَمََلْ-فَمْقٌفشُمؿَّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ َوىَم٣مَنايمٛمٌَِّل 

 هَمَٙمَمَّ َٞمْقَِمِف, دِم يَمُف حَيُْدُث ََم٣م َٞمْدِري َٓ ٣م َٞمَّ
ِٕ  تَْٝمِٗمُظ, ًْ َي ُهَق َيُ٘مقَن ضَمتَّك ُيقوَمْظ

َوَرهَمَعَصْقسَمُفاؽْمَتْٝمَٗمَظفُمٚمَ َ ٝمًدا,هَمَ٘مػمَّ
ُرَوَرَأىََم٣مَأَص٣مَبايمٛم٣َّمَسَوىَم٣مَنَرصُماًلصَمٙمِ

 َصعمَّ َوَيْرهَمُعَصْقسَمُفزم٣ِميمتَّْ٘مٌغِِمضَمتَّكاؽْمَتٝمَْٗمَظزمَِِمْقسمِِفايمٛمٌَِّل  ُ زم٣ِميمتَّْ٘مٌغِِم,هَمََمَزاَلُيَ٘مػمِّ

اؽْمَتْٝمَٗمَظؾَم َؿ,هَمَٙمَمَّ ْؿ,وَم٣مَل:اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ »َ٘مْقاإيَِمْٝمِفايمَِّذيَأَص٣مَِبُ َأْوَٓ-ََٓوغْمَ

َٟم,شاْرََتُِٙمقا-َيِّمغُم َٞمَزَلهَمَدفَم٣مزم٣ِميمَقُوقِء,هَمَتَقوَّ زَمِٔمٝمٍد,شُمؿَّ ٣مَرنَمغْمَ ًَ َؾ,هَم ,هَم٣مْرََتَ

َصاَلسمِِفإِذَ ـْ اْٞمَٖمَتَؾَِم زم٣ِميمٛم٣َّمِس,هَمَٙمَمَّ اَلِة,هَمَِمعمَّ اُهَقزمَِرصُمٍؾَُمْٔمَتِزٍلََلَْوُٞمقِدَيزم٣ِميمِمَّ

ََمَعايمَٗمْقِم,وَم٣مَل: ََمَعايمَٗمْقِم؟»ُيَِمؾِّ َ وَم٣مَل:َأَص٣مزَمْتٛمِلشََم٣مََمٛمََٔمَؽَي٣مهُماَلُنَأْنسُمَِمقمِّ

                                                           
ُ(.ٕٜٜٜٔأخرجو أحمد في مسنده برقم: ) (ٔ)
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ُفَيْ٘مِٖمٝمَؽ»صَمٛم٣َمزَم٥ٌمَوَََٓم٣مَء,وَم٣مَل: ِٔمٝمِد,هَم١مِٞمَّ اهلُلشفَمَٙمْٝمَؽزم٣ِميمِمَّ َصعمَّ ؽَم٣مَرايمٛمٌَِّل  ,شُمؿَّ

ايمَٔمَْمِش,هَمٛمََزَلهَمَدفَم٣مهُماَلًٞم٣مفَمٙمَ ـَ ٝمِف-ْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ,هَم٣مؾْمَتَ٘مكإيَِمْٝمِفايمٛم٣َّمُسَِم ٚمِّ ًَ ىَم٣مَنُي

َٝمُففَمْقٌف ًِ ٣ٌَم,هَم٣مزْمَتِٕمَٝم٣ماظم٣َمءَ»َوَدفَم٣مفَمٙمِٝم٣ًّمهَمَٗم٣مَل:-َأزُمقَرصَم٣مٍءَٞم َٝم٣مشاْذَه هَم٣مْٞمَْمَٙمَٗم٣م,هَمَتَٙمٗمَّ

 ََمَزاَدسَمكْمِ زَمكْمَ -اَْمَرَأًة ؽَمْمِٝمَحَتكْمِ -َأْو ـَ َأْي ٣م: هَلَ هَمَٗم٣مَٓ ٣م, هَلَ زَمِٔمغٍم فَمعَم ََم٣مٍء ـْ َِم

٣م: هَلَ وَم٣مَٓ طُمُٙمقٌف, َوَٞمَٖمُرَٞم٣م ٣مفَم٥َم ًَّ ايم َهِذِه َأَْمِس زم٣ِمظم٣َْمِء فَمْٜمِدي وَم٣ميَم٦ْم: اظم٣َمُء؟

اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقِل إلَِم وَم٣مَٓ: ؟ ـَ َأْي إلَِم وَم٣ميَم٦ْم: إًِذا َؿ,اْٞمَْمٙمِِٗمل, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف

٣مإلَِم ٣مزمُِئ,وَم٣مَٓ:ُهَقايمَِّذيسَمْٔمٛمكَِم,هَم٣مْٞمَْمٙمِِٗمل,هَمَج٣مَءاِِبَ وَم٣ميَم٦ْم:ايمَِّذيُيَٗم٣مُليَمُفايمِمَّ

زَمِٔمغِمَه٣م, ـْ احَلِدي٧َم,وَم٣مَل:هَم٣مؽْمَتٛمَْزيُمقَه٣مفَم شَم٣مُه فَمَٙمٝمِْفَوؽَمٙمََّؿ,َوضَمدَّ اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ

ايمٛمٌَِّل  َوَدفَم٣م اظمََزاَدسَمكْمِ َأهْمَقاِه ـْ َِم همِٝمِف َغ هَمَٖمرَّ زم١ِمَِٞم٣مٍء, َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َأْو-َصعمَّ

اؽْمُٗمقا-ؽَمْمِٝمَحَتكْمِ ايمٛم٣َّمِس دِم َوُٞمقِدَي , ايمَٔمَزارِمَ َوَأؿْمَٙمَؼ َأهْمَقاَهُٜمََم َوَأْوىَمَٟم

َوىَم٣منَ ؾَم٣مَء ـْ َواؽْمَتَٗمكََم ؾَم٣مَء ـْ َٗمكََم ًَ هَم َأفْمَْمكايمَِّذيَواؽْمَتُٗمقا, َأْن َذاَك آطِمُر

ََم٣مٍء,وَم٣مَل: ـْ َِم إَِٞم٣مًء اجَلٛم٣َمزَم٥ُم فَمَٙمْٝمَؽ»َأَص٣مزَمْتُف سَمٛمُْٓمُرشاْذَه٤ْمهَمَٟمهْمِرنْمُف ,َوِهَلوَم٣مئَِٚم٥ٌم

َ َأَنَّ إيَِمْٝمٛم٣َم يَمُٝمَخٝمَُّؾ ُف فَمٛمَْٜم٣م,َوإِٞمَّ ُأوْمٙمَِع يَمَٗمْد َٜم٣م,َواْيُؿاهللَِّ
ُيْٖمَٔمُؾزمََِمئِ ََم٣م َِمأْلًَةإلَِم َأؾَمد  ٣م

فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: اهللُ َصعمَّ ٣م»َِمٛمَْٜم٣مضِمكَمازْمَتَدَأهمِٝمَٜم٣م,هَمَٗم٣مَلايمٛمٌَِّل  هَمَجَٚمُٔمقاشامْجَُٔمقاهَلَ

٣مؿَمَٔم٣مًَم٣م,هَمَجَٔمُٙمقَه٣مدِمشَمْقٍب َوَدوِمٝمَٗم٥ٍمَوؽَمِقيَٗم٥ٍمضَمتَّكمَجَُٔمقاهَلَ فَمْجَقٍة زَمكْمِ ـْ َِم ٣م هَلَ

٣م:َوََحَُٙمقَه٣مفَمعَم َيَدُّْي٣َم,وَم٣مَلهَلَ سَمْٔمَٙمِٚمكَم,ََم٣مَرِزْئٛم٣َم»زَمِٔمغِمَه٣مَوَوَؤُمقاايمثَّْقَبزَمكْمَ

َأؽْمَٗم٣مَٞم٣م ايمَِّذي ُهَق اهللََّ َـّ
َويَم٘مِ ؾَمْٝمًئ٣م, ََم٣مئِِؽ ـْ ٦ْمشَِم ًَ ٌَ اضْمَت َووَمِد َأْهَٙمَٜم٣م هَمَٟمسَم٦ْم ,
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ِؽَي٣مهُماَلَٞم٥ُم,وَم٣ميَم٦ْم:ايمٔمَ ًَ ٌَ ٣ٌَميِبإلَِمفَمٛمُْٜمْؿ,وَم٣ميُمقا:ََم٣مضَم َج٤ُميَمِٗمَٝمٛمِلَرصُماَلِن,هَمَذَه

 زَمكْمِ ـْ ؽَْمَحُرايمٛم٣َّمِسَِم َٕ ُف إِٞمَّ ٣مزمُِئهَمَٖمَٔمَؾىَمَذاَوىَمَذا,هَمَقاهللَِّ َهَذاايمَِّذيُيَٗم٣مُليَمُفايمِمَّ

ايم إلَِم هَمَرهَمَٔمْتُٜمََم ٣ٌَّمزَم٥ِم, ًَّ َوايم ايمُقؽْمَْمك ٌََٔمْٝمَٜم٣م زم١ِمِْص َووَم٣ميَم٦ْم: َوَهِذِه, َهِذِه ََمِء -ًَّ

َوإَْرَض ََمَء ًَّ ايم َذيمَِؽ-سَمْٔمٛمِل زَمْٔمَد ٙمُِٚمقَن ًْ اظمُ هَمَ٘م٣مَن ٣م, ضَمٗمًّ اهللَِّ يَمَرؽُمقُل ُف إِٞمَّ َأْو

َِمٛمُْف, ِهَل ايمَِّذي َم ْ ايمٌمِّ ٌُقَن ُيِِمٝم َوَٓ ىمكَِم, اظمُمْمِ ـَ َِم ٣م ضَمْقهَلَ ـْ ََم فَمعَم ُيِٕمغُموَن

َيْدفُمقَٞمُ٘مْؿفَمْٚمًدا,هَمَٜمْؾيَمُ٘مْؿدِمهَمَٗم٣ميَم٦ْم:َيْقًَم٣ميمَِٗمْقَِمَٜم٣مََم٣مُأرَ ايمَٗمْقَم َه٠ُمَِٓء ىَأنَّ

"اِْلؽْماَلِم؟هَمَٟمؿَم٣مفُمقَه٣م,هَمَدطَمُٙمقادِماِْلؽْماَلمِ
(ٔ)

.

فم٣ٌمرةفمـومرزم٥مَمِمٛمقفم٥مَمـاجلٙمد,وايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعموالمزادة:

وووقًءاآيمفوؽمٙمؿَليتحرجَمـإطمذَمـذيمؽ ًٓ همدل,اظم٣مء,ذزًم٣موانمت٣ًم

آٞمٝم٥ماظمممىمكمايمْمٜم٣مرة,وأَم٣مٞمج٣مؽم٥ماظمممىمكمهمٜملٞمج٣مؽم٥مدمإصؾفمعمأن

وصمؾ: يمٗمقلاهللفمز ٣مَي٣م}َمٔمٛمقي٥م, َ ـََأُّي  ََمآََمٛمُقاايمَِّذي ىُمقنَإِٞمَّ هَماَلَٞمَجٌساظمُْمْمِ

ِجَدَيْٗمَرزُمقا ًْ َرامَاظمَْ ْقَففَمْٝمَٙم٥مًطِمْٖمُتؿَْوإِنَْهَذافَم٣مَِمِٜمؿْزَمْٔمَداحْلَ ًَ ـْاهللَُُّيْٕمٛمِٝمُ٘مؿُهَم َِم

.[12:ايمتقزم٥م]{ضَم٘مِٝمؿٌفَمٙمِٝمؿٌاهللََّإِنَّؾَم٣مءَإِنْهَمّْمٙمِفِ

وٓسمٛمٖمؽفمٛمٜمؿإٓزم٣مْليَمن,وإٓهمٜمؿفمعمسمٙمؽايمٛمج٣مؽم٥مويمقانمتًٙمقا

زمَمءايمٌح٣مر,ويمذيمؽَيٙمدوندمايمٛم٣مر,واهللاظمًتٔم٣من.



                                                           
ُ(.ٕٛٙ(, ومسلم برقم: )ٖٗٗأخرجو البخاري برقم: ) (ٔ)



 حكم استعمال آنية الكفار[] 

ُ 

[191] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

.شأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿسمقوٟموا»قوله:ُ

آضمتج٣مجزمٖمٔمؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.فٌه:ُ*

أنسمٗمريرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿٕصح٣مزمفروقانفٌه:ُو*

اهللفمٙمٝمٜمؿضمج٥م.

.شَمـَمزادة»قوله:ُ

أيومرزم٥م,َمِمٛمقفم٥مَمـصمٙمد,يزادإيمٝمفصمٙمدآطمر,ضمتكسمتًع.

ايمٓم٣مهرَمـآطمر,ىمَمهقزمٔمدذيمؽوهذهاظمرأةىم٣مٞم٦مَمممىم٥م,شمؿأؽمٙمٚم٦م

ىمكَِم,»:احلدي٧م اظمُمْمِ ـَ َِم ٣م ضَمْقهَلَ ـْ ََم فَمعَم ُيِٕمغُموَن َذيمَِؽ زَمْٔمَد ٙمُِٚمقَن ًْ اظمُ هَمَ٘م٣مَن

هَ ُأَرىَأنَّ ََم٣م يمَِٗمْقَِمَٜم٣م َيْقًَم٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َِمٛمُْف, ايمَِّذيِهَل َم ْ ايمٌمِّ ٌُقَن ُيِِمٝم ٠ُمَِٓءَوَٓ

دِم هَمَدطَمُٙمقا هَمَٟمؿَم٣مفُمقَه٣م, اِْلؽْماَلِم؟ دِم يَمُ٘مْؿ هَمَٜمْؾ فَمْٚمًدا, َيْدفُمقَٞمُ٘مْؿ ايمَٗمْقَم

ش.اِْلؽْماَلمِ

.شدمضمدي٧مؿمقيؾ»قوله:ُ

صمقازآطمتِم٣مريمٙمحدي٧م.فٌه:ُ*

صمقازرواي٥ماحلدي٧مزم٣مظمٔمٛمك4إذاىم٣منَٓيؾزم٣محلدي٧م.فٌه:ُو*

وٓزميمٖمظيمٝمسدمو اظم٣مء, َمـ ذزمقا ويم٘مٛمٜمؿ سمقوٟموا, احلدي٧مأَنؿ

زمٔمدذيمؽ,وٓؽمٝمَمأَمرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف ايمممبأَنؿسمقوٟموا

.,واهللأفمٙمؿزم٣مٓنمت٣ًمليدلفمعمايمْمٜم٣مرةظمـَليِمؾوؽمٙمؿ

**********
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 [تضبيب اإلناء بالفضة جائز] 

)–13ُ ـْ ََم٣ميمٍِؽَوفَم ـِ صعماهللفمٙمٝمف»فمٛمف:ريضاهللَأَٞمِسزْم وَمَدَحايمٛمٌَِّلِّ َأنَّ

٥مٍ همِّمَّ ـْ َٙم٥ًمَِم
ًِ ْٔم٤ِمؽِمْٙم َذََمَ٘م٣مَنايمُمَّ َ ,هَم٣مختَّ شوؽمٙمؿاْٞمَ٘مَنَ

(ٔ)
ٌَُخ٣مِري   (..َأطْمَرصَمُفايْم

*******************************الشرح:

يمٌٝم٣منصمقازإصالحزمٔمضُ:الحدٌثرحمهُهللاُتعالىُساقُالمصنؾُ

ُ.يمٙمٚمٛمٜملفمٛمف٣موأنذيمؽٓئمداؽمتخداَمًأٞمٝم٥مزمًمءَمـايمٖمّم٥موٞمحقه

.شأنومدحايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿاٞم٘من»قوله:ُ

ٕنايم٘مقبي٘مقن,بهقاْلٞم٣مءايمذييممبهمٝمف,وهقنمغمايم٘مقايمٗمدح:

ٙمٝمسيمفذيمؽ.هميمفَمٗمٌض,وأَم٣مايمٗمدح

:ايمٖمرقزمٝمٛمٜمَمأنويٟميتزم٣ميم٘منوايمٖمتحو

هقايمًٜمؿ,وَم٣ميقوعدمرأؽمف.ايمِٗمْدح:

هقاْلٞم٣مءايمذييممبهمٝمفىمَمؽمٌؼَمٔمٛم٣م.ايمَٗمَدح:و

ُو* يمٌٔمضفٌه: وؽمٙمؿومداختذومدضم٣م وفمعمآيمف أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

ضم٣مصمتف,َمـذاب,أوَم٣ميقوعيمفهمٝمف,َمـايمٛمٌٝمذ.

                                                           
ُ(.ٜٖٓٔخاري في صحيحو برقم: )أخرجو الب (ٔ)
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ىم٣منايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمويمٝمساظمرادزم٣ميمٛمٌٝمذاظمً٘مر,وإٞمَمتنبٌه:*

دم ويٛمتٌذيمفدمايمٔمًمهمٝمممزمف آيمفوؽمٙمؿيٛمتٌذيمفدمايمِم٣ٌمحهمٝمممزمففمُمًٝم٣م,

.,وؽمٝمٟميتزمٝم٣مٞمفدمإذزم٥مايمِم٣ٌمح,أيَليِمؾإلمضمداْلؽم٘م٣مر

.شهم٣مختذَم٘م٣منايمُمٔم٤مؽمٙمًٙم٥مَمـهمّم٥م»قوله:ُ

أياختذَم٘م٣منايمممخوايمُمؼؽمٙمًٙم٥مَمـهمّم٥م.

اظمٛمعَمـايمممبدمآٞمٝم٥مايمذه٤موايمٖمّم٥م,وإىمؾوهذاخمِمصحلدي٧م

اظمْمٙمؼ آؽمتخدام ايمتخِمٝمصٓيدلفمعمصمقاز ويم٘مـهذا دمصح٣مهمٜمَم,

يمٙمذه٤موايمٖمّم٥م,دمأٞمٝم٥موَم٣مؾم٣مِبٜم٣م,وإٞمَميًتخدمزمٗمدرَم٣مصم٣مءزمفايمٛمص.

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَمـاظمح٣مهمٓم٥مفمعمفٌه:ُو* فمٙمٝمف َم٣م

.َليٟمَمرزم١ميمٗم٣مءايمٗمدحواْلسمٝم٣منزمٕمغمهاظم٣مل,إذأٞمف

صمقازاؽمتخداماظمٛمٜملفمٛمفيمٙمح٣مصم٥مزمٗمدره٣م,ويمٝمسَمٔمٛمكذيمؽفٌه:ُو*

أنسم٘مقناحل٣مصم٥مَمعوصمقدنمغمهُم٣مٓإؾم٘م٣ملهمٝمف,همٗمدىم٣منفمٛمدهؿاحلديد,

وايمٛمح٣مس,ونمغمذيمؽ,وَمعذيمؽاؽمتخدمايمٖمّم٥م,إَم٣ميمًٜمقيمتٜم٣م,أويمدوام

زمٗم٣مئٜم٣م.

 اؽمتخدَم٦مؽمـَمـٞمح٣مس,أوَمـومِمدير,أوَمـهمٙمقومٝمؾيمرصمؾ:إذا

ىمذارزمَميٙمحٗمؽىمذا,وإناؽمتخدَمتفَمـهمّم٥م,أوَمـذه٤مىم٣منأينيمؽ,

اؽمتخدامه٘مذاهمٙمفأنيًتخدَمفَمـايمذه٤م,ويمٝمسَمـايمٙمٌساظمٛمٜملفمٛمف,و
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يًتخدم هم١منهذا يمٝمسَمـاظمٛمٜملفمٛمف, صٖم٣مئحايمذه٤مدمفمالجايم٘مًقر,

أفمٙمؿ.يمٙمح٣مصم٥م,ويمٝمسهقزمٙمٌس,واهلل

واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم

**********
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 [حكم تخليل الخمر]-]باب إزالة النجاسة وبيانها[

اِنَها] ٌَ َجاَسِةَُوَب [َباُبُإَِزالَِةُالن 

)–12 ـْ ََم٣ميمٍِؽفَم ـِ »ريضاهللفمٛمفوَم٣مَل:َأَٞمِسزْم َرؽُمقُلاهللَِّ صعم-ؽُمئَِؾ

-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ـْ فَم ْٚمِرسُمتََّخُذطَمالًّ »وَم٣مَل:?اخْلَ شَٓ
 (ٔ)

ٙمِؿ ًْ (..َأطْمَرصَمُفَُم

*******************************الشرح:

ىمَمهقيمٌٝم٣منٞمج٣مؽم٥ماخلٚمرُ:الحدٌثرحمهُهللاُتعالىُساقُالمصنؾُ

.ومقلاجلٚمٜمقر

ُُ:«بابُإزالةُالنجاسةُوبٌانهاُ»ُقوله:ُ

ايمٛمج٣مؽم٣مت.أيزم٣مبىمٝمٖمٝم٥مسمزالايمٛمج٣مؽم٥م,وزمٝم٣منأٞمقاع

ايمٛمج٣مؽم٥مسمٛمٗمًؿإلمومًٚمكم:و

وَم٣مدمزم٣مزمف.ءويزيٙمٜم٣ماظم٣ماألول:ُنجاسةُحسٌة؛

يمٗمقلاهللفمزوصمؾ:الثانٌة:ُنجاسةُمعنوٌة؛ اْلؽمالم, ٣َمَي٣م}ويزيٙمٜم٣م َأُّي 

ـَ ََمآََمٛمُقاايمَِّذي ىُمقنَإِٞمَّ أنٓإيمفإٓ[12:ايمتقزم٥م]{َٞمَجٌساظمُْمْمِ ,هم١مذاؾمٜمدوا

ايمممع, وايمتزَمقا اهلل,وأنحمٚمدرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,

 وؽمٙمؿ: آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل وم٣مل ىمَم ضم٣مهلؿ َٓ»ىم٣من ـَ اظم٠ُْمَِم إِنَّ

                                                           
ُ.(ٖٜٛٔأخرجو  مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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شَيٛمُْجُس
(ٔ)

فمـ َمًٙمؿ وأطمرصمف ريضاهللفمٛمف, فمـأيبهريرة َمتٖمؼفمٙمٝمف ,

ٙمَِؿََٓيٛمُْجُس»فمٛمف,زمٙمٖمظ:ضمذيٖم٥مريضاهلل ًْ اظمُ شإِنَّ
(ٕ)

. 

أيإَٓمًٙمؿ.ش,ٓيٚمسايمٗمرآنإٓؿم٣مهر»وِبذاسمٔمٙمؿأنضمدي٧م:

إلم زم٣ميمٗمرآن ي٣ًمهمر َنكأن ومد وؽمٙمؿ وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف ٕن

 فمٖملايمِمحٝمحكمهمأرضايمٔمدو, ـْ فَم ريضاهللفمٛمٜمَم, فُمَٚمَر ـِ زْم اهلِل ٌِْد فَم ـ

فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ:َرؽُمقِلاهللِ اهللُ ٣مهَمَرزم٣ِميْمُٗمْرآِنإلَِمَأْرِض»َصعمَّ ًَ ُفىَم٣مَنَيٛمَْٜمكَأْنُي َأٞمَّ

,خَم٣َمهَم٥َمَأْنَيٛم٣َميَمُفايْمَٔمُدو  شايْمَٔمُدوِّ
(ٖ)

.

ُ:النجاساتُالحسٌة

أَم٣مايمٛمج٣مؽم٣متاحلًٝم٥مهمٗمداطمتٙمػهمٝمٜم٣مايمٔمٙمَمءاطمتالهًم٣مىمثغًما:و

وروثىمؾضمٝمقان.همجٚمٜمقرهؿفمعمٞمج٣مؽم٥مزمقل

ٔمٙمؼزم٣ميم٘مٙم٤مواخلٛمزير.توزمٔمّمٜمؿ:زادٞمج٣مؽم٥ميمٔم٣مب,ورؾمح,َم٣مي

وذه٤مايمُم٣مهمٔمٝم٥مواحلٛمٖمٝم٥مإلمٞمج٣مؽم٥ماظمٛمل.

وذه٤ماجلٚمٜمقرإلمٞمج٣مؽم٥مىمؾطم٣مرجَمـايمٌدن:ىم٣ميمدم,وايمٗمٝمح.

وزمٔمّمٜمؿذه٤مأيًّم٣م:إلمٞمج٣مؽم٥مايمٗملء.

                                                           
ُ.(ٖٔٚ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٕ٘ٛأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
(, من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو, وأخرجو ٖٕٛأخرجو البخاري أيًضا في صحيحو برقم: ) (ٕ)

ُذيفة رضي اهلل عنو.(, من حديث حٕٖٚمسلم في صحيحو برقم: )

ُ.(ٜٙٛٔ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٜٜٕٓأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٖ)
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وايمذي,ودمهذهاْلؿمالوم٣متٞمٓمر,وزمٔمّمٜمؿفمٚمؿووم٣مل:ىمؾحمرمٞمجس

ٞمراهَمـايمٛمج٣مؽم٣متحمِمقردمأرزمٔم٥م:

زمقلاْلٞم٣ًمن.األول:

نم٣مئطاْلٞم٣ًمن.الثانً:

دماحلٝمض.الثالث:

دمايمٛمٖم٣مس.الرابع:

 هلايمتلٞمج٥ًم, إرزمٔم٥م هذه َمـزم٣مٕديم٥م ؽمقاء همٜمقؿم٣مهر, ؽمقاه٣م وَم٣م

اظمحرَم٣مت,أواظم٣ٌمضم٣مت,وؽمٝمٟميتايم٘مالمدمسمٖم٣مصٝمؾزمٔمّمٜم٣مدمَمقؿمٛمف.

ُ:حكمُبولُالكلب

ٌِْداهللَِّ ايمديمٝمؾفمعمأنزمقلايم٘مٙم٤مؿم٣مهر,َم٣مصم٣مءدمايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مفَم

 وَم٣مَل: فمٛمٜمَم, ريضاهلل فمٚمر دِم»زمـ َوسُمْدزمُِر َوسُمْٗمٌُِؾ, ٌُقُل, سَم ايم٘ماَِلُب ىَم٣مَٞم٦ِم

ق َؿ,هَمَٙمْؿَيُ٘مقُٞمقاَيُرؾم  فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ِجِد,دِمَزََم٣مِنَرؽُمقِلاهللَِّ ًْ َنؾَمْٝمًئ٣ماظمَ

َذيمَِؽ ـْ شَِم
(ٔ)

.

يٛمٗمؾفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفهم وَل وسمٌقل, ٣ميم٘مالبىم٣مٞم٦مسمدطمؾزم٘مثرة

وفمعمآيمفوؽمٙمؿأٞمفأَمرزمرشزمقهل٣م.

                                                           
ُ(.ٗٚٔأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل أَمر اظمًجد دم إفمرايب زم٣مل وظم٣م

زم٣ميمرشفمعمزمقيمف,ىمَمدمضمدي٧مأٞمسزمـَم٣ميمؽريضاهللفمٛمفدمايمِمحٝمحكم

.ٞمحقهومدؽمٌؼ,ودمضمدي٧مأيبهريرةريضاهللفمٛمفو

ُ:وماٌُخرجُمنهاحكمُالجراحات,ُ

اجلٚمٜمقر,زمقب وم٣ميمف زمخالفَم٣م دمصحٝمحف اهلل رَحف ايمٌخ٣مري اْلَم٣مم

زُمرِ"ضمٝم٧موم٣مل: ٌُِؾَوايمد  ايمُٗم ـَ :َِم اظمَْخَرصَمكْمِ ـَ َِم َّٓ ََلَْيَرايمُقُوقَءإِ ـْ ,"زَم٣مُبََم

صَم٣مزمٍِر:"شمؿوم٣ملرَحفاهلل: ـْ َؿىَم٣مَن»َوُيْذىَمُرفَم فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

ُم,هَمَرىَمَع,َوؽَمَجَد,َوََم٢َم ْٜمٍؿ,هَمٛمََزهَمُفايمدَّ ًَ وَم٣مِع,هَمُرَِمَلَرصُمٌؾزمِ دِمنَمْزَوِةَذاِتايمرِّ

ش.دِمَصاَلسمِفِ

: ـُ ًَ ٙمُِٚمقَنُيَِمٙم قنَ»َووَم٣مَلاحَل ًْ ش.دِمصِمَراضَم٣مهِتِؿََْم٣مَزاَلاظمُ

 احِلَج٣مِز: َوَأْهُؾ َوفَمَْم٣مٌء, , فَمقِمٍّ ـُ زْم ُد َوحُمَٚمَّ ؿَم٣مُوٌس, ِم"َووَم٣مَل ايمدَّ دِم يَمْٝمَس

."ُوُوقءٌ

فُمَٚمَرريضاهللفمٛمٜمَم: ـُ ازْم ٟمْ"َوفَمٌَمَ ُمَوََلَْيَتَقوَّ ."زَمْثَرًةهَمَخَرَجَِمٛمَْٜم٣مايمدَّ

َأيِبَأْوذَمريض ـُ ."َدًَم٣مهَمَٚم٢َمدِمَصاَلسمِِف"اهللفمٛمف:َوزَمَزَقازْم

 : ـُ ًَ َواحَل فُمَٚمَر, ـُ ازْم حَم٣َممِجِِف"َووَم٣مَل ُؾ ًْ نَم َّٓ إِ فَمَٙمْٝمِف يَمْٝمَس َتِجُؿ: حَيْ ـْ همِٝمَٚم

"
(ٔ)

.

                                                           
ُ(.ٙٗ/  ٔأخرجو البخاري في صحيحو: ) (ٔ)
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ريضاهلل ٣مفِمِديَّ ًَّ ايم ؽَمْٔمٍد ـَ زْم شم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مؽَمْٜمَؾ وَم٣م

 زمَِٟميِّ ايمٛم٣َّمُس: َوؽَمَٟميَمُف َوؽَمٙمََّؿ؟فمٛمف, فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ صُمْرُح ُدوِوَي ٍء َرْ

 َِمٛمِّل, زمِِف َأفْمَٙمُؿ َأضَمٌد زَمِٗمَل ََم٣م َوهَم٣مؿمَِٚم٥ُم»هَمَٗم٣مَل: ََم٣مٌء, همِٝمِف ؽِمِف زمؼُِمْ ََيِلُء فَمقِم  ىَم٣مَن

صُمْرضُمفُ زمِِف هَمُحًِمَ هَمُٟمضْمِرَق, ضَمِِمغٌم هَمُٟمطِمَذ َم, ايمدَّ َوصْمِٜمِف ـْ فَم ُؾ
ًِ شسَمْٕم

(ٔ)
,

ٝمٛمٓمٖمفيمايمدم,أوئغموميمنمًٙمفٛمجس,وإٞمَميمٝمسزمايمدمهم٣محلدي٧مديمٝمؾفمعمأن

.ٕٞمفومذر

,ىمَمشم٦ٌمدمَمـايمٗمذرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿٞمٔمٙمٝمفومدطمٙمعو

ريضاهلل ْدِريِّ َمًٛمدأَحدوؽمٛمـأيبداودونمغممه٣مَمـضمدي٧مَأيِبؽَمِٔمٝمٍداخْلُ

 وَم٣مَل: َرؽُم»فمٛمف, طَمَٙمَعزَمْٝمٛمَََم إِْذ زمَِٟمْصَح٣مزمِِف ُيَِمقمِّ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ قُل

وَم٢َم هَمَٙمَمَّ ْؿ, ٞمَِٔم٣مهَلُ َأيْمَٗمْقا ايْمَٗمْقُم َذيمَِؽ َرَأى هَمَٙمَمَّ ٣مِرِه, ًَ َي ـْ فَم هَمَقَؤَمُٜمََم َٞمْٔمَٙمْٝمِف

اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿَصاَلسَمُف,وَم٣مَل: َٙمُ٘مْؿفَمعَمإيِْمَٗم٣مِءٞمَِٔم٣ميمُِ٘مؿْ»َرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ ,شََم٣مََحَ

فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل هَمَٗم٣مَل ٞمَِٔم٣ميَمٛم٣َم, هَمَٟميْمَٗمْٝمٛم٣َم َٞمْٔمَٙمْٝمَؽ َأيْمَٗمْٝم٦َم َرَأْيٛم٣َمَك وَم٣ميُمقا:

همِٝمٜمِ"َوؽَمٙمََّؿ: ِنَأنَّ َأسَم٣مِنهَمَٟمطْمػَمَ َؿ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ يَؾَصعمَّ
صِمػْمِ إِنَّ َأْو-ََموَمَذًرا

َأًذى "-وَم٣مَل: َرَأىدِم"َووَم٣مَل: هَم١مِْن هَمْٙمَٝمٛمُْٓمْر: ِجِد ًْ اظمَْ إلَِم َأضَمُدىُمْؿ صَم٣مَء إَِذا

همِٝمِٜمََم ْحُفَويْمُٝمَِمؾِّ ًَ شَٞمْٔمَٙمْٝمِفوَمَذًراَأْوَأًذىهَمْٙمَٝمْٚم
(ٕ)

.

                                                           
ُ(.ٖٕٗأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)

(, وإسناده صحيح ٓ٘ٙ(, وأبو داود في سننو برقم: )ٖ٘ٔٔٔأخرجو أحمد في مسنده برقم: ) (ٕ)
ُعلى شرط مسلم.
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.شؽمئؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ

 *ُ فٌه: أهؾ سمٔم٣ملم:ؽم٠مال اهلل وم٣مل ـَْأْرؽَمْٙمٛم٣َمَوََم٣م}ايمٔمٙمؿ, ٌْٙمَِؽَِم وَم َّٓ إِ

 ًٓ ىْمرَِأْهَؾهَم٣مؽْمَٟميُمقاإيَِمْٝمِٜمؿُْٞمقضِملِرصَم٣م ىُمٛمُْتؿْإِنْايمذِّ .[23:ايمٛمحؾ]{سَمْٔمَٙمُٚمقنََٓ

أنايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿىم٣مٞمقاحيرصقنفمعمإذنايمٛمٌلصعمفٌه:ُو*

اهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

ضمتكذيمؽايمرصمؾايمذيوم٣مليمٙمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,أذنرم

.,َمعفمٙمٚمفضمرَم٥مايمزٞم٣مزم٣ميمزٞم٣م

ريضاهللفمٛمفوَم٣مَل:أطمرجهمٗمد ُأََم٣مََم٥َم َأيِب ـْ أَحددمَمًٛمدهَمـضمدي٧مفَم

َرؽُمقَل» َي٣م هَمَٗم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ َأسَمكايمٛمٌَِّلَّ ٣م هَمًتكؾَم٣مزمًّ رِمإِنَّ اْئَذْن اهللِ,

 هَمَٗم٣مَل: ََمْف. ََمْف. َووَم٣ميُمقا: هَمَزصَمُروُه فَمَٙمْٝمِف ايْمَٗمْقُم ٌََؾ هَمَٟموْم َٞم٣م, َِمٛمُْف"زم٣ِميمزِّ هَمَدَٞم٣م اْدُٞمْف,

 ٣ًٌم "وَمِري وَم٣مَل: هَمَجَٙمَس وَم٣مَل: ". َؽ؟ َُمِّ
ِٕ  ٌ ُف
اهلُل"َأَُتِ صَمَٔمَٙمٛمِل َواهللِ . َٓ  وَم٣مَل:

 "همَِداَءَك.وَم٣مَل: َٓ َو َٜم٣مهِتِْؿ َُمَّ
ِٕ  ٌ قَٞمُف

"ايمٛم٣َّمُسحُيِ زْمٛمَتَِؽ؟".وَم٣مَل: ِٓ  ٌ ُف "َأهَمُتِح

 وَم٣مَل: همَِداَءَك اهللُ صَمَٔمَٙمٛمِل اهللِ َرؽُمقَل َي٣م َواهللِ . َٓ  ٌ قَٞمُف"وَم٣مَل:
حُيِ ايمٛم٣َّمُس َٓ َو

 ٌَٛم٣َمهِتِْؿ
"يمِ وَم٣مَل: ". طُْمتَِؽ؟ ِٕ  ٌ ُف صَم"َأهَمُتِح َواهللِ . َٓ  همَِداَءَك.وَم٣مَل: اهللُ َٔمَٙمٛمِل

طََمَقاهِتِْؿ"وَم٣مَل: ِٕ ٌ قَٞمُف
ايمٛم٣َّمُسحُيِ َٓ تَِؽ؟".وَم٣مَل:"َو ٌ ُفيمَِٔمٚمَّ ."َأهَمُتِح َٓ وَم٣مَل:

هِتِْؿ"َواهللِصَمَٔمَٙمٛمِلاهلُلهمَِداَءَك.وَم٣مَل: َٔمَمَّ
ٌ قَٞمُفيمِ

ايمٛم٣َّمُسحُيِ َٓ ٌ ُف".وَم٣مَل:"َو َأهَمُتِح

٣ميَمتَِؽ خِلَ "؟ وَم٣مَل: همَِداَءَك. اهللُ صَمَٔمَٙمٛمِل َواهلِل . َٓ  ٌ قَٞمُف"وَم٣مَل:
حُيِ ايمٛم٣َّمُس َٓ َو
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 هِتِْؿ َٓ ٣م "خِلَ َووَم٣مَل: فَمَٙمْٝمِف َيَدُه هَمَقَوَع وَم٣مَل: ٌَُف,". وَمْٙم ْر َوؿَمٜمِّ ٌَُف َذْٞم انْمِٖمْر ايمٙمُٜمؿَّ

هَمْرصَمُف ـْ زَمْٔمُدَذيمَِؽايْمٖمَ"َوضَمِمِّ ـْ ءٍوَم٣مَل:هَمَٙمْؿَيُ٘م شَتكَيْٙمَتِٖم٦ُمإلَِمَرْ
(ٔ)

.

 ايْمَٔم٣مِصريضاهللفمٛمف: َأيِب ـِ زْم َمـضمدي٧مفُمْثََمَن »ودمؽمٛمـأيبداود َأنَّ

ِجَد ًْ اظمَْ ُؿ َأْٞمَزهَلُ َؿ, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقِل فَمعَم وَمِدَُمقا ظم٣ََّم شَمِٗمٝمٍػ  َوهْمَد

يمُِٗمُٙمقِِبِْؿ,همَ ٌَّْقا,يمَِٝمُ٘مقَنَأَرقَّ َُيَ َٓ وا,َو ُئْممَمُ َٓ وا,َو حُيْمَمُ َٓ ؿُمقافَمَٙمْٝمِفَأْن ٣مؾْمؼَمَ

اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: »هَمَٗم٣مَلَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ َٓ وا,َو سُمْٔممَمُ َٓ وا,َو مَمُ َُتْ َٓ يَمُ٘مْؿَأْن

يَمْٝمَسهمِٝمِفُرىُمقعٌ ـٍ دِمِدي شطَمغْمَ
(ٕ)

.

.شفمـاخلٚمر»قوله:ُ

الخمر: ايمٔمٗمؾ, طم٣مَمر زمٔمضَم٣م َمع زمٔمضاظمقاد ضمتكهمتقوع همٝمخٚمر ,

شمؿزمٔمدذيمؽإذاذبنمْمكفمعمايمٔمٗمؾ, سمرسمٖمعرنمقسمف,ويٕمْملفمعمَم٣مئف,

. ًٓ وص٣مرص٣مضمٌفخمٌق

(فمـفمثَمنزمـ5333صم٣مءفمٛمدايمٛم٣ًمئلونمغمه)ويًٚمكزمٟمماخل٣ٌمئ٧م,ظم٣م

ٌُقا»:وم٣مل◙فمٖم٣من
ْٚمرَاصْمَتٛمِ ٣َماخْلَ ٣ٌَمئ٧ِِم,ُأم هَم١مَِنَّ فُاخْلَ ـَْرصُمٌؾىَم٣منَإِٞمَّ َّ طَماَلُِم

ٌَْٙمُ٘مؿْ ٌََّد,وَم ٥ٌم,اَْمَرَأةٌهَمَٔمٙمَِٗمْتفُسَمَٔم يَمفُهَمَٗم٣ميَم٦ْمصَم٣مِرَيَتَٜم٣م,إيَِمْٝمفِهَمَٟمْرؽَمَٙم٦ْمنَمِقيَّ ٣م: إِٞمَّ

                                                           
(, وإسناده صحيح, رجالو ثقات رجاؿ الصحيح, ٕٕٕٔٔأخرجو أحمد في مسنده برقم: ) (ٔ)

ُ(.ٖٓٚوصححو اإلماـ األلباني في الصحيحة برقم: )

, وضعفو اإلماـ األلباني في ضعيف أبي داود األـ برقم: (ٕٖٙٓأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٕ)
ُ(, وقاؿ فيو: عنعنة الحسن البصري.ٜٕ٘)
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َٜم٣مَدِة,َٞمْدفُمقكَ ََمهَمَْمِٖمَٗم٦ْمصَم٣مِرَيتَِٜم٣مََمعَهَم٣مْٞمَْمَٙمَؼيمِٙمُمَّ ُدوَٞمُف,َٙمَٗمْتفَُأنمْزَم٣مزًم٣مَدطَمَؾىُمٙمَّ

هَمَٗم٣ميَم٦ْمََخٍْر,َوزَم٣مؿمَِٝم٥مُنُماَلمٌفِمٛمَْدَه٣مَوِوٝمَئ٥مٍاَْمَرَأةٍإلَِمَأهْم٢َمضَمتَّك : ََم٣مَواهللَِّإِنِّ

َٜم٣مَدِة,َدفَمْقسُمَؽ ـْيمِٙمُمَّ ,يمَِتَٗمعََدفَمْقسُمَؽَويَم٘مِ َبَأوْفَمقَمَّ ـْسَممْمَ ْٚمَرةَِهِذهَِِم ىَمْٟمؽًم٣م,اخْلَ

ـْهَم٣مؽْمِٗمٝمٛمِل:وَم٣مَلايْمُٕماَلَم,َهَذاسَمْٗمُتَؾَأوْ ْٚمرَِهَذاَِم َٗمْتفُىَمْٟمؽًم٣م,اخْلَ ًَ :وَم٣مَلىَمْٟمؽًم٣م,هَم

ٌُقاايمٛمَّْٖمَس,َووَمَتَؾفَمَٙمْٝمَٜم٣م,َووَمعَضَمتَّكَيِرمْهَمَٙمؿِْزيُدوِن
ِ ْٚمَر,هَم٣مصْمَتٛم ٣َماخْلَ َواهللَِّهَم١مَِنَّ َٓ

َتِٚمعُ يََمُن,ََيْ ْٚمرَِوإِْدََم٣منُاْْلِ اخْلَ َّٓ ِرَجَأنْيَمُٝمقؾِمُؽإِ ٣مَُيْ ٌَفَُأضَمُدمُهَ شَص٣مضِم
 (ٔ)

.

.وؽمتٟميتأضم٘م٣مَمفدمأضم٘م٣ممإؿمٔمٚم٥م

,وومدشم٦ٌمره٣مإلمضم٣ملاخلؾ٣مؽم٘مإأيسُمٕمغمَمـضم٣مل:شسمتخذطماًل»قوله:ُ

 َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ ٌِْداهللِريضاهللفمٛمٜمَم,َأنَّ فَم ـِ دمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مصَم٣مزمِِرزْم

,هَمَدفَم٣مزمِِف,هَمَجَٔمَؾ طَمؾ  َّٓ إِ ُُدَم,هَمَٗم٣ميُمقا:ََم٣مفِمٛمَْدَٞم٣م ْٕ ا َؿؽَمَٟمَلَأْهَٙمُف َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ

»َيْٟمىُمُؾزمِِف,َوَيُٗمقُل: ؾ  ُُدُماخْلَ ْٕ ,ٞمِْٔمَؿا ؾ  ُُدُماخْلَ ْٕ شٞمِْٔمَؿا
(ٕ)

.

اظمتٌالتوومدىم٣مٞم٦مايمٔمربسمٟمسمدمزمفىمثغًما,زمخالفأنهم١مٞمَميقوعزمكم

وَم٣مدمزم٣مِب٣م,ضمتكومٝمؾ:

دمايمزي٦م***رزمـــ٣مزم٥مرزمـــ٥مايمٌٝم٦م سمِمـ٤ُماخلؾَّ

وديٌؽضمًـايمِمقت***هل٣مؽمٌعدصمــ٣مصمــ٣مت

                                                           
, وقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى فيو: صحيح (ٙٙٙ٘برقم: ) سننوفي  النسائيأخرجو  (ٔ(

ُموقوؼ في صحيح النسائي.

ُ(.ٕٕ٘ٓأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٕ)



 ]حكم تخليل الخمر[-باب إزالة النجاسة وبيانها[] 

ُ 

[212] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ٚمر,وص٣مرأَنؿيٟمسمقنإلماخلٚمروومدختوؿمريٗم٥ماخت٣مذاخلٚمرطماًل:فائدة:ُ

َمـَم٣مدمزم٣مزمفهمٝم٘منضمدسمف,همٝمتحقلوأَمـاخلؾ,٣مئًفؾمٝمٝمهمَمً٘مًرا,همٝمِمٌقن

اْلؽم٘م٣مرإلمضم٣ميم٥ماخلؾ.

ُ:(1ُ/47)ُالسالمُفًُسبلُرحمهُهللاُتعالىُالصنعانًُاإلمامُقال

َٙمَٜم٣مهَمَٙمقْ ْطَمٙمَّ ,ََل ََْتِؾَّ ـْزمِٛمَْٗمٙمَِٜم٣مَويَمقْىَم٣مَن,فِماَلٍجزمَِٟميَِّوـَم٣مِهُرهُسَمْْمُٜمْر,َوََل َِم

 ْٚمسِإلَمايمٓمِّؾِّ ُف4َأوْايمُمَّ ًُ سَمْْمُٜمرُ:َووِمٝمَؾفَمْ٘م .َوََتِؾ 

٣م َٙم٦ْمإَذاَوَأَمَّ ٙمَّ َٜم٣مخَتَ ًِ ـْزمِٛمَْٖم ٣َمفِماَلٍجُدونَِِم ضَماَلٌل,ؿَم٣مِهَرةٌهَم١مَِنَّ َّٓ فُإ دِموَم٣مَلَأٞمَّ

ٌَْحرِ ٣َمَيُٗمقيُمقنََأْصَح٣مزمِٛم٣َمَأىْمَثرَإنَّايْم إَنَّ َٙم٦ْمَوإِنْسَمْْمُٜمرَُٓ ٙمَّ َٜم٣مخَتَ ًِ ـْزمِٛمَْٖم نَمغْمَِِم

.فِماَلٍج

دِميمِْٙمُٔمَٙمََمءَِأنََّوافْمَٙمؿْ ْٚمرِطَمؾِّ :َأوْمَقالٍشَماَلشَم٥مَاخْلَ

ُل) َوَّ ْٕ ٣َم:(ا َٙم٦ْمإَذاَأَنَّ ٙمَّ ْٚمرُخَتَ وَمِْمدٍزمَِٕمغْمِاخْلَ َٜم٣م,ضَمؾَّ َٙم٦ْمَوإَِذاطَمٙم  زم٣ِميْمَٗمِْمدِطُمٙمِّ

َٜم٣مضَمُرمَ .طَمٙم 

حَيُْرمُ:(ايمث٣َّمِن) ىُمؾ  ـْسَمَقيمََّدطَمؾٍّ .َُمْْمَٙمًٗم٣مََخْرٍفَم

َأنَّ:(ايمث٣َّميم٧ُِم) ؾَّ ـْسَمَقيم ِدهََِمعَضَماَلٌلاخْلَ ْٚمرَِِم ,َأمْوُمِِمَدؽَمَقاءٌاخْلَ َٓ َّٓ َأنَّإ

ًرا,َص٣مَرْتَأنْزَمْٔمَدسَمَرىَمَٜم٣مإنْآشمِؿٌهَم٣مفِمَٙمَٜم٣م يمَِٔمَدمِايْمَٔمَدايَم٥ِم,جَمُْروُحهللَِِّ,فَم٣مصٍََخْ

٣مإَراوَمتِفِ تَِٜم٣م,ضَم٣مَلهَلَ ِريَّ فََُخْ ىَمََمَواصِم٤ٌمهَم١مِٞمَّ ـْ.ؿَمْٙمَح٥مََأيِبضَمِدي٧ُميَمفَُدلَّ دِموَم٣مَليَم٘مِ

ِح ْ :ايمممَّ حَيِؾ  ؾ  ـُاخْلَ ـْايْمَ٘م٣مئِ ْٚمَرةِفَم فُاخْلَ هَم١مِٞمَّ فًم٣م.َووِمٝمَؾ:َوصُمِٔمَؾطَمؾ  يُمَٕم٥ًمَوَذْ

ٍردِمُصَقٍر. ٚم  ُدوِنخَتَ ـْ ُؾَأْيًّم٣مَِم ايمتََّخٙم 
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 ًرا.َِمٛمَْٜم٣م:إَذاَص٤مَّ َيِِمغُمََخْ َٓ ُؾَو ُفَيَتَخٙمَّ فَمِِمغَمفِمٛم٤ٍَم,هَم١مِٞمَّ ؾِّ دِمإَٞم٣مٍءَُمَٔمتٍَّؼزم٣ِمخْلَ

َٞم٣مِءزمِْمكٍِمَأْو فَمٛم٣َموِمٝمِدَه٣م,َوطُمتَِؿَرْأُساْْلِ ـْ ٣ٌَّمُتايْمِٔمٛم٤َِمَِم َدْتضَم َوَِمٛمَْٜم٣م:إَذاصُمرِّ

ًرا. َيِِمغُمََخْ َٓ ُؾَو ُفَيَتَخٙمَّ َٞمْحِقِه,هَم١مِٞمَّ

وَ طَمالًّ َِمْثاَلُه َؾ َيَتَخٙمَّ َأْن ٌَْؾ وَم فَمَٙمْٝمِف ُأيْمِٗمَل شُمؿَّ ايْمِٔمٛم٤َِم, َأْصُؾ فُمٌِمَ إَذا َِمٛمَْٜم٣م:

ًراَأْصاًل. َيِِمغُمََخْ َٓ ُفَيَتَخٙمَُّؾ,َو ىػاَص٣مِدوًم٣م,هَم١مِٞمَّ
زمٖمٔمؾهم٣مفمؾوطمرصم٦مفمـآؽم٘م٣مرأٞمفَيقزوايمذييٓمٜمرأَن٣ميمقختٙمٙم٦م

.َمـسمٔمٚمدايمتخٙمٝمؾاؽمتخداَمٜم٣مواْلشمؿفمعم

:شٓ»قوله:ُ

أيٓسمتخذوااخلٚمرطماًل,وأَمرزم١مراومتف,وفمدمآٞمتٖم٣معزمف.

ُ:نجاسةُالخمر

اخلٚمر, ٞمج٣مؽم٥م فمعم احلدي٧م ِبذا يًتديمقن ايمٔمٙمؿ أهؾ َمـ اجلٚمٜمقر

وايمِمحٝمحأناخلٚمريمٝمسزمٛمجس,وذيمؽَٕمقر:

زمٛمج٣مؽمتف.أنإصؾدمإؾمٝم٣مءايمْمٜم٣مرة4ضمتكيٟميتايمديمٝمؾاألول:

فمزالثانً: اهلل ومقل َمـ ٞمجس, اخلٚمر أن فمعم اجلٚمٜمقر زمف اؽمتدل َم٣م

٣مَي٣م} وصمؾ: َ ـََأُّي  ََمآََمٛمُقاايمَِّذي ْٚمرُإِٞمَّ اخْلَ َْٞمَِم٣مُبَواظمَْْٝمِنُ ْٕ مَُوا َٓ َْز ْٕ ـِْرصْمٌسَوا َِم

ْٝمَْم٣منِفَمَٚمؾِ ٌُقهُايمُمَّ
ُ٘مؿْهَم٣مصْمَتٛمِ اظم٣مئدة]{سُمْٖمٙمُِحقنَيَمَٔمٙمَّ [30: ايمرصمس, همٗم٣ميمقا:

فمٛمد زمٛمج٥ًم يمٝم٦ًم وإوشم٣من إصٛم٣مم ٕن يتٟمسمك4 ٓ وهذا ايمٛمجس, هق
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هذه فمعم حي٘مٚمقن وٓ زم٣ميمٛمج٣مؽم٥م, اخلٚمر فمعم حي٘مٚمقن هم٘مٝمػ اجلٚمٜمقر,

إؾمٝم٣مءزم٣ميمٛمج٣مؽم٥م.

أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿظم٣مضمرمايمتج٣مرةدماخلٚمر,الثالث:

دمصمراراخلٚمرهم٘منوه٣م,ضمتكؽم٣ملاخلٚمروم٣ممايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿفمعم

ايمٛم٣مس أن ايمً٘مؽوايمْمرق دم ؽم٣مل إذا اخلٚمر أن وَمٔمٙمقم اظمديٛم٥م, ؽم٘مؽ

أَمرهؿزمٕمًؾؽمتٚمرفمٙمٝمف,وَليٛمٗمؾأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ

ايمٛمج٣مؽم٥م.

٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم:الرابع: فَم ـُ شم٦ٌمدمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مازْم

َؿَراِوَي٥َمََخٍْر,هَمَٗم٣مَليَمُفَرؽُمقُل» اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرصُماًلَأْهَدىيمَِرؽُمقِلاهللَِصعمَّ إِنَّ

 َوؽَمٙمََّؿ: فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ََمَٜم٣م؟»اهللِ ضَمرَّ وَمْد اهللَ َأنَّ فَمٙمِْٚم٦َم َهْؾ وَم٣مَل:ش ٣مرَّ ًَ هَم , َٓ

َؿ: اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ٣مًٞم٣م,هَمَٗم٣مَليَمُفَرؽُمقُلاهلِلَصعمَّ ًَ ,هَمَٗم٣مَل:َأََمْرسُمُفشزمَِؿؽَم٣مَرْرسَمُف؟»إِْٞم

 ٌَْٝمِٔمَٜم٣م,هَمَٗم٣مَل: زَمْٝمَٔمَٜم٣م»زمِ َم ضَمرَّ ٣م َِبَ ُذْ َم ايمَِّذيضَمرَّ ضَمتَّك",وَم٣مَل:شإِنَّ هَمَٖمَتَحاظمََْزاَدَة

ش"٣مَذَه٤َمََم٣مهمِٝمٜمَ
 (ٔ)

.

وَليٗمؾيمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأزمٔمدفمٛم٣مايمٛمجس.

أٞمفٓسمالزمزمكمايمتحريؿ,وزمكمايمٛمج٣مؽم٥م.فالشاهدُمنُهذا:

ُ
ُ

                                                           
ُُ(.ٜٚ٘ٔحيحو برقم: )أخرجو مسلم في ص (ٔ)
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ُ:العطورُالتًُتسمىُبالكانولٌا,ُالتًُفٌهاُنسبةُمنُالكحولحكمُ

هلذهايمٔمٙم٥م4وهلأنىمؾحمرمٞمجس,وأناخلٚمرٞمجس,ذه٤مىمثغمأهؾ

إلم زم٣ميم٘محقل,ايمٔمٙمؿ ختٙمط ايمتل وهل زم٣ميم٘م٣مٞمقيمٝم٣م يًٚمك ايمتْمٝم٤مزمَم َتريؿ

وم٣ميمقا:َٕن٣مٞمج٥ًم.

أَن٣ميمٝم٦ًمزمٛمج٥ًم,وإٞمَمضمرماخلٚمرظم٣مسمٗمدم,همالَيقززمٝمٔمف,وايمِمحٝمح:

وَٓيقزذاؤه,وأَم٣مإذاوومعدمصمًؿهم١مٞمفٓيٛمجًف.

ايمٔمثٝمٚمكموهذافمعمايمِمحٝمحَمـأومقالأهؾايمٔمٙمؿ,وهقاطمتٝم٣مرايمٔمالَم٥م

رَحفاهلل,واطمتٝم٣مرمجعَمـاظمتٗمدَمكموَمـاظمتٟمطمريـ.

.همٙمٝمسزمٛمجساحلَمرضمرامأىمٙمف,وَمعذيمؽ:وَمث٣ميمف

وظم٣مو ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ, رىم٤مفمٙمٝمف ظم٣م ٣م ًً يمقىم٣منٞمج

 زمقيمف, أص٣مزمؽَمـ ورزمَم وأٞم٦مسمرىم٤ماحلَمر, ايمرىمقبفمٙمٝمف, يمٔم٣مزمف,وصم٣مز

أنىمورؾمحف وايمٗم٣مفمدة ؾٞمجسضمراموٓفم٘مسوىمؾضمرامطمٌٝم٧موٓ,

.فم٘مس

**********
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,َأََمَرَرؽُمقُلاهللَِّصعم)َوفَمٛمُْفريضاهللفمٛمف–15ُ ٣مىَم٣مَنَيْقُمطَمْٝمػَمَ
وَم٣مَل:ظمََّ

اهللَََّوَرؽُمقيَمُف»اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿَأزَم٣مؿَمْٙمَح٥َم,هَمٛم٣َمَدى: ُٚمِرإِنَّ قِماحْلُ حُلُ ـْ َيٛمَْٜمٝم٣َمٞمُِ٘مْؿفَم

َْهٙمِٝم٥َِّم[ ْٕ ٣َمِرصْمٌس,]ا شهَم١مَِنَّ
(ٔ)

(..َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمف

*******************************الشرح:

ُ ُالمصنؾ ُساق ُتعالى ُهللا احلٚمرُ:الحدٌثرحمه دم ايمٗمقل يمٌٝم٣من

ُ.إهٙمٝم٥م

ريضاهللفمٛمٜمؿ ايمِمح٣مزم٥م َمـ فمدد ايمِمحٝمحكمفمـ دم ضم٘مؿصم٣مء زمٝم٣من

إهٙمٝم٥م :ٜمؿَمٛماحلٚمر أوذم أيب زمـ اهلل وفمٌد فمٚمر اهللوازمـ فمٌد زمـ صم٣مزمر

.مجٝمًٔم٣م╚أيبشمٔمٙم٥ٌماخلُمٛملوازمـفم٣ٌمسويمػماءزمـفم٣مزبوا

ودمصحٝمحايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مزاهرإؽمٙمٚملريضاهللفمٛمفوىم٣منُمـ

ؾمدزمدًرا.

 َمـضمدي٧مفمقمزمـأيبؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمف, وفمـودمصحٝمحَمًٙمؿ

ؽمٙمٚم٥مزمـإىمقعريضاهللفمٛمف
 (ٔ)

.

                                                           
( من طريق محمد بن سيرين, عن أنس ٜٓٗٔ(, ومسلم برقم: )ٜٜٕٔأخرجو البخاري برقم: ) (ٔ)

ُ«.من عمل الشيطاف»بو, وزاد مسلم: 
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ظم٣م إهٙمٝم٥م احلٚمر فمعمَتريؿ اظمتٗمدَمكمواظمتٟمطمريـ َمـ ايمٔمٙمؿ أهؾ ومج٣مهغم

سمٗمدموصم٣مءدمايمِمحٝمحكم وَم٣مَل: فَمٛمُْٜمََم, اهللَُّ ٣ٌَّمٍسَريِضَ فَم ـِ ازْم ـِ َأْدِري»فَم َٓ

اهللُفَمَٙمْٝمِف ُفىَم٣مَنََحُقيَم٥َمايمٛم٣َّمِسهَمَ٘مِرَهَأََنَكفَمٛمُْفَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ َأصْمِؾَأٞمَّ ـْ َؿَِم َوؽَمٙمَّ

َؿاحُلُٚمِرإَْهٙمِٝم٥َّمِ حَلْ ََمُفدِمَيْقِمطَمْٝمػَمَ .شَأْنسَمْذَه٤َمََحُقيَمُتُٜمْؿ,َأْوضَمرَّ

ُ:ُ(1ُ/49)ُالسالمُسبلرحمهُهللاُتعالىُالصنعانًُاإلمامُقالُ

 َٓ َنَّايْمَٗمْقِل,َهَذاَؤْمُػََيَْٖمكَو
َْصَؾِٕ ْٕ صَمِٜمْٙمٛم٣َمَوإِنْايمتَّْحِريُؿ,ايمٛمَّْٜمِلدِما

َتفُ .فِمٙمَّ

 ـُ"َواؽْمَتَدلَّ ٣ٌَّمسٍازْم إرَِمَُّأوضِملَََم٣مدِمَأصِمُدٓوُمْؾ}:سَمَٔم٣ملَموَمْقيمفزمُِٔمُٚمقمِ"فَم

ًَم٣م َي٥مَ[225:إٞمٔم٣مم]{حُمَرَّ ْٔ .ا

فُ ـْصَمَقازًم٣مسَماَلَه٣مهَم١مِٞمَّ ـْؽَمَٟميَمفُظمَِ ِريِٚمَٜم٣م,فَم ِدي٧ِمََتْ فُ»َداُودَأيِبَوحِلَ إلَمصَم٣مءَإٞمَّ

-اهللََِّرؽُمقلِ ؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ـُنَم٣ميم٤ُِم-َوؽَمٙمَّ -اهللََِّرؽُمقَلَي٣م:هَمَٗم٣مَلَأزْمَحرَزْم

 ْؽَمٛم٥َمٌَأَص٣مزَمْتٛم٣َم-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ـَْوََل َأْهقِمؿْمِٔمؿُأََُم٣مََم٣مرِمدِمَيُ٘م َّٓ ؽِمََمنُإ

َْم٦مَوإِٞمَّؽَُحٍُر, قمَضَمرَّ ُٚمرِحُلُ َْهٙمِٝم٥َّمِاحْلُ ْٕ ـَْأْهَٙمَؽَأؿْمِٔمؿْ:هَمَٗم٣مَلا َُحُِركؽَمِٚمكمَِِم

ََم َْمتَٜم٣مهَم١مِٞمَّ ـْضَمرَّ الَِأصْمؾَِِم ٥مَسَمْٟمىُمُؾايمَّتِلُيِريُدشايْمَٗمْرَي٥مِصَمقَّ ٙمَّ .ايْمَٔمِذَرةَُوِهلَاجْلِ

                                                                                                                                        
, ٕٛٔٗ, ٕٚٔٗ, ٕ٘ٔٗ, ٜٜٔٗ, ٖٚٔٗ, ٖ٘٘ٔأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٕ)

(, ومسلم ٜٕ٘٘, ٕٛ٘٘, ٕٚ٘٘, ٕٕ٘٘, ٕٔ٘٘, ٘ٔٔ٘, ٕٕٚٗ, ٕٕٙٗ, ٜٕٔٗ
ُ(.ٜٔٗٔ, ٜٓٗٔ, ٜٖٜٔ, ٖٜٛٔ, ٖٜٚٔ, ٔٙ٘, ٖٜٙٔ, ٚٓٗٔفي صحيحو برقم: )
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َي٥مَزمَِٟمنَّ:َوأُِجٌبَُ ْٔ َِم٦ْما ضََم٣مِدي٧ُمفُمُٚمقََمَٜم٣مطَمِمَّ ْٕ ِحٝمَح٥مُا ََم٥ُم,ايمِمَّ اظمَُْتَٗمدِّ

َوإِنْىَمثغًِما,اطْمتاَِلهًم٣مهمِٝمفِخُمَْتَٙمٌػَُمّْمَْمِرٌب"َداُودَأيِب"ضَمِدي٧َمَوزمَِٟمنَّ َصحَّ

ُٙمفُ ىَْمؾِفَمعَمََحْ ْٕ وَرِة,فِمٛمَْدَِمٛمَْٜم٣ما ُ ىَمََمايميَّ َأيْ,شؽَمٛم٥َمٌَأَص٣مزَمْتٛم٣َم»ومقيمف:فَمَٙمْٝمفَِدلَّ

ةٌ ىػا.َوضَم٣مصَم٥مٌؾِمدَّ
ُ؟هلُتحرٌمُالحمرُاألهلٌةُلنجاستها

.فمعمايمِمحٝمحَمـأومقالأهؾايمٔمٙمؿظم٣مسمٗمدم4ٓاجلقاب:

َم٣مذه٤مإيمٝمفاجلٚمٜمقر,يمٝمًتدلزمففمعمهم٣مظمِمٛمػرَحفاهللؽم٣مقاحلدي٧م

.ضمرمأىمٙمفهمٜمقٞمجس٣موهقأنَم

:شظم٣مىم٣مٞم٦مؽمٛم٥مطمٝمػم»قوله:ُ

اهلجرةنمأي َمـ ايم٣ًمزمٔم٥م وومٝمؾ: ايم٣ًمدؽم٥م, ايمًٛم٥م وىم٣مٞم٦مدم طمٝمػم, زوة

ايمٛمٌقي٥مفمعمص٣مضمٌٜم٣مأهمّمؾايمِمالةوايمًالم,

٣ًٌم"زمٝمٛمٜم٣موزمكماظمديٛم٥م:ومري٥موطمٝمػم: ,وىم٣مٞم٦م"َم٣مئ٥موشمَمٞمكمىمٝمٙمقَمؼًماسمٗمري

اظمًٙمٚمكم, فمعم ِب٣م وصمؾ فمز اهلل وؽمع َم٣مل أول وهل يمٙمٝمٜمقد, َمقؿمـ

وؽمٙمؿ وفمعمآيمف اؽمتٔمِم٦مفمعماظمًٙمٚمكمضمتكأفمْمكايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

ايمراي٥ميمٔمقمزمـأيبؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمف,ىمَمشم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧م

اهللَِّ َرؽُمقَل َأنَّ فَمٛمُْف, اهللَُّ َريِضَ ؽَمْٔمٍد ـُ زْم َيْقَمؽَمْٜمُؾ وَم٣مَل َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ

: َوَرؽُمقيَمُف»طَمْٝمػَمَ اهللََّ فَمعَمَيَدْيِف,حُي٤ِم  اَي٥َمنَمًداَرصُماًلَيْٖمَتُحاهللَُّ ايمرَّ َهِذِه فُْمْمكَِمَّ َٕ

َوَرؽُمقيُمفُ اهللَُّ ٌ ُف
ُشَوحُيِ َأُّي  يَمْٝمَٙمتَُٜمْؿ َيُدوىُمقَن ايمٛم٣َّمُس ٣ٌَمَت هَم وَم٣مَل: , هَمَٙمَمَّ ُئْمَْم٣مَه٣م, ْؿ
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َأْن َيْرصُمق ُٜمْؿ ىُمٙم  َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقِل فَمعَم نَمَدْوا ايمٛم٣َّمُس ٌََح َأْص

 هَمَٗم٣مَل: ؿَم٣ميم٤ٍِم»ُئْمَْم٣مَه٣م, َأيِب ـُ زْم فَمقِم  ـَ َأْي َيُْمَت٘مِلش. اهللَِّ َرؽُمقَل َي٣م ُهَق هَمِٗمٝمَؾ:

ش.ُٙمقاإيَِمْٝمفِهَمَٟمْرؽَم»فَمْٝمٛمَْٝمِف,وَم٣مَل:

َأضَمتَّك َؿدِمفَمْٝمٛمَْٝمِفَوَدفَم٣ميَمُف,هَمػَمَ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ٌََِمَؼَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ زمِِفهَم هَمُٟميِتَ

:َي٣مَرؽُمقَلاهللَِّ,ُأوَم٣مسمُِٙمُٜمْؿضَمتَّك اَي٥َم,هَمَٗم٣مَلفَمقِم  ايمرَّ َوصَمٌع,هَمَٟمفْمَْم٣مُه زمِِف ـْ َْيُ٘م ََل ىَمَٟمْن

َِمْثَٙمٛم٣َم؟هَمَٗم٣مَل:َيُ٘مقٞمُ اْدفُمُٜمْؿإلَِم»قا ٣مضَمتِِٜمْؿ,شُمؿَّ ًَ َؽضَمتَّكسَمٛمِْزَلزمِ
اْٞمُٖمْذفَمعَمِرؽْمٙمِ

زمَِؽ َْنَُّيِْدَياهللَُّ َٕ  اهللَِّهمِٝمِف,هَمَقاهللَِّ ضَمؼِّ ـْ ُهْؿزمََِمََي٤ُِمفَمَٙمْٝمِٜمْؿَِم اِْلؽْماَلِم,َوَأطْمػِمْ

أَ ـْ يَمَؽَِم ُرايمٛمََّٔمؿَِرصُماًلَواضِمًدا,طَمغْمٌ شْنَيُ٘مقَنيَمَؽَُحْ
 (ٔ)

.

وصم٣مءدمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مؽمٙمٚم٥مزمـإىمقعريضاهللفمٛمف:أن

 وم٣مل: وؽمٙمؿ آيمف وفمعم اهللَ»ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف حُي٤ِم  َرصُماًل اَي٥َم ايمرَّ كَمَّ
فُْمْمِ َٕ

َوَرؽُمقيَمفُ -ش َوَرؽُمقيُمفُ»َأْو اهللُ ٌ ُف
حُيِ فمَ-ش هَمَٟمسَمْٝم٦ُم وَم٣مَل: َأوُمقُدُه, زمِِف هَمِجْئ٦ُم ٙمِٝم٣ًّم,

فَمْٝمٛمَْٝمِف دِم َؼ ًَ ٌَ هَم َؿ, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهلِل َرؽُمقَل زمِِف ضَمتَّكَأسَمْٝم٦ُم َأْرََمُد, َوُهَق

اَي٥َم,َوطَمَرَجََمْرضَم٤ٌم,هَمَٗم٣مَل: َأَوَأفْمَْم٣مُهايمرَّ هَمػَمَ

ََمْرضَم٤ُم َأنِّ ُب***وَمْدفَمٙمَِٚم٦ْمطَمْٝمػَمُ اَلِحزَمَْمٌؾجُمَرَّ ًِّ ؾَم٣مىمِلايم

٤ُم ٌََٙم٦ْمسَمَٙمٜمَّ ُروُبَأوْم إَِذااحْلُ

]ايمٌحرايمرصمز[:هَمَٗم٣مَلفَمقِم 

                                                           
ُ(.ٕٙٓٗ(, مسلم في صحيحو برقم: )ٕٜٕٗأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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لضَمْٝمَدرَ ْتٛمِلُأَمِّ ةْىَمَٙمْٝم٧ِمنَم٣مزَم٣مٍتىَمِريِفاظمَْٛمَْٓمرَ***ةَْأَٞم٣مايمَِّذيؽَمٚمَّ

ٛمَْدرَ ًَّ ٣مِعىَمْٝمَؾايم ةُْأوهمِٝمِٜمُؿزم٣ِميمِمَّ

َب ىَم٣مَنايْمَٖمْتُحفَمعَمَيَدْيفِوَم٣مَل:هَمَيَ َرْأَسََمْرضَم٤ٍمهَمَٗمَتَٙمُف,شُمؿَّ
 (ٔ)

.

وأفمزلاهللفمزوصمؾاْلؽمالم,وأهؾاْلؽمالمزمٖمتحطمٝمػم.

شمؿاؽمتٔمٚمؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿُّيقدطمٝمػمفمعمزرافمتٜم٣م,

.زمـاخلْم٣مبريضاهللفمٛمفَمـطمٝمػمضمتكأصمالهؿفمٚمر

وَم٣مَل:ظم فَمٛمُْٜمََم, اهللَُّ َريِضَ فُمَٚمَر ـِ شم٦ٌمدمصحٝمحايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مازْم ٣م

َرؽُمقَلاهللَِّ" ٣ًٌم,هَمَٗم٣مَل:إِنَّ فُمَٚمَر,وَم٣مَمفُمَٚمُرطَمْمِٝم ـَ زْم ٌَْداهللَِّ فَم ٣مهَمَدَعَأْهُؾطَمْٝمػَمَ
ظمََّ

فَمعَم طَمْٝمػَمَ َُّيُقَد فَم٣مََمَؾ ىَم٣مَن َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َووَم٣مَل:َصعمَّ ْؿ, ََم٣م»َأَْمَقاهِلِ ىُمْؿ ُٞمِٗمر 

ىُمُؿاهللَُّ ْٝمِؾ,شَأوَمرَّ ايمٙمَّ ـَ فُمَٚمَرطَمَرَجإلَِمََم٣ميمِِفُهٛم٣َمَك,هَمُٔمِدَيفَمَٙمْٝمِفَِم ـَ زْم ٌَْداهللَِّ فَم َوإِنَّ

َٞم٣موَ ُهْؿ,ُهْؿفَمُدو  نَمغْمَ َٚمُتٛم٣َمَووَمْدهَمُٖمِدفَم٦ْمَيَداُهَوِرصْماَلُه,َويَمْٝمَسيَمٛم٣َمُهٛم٣َمَكفَمُدو  هُتْ

َأمْجََعفُمَٚمُرفَمعَمَذيمَِؽَأسَم٣مُهَأضَمُدزَمٛمِلَأيِباحُلَٗمْٝمِؼ,هَمَٗم٣مَل:َي٣م َرَأْي٦ُمإصِْماَلَءُهْؿ,هَمَٙمَمَّ

فَمعَم َوفَم٣مََمَٙمٛم٣َم َؿ, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ٌد حُمَٚمَّ َٞم٣م َأوَمرَّ َووَمْد ِرصُمٛم٣َم َأخُتْ اظم٠ُْمَِمٛمكَِم, َأَِمغَم

إََمْ ٝم٦ُموَمْقَلَرؽُمقِلاهللََِّصعمَّ ًِ َٞم َطَذيمَِؽيَمٛم٣َم,هَمَٗم٣مَلفُمَٚمُر:َأـَمٛمَٛم٦َْمَأنِّ َقاِلَوَذَ

 َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف وَمُٙمقُصَؽيَمْٝمَٙم٥ًم»اهللُ سَمْٔمُدوزمَِؽ طَمْٝمػَمَ ـْ ُأطْمِرصْم٦َمَِم إَِذا ىَمْٝمَػزمَِؽ

اهللَِّ,هَمَٗم٣مَل:ىَم٣مَٞم٦ْمَهِذِهُهَزْيَٙم٥ًمشزَمْٔمَديَمْٝمَٙم٥مٍ َأيِبايمَٗم٣مؽِمِؿ,وَم٣مَل:ىَمَذزْم٦َمَي٣مفَمُدوَّ ـْ َِم
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َوإزِماًِل,َوفُمُروًو٣م ًٓ ايمثََّٚمِر,ََم٣م ـَ َِم ْؿ ََم٣مىَم٣مَنهَلُ وِمٝمَٚم٥َم فُمَٚمُر,َوَأفْمَْم٣مُهْؿ هَمَٟمصْماَلُهْؿ

٣ٌَملٍ َأوْمَت٣مٍبَوضِم ـْ "َِم
 (ٔ)

.

ُ ؿمٙمح٥م»قوله: أزم٣م وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل اهللصعم رؽمقل أي.شأَمر

.يمتٌٙمٝمغايمٛم٣مسهذااحل٘مؿ

هقزيدزمـؽمٜمؾزمـإؽمقداخلزرصملايمٛمج٣مري:وأبوُطلحة

:وهقايمٗم٣مئؾ,إٞمِم٣مري

.وىمؾيقمدمؾم٣ٌمىملصٝمد***أٞم٣مأزمقؿمٙمح٥مواؽمٚملزيد

 أوىم٣من اخلٚمًكم َم٣متدم ؽمٙمٝمؿ, أم زوج وهق ايمِمح٣مزم٥م, همّمالء َمـ

.ايمقاضمدواخلٚمًقن

ايمٔمٙمؿ.صمقازايمٛمٝم٣مزم٥مدمسمٌٙمٝمغفٌه:ُ*

وصمقبؿم٣مفم٥مإَمغمإذاأَمرزمْم٣مفم٥ماهللفمزوصمؾ.فٌه:ُو*

ذه٤مإيمٝمفأهؾايمًٛم٥مواجلَمفم٥مَمـومٌقلطمػمأضم٣مد,فٌه:ُو* ديمٝمؾظم٣م

ايمذييردهاظمٔمتزيم٥م,ويتٛمٚمريمفدمهذاايمزَم٣منضمزبايمتحرير,ايمذييدفمقإلم

دمنمغمه4هم١منإوم٣مَم٥ماخلالهم٥ماْلؽمالَمٝم٥م,وَم٣مأوم٣مَمٜم٣مدمٞمٖمًف,همّماًلأنيٗمٝمٚمٜم٣م

هذااحلزبومدأؽمسدمزمريْم٣مٞمٝم٣م,وهمتحيمفهمروفًم٣مدمىمثغمَمـزمالداظمًٙمٚمكم

ونمغمه٣م,وهؿَمٔمتزيم٥مدمفمٗم٣مئدهؿ,ويردونطمػمايمقاضمد.

                                                           
ُ(.ٖٕٓٚأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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َمعأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأرؽمؾأزم٣مؿمٙمح٥مريضاهللفمٛمف

ذاطمػمآضم٣مد,وهقواضمد,وومدومٌؾَمٛمفايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿوَليٗمقيمقاه

ويمٝمسزمٚمٗمٌقل.

يًٚمٔمفايمٗمري٤موايمٌٔمٝمد.َمرسمٖمع:أيزمِمقتشهمٛم٣مدى»قوله:ُ

سمٌٙمٝمغايمٔمٙمؿ.فٌه:ُو*

أناْلٞم٣ًمنٓزمدأنيٌكمَم٣مأرؽمؾزمف.فٌه:ُو*

.شإناهللورؽمقيمفيٛمٜمٝم٣مٞم٘مؿ»قوله:ُ

 ايمتحريؿ وهق فمٙمٝمفايمٛمٜمل اهلل صعم وايمرؽمقل وصمؾ, اهللفمز َمـ ي٘مقن

ْمػايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوإٞمَمفمُ,َمٌٙمغفمـاهللىمريؿوفمعمآيمفوؽمٙمؿفمٌد

ايمرؽمقلصعماهلل ٕن وصمؾ4 احلدي٧مفمعماهللفمز وؽمٙمؿدمهذا وفمعمآيمف

فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَمٌٙمغفمـاهللفمزوصمؾ.

و وزمكمضمدي٧م: احلدي٧م, زمكمهذا خم٣ميمٖم٥م وُمْؾ:»ٓ َأْٞم٦َم, ْمِٝم٤ُم اخْلَ زمِْئَس

َئْمِصاهلَلَوَرؽُمقيمَ ـْ شفَُوََم
 (ٔ)

.

إناهللفمزوصمؾ همٝمٗمقل: هم١منذيمؽدمَمقؿمـطمْم٥ٌموحيت٣مجإلمسمٖمِمٝمؾ,

ناهللإضمرمىمذا,وىمذا,ورؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿضمرمىمذا,

ورؽمقلاهللصعما زم٘مذا, زم٘مذافمزوصمؾأَمر وؽمٙمؿأَمر وفمعمآيمف ,هللفمٙمٝمف

                                                           
ُ(, من حديث عدي بن حاتم رضي اهلل عنو.ٓٚٛأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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سمْمٝمٔمقارؽمقلاهللصعمَي٤مفمٙمٝم٘مؿأنسمْمٝمٔمقااهللفمزوصمؾ,وأنيٗمقلَمثاًل

اهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

وومدذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمأنايمٛمٜمليمٙم٘مراه٥م,دمومقلايمٛمٌلصعماهلل

َئْمِصاهللََوَرؽُمقيَمفُ»فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ: ـْ ْمِٝم٤ُمَأْٞم٦َم,وُمْؾ:َوََم .شزمِْئَساخْلَ

 ََم٣ميمٍِؽ ـِ اهللَُّوذيمؽٕٞمفومدشم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأَٞمِسزْم َريِضَ

َؿأٞمفوَم٣مَل: اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ همِٝمِفَوصَمَدضَماَلَوَة»فَمٛمُْف,فَم َـّ ىُم ـْ شَماَلٌثََم

ٌ ُف
حُيِ اظمَْرَءَٓ ٣م,َوَأْنحُي٤ِمَّ ٣َّمؽِمَقامُهَ ُِم إيَِمْٝمِف َأضَم٤مَّ َوَرؽُمقيُمُف اِْليََمِن:َأْنَيُ٘مقَناهللَُّ

هللَِِّ َّٓ ش,َوَأْنَيْ٘مَرَهَأْنَئُمقَددِمايمُ٘مْٖمِرىَمََمَيْ٘مَرُهَأْنُيْٗمَذَفدِمايمٛم٣َّمرِإِ
 (ٔ)

.

.شيٛمٜمٝم٣مٞم٘مؿ»قوله:ُ

يٗمقل آؽمتٔمالء, هم١منايمٛمٜملهقؿمٙم٤مايم٘مػ,فمعموصمف أييٚمٛمٔم٣مٞم٘مؿ,

ـَْرؽُمقيمِفِفَمعَماهللََُّأهَم٣مءَََم٣م}:اهللفمزوصمؾ فِايْمُٗمَرىَأْهؾَِِم ؽُمقلِهَمٙمِٙمَّ َويمِِذيَويمِٙمرَّ

٣مىمِكمَِوايْمَٝمَت٣مََمكايْمُٗمْرزَمك ًَ ـَِواظمَْ ٌِٝمؾَِوازْم ًَّ ىَملْايم نَْمٛمَِٝم٣مءِزَمكْمَُدويَم٥مًَيُ٘مقنََٓ ْٕ ا

ؽُمقُلآسَم٣مىُمؿَُوََم٣مَِمٛمُْ٘مؿْ ,ودم[1:احلمم]{هَم٣مْٞمَتُٜمقافَمٛمْفََُن٣َمىُمؿَْوََم٣مهَمُخُذوهُايمرَّ

ُهَريْ فَمَٙمْٝمِفايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِب اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ فَم ريضاهللفمٛمف, َرَة

 وَم٣مَل: ْؿ»َوؽَمٙمََّؿ, ٠َماهِلِ ًُ زمِ ٌَْٙمُ٘مْؿ وَم ىَم٣مَن ـْ ََم َهَٙمَؽ ََم إِٞمَّ سَمَرىْمُتُ٘مْؿ, ََم٣م َدفُمقِن
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ٌُقُه,َوإَِذاَأَمَ
ٍءهَم٣مصْمَتٛمِ َرْ ـْ ََنَْٝمُتُ٘مْؿفَم ِٜمْؿ,هَم١مَِذا

ْرسُمُ٘مْؿزمَِٟمَْمٍرَواطْمتاَِلهمِِٜمْؿفَمعَمَأْٞمٌَِٝم٣مئِ

شهَمْٟمسُمقاَِمٛمُْفََم٣ماؽْمَتَْمْٔمُتؿْ
(ٔ)

.

ُ:ًُالتحرٌمالنهًٌُقتض

وايمٛمٜمليٗمتيضايمتحريؿ,إٓأنسمٟميتومريٛم٥مدماحلدي٧م,أوطم٣مرجاحلدي٧م4

ٕنايمٗمرائـَمٛمٜم٣ماظمتِمٙم٥موسم٘مقندماحلدي٧مٞمٖمًف,وَمٛمٜم٣مَم٣مسم٘مقنَمٛمٖمِمٙم٥م

َمـايمتحريؿإلمايم٘مراه٥م,وسم٘مقنطم٣مرجاحلدي٧م,همٔمٛمدذيمؽومديتٕمغمايمٛمٜمل

أوٞمحقذيمؽ.

.شاحلٚمرإهٙمٝم٥م»قوله:ُ

طمرجزمفحلقماحلٚمرايمقضمُمٝم٥م,همحَمرايمقضمشضمالل,وَي٤مفمعماظمحرم

زمح٨مأوزمٔمٚمرةأنيٖمديفإذاص٣مدهوهقحمرم,أوص٣مدهوهقدماحلرم.

ومدأىمؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَمـَح٣مرايمقضمش,ىمَمدمو

َؿ"ضمدي٧مأيبوَمَت٣مَدَةريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل: اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ىُمٛم٦ُْمََمَعايمٛمٌَِّلِّ

فَمعَمهَمَرٍس,َوىُمٛمْ حُمِْرَُمقَن,َوَأَٞم٣مَرصُمٌؾضِمؾ  َوُهْؿ َواظمَِديٛم٥َِم ٥َم ََم٘مَّ زَمكْمَ ٣مًءهمِٝمََم ٦ُمَرومَّ

٦ٌُْم هَمَذَه ٍء, يمًَِمْ همكَِم َُمَتَُمقِّ ايمٛم٣َّمَس َرَأْي٦ُم إِْذ َذيمَِؽ, فَمعَم َأَٞم٣م ٌَْٝمٛم٣َم هَم ٣ٌَمِل, اجِل فَمعَم

َٞمْدِري,وُمْٙم٦ُم:ُهَق ْؿ:ََم٣مَهَذا؟وَم٣ميُمقا:َٓ َأْٞمُٓمُر,هَم١مَِذاُهَقَِح٣َمُرَوضْمٍش,هَمُٗمْٙم٦ُمهَلُ

َمَ ُهَق هَمَٗم٣ميُمقا: , َوضْمًِم  ْؿ:َِح٣َمٌر هَلُ هَمُٗمْٙم٦ُم ؽَمْقؿمِل, ٝم٦ُم ًِ َٞم َوىُمٛم٦ُْم َرَأْي٦َم, ٣م

زْم٦ُمدِمَأشَمِرِه, َضَ َٞم٣مِويُمقِنؽَمْقؿمِل,هَمَٗم٣ميُمقا:َُٓٞمِٔمٝمٛمَُؽفَمَٙمْٝمِف,هَمٛمََزيْم٦ُمهَمَٟمطَمْذسُمُف,شُمؿَّ
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 النهي عن أكل لحوم الحمر األهلية[] 

ُ 

[215] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

وُمقَمُ ْؿ: هَلُ هَمُٗمْٙم٦ُم إيَِمْٝمِٜمْؿ, هَمَٟمسَمْٝم٦ُم ضَمتَّكفَمَٗمْرسُمُف, َذاَك َّٓ إِ ـْ َيُ٘م هَم٣مضْمَتِٚمُٙمقا,هَمَٙمْؿ قا

زَمْٔمُّمُٜمْؿ, َوَأىَمَؾ زَمْٔمُّمُٜمْؿ, هَمَٟمزَمك زمِِف, صِمْئُتُٜمْؿ ضَمتَّك هَمَحَٚمْٙمُتُف ُف,  ً َٞمَٚم َٓ وَم٣ميُمقا:

شْمُتُف هَمَحدَّ هَمَٟمْدَرىْمُتُف َؿ, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ يَمُ٘مُؿ َأؽْمَتْقوِمُػ َأَٞم٣م ْؿ: هَلُ هَمُٗمْٙم٦ُم

 َِمٛمُْف؟»رِم:احَلِدي٧َم,هَمَٗم٣مَل ٌء ىُمُٙمقا,هَمُٜمَق»وُمْٙم٦ُم:َٞمَٔمْؿ,هَمَٗم٣مَل:شَأزَمِٗمَلََمَٔمُ٘مْؿَرْ

شؿُمْٔمٌؿَأؿْمَٔمَٚمُ٘مُٚمقُهاهللَُّ
(ٔ)

.

هديإلمايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَمـَح٣مرايمقضمشهمرده,وأُ

ريضاهللفمٛم ْٝمثِلِّ صَمث٣َّمََم٥َمايمٙمَّ ـِ ْٔم٤ِمزْم ُف"ف:ىمَمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مايمِمَّ َأٞمَّ

َأْو زم٣ِمٕزَْمَقاِء, َوُهَق َوضْمُِمٝم٣ًّم, َِح٣َمًرا َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ يمَِرؽُمقِل َأْهَدى

فَمَٙمْٝمفِ ُه هَمَردَّ اَن, "زمَِقدَّ وَم٣مَل: َوصْمِٜمِف دِم َرَأىََم٣م هَمَٙمَمَّ ٣م», َأٞمَّ َّٓ إِ فَمَٙمْٝمَؽ ُه َٞمُردَّ ْ ََل ٣م إِٞمَّ

شضُمُرمٌ
(ٕ)

.

وإٞمَمردهٕٞمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣منحمرًَم٣م,وصٝمدٕصمٙمف,

ص٣مدهوهقدمأزمقومت٣مدةريضاهللفمٛمفأنودمضمدي٧مأيبومت٣مدةريضاهللفمٛمف

وَليِمدهَمـأصمؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,احلؾويمٝمسزمٚمحرم

,همٙمٜمذاصم٣مزهلؿإىمؾَمٛمف.اظمحرَمكموَمـَمٔمفَمـ

.شفمـحلقماحُلُٚمر»قوله:ُ

                                                           
ُ(.ٜٙٔٔ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٕٜٗ٘أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)

ُ(.ٖٜٔٔ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٕ٘ٛٔأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٕ)
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دلفمعمأننمغمايمٙمحؿَيقزآؽمتٚمت٣معزمف,ىم٣ميمرىمقب,واحلٚمؾفمٙمٝمٜم٣م.

ُ:حكمُلبنُالُحُمرُاألهلٌة

احلرَم٥م,ضمٝم٧مايمِمحٝمحَمـأومقالأهؾايمٔمٙمؿأٞمفيٙمحؼضم٘مٚمٜم٣مَمـ

همٙمٌٛمٜم٣مضمرام,همالَيقزأنيممب,وٓأنيتداوىزمف.

ايمُمديدة.َمعأَنؿدمزمٔمضايمٌٙمدانيداوونزمفأصح٣مبايمًٔمٙم٥م

 إهٙمٝم٥م زم٣محلٚمر أيًّم٣موؽمٚمٝم٦م أؽمَمئٜم٣م وَمـ ايمٌٝمقت, دم سمرزمك َٕن٣م

إٞمًٝم٥م4َٕن٣مسمٟمٞمسايمٛم٣مس,زمخالفايمقضمُمٝم٥مهمٜملسمٛمٖمرَمـايمٛم٣مس,همت٘مقن

دمايمٗمٖم٣مر.

.شهم١مَن٣مرصمس»قوله:ُ

ذاايمٙمٖمظاؽمتدلزمفاجلٚمٜمقرَمـأهؾايمٔمٙمؿفمعمٞمج٣مؽم٥ماحلٚمرإهٙمٝم٥م,ِب

وايمرصمسهقايمٛمجس ىمَموم٣ملاهللفمزوصمؾ:وم٣ميمقا: وُمْؾ} , ََم٣مدِمَأصِمُدَٓ

ًَم٣مإرَِمَُّأوضِملَ َيْْمَٔمُٚمفُؿَم٣مفِمؿٍفَمعَمحُمَرَّ َّٓ ُٖمقضًم٣مَدًَم٣مَأوََْمْٝمَت٥مًَيُ٘مقنََأنْإِ ًْ ؿََأوََْم حَلْ

فُطِمٛمِْزيرٍ ًٗم٣مَأوِْرصْمٌسهَم١مِٞمَّ ًْ
همِ ـِزمِفِاهللَِّيمَِٕمغْمُِأِهؾَّ زَم٣مغٍنَمغْمَاْوُْمرَّهَمَٚم َٓ هَم١مِنَّفَم٣مدٍَو

.[225:إٞمٔم٣مم]{َرضِمٝمؿٌنَمُٖمقرٌَرزمََّؽ

وإٞمَمسمدل ٓسمدلفمعمايمٛمج٣مؽم٥م, أورىمس, وايمِمحٝمحأنيمٖمٓم٥مرصمس,

.,واهللأفمٙمؿفمعمَمْمٙمؼطم٧ٌم,شمؿإهم٣مدةايمٛمج٣مؽم٥مي٘مقنزمحًٌٜم٣م

**********
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 [لعاب ما يؤكل لحمه طاهر] 

)–13ُ ـْ َوفَم طَم٣مِرصَم٥َم ـِ ٌَٛم٣َمَرؽُمقُل»وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-فَمْٚمِروزْم طَمَْم

فَمعَم ٝمُؾ ًِ َي ٣م َويُمَٔم٣مُِبَ َراضِمَٙمتِِف, فَمعَم َوُهَق زمِِٚمٛمًك, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهللَِّ

شىَمتَِٖملَّ
(ٔ)

َحف َوَصحَّ َِمِذي  ْ (..َأطْمَرصَمُفَأَْحَُد,َوايمؼمِّ

*******************************الشرح:

ُ.لبٌانُطهارةُلعابُمأكولُاللحمساقُالمصنؾُالحدٌثُ

,وومٝمؾإؽمديضمٙمٝمػأيبصح٣ميبأٞمِم٣مريُ:«عمرُبنُخارجة»قوله:ُ

وايمِمحٝمحإولىمَموم٣ملازمـفمٌدايمػم,ويٗم٣ملهمٝمفطم٣مرصم٥مزمـفمٚمرو,ؽمٖمٝم٣من

ُ.دمآؽمتٝمٔم٣مب

.شزمٚمٛمكطمْمٌٛم٣مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ

وفمعمآيمفوؽمٙمؿزمٚمٛمكفمدةأضم٣مدي٧م:دلفمعمطمْم٥ٌمايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

صد أَم٣مَم٥م ضمدي٧مأيب وَمٛمٜم٣م ايمِمحٝمحكم, دم زم٘مرة ضمدي٧مأيب زمـَمٛمٜم٣م ي

ُ٘مْؿ,َوُصقَُمقا»:فمجالنايم٣ٌمهقمريضاهللفمٛمف ًَ ََخْ ُ٘مْؿ,َوَصٙم قا َرزمَّ اهللََّ اسمَُّٗمقا

                                                           
وىذا الحديث في إسناده شهر بن حوشب  (,ٕٕٔٔ(, والترمذي برقم: )ٚٛٗرواه أحمد برقم: ) (ٔ)

مختلف فيو والراجح ضعفو, والحديث جاء عن الهرماس رضي اهلل عنو وىو في الصحيح المسند 
لْلماـ الوادعي رحمو اهلل, وجاء عن غيره, فالحديث ثابت المتن, ضعيف السند, والحديث 

ن ماجو برقم: (, وصحيح ابٕٕٔٔيصححو اإلماـ األلباني في صحيح الترمذي برقم: )
(ٕٕٚٔ.)ُ
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ُ٘مؿْ َرزمِّ صَمٛم٥ََّم سَمْدطُمُٙمقا َأَْمِرىُمْؿ َذا َوَأؿمِٝمُٔمقا َأَْمَقايمُِ٘مْؿ, َزىَم٣مَة وا َوَأد  شؾَمْٜمَرىُمْؿ,

دمأي٣ممايمتمميؼ.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-طمْمٌٜمؿوومدأطمرصمفايمؼمَمذي,

هلاظمُمٔمر,ايمذييٛمت٣مزمفايمٛم٣مسيقمايمؼموي٥م,ويٌٗمقنهمٝمفيقمايمٛمحر,وَمٛمك:

ؼ,وهقَمُمٔمرضمرام.وزمٗمٝم٥مأي٣ممايمتممي

زمحرام.زمخالففمرهم٣متهم١مٞمفَمُمٔمر,ويمٝمس

.شفمعمراضمٙمتف»قوله:ُ

 *ُ وهقفٌه: ويراهؿ, يًٚمٔمٜمؿ ضمتك دوٞمف4 هؿ اخلْمٝم٤مفمٚمـ ارسمٖم٣مع

أوومعدمإهم٣مدهتؿ.

َم٣مؽمٝمؼاحلدي٧مٕصمٙمف,وهقؿمٜم٣مرةاْلزمؾوَم٣مطمرجَمٛمٜم٣م.فٌه:ُو*

أَمرؿم٣مهر,همٌقهل٣م,لفمعمؿمٜم٣مرةاْلزمؾوَم٣مطمرجَمٛمٜم٣ماحلدي٧ميدو وهلذا

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿايمٔمرٞمٝمكمأنيممزمقاَمـأزمقاهل٣موأيم٣ٌمَن٣م,

اصْمَتَقْواَٞم٣مؽًم٣مَأنَّ»:ضمدي٧مأٞمسزمـَم٣ميمؽريضاهللفمٛمفىمَمدمايمِمحٝمحكمَمـ

ايمٛمٌَِّل هَمَٟمََمَرُهؿُاظمَِديٛم٥َِم,دِم اِْلزمَِؾَئْمٛمِل-زمَِرافِمٝمفَِيْٙمَحُٗمقاَأنَْوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

زُمقا- ـْهَمَٝممْمَ ٣ٌَمَِن٣َمَِم ٣م,َأيْم زُمقازمَِرافِمٝمِف,هَمَٙمِحُٗمقاَوَأزْمَقاهِلَ ـْهَممَمِ ٣ٌَمَِن٣َمَِم ٣م,َأيْم َوَأزْمَقاهِلَ

افِملَهَمَٗمَتُٙمقاَأزْمَداَُنُْؿ,َصَٙمَح٦ْمضَمتَّك ٌََٙمغَاِْلزمَِؾ,َوؽَم٣موُمقاايمرَّ ايمٛمٌَِّلَّهَم اهللَُصعمَّ

ٌََٔم٧َمَوؽَمٙمََّؿ,ْٝمفِفَمٙمَ ِِبِؿْهَمِجلءَؿَمَٙمٌِِٜمؿْدِمهَم َوؽَمَٚمرََوَأْرصُمَٙمُٜمْؿ,َأْيِدَُّيُؿْهَمَٗمَْمعَ

ويمقىم٣مٞم٦مٞمج٥ًمَم٣مصم٣مزهلؿأنيتداوواِب٣م.شَأفْمُٝمٛمَُٜمؿْ
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 ؿم٣مهر, فمٙمٝمفويمٔم٣مِب٣م اهلل صعم يٚمًؽيمٙمٛمٌل ىمتػَمـ ؽم٣ميم٦مفمعم همٗمد

ايمٛمٌل يٟمَمره وَل صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأنوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمزَم٣مَمٜم٣م,

يٕمًؾأشمريمٔم٣مِب٣م.

 ؿم٣مهر4 راىمًٌورؾمحٜم٣م ىم٣من وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ٣مٕن

فمٙمٝمٜم٣م,وَليٟمَمرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمٕمًؾَم٣ميِمٝم٤ماْلٞم٣ًمن

َمٛمٜم٣م.

و أَم٣م هماليدلزمإَمر اْلزمؾ, ويمقىم٣مٞم٦م٣ميمقوقءَمـحلقم فمعمٞمج٣مؽمتٜم٣م

.َم٣مصم٣مزأىمٙمٜم٣مٞمج٥ًم

أنَم٣مأَمرزمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿهمٔمٙمٛم٣مه,وَم٣موايمذيُّيؿ

وايمٛمٜمل,هم٣محلٚمدهلل,وَم٣مَن٣مٞم٣مفمٛمفسمرىمٛم٣مه,وَم٣مفمٙمٚمٛم٣ماحل٘مٚم٥موايمٔمٙم٥مَمـإَمر

4همٙمٝمسفمٙمٝمٛم٣مايمٌح٧مفمـذيمؽ.َلٞمٔمٙمؿ

طمدَم٥مايمٖم٣موؾ,هم٣ميمِمح٣مزم٥مروقاناهللفمٙمٝمٜمؿىم٣مٞمقايت٣ًمزمٗمقنإلمفٌه:ُو

ايمٛمٌلصعماهللفمٙم وايمٗمٝم٣ممزمُمٟمٞمفطمدَم٥م واحلٚمدهللرب,ٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,

ايمٔم٣مظمكم.



**********
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 [طهارة المني]

)–11 ـْ فَمٛمَْٜم٣م,وَم٣ميَم٦ْم:فَم٣مئَُِم٥مََوفَم اهللَُّ »َريِضَ صعماهلل-ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهللَِّ

ََيُْرُجإلَِم-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ,شُمؿَّ ُؾاظمَْٛمِلَّ
ًِ اَلِةدِمَذيمَِؽايمثَّْقِب,َوَأَٞم٣مَأْٞمُٓمُرإلَِمَيْٕم ايمِمَّ

ِؾهمِٝمفِ ًْ شَأشَمِرايْمُٕم
 (ٔ)

 (.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمف.

ٙمٍِؿ:–12 ًْ ُ
»)َوظمِ شَمْقِبَرؽُمقِلاهللَِّ ـْ َِم َأهْمُرىُمُف ىُمٛم٦ُْم صعماهللفمٙمٝمف-يَمَٗمْد

همِٝمفِ-وؽمٙمؿ شهَمْرىًم٣م,هَمُٝمَِمقمِّ
 (ٕ)

.

شَمْقزمِفِ»َودِميَمْٖمٍظيَمُف: ـْ ٣مزمُِٓمُٖمِريَِم ًً ُفَي٣مزمِ (شيَمَٗمْدىُمٛم٦ُْمَأضُم٘م 
(ٖ)

.

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُطهارةُالمنً

:إلمشمالشم٥مأومقالاطمتٙمػايمٔمٙمَمءدمضم٘مٚمفوومد

األول: ٞمجس أٞمف ذه٤م ذيمؽ وأزمإلم دمقَم٣ميمؽ اطمتٙمٖم٣م شمؿ ضمٛمٝمٖم٥م,

سمْمٜمغمه:

                                                           
(, من طريق سليماف بن يسار, عن عائشة, ٜٕٛ(, ومسلم برقم: )ٜٕٕأخرجو البخاري برقم: ) (ٔ)

 بو. واللفظ المذكور لمسلم.

ُ.(ٕٛٛأخرجو مسلم برقم: ) (ٕ)
( من طريق عبد اهلل بن شهاب الخوالني, قاؿ: كنت نازال على عائشة. ٜٕٓأخرجو مسلم برقم: ) (ٖ)

ي ثوبي, فغمستهما في الماء, فرأتني جارية لعائشة, فأخبرتها, فبعثت إلي عائشة فاحتملت ف
فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قاؿ: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامو. قالت: ىل 
رأيت فيهما شيئا؟ قلت: ال. قالت: فلو رأيت شيئا غسلتو. لقد رأيتني, وإني ألحكو من ثوب 

ُ عليو وسلم يابسا بظفري.رسوؿ اهلل صلى اهلل
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٣ًٌم.همذه٤مأزمق ٣م,ونمًٙمفإنىم٣منرؿم ًً ضمٛمٝمٖم٥مإلمهمرىمفإنىم٣مني٣مزم

٣ًٌم.إلمأٞمفوذه٤مَم٣ميمؽ ٣مورؿم ًً ٓزمدَمـنمًٙمفي٣مزم

وهذاهقايمٗمقلايمِمحٝمح,أهؾايمٔمٙمؿ,وهقومقلمجٜمقرأٞمفؿم٣مهرالثانً:

ايمذييٛمٌٕملأنٓئمدلفمٛمفَٕمقر:

ي٘مقناألول: أن يمٙمزم ٞمجًف ىم٣مٞم٦م ويمق اظم٣مدة, هذه َمـ اْلٞم٣ًمن, أن

إٞمٌٝم٣مءومدسمقيمدوافمـايمٛمج٣مؽم٥م.

أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣منيِمقمدمايمثقبايمذيالثانً:

 ُأمَّ ؽَمَٟمَل ُف َأٞمَّ ريضاهللفمٛمف: ؽُمْٖمَٝم٣مَن َأيِب ـِ زْم ىمَمدمضمدي٧مَُمَٔم٣مِوَي٥َم صم٣مَمعهمٝمف,

َوؽَمٙمََّؿ,ريض اهلُلفَمَٙمْٝمِف َصعمَّ ٥ٌََم,َزْوَجايمٛمٌَِّلِّ َرؽُمقُل»اهللفمٛمٜم٣م:ضَمٌِٝم َهْؾىَم٣مَن

دِمايمثَّْقِبايمَِّذيىَم٣مَنَُي٣َمَِمُعهمِٝمِف؟وَم٣ميَم٦ْم:َٞمَٔمْؿ. َؿُيَِمقمِّ اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ اهللَِّ

شإَِذاََلَْيَرهمِٝمِفَأًذى
 (ٔ)

.

 همركهمرىًم٣م, ٣م ًً ي٣مزم ىم٣من وإن ريضاهللفمٛمٜم٣م, أوأيوم٣ميم٦مفم٣مئُم٥م زم٣ميمٓمٖمر

ًًإفمقادزمٛمحقهَمـ وايمٕمًؾهٛم٣ميمالؽمتح٣ٌمبيمتٔمكمايمٕمًؾ,٣م,ويمقىم٣منٞمج

ٓايمقصمقب.

ُ:(1ُ/51)ُالسالمُقالُالصنعانًُفًُسبل

                                                           
(, وأخرجو ٓٗ٘(, وابن ماجو برقم: )ٜٕٗ(, والنسائي برقم: )ٕٓٙٚٙأخرجو أحمد برقم: ) (ٔ)

(, من حديث َعاِئَشَة رضي اهلل عنها قَاَلْت َكاَف َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو ٕٕٕٛ٘أحمد برقم: )
اِمُع ِفيِو ", وحديث أـ حبيبة صححو اإلماـ األلباني في صحيح َوَسلََّم " ُيَصلِّي ِفي الثػَّْوِب الَِّذي ُيجَ 

ُ(, وقاؿ فيو إسناده صحيح.ٕٜٖأبي داود األـ, برقم: )
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٣مهمِِٔمٝم٥َّمَُووَم٣ميَم٦ْم ضََمِذهِــِِبَؿَمَٜم٣مَرسمِفِفَمعَمَواؽْمَتَديم قاؿَم٣مِهٌر,اظمَْٛمِل :ايمُمَّ ْٕ ٣مِدي٧ِمـــا

ٙمِفَِوَأضَم٣مِدي٧ُم:وَم٣ميُمقا ًْ ُؾَويَمْٝمَسايمٛمَّْدِب,فَمعَمحَمُْٚمقيَم٥مٌنَم ًْ ايمٛمََّج٣مؽَم٥ِم,َديمِٝمُؾايْمَٕم

صَْمؾَِيُ٘مقنُهَمَٗمْد َرنَِوإَِزايَم٥مِايمٛمََّٓم٣مهَم٥مِِٕ وَم٣ميُمقاَوَٞمْحِقِه4ايمدَّ ٌَُزاِقَوسَمُْمٌِٝمُٜمفُ: زم٣ِميْم

ََْمرَُأْيًّم٣م,ؿَمَٜم٣مَرسمِفَِديمِٝمُؾَواظمَُْخ٣مطِ ْٕ ِحفَِوا ًْ صَْمؾِإْذطِمَرٍة,َأوْزمِِخْروَم٥مٍزمَِٚم إَزايَم٥مِِٕ

َرنِ َتْ٘مَرهِايمدَّ ًْ ,شَمْقِبدِمزَمَٗم٣مُؤهُاظمُْ ٣مىَم٣منََويَمقْاظمَُِْمقمِّ ًً ُحُف4َأصْمَزأَظم٣ََمَٞمِج ًْ ٣مََم َوَأَمَّ

َتْٗمَذَرةِزم٣ِميْمَٖمَّماَلِتيمِْٙمَٚمٛمِلِّايمتَُّْمٌِٝمفُ ًْ ـْاظمُْ ٌَْقلِ َِم ـْوَم٣ميَمفُىَمََمَوايْمَٕم٣مئِطِايْم وَم٣مَلََم

ََمعَوِمَٝم٣مَسهَماَلزمِٛمََج٣مؽَمتِِف, .ايمٛمَّصِّ

يُمقنَوَم٣مَل َوَّ ْٕ ا ضََم٣مِدي٧ُمَهِذهِ: ْٕ ََمَوضَمتِّفِهَمْرىمِفِدِما -ََمٛمِٝمِّفِدِمِهلَإٞمَّ اهللََُّصعمَّ

-َوهَمَّماَلسُمفُ,-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِ زمِفَِيْٙمَحُؼهَماَلؿَم٣مِهَرٌة,-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ

هُ .نَمغْمُ

ْت"فَم٣مئَُِم٥مَ"زمَِٟمنَّ:فَمٛمْفَُوُأصِمٝم٤َم ـَْأطْمػَمَ ـْاظمَْٛمِلِّهَمْركِفَم هَمُٝمْحَتَٚمُؾشَمْقزمِِف,َِم

فُ ـَْأٞمَّ ْهَمَٙمؿْاظمَْْرَأِة,ََمٛمِل طَم٣ميَمَْمفَُووَمْدمِج٣َمعٍفَم فَُيَتَٔمكمَّ -ََمٛمِٝم فَُأٞمَّ فَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ

ضْمتاَِلمَُوضْمَدُه,-َوؽَمٙمَّؿَ ِٓ َْٞمٌَِٝم٣مءِفَمعَمَوا ْٕ اَلةُفَمَٙمْٝمِٜمؿْ-ا اَلمُايمِمَّ ًَّ نَمغْمُ-َوايم

فُصَم٣مئٍِز4 َٞمَّ ـِْٕ ْٝمَْم٣منِسَماَلفُم٤ِمَِم ايمُمَّ َٓ فُفَمَٙمْٝمِٜمْؿ4يَمفُؽُمْٙمَْم٣منََو َٞمَّ ِٕ فُ:وِمٝمَؾَو -ََمٛمِٝم فُإٞمَّ

 فَُوضْمَدهُ-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ـَْوَأٞمَّ ْٜمَقةِهَمْٝمضَِِم مِزَمْٔمَدايمُمَّ ٣ٌَمِبسَمَٗمد  َأؽْم

ـْطُمُروصِمفِ ٥ٌَمٍَِم فَُوَٞمْحِقَه٣مَُماَلفَم َْوَأٞمَّ ُه,َُي٣َميمِْْمفََُل حُمَْتَٚمٌؾ,هَمُٜمقَنَمغْمُ َٓ ََمعََديمِٝمَؾَو

ضْمتََِملِ ِٓ .ا
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٦ٌَْم ٛمَِٖمٝم٥َّمَُوَذَه ِهْؿ,اظمَْٛمِلَِّٞمَج٣مؽَم٥مِإلَماحْلَ ـْىَمَٕمغْمِ ُرهُ:وَم٣ميُمقاَويَم٘مِ ُؾُيَْمٜمِّ ًْ َأوْايْمُٕم

َزايَم٥مَُأوْايْمَٖمْركُ ْذطِمرِاْْلِ ْروَم٥مَِأوْزم٣ِمْْلِ 4فَمَٚماًلاخْلِ ِديَثكْمِ ايْمَٗم٣مئِٙمكِمَايْمَٖمِريَٗمكْمَِوزَمكْمَزم٣ِمحْلَ

ٌتزم٣ِميمْمََّٜم٣مَرةَِوايْمَٗم٣مئِٙمكِمَزم٣ِميمٛمََّج٣مؽَم٥مِ َٓ ٌتَوَُمٛم٣َمـَمَراٌتجُم٣َمَد َٓ َٓ ؿَمِقيَٙم٥مٌَواؽْمتِْد

ىػا.ضَمَقاِردِماؽْمَتْقهَمْٝمٛم٣َمَه٣م
 وَم٣مَل: ريضاهللفمٛمف, ؽَمُٚمَرَة ـِ زْم »وصم٣مءدمضمدي٧مصَم٣مزمِِر ايمٛمٌَِّلَّ َرصُمٌؾ ؽَمَٟمَل

دِمايمثَّْقِبايمَِّذيَيْٟميِتهمِٝمِفَأْهَٙمُف؟وَم٣مَل: َؿ:ُيَِمقمِّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ »َصعمَّ َّٓ َأْنَٞمَٔمْؿ,إِ

َٙمفُ ًِ شَيَرىهمِٝمِفؾَمْٝمًئ٣مهَمَٝمْٕم
 (ٔ)

.

ُالمنً:وقدُ رجحُالقولُبطهارة وايمُم٣مهمٔمل, ازمـايمٗمٝمؿ,واْلَم٣ممأَحد,

ونمغمهؿَمـاظمتٗمدَمكمواظمتٟمطمريـ.

ِمايمتٖمالثالث: إلمضمٝم٧مؾوايمتٖمريؼزمكمَمٛملايمرصمؾواظمرأة, ذه٤مومقم

ىمَم ؾم٣مذ, ومقل وهذا ايمرصمؾ, َمٛمل وؿمٜم٣مرة اظمرأة, َمٛمل ذيمؽٞمج٣مؽم٥م ذىمر

ايمٛمقويرَحفاهلل,إذأنايمٙمقازمايمتلسمٙمزمزم٣ميمٗمقلزمٛمج٣مؽم٥مَمٛملايمرصمؾ,سمٙمزم

دمَمٛملاظمرأة.

ايمٛم٣مضمٝم٥مشمؿإنايمتٖمريؼزمكمَمٛملايمرصمؾ يمٝمسفمٙمٝمفديمٝمؾ,واظمرأةَمـهذه

ايمًٛم٥م.وأصحٝمحَمـايم٘مت٣مب



ُ:حكمُمنًُالحٌوان
                                                           

ُ(, وصححو اإلماـ األلباني في صحيح السنن.ٕٗ٘أخرجو ابن ماجو برقم: ) (ٔ)
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:اطمتٙمػايمٔمٙمَمءهمٝمفإلمومقيمكم

ؿمٜم٣مرةَمٛملاحلٝمقاناظمٟمىمقلحلٚمف.ذه٤مزمٔمّمٜمؿإلماألول:

ىم٣منَمـالثانً: إَٓم٣م َمٛملمجٝمعاحلٝمقاٞم٣مت, وذه٤مايمٌٔمضإلمؿمٜم٣مرة

َمٛملايم٘مٙم٤مواخلٛمزير.

فمـ ديمٝمؾ إلم حيت٣مج زم٣ميمٛمج٣مؽم٥م ايمٗمقل أن إذ ايمْمٜم٣مرة, هق وايمِمحٝمح

َمٔمِمقم,وٓوصمقديمف.

.شفمـفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م»قوله:ُ

زوجايمٛمٌلصعمُ اظم٠مَمٛمكم, وومدىمٛم٣مه٣مهلأم اهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمٟممفمٌداهلل,وهلَمـاظم٘مثريـدمرواي٥م

ضمدي٧مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,إذروتفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

وفمعمآيمفوؽمٙمؿأيمٖمكموَم٣مئتكموفمممةأضم٣مدي٧م.

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمُ زمٔمدوهلَمـأضم٤مأزواج إيمٝمف, وؽمٙمؿ وفمعمآيمف ٝمف

وَمـهمّم٣مئٙمفَم٣مطمدَي٥مريضاهللفمٛمٜم٣م, دمضمدي٧مَأيِبَُمقؽَمكإؾمٔمريَريِضَ

اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: فَمٛمُْف,وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ صَم٣مِلىَمثغٌِم,»اهللَُّ ايمرِّ ـَ ىَمَٚمَؾَِم

آؽِمَٝم٥مُ َّٓ ٣مِء:إِ ًَ ايمٛمِّ ـَ هَمّْمَؾَوََلَْيْ٘مُٚمْؾَِم اَْمَرَأُةهمِْرفَمْقَن,َوََمْرَيُؿزمِٛم٦ُْمفِمْٚمَراَن,َوإِنَّ
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٣مِءىَمَٖمّْمِؾايمثَِّريِدفَمعَمؽَم٣مئِِرايمْمََّٔم٣ممِ ًَ َُم٥َمفَمعَمايمٛمِّ
شفَم٣مئِ

 (ٔ)
وَليتزوجايمٛمٌلصعم,

اهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمٌ٘مرنمغمه٣م.

إلَِموشم٦ٌمدمايمٌخ٣مريفمـَأيَبَوائٍِؾ,وَم٣مَل:ظم٣ََّمزَمَٔم٧َم ـَ ًَ ,فَمّٚمــ٣َمًرا,َواحَل فَمقِم 

 هَمَٗم٣مَل: فمٛمٜمَم ريضاهلل ٌر فَمَمَّ طَمْم٤ََم َتٛمِْٖمَرُهْؿ, ًْ يمَِٝم ٣َم»ايمُ٘مقهَم٥ِم َأَنَّ فَْمَٙمُؿ َٕ  إِنِّ

٣مَه٣م اهللََّازْمَتاَلىُمْؿيمَِتتٌَُِّٔمقُهَأْوإِيَّ َـّ
ْٞمَٝم٣مَوأطِمَرِة,َويَم٘مِ شَزْوصَمُتُفدِمايمد 

(ٕ)
.

فمٛمٜم٣مهمٗمٝمٜم٥مآَم٥م,روتفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوهلريضاهللُ

وؽمٙمؿدمؾمٟمٞمفايمداطمقمَم٣مَليروهنمغمه٣م.

وهل٣مريضاهللفمٛمٜم٣مَمقاهمٗم٣متىمثغمةٕضم٣مدي٧مايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿ,ُ

ورزمَمطم٣ميمٖمتٜمؿدمزمٔمضاظم٣ًمئؾ,ىمح٣ملاظمجتٜمديـَمـفمٙمَمءإَم٥م.

وؽم وفمعمآيمف وٞمحره٣م,ومٌضايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف ٙمؿوهقزمكمؽمحره٣م

ودهمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿدمضمجرهت٣م.

وآطمرَم٣مٞم٣ملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَمـايمدٞمٝم٣مريٗمٜم٣م,ضمكم

ومّمٚم٦ميمفايمًقاك.

هم٘مؿهل٣مريضاهللفمٛمٜم٣مَمـايمٖمّم٣مئؾ,وىمؿهل٣مَمـايمُمَمئؾ,وٓيٌٕمّمٜم٣مُ

إٓزٞمديؼ.

                                                           
ُُ(.ٖٕٔٗ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٖٔٔٗأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
ُ(.ٕٖٚٚأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٕ)
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 وم٣ميم٦مريضاهللفمٛمٜم٣م:زمرأزمَموٓيتٜمٚمٜم٣م إٓىم٣مهمر, اهللفمزوصمؾَمٛمف ه٣م

ىُمٛم٦ُْم" ََم٣م َواهللَِّ ـْ
َويَم٘مِ اَءيِت, زمػَِمَ ل

ئِ َُمػَمِّ اهللََّ َوَأنَّ زَمِريئ٥ٌَم, ضِمٝمٛمَئٍِذ َأنِّ َئْمَٙمُؿ َواهللَُّ

اهللَََُّمٛمِْزٌلدِمؾَمْٟمِنَوضْمًٝم٣مُيْتعَم,يَمَُمْٟمِندِمَٞمْٖمِزىَم٣منَ َأنَّ ـ  َؿَأـُم َأْنَيَتَ٘مٙمَّ ـْ َأضْمَٗمَرَِم

دِم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َيَرىَرؽُمقُل ىُمٛم٦ُْمَأْرصُمقَأْن ـْ
َويَم٘مِ زمَِٟمَْمٍر, دِمَّ اهللَُّ

ِِب٣َم, اهللَُّ ُئٛمِل ُيػَمِّ ُرْؤَي٣م "ايمٛمَّْقِم
(ٔ)

 سَمَٔم٣ملَم: اهللَُّ هَمَٟمْٞمَزَل همْ}, زم٣ِمْْلِ صَم٣مُءوا ـَ ايمَِّذي ِؽإِنَّ

ََم٣م َِمٛمُْٜمْؿ اَْمِرٍئ يمُِ٘مؾِّ يَمُ٘مْؿ طَمغْمٌ ُهَق زَمْؾ يَمُ٘مْؿ ا َذًّ ٌُقُه ًَ ََتْ َٓ  َِمٛمُْ٘مْؿ ٥ٌٌَم فُمِْم

 فَمَذاٌبفَمٓمِٝمٌؿ يَمُف َِمٛمُْٜمْؿ ُه ىمػِْمَ َوايمَِّذيسَمَقلمَّ شْمِؿ
اْْلِ ـَ ٤َمَِم ًَ -22]ايمٛمقر:{اىْمَت

[أَي٣مِت.12

حيُ* وهؿ ومديؿ, زَمـ َمـ ايمراهمّم٥م أن َيرصمقاوايمٔمج٤م! أن ٣مويمقن

ؽمقرةايمٛمقرَمـاظمٛمٜم٨مايمدراد4وذيمؽظم٣مهمٝمٜم٣مَمـزمٝم٣منطمٌثٜمؿوؿمٔمٛمٜمؿدم

دم ايمْمٔمـ َمٛمف يٙمزم وايمذي وؽمٙمؿ, آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم فمرضايمٛمٌل

ايمرؽم٣ميم٥م,وايمْمٔمـدماهللفمزوصمؾ.

همٜملحمٖمقـمفدمصدور َمـاظمٛمٜم٨مايمدراد4 ضمتكوإنضمذهم٦مايمًقرة

وحمٖمقـم٥مدماظمِم٣مضمػ,ويمـسمرهمعضمتكيرهمعاهللفمزوصمؾايمٛم٣ًمء,وايمرصم٣مل,

ايمٗمرآنَمـإرض.

                                                           
ُ(.ٕٓٚٚ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٔٗٔٗأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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حيٌٜم٣م,* َمـ وٞمح٤م همٛمحٌٜم٣م, ٞمحـ وأَم٣م زمٕمٝمٓمٜمؿ, إفمداء همٙمٝمٚم٦م

نَمـؿمٔمـهمٝمٜم٣م,ودمفمروٜم٣م,إووٓؤٞم٣مظمـحيٌٜم٣م,وزمراؤٞم٣مُمـيٌٕمّمٜم٣م,زمؾ

همح٘مٚمفايمًٝمػفمٛمدأئٚم٥ماْلؽمالم.

.شاهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣منرؽمقلاهللصعم»وم٣ميم٦م:»قوله:ُ

سمٖمٝمدايمٙمزوموآؽمتٚمرار.ش:ىم٣من»

أيَمـشمقزمف,وُم٣مأص٣مزمفَمـصمٙمده,وصمًٚمف.ش:يٕمًؾاظمٛمل»قوله:ُ

ش.شمؿَيرجإلمايمِمالةدمذيمؽايمثقب»قوله:ُ

.يمٕمًٙمفوهذاديمٝمؾفمعمأنايمثقبَليتٛمجس,وإٓ

ومٙم٥ماحل٣ملايمتلىم٣منفمٙمٝمٜم٣مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,فٌه:ُو*

أصح٣مزمفريضاهللفمٛمٜمؿ,همٙمؿي٘مـهلؿفمدةأشمقابىمح٣ميمٛم٣مأن,همٝمًتْمٝمعو

أضمدٞم٣مأنيٌدلدمايمٝمقمايمقاضمد,ايمثقب,وايمثقزمكم,وايمثالشم٥م,وإذااسمًخهذا,

يمٌسأطمرونمًؾإول,وذيمؽَٕمقر:

يمتقهمرايمٙم٣ٌمس.األول:

يمتقهمرايمٕم٣ًمٓت.ثانً:ال

يمتقهمراظمٝم٣مه.الثالث:

يمتقهمرإؾمٛم٣منواظمٛمٓمٖم٣متايمتلسمزيؾايمٌٗمع.الرابع:

ُ
ُ



 طهارة المني[] 

ُ 

[228] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

.شوأٞم٣مأٞمٓمرإلمأشمرايمٕمًؾهمٝمف»قوله:ُ

أيسمٛمٓمرإلمأشمراظم٣مءدمشمقبايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

إزايم٥مايمٗمذرَمـايمثقب,ىم٣مظمخ٣مط,واظمٛمل,وايمتٖمٙم٥م,وَم٣موفًُالحدٌث:*

دمزم٣مِب٣م.

َمًٙمؿ.صحٝمح:أيرواي٥مأطمرىدمشوظمًٙمؿ»قوله:ُ

ُ آيمف»قوله: وفمعم فمٙمٝمف اهلل اهللصعم شمقبرؽمقل َمـ ىمٛم٦مأهمرىمف يمٗمد

هقاحلؽزم٣ميمٓمٖمر,وهذاي٘مقندمضم٣مليٌقؽمتف.ايمٖمرك:شوؽمٙمؿ

ـْهمٗمدأطمرجَمًٙمؿوللحدٌثُقصة:ُ* َرصُماًلفَم َأنَّ ؽَْمَقِد, ْٕ َوا فَمْٙمَٗمَٚم٥َم,

ُؾشَمْقزَمُفهَمَٗم٣ميَم٦ْمفَم٣مئَُِم٥ُم: ًِ ٌََحَيْٕم َُم٥َم,هَمَٟمْص
ِزُئَؽإِْنَرَأْيَتُفَأْن»َٞمَزَلزمَِٔم٣مئِ ََمىَم٣مَنَُيْ إِٞمَّ

شَمقْ ـْ َِم َأهْمُرىُمُف َرَأْيُتٛمِل َويَمَٗمْد َٞمَّمْح٦َمضَمْقيَمُف ْسَمَر ََل َؾََمَ٘م٣مَٞمُف,هَم١مِْن
ًِ ِبَرؽُمقِلسَمْٕم

همِٝمفِ َؿهَمْرىًم٣مهَمُٝمَِمقمِّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ شاهللَِصعمَّ
(ٔ)

.

فًُلفظُأحمدُوابنُماجه:و

٣مِرِث,وَم٣مَل:َٞمَزَلزمَِٔم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م,َوْٝمٌػ,هَمَٟمََمَرْتيَمُف احْلَ ـِ ٣مِمزْم مَهَّ ـْ فَم

ضْمتاَِلِم, ِٓ ٣مَوهمِٝمَٜم٣مَأشَمُرا ٣مَصْٖمَراَء,هَم٣مضْمَتَٙمَؿهمِٝمَٜم٣م,هَم٣مؽْمَتْحَٝم٣مَأْنُيْرؽِمَؾِِبَ زمِِٚمْٙمَحَٖم٥ٍمهَلَ

٣م َأْرؽَمَؾِِبَ َٜم٣مدِماظم٣َْمِء,شُمؿَّ ًَ ََمىَم٣مَن»,هَمَٗم٣ميَم٦ْمفَم٣مئَُِم٥ُم:هَمَٕمَٚم َدفَمَٙمْٝمٛم٣َمشَمْقزَمٛم٣َم؟إِٞمَّ ًَ َِلََأهْم

                                                           
ُ(.ٕٛٛأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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َؿ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ شَمْقِبَرؽُمقِلاهللََِّصعمَّ ـْ ََمهَمَرىْمُتُفَِم ٌَِٔمِف,ُرزمَّ َيْ٘مِٖمٝمِفَأْنَيْٖمُرىَمُفزم١ِمِْص

ٌَِٔمل شزم١ِمِْص
(ٔ)

. 

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمهذاهمٝمفديمٝمؾفمعمأن:شهمرىًم٣مهمٝمِمقمهمٝمف»قوله:ُ

آيمفوؽمٙمؿومدصعمدمايمثقب,وَليٛمتٌفيمفإٓزمٔمدايمِمالة,وومديٌسوزايم٦م

رؿمقزمتف.

.ششيمٗمدىمٛم٦مأضم٘مف»ودميمٖمظيمف:»قوله:ُ

 أيًّم٣م: أطمرى ومِم٥م وهمٝمف َمًٙمؿ, يمٖمظ دم ؾِمَٜم٣مٍبأي ـِ زْم اهلِل ٌِْد فَم ـْ فَم

فَمعَم ًٓ ,وَم٣مَل:ىُمٛم٦ُْمَٞم٣مِز ِنِّ َٓ ْق ُتُٜمََمدِماظم٣َْمِء,اخْلَ ًْ هَمَٕمَٚم هَم٣مضْمَتَٙمْٚم٦ُمدِمشَمْقيَبَّ َُم٥َم
فَم٣مئِ

ََم٣م فَمعَم ََحََٙمَؽ ََم٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َُم٥ُم
فَم٣مئِ إرَِمَّ ٌََٔمَث٦ْم هَم ٣م هْتَ هَمَٟمطْمػَمَ َُم٥َم

يمَِٔم٣مئِ صَم٣مِرَي٥ٌم هَمَرَأسْمٛمِل

٣مَِمِف,وَم٣ميَم٦ْم:َهْؾَرَأْي٦َمَصٛمَْٔم٦َمزمَِثْقزَمْٝمَؽ؟وَم٣مَلوُمْٙم٦ُم:َرَأْي٦ُمََم٣مَيَرىايمٛم٣َّمئُِؿدِمََمٛمَ

,وَم٣ميَم٦ْم: َٓ ُف»همِٝمِٜمََمؾَمْٝمًئ٣م؟وُمْٙم٦ُم: ضَُم٘م  َٕ  ْٙمَتُفيَمَٗمْدَرَأْيُتٛمِلَوإِنِّ ًَ هَمَٙمْقَرَأْي٦َمؾَمْٝمًئ٣منَم

٣مزمُِٓمُٖمِري ًً َؿَي٣مزمِ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ شَمْقِبَرؽُمقِلاهلِلَصعمَّ ـْ شَِم
(ٕ)

.

و يٙمزم ٓ زم٣ميمدماحلؽأن ي٘مقن وزمٟميزمؾٓمٖمر, وايمٔمِم٣م, زم٣ميمٔمقد, ي٘مقن

رءحيؽهمٝمف.

ُ:حكمُالمذي

اطمتٙمػايمٔمٙمَمءدمضم٘مؿاظمذيأؿم٣مهرهقأمٞمجس,إلمومقيمكم:

                                                           
ُ(, وإسناده صحيح على شرط الشيخين.ٖٛ٘(, وابن ماجو برقم: )ٕٛ٘ٔٗأخرجو أحمد برقم: ) (ٔ)

ُ(.ٜٕٓ: )أخرجو مسلم في صحيحو برقم (ٕ)
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ذباألول: ايمٔمٙمؿ أهؾ ٞمج٣مؽمتفإمجٜمقر لم ايمٛمٌل صعماهللفمٙمٝمف-ٕن

زمٕمًٙمفوٕٞمفطم٣مرجَمـؽمٌٝمؾاحلدثوَٓيٙمؼ◙٣مأَمرفمٙمٝمً-وؽمٙمؿ

أمجعأهؾايمٔمٙمؿفمعم»:وم٣ملازمـاظمٛمذرىمَمدماظمٕمٛمل,َمٛمفؿم٣مهرهمٜمقىم٣ميمٌقل

وسمقصم٤مايمقوقءوٓ أنطمروجاظمذيَمـإضمداثايمتلسمٛمٗمضايمْمٜم٣مرة

.ها.سمقصم٤مايمٕمًؾ

,,وومقلاجلٚمٜمقرهقإـمٜمرذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمؿمٜم٣مرسمفالثانً:

.واهللأفمٙمؿ

ُ:والوديُالفرقُبٌنُالمنًُوالمذي

همتقرؽم٣مئؾأزمٝمضنمٙمٝمظ,المنً: وئمٗمٌف ورائحتفَيرجزمدهمؼوزمُمٜمقة,

.َمثؾايمٔمجكمويٙمزمَمـطمروصمفايمٕمًؾ

أوالمذي: زم٣ميمُمٜمقة, ايمتٖم٘مر زمٚمجرد ؽم٣مئاًل, َيرج أزمٝمضرومٝمؼ, ؽم٣مئؾ

.,وٓيٙمزمَمـطمروصمفايمٕمًؾاظمرأةزم٣مظمالفم٥ٌمزمكمايمرصمؾو

إشمرالودي: دم َيرج إزمٝمضايمذي ايمثخكم اظم٣مء ايمدال ايمٌقل,زم١مؽم٘م٣من

نمغموي٘مقن أو شمٗمٝمؾ, َحؾ أو زمرد, أو ىمًؾ, أو همتقر, أو زم٤ًٌمَمرض,

ذيمؽ.

ُ:حكمُالودي

٥مــذه٤ممجٜمقرايمٖمٗمٜم٣مءَمـاحلٛمٖمٝم٥مواظم٣ميم٘مٝم٥مفمعمايمٗمقلايمراصمحوايمُم٣مهمٔمٝم
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إلمٞمج٣مؽمتفويمقىم٣منَمـَم٣ٌمحإىمؾوذه٤ماحلٛم٣مزمٙم٥مإلمأنايمقديُم٣مٓ

أٞمسدمؿمٜم٣مرةي٠مىمؾٞمجسوأَم٣مَمـَم٣ٌمحإىمؾهمْم٣مهرواؽمتديمقازمحدي٧م

.أزمقالاْلزمؾ

يمقوصمدترؿمقزمتفوأٞم٣مدمايمِمالة"وصم٣مءفمـؽمٔمٝمدزمـاظمًٝم٤مأٞمفوم٣مل:

."دمهمخذي,َم٣مطمرصم٦مَمـايمِمالة

  :والمذيُوالوديُناقضانُللوضوء

همٜمقدمضم٘مؿايمًٙمس.٣مإٓإنىم٣مننم٣مصًٌ

:(2/716فًُالمجموعُ)رحمهُهللاُتعالىُقالُالنوويُ

ىم٣ميمٌقلوايمٕم٣مئطواظمٛملواظمذيوايمقديوايمريحهمٜمذااخل٣مرجَمـايمًٌٝمٙمكم

ىػا.٣ميٛمٗمضايمقوقءإمج٣مفمً
َمٛمٜم٣م زمـأيبهم وَي٤منمًٙمٜمَموايمقوقء ٖملايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَمقِمٍّ

اًء,هَمَٟمََمْرُت"ؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمف:وَم٣مَل: إؽَْمَقِدَأْن ىُمٛم٦ُْمَرصُماًلََمذَّ ـَ اظمِْٗمَداَدزْم

 َصعمَّ َٟمَلايمٛمٌَِّلَّ ًْ َٟمَل؟هَمَٗم٣مَل:َي ًَ ََ٘م٣مِنازْمٛمَتِِف,هَم
فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ,ظمِ ْؾ»اهللُ ًِ ْٟمَوانْم سَمَقوَّ

شَذىَمَركَ
 (ٔ)

 ايمُقُوقءُ»,ودمرواي٥مهلَم: همِٝمِف َذىَمَرُه»ودمرواي٥مظمًٙمؿ:ش, ُؾ ًِ َيْٕم

ٟمُ ْٟمَواْٞمَّمْحهَمْرصَمَؽ»ودمرواي٥مظمًٙمؿأيًّم٣م:ش,َوَيَتَقوَّ ش.سَمَقوَّ

 مجٜمقر احل٣مصم٥موذه٤م فمٛمد ايمقدي إزايم٥م وصمقب إلم ايمٔمٙمؿ أهؾ

.واهللأفمٙمؿ,زم٣مٓؽمتٛمج٣مءوآؽمتجَمر

                                                           
ُ(.ٖٖٓ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٜٕٙأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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**********
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 [بول الغالم والجارية القول في]

)–13ُ ـْ ْٚمِحَوفَم ًَّ -ريضاهللفمٛمف-َأيِبايم صعماهلل-وَم٣مَل:وَم٣مَلايمٛمٌَِّل 

وؽمٙمؿ: »فمٙمٝمف زَمْقِل ـْ َِم ُؾ ًَ ايْمُٕماَلمُِيْٕم زَمْقِل ـْ َِم َوُيَرش  ٣مِرَي٥ِم, شاجْلَ
(ٔ)

َأطْمَرصَمُف .

٣مىمِؿُ َحُفاحْلَ ,َوَصحَّ ل 
٣مئِ ًَ (.َأزُمقَداُوَد,َوايمٛمَّ

*******************************الشرح:

َمًٟميم٥مَمٜمٚم٥م,وهلايمٗمقلدمزمقلاجل٣مري٥مُ:ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌان

.أدَملواْلمج٣معفمعمذيمؽ,وومدسمٗمدمايمٗمقلدمٞمج٣مؽم٥مزمقلوايمٕمالم

.شفمـأيبايمًٚمحريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

هقإي٣مدَمقلمايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

.شيٕمًؾَمـزمقلاجل٣مري٥م,ويرشَمـزمقلايمٕمالم»قوله:ُ

 اطمتٙمػايمٔمٙمَمءدمضم٘مؿزمقلايمٕمالمإلمشمالشم٥مَمذاه٤م:وومد

ايمٕمالم,ٓسمٖمريؼزمٝمٛمٜمَم.يٛمّمحَمـزمقلاجل٣مري٥م,ويٛمّمحَمـزمقلاألول:

                                                           
(, وىو في الصحيح ٙٙٔ(, والحاكم برقم: )ٖٗٓ(, والنسائي برقم: )ٖٙٚرواه أبو داود برقم: ) (ٔ)

المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى, من حديث أبي السمح رضي اهلل عنو, وجاء من حديث 
(, وابن ٓٔٙ(, والترمذي برقم: )ٖٚٚأبي طالب رضي اهلل عنو, أخرجو أبو داود برقم: )علي بن 

ـٌ قاؿ اإلماـ الترمذي رحمو اهلل: ُ(, وفيو زيادة: "وإف لم يطعم".ٕ٘٘ماجو برقم: ) رََفَع ِىَشا
بََة, َعْن قَػَتاَدَة َوَلْم يَػْرفَػْعُو. والقاعدة الدَّْستُػَواِئيُّ َىَذا الَحِديَث, َعْن قَػَتاَدَة, َوَأْوقَػَفُو َسِعيُد ْبُن َأِبي َعُرو 
إال أف الحافظ ابن حجر رحمو اهلل الحديثية تقتضي أف سعيد أرجح وأثبت في قتادة من غيره, 

ُوىذا ال يعلها. أي أنو يرى ثبوت الزيادة, وىذا الذي عليو العمل.  يقوؿ:
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ومقلأيبالثانً: وهق ويٕمًؾَمـزمقلايمٕمالم, يٕمًؾَمـزمقلاجل٣مري٥م,

ضمٛمٝمٖم٥موَم٣ميمؽوأهؾايم٘مقهم٥م.

وهقومقلمج٣مهغمايمٔمٙمَمء,يٛمّمحَمـزمقلايمٕمالم,ويٕمًؾَمـزمقلالثالث:

اجل٣مري٥م.

ضمدي٧مايم٣ٌمبهقايمذيفمٙمٝمفايمٔمٚمؾفمٛمدأهؾايمٔمٙمؿ,أٞمفيٕمًؾَمـزمقلو

وضم٣ملاجل٣مري٥م, ضم٣ميمف ىم٣من ؿمٔمؿ هم١مذا يْمٔمؿ, َل َم٣م ايمٕمالم, زمقل ويرشَمـ

اجل٣مري٥مؽمقاء.

ُُ:(1/183فًُمعالمُالسننُ)رحمهُهللاُتعالىُقالُالخطابًُ

ديمؽوَٓمرسزمالنمًؾأٞمفإّٓايمٕمًؾاظمقوعهذادمايمٛمّمحَمٔمٛمك»

همٟمَم٣مايمٛم٣موحفمٙمٝمفيًتٗمكايمذييمٙمٌٔمغمومٝمؾوَمٛمفايمِم٤م,ايمٛمّمحوأصؾ

وومدزمٔمده,وئمٌمزم٣ميمٝمدهمٝمٚمرسهمٝمفيًتٗمٍمنمًؾهمٜمقاجل٣مري٥مزمقلنمًؾ

.٣مأيًّمايمرشزمٚمٔمٛمكايمٛمّمحي٘مقن

أيبزمـفمْم٣مءذه٤موإيمٝمفؿم٣ميم٤مأيبزمـفمقماحلدي٧مهذازمٓم٣مهروم٣ملوُمـ

وم٣ميمقاوإؽمح٣مقضمٛمٌؾزمـوأَحدايمُم٣مهمٔملومقلوهقايمٌٌميواحلًـرزم٣مح

أنأصمؾَمـذيمؽويمٝمساجل٣مري٥مزمقلويٕمًؾيْمٔمؿ,َلَم٣مايمٕمالمزمقليٛمّمح

إزايمتف4دموومعايمذيايمتخٖمٝمػأصمؾَمـويم٘مٛمفزمٛمجسيمٝمسايمٕمالمزمقل

.٣مَمٔمًواجل٣مري٥مايمٕمالمزمقليٕمًؾؿم٣مئٖم٥مووم٣ميم٦م
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ؽمٖمٝم٣منوم٣ملوىمذيمؽوأصح٣مزمفضمٛمٝمٖم٥موأزمقايمٛمخٔملذه٤موإيمٝمف

ىػا.ايمثقري
و ومد ُأمَّ ْت َأزْمٌَمَ ٣َم َأَنَّ ِف, ُأَمِّ ـْ فَم , ـِ ًَ احْلَ ـِ فَم ريضاهللفمٛمٜم٣م:صم٣مء ؽَمَٙمَٚم٥َم

ُؾ» ًِ سَمْٕم َوىَم٣مَٞم٦ْم َٙمْتُف, ًَ نَم ؿَمِٔمَؿ هَم١مَِذا َيْْمَٔمْؿ, ْ ََل ََم٣م ايْمُٕماَلِم زَمْقِل فَمعَم اظم٣َْمَء سَمُِم٤م 

٣مِرَي٥مِ شزَمْقَلاجْلَ
 (ٔ)

.

اهللَُّفَمٛمْفُ َريِضَ فَمقِمٍّ ـُ زْم كْمُ ًَ ٣مِرِثوَم٣ميَم٦ْم:ىَم٣مَناحْلُ ٣ٌَمزَم٥َمزمِٛم٦ِْماحْلَ يُم ـْ دِموصم٣مءفَم

ٌَْسشَمْقزًم٣مَوَأفْمْمِٛمِل ٣ٌَمَلفَمَٙمْٝمِفهَمُٗمْٙم٦ُم:ايْم َؿ,هَم فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ ضِمْجِرَرؽُمقِلاهللََِّصعمَّ

 وَم٣مَل: َٙمُف. ًِ َأنْم ضَمتَّك زَمْقِل»إَِزاَرَك ـْ َِم َوُيٛمَّْمُح ُْٞمَثك ْٕ ا زَمْقِل ـْ َِم ُؾ ًَ ُيْٕم ََم إِٞمَّ

ىَمرِ شايمذَّ
 (ٕ)

.

ايم دم وهق أَحد فمٛمد اهللَمـوصم٣مء رَحف ايمقادفمل يمإلَم٣مم اظمًٛمد ِمحٝمح

َأيِبيَمْٝمعَمريضاهللفمٛمفوَم٣مَل: ـْ ضمدي٧مأيبيمٝمعمأنايم٣ٌمئؾاحلًـأواحلًكم,همَٔم

َأِو» ـُ ًَ احْلَ زَمْْمٛمِِف َأْو َؿَوفَمعَمَصْدِرِه َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َرؽُمقِلاهلِلَصعمَّ ىُمٛم٦ُْمفِمٛمَْد

وَم٣مَل:هَمَرَأْي٦ُم كْمُ ًَ إيَِمْٝمِف,هَمَٗم٣مَل:احْلُ هَمُٗمْٚمٛم٣َم َأؽَم٣مِريَع سُمْٖمِزفُمقُه»زَمْقيَمُف َٓ  ازْمٛمِل, َدفُمقا

زَمْقيَمفُ ٌََٔمُفاظم٣َْمءَشضَمتَّكَيْٗميِضَ َأسْم ش,شُمؿَّ
 (ٖ)

.

                                                           
ُ(.ٜٖٚأخرجو أبو داود برقم: ) (ٔ)

ُ(.ٖ٘ٚم: )أخرجو أبو داود برق (ٕ)

ُ(.ٜٜ٘ٓٔأخرجو أحمد برقم: ) (ٖ)
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َؿ: فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ َُم٥َمَزْوِجايمٛمٌَِّلِّ
وصم٣مءدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم٣مئِ

» َصعمَّ اهللِ َرؽُمقَل فَمَٙمْٝمِٜمْؿَأنَّ ُك هَمُٝمػَمِّ ٌَْٝم٣مِن زم٣ِميمِمِّ ُي٠ْمسَمك ىَم٣مَن َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل

ْٙمفُ ًِ ٌََٔمُفزَمْقيمَُفَوََلَْيْٕم ٣ٌَمَلفَمَٙمْٝمِف,هَمَدفَم٣مزمََِمٍء,هَمَٟمسْم هَم زمَِِمٌِلٍّ ٛمُِّ٘مُٜمْؿ,هَمُٟميِتَ شَوحُيَ
 (ٔ)

.

وصم٣مءَمـضمدي٧مأمومٝمسزمٛم٦محمصريضاهللفمٛمٜم٣مَمـهمٔمؾايمٛمٌلصعم

وَم٣ميَم٦ْم:اهلل ,ريضاهللفمٛمٜم٣م ـٍ وَمْٝمٍسزمِٛم٦ِْمحِمَِْم ُأمِّ ـْ همَٔم فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,

٣ٌَمَلفَمَٙمْٝمِف,» َْيْٟمىُمِؾايمْمََّٔم٣مَم,هَم رِمََل ـٍ َؿزم٣ِمزْم فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ َدطَمْٙم٦ُمفَمعَمايمٛمٌَِّلِّ

فَمَٙمْٝمِف شهَمَدفَم٣مزمََِمٍءهَمَرشَّ
 (ٕ)

.

ُ:بولُالؽالمالحكمةُفًُالنضحُمنُ

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمهذاإلمأومقال:

وأَم٣موم٣ملزمٔمّمٜمؿيٛمّمحاألول: ٞمج٣مؽمتف, يمٔمدم يْمٔمؿ َل َم٣م زمقلايمٕمالم

.ٞمجس,وهذاايمتٖمريؼٓديمٝمؾفمٙمٝمفزمقلاجل٣مري٥مهمٝمٜمق

خمٖمٖم٥م.تفالم,ٕنٞمج٣مؽمٕميٛمّمحزمقلايم:زمٔمضأهؾايمٔمٙمؿومقلالثانً:

الثالث: ىم٣مٞم٦مايمٔمربسمتٔمٙمؼومٙمقِبؿزم٣ميمٕمٙمَمنومقل زمٔمضأهؾايمٔمٙمؿظم٣م

همُمؼفمٙمٝمٜمؿ زم٣ملفمٙمٝمٜمؿ, واظمالزم٥ًم اظمالَم٥ًم همرزمَميم٘مثرة أىمثرَمـاجلقاري,

دون زم٣ميمٛمّمح وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل همٟمَمر آنم٣ًمل, ىمثرة

ايمٕمًؾ.

                                                           
ُ(.ٕٙٛ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٛٙٗ٘أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)

ُ(.ٕٚٛ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٖٜٙ٘أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٕ)
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.ي٘مقنزمرشاظم٣مءضمتكيًتقفم٤مايمٛمج٣مؽم٥مويٌدده٣مايمٛمّمح:فائدة:ُ

.شيٕمًؾَمـزمقلاجل٣مري٥م»قوله:ُ

أييٕمًؾايمثقبايمذيأص٣مزمفزمقلاجل٣مري٥م.

يْمٙمؼفمعمفمدةَمٔم٣من:الجارٌة:ولفظُ

.,وهقاظمرادَمـاحلدي٧مفمعمايمْمٖمٙم٥مايمِمٕمغمةاألول:

يْمٙمؼفمعمُمٙمقىم٥مويمقىم٣مٞم٦مزم٣ميمٕم٥م.الثانً:

يْمٙمؼفمعمَمـىم٣مٞم٦مَمٗم٣مرزم٥مايمٌٙمقغ,ويمقىم٣مٞم٦مضمرة.الثالث:

.يٕمًؾ:أييِم٤مفمٙمٝمفاظم٣مءويٖمركوَمٔمٛمكىمقٞمف

.شويرشَمـزمقلايمٕمالم»قوله:ُ

يًتٚمرايمرشَمـ,وٙمٝمف,ضمتكيًتقفمٌفوسمتٌددايمٛمج٣مؽم٥مأييرشاظم٣مءفم

.,وومدصم٣مءتدمذيمؽزي٣مدةفمـومت٣مدةزمقلايمٕمالمضمتكيْمٔمؿايمْمٔم٣مم

َم٣ميٗمت٣مسمفأوي٘مقنأنمٙم٤م,يًتٕمٛملزم٣ميمْمٔم٣ممفمـاحلٙمٝم٤مفأٞمومعنىٌُطعم:

.ايمْمٔم٣مم

**********
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 [نجاسة دم الحيض ووجوب غسله] 

)–30ُ ـْ َوفَم زَمْ٘مٍر َأيِب زمِٛم٦ِْم فَمٛمُْٜمََمَأؽْمََمَء اهللَُّ ;َريِضَ ايمٛمٌَِّلَّ صعماهلل-َأنَّ

ْٝمِضُيِِمٝم٤ُمايمثَّْقَب:-وَم٣مَل-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ زم٣ِمظم٣َْمِء,»دِمَدِماحْلَ سَمْٗمُرُصُف ت ُف,شُمؿَّ ََتُ

 همِٝمفِشُمؿَّ سُمَِمقمِّ شسَمٛمَّْمُحُف,شُمؿَّ
 (ٔ)

 (..َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمف

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُكٌفٌةُطهارةُالنجاسةُمنُالثوب

 .شفمـأؽمَمءزمٛم٦مأيبزم٘مرريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

ايمِمديؼايمٛمْم٣مومكم,ذاُتهل ايمززمغمزمـايمٔمقامٜم٣مزوصمو,◙أزمقه٣م

ريضاهللفمٛمٜمَم,إٓأٞمفؿمٙمٗمٜم٣مومٌؾَمقسمف,وهلوايمدةفمٌداهللزمـايمززمغمريض

.اهللفمٛمٜمَم

وىم٣مٞم٦مهل٣مَمقاومػفمٓمٝمٚم٥مدمٞمٌمةايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,

هجرسمف,ودمنمغمذيمؽَمـاظمقاؿمـ.دم

.شاحلٝمضأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿوم٣مل:دمدم»قوله:ُ

.يمفوؽمٙمؿفمـىمٝمٖمٝم٥مسمْمٜمغمدماحلٝمضأيؽُمئؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآ

.دٓيم٥مفمعمٞمج٣مؽم٥مدماحلٝمضفمعمَم٣مسمٗمدم:ودماحلدي٧م

ُ

                                                           
(, من طريق فاطمة بنت المنذر, ٜٕٔ(, ومسلم برقم: )ٖٚٓ(, )ٕٕٚأخرجو البخاري برقم: ) (ٔ)

ُعن جدتها أسماء, بو.
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:شيِمٝم٤مايمثقب»قوله:ُ

أيشمقباظمرأة,وهذادمايمٕم٣ميم٤م,وومديِمٝم٤مشمقبايمرصمؾ,ٓؽمٝمَمإنَل

يٗمعايمتحرز.

 همٗمد أن يُمٔمريمضمٖم٣مو٣متسمٝمنتوأَم٣م وٓ َتٝمضاظمرأة همٗمد ٙمٛم٣ًمء,

زمحٝمّمٜم٣م,وهذاَمـهمّمؾاهللفمزوصمؾفمعمايمٛم٣مس.

.شَتتف»قوله:ُ

أيسمٗمممهوَت٘مفوسمٛمحتف,سمٗمممهإَم٣مزمٔمقدضمتكٓسمالَمسايمٛمج٣مؽم٥م,وإَم٣م

زمحِم٣مة,وإَم٣مزمٕمغمذيمؽ.

.ششمؿسمٗمرصف»قوله:ُ

 َمع ايمٓمٖمر زمٟمؿمراف ايمٛمج٣مؽمأي فمكم احل٦ميزيؾ هم١من وايمٗمرص٥ماظم٣مء, ,

.يؾأشمرايمٛمج٣مؽم٥ميز

.ششمؿسمٛمّمحف»قوله:ُ

,َمعفمٛمدمج٣مهغمايمٔمٙمَمءأيسمٕمًٙمفزم٣مظم٣مء,ٕنايمٛمج٣مؽم٥مٓسمزالإٓزم٣مظم٣مء

أَن٣ميمقأزيٙم٦مزمٕمغماظم٣مء,صحإزايمتٜم٣م,إٓأنرهمعاحلدثٓي٘مقنإٓزم٣مظم٣مء

فمعمَم٣ميٟميتزمٝم٣مٞمفإنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ.

.ششمؿسمِمقمهمٝمف»قوله:ُ

إذاىم٣من,وايمرطمِم٥مايمقصمقب,وإٞمَمهقفمعماْلرؾم٣مدوهذاإَمريمٝمسفمعم
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سمٕم هم١مَن٣م واضمد, شمقب إٓ هل٣م ويمٝمس وٝمؼ, وٓتضم٣مهل٣م همٝمف وسمِمقم ًؾ

وإنزالايمٔمكموإشمرهمٜمقأضمًـوأمجؾ.,لإشمرييه٣م,ضمتكويمقزمٗم

ُ:الحٌضُللمرأةثٌابُحكمُ

 وَم٣ميَم٦ْم: ريضاهللفمٛمٜم٣م ؽَمَٙمَٚم٥َم ََمَع»دمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مُأمَّ َأَٞم٣م زَمْٝمٛم٣َم

َٙمْٙم٦ُم, ًَ هَم٣مْٞم ضِمّْم٦ُم, إِْذ ََخِٝمَِم٥ٍم, دِم َُمّْمَْمِجَٔم٥ٌم َوؽَمٙمََّؿ, فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ

 وَم٣مَل: ضِمٝمَّمتِل, شمَِٝم٣مَب ٦ِم»هَمَٟمطَمْذُت ًْ َأُٞمِٖم هَم٣مْوَْمَجْٔم٦ُمش هَمَدفَم٣مِن, َٞمَٔمْؿ, وُمْٙم٦ُم:

شََمَٔمُفدِماخَلِٚمٝمَٙم٥مِ
(ٔ)

.

 أهؾ زمف شمٝم٣مزمًهم٣مؽمتدل هل٣م سمتخذ أن هل٣م َيقز اظمرأة أن فمعم ٥مطم٣مص٣مايمٔمٙمؿ

حلٝمّمتٜم٣م,ضمتكٓسمٗمعفمٙمٝمفاظمُمٗم٥م,أواحلرج,فمٛمدصالهت٣م,أودمنمغمذيمؽ

َمـؾمٟمَن٣م.

ُ:الحجارةُوماُفًُبابهاُأوإزالةُالنجس,ُبالماء,ُحكمُ

احلدي٧مضمج٥ميمٙمٔمَمءدموصمقبإزايم٥مفمكمايمٛمج٣مؽم٥م,همرصمؾدطمؾ وهذا

اخلالء,شمؿوم٢مضم٣مصمتف,همٝمج٤مفمٙمٝمفأنيًتٛمجلضمتكيزيؾفمكمايمٛمج٣مؽم٥م,

٣محلجريزيؾايمٔمكم,واظم٣مءيزيؾايمٔمكموإشمر4أوِبَمهمإَم٣مزم٣محلجر,وإَم٣مزم٣مظم٣مء,

دمإزايم٥مايمٛمجس.واظم٣مءأهمّمؾ

ايمٛمٌلصعماهلل يث٦ٌمفمـ وٓفمـأهؾوم٣ٌمء,وَل وؽمٙمؿ, وفمعمآيمف فمٙمٝمف

اجلٚمعزمكماحلج٣مرةواظم٣مء,َمعأٞمفومدصم٣مءفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف

                                                           
ُ(.ٜٕٙ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٜٕٛأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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ََم٣ميمٍِؽريضاهللفمٛمف,َيُٗمقُل: ـَ وؽمٙمؿأٞمفاؽمتٛمجكزم٣مظم٣مء,ىمَمدمضمدي٧مَأَٞمَسزْم

اَل» اخْلَ َيْدطُمُؾ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللِ َرؽُمقُل َونُماَلٌمىَم٣مَن َأَٞم٣م, هَمَٟمَْحُِؾ َء,

زم٣ِمظم٣َْمءِ َتٛمِْجل ًْ هَمَٝم َوفَمٛمََزًة, ََم٣مٍء, ـْ َِم إَِداَوًة شَٞمْحِقي,
(ٔ)

ىم٣من أٞمف فمٛمف وشم٦ٌم ,

.يًتٛمجلزم٣محلج٣مرة,ىمَميٟميت

وصم٣مءفمـأهؾوم٣ٌمءأَنؿىم٣مٞمقايًتٛمجقنزم٣مظم٣مء,ىمَمدمؽمٛمـأيبداودَمـ

ـِ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ,وَم٣مَل:َٞمَزيَم٦ْمضمدي٧مأيبُهَرْيَرَة,ريضاهللفمٛمففَم اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ

٣ٌَمَء: دِمَأْهِؾوُم أَي٥ُم ـَ}َهِذِه ِري اظمُْْمَّٜمِّ حُي٤ِم  َواهللَُّ ُروا ٌ قَنَأْنَيَتْمَٜمَّ
ِرصَم٣مٌلحُيِ {همِٝمِف

َتٛمُْجقَنزم٣ِمظم٣َمِء,هَمٛمََزيَم٦ْمَهِذِهأَي٥ُمهمِٝمِٜمؿْ ًْ شوَم٣مَل:ىَم٣مُٞمقاَي
(ٕ)

.

احلدي٧مايمٌزاردمَمًٛمدهوم٣مل:,همٗمدأطمرجاجلٚمعزمكماحلج٣مرةواظم٣مءأَم٣مو

أَحدزمـحمٚمدزمـفمٌدايمٔمزيز:وصمدتدم فمٌداهللزمـؾمٌٝم٤مضمدشمٛم٣م ضمدشمٛم٣م

ىمت٣مبأزمكفمـايمزهريفمـفمٌٝمداهللزمـفمٌداهللفمـازمـفم٣ٌمسريضاهلل

 وم٣مل: »فمٛمٜمَم دمأهؾوم٣ٌمء أي٥م يت}ٞمزيم٦مهذه أن واهللرصم٣ملحيٌقن ْمٜمروا

اظمتْمٜمريـ ٞمتٌع.{حي٤م همٗم٣ميمقا: وؽمٙمؿ؟ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل همًٟمهلؿ

                                                           
ُ(.ٕٔٚ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٕ٘ٔأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)

ُ(.ٖٚ٘(, وابن ماجو برقم: )ٖٓٓٔ(, والترمذي برقم: )ٗٗأخرجو أبو داود برقم: ) (ٕ)
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اظم٣مء احلج٣مرة ش, زمـ"وم٣ملايمٌزار: فمـايمزهريإٓحمٚمد رواه ٓٞمٔمٙمؿأضمدا

"فمٌدايمٔمزيز,وٓفمٛمفإٓازمٛمف
(ٔ)

.,وفمٌداهللزمـؾمٌٝم٤مؤمٝمػ

وَم٣م ٣َم َأْن»يَم٦ْم:وشم٦ٌمَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م,َأَنَّ َـّ َُمْرَنَأْزَواصَمُ٘م

َؿىَم٣مَن فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ َأؽْمَتْحٝمِٝمِٜمْؿَِمٛمُْف,إِنَّ ٌُقازم٣ِمظم٣َْمِء,هَم١مِنِّ َتْمِٝم ًْ َي

شَيْٖمَٔمُٙمفُ
(ٕ)

.

زم٣مٕضم٘م٣ممايمديٛمٝم٥م-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-زمٝم٣منيمٔمٙمؿايمٛمٌل:ودماحلدي٧م

.وزمٝم٣مٞمفيم٘مؾَم٣مسمٔمكموزم٘مثرةإضم٘م٣ممايمٔمرهمٝم٥م

أو ايمٓم٣مهر ؿمٜم٣مرة ؽمقاء ايمْمٜم٣مرة ضمًـ َمـ اْلؽمالم ديـ فمٙمٝمف َم٣م وهمٝمف

.واهللأفمٙمؿ,ايم٣ٌمؿمـ

**********

 







                                                           
"ومحمد بن عبد العزيز ضعفو أبو حاتم فقاؿ: ليس لو وال (: ٔٗقاؿ الحافظ في التلخيص )ص  (ٔ)

ألخويو عمراف وعبد اهلل حديث مستقيم , وعبد اهلل بن شبيب ضعيف أيضا", راجع اإلرواء لْلماـ 
ُ(.ٕٗرحمو اهلل برقم: )األلباني 

ُ(.ٙٗ(, والنسائي برقم: )ٜٔأخرجو الترمذي برقم: ) (ٕ)
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 [العفو عن أثر الحيض في الثوب بعد غسله وحته] 

)–32ُ ـْ َوفَم وَم٣مَل:وَم٣ميَم٦ْمطَمْقيَم٥ُم:َي٣مَرؽُمقَل-ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَة

مُ ايمدَّ َيْذَه٤ْم ْ ََل هَم١مِْن ?اهللَِّ, َأشَمُرهُ»وَم٣مَل: ِك َيُي  َٓ َو اظم٣َْمُء, شَيْ٘مِٖمٝمِؽ
 (ٔ)

َأطْمَرصَمُف .

,َوؽَمٛمَُدُهَؤِمٝمػ َِمِذي  ْ  (.ايمؼمِّ

 *******************************الشرح:

ايمٛمُ:لبٌانساقُالمصنؾُالحدٌثُ إزايم٥م ايمٔمٝمٛمٝم٥م,ىمٝمٖمٝم٥م زمٛمقفمٝمٜم٣م: ج٣مؽم٥م

 .واحل٘مٚمٝم٥م

,َمـأنايمٛمج٣مؽم٥مسم٘مقنفمعمأؽمَمءدمضمدي٧مسمٗمدماحلدي٧مَمٔمٛم٣مهَمقاهمؼظم٣م

ومًٚمكم:

ٞمج٣مؽم٥مفمٝمٛمٝم٥م.األول:

ٞمج٣مؽم٥مضم٘مٚمٝم٥م.الثانً:

هم١منىم٣مٞم٦مايمٛمج٣مؽم٥مفمٝمٛمٝم٥م4هم١مٞمفَي٤مإزايم٥مايمٛمجس,شمؿايمٕمًؾزمٔمده٣م.

 هم١مَن٣م ىم٣مٞم٦مضم٘مٚمٝم٥م, إوإن إلم َتت٣مج وٓ سمٕمًؾ فمٝمٛمٜم٣م ومقلزايم٥م وهذا

.مج٣مهغمأهؾايمٔمٙمؿ

.وزمٔمّمٜمؿومديرىنمغمذيمؽ

                                                           
( وإسناده ضعيف ألف فيو ابن لهيعة, وىو ٖ٘ٙ(, وأبو داود برقم: )ٚٙٚٛأخرجو أحمد برقم: ) (ٔ)

ُالحديث لم يخرج الترمذي. « تنبيو» عبد اهلل, ضعيف وقد اختلط.
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:شطمقيم٥م»قوله:ُ

هلطمقيم٥مزمٛم٦مي٣ًمرىمَمصم٣مءَمٌمضًم٣مزمذيمؽدمرواي٥مأَحددمَمًٛمده.

.شي٣مرؽمقلاهلل:هم١منَليذه٤مايمدم»قوله:ُ

وؽم آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل زمٖمتقى ؽمٚمٔم٦م أفمٙمؿ واهلل ٙمؿىمٟمَن٣م

ٕؽمَمءريضاهللفمٛمٜم٣م,أويمٕمغمه٣م,شمؿزمٔمدذيمؽراصمٔم٦مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

وفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

.َمراصمٔم٥مايمٔم٣مَل,واظمٖمتل,ضمتكيرهمعاْلؾم٘م٣ملفٌه:ُف*

ُ يذه٤مايمدم»قوله: َل يذه٤ماشهم١من َل هم١من َمراده٣م: هم٣ميمٔمكم: وإٓ ٕشمر,

.سمزولزمًٜمقيم٥موين

.شوم٣مل:ي٘مٖمٝمؽاظم٣مء»قوله:ُ

اظم٣مءدمنمًؾايمٔمكم.أيي٘مٖمل

.شوٓييكأشمره»قوله:ُ

ذه٦ٌم ذه٦ٌم إذا ايمٔمكم وٕن يًتْمٝمع, زمَم إٓ ي٘مٙمػ ٓ اْلٞم٣ًمن ٕن

ٛمج٣مؽم٥م,ايمٛمج٣مؽم٥م,ورزمَمي٘مقنإشمرَٓمٔمٛمكيمفأصاًل,وإنزمٗملرءَمـايم

.هم٣ميمٛمج٣مؽم٥مذفًم٣مومدارسمٖمٔم٦م

ظمًجد,يمقأنرصماًلاؽمتجٚمرزم٣محلجر,شمؿوم٣مموسمقوٟم,شمؿدطمؾاهمٚمثاًل:

ايمرائح٥م همٜمذه زم٤ًٌمايمٔمرقواحلرارة, رائح٥م اٞمٌٔمث٦مَمٛمف يِمقم, هق همٌٝمٛمَم
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أ َمـ هل وإٞمَم ضاط, وٓ زمٖم٣ًمء, فمٝمٛمفيمٝم٦ًم أزيٙم٦م ايمذي ايمٛمجس شمر

همٙمٝمسفمٙمٝمفرء,وصالسمفصحٝمح٥م,وهذاايمذيىم٣منفمٙمٝمفايمٔمرب,زم٣محلجر

زم٣مظم٣مء,دمايمزَمـايمٗمديؿ,ضمتكإنزمٔمضايمٔمربىم٣منيًتٛم٘مػَمـآؽمتٛمج٣مء

وومدصم٣مءفمـضمذيٖم٥مريضاهللفمٛمف,وفمـؽمٔمٝمد,روءةوئمدهَمـطمقارماظم

يًتٛمجلزم٣مظم٣مء.َمـزمـاظمًٝم٤مرَحفاهلل.اْلٞم٘م٣مرفمعم

وفمعمآيمفوذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمأٞمفَليث٦ٌمفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

زم٣مظم٣مء اؽمتٛمجك أٞمف وؽمٙمؿ وؽمٙمؿ, آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم أٞمف وايمِمحٝمح

تٛمجكزم٣مظم٣مءىمَمؽمٌؼَمٔمٛم٣مَمـضمدي٧مأٞمسزمـَم٣ميمؽريضاهللفمٛمفوهقدماؽم

ايمِمحٝمحكم.

همٙمقأناَمرأةاؽمتْم٣مفم٦مأنسمٕمًؾضمٝمّمٜم٣مَمـشمقِب٣م,يم٘مـزمٗملايمٙمقن,أو

زمٗم٣مي٣مايمٙمقن,همٜمؾٞمٗمقل:ٓزمدأَن٣مسمزيؾهذاإشمر؟

َٓي٤مفمٙمٝمٜم٣مذيمؽ,إٓإذااؽمتْم٣مفم٦م,وإٓهمالي٘مٙمػاهللٞمٖمًٜم٣مإَٓم٣م

ََم٣مآسَم٣مَه٣م} سم٣مه٣م,ىمَموم٣ملسمٔم٣ملم:آ َّٓ ٣مإِ ًً ُيَ٘مٙمُِّػاهللََُّٞمْٖم .[1]ايمْمالق:{َٓ

واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم

**********
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 [ فضائل الوضوء] 

 [َباُب اْلُوُضوءِ ]ُ

*******************************الشرح:

رهمعالُوُضوء: دم اْلٞم٣ًمن فمٚمؾ هق ايمذي ايمٖمٔمؾ, فمعم يْمٙمؼ زم٣ميمّمؿ

 احلدث.

زم٣ميمٖمتحيْمٙمؼفمعماظم٣مءايمذييتْمٜمرزمف.والَوُضوء:

وؽمٚملُوُوقًءاوَوُوقًءا4ٕنَمتٔم٣مؿملهذاايمٖمٔمؾسم٘مقنيمفايمقو٣مءة,دم

ايمدٞمٝم٣موأطمرة.

ُهلُالوضوءُخاصُبهذهُاألمة,ُأمُأنهُعامُفًُجمٌعُاألمم؟

٣مءايمذيفمٙمٝمفأىمثرايمٔمٙمَمءأٞمففم٣ممدممجٝمعإَمؿ,وايمديمٝمؾفمعمذيمؽ,َم٣مصم

اهلُلدم َرؽُمقَلاهللَِصعمَّ صحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,َأنَّ

 وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ ايْمَ٘مٙمِِؿ,»فَمَٙمْٝمِف صَمَقاَِمَع ُأفْمْمِٝم٦ُم : ٦مٍّ
ًِ زمِ َْٞمٌَِٝم٣مِء ْٕ ا فَمعَم ْٙم٦ُم هُمّمِّ

رِمَ َوصُمِٔمَٙم٦ْم ايْمَٕمٛم٣َمئُِؿ, رِمَ ٦ْم َوُأضِمٙمَّ فْم٤ِم, زم٣ِميمر  ُت ؿَمُٜمقًراَوُٞمٌِمْ َْرُض ْٕ ا

ايمٛمٌَِّٝم قنَ ٥ًم,َوطُمتَِؿيِبَ ْٙمِؼىَم٣مهمَّ
ِجًدا,َوُأْرؽِمْٙم٦ُمإلَِماخْلَ ًْ شَوََم

(ٔ)
.

وَم٣مَل وَم٣مَل: فمٛمف, ريضاهلل ضُمَذْيَٖم٥َم ضمدي٧م َمـ َمًٙمؿ صحٝمح دم وصم٣مء

اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: ْٙمٛم٣َمفَمعَمايمٛم٣َّمِسزمَِثاَلٍث:صُمِٔمَٙم٦ْمُصُٖمقهُمٛم٣َم»َرؽُمقُلاهللَِصعمَّ هُمّمِّ

                                                           
ُ(.ٖٕ٘أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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سُمرْ َوصُمِٔمَٙم٦ْم ِجًدا, ًْ ََم َٜم٣م َْرُضىُمٙم  ْٕ ا يَمٛم٣َم َوصُمِٔمَٙم٦ْم َ٘م٥ِم,
اظماََْلئِ يَمٛم٣َمىَمُِمُٖمقِف زَمُتَٜم٣م

شؿَمُٜمقًرا,إَِذاََلَْٞمِجِداظم٣َْمءَ
(ٔ)

.

ٙمؿايمقوقء,وإٞمَمذىمرايمؼمزم٥موَليذىمرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽم

ايمٕمرةوايمتحجٝمؾ.قايمذيختتصزمفهذهإَم٥مه,وهمٗمط

أنايمقوقءفم٣ٌمدةهللفمزوصمؾ4همٖمٝمفَمـإصمقرايمٔمٓمٝمٚم٥م,َم٣مجتٔمؾَمعو

ايمٔمٌدَم٣ٌمدًراإيمٝمف:

َمـأؽم٣ٌمبسم٘مٖمغمايمًٝمئ٣متورهمعايمدرصم٣مت.أٞمفاألول:

اهللُ َرؽُمقَلاهللَِصـــعمَّ َأيِبُهَرْيَرَة,َأنَّ ـْ همٖملصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مفَم

 وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ زمِِف»فَمَٙمْٝمِف َوَيْرهَمُع َْم٣مَي٣م, اخْلَ زمِِف اهلُل َيْٚمُحق ََم٣م فَمعَم َأُديم ُ٘مْؿ َٓ َأ

َرصَم٣مِت؟ ٣ٌَمُغايْمُقُوقِءفَمعَماظمََْ٘م٣مِرِه,َوىَمْثَرُة»وَم٣ميُمقازَمعَمَي٣مَرؽُمقَلاهللِوَم٣مَل:شايمدَّ إؽِْم

زَم٣مطُ اَلِة,هَمَذيمُِ٘مُؿايمرِّ اَلِةزَمْٔمَدايمِمَّ ٣مصِمِد,َواْٞمتَِٓم٣مُرايمِمَّ ًَ َْم٣مإلَِماظمَْ شاخْلُ
(ٕ)

.

َرؽُمقَل ودمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,َأنَّ اهلِلَصعمَّ

 وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف »اهللُ ٙمُِؿ ًْ اظمُْ ٌُْد ايْمَٔم َٟم سَمَقوَّ -إَِذا ـُ اظم٠ُْْمَِم َوصْمَٜمُف-َأِو َؾ ًَ هَمَٕم

طَمْمِٝمَئ٥ٍمَٞمَٓمَرإيَِمْٝمَٜم٣مزمَِٔمْٝمٛمَٝمِْفََمَعاظم٣َْمِء َوصْمِٜمِفىُمؾ  ـْ -ْوََمَعآطِمِروَمْْمِراظم٣َْمءِأَ-طَمَرَجَِم

َؾ ًَ طَمْمِٝمَئ٥ٍمىَم٣مَنزَمَْمَُمْتَٜم٣مَيَداُهََمَعاظم٣َْمِءَأْوََمَع,هَم١مَِذانَم َيَدْيِفىُمؾ  ـْ َيَدْيِفطَمَرَجَِم

                                                           
ُ(.ٕٕ٘أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)

ُ(.ٕٔ٘أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٕ)
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 اظم٣َْمِء وَمْْمِر ََمَع-آطِمِر ِرصْماَلُه ََمَُمْتَٜم٣م طَمْمِٝمَئ٥ٍم ىُمؾ  طَمَرصَم٦ْم ِرصْمَٙمْٝمِف َؾ ًَ نَم هَم١مَِذا ,

ُٞمقِبضَمتَّكََيْرُ-َأْوََمَعآطِمِروَمْْمِراظم٣َْمِء-اظم٣َْمِء ايمذ  ـَ شَجَٞمِٗمٝم٣ًّمَِم
(ٔ)

.

َرؽُمقَلاهلِل ودمصحٝمحَمًٙمؿأيًّم٣مَمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,َأنَّ

َة,هَمَٗم٣مَل: ْٗمػُمَ
َؿَأسَمكاظْمَ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ٣م»َصعمَّ اَلُمفَمَٙمْٝمُ٘مْؿَداَروَمْقٍمَُم٠ْمَِمٛمكَِم,َوإِٞمَّ ًَّ ايم

 زمُِ٘مْؿ اهللُ ؾَم٣مَء إطِْمَقاَٞمٛم٣َمإِْن َرَأْيٛم٣َم وَمْد ٣م َأٞمَّ َوِدْدُت ضِمُٗمقَن, َٓ ٛم٣َمش ًْ َأَويَم وَم٣ميُمقا:

 وَم٣مَل: اهللِ َرؽُمقَل َي٣م زَمْٔمُد»إطِْمَقاَٞمَؽ؟ َيْٟمسُمقا ْ ََل ـَ ايمَِّذي َوإطِْمَقاُٞمٛم٣َم َأْصَح٣ميِب شَأْٞمُتْؿ

تَِؽ؟َي٣مرَ ُأَمَّ ـْ َْيْٟمِتزَمْٔمُدَِم ََل ـْ هَمَٗم٣مَل:هَمَٗم٣ميُمقا:ىَمْٝمَػسَمْٔمِرُفََم َأَرَأْي٦َم»ؽُمقَلاهللِ

َئْمِرُفطَمْٝمَٙمُف؟ َٓ ٍؿَأ ـَمْٜمَرْيطَمْٝمٍؾُدْهٍؿُِبْ َٙم٥ٌمزَمكْمَ حُمَجَّ َرصُماًليَمُفطَمْٝمٌؾنُمر  شيَمْقَأنَّ

 وَم٣مَل: اهلِل َرؽُمقَل َي٣م زَمعَم َوَأَٞم٣م»وَم٣ميُمقا: ايْمُقُوقِء, ـَ َِم ٙمكَِم حُمَجَّ ا نُمرًّ َيْٟمسُمقَن ُْؿ هَم١مَِنَّ

همَ ٣مل  ايمّمَّ ٌَِٔمغُم ايْم ُيَذاُد ىَمََم ضَمْقيِض ـْ فَم ِرصَم٣مٌل يَمُٝمَذاَدنَّ َٓ َأ ْقِض احْلَ فَمعَم َرؿُمُٜمْؿ

يُمقازَمْٔمَدَكهَمَٟموُمقُلؽُمْحًٗم٣مؽُمْحًٗم٣م ُْؿوَمْدزَمدَّ هَمُٝمَٗم٣مُل:إَِنَّ َهُٙمؿَّ َٓ شُأَٞم٣مِدُّيِْؿَأ
(ٕ)

.

همٗم٣ملاهللفمزٕدمايمٗمرآنويمٙمقوقءوصػاهللفمزوصمؾ:الثانً َمرزمف:

٣َمَي٣م}وصمؾ: ـََأُّي  اَلةِإلَِموُمْٚمُتؿْإَِذاآََمٛمُقاايمَِّذي ُٙمقاايمِمَّ ًِ َوَأْيِدَيُ٘مؿُْوصُمقَهُ٘مؿْهَم٣منْم

ُحقااظمََْراهمِِؼإلَِم ًَ ٌَكْمِإلَِمَوَأْرصُمَٙمُ٘مؿْزمُِرُءوؽِمُ٘مؿَْواَْم ٣ًٌمىُمٛمُْتؿَْوإِنْايْمَ٘مْٔم صُمٛمُ

ُروا ٜمَّ ـََِمٛمُْ٘مؿَْأضَمٌدصَم٣مءََأوْؽَمَٖمرٍفَمعَمَأوََْمْرَىىُمٛمُْتؿَْوإِنْهَم٣مؿمَّ َأوْايْمَٕم٣مئِطَِِم

                                                           
ُ(.ٕٗٗأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)

 ُ(.ٜٕٗأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٕ)
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ُتؿُ ًْ ََم ٣مءََٓ ًَ ُٚمقاََم٣مءًجَتُِدواهَمَٙمؿْايمٛمِّ ٣ًٌمَصِٔمٝمًداهَمَتَٝمٚمَّ ُحقاؿَمٝمِّ ًَ زمُِقصُمقِهُ٘مؿْهَم٣مَْم

ـْفَمَٙمْٝمُ٘مؿْيمَِٝمْجَٔمَؾاهللَُُّيِريُدََم٣مَِمٛمْفَُوَأْيِديُ٘مؿْ ـْضَمَرٍجَِم َرىُمؿُْيِريُدَويَم٘مِ يمُِٝمَْمٜمِّ

ُ٘مؿْفَمَٙمْٝمُ٘مؿْٞمِْٔمَٚمَتفَُويمُِٝمتِؿَّ   .[3:اظم٣مئدة]{سَمُْمُ٘مُرونَيَمَٔمٙمَّ

هذاايم٘مت٣مبفمعمإويمقي٥م,همٟموهل٣ماظم٣مءايمذياظمِمٛمػرَحفاهللرسم٤مفائدة:ُ

إزايم٥م شمؿ اظم٣مء, همٝمف ايمذيي٘مقن ايمقفم٣مء شمؿ ايمٛمج٣مؽم٥م, اْلٞم٣ًمنْلزايم٥م حيت٣مصمف

.يمٛمج٣مؽم٣مت,شمؿذعدمزمٝم٣منايمقوقءا

وظم٣مهمرضايمقوقءىم٣منايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿيتقوٟمفمٛمد

ىمؾصالة,شمؿظم٣مىم٣منيقمايمٖمتحصعمايمِمٙمقاتزمقوقءواضمد,ىمَمشم٦ٌمدم

 َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ زمـاحلِمٝم٤مريضاهللفمٛمف,َأنَّ صحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مزُمَرْيَدَة

 فَمَٙمْٝمِف اهللُ فَمعَم»َوؽَمٙمََّؿ: َح ًَ َوََم َواضِمٍد, زمُِقُوقٍء ايْمَٖمْتِح َيْقَم َٙمَقاِت ايمِمَّ َصعمَّ

ْٝمفِ طُمٖمَّ ش وَم٣مَل: سَمِْمٛمَُٔمُف, ـْ سَمُ٘م ْ ََل ؾَمْٝمًئ٣م ايْمَٝمْقَم َصٛمَْٔم٦َم يَمَٗمْد فُمَٚمُر: يَمُف فَمْٚمًدا»هَمَٗم٣مَل

شَصٛمَْٔمُتُفَي٣مفُمَٚمرُ
(ٔ)

.

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفنايمقوقءفمٛمدىمؾصالةىم٣منَمـطمِم٣مئصإوومٝمؾ:

.واهللاظمقهمؼ,وفمعمآيمفوؽمٙمؿ

**********



                                                           
ُ(.ٕٚٚأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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 [فضل السواك]

)–31ُ ـْ َرؽُمقِلاهللَِّ-ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَةفَم ـْ صعماهللفمٙمٝمف-فَم

ُوُوقءٍ»وَم٣مَل:-وؽمٙمؿ َقاِكََمَعىُمؾِّ ًِّ ْؿزم٣ِميم َََمْرهُتُ َٕ تِل فَمعَمُأَمَّ َأْنَأؾُمؼَّ َٓ شيَمْق
(ٔ)

.

طُمَزْيَٚم٥م ـُ َحُفازْم ,َوَصحَّ ل 
٣مئِ ًَ ُد,َوايمٛمَّ (.َأطْمَرصَمُفََم٣ميمٌِؽ,وَأَْحَ

*******************************الشرح:

ُالحدٌث ُالمصنؾ وهقُ:ساق ايمْمٜم٣مرة, آداب َمـ َمٜمؿ أدب يمٌٝم٣من

ُ.ايمًقاك

َمٔمٛم٣مهأنيًٗمطاظمِمٛمػؾمٝمخف,أوؾمٝمخمعنىُالحدٌثُالمعلق:فائدة:ُ

أىمثرَمـذيمؽ.ؾمٝمخف,أو

  :بعضُفوائدُالسواك

سمٛمٗمٝم٥مايمٖمؿ.األولى:

إزايم٥مإذىوايمٗمذرفمـايمٖمؿ.الثانٌة:

ايمتْمٝم٤ميمٙمٖمؿ.الثالثة:

آؽمتٔمداديمٙمقومقفزمكميدياهللفمزوصمؾ.الرابعة:

ايمٌٔمدفمـأذي٥ماظم٠مَمٛمكمواظمالئ٘م٥م.الخامسة:

                                                           
, وعنده لفظ ٛ٘ٗأخرجو البخاري معلًقا برقم: ) (ٔ) ورواه «. مع»بدؿ « عند»/فتح( بصيغة الجـز

(, وأخرجو ٓٗٔ(, وابن خزيمة )ٜٕٛ« )الكبرى»(, والنسائي في ٚٔ٘و  ٓٙٗ/ ٕأحمد )
ُحكمو الرفع. وقاؿ فيو ابن عبد البر: (. ٖ٘ٗمالك موقوفًا برقم: )
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إلمأَمراضايمٙمث٥م.يذه٤مزم٣مجلراشمٝمؿواظم٘مروزم٣متايمتلومدسم٠مديالسادسة:

سمٌٝمضإؽمٛم٣من,وإزايم٥مآصٖمرارفمٛمٜم٣م,ونمغمه.السابعة:

وأضم٣مدي٧مايمًقاكَمتقاسمرة.فائدة:ُ

  ابنُالملقنُرحمهُهللاُفًُالبدرُالمنٌر:ُقال

دِم ضََم٣مِدي٧مَمـضِمكمذعاظمِمٛمّػ ْٕ َمـا اصْمتٚمعزمَِحْٚمداهللوفمقٞمف َوومد

َقاك ًِّ ايم دِم ىمّٙمٜم٣م ضَمِدي٧م َم٣مَئ٥م فَمعَم ِزَي٣مَدة اظْمََ٘م٣من َهَذا إلَِم َقاك ًِّ ايم ذىمر

َهِذه همِٝمَٜم٣م سَمٟميت َواضِمَدة ؽمٛم٥م ٣ًٌم! همقافمج صمًٝمؿ, فَمٓمِٝمؿ َوَهَذا وَمتٔمٙمٗم٣مسمف,

ىمثغم وُّيٚمٙمٜم٣م ضََم٣مِدي٧م, ْٕ َوِهلا اظمُمتٕمٙمكم, َمـايمٛم٣َّمسزمؾىمثغمَمـايْمُٖمَٗمَٜم٣مء

َٟملاهللاظمٔم٣مهم٣مةَِمٛمَْٜم٣م. ًْ (ٔ) ىػاطمٝم٥ٌمفَمٓمِٝمَٚم٥م,ٞم
.

دمصحٝمحايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مَأَٞمٌسصم٣مءوهمٔماًلأنأضم٣مديثفىمثغمة,ضمتك

اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: َأىْمَثْرُتفَمَٙمْٝمُ٘مْؿدِم»ريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ

َقاكِ ًِّ شايم
(ٕ)

.

اخلدريريضاهللفمٛمفوَمًٙمؿوصم٣مءدمايمٌخ٣مري ؽَمِٔمٝمٍد َمـضمدي٧مَأيِب

 َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقِل فَمعَم َأؾْمَٜمُد وَم٣مَل: وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اجُلُٚمَٔم٥ِم»اهللُ َيْقَم ُؾ ًْ ايمُٕم

٣ًٌمإِْنَوصَمَد ؿمِٝم ,َوَأْنَيَٚمسَّ َـّ َت ًْ حُمَْتٙمٍِؿ,َوَأْنَي شَواصِم٤ٌمفَمعَمىُمؾِّ
(ٖ)

.

                                                           
ُ(.ٛٙ/ ٕالبدر المنير: ) (ٔ)

ُ(.ٛٛٛأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٕ)

ُ(.ٓٛٛأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٖ)
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وىم٣منايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿُّيتؿزمُمٟمنايمًقاك,ضمتكفمٛمد

 ىمَم وؽمٙمؿ, وفمعمآيمف صعماهللفمٙمٝمف ايمٌخ٣مريَمقسمف َمـضمدي٧موَمًٙمؿدم

َوَأَٞم٣م َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ فَمعَم زَمْ٘مٍر َأيِب ـُ زْم ـِ َْحَ ايمرَّ ٌُْد فَم َدطَمَؾ َُم٥َم,
فَم٣مئِ

َرؽُمقُل ُه هَمَٟمزَمدَّ زمِِف, ـ  َت ًْ َرؿْم٤ٌمَي ؽِمَقاٌك ـِ َْحَ ايمرَّ ٌِْد فَم َوََمَع َصْدِري, إلَِم ٛمَِدسُمُف ًْ َُم

فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ٌُْتُف,اهللَِّ َقاَكهَمَٗمَِمْٚمُتُف,َوَٞمَٖمّْمُتُفَوؿَمٝمَّ ًِّ ُه,هَمَٟمطَمْذُتايم َؿزَمٌَمَ َوؽَمٙمَّ

 زمِِف,هَمََمَرَأْي٦ُمَرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ َـّ َؿهَم٣مؽْمَت فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ َدهَمْٔمُتُفإلَِمايمٛمٌَِّلِّ شُمؿَّ

اؽْمتِٛم٣َمًٞم٣موَمط  َـّ َؿاؽْمَت اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َِمٛمُْف,هَمََمفَمَداَأْنهَمَرَغَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ ـَ ًَ َأضْم

 وَم٣مَل شُمؿَّ ٌََٔمُف إِْص َأْو َيَدُه َرهَمَع َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف إفَْمعَم»اهللُ همِٝمِؼ ايمرَّ دِم ش. شُمؿَّ شَماَلشًم٣م,

ضَم٣موِمٛمَتِلَوَذاوِمٛمَتِل "وَم٢َم,َوىَم٣مَٞم٦ْمسَمُٗمقُل:ََم٣مَتزَمكْمَ
(ٔ)

.

يمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿإلمَمقسمف,ضمريأنيالزَمفهمٟمَمرٓزَمفا

اظمًٙمٚمقن,وأنحيرصقافمعماْلسمٝم٣منزمف,وَم٣مٓزَمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعم

آيمفوؽمٙمؿإٓيمٖمّمٝمٙمتفوزمرىمتف.

و ؽمقاكؿمٌٝمٔملىمَمَم٣مأهمّمؾوأضمًـ هم١مٞمف إراك, فمقد هق زمف يتًقك

تٛمٓمٝمػ,وٓسمتٌدديمٝمٖمتفزمحٝم٧ميًتدام,وؽمٜمؾايمويٗم٣مل,وهمٝمفروائحؿمٝم٥ٌم,

سم٠مذياْلٞم٣ًمن,إٓايمٛم٣مدرَمٛمف.

                                                           
ُ.ومسلم  (ٜٓٛأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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ٙمؿهمصم٣مءأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأَمرزمٔمقدايمزيتقن,وَم٣م

يث٦ٌمدمايم٣ٌمبرء.

ُ:(1ُ/251)ُقالُالحافظُفًُالتلخٌص

َقاكِىمَِت٣مِبدِمَأْيًّم٣مُٞمَٔمْٝمؿٍَأزُمقَوَرَوى ًِّ اِن ايم َْوؽَمطِدِمَوايمْمَّػَمَ ْٕ ـْا ضَمِدي٧ِمَِم

َرهَمَٔمفَُُمَٔم٣مذٍ َقاكَِٞمَٔمؿْ": ًِّ ْيُتقنُايم ـْايمزَّ ٣ٌَمَرىَم٥مٍؾَمَجَرةٍَِم َوُيْذِه٤ُمايْمَٖمؿَُيَْمٝم٤ُِّمَُم

ْٖمرَ َْٞمٌَِٝم٣مءَِوؽِمَقاكُؽِمَقاىمِلَوُهقَاجْلَ ْٕ ٌْقِما ـَُأَْحَُدإؽْمٛم٣َمِدهَِودِم"وَم دِزْم ـِحُمَٚمَّ زْم

دَحمٝمض ـْزمِفِسَمَٖمرَّ ـِإزْمَراِهٝمؿَفَم ٌَْٙم٥مََأيِبزْم ىػا.فَم
 ايمٖمؿ,َيزئدمايمًقاكأييم٘مـ وإذىفمـ ايمٗمذر يِمٙمحْلزايم٥م فمقد

.يًتخدمايمٗمَمشاخلُمـيمتٛمٓمٝمػايمٖمؿضمتكأناْلٞم٣ًمنيمفأن

ُ:كُباألصبعاسوالحكمُ

كزم٣مٕصٌع:اًقاطمتٙمػايمٔمٙمَمءدمايم

همذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمصمقازذيمؽ.

وإٓهم١منذيمؽٓوذه٤مايمٌٔمضإلماؾمؼماط أنسم٘مقنإصٌعطمُمٛم٥م,

َيزئ.

وايمِمحٝمحأنإصٌعإذاىم٣مٞم٦مرؿم٥ٌمومدٓسمزيؾؾمٝمًئ٣مَمـإذىوايمٗمذر,

.فيم٘مـإذاىم٣مٞم٦مطمُمٛم٥مومدسمزيٙم

ُ:بالٌدُالٌمنىكُاسوالُحكم

اطمتٙمػايمٔمٙمَمءدمذيمؽ:
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 ايمٔمٙمؿ أهؾ َمـ دمفمعمهم٣مجلٚمٜمقر سمًتخدم ايمتل هل ايمٝمنى ايمٝمد أن

.ايمًقاك,زمؾأنؾمٝمخاْلؽمالمازمـسمٝمٚمٝم٥مرَحفاهلليٛمٗمؾآسمٖم٣مقفمعمذيمؽ

ُ:(21ُ/118)ُفًُالمجموعكماُقالُُحٌث

هَْمَّمُؾ ْٕ َت٣مكََأنْا ًْ ى4ُي زم٣ِميْمُٝمْنَ ََم٣ممُفَمَٙمْٝمفَِٞمصَّ ـِِرَواَي٥مِدِمَأَْحَداْْلِ ََمٛمُِْمقرٍازْم

٣مئِٙمِفِدِمفَمٛمْفَُذىَمَرهُايْمَ٘مْقؽَم٨ِم ًَ ـَْأضَمًدافَمٙمِْٚمٛم٣َمَوََم٣مََم ٥مَِِم َئِٚمَّ ْٕ .َذيمَِؽدِمطَم٣ميَمَػا

َنََّوَذيمَِؽ
ؽْمتَِٝم٣مكَِٕ ِٓ ـْا ََذىإََم٣مؿَم٥مِزَم٣مِبَِم ْٕ ؽْمتِٛمَْث٣مرِهَمُٜمقَا ِٓ َْمتَِخ٣مِط4ىَم٣م ِٓ َوا

٣َّمَذيمَِؽَوَٞمْحقِ ََذىإَزايَم٥مُهمِٝمفُِِم ْٕ ىزم٣ِميمَْوَذيمَِؽا ايمٛمََّج٣مؽَم٣مِتإَزايَم٥مََأنَّىَمََمُٝمْنَ

ؽْمتِْجََمرِ ِٓ ىَوَٞمْحِقهِىَم٣م ََذىَوإَِزايَم٥مُزم٣ِميْمُٝمْنَ ْٕ ٌَُٜم٣ما ٌ َٜم٣مَواصِم َتَح ًْ ىَوَُم ىػا.زم٣ِميْمُٝمْنَ
وايمذيٞمراهطمالفهذااظمذه٤م,وهقأنايمًقاكي٘مقنزم٣ميمٝمٚمكم,ظم٣مشم٦ٌم

اهللُدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهلل َصعمَّ فمٛمٜم٣م,وَم٣ميَم٦ْم:ىَم٣مَنايمٛمٌَِّل 

فِ»فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ ٙمِِف,َوؿُمُٜمقِرِه,َودِمؾَمْٟمٞمِِفىُمٙمِّ ٙمِِف,َوسَمَرصم  ,دِمسَمٛمَٔم  ـُ ٌُُفايمتََّٝمٚم  شُئْمِج
(ٔ)

.

ُ:السواكُطهور

أذى, إزايم٥م أٞمف أو ؿمٜم٣مرة هق ايمًقاكهؾ إلم وؽم٤ٌمآطمتالفراصمع

أذى,وم٣مل:إذىيزالزم٣ميمٝم٣ًمر.همٚمـوم٣مل:زمٟمٞمفإزايم٥م

ومقلرؽمقلصمٔمٙمفزم٣ميمٝمٚمكموايمديمٝمؾفمعمأٞمفؿمٜم٣مرةؿمٜم٣مرةوَمـوم٣مل:زمٟمٞمف



                                                           
ُ(.ٕٛٙ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٛٙٔأخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (ٔ)

ُ
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َقاكُ»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهلل ًِّ ََمْرَو٣مةٌيمِْٙمَٖمؿََِمْْمَٜمَرةٌايم بِّ شيمِٙمرَّ
 (ٔ)

,

يقصمد َل وووقءوصمدايمٗمذروإذىأم فمٛمدىمؾصالة َمتٔمٌدزمف ,شمؿإٞمف

.ايمتْمٜمرزم٣ميمٝمٚمكم:همٝم٘مقن

ُ:كُأمامُالناساالسوحكمُ

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمذيمؽ:

ٓيزيٙمفأَم٣ممايمٛم٣مس.إزايم٥مأذى,وم٣مل:يٙمزمَمـذيمؽأنهمٚمـوم٣مل:زمٟمٞمف

َيقزيمفأنيتْمٜمرأَم٣ممايمٛم٣مس.وَمـوم٣مل:زمٟمٞمفسمْمٜمر,

 سمْمٜمر, أٞمف ايمِمحٝمحكمهموايمِمحٝمح إؾمٔمريٖمل َمقؽمك ريضاهللأيب

هَمَقصَمْدسُمُف:,فمٛمف, َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ َأسَمْٝم٦ُمايمٛمٌَِّلَّ زمَِٝمِدِه,»وَم٣مَل: َقاٍك ًِ زمِ ـ  َت ًْ َي

عُ َيَتَٜمقَّ ُف ىَمَٟمٞمَّ همِٝمِف, دِم َقاُك ًِّ َوايم ُأْع, ُأْع شَيُٗمقُل:
(ٕ)

وَم٣مَل: َمًٙمؿ: يمٖمظ ودم ,

َؿ» اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ٣مٞمِفَِدطَمْٙم٦ُمفَمعَمايمٛمٌَِّلِّ ًَ
َقاِكفَمعَميمِ ًِّ ش.َوؿَمَرُفايم

 َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  ودمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مضُمَذْيَٖم٥َمريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل:ىَم٣مَن

َؿ َقاكِ»اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ًِّ ْٝمِؾ,َيُُمقُصهَم٣مُهزم٣ِميم ايمٙمَّ ـَ شإَِذاوَم٣مَمَِم
(ٖ)

.

                                                           
 وإسناده(: ٙٙ, وقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء )(٘برقم: ) النسائيأخرجو  (ٔ(

 وتعليقاتو (:ٔٓٔ/ٔ) المنذري قاؿ, بو مجزوما( ٕٗٚ/ٕ) صحيحو في البخاري وعلقو, صحيح
ُ.(ٕٛٙ/ٔ) المجموع في النووي قاؿ وكذا صحيحة المجزومة

ُ(.ٕٗ٘(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٕٗٗأخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (ٕ)

ُ(.ٕ٘٘(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٕ٘ٗأخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (ٖ)
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وؽمٙمؿىم٣منئمدو وفمعمآيمف ؿَمـٖملصحٝمحَمًٙمهمايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

 وم٣ميم٦م: أٞمف فمٛمٜم٣م, ريضاهلل فم٣مئُم٥م َوؿَمُٜمقَرُه,»ضمدي٧م ؽِمَقاىَمُف يَمُف ُٞمِٔمد  ىُمٛم٣َّم

ٟمُ ُك,َوَيَتَقوَّ قَّ ًَ ْٝمِؾ,هَمَٝمَت ايمٙمَّ ـَ ٌَْٔمَثُفَِم ٌَْٔمثُُفاهللََُم٣مؾَم٣مَءَأْنَي شهَمَٝم
(ٔ)

.

ُ:موطنُالسواكُفًُحالُالوضوء

ُبعضهم: هم٣مهقال يٛمٓمػ هم١مٞمف اظمّمٚمّم٥م, َمقؿمـ دم ي٘مقن أن يٛمٌٕمل

٥ماظمّمٚمّمويمقاؽمتخدَمفزمٔمده٣مهمٝمحت٣مجإلمزم٣مظمّمٚمّم٥م,شمؿيًتخدمايمًقاك,

.ْلزايم٥مَم٣مفمٙمؼَمـإذىوايمٗمذر

ُ:فًُجمٌعُاألوقاتُالسواك

حلدي٧مدممجٝمعإووم٣مت,ايمًقاكيًتح٤م ـِ فَم٣مئَُِم٥ُمريضاهللفمٛمٜم٣م:فَم

اهللُ َصعمَّ َؿايمٛمٌَِّلِّ »فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ بِّ َقاُكََمْْمَٜمَرٌةيمِْٙمَٖمِؿََمْرَو٣مٌةيمِٙمرَّ ًِّ شايم
(ٕ)

,وهذا

احلدي٧مخمتٙمػهمٝمف.

وذه٤م وَمـإيمٝمٜمؿ, وإؽمح٣مق, وايمُم٣مهمٔمل, أَحد, ايمًقاكاْلَم٣مم إلمأن

.ِم٣مئؿايم,ي٘مرهزمٔمدايمزوال

وفمٙمٝمف اْلؽمالم, ؾمٝمخ اطمت٣مره ايمذي وهق وَم٣ميمؽ, ضمٛمٝمٖم٥م أزمق وذه٤م

وفمٙمٝمفَمُم٣مَيٛم٣مايمٔمالَم٥م أٞمفَيقزايمًقاكومٌؾايمزول,رَحٜمؿاهللايمٔمثٝمٚمكم, ,

.ظمٖمْمرا,يمٙمِم٣مئؿوهوزمٔمد

                                                           
ُ(.ٙٗٚأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)

ُ(.٘(, والنسائي )ٖٔ/ ٖأخرجو البخاري في صحيحو معلًقا ) (ٕ)



 فضل السواك[] 

ُ 

[257] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

أضم٣مدي٧مؤمٝمٖم٥م,وإَم٣مفمعماؽمتدٓلهمٝمفزم٤ًٌموايمٗمقلزم٣مظمٛمع,إَم٣مأنيٟميت

احلدي٧مايمذييًتديمقنزمف,هقضمدي٧مفمقمزمـأيبؿم٣ميم٤مريضاهللوٞمٓمر,

وؽمٙم آيمف وفمعم ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف أن فمٛمف, وم٣مل: ؿ هَم٣مؽْمَت٣مىُمقا» ُصْٚمُتْؿ إَِذا

 َّٓ إِ زم٣ِميْمَٔمًِمِّ ؾَمَٖمَت٣مُه ٌَُس سَمْٝم َص٣مِئٍؿ ـْ َِم يَمْٝمَس ُف هَم١مِٞمَّ زم٣ِميْمَٔمًِمِّ َت٣مىُمقا ًْ سَم َٓ َو زم٣ِميْمَٕمَداِة

فَمْٝمٛمَْٝمِفَيْقَمايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ شىَم٣مَٞمَت٣مُٞمقًرازَمكْمَ
(ٔ)

,وهذااحلدي٧ميّمٔمٖمفايمٌٝمٜمٗمل,واحل٣مهمظ

.ازمـضمجر

فَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م, ـْ »وصم٣مءدمؽمٛمـأيبداودَمـضمدي٧مفَم ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

ٌَْؾ َكوَم قَّ ًَ سَم َّٓ َتْٝمِٗمُظإِ ًْ ََن٣َمٍر,هَمَٝم َٓ يَمْٝمٍؾَو ـْ َيْروُمُدَِم َٓ َؿىَم٣مَن فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ

ٟمَ شَأْنَيَتَقوَّ
(ٕ)

ٝمػ.,واحلدي٧مدمإؽمٛم٣مدهفمقمزمـزيدزمـصمدفم٣منؤم

 َأنَّ فَمٛمُْف, اهللَُّ َريِضَ ُهَرْيَرَة َأيِب ضمدي٧م َمـ ايمِمحٝمحكم دم زمَم واؽمتديمقا

اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ,وَم٣مَل: ٣مِئِؿ» َرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ ُٙمقُفهَمِؿايمِمَّ َوايمَِّذيَٞمْٖمِززمَِٝمِدِهخَلُ

ِؽ ًْ
ِريِحاظمِ ـْ شَأؿْمَٝم٤ُمفِمٛمَْداهللَِّسَمَٔم٣ملَمَِم

(ٖ)
.

لحافظُابنُحجرُرحمهُهللا:قالُا

 ـْ َ
ظمِ َواِل ايمزَّ زَمْٔمَد ؽْمتَِٝم٣مِك ِٓ ا ىَمَراِهَٝم٥ِم فَمعَم ِدي٧ِم احْلَ َذا ِِبَ َْصَح٣مُب ْٕ ا اؽمتدل

َأيِبُهَرْيَرَة ـْ فَم اَروُمْْمٛمِلِّ دِمِرَواَي٥ِمايمدَّ ـْ
ِلزمِِفَٞمَٓمٌر,يَم٘مِ َٓ ؽْمتِْد ِٓ َيُ٘مقُنَص٣مئًَِمَودِما

                                                           
ُ(.ٖٖٙٛ(, والبيهقي في الكبرى برقم: )ٕٖٕٚأخرجو الدارقطني في سننو برقم: ) (ٔ)

ُ(.ٚ٘أخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٕ)

ُ(.ٔ٘ٔٔ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٜٗٛٔأخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (ٖ)
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َقاكُ"وَم٣مَل: ًِّ هَم١مَِذاَصٙمَّْٝم٦مهَمَٟميْمِٗمفِيَمؽايم ؽَمِٚمْٔم٦ُمَرؽُمقَلاهللَِّ"إلَمايْمَٔمٌْمِ ,هَم١مِنِّ

 َيُٗمقُل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ ِريِح»َصعمَّ ـْ َِم اهللَِّ فِمٛمَْد َأؿْمَٝم٤ُم ٣مِئِؿ ايمِمَّ هَمِؿ ُٙمقُف خَلُ

ِؽ ًْ
ِ شاظمْ وَم٣مَل: َرزمِٝمَٔم٥َم ـِ زْم ضَمِدي٧ُمفَم٣مَِمِر فَم٣مَرَوُف َووَمْد َرأَ», َصعمَّ اهللَِّ ْي٦ُمَرؽُمقَل

َأفُمد  َٓ َت٣مُكَوُهَقَص٣مئٌِؿََم٣م ًْ َؿَي ِه,َوإؽِْمٛم٣َمُدُهش,اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرَواُهَأزُمقَداُودَونَمغْمِ

. ٌَُخ٣مِري  َٗمُفايْم ,فَمٙمَّ ـٌ ًَ ضَم

: َِمِذي  ْ وَم٣مَل:َوَٞمَٗمَؾايمؼمِّ ٣مهمِِٔملَّ ايمُمَّ َقاكِ"َأنَّ ًِّ زَمْٟمَسزم٣ِميم َلايمٛمََّٜم٣مِرَٓ ِؿَأوَّ
٣مئِ يمِٙمِمَّ

".َوآطِمَرهُ

وَمْقُلَأىْمَثِر ُف َووَم٣مَل:إٞمَّ اَلِم,َوايمٛمََّقِويِّ ًِّ ٌِْدايم فَم ـِ َأيِبؾَم٣مََم٥َم,َوازْم اطْمتَِٝم٣مُر َوَهَذا

. ايْمُٔمَٙمََمِءَوَِمٛمُْٜمْؿاظمَُْزِنّ

: ٣ٌَمِبضَمِدي٧ُمفَمقِمٍّ إَذاُصْٚمُتْؿهَم٣مؽْمَت٣مىُمقازم٣ِميمْ»َودِمايْم َت٣مىُمقازم٣ِميْمَٔمًِمِّ ًْ سَم َٓ َٕمَداِةَو

ىَم٣مَٞمَت٣مُٞمقًرازَمكْمفَمْٝمٛمَْٝمِفَيْقَمايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ َّٓ إ ٌَُسؾَمَٖمَت٣مُهزم٣ِميْمَٔمًِمِّ َص٣مئٍِؿسَمْٝم ـْ ُفيَمْٝمَسَِم شهَم١مِٞمَّ

. ٌَْٝمَٜمِٗمل  َوإؽِْمٛم٣َمُدُهَؤِمٝمٌػَأطَمَرصَمُفايْم

هَمِْمٌؾ

ؽْمتِ ِٓ ا ٥ِم ِصحَّ دِم مَج٣َمفَم٥ٌم َقاِكَٞم٣مَزَع ًِّ ايم ىَمَراَه٥ِم فَمعَم ُهَرْيَرَة َأيِب زمَِحِدي٧ِم ِل َٓ ْد

اظمَِْٔمَدِة طُمُٙمقِّ ـْ ُٙمقُفَيَٗمُعَِم هَمَٗم٣مَل:اخْلُ ايْمَٔمَريِبِّ ـُ ُٙمُػهَمُٚمُف,َِمٛمُْٜمْؿازْم ٣مئِِؿضِمكَمََيْ يمِٙمِمَّ

ؽَْمٛم٣َمِن. ْٕ ََمُيِزيُؾَوؽَمَخا ُيِزيُٙمُف,َوإِٞمَّ َٓ َقاُك ًِّ َوايم
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 ىَمَراَه٥ِمأََووَم٣مَل: ِك يمؼَِمْ ؽِمٝمَؼ ََم َوإِٞمَّ َقاِك, ًِّ ايم يمَِ٘مَراِهَٝم٥ِم ْؼ ًَ ُي ْ ََل ِدي٧ُم
احْلَ ْيًّم٣م

٣مئِِؿ,ىَمَذاوَم٣مَل. خُم٣َميَمَْم٥ِمايمِمَّ

وَمْقيمِِف:َوهمِٝمفِ دِم َوىَمَذا ِدي٧ِم, احْلَ َراِوي ُهَرْيَرَة َأيِب وَمْقِل ـْ َِم َم سَمَٗمدَّ ٣َم
ظمِ َٞمَٓمٌر

ُيِزيُٙمفُ َٓ  َقاُك ًِّ َوايم طُمُٙمقِّ ـْ فَم ايمٛم٣َّمؾِمِئ ؽَْمٛم٣َمن ْٕ ا إلَم ِد اظمَُْتَِمٔمِّ ُيِزيُؾ ُف َٞمَّ
ِٕ  َٞمَٓمٌر

ىػااظمَِْٔمَدِة.
أومربُم٣مذه٤مضمٝم٧موهقذه٤مإيمٝمفازمـايمٔمريبرَحفاهلل,ايمِمحٝمحَم٣مو

إيمٝمفاحل٣مهمظازمـضمجررَحفاهلل.

َٕمرهتؿزم٣ميمًقاكفمٛمدىمؾ»يدطمؾدمضمدي٧م:زمٔمدايمزوالشمؿإنايمًقاك

وفمٛمدٞم٣مصالةايمٓمٜمر,وايمٔمٌم,وآؽمتٔمداديمِمالةاظمٕمرب.ش,صالة

يمٗمقل,زمٟمنايمًقاكي٘مرهزمٔمدايمزوال,يمٝمسفمٙمٝمفديمٝمؾ.٣مهم

ُ:السواكُفًُحقُالنبًُصلىُهللاُعلٌهُوسلمُحكم

فمَ اهللُ َريِضَ فَم٣مِئَُم٥َم ـْ فَم ضمدي٧م َمـ ايم٘مػمى ايمٌٝمٜمٗمل ؽمٛمـ دم ٛمَْٜم٣مصم٣مء

 َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقُل وَم٣مَل يَمُ٘مْؿ»وَم٣ميَم٦ْم: َوِهَل هَمِريَّم٥ٌم فَمقَمَّ شَماَلشَم٥ٌم

ْٝمؾِ َقاُك,َووِمَٝم٣مُمايمٙمَّ ًِّ شؽُمٛم٥ٌَّم:ايْمِقسْمُر,َوايم
(ٔ)

.

قالُاإلمامُالبٌهقًُرحمهُهللاُعقبُالحدٌث:

" إؽِْمٛم٣َمٌد َهَذا دِم ٦ٌُْم َيْث ْ َوََل ا, صِمدًّ َؤِمٝمٌػ َهَذا ـِ َْحَ ايمرَّ ٌِْد فَم ـُ ,"َُمقؽَمكزْم

َواهللَُأفْمَٙمُؿ.

                                                           
ُ(.ٕٕٖٚٔأخرجو البيهقي في سننو الكبرى برقم: ) (ٔ)



 فضل السواك[] 

ُ 

[261] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ُ:وضعُالسواكُفًُجسمُاإلنسان

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمذيمؽ:

دم زمٟمضم٣مدي٧م واؽمتديمقا ايمٗمٙمؿ, َمقوع يقوع أٞمف إلم زمٔمّمٜمؿ همذه٤م

اهللريض زمـفمٌد ضمدي٧مصم٣مزمر َمٛمٜم٣م وم٣مل:ايم٣ٌمب, ايمْمػمان, فمٛمد اهللفمٛمٜمَم

ىم٣منايمًقاكَمـأذنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,َمقوعايمٗمٙمؿَمـ»

وهمٝمففمٛمٔمٛم٥مازمـإؽمح٣مق,وأفمٙمفأزمقزرفم٥مرَحفاهللزم٣ميمقومػ.ش,أذنايم٘م٣مسم٤م

ُ:المواطنُالتًٌُستحبُفٌهاُالسواك

:ٔمّمٜم٣مُم٣ميدلفمعمسمٛمقعَمقاؿمـايمًقاكوٞمذىمرزمأضم٣مدي٧مايمًقاكىمثغمة,

عندُالصالة,ُاألول: ظم٣ماسمٖمؼفمٙمٝمفايمُمٝمخ٣من,َمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةَريِضَ

َؿوَم٣مَل: فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ فَمٛمُْف:َأنَّ تِلَأْو»اهللَُّ فَمعَمُأَمَّ يَمْقََٓأْنَأؾُمؼَّ

 َقاِكََمَعىُمؾِّ ًِّ ْؿزم٣ِميم َََمْرهُتُ َٕ شَصاَلةٍفَمعَمايمٛم٣َّمِس
(ٔ)

.

ُالبٌت,ُالثانً: ُدخول عند ـِ زْم اظمِْْٗمَداِم ـِ فَم َمًٙمؿ صحٝمح شم٦ٌمدم ظم٣م

ىَم٣مَن ٍء َرْ زمَِٟميِّ وُمْٙم٦ُم: ريضاهللفمٛمٜم٣م, ؽَمَٟميْم٦ُمفَم٣مئَُِم٥َم وَم٣مَل: َأزمِٝمِف, ـْ فَم ْيٍح, ُذَ

َؿإَِذاَدطَمَؾزَمْٝمَتُف؟وَم٣ميَم٦ْم اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ٌَْدُأايمٛمٌَِّل  َقاكِ:»َي ًِّ شزم٣ِميم
(ٕ)

.

وذىمرأيًّم٣مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿأنايمًقاكيًتح٤مىمذيمؽفمٛمداخلروجَمـ

ايمٌٝم٦م.

                                                           
ُ(.ٕٕ٘(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٚٛٛأخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (ٔ)

ُ(.ٖٕ٘أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٕ)
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الثالث: ايمِمٚم٦م4 أو ايم٘مالم, ىمثر ٓإذا أن أَمرٞم٣م وومد يتٕمغم, ايمٖمؿ ٕن

ىمَمدمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧ماٞم٠مذيأضمًد أيًّم٣م, واظمالئ٘م٥م َمـايمٛم٣مس,

َؿوَم٣مَل: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ ريضاهللفمٛمٜمَم,فَم ٌِْداهللِ فَم ـِ زْم »صَم٣مزمِِر ـْ ََم

ٌَْٗمَٙم٥ِم,ايمث قِم َهِذِهايْم ـْ ٌََِمَؾَوايمث قَمَوايْمُ٘مرَّ-َأىَمَؾَِم َأىَمَؾايْم ـْ ًة:ََم اَثهَماَلووَم٣مَلََمرَّ

٣َّمَيَتَٟمذَّىَِمٛمُْفزَمٛمُقآَدمَ َ٘م٥َمسَمَتَٟمذَّىُِم
اظماََْلئِ ِجَدَٞم٣م,هَم١مِنَّ ًْ ََم َـّ شَيْٗمَرزَم

(ٔ)
.

ايمٗمرآنوايمذىمر,الرابع: شم٦ٌمدمؽمٛمـايمٌٝمٜمٗملايم٘مػمىَمـفمٛمدومراءة ظم٣م

َقاِك.َووَم٣مَل: ًِّ فَمٛمُْف,وَم٣مَل:ُأَِمْرَٞم٣مزم٣ِميم اهللُ َريِضَ فَمقِمٍّ ـْ ٌَْدإَِذاوَم٣مَم»ضمدي٧مفَم ايْمَٔم إِنَّ

َتِٚمُعَوَيْدُٞمق, ًْ َتِٚمُعايْمُٗمْرآَن,َوَيْدُٞمق,هَماَلَيَزاُلَي ًْ ,َأسَم٣مُهاظمََْٙمُؽهَمَٗم٣مَمطَمْٙمَٖمُفَي ُيَِمقمِّ

ىَم٣مَٞم٦ْمدِمصَمْقِفاظمََْٙمِؽ َّٓ شضَمتَّكَيَّمَعهَم٣مُهفَمعَمهمِٝمِف,هَماَلَيْٗمَرُأآَي٥ًمإِ
(ٕ)

.

احلدي٧مرواهأيًّم٣مأزمقٞمٔمٝمؿورواسمفشمٗم٣متوم٣ميمفازمـدومٝمؼايمٔمٝمد,وأطمرصمف

َقاِك,َووَم٣مَل:وَم٣مَلايم ًِّ ُفَأََمَرزم٣ِميم فَمٛمُْفَأٞمَّ اهللَُّ َريِضَ ايمٌزار,زمٙمٖمظ:فمـفَمقِمٍّ َصعمَّ ٛمٌَِّل 

 َؿ:إِنَّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َع»اهللُ ٚمَّ ًَ وَم٣مَماظمََْٙمُؽطَمْٙمَٖمُف,هَمَت وَم٣مَمُيَِمقمِّ َك,شُمؿَّ قَّ ًَ ٌَْدإَِذاسَم ايْمَٔم

همِٝمِف»َأْوىَمٙمَِٚم٥ًمَٞمْحَقَه٣مشيمِِٗمَراَءسمِِفهَمَٝمْدُٞمقَِمٛمْفُ ـْ ُرُجَِم ضَمتَّكَيَّمَعهَم٣مُهفَمعَمهمِٝمِفهَمََمََيْ

ءٌ ُرواَأهْمَقاَهُ٘مْؿيمِْٙمُٗمْرآنَِرْ َص٣مَردِمصَمْقِفاظمََْٙمِؽ,هَمَْمٜمِّ َّٓ ايْمُٗمْرآِن,إِ ـَ شَِم
(ٖ)

.

نمغمريحهمٚمف.َم٣مإذاأىمؾاْلٞم٣ًمنالخامس:

                                                           
ُ(.ٗٙ٘أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)

ُ(.ٕٙٔأخرجو البيهقي في الكبرى برقم: ) (ٕ)

ُ(.ٖٓٙأخرجو البزار في مسنده برقم: ) (ٖ)
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صعماهلل-فمٛمدايمٗمٝم٣ممَمـايمٛمقمظم٣مؽمٌؼَمـإفمدادايمًقاكيمٙمٛمٌلُالسادس:

ُ.فمٛمدٞمقَمف-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ

ُ:السابع سمٛمٓمٝمٖمٜم٣م اؽمتح٤م إؽمٛم٣من يمقن سمٕمغم ايمٔمٙمؿإذا أهؾ ذىمر وومد

ُ.نمغمه٣مَمـاظمقاؿمـ

ُهلُالسواكٌُستحبُللرجالُوالنساء؟

.شيمقٓأنأؾمؼفمعمأَمتل»قوله:ُ

ٟمَمتف,زمديمٝمؾظم٣مفمٙمٝمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَمـايمرأهم٥مفٌه:ُ

 ـَْرؽُمقٌلصَم٣مَءىُمؿْيَمَٗمْد}يٗمقلاهللفمزوصمؾ: ُ٘مؿَِْم ًِ فَمٛمِت ؿََْم٣مفَمَٙمْٝمفِفَمِزيزٌَأْٞمُٖم

.[212:ايمتقزم٥م]{َرضِمٝمؿٌَرُءوٌفزم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكِمَفَمَٙمْٝمُ٘مؿْضَمِريٌص

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوومدَنك,"أناظمُمٗم٥مجتٙم٤مايمتٝمًغم"فٌه:ُو

ريضهمإَم٥م,عمفمـاظمُم٣موم٥مفموؽمٙمؿ ٖملصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َم

فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ,َيُٗمقُلدِمزَمْٝمتِلاهللفمٛمٜم٣م, اهللُ َصعمَّ َرؽُمقِلاهللِ ـْ وم٣ميم٦م:ؽَمِٚمْٔم٦ُمَِم

»َهَذا: َورِمَ ـْ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ,هَم٣مؾْمُٗمْؼفَمَٙمْٝمِف,َوََم تِلؾَمْٝمًئ٣مهَمَُمؼَّ َأَْمِرُأَمَّ ـْ َِم َورِمَ ـْ ,ََم ايمٙمُٜمؿَّ

تِلؾَمْٝمًئ٣مهَمَرهَمَؼِِبِْؿ,هَم٣مْرهُمْؼ َأَْمِرُأَمَّ ـْ شزمِفَِِم
(ٔ)

.

زمفوالمشقة: وم٣مَمقا رزمَم أو يتحٚمٙمقن, أو ٓيْمٝمٗمقن, َم٣م هلأني٘مٙمٖمقا

زم٘مٙمٖم٥م.

.شأَمتل»قوله:ُ

                                                           
ُ(.ٕٛٛٔأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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اظمرادِب٣مأَم٥ماْلصم٣مزم٥م,ٕنإَم٥مزمٔمدَمٌٔم٧مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف

وؽمٙمؿسمٛمٗمًؿإلمومًٚمكم:

أَم٥مايمدفمقة.األول:

أَم٥ماْلصم٣مزم٥م.الثانً:

دم زم٣ميمدطمقل َمْم٣ميم٥ٌم َٕن٣م اخلْم٣مب4 هذا دم داطمٙم٥م نمغم ايمدفمقة وأَمف

,وايمذييْم٣ميم٤مزم٣ميمٔمٚمؾ ًٓ ٟمضم٘م٣مماْلؽمالمهقاظمًٙمؿ.زماْلؽمالمأو

أَم٥ماْلصم٣مزم٥م,وأو٣مهمٜم٣مإلمٞمٖمًفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمفالمرادُباألمةُهنا:

آ وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم أصم٣مزم٦مدفمقسمف ايمتل إَم٥م هلذه سم٘مريًَم وؽمٙمؿ, يمفآيمف

وؽمٙمؿ.

ُاألمم ُأفضل وصمؾ::وهً فمز اهلل وم٣مل ٥مٍطَمغْمَىُمٛمُْتؿْ}ىمَم ُأطْمِرصَم٦ْمُأَمَّ

ـَِوسَمٛمَْٜمْقنَزم٣ِمظمَْْٔمُروِفسَمْٟمَُمُرونَيمِٙمٛم٣َّمسِ ـََويَمقْزم٣ِمهللََِّوسُم٠ْمَِمٛمُقنَاظمُْٛمَْ٘مرِفَم َأْهُؾآََم

ايَمَ٘م٣منَايْم٘مَِت٣مِب ؿْطَمغْمً :فمٚمرانآل]{ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقنََوَأىْمَثُرُهؿُاظم٠ُْْمَِمٛمُقنََِمٛمُْٜمؿُهَلُ

.[220

 ـْ فَم َأزمِٝمِف, ـْ فَم ضَم٘مِٝمٍؿ, ـِ زْم ِز َِبْ ـْ فَم ايمؼمَمذيوازمـَم٣مصمف, وشم٦ٌمدمؽمٛمـ

اهللُفَمَٙمْٝمِف ِه,َمٔم٣موي٥مزمـضمٝمدةريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل:ؽَمِٚمْٔم٦ُمَرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ صَمدِّ

ْٝمُتؿْ»َوؽَمٙمََّؿ,َيُٗمقُل: ُ٘مْؿَوهمَّ َه٣م,َوَأىْمَرَُمَٜم٣مفَمعَماهللَِّإِٞمَّ ٥ًم,َأْٞمُتْؿطَمغْمُ ٌِْٔمكَمُأَمَّ شؽَم
(ٔ)

.

                                                           
ُ(.ٕٛٛٗ(, وابن ماجو برقم: )ٖٔٓٓأخرجو الترمذي برقم: ) (ٔ)
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َأزمِٝمِفزمريدةزمـ ـْ زُمَرْيَدَة,فَم ـِ وشم٦ٌمدمؽمٛمـازمـَم٣مصمفَمـضمدي٧مؽُمَٙمْٝمََمَنزْم

 وَم٣مَل: َوؽَمٙمََّؿ, فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ فَم ٛم٥َِّم»احلِمٝم٤مريضاهللفمٛمف, اجْلَ َأْهُؾ

ََُمؿِ ْٕ ؽَم٣مئِِرا ـْ ٥ِم,َوَأْرزَمُٔمقَنَِم َُمَّ ْٕ َهِذِها ـْ ,شَمََمُٞمقَنَِم وَنَوَِم٣مَئ٥ُمَصػٍّ شفِممْمُ
(ٔ)

.

تِل»ٗمقيمف:ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,زمَمـدفم٣مءوىم٣من ُأَمَّ ايمٙمُٜمؿَّ

تِل شُأَمَّ
(ٕ)

.

.إَمرهقؿمٙم٤مايمٖمٔمؾفمعموصمفآؽمتٔمالء.شَٕمرهتؿ»قوله:ُ

فمعمأنإَمريٖمٝمدايمقصمقب,إذأٞمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعماحلدي٧مدٓيم٥مودم

آيمفوؽمٙمؿيمقأَمرهؿيمتٔمكمفمٙمٝمٜمؿاْلسمٝم٣منزمف.

 وؽمٙمؿ: آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ومقيمف َمـ َٕمرهتؿ»واظمراد أَمرش, أي

وصمقب,إذأٞمفومدأَمرزمفأَمراؽمتح٣ٌمب.

}وايمديمٝمؾفمعمأنإَمريٖمٝمدايمقصمقب,ومقلاهللفمزوصمؾ: َٔمُٙمقآَ ُدفَم٣مءَجَتْ

ؽُمقلِ ـَاهللََُّئْمَٙمؿُوَمْدزَمْٔمًّم٣مزَمْٔمِّمُ٘مؿْىَمُدفَم٣مءِزَمْٝمٛمَُ٘مؿْايمرَّ ُٙمقنَايمَِّذي ٙمَّ ًَ َِمٛمُْ٘مؿَْيَت

ـَهَمْٙمَٝمْحَذرِيمَِقاًذا ـَُْي٣َميمُِٖمقنَايمَِّذي ٌَُٜمؿَْأنَْأَْمِرهِفَم ٌَُٜمؿَْأوْهمِْتٛم٥َمٌسُمِِمٝم فَمَذاٌبُيِِمٝم

.[33:ايمٛمقر]{َأيمِٝمؿٌ

                                                           
ُ(.ٜٕٛٗأخرجو ابن ماجو في سننو برقم: ) (ٕ)

ُاهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما.(, من حديث عبد ٕٕٓأخرجو مسلم برقم: ) (ٖ)
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ُ هقشزم٣ميمًقاك»قوله: ايمذي ايمًقاك زمف اظمراد ويمٝمس زم٣مٓؽمتٝم٣مك, أي :

ايمٔمقد4ٕنىمٙمٚم٥مايمًقاكسمْمٙمؼفمعمايمٔمقد,وسمْمٙمؼفمعمايمٖمٔمؾ,هم٣مظمرادزمفهٛم٣م

ايمٖمٔمؾ,أَم٣مايمٔمقدهمٟميهم٣مئدةَمـَحٙمف,إذَلي٘مـَمٔمٚمقلزمف,َمعىمؾووقء,

٣ًٌم,وؽمقاءىم٣من ايمقوقءجتديًدا,أوووقًءاؽمقاءىم٣منايمقوقءٞمٖماًل,أوواصم

.اَمٌتًد

وإذااؽمتح٤مايمًقاكفمٛمدىمؾووقء,اؽمتح٤مايمًقاكفمٛمدىمؾصالة,

وهذاهقايمث٣مزم٦مدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مأيبهريرةريضاهللفمٛمف.

وايمًقاكَمـايمٖمْمرة,ىمَمدمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مفم٣مئُم٥مريضاهلل

 َصعمَّ َؿ:فمٛمٜم٣م,وَم٣ميَم٦ْم:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللِ َوؽَمٙمَّ »اهلُلفَمَٙمْٝمِف ايْمِٖمْْمَرِة:وَمص  ـَ َِم فَممْمٌ

ـَْمَٖم٣مِر, ْٕ ا َووَمص  اظم٣َْمِء, َواؽْمتِٛمَُْم٣مُق َقاُك, ًِّ َوايم ْحَٝم٥ِم, ايمٙمِّ َوإفِْمَٖم٣مُء ٣مِرِب, ايمُمَّ

زمِِط,َوضَمْٙمُؼايْمَٔم٣مَٞم٥ِم,َواْٞمتَِٗم٣مُصاظم٣َْمءِ اصِمِؿ,َوَٞمْتُػاْْلِ ُؾايْمػَمَ ًْ شَونَم
(ٔ)

٣م:,وَم٣مَل َزىَمِريَّ

َة: ايْمَٔم٣مِذَ ٝم٦ُم ًِ َوَٞم َُمِْمَٔم٤ٌم: اظمَّْْمَٚمَّم٥مَ"وَم٣مَل سَمُ٘مقَن َأْن َّٓ وَم٣مَل"إِ ٥ٌَُم, وُمَتْٝم َزاَد

ؽْمتِٛمَْج٣مءَاْٞمتَِٗم٣مُصاظمَْ"َوىمِٝمٌع: ِٓ ودمؽمٛمدهَمِمٔم٤مزمـؾمٝم٥ٌميّمٔمٖمف,٣مِء:َئْمٛمِلا

.زمٔمضأهؾايمٔمٙمؿ

.شأطمرصمفَم٣ميمؽ»قوله:ُ

.أصحايم٘مت٤ماظمِمٛمٖم٥مومٌؾايمِمحٝمحكمأيدمَمقؿمٟمه,وهقَمـ

                                                           
ُ(.ٕٔٙأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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ايمُم٣مهمٔملرَحفاهلل َت٦مأديؿايمًَمءأصحَمـ»همٝمف:ضمتكوم٣ملاْلَم٣مم َم٣م

ش.َمقؿمٟمَم٣ميمؽ

 إيمٝمفوَم٣ميمؽ: إَم٣ممداراهلجرة,وَمٖمتٝمٜم٣م, هقأزمقفمٌداهللَم٣ميمؽزمـأٞمس,

يٛم٤ًماظمذه٤ماظم٣ميم٘مل.

.شوأَحد»قوله:ُ

فمٌداهلل,وهقأهمّمؾوأصمؾَمـاظمرادزمفاْلَم٣ممأَحدزمـضمٛمٌؾايمُمٝم٣ٌمنأزمق

دم َم٣ميمؽ اْلَم٣مم ومدم وإٞمَم واجلَمفم٥م, ايمًٛم٥م أهؾ إَم٣مم همٜمق َم٣ميمؽ, اْلَم٣مم

ايمتخري٨م4ٕنىمت٣مزمفومدومٝمؾهمٝمفأصح,وىمذيمؽٕٞمفؾمٝمخاْلَم٣ممايمُم٣مهمٔمل,

ضمٛمٌؾ,رَح٥ماهللفمٙمٝمٜمؿأمجٔمكم.حمٚمدزمـايمذيهقؾمٝمخاْلَم٣ممأَحدزمـ

.شوصححفازمـطمزيٚم٥م»قوله:ُ

,واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم.رصمفازمـطمزيٚم٥مدمصحٝمحفأيأطم

**********
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 [الوضوء]

َراَن:)–33 َُحْ ـْ "َوفَم ْٝمِففُمْثََمنََأنَّ َؾىَمٖمَّ ًَ ريضاهللفمٛمفَدفَم٣مزمَِقُوقٍء,هَمَٕم

شَماَلَث َوصْمَٜمُف َؾ ًَ نَم شُمؿَّ َواؽْمَتٛمَْثَر, َواؽْمَتٛمَُْمَؼ, ََمّْمَٚمَض, شُمؿَّ اٍت, ََمرَّ شَماَلَث

ىَِمْثَؾَذيمَِؽ, ايْمُٝمْنَ اٍت,شُمؿَّ اظمِْْرهَمِؼشَماَلَثََمرَّ ايْمُٝمْٚمٛمَكإلَِم َؾَيَدُه ًَ نَم اٍت,شُمؿَّ ََمرَّ

ىشُمؿَّ ايْمُٝمْنَ اٍت,شُمؿَّ شَماَلَثََمرَّ
ٌَكْمِ َؾِرصْمَٙمُفايْمُٝمْٚمٛمَكإلَِمايْمَ٘مْٔم ًَ نَم َحزمَِرْأؽِمِف,شُمؿَّ ًَ ََم

وَم٣مَل: َٟمَٞمْحَقُوُوقئِل»َِمْثَؾَذيمَِؽ,شُمؿَّ َؿسَمَقوَّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرَأْي٦ُمَرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ

شَهَذا
(ٔ)

(..َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمف

*******************************الشرح:

                                                           
( من طريق عطاء بن يزيد ٕٕٙ(, واإلماـ مسلم برقم: )ٜ٘ٔأخرجو اإلماـ البخاري برقم: ) (ٔ)

ُ.الليثي, عن حمراف بو
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ُلبٌان ُالمصنؾُالحدٌث ُ:ساق ايمٛمٌل ووقء فمٙمٝمف-ىمٝمٖمٝم٥م اهلل صعم

.وؽمٙمؿ

 َمدار فمٙمٝمٜم٣م إضم٣مدي٧مايمتل أضمد هق فمٛمف ريضاهلل صٖم٥مضمدثفمثَمن

 ايمٛمٌل وؽمٙمؿووقء آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل زمكم,صعم فمٙمٝمف اظمتٖمؼ َمـ وهق

زي٣مدات ويمف َمتٗم٣مرزم٥م, أيمٖم٣مظ ويمف فمٙمٝمٜمَم, اهلل رَح٥م وَمًٙمؿ, ومدايمٌخ٣مري

ىمثغمَمـأهؾايمٔمٙم هم١منؿ,ضبفمٙمٝمٜم٣م ٓؽمٝمَمَمثؾايمٗمقلزمتخٙمٝمؾايمٙمحٝم٥م,

َليِمحدمايم٣ٌمبرء.وم٣ملاْلَم٣ممأَحد

أزمقداودرَحف همٗمدؽم٣مقاْلَم٣مم ايمتثٙمٝم٧مدمَمًحايمرأس, َمًٟميم٥م وه٘مذا

,اهللدمؽمٛمٛمفايمرواي٣متايمث٣مزمت٥م,شمؿصم٣مءفمعمهذهايمرواي٥مهمٌكمأَن٣مرواي٥مؾم٣مذة

وومدطمرجأيمٖم٣مـمفوؿمرومفَمًٙمؿدمصحٝمحف.

َأيِبوفًُالباب: ـَ زْم فَمْٚمَرو ؾَمِٜمْدُت وَم٣مَل: َأزمِٝمِف, ـْ فَم حَيَْٝمك, ـُ زْم فمـفَمْٚمُرو

َزْيٍدريضاهللفمٛمف,فمَ ـَ زْم ٌَْداهللَِّ ,ؽَمَٟمَلفَم ـٍ ًَ فَمَٙمْٝمِفضَم اهللُ َصعمَّ ُوُوقِءايمٛمٌَِّلِّ ـْ

 »َوؽَمٙمََّؿ؟ شُمؿَّ شَماَلشًم٣م, َٙمُٜمََم ًَ هَمَٕم َيَدْيِف فَمعَم هَمَ٘مَٖمَٟم ْؿ, هَلُ َٟم هَمَتَقوَّ ََم٣مٍء ـْ َِم زمَِتْقٍر هَمَدفَم٣م

شَماَلشًم٣م,زمَِثاَلِثنَمَرهَم٣مٍت هَمَٚمّْمَٚمَضَواؽْمَتٛمَُْمَؼَواؽْمَتٛمَْثَر دِماِْلَٞم٣مِء َيَدُه َأْدطَمَؾ ـْ َِم

اِْلَٞم٣مِء, دِم َيَدُه َأْدطَمَؾ شُمؿَّ شَماَلشًم٣م, َوصْمَٜمُف َؾ ًَ هَمَٕم اِْلَٞم٣مِء, دِم َيَدُه َأْدطَمَؾ شُمؿَّ ََم٣مٍء,

َحزمَِرْأؽِمِف, ًَ َأْدطَمَؾَيَدُهدِماِْلَٞم٣مِءهَمَٚم ,شُمؿَّ
سَمكْمِ ََمرَّ

سَمكْمِ ََمرَّ
َؾَيَدْيِفإلَِماظمِْرهَمَٗمكْمِ ًَ هَمَٕم
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ٌََؾزمَِٝمَدْيفِ َؾِرصْمَٙمْٝمفِهَمَٟموْم ًَ َأْدطَمَؾَيَدُهدِماِْلَٞم٣مِءهَمَٕم شَمٛم٣َمَُمقؽَمكشَوَأْدزَمَرِِبََِم,شُمؿَّ وضَمدَّ

شَمٛم٣َمُوَهْٝم٤ٌموَم٣مَل: ةً"وَم٣مَل:ضَمدَّ َحَرْأؽَمُفََمرَّ ًَ "ََم
(ٔ)

.

 فمٛمف: ريضاهلل فمٛمف ٌَكْمِ»وهلَم ايمَ٘مْٔم إلَِم ِرصْمَٙمْٝمِف َؾ ًَ نَم شُمؿَّ  َهَ٘مَذاش هَمَٗم٣مَل:

ٟمُ َؿَيَتَقوَّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ شَرَأْي٦ُمايمٛمٌَِّلَّ
(ٕ)

.

ًة»وهلَمفمٛمفريضاهللفمٛمف: ٌََؾِِبََِمَوَأْدزَمَرََمرَّ َحَرْأؽَمُف,هَمَٟموْم ًَ َأْدطَمَؾَيَدُههَمَٚم شُمؿَّ

ٌَكْمِ َؾِرصْمَٙمْٝمِفإلَِمايمَ٘مْٔم ًَ نَم ش.َواضِمَدًة,شُمؿَّ

 ريضاهللفمٛمف: فمٛمف ٌََؾشمُ»وهلَم هَمَٟموْم زمَِرْأؽِمِف, َح ًَ هَمَٚم اِْلَٞم٣مِء دِم َيَدُه َأْدطَمَؾ ؿَّ

َؾِرصْمَٙمْٝمفِ ًَ َأْدطَمَؾَيَدُهدِماِْلَٞم٣مِءهَمَٕم شَمٛم٣َمَُمقؽَمكوَم٣مَل:شزمَِٝمَدْيِفَوَأْدزَمَرِِبََِم,شُمؿَّ وضَمدَّ

ًة. َحَرْأؽَمُفََمرَّ ًَ شَمٛم٣َمُوَهْٝم٤ٌموَم٣مَل:ََم ضَمدَّ

 فمٛمف: اهلل ريض فمٛمف هَمَٚمّْمَٚمَض,»وهلَم هَم٣مؽْمَتْخَرصَمَٜم٣م َيَدُه َأْدطَمَؾ شُمؿَّ

َواضِمَدٍة,هَمَٖمَٔمَؾَذيمَِؽشَماَلشًم٣م ىَمػٍّ ـْ ش.َواؽْمَتٛمَُْمَؼَِم

فَمَٙمْٝمِف»وٕيبداوددمؽمٛمٛمففمٛمفريضاهللفمٛمف: اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل صَم٣مَءَٞم٣م

ُصٖمْ ـْ َؿ,هَمَٟمطْمَرصْمٛم٣َميَمُفََم٣مًءدِمسَمْقٍرَِم ٟمََوؽَمٙمَّ شٍرهَمَتَقوَّ
(ٖ)

.

َؾِرصْمَٙمْٝمِف»ويمففمٛمفريضاهللفمٛمف: ًَ هَمّْمِؾَيَدْيِف,َونَم َحَرْأؽَمُفزمََِمٍءنَمغْمِ ًَ َوََم

٣م شضَمتَّكَأْٞمَٗم٣ممُهَ
(ٔ)

.

                                                           
ُ(.ٖٕ٘)(, ومسلم في صحيحو برقم: ٜٜٔ, ٕٜٔ, ٙٛٔأخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (ٔ)

ُ(.ٖٕ٘(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٜٜٔ, ٙٛٔ, ٓٗٔأخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (ٕ)

ُ(.ٓٓٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٔ)
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 وَم٣مَل: ريضاهللفمٛمف , َْٞمَِم٣مِريِّ ْٕ ا َزْيٍد ـِ زْم اهللَِّ ٌِْد فَم ـْ فَم َأسَم٣مَٞم٣م»وٓزمـَم٣مصمف

اهللُ َصعمَّ اهللَِّ هَمَٚمّْمَٚمَضَرؽُمقُل زمََِمٍء, هَمَٟمسَمْٝمتُُف َوُوقًءا, َٟميَمٛم٣َم ًَ هَم َؿ, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف

َواضِمدٍ ىَمػٍّ ـْ شَواؽْمَتٛمَُْمَؼَِم
(ٕ)

.

فمٛمف ريضاهلل َزْيٍد ـِ زْم اهللَِّ ٌِْد فَم ـْ فَم وَم٣مَل:ويمٙمٛم٣ًمئل ايمٛمَِّداَء ُأِرَي ايمَِّذي ,

َوَيَدْيِف» شَماَلشًم٣م َوصْمَٜمُف َؾ ًَ هَمَٕم َٟم سَمَقوَّ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل َرَأْي٦ُم



سَمكْمِ َحزمَِرْأؽِمِفََمرَّ ًَ ,َوََم
سَمكْمِ َؾِرصْمَٙمْٝمِفََمرَّ ًَ ,َونَم

سَمكْمِ شََمرَّ
(ٖ)

.

ـِ زْم اهللِ ٌِْد فَم ـْ ويمٙمؼمَمذيفَم ريضاهللفمٛمف: اهللَُّ»َزْيٍد َصعمَّ َرَأىايمٛمٌَِّلَّ ُف َأٞمَّ

هَمّْمِؾَيَدْيفِ َحَرْأؽَمُفزمََِمٍءنَمغْمِ ًَ ُفََم َٟم,َوَأٞمَّ َؿسَمَقوَّ شفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ
 (ٗ)

وأطمرصمٜم٣مَمًٙمؿ

.دمصحٝمحف

٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم,ودمايم٣ٌمب فَم ـِ ُفضمدي٧مازْم َؾَوصْمَٜمُف,»َأٞمَّ ًَ هَمَٕم َٟم سَمَقوَّ

ََم٣مٍء,هَمَجَٔمَؾ ـْ َِم َأطَمَذنَمْرهَم٥ًم ٣مَواؽْمَتٛمَُْمَؼ,شُمؿَّ ََم٣مٍء,هَمَٚمّْمَٚمَضِِبَ ـْ َِم َأطَمَذنَمْرهَم٥ًم

ََم٣مٍء, ـْ َأطَمَذنَمْرهَم٥ًمَِم َؾِِبََِمَوصْمَٜمُف,شُمؿَّ ًَ ٣مَهَ٘مَذا,َأَو٣مهَمَٜم٣مإلَِمَيِدِهإطُْمَرى,هَمَٕم ِِبَ

هَمٕمَ شُمؿَّ ى, ايمُٝمْنَ َيَدُه ٣م ِِبَ َؾ ًَ هَمَٕم ََم٣مٍء, ـْ َِم نَمْرهَم٥ًم َأطَمَذ شُمؿَّ ايمُٝمْٚمٛمَك, َيَدُه ٣م ِِبَ َؾ ًَ

                                                                                                                                        
ُ(.ٕٓٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٕ)

ُ(.٘ٓٗأخرجو ابن ماجو في سننو برقم: ) (ٖ)

ُ(.ٜٜأخرجو النسائي في سننو برقم: ) (ٔ)

ُ(.ٖ٘رمذي في سننو برقم: )أخرجو الت (ٕ)
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َٙمَٜم٣م, ًَ ايمُٝمْٚمٛمَكضَمتَّكنَم ِف
فَمعَمِرصْمٙمِ ََم٣مٍء,هَمَرشَّ ـْ َِم نَمْرهَم٥ًم َأطَمَذ َحزمَِرْأؽِمِف,شُمؿَّ ًَ ََم

ِرصْم ٣م ِِبَ َؾ ًَ هَمَٕم ُأطْمَرى, نَمْرهَم٥ًم َأطَمَذ ىشُمؿَّ ايمُٝمْنَ َئْمٛمِل َٙمُف, ش وَم٣مَل: َهَ٘مَذا"شُمؿَّ

ٟمُ َؿَيَتَقوَّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ "َرَأْي٦ُمَرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ
(ٔ)

.

ُ رواه٣مفائدة: شمؿ إضم٣مدي٧م, ايمثالشم٥م هذه ايمٌخ٣مري اْلَم٣مم أطمرج وومد

خمتٌمة:

."زم٣مبايمقوقءشمالشًم٣مشمالشًم٣م"وزمقبفمعمضمدي٧مفمثَمنريضاهللفمٛمف,

وزمق فمٛمف, ريضاهلل فم٣مصؿ زمـ زيد زمـ اهلل ضمدي٧مفمٌد زم٣مب"بفمعم

."ايمقوقءَمرسمكمَمرسمكم

."زم٣مبايمقوقءَمرةَمرة"وفمعمضمدي٧مازمـفم٣ٌمسريضاهللفمٛمٜمَم,

 أٞمف: ٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم, فَم ـِ َمـضمدي٧مازْم دمؽمٛمٛمف َرَأى»وٕيبداود

َؿ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ َرؽُمقَلاهللَِّ ُٟم ِدي٧َم-َيَتَقوَّ ُفشَماَلشًم٣مشَماَلشًم٣م-هَمَذىَمَراحْلَ ,شىُمٙمَّ

َح٥ًمَواضِمَدةً»وَم٣مَل: ًْ َحزمَِرْأؽِمِفَوُأُذَٞمْٝمِفََم ًَ شَوََم
(ٕ)

. 

فَمعَمِرصْمٙمِِففٌه:ُووٕيبداودَمـضمدي٧مازمـفم٣ٌمسريضاهللفمٛمٜمَم: هَمَرشَّ

 َحَٜم٣م ًَ ََم شُمؿَّ ايمٛمَّْٔمُؾ, َوهمِٝمَٜم٣م ايْمُٝمْٚمٛمَك, شُمؿَّ ايمٛمَّْٔمِؾ, ٦َم ََتْ َوَيٍد ايْمَٗمَدِم هَمْقَق َيٍد زمَِٝمَدْيِف

ىَِمْثَؾَذيمَِؽ شَصٛمََعزم٣ِميْمُٝمْنَ
(ٖ)

.

                                                           
ُُ(.ٓٗٔأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٖ)
ُ(.ٖٖٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٔ)

ُُ(.ٖٚٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٕ)
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 زمٙمٖمظ: ايمؼمَمذي زمَِرْأؽِمِف»وأطمرج َح ًَ ََم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

٣مَوزَم٣مؿمِٛمِِٜمََم اظمًٛمديمٙمُمٝمخايمقادفملوهذهخمرصم٥مدمايمِمحٝمحش,َوُأُذَٞمْٝمِفـَم٣مِهِرمِهَ

رَحفاهللسمٔم٣ملم
(ٔ)

.

شِب٣مَمٝمف١مزم٣مؿمٛمٜمَمزم٣ميم٣ًٌمضمتكم,وـم٣مهرمه٣مزمأذٞمٝمف»وزادايمٛم٣ًمئل:
(ٕ)

.

 ٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم: فَم ـِ دمضمدي٧مازْم ازمـَم٣مصمف اهللَِّ»وذىمر َرؽُمقَل َأنَّ

 َداطِمَٙمُٜمََم ُأُذَٞمْٝمِف َح ًَ ََم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل إلَِمَصعمَّ ٣مََمْٝمِف إِِْبَ َوطَم٣ميَمَػ , ٣ٌَّمزَمَتكْمِ ًَّ زم٣ِميم

٣مَوزَم٣مؿمِٛمَُٜمََم َحـَم٣مِهَرمُهَ ًَ .(3)"شـَم٣مِهِرُأُذَٞمْٝمِف,هَمَٚم

وأَم٣مضمدي٧مفمثَمنزمـفمٖم٣منريضاهللفمٛمف,همٖمٝمفَمـايمزي٣مدات,َم٣مَليذىمره

اظمِمٛمػ.

فُمْثََمَنريضاهللفمٛمفسَمقَ َأيِبَأَٞمٍسريضاهللفمٛمف,َأنَّ ـْ َٟمزم٣ِمظمََْٗم٣مفِمِدهَمَٗم٣مَل:همَٔم وَّ

شَماَلشًم٣م» شَماَلشًم٣م َٟم سَمَقوَّ َوؽَمٙمََّؿ؟شُمؿَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقِل ُأِريُ٘مْؿُوُوقَء َٓ ش,َأ

دِمِرَواَيتِِف: ٥ٌَُم وُمَتْٝم فَمَٙمْٝمِف»َوَزاَد اهللُ َصعمَّ َأْصَح٣مِبَرؽُمقِلاهللِ ـْ َِم ِرصَم٣مٌل َوفِمٛمَْدُه

.(2)شَوؽَمٙمَّؿَ

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم: ٖٙأخرجو الترمذي في سننو برقم: ) (ٖ)

(ٖٜٙ.) 
 (. ٕٓٔأخرجو النسائي في سننو برقم: ) (ٗ)
 (.ٜٖٗأخرجو ابن ماجو في سننو برقم: ) (ٔ)
 (.ٖٕٓأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٕ)
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َرَأْي٦ُم هَمَٗم٣مَل: ايْمُقُوقِء, ـِ ؽُمئؾفَم أٞمف َُمَٙمْٝمَ٘م٥َم, َأيِب ـُ فمـازْم وفمٛمدأيبداود

ايْمُقُوقِء ـِ ٣مَنؽُمئَِؾفَم فَمٖمَّ ـَ زمِِٚمٝمَّمَٟمٍةهَمَٟمْصَٕم٣مَه٣مفَمعَمَيِدِه»فُمْثََمَنزْم هَمَدفَم٣مزمََِمٍء,هَمُٟميِتَ

هَمَتَٚمّْمٚمَ اظم٣َْمِء دِم َأْدطَمَٙمَٜم٣م شُمؿَّ َوصْمَٜمُفايْمُٝمْٚمٛمَك, َؾ ًَ َونَم شَماَلشًم٣م, َواؽْمَتٛمَْثَر َضشَماَلشًم٣م,

َيَدُه َأْدطَمَؾ شُمؿَّ ىشَماَلشًم٣م, ايْمُٝمْنَ َيَدُه َؾ ًَ َونَم ايْمُٝمْٚمٛمَكشَماَلشًم٣م, َيَدُه َؾ ًَ نَم شُمؿَّ شَماَلشًم٣م,

ََمرَّ ٣م َوـُمُٜمقَرمُهَ زُمُْمقََنََُم َؾ ًَ هَمَٕم َوُأُذَٞمْٝمِف, زمَِرْأؽِمِف َح ًَ هَمَٚم ََم٣مًء هَمَٟمطَمَذ شُمؿَّ َواضِمَدًة, ًة

َؾِرصْمَٙمْٝمفِ ًَ ايْمُقُوقِء؟شنَم ـِ ٣مئُِٙمقَنفَم ًَّ ايم ـَ وَم٣مَل:َأْي َهَ٘مَذاَرَأْي٦ُمَرؽُمقَلاهللَِّ»,شُمؿَّ

ٟمُ َؿَيَتَقوَّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ُش.َصعمَّ

ٜمَ"َقاَلُأَُبوَُداُوَد: ىُمٙم  َح٣مُح ايمِمِّ فَمٛمُْف اهللَُّ فَمعَمَأضَم٣مِدي٧ُمفُمْثََمَنَريِضَ سَمُدل  ٣م

َحَرْأؽَمُف ًَ ُْؿَذىَمُرواايْمُقُوقَءشَماَلشًم٣م,َووَم٣ميُمقاهمِٝمَٜم٣م:َوََم ًة,هَم١مَِنَّ ُفََمرَّ ْأِسَأٞمَّ ِحايمرَّ ًْ ََم

ِه .(2)"َوََلَْيْذىُمُروافَمَدًداىَمََمَذىَمُروادِمنَمغْمِ

,وَم٣مَل:َأسَم٣مَٞم٣مفمَ ٌِْدطَمغْمٍ فَم ـْ فَمٛمُْفوفمٛمدأيبداودرَحفاهللأيًّم٣مفَم اهللَُّ َريِضَ قِم 

 َّٓ إِ ُيِريُد, ََم٣م َصعمَّ َووَمْد زم٣ِميمْمَُّٜمقِر َيِْمٛمَُع ََم٣م هَمُٗمْٙمٛم٣َم زمَِْمُٜمقٍر, هَمَدفَم٣م َصعمَّ َووَمْد

٦ٍم ًْ زم١ِمَِٞم٣مٍءهمِٝمِفََم٣مٌءَوؿَم َٚمٛم٣َم,هَمُٟميِتَ َؾَيَدْيِف»يمُِٝمَٔمٙمِّ ًَ َٞم٣مِءفَمعَمَيِٚمٝمٛمِِف,هَمَٕم اْْلِ ـَ هَمَٟمهْمَرَغَِم

َيْٟمطُمُذشَماَلشمً ايمَِّذي ايْمَ٘مػِّ ـَ َِم َوَٞمَثَر هَمَٚمّْمَٚمَض شَماَلشًم٣م, َواؽْمَتٛمَْثَر ََتَّْمَٚمَض شُمؿَّ ٣م,

ََمَل(1)همِٝمفِ ايمُمِّ َيَدُه َؾ ًَ َونَم ايْمُٝمْٚمٛمَكشَماَلشًم٣م, َيَدُه َؾ ًَ نَم شُمؿَّ شَماَلشًم٣م, َوصْمَٜمُف َؾ ًَ نَم شُمؿَّ ,

 ًَ هَمَٚم َٞم٣مِء اْْلِ دِم َيَدُه صَمَٔمَؾ شُمؿَّ ِرصْمَٙمُفشَماَلشًم٣م, َؾ ًَ نَم شُمؿَّ َواضِمَدًة, ًة ََمرَّ زمَِرْأؽِمِف َح

                                                           
 (, وقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل: حسن صحيح.ٛٓٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٔ)
 ي اهلل عنو.وىذا موافق لرواية حديث عب اللن بن زيد بن عاصم المازني رض (ٕ)
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شَماَلشًم٣م ََمَل ايمُمِّ َوِرصْمَٙمُف شَماَلشًم٣م, شايْمُٝمْٚمٛمَك وَم٣مَل: شُمؿَّ ُوُوقَء», َئْمَٙمَؿ َأْن ُه َهَّ ـْ ََم

َؿهَمُٜمَقَهَذا اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ .(2)شَرؽُمقِلاهللََِّصعمَّ

فَمٛمُْفودمرواي٥مأطمرىفمٛمدأيبداود:فمـ اهللَُّ ,َرَأْي٦ُمفَمٙمِٝم٣ًّمَريِضَ ٌَْدطَمغْمٍ فَم

ََتَّْمَٚمَض» َؾَيَدْيِفشَماَلشًم٣م,شُمؿَّ ًَ ََم٣مٍءهَمَٕم ـْ زمُِ٘مقٍزَِم ُأيِتَ هَمَٗمَٔمَدفَمَٙمْٝمِف,شُمؿَّ زمُِ٘مْرِدٍّ ُأيِتَ

ؽْمتِٛمَُْم٣مِقزمََِمٍءَواضِمدٍ ِٓ ِدي٧َمشََمَعا .(1),َوَذىَمَراحْلَ

ٕيب أيًّم٣م اهللَُّودمرواي٥م َريِضَ فَمٙمِٝم٣ًّم ؽَمِٚمَع ُف َأٞمَّ ٌَْٝمٍش, ضُم ـِ زْم ِزرِّ ـْ فَم داود:

ِدي٧َم, احْلَ هَمَذىَمَر َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقِل ُوُوقِء ـْ فَم َوؽُمئَِؾ فَمٛمُْف,

َؾِرصْمَٙمْٝمِفشَماَلشمً»َووَم٣مَل: ًَ َحفَمعَمَرْأؽِمِفضَمتَّكظم٣ََّمَيْٗمُْمْر,َونَم ًَ وَم٣مَل:ش٣مشَماَلشًم٣مَوََم ,شُمؿَّ

اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّؿَ» .(3)شَهَ٘مَذاىَم٣مَنُوُوقُءَرؽُمقِلاهللََِّصعمَّ

فَمٛمُْف اهللَُّ َأيِبيَمْٝمعَم,وَم٣مَل:َرَأْي٦ُمفَمٙمِٝم٣ًّمَريِضَ ـِ زْم ـِ َْحَ ٌِْدايمرَّ َٟم»ودمرواي٥مفَم سَمَقوَّ

ِذَرافَمٝمْ َؾ ًَ َونَم شَماَلشًم٣م, َوصْمَٜمُف َؾ ًَ َواضِمَدةًهَمَٕم زمَِرْأؽِمِف َح ًَ َوََم شَماَلشًم٣م, وَم٣مَل:شِف شُمؿَّ ,

اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّؿَ» َٟمَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ .(2)شَهَ٘مَذاسَمَقوَّ

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل ٔٔٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٖ)

 (.ٜٜٙبرقم: )
 (.ٖٜ(, والنسائي برقم: )ٖٔٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٗ)
اهلل برقم: (, وىو في صحيح أبي داود لْلماـ األلباني رحمو ٗٔٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٔ)

(ٖٔٓ.) 
(, وىو في صحيح أبي داود ٖٜ(, وأخرجو النسائي برقم: )٘ٔٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٕ)

 (.ٜٛاألـ برقم: )
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 فَمٛمُْف اهللَُّ هَمَذىَمَرُوُوقَءُه»ودمرواي٥مَأيِبضَمٝم٥ََّم,وَم٣مَل:َرَأْي٦ُمفَمٙمِٝم٣ًّمَريِضَ َٟم سَمَقوَّ

شَماَلشمً شَماَلشًم٣م ُف ش٣مىُمٙمَّ وَم٣مَل: ٌَكْمِ», ايْمَ٘مْٔم إلَِم ِرصْمَٙمْٝمِف َؾ ًَ نَم شُمؿَّ َرْأؽَمُف, َح ًَ ََم ششُمؿَّ شُمؿَّ ,

اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّؿَ»وَم٣مَل: ٦ٌُْمَأْنُأِرَيُ٘مْؿؿُمُٜمقَرَرؽُمقِلاهللََِّصعمَّ ٌَ ََمَأضْم .(2)شإِٞمَّ

ؿَمْٙمَح٥مَ ـِ ِدزْم حُمَٚمَّ ـْ إؽِْمَح٣مَق,فَم ـِ ِدزْم ودمرواي٥محُمَٚمَّ ـْ ُرىَم٣مَٞم٥َم,فَم ـِ َيِزيَدزْم ـِ زْم

َئْمٛمِل فَمقِم  ٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم,وَم٣مَل:َدطَمَؾفَمقَمَّ فَم ـِ ازْم ـِ ,فَم ِن  َٓ ْق ٌَْٝمِداهللَِّاخْلَ فُم

ضَمتَّك ََم٣مٌء, همِٝمِف زمَِتْقٍر هَمَٟمسَمْٝمٛم٣َمُه زمَِقُوقٍء, هَمَدفَم٣م اظم٣َْمَء َأْهَراَق َووَمْد ؿَم٣ميم٤ٍِم, َأيِب ـَ ازْم

َرؽُمقُلَوَو ُٟم َيَتَقوَّ ُأِريَؽىَمْٝمَػىَم٣مَن َٓ َأ ٣ٌَّمٍس, فَم ـَ ازْم َيَدْيِف,هَمَٗم٣مَل:َي٣م زَمكْمَ ْٔمٛم٣َمُه

فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ؟وُمْٙم٦ُم:زَمعَم,وَم٣مَل: اهللُ َٙمَٜم٣م,»اهللََِّصعمَّ ًَ َٞم٣مَءفَمعَمَيِدِههَمَٕم هَمَٟمْصَٕمكاْْلِ

 ايْمُٝمْٚمٛمَكهَمَٟمهْمَرَغ َيَدُه َأْدطَمَؾ ََتَّْمَٚمَضشُمؿَّ شُمؿَّ ْٝمِف, ىَمٖمَّ َؾ ًَ نَم شُمؿَّ طُْمَرى, ْٕ ا فَمعَم ٣م ِِبَ

٣م َبِِبَ ََم٣مٍءهَمَيَ ـْ َِم ضَمْٖمٛم٥ًَم َٞم٣مِءمَجِٝمًٔم٣م,هَمَٟمطَمَذِِبََِم َأْدطَمَؾَيَدْيِفدِماْْلِ َواؽْمَتٛمَْثَر,شُمؿَّ

ُأُذَٞمْٝمِف, ـْ ٌََؾَِم ٣مََمْٝمِفََم٣مَأوْم َأيْمَٗمَؿإِِْبَ ايمث٣َّميمَِث٥َمَِمْثَؾَذيمَِؽ,فَمعَمَوصْمِٜمِف,شُمؿَّ ايمث٣َّمٞمَِٝم٥َم,شُمؿَّ شُمؿَّ

فَمعَم ـ  َت ًْ سَم ىَمَٜم٣م هَمؼَمَ َٞم٣مِصَٝمتِِف فَمعَم ٌََّٜم٣م هَمَِم ََم٣مٍء, ـْ َِم ٌَّْم٥ًم ايْمُٝمْٚمٛمَكوَم ِف زمَِ٘مٖمِّ َأطَمَذ شُمؿَّ

َحرَ ًَ ََم شَماَلشًم٣مشَماَلشًم٣م,شُمؿَّ
َؾِذَرافَمْٝمِفإلَِماظمِْْرهَمَٗمكْمِ ًَ نَم ْأؽَمُفَوـُمُٜمقَرُأُذَٞمْٝمِف,َوصْمِٜمِف,شُمؿَّ

٣مفَمعَمِرصْمٙمِِف,َوهمِٝمَٜم٣مايمٛمَّْٔمُؾ َبِِبَ ََم٣مٍءهَمَيَ ـْ َأْدطَمَؾَيَدْيِفمَجِٝمًٔم٣مهَمَٟمطَمَذضَمْٖمٛم٥ًَمَِم شُمؿَّ

َذيمَِؽ َِمْثَؾ طُْمَرى ْٕ ا شُمؿَّ ٣م, ِِبَ هَمَٖمَتَٙمَٜم٣م َودِمش وَم٣مَل: ؟ ايمٛمَّْٔمَٙمكْمِ َودِم وُمْٙم٦ُم: وَم٣مَل:

, َودِمايمٛمَّْٔمَٙمكْمِ وُمْٙم٦ُم: وَم٣مَل: , ايمٛمَّْٔمَٙمكْمِ َودِم وَم٣مَل: ؟ ايمٛمَّْٔمَٙمكْمِ َودِم وُمْٙم٦ُم: وَم٣مَل:

                                                           
 (.ٙٔٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٖ)
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ايمٛمَّْٔمَٙمكْمِ َودِم وَم٣مَل: ؟ "ايمٛمَّْٔمَٙمكْمِ
 (ٔ)

,إؽمح٣مقزمـحمٚمدِب٣ماٞمٖمردايمرواي٥موهذه 

فمٛمٔمـوومدَمديمسوهق ,ايمتٖمردهذاحيتٚمؾٓهمٜمقزم٣ميمتحدي٧مسحويمق,

.شم٣مزمت٥منمغمرواي٥مهمٜمل

ُف"َقاَلُأَُبوَُداُوَد: َٞمَّ ِٕ , ٥ٌََم,ُيُْمٌُِفضَمِدي٧َمفَمقِمٍّ ؾَمْٝم ـْ صُمَرْي٨ٍم,فَم ـِ َوضَمِدي٧ُمازْم

 ـُ ازْم َووَم٣مَل َواضِمَدًة, ًة ََمرَّ زمَِرْأؽِمِف َح ًَ َوََم صُمَرْي٨ٍم: ـِ زْم ِد حُمَٚمَّ ـُ زْم ٣مُج ضَمجَّ همِٝمِف وَم٣مَل

َحزمَِرْأؽِم ًَ صُمَرْي٨ٍم,َوََم ـِ ازْم ـِ ."ِفشَماَلشًم٣مَوْه٤ٍمهمِٝمِف,فَم

 يمٙمؼمَمذي: ْٝمِفودمرواي٥م ىَمٖمَّ َؾ ًَ هَمَٕم َٟم, سَمَقوَّ فَمٙمِٝم٣ًّم َرَأْي٦ُم وَم٣مَل: ضَمٝم٥ََّم, َأيِب ـْ فَم

شَماَلشًم٣م, َوصْمَٜمُف َؾ ًَ َونَم شَماَلشًم٣م, َواؽْمَتٛمَُْمَؼ شَماَلشًم٣م, ََمّْمَٚمَض شُمؿَّ ٣م, َأْٞمَٗم٣ممُهَ ضَمتَّك

َحزمَِرْأؽِمِفََمرَّ ًَ وَم٣مَمهَمَٟمطَمَذَوِذَرافَمْٝمِفشَماَلشًم٣م,َوََم ,شُمؿَّ
ٌَكْمِ َؾوَمَدََمْٝمِفإلَِمايْمَ٘مْٔم ًَ نَم ًة,شُمؿَّ

٦ٌُْمَأْنُأِرَيُ٘مْؿىَمْٝمَػىَم٣مَنؿُمُٜمقُر ٌَ وَم٣مَل:َأضْم زَمُفَوُهَقوَم٣مئٌِؿ,شُمؿَّ هَمّْمَؾؿَمُٜمقِرِههَممَمِ

اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّؿَ .(1)َرؽُمقِلاهللَِصعمَّ

ٌِْدطَمغْمٍ فَم ـْ ٌَْدودمرواي٥م:فَم فَم َأنَّ َِمْثَؾضَمِدي٧ِمَأيِبضَمٝم٥ََّم,إَِّٓ فَمقِمٍّ ـْ ,َذىَمَرفَم

زَمفُ ِفهَممَمِ هَمّْمِؾؿَمُٜمقِرِهزمَِ٘مٖمِّ ـْ ؿُمُٜمقِرِهَأطَمَذَِم ـْ ,وَم٣مَل:ىَم٣مَنإَِذاهَمَرَغَِم .(3)طَمغْمٍ

ُوللحدٌثُطرقُأخرى.

                                                           
 (.ٚٔٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٔ)
 (.ٛٗأخرجو الترمذي في سننو برقم: ) (ٔ)
 (.ٜٗأخرجو الترمذي في سننو برقم: ) (ٕ)
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 فَمْٖمَراَء ـِ ازْم ِذ زمِٛم٦ِْمَُمَٔمقِّ زَمٝمِِّع ايمر  ـِ ىَم٣مَنودمايم٣ٌمبفَم وَم٣ميَم٦ْم: ريضاهللفمٛمٜم٣م,

 وَم٣مَل: ُف َأٞمَّ شَمتْٛم٣َم هَمَحدَّ َيْٟمسمِٝمٛم٣َم َؿ, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ رِم»َرؽُمقُل اؽْمُ٘مٌِل

وَم٣ميَم٦ْمشَوُوقًءا َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقِل ُوُوقَء هَمَذىَمَرْت ُوهمٝمف:,

» شَماَلشًم٣م, ْٝمِف ىَمٖمَّ َؾ ًَ َٟمهَمَٕم َوَووَّ ًة, ََمرَّ َواؽْمَتٛمَُْمَؼ َوََمّْمَٚمَض شَماَلشًم٣م, َوصْمَٜمُف َٟم َوَووَّ

َوزمُِٟمُذَٞمْٝمِف َِمِف زمُِٚمَٗمدَّ شُمؿَّ َرْأؽِمِف, ِر زمُِٚم٠َمطمَّ
سَمكْمِ ََمرَّ زمَِرْأؽِمِف َح ًَ َوََم شَماَلشًم٣م, شَماَلشًم٣م َيَدْيِف

شمَ ِرصْمَٙمْٝمِف َٟم َوَووَّ َوزُمُْمقَِنََِم, ٣م ـُمُٜمقِرمِهَ شَماَلشًم٣مىمِْٙمَتْٝمِٜمََم َوَهَذاشاَلشًم٣م َأزُمقَداُوَد: وَم٣مَل ,

دٍ دَّ ًَ ََمْٔمٛمَكضَمِدي٧ِمَُم
حمٚمدزمـاهللفمٌدؿمريؼَمـأٞمفإٓىمثغمةؿمرقيمفوهذا(2)

ؤمٝمػأٞمفوايمِمحٝمحهمٝمفخمتٙمػفمٗمٝمؾزمـ اهللرَحفايمٌخ٣مريىم٣منوإن,

.ضمديثفَتًكمإلميذه٤م

ريضاهللفمٛمففمٛمدهمٗمدصم٣مءفمـأٞمسزمـَم٣ميمؽاللحٌة:ُتخلٌلوأماُفًُ

أيبداود,وفمـفمثَمنفمٛمدايمؼمَمذيوازمـَم٣مصمف,وفمـفمَمرريضاهللفمٛمففمٛمد

ايمؼمَمذيوازمـَم٣مصمفوىمٙمٜم٣مٓسمث٦ٌم.

ُهللا: ُرحمه ُحنبل ُبن ُأحمد ُاإلمام ايم٣ٌمبرءقال يث٦ٌمدم َل وومد,

أفمٙمٜم٣ماحلٖم٣مظ.

                                                           
(, وحسنو ٜٖٓ(, وابن ماجو برقم: )ٛٗ/ٔ(, والترمذي )ٕٙٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٔ)

( منو, ٕ٘ٔ/ٔروى الحاكم )و (, ٚٔٔاأللباني رحمو اهلل في صحيح أبي داود األـ برقم: )
 . ( عنو: "مسح األذنين ظاىرىما وباطنهما"ٗٙ/ٔوالبيهقي )
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ؾُمٔمَ ـِ فَمْٚمِروزْم ـْ وومدصم٣مءفمٛمدأيبداودوايمٛم٣ًمئلوازمـَم٣مصمف,فَم ـْ ْٝم٤ٍم,فَم

َؿ, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ َأسَمكايمٛمٌَِّلَّ َرصُماًل َأنَّ ِه,ريضاهللفمٛمٜمَم, صَمدِّ ـْ فَم َأزمِٝمِف,

 »هَمَٗم٣مَل: شُمؿَّ شَماَلشًم٣م, ْٝمِف ىَمٖمَّ َؾ ًَ هَمَٕم إَِٞم٣مٍء دِم زمََِمٍء هَمَدفَم٣م ىَمْٝمَػايمْم ُٜمقُر اهللَِّ َرؽُمقَل َي٣م

شُمؿَّ شَماَلشًم٣م, َوصْمَٜمُف َؾ ًَ ٌََٔمْٝمِفنَم إِْص هَمَٟمْدطَمَؾ زمَِرْأؽِمِف َح ًَ ََم شُمؿَّ شَماَلشًم٣م, ِذَرافَمْٝمِف َؾ ًَ نَم

 ـَ
زَم٣مؿمِ ٣ٌَّمضَمَتكْمِ ًَّ َوزم٣ِميم ُأُذَٞمْٝمِف, ـَم٣مِهِر فَمعَم ٣مََمْٝمِف زم١ِمِِْبَ َح ًَ َوََم ُأُذَٞمْٝمِف, دِم

٣ٌَّمضَمَتكْمِ ًَّ ايم

شَماَلشًم٣م شَماَلشًم٣م ِرصْمَٙمْٝمِف َؾ ًَ نَم شُمؿَّ شُأُذَٞمْٝمِف, شُمؿَّ , فَمعَم»وَم٣مَل: َزاَد ـْ هَمَٚم ايْمُقُوقُء َهَ٘مَذا

.(2)ش-َأْوـَمَٙمَؿَوَأؽَم٣مَء-َهَذاَأْوَٞمَٗمَصهَمَٗمْدَأؽَم٣مَءَوـَمَٙمَؿ

 َليذىمروه٣م"أوٞمٗمص"وزي٣مدة: ؾم٣مذة,ٕنايمٛم٣ًمئلوازمـَم٣مصمف زي٣مدة ,

دماحلدي٧م,همٜمذهايمزي٣مدةؾم٣مذة,زمؾوَمٛم٘مرةٕٞمفومدشم٦ٌمفمـايمٛمٌلصعماهلل

وفمعمآيمفوؽمٙمؿأنسمقوٟمَمرةىمَمسمٗمدمَمـضمدي٧مفمٌداهللزمـفم٣ٌمسفمٙمٝمف

دم ىمَم شمالشًم٣م ايمقوقء وشم٦ٌمفمٛمف َمرسمكم, سمقوٟم وشم٦ٌمأن فمٛمٜمَم, ريضاهلل

ضمدي٧مفمثَمنوفم٣مئُم٥موفمقموأيبهريرةريضاهللفمٛمٜمؿ,وصم٣مءفمـفمدةَمـ

أصح٣مبايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

 ـْ فَم صم٣مء َم٣م وأَم٣م وَم٣مَل: ِه, صَمدِّ ـْ فَم َأزمِٝمِف, ـْ فَم ٍف, َُمٌَمِّ ـِ زْم َرَأْي٦ُم»ؿَمْٙمَح٥َم

ًةَواضِمَدًةضَمتَّكزَمَٙمَغايْمَٗمَذاَل ُحَرْأؽَمُفََمرَّ ًَ َؿَيْٚم اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ -َرؽُمقَلاهللَِّ

ُلايْمَٗمَٖم٣م. َوُهَقَأوَّ

                                                           
 (.ٕٕٗ(, وابن ماجو )ٓٗٔ(, واللفظ لو, والنسائي )ٖ٘ٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٔ)
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ٌد: ُُمَسد  َمِ"َوَقاَل َُمَٗمدَّ ـْ َِم َرْأؽَمُف َح ًَ ََم ـْ َِم َيَدْيِف ضَمتَّكَأطْمَرَج ِرِه َُم٠َمطمَّ إلَِم ِف

٦ِمُأُذَٞمْٝمفِ شْم٦ُمزمِِفحَيَْٝمكهَمَٟمْٞمَ٘مَرُه.شََتْ ٌد:هَمَحدَّ دَّ ًَ ,وَم٣مَلَُم

َُداُوَد: ُأَُبو َقاَل َيُٗمقُل: َأَْحََد, ىَم٣مَن»وؽَمِٚمْٔم٦م ُف َأٞمَّ َزفَمُٚمقا فُمَٝمْٝمٛم٥ََم ـَ ازْم إِنَّ

هُِيٛمْ٘مُِرُه,َوَيُٗمقُلإِيْشَهَذا صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف,فَم ـْ .(2)شؿَمْٙمَح٥ُم,فَم

ِه,وَم٣مَل:ودمرواي٥مأطمرى: صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف,فَم ـْ ؿَمْٙمَح٥َم,فَم ـْ َئْمٛمِل-َدطَمْٙم٦ُم»فَم

َٝمتِِف- َوصْمِٜمِفَوحِلْ ـْ ٝمُؾَِم
ًِ ُٟم,َواظم٣َْمُءَي َؿَوُهَقَيَتَقوَّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ فَمعَمايمٛمٌَِّلِّ

ؽْمتِٛمَُْم٣مِقفَمعَمَصْد ِٓ اظمَّْْمَٚمَّم٥ِمَوا .(1)شِرِه,هَمَرَأْيُتُفَيْٖمِِمُؾزَمكْمَ

ُفهذاُالحدٌثُفٌهُعدةُعلل:ُ

أناجلديمٝم٦ًميمفصح٥ٌم,وهقفمٚمرو.األولى:

أنَمٌمفجمٜمقل.الثانٌة:

.وهقؤمٝمػ,أنايمراويفمـؿمٙمح٥ميمٝم٧مزمـأيبؽمٙمٝمؿالثالثة:

ْأسِ»وأَم٣مضمدي٧م: ايمرَّ ـَ ُُذَٞم٣مِنَِم ْٕ شا
(ٖ)

,همٗمدصم٣مءفمٛمدأيبداودوازمـَم٣مصمف

,وصم٣مءفمـنمغمهذىمرؿمرومفاحل٣مهمظَمذي,فمـأيبأَم٣مَم٥مريضاهللفمٛمفوايمؼم

.وأٞمفٓيث٦ٌمَمٛمٜم٣مرءازمـضمجردمايمتٙمخٝمص

                                                           
 (.ٕٖٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٕ)
 (.ٜٖٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٔ)
(, وجاء عن ٗٗٗ(, وابن ماجو )ٖٚ(, والترمذي برقم )ٖٗٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٕ)

(, وقد ذىب غير واحد من أىل العلم إلى أنو لم يثبت ٖٗٗبن زيد عند ابن ماجو برقم )عبد اهلل 
 في الباب شيء, وأما األلباني رحمو اهلل يذىب إلى تصحيحو كما في صحيح أبي داود األـ برقم

 (, وغيره.ٗٛ(, وفي غير ىذا الموضع, مثل اإلرواء برقم: )ٖٕٔ)
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نمغمَم٣مذىمرٞم٣مه٣م,إٓإنزمٔمّمٜم٣مؾمديدةايمّمٔمػ,وهلدمصٖم٥مايمقوقءو

فم٣مئدةإلمَم٣مسمٗمدمَمـضمدي٧مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

فَم٣مِزٍب, ـِ زْم اِء ايْمػَمَ
ـِ زْم َيِزيَد ـْ فَم اهللدمَمًٛمده رَحف أَحد وأطمرجاْلَم٣مم

ومَ وَم٣مَل: ََُمَراِء, ْٕ ا ىَمَخغْمِ َوىَم٣مَن زمُِٔمََمَن, َأَِمغًما هَمأَلُِرَيُ٘مْؿَوىَم٣مَن اصْمَتِٚمُٔمقا َأيِب: ٣مَل

 َٓ  ,هَم١مِنِّ ُٟم,َوىَمْٝمَػىَم٣مَنُيَِمقمِّ َؿَيَتَقوَّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ىَمْٝمَػىَم٣مَنَرؽُمقُلاهللَِصعمَّ

 زمَِقُوقٍء, َوَدفَم٣م َوَأْهَٙمُف, زَمٛمِٝمِف هَمَجَٚمَع وَم٣مَل: ٣مىُمْؿ, إِيَّ ٌَتِل ُصْح وَمْدُر ََم٣م "َأْدِري

َؾهَمَٚمّْمَٚمَض ًَ َؾايْمَٝمَدايْمُٝمْٚمٛمَكشَماَلشًم٣م,َونَم ًَ َؾَوصْمَٜمُفشَماَلشًم٣م,َونَم ًَ ,َواؽْمَتٛمَْثَر,َونَم

َوزَم٣مؿمِٛمَُٜمََم, ٣م ـَم٣مِهَرمُهَ َوُأُذَٞمْٝمِف: َرْأؽَمُف َح ًَ ََم شُمؿَّ ى, ايْمُٝمْنَ َئْمٛمِل شَماَلشًم٣م, َهِذِه َيَدُه

شَماَلشمً ايْمُٝمْٚمٛمَك, َئْمٛمِل صْمَؾ, ايمرِّ َهِذِه َؾ ًَ َئْمٛمِلَونَم شَماَلشًم٣م, صْمَؾ ايمرِّ َهِذِه َؾ ًَ َونَم ٣م,

ى, اهلُل",وَم٣مَل:"ايْمُٝمْنَ َهَ٘مَذاََم٣مَأيَمْقُتَأْنُأِرَيُ٘مْؿىَمْٝمَػىَم٣مَنَرؽُمقُلاهلِلَصعمَّ

ُٟم َؿَيَتَقوَّ طَمَرَج"فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َٞمْدِريََم٣مِهَل,شُمؿَّ َٓ َصاَلًة َدطَمَؾزَمْٝمَتُف,هَمَِمعمَّ ,,شُمؿَّ

 ـْ ؽَمِٚمْٔم٦ُمَِمٛمُْفآَي٣مٍتَِم ٤ُمَأنِّ
ًِ زمِٛم٣َمايمٓم ْٜمَر,هَمَٟمضْم اَلِة,هَمُٟموِمٝمَٚم٦ْم,هَمَِمعمَّ هَمَٟمََمَرزم٣ِميمِمَّ

زمِٛم٣َمايْمِٔمَُم٣مَء.َووَم٣مَل: َصعمَّ زمِٛم٣َماظمَْْٕمِرَب,شُمؿَّ َصعمَّ ,شُمؿَّ ايْمَٔمٌْمَ َصعمَّ ََم٣م"يس,شُمؿَّ

ىَمْٝمَػَرؽُمقُل ُأِرَيُ٘مْؿ ُٟم,َوىَمْٝمَػىَم٣مَنَأيَمْقُتَأْن َؿَيَتَقوَّ َوؽَمٙمَّ اهلُلفَمَٙمْٝمِف َصعمَّ اهللِ

 .(2)"ُيَِمقمِّ

                                                           
(, والحديث صحيح لغيره, وىذا إسناد محتمل ٖٚ٘ٛٔأخرجو أحمد في مسنده برقم: ) (ٔ)

تفرد بالرواية عنو سعيد  -وفي الجرح والتعديل: أبو عامر -للتحسين, أبو عائذ سيف السعدي
الُجريري, لكنو أثني عليو خيرًا, وذكره ابن حباف في "الثقات", وصرح البخاري في "التاريخ 
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واحلدي٧مدمايم٣ٌمبىمَمسمرى.



ُشروطُرفعُالحدثُبالوضوء:

َووَمِدَْمٛم٣َم}ٕنايم٘م٣مهمرٓومٌقليمٔمٚمٙمف,وم٣ملاهللفمزوصمؾ:اإلسالم؛ُاألول:

٣ٌَمءً فَمَٚمٍؾهَمَجَٔمْٙمٛم٣َمُهَه ـْ .{ََمٛمُْثقًراإلَِمََم٣مفَمِٚمُٙمقاَِم

وهقنمغمَمْم٣ميم٤مالتمٌٌز؛ُالثانً: وٓومِمديمف, ٕننمغماظمٚمٝمزٓٞمٝم٥م,

زمًمءَمـإفمَمل.

ريض-:حلدي٧مفم٣مئُم٥مهم٣مظمجٛمقنٓسمِمحَمٛمفايمٔم٣ٌمداتالعقل,ُالثالث:

-فمٛمٜم٣ماهللَّ وم٣مل-وؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللَّصعم-اهللَّرؽمقلأن: ـْايْمَٗمَٙمؿُُرهمِعَ": فَم

شَماَلٍث ـِ: ٌَْتعَموفمـيًتٝمٗمظ,ضمتكايمٛم٣َّمئِؿفَم ضمتكايمِمٌلوفمـيػمأ,ضمتكاظمُ

.ي٘مػم

ظم٣مشم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفمٚمرزمـاخلْم٣مبريضالنٌة, الرابع:

 وؽمٙمؿ: آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل وم٣مل وم٣مل: فمٛمف, إفَْمََمُل»اهلل ََم إِٞمَّ

.(2)شزم٣ِميمٛمِّٝم٣َّمِت

                                                                                                                                        

رجاؿ "التعجيل", وبقيُة رجالو ثقات رجاؿ بسماعو من يزيد بن البراء, وىو من  ٓٚٔ/ٗالكبير" 
الشيخين, غير يزيد بن البراء, فمن رجاؿ أبي داود والنسائي, وىو صدوؽ. إسماعيل: ىو ابن 

قبل االختالط. أفاده محقق المسند ط  -وىو ابن إياس -ُعَليَّة, وقد روى عن سعيد الجريري
 الرسالة.

 (.ٜٚٓٔم في صحيحو برقم: )(, ومسلٔأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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 وصمؾدمايمٗمرآن: اهللفمز يَمُف}ويمٗمقل خُمْٙمِِِمكَم اهللََّ ٌُُدوا يمَِٝمْٔم َّٓ إِ ُأَِمُروا َوََم٣م

ايمَٗمٝمَِّٚم٥مِ ـُ ىَم٣مَةَوَذيمَِؽِدي اَلَةَوُي٠ْمسُمقاايمزَّ ضُمٛمََٖم٣مَءَوُيِٗمٝمُٚمقاايمِمَّ ـَ ي [,5]ايمٌٝمٛم٥م:{ايمدِّ

وهقأنٓيٛمقىومْمعايمقوقء,زمؾي٘مقناستصحابُحكمها,ُالخامس:

يٌدأضمتكيٛمتٜمل.أنتفرهمعاحلدثَمٛمذٞمٝم

زمحٝم٧مأٞمفٓيٌدأايمقوقء,وَم٣مزالاحلدثانقطاعُالموجب,ُالسادس:

َيرجَمٛمف.

اؽمتٛمجكاًلستنجاء؛ُالسابع: وؽمٙمؿ وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف ٕن

.زم٣مظم٣مء,واحلج٣مرة

همالَيقزيمفأنيتقوٟمزمَمءٞمجس,هم١منَليقصمدإٓطهورُالماء,ُالثامن:

اظم٣مءايمٛمجسهم١مٞمفيتٝمٚمؿ4ٕٞمفنمغمواصمديمٙمَمءفمعمايمِمحٝمحَمـأومقالأهؾ

ايمٔمٙمؿ.

همالَيقزيمفأنيتقوٟمزمَمءَمٕمِمقب.إباحةُالماء,ُالتاسع:

َم٣ماؽمتْم٣معإلمذيمؽإزالةُماٌُمنعُوصولُالماءُإلىُالبشرة,ُالعاشر:

٣مإٓوؽمٔمٜم ًً ٣م.ؽمٌٝماًل,إٓإذافمجزفمـذيمؽ,همالي٘مٙمػاهللفمزوصمؾٞمٖم

هذاهقايمذيوهذاظمـىم٣منضمدشمفدائؿ,ودخولُالوقت؛ُالحاديُعشر:

دائؿَيقزيمفأنيتقوٟمضمتك,فمٙمٝمفمجٜمقرايمٔمٙمَمء وايمِمحٝمحأنَمـضمدشمف

ومٌؾأنيدطمؾايمقوم٦م,ويمفأنيِمقمَم٣مؾم٣مءأنيِمقمزمذيمؽايمقوقء.
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ىمٟمني٘مقنرصمؾفمٛمده إٓزمحدثنمغمايمٕم٣مص٤م, وٓيٛمتٗمضايمقوقء

.نمغمذيمؽؽمٙمسريح,هماليٛمتٗمضووقؤهَمثاًلإٓزم٣ميمٌقل,أوزم٣ميمٕم٣مئط,أو

ُ
ُ
ُ

ُ:أركانُالوضوء

 أرىم٣مٞمف وأَم٣م ومقلاهللفمزوصمؾ:همٜملَم٣م إِذا}سمّمٚمٛمٜم٣م آََمٛمُقا ـَ ايمَِّذي ٣م َ َأُّي  َي٣م

ُٙمقا ًِ الِةهَم٣منْم ُحقازمُِرُؤؽِمُ٘مْؿوُمْٚمُتْؿإلَِمايمِمَّ ًَ ُوصُمقَهُ٘مْؿَوَأْيِدَيُ٘مْؿإلَِماظمَْراهمِِؼَواَْم

ٌَكْمِ .همٜملؽمٛم٥م{َوَأْرصُمَٙمُ٘مْؿإلَِمايْمَ٘مْٔم

وَمٛمفاظمّمٚمّم٥موآؽمتٛمُم٣مق,فمعمايمِمحٝمحَمـؼسلُالوجه,ُُاألول:

أومقالأهؾايمٔمٙمؿ,فمعمَم٣مؽمٝمٟميتزمٝم٣مٞمفإنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ.

اظمرهمٗمكم.إلمنمًؾايمٝمديـالثانً:

وَمٛمفاظمًحفمعمإذٞمكم.مسحُجمٌعُالرأس,ُالثالث:

.نمًؾايمرصمٙمكمَمعايم٘مٔمٌكمالرابع:

ُالوضوء,ُالخامس: ُأعضاء ُبٌن زم٣ميمؼمسمٝم٤مالترتٌب اظمراد ويمٝمس

ايمٔمّمق دم ايمٝمٚمكموايمُمَمل ايمؼمسمٝم٤مزمكم هم١من ايمٝمٚمكموايمُمَمل4 ايمؼمسمٝم٤مزمكم

ايمقاضمدإٞمَمهقؽمٛم٥م.

يتقوٟمويقارمزمكمنمًؾإفمّم٣مءضمتكيٛمتٜملزمحٝم٧مالمواًلة؛ُالسادس:

َمـايمقوقء.
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:شَحرانَمقلمفمثَمنريضاهللفمٛمففمـ»قوله:ُ

ـُا َأزَم٣منٍزم ىَم٣منَاظم٠ُْمَِمٛمكِْمََأَِمغْمََِمْقلَمايمَٖمِٗمْٝمُف,ايمَٖم٣مِرِد  ـْفُمْثََمَن, ٌِْلَِم فَمكْمِؽَم

ـَفُمْثََمنُازْمَت٣مفَمفُايمتَّْٚمِر, ٝم٤ِِّمَِم ًَ ـِاظمُ َزم ٥ٌََم,سُمُقدمِّ وهقشمٗم٥مدمَوشَمََمٞمكِْمََٞمٝمٍِّػؽَمٛم٥َمَ:َٞمَج

احلدي٧م.

ش.أنفمثَمنزمـفمٖم٣منريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

هقفمثَمنزمـفمٖم٣منريضاهللفمٛمف,زوجازمٛمتلايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف

وؽمٙمؿ,وٓئمٙمؿرصمؾفمعموصمفإرضسمزوجزم٣مزمٛمتلٞمٌلنمغمفمثَمنريض

يمٗم٤مزمذيايمٛمقريـ.اهللفمٛمف,ويمذيمؽ

وقدُبشرةُالنبًُصلىُهللاُعلٌهُوعلىُآلهُوسلمُبالجنةُفًُمواطنُ
ُعدٌدة:ُ

.وىم٣مٞم٦مسمًتحلَمٛمفاظمالئ٘م٥م

وومدزم٣ميعفمٛمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿدمزمٝمٔم٥مايمروقان,ىمَمدم

فُمَٚمَرريضاهللفمٛمٜمَم,وَم٣مَل:َي٣م ـُ زْم اهللَِّ ٌُْد صحٝمحايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مفَم ـَ ازْم

َيْقَمُأضُمٍد؟وَم٣مَل: فُمْثََمَنهَمرَّ شْمٛمِل,َهْؾسَمْٔمَٙمُؿَأنَّ ٍءهَمَحدِّ َرْ ـْ ُٙمَؽفَم
ؽَم٣مئِ فُمَٚمَر,إِنِّ

ُف َأٞمَّ سَمْٔمَٙمُؿ وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ, وَم٣مَل: َيُْمَٜمْد؟ ْ َوََل زَمْدٍر ـْ فَم سَمَٕمٝم٤ََّم ُف َأٞمَّ سَمْٔمَٙمُؿ وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ,

ْو زَمْٝمَٔم٥ِمايمرِّ ـْ سَمَٕمٝم٤ََّمفَم ـُ ,وَم٣مَل:ازْم َأىْمػَمُ َقاِنهَمَٙمْؿَيُْمَٜمْدَه٣م؟وَم٣مَل:َٞمَٔمْؿ,وَم٣مَل:اهللَُّ

يَمُف, َونَمَٖمَر فَمٛمُْف فَمَٖم٣م اهللََّ َأنَّ هَمَٟمؾْمَٜمُد ُأضُمٍد, َيْقَم همَِراُرُه ٣م َأَمَّ يَمَؽ, ْ ُأزَمكمِّ سَمَٔم٣مَل فُمَٚمَر:

َتفُ ََتْ ىَم٣مَٞم٦ْم ُف هَم١مِٞمَّ زَمْدٍر ـْ فَم ٌُُف سَمَٕمٝم  ٣م َوؽَمٙمََّؿ,َوَأَمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقِل زمِٛم٦ُْم
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َؿ: اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ يَمَؽَأصْمَرَرصُمٍؾ»َوىَم٣مَٞم٦ْمََمِريَّم٥ًم,هَمَٗم٣مَليَمُفَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ إِنَّ

َوؽَمْٜمَٚمفُ زَمْدًرا, ؾَمِٜمَد ـْ َّ ُِم هَمَٙمقْش ْوَقاِن, ايمرِّ زَمْٝمَٔم٥ِم ـْ فَم ٌُُف سَمَٕمٝم  ٣م َوَأَمَّ َأفَمزَّ َأضَمٌد ىَم٣مَن

َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل ٌََٔم٧َم هَم ََمَ٘م٣مَٞمُف, ٌََٔمَثُف يَم فُمْثََمَن ـْ َِم ٥َم ََم٘مَّ ـِ ٌَْْم زمِ

اهللَِّ َرؽُمقُل هَمَٗم٣مَل ٥َم, ََم٘مَّ إلَِم فُمْثََمُن َذَه٤َم ََم٣م زَمْٔمَد ْوَقاِن ايمرِّ َوىَم٣مَٞم٦ْمزَمْٝمَٔم٥ُم فُمْثََمَن

 اهللُ َصعمَّ ايمُٝمْٚمٛمَك: زمَِٝمِدِه َؿ َوؽَمٙمَّ فُمْثََمنَ»فَمَٙمْٝمِف َيُد َهِذِه َيِدِه,ش. فَمعَم ٣م ِِبَ َب هَمَيَ

٣مأَنََمَٔمَؽشَهِذِهيمُِٔمْثََمنَ»هَمَٗم٣مَل: فُمَٚمَراْذَه٤ْمِِبَ ـُ .(2)شهَمَٗم٣مَليَمُفازْم

اخلقارجفمٙمٝمٜمؿَمـاهلل فمٙمٝمف وومتٙمقوَمعذيمؽهمٗمدجترأ يًتحٗمقن, هَم٣م

نؽمٛم٥م,وهقص٣مئؿيٗمرأؽمت٥موشمَمٞمقاحلكمـمٙمًَموفمدواًٞم٣م,وىم٣منفمٚمرهدمذيمؽ

إَم٣مماجلَمفم٥م,همَمرومٟميمإلَم٥مدمزمٔمدفمثَمنريضاهللفمٛمف.ايمٗمرآن,و

وهقدمايمٖمّمٝمٙم٥مَمٗمدمفمعمفمقمزمـأيبؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمف,فمٛمدمج٣مهغم

٤ماظمٔمروف:أهؾايمًٛم٥مواجلَمفم٥م,وريضاهللفمٛمٜمؿمجٝمًٔم٣م,همٜمؿفمعمايمؼمسمٝم

شمؿ شمؿفمٚمرزمـاخلْم٣مبريضاهللفمٛمف, أزمقزم٘مرايمِمديؼريضاهللفمٛمف,

فمثَمنزمـفمٖم٣منريضاهللفمٛمف,شمؿفمقمزمـأيبؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمف.

وسمٖمّمٝمؾفمثَمنريضاهللفمٛمفومدي٘مقنزم٣ميمٛمص,ىمَمدمصحٝمحايمٌخ٣مري

 وَم٣مَل: فَمٛمُْٜمََم, اهللَُّ َريِضَ فُمَٚمَر ـِ ىُمٛمَّ»َمـضمدي٧مازْم ـِ َزََم دِم ايمٛم٣َّمِس زَمكْمَ ُ ُٞمَخغمِّ ٣م

                                                           
 (.ٜٖٛٙأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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 ـَ فُمْثََمَنزْم اخَلْم٣َّمِب,شُمؿَّ ـَ فُمَٚمَرزْم َأزَم٣مزَمْ٘مٍر,شُمؿَّ ُ َؿهَمٛمَُخغمِّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ

اهللَُّفَمٛمُْٜمؿْ ٣مَنَريِضَ .(2)شفَمٖمَّ

ومَ فمٛمٜمَم, ريضاهلل فُمَٚمَر ـَ ازْم إِنَّ ؽمٛمٛمف: دم داود أيب َٞمُٗمقُلويمٖمظ ىُمٛم٣َّم ٣مَل:

: اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿضَمل  َؿ»َوَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ِلِّ ٥ِمايمٛمٌَّ َأهْمَّمُؾُأَمَّ

اهللَُّفَمٛمُْٜمْؿَأمْجَِٔمكمَ فُمْثََمُن,َريِضَ فُمَٚمُر,شُمؿَّ .(1)شزَمْٔمَدُهَأزُمقزَمْ٘مٍر,شُمؿَّ

ش.دفم٣مزمقوقء»قوله:ُ

زمَمء, زمفأيدفم٣م ٖمتحهق٣ميمزموٕنايمُقوقءزمّمؿايمقاوهقايمٖمٔمؾيمٝمتقوٟم

اظم٣مء.

أٞمفأرادأن أٞمفأرادأنيِمقم,وإَم٣م وَمٔمٛمكدفم٣م,أيؿمٙم٤مايمقوقء,إَم٣م

ئمٙمٚمٜمؿ.

ش.ونمًؾىمٖمٝمفشمالثَمرات»قوله:ُ

وهذهايمٕمًٙم٥مإولميمٙم٘مٖمكمؽمٛم٥م,إٓدمضم٣ميمكم:

َي٤مأنسمٕمًؾ.إذاىم٣مندمايمٝمدٞمج٣مؽم٥م,هم١مٞمف:ىاألول

أهؾ:الثانً أومقال َمـ ايمِمحٝمح فمعم ايمٙمٝمؾ ٞمقم َمـ َمًتٝمٗمًٓم٣م ىم٣من إذا

همايمٔمٙمؿ, َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ ٖملايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,َأنَّ

                                                           
 (.ٖ٘٘ٙأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٕ)
 (.ٕٛٙٗأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٔ)
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َؿوَم٣مَل: فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َٞمْقَِمِف,هَماَلَيْٕمِٚمْسَيَدهُ»اهللُ ـْ َٞم٣مِءإَِذااؽْمَتْٝمَٗمَظَأضَمُدىُمْؿَِم دِماْْلِ

زَم٣مسَم٦ْمَيُدهُ ـَ َيْدِريَأْي َٓ ُف َٙمَٜم٣مشَماَلشًم٣م,هَم١مِٞمَّ
ًِ ,احلدي٧موؽمٝمٟميتزمٝم٣مٞمف.(2)شضَمتَّكَيْٕم

َمٖمِمؾ هق وايمرؽمغ ايمرؽمٕمكم, إلم احل٣ميم٥م هذه دم ايمٝمديـ نمًؾ وي٘مقن

وإننمًٙمٜم٣مصم٣مز,ايم٘مػ,ويمقنمًٙمٜم٣مَمرةصم٣مزيمفذيمؽ,وإننمًٙمٜم٣مَمرسمكم

شمالثَمراتهمٜمقأىمٚمؾ.

ش.شمؿَتّمٚمضواؽمتٛمُمؼ»قوله:ُ

سمٗمدمَمـضمدي٧مفمٌداهللزمـزيدزمـفم٣مصؿريضاهللفمٛمف,أنايمٛمٌلصعم

اهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿهمٔمؾذيمؽَمـىمػواضمدشمالشًم٣م.

ُحكمُالمضمضةُواًلستنشاق:

لماؽمتح٣ٌمبإاجلٚمٜمقرَمـأهؾايمٔمٙمؿاطمتٙمػايمٔمٙمَمءدمضم٘مٚمٜم٣مهمذه٤م

اظمّمٚمّم٥موآؽمتٛمُم٣مق.

وصمقباظمّمٚمّم٥موذه٤مأَحد إلم ايمٔمٙمؿ أهؾ َمـ يمٝمعمومجع أيب وازمـ

وآؽمتٛمُم٣مقوهقايمِمحٝمح.

ُاًلستنشاق: آيمفأما وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل َمـ زمف إَمر صم٣مء همٗمد

 ايمٛمٌَِّلِّ ـِ فَم ريضاهللفمٛمف, ىمَمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مأيبُهَرْيَرَة وؽمٙمؿ,

ُفوَم٣مَل َؿَأٞمَّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اؽْمَتْجَٚمَرهَمْٙمُٝمقسمِرْ:»َصعمَّ ـِ َتٛمْثِْر,َوََم ًْ َٟمهَمْٙمَٝم سَمَقوَّ ـْ .(1)شََم

                                                           
 (.ٕٛٚ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٕٙٔأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٕ)
 (.ٖٕٚ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٔٙٔأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)



 الوضوء[] 

ُ 

[288] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

وزمق ظمًٙمؿ ايمٌخ٣مريدمصحٝمحٍودمرواي٥م اْلَم٣مم »فبفمٙمٝمٜم٣م َٟم: سَمَقوَّ إَِذا

يمَِٝمٛمَْتثِرْ اظم٣َْمِءشُمؿَّ ـَ َتٛمُِْمْؼزمَِٚمٛمِْخَرْيِفَِم ًْ ش.َأضَمُدىُمْؿهَمْٙمَٝم

٣ٌَّمٍس,ريضاهللفمٛمٜمَموشم٦ٌمدمؽمٛمـأيبداودوازمـَم٣مصمفَمـ فَم ـِ ضمدي٧مازْم

 َوؽَمٙمََّؿ: فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل وَم٣مَل َأْو»وَم٣مَل: زَم٣ميمَِٕمَتكْمِ سَمكْمِ ََمرَّ اؽْمَتٛمْثُِروا

.(2)ششَماَلشًم٣م

أنيًتٛمثر َمـايمٛمقم وفمعمآيمفوؽمٙمؿَمـيٗمقم ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف وأَمر

شمالثَمرات,ىمَمدمايمِمحٝمحكمَمـضمد َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ ُهَرْيَرَة, َأيِب ـْ ي٧مفَم

وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اٍت,»اهللُ شَماَلَثََمرَّ َتٛمْثِْر ًْ هَمْٙمَٝم ََمٛم٣َمَِمِف ـْ َِم َأضَمُدىُمْؿ اؽْمَتْٝمَٗمَظ إَِذا

ْٝمَْم٣مَنَيٌِٝم٦ُمفَمعَمطَمَٝم٣مؾِمٝمِٚمفِ ايمُمَّ .(1)شهَم١مِنَّ

ُالمضمضة: وأما صم٣مءترواي٥م دمهمٗمد دمضمدي٧ميمٗمٝمطزمـإَمر ِب٣م,

 وؽمٙمؿوم٣مل: وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف أن ريضاهللفمٛمف: َأؽْمٌِِغ»صػمة

َص٣مئًَِم سَمُ٘مقَن َأْن َّٓ إِ ؽْمتِٛمَُْم٣مِق ِٓ ا دِم َوزَم٣ميمِْغ ََص٣مزمِِع, ْٕ ا زَمكْمَ ْؾ َوطَمٙمِّ ش,ايْمُقُوقَء,

همَ ـِ زْم حَيَْٝمك ـُ زْم ُد دماحلدي٧مَمـؿمريؼحُمَٚمَّ َأزُمقوصم٣مءتزي٣مدة شَمٛم٣َم ضَمدَّ ٣مِرٍس,

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ ٛٓٗ(, وابن ماجو )ٔٗٔأخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (ٔ)

 (.ٕٓٙالوادعي رحمو اهلل برقم: )
 (. ٖٕٛ(, ومسلم في صحيحو برقم: )ٜٕٖ٘أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٕ)
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وَم٣مَل ِدي٧ِم, احْلَ َذا ِِبَ صُمَرْي٨ٍم ـُ ازْم شَمٛم٣َم ضَمدَّ ْٟمَت»همٝمف:فَم٣مِصٍؿ, سَمَقوَّ إَِذا

.(2)شهَمَٚمّْمِٚمْض

.وومدأفمٙمٜم٣ماحلٖم٣مظ

فمعمايمٗمقلزمُمذوذ,ؽمت٘مقناظمّمٚمّم٥مواصم٥ٌمَمـضمٝم٧مأَن٣مَمـايمقصمف,و

ىم٣منَيٚم وؽمٙمؿ وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف وزمكموَمـضمٝم٧مأن زمٝمٛمٜم٣م ع

آؽمتٛمُم٣مق.

َمـ سمٗمدم ىمَم ذيمؽشمالشًم٣م وؽمٙمؿ وفمعمآيمف همٔمؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف وومد

ضمدي٧مفمٌداهللزمـزيدريضاهللفمٛمف.

هلإدطم٣ملاظم٣مءإلمايمٖمؿ,شمؿَتري٘مفوجمف.المضمضة:و

.ويًتح٤مَمٔمٜم٣مايمًقاك,ىمَمسمٗمدم

هقإدطم٣ملاظم٣مءإلمإٞمػ.اًلستنشاق:و

هقإطمراجاظم٣مءَمـإٞمػ.اًلستنثار:و

,صم٣مءفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفأنيٚمًؽزمٝم٣ًمرهفمٛمدإطمراجاظم٣مءٓيٙمزمو

.فوؽمٙمؿأٞمفىم٣منيٚمًؽزمٝمدهايمٝمنىوفمعمآيم

                                                           
(, والحديث مع الزيادة في الصحيح المسند لْلماـ ٗٗٔ, ٕٗٔخرجو أبو داود في سننو برقم: )أ (ٖ)

(, وىذه الرواية ستأتي معنا أف كثير من أىل العلم يحكموف ٜٙٓٔالوادعي رحمو اهلل برقم: )
عليها بالشذوذ, وشيخنا مقبل الوادعي رحمو اهلل قد ذكرىا في كتابو الجامع الصحيح أيًضا, فهل 

اإلماـ األلباني رحمو اهلل على كما وصححو و على االحتجاج بها, أـ أنو لم يبحثها؟ فاهلل أعلم, ى
 (, حيث قاؿ: )إسناده صحيح, وصححو الحافظ.ٕٖٔ) في صحيح أبي داود األـ برقم
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ش.شمؿنمًؾوصمٜمفشمالثَمرات»قوله:ُ

ضمدهَمـَمٛم٣مزم٦مايمُمٔمرإلمأؽمٖمؾايمذومـ,وَمـؾمحٚم٥مإذنإلمالوجه:

ـمٜمرَمـايمٙمحٝم٥م.ؾمحٚم٥مإذن,ويدطمؾهمٝمفنمًؾَم٣م

ُحكمُتخلٌلُاللحٌة:

ٓيٙمزمَمـذيمؽختٙمٝمؾايمٙمحٝم٥ميمٔمدمشمٌقتذيمؽفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفو

,ىمَمزمكمذيمؽنمغمواضمدَمـأهؾوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,وَم٣مصم٣مءدمذيمؽهمٜمقؾم٣مذ

ايمٔمٙمؿىم٣مزمـضمزم,ونمغمه,وداهمعفمٛمٜم٣مازمـايمٗمٝمؿدمهتذي٤مايمًٛمـ,وومدوومع

.ضم٘مؿختٙمٝمٙمٜم٣مطمالفزمكمأهؾايمٔمٙمؿدم

ُ:(1ُ/56)ُالسننُفًُمعالمرحمهُهللاُتعالىُقالُالخطابًُ

ايمِمالةأفم٣مدفم٣مَمداسمرىمفإذاووم٣ملايمٙمحٝم٥مختٙمٝمؾايمٔمٙمَمءزمٔمضأوصم٤مومد

زمفإَمرأنإلمايمٔمٙمَمءفم٣مَم٥موذه٤م.شمقروأيبراهقيفزمـإؽمح٣مقومقلوهق

ؽمٌٝمؾفمعماحللَمـزمتخٙمٝمٙمفاظمٟمَمقري٘مقنأنويُمٌفزم١مَي٣مبويمٝمساؽمتح٣ٌمب

ىػا.ايمٌممةَمـَتتٜم٣مَم٣مهمؼماءىَمٛمٜم٣مايمُمٔمرَمـرقَم٣مايمقصمقب
ش.شمؿنمًٙمفيدهايمٝمٚمٛمكإلماظمرهمؼ»قوله:ُ

 هم١من زم٣ميمٝمٚمكم يٌدأ أن زمدأوايمًٛم٥م وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل

ئمجٌف ىم٣من وؽمٙمؿ آيمف وفمعم ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف وٕن زم٣ميمٝمٚمٛمكيمٖمّمٝمٙمتٜم٣م,

دمسمٛمٔمٙمف, دمضمدي٧مايمتٝمٚمـ, ىمَم ىمٙمف, ودمؾمٟمٞمف سمرصمٙمف, ودم ودمؿمٜمقره,
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فم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣موهقدمايمِمحٝمحكم,وؽمٝمٟميتدمَمقؿمٛمفإنؾم٣مءاهللفمز

وصمؾ.

ُ:ٌدخلُفًُؼسلُالٌدٌنهلُالمرفقُ

اطمتٙمػدمذيمؽأهؾايمٔمٙمؿ,ش,شمؿنمًؾيدهايمٝمٚمٛمكإلماظمرهمؼ»ٕٞمفوم٣مل:

إلمومقيمكم:

غمداطمؾدمنمًؾايمٝمد,ووم٣ميمقا:إلماظمرهمؼ,همذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأناظمرهمؼنم

أيإلمضمده,وٓيٙمزمَمـذيمؽدطمقلاظمرهمٗمكمدمنمًؾايمٝمديـ.

ُ:ُ(6ُ/86)قالُالقرطبًُفًُتفسٌرهُ

وَمْقمٌهَمَٗم٣مَلايمتَّْحِديِد,دِماظمََْراهمِِؼُدطُمقلِدِمايمٛم٣َّمُسَواطْمَتَٙمَػ َنََّٞمَٔمْؿ,:
ََم٣مِٕ

ـْىَم٣منَإَِذا"إلَِم"زَمْٔمَد ٌََقْيفِوم٣ميمفهمٝمف,دطمؾومٌٙمٜم٣مَم٣مَٞمْقعَِِم ُه,ؽِمٝم َووَمْدَونَمغْمُ

ٌََٗمَرةِ"دِمَهَذاََم٢َم ٌَٝمَّٛم٣ًم"ايْم :َووِمٝمَؾ.َُم ِؾ,دِماظمِْْرهَمَٗم٣منَِيْدطُمُؾَٓ ًْ َواَيَت٣منِايْمَٕم َوايمرِّ

َت٣منِ ـََْمْرِويَّ ؾَْمَٜم٤َم,ايمث٣َّمٞمَِٝم٥مََُم٣ميمٍِؽ,فَم ُولَمِٕ ْٕ َوُهقَايْمُٔمَٙمََمءَِأىْمَثرُفَمَٙمْٝمَٜم٣مَوا

ِحٝمُح. ىػاايمِمَّ
همٔمؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿيٌكمأناظمرهمٗمكمداطمٙم٥مدم:قلت

أٞمفهمنمًؾايمٝمديـ, ريضاهللفمٛمف, ٖملصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مأيبُهَرْيَرَة

 َيَدُه َؾ ًَ نَم شُمؿَّ ايْمُقُوقَء, ٌََغ هَمَٟمؽْم َوصْمَٜمُف َؾ ًَ هَمَٕم ُٟم دِمسَمَقوَّ َع َأْذَ ضَمتَّك ايْمُٝمْٚمٛمَك

َؾ ًَ نَم شُمؿَّ َرْأؽَمُف, َح ًَ ََم شُمؿَّ ايْمَٔمُّمِد, دِم َع ىضَمتَّكَأْذَ ايْمُٝمْنَ َيَدُه شُمؿَّ ايْمَٔمُّمِد,
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دِم َع ىضَمتَّكَأْذَ ايْمُٝمْنَ َؾِرصْمَٙمُف ًَ نَم ٣مِق,شُمؿَّ ًَّ َعدِمايم ايْمُٝمْٚمٛمَكضَمتَّكَأْذَ ِرصْمَٙمُف

٣مِق ًَّ ومَ"ايم ٟمُ»٣مَل:,شُمؿَّ َؿَيَتَقوَّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ .(2)شَهَ٘مَذاَرَأْي٦ُمَرؽُمقَلاهلِلَصعمَّ

زمكماظمرهمؼوايم٘متػ.ايمذيهقايمٔمٓمؿوالعضد:

ش.شمؿايمٝمنىَمثؾذيمؽ»قوله:ُ

أينمًؾيدهايمٝمنىَمعاظمرهمؼ,َمثؾنمًؾيدهايمٝمٚمٛمك.

ُ
ُ

ش.شمؿَمًحزمرأؽمف»قوله:ُ

هَمّْمِؾ»اهللفمٛمف,ودمضمدي٧مفمٌداهللزمـزيدريض َحزمَِرْأؽِمِفزمََِمٍءنَمغْمِ ًَ َوََم

.(1)شَيِدهِ

ُذكرُحاًلتُمسحُالرأس:

ُاألولى: زمٚمٗمدمالحالة يٌدأ أن َمًحف, دم هم٣ميمًٛم٥م َم٘مُمقهًم٣م, ي٘مقن أن

رأؽمفشمؿيذه٤مإلمومٖم٣مه,شمؿيرصمعإلماظم٘م٣منايمذيزمدأَمٛمف.شمؿيٚمًحأذٞمٝمف.

وي٘مقنزمَمءنمغمهمّمؾايمٝمديـ,وَمًحايمرأسوإذٞمكمي٘مقنزمَمءواضمد,

َحزمَِرْأؽِمفِ»ىمَمسمٗمدمدمضمدي٧مفمٌداهللزمـزيدزمـفم٣مصؿريضاهللفمٛمف: ًَ َوََم

َيِدهِ هَمّْمِؾ نَمغْمِ شزمََِمٍء زم٣مؿمـ, دم ايم٣ًٌمزمتكم زم١مدطم٣مل ي٘مقن إذٞمكم وَمًح

إذٞمكم,شمؿَتريؽاْلِب٣مَمكمفمعمـم٣مهرإذٞمكم.

                                                           
 (.ٕٙٗأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)
 (.ٖٕٙأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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ُالثانٌة: رأؽمفالحالة فمعم ي٘مقن فمعمأن حمٛم٘م٥م نمغم أو حمٛم٘م٥م, فمَمَم٥م

ايمِمحٝمحَمـأومقالأهؾايمٔمٙمؿ.

ي٧ماظمٕمغمةزمـؾمٔم٥ٌمريضهمٔمٛمدذيمؽيٚمًحفمعمايمٔمَمَم٥م,ىمَمؽمٝمٟميتدمضمد

ُأََمٝم٥ََّمريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل:,ودماهللفمٛمف ـِ صحٝمحايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مفَمْٚمِروزْم

َؿيَ» اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ْٝمفَِرَأْي٦ُمايمٛمٌَِّلَّ ُحفَمعَمفِمََمََمتِِفَوطُمٖمَّ ًَ .(2)شْٚم

زَمَٔم٧َمَرؽُمقُلاهللَِّ»وشم٦ٌمدمؽمٛمـأيبداودونمغمه:َمـضمدي٧مشَمْقزَم٣مَن,وَم٣مَل:

وَمِدَُمقافَمعَم ُدهَمَٙمَمَّ ُؿايْمػَمْ ٥ًم,هَمَٟمَص٣مَِبُ يَّ
َؿَهِ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُصعمَّ َرؽُمقِلاهللََِّصعمَّ

٣مطِمكمِفَمَٙمْٝمِف ًَ ٤ِمَوايمتَّ
ُحقافَمعَمايْمَٔمَِم٣مئِ ًَ َؿَأََمَرُهْؿَأْنَيْٚم .(1)شَوؽَمٙمَّ

اهللُ»وشم٦ٌمدمصحٝمحَمـضمدي٧مزماَِلٍلريضاهللفمٛمف: َرؽُمقَلاهللَِصعمَّ َأنَّ

ََمرِ َواخْلِ كْمِ ٖمَّ َحفَمعَماخْلُ ًَ َؿََم .(3)شفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ

."خلَمرايمٔمَمَم٥مواظمرادزم٣م"قالُالنوويُرحمهُهللاُتعالى:

أني٘مقنومديمٌسايمٔمَمَم٥م,وومدـمٜمرزمٔمضؾمٔمرٞم٣مصٝمتف.الحالةُالثالثة:

همٜمٛم٣ميٚمًحفمعمايمٔمَمَم٥موفمعمَمٗمدَم٥مرأؽمف,أيفمعمٞم٣مصٝمتف.

                                                           
 (.ٕ٘ٓصحيحو برقم: )أخرجو البخاري في  (ٕ)
(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم: ٙٗٔأخرجو أبو داود في سننو برقم ) (ٔ)

(ٜٔٗ.) 
 (.ٕ٘ٚأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٕ)
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شم٦ٌمدمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧ماظمٕمغمةزمـؾمٔم٥ٌمريضاهللفمٛمف,أن ظم٣م

 وؽمٙمؿ: وفمعمآيمف »ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف زمِٛم٣َمِصَٝمتِِف َح ًَ َوفَمعَمَوََم ايْمِٔمََمََم٥ِم َوفَمعَم

ْٝمفِ (2)شطُمٖمَّ أطمرىدمصحٝمحَمًٙمؿ: ودمرواي٥م ِم», َوَُمَٗمدَّ , كْمِ ٖمَّ اخْلُ فَمعَم َح ًَ ََم

ش.َرْأؽِمِفَوفَمعَمفِمََمََمتِفِ

:(1/117فًُتهذٌبُسننُأبًُداودُ)♫قالُابنُالقٌم

عماهللـــص–ويٚمًحفمعمايمٔمَمَم٥م,يمثٌقتذيمؽفمـايمٛمٌل:وم٣ملازمـاظمٛمذر

روى:وفمـأيبزم٘مروفمٚمرريضاهللفمٛمٜمَمووم٣ملاجلقزصم٣من-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ

 ايمٛمٌل فمـ ايمٔمَمَم٥م -اظمًحفمعم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ايمٖم٣مرد,:-صعم ؽمٙمَمن

4 َمقؽمك وأزمق ؾمٔم٥ٌم, زمـ واظمٕمغمة َم٣ميمؽ, وأٞمسزمـ أَم٣مَم٥م, وأزمق وشمقزم٣من,

 ايمِمديؼ زم٘مر أزمق ايمراؾمد اخلٙمٝمٖم٥م اخلْم٣مب◙وهمٔمٙمف زمـ فمٚمر ووم٣مل

رهاهلل:◙ .َمـَليْمٜمرهاظمًحفمعمايمٔمَمَم٥مهمالؿمٜمَّ

َمـرؽمقلاهلل:وم٣مل ؽمٛم٥م وؽمٙمؿ-واظمًحفمعمايمٔمَمَم٥م -صعماهللفمٙمٝمف

فمٛمدذويايمٗمٛم٣مفم٥مَمـأهؾايمٔمٙمؿدمإَمِم٣مر وضم٘م٣مهفمـ.َم٣موٝم٥مَمُمٜمقرة

.هلؿ٣مازمـأيبؾمٝم٥ٌموأيبطمٝمثٚم٥مزهغم,وؽمٙمَمنزمـداوداهل٣مؾمٚملَمذهًٌ

.ها,فمٚمروزمـأَمٝم٥مايمّمٚمريوزمالل٣مورواهأيًّم

ُحكمُالمسحُعلىُالقلنسوة:

                                                           
 (.ٕٗٚأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٖ)
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ٓيِمحاظمًحفمٙمٝمٜم٣م,وَٓيقز,يمٔمدمشمٌقتديمٝمؾفمـايمٛمٌلصعماهللو

فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿدماظمًحفمعمايمٗمٙمٛمًقة.

ايمٗمقلو ٓيٛمتٗمضايمقوقءزمٛمزفمٜم٣م,ٕنإصؾدمايمرأساظمًح,وهذا

اد,ونمغمهَمـأهؾايمٔمٙمؿ.ايمزاطمت٣مرهازمـايمٗمٝمؿرَحفاهللدم

ُ:مسألةُاًلستٌعابُفًُمسحُالرأس

ُ:(6ُ/87)قالُالقرطبًُفًُتفسٌرهُ

ِحفِسَمْٗمِديرِدِمايْمُٔمَٙمََمءَُواطْمَتَٙمَػ ًْ َأضَمَدفَمعَمََم ,فَممَمَ ًٓ يَِبشَماَلشَم٥مٌوَمْق َٖم٥َم,ــضَمٛمِٝمِٕ

نِ َٓ ,َووَمْق ٣مهمِِٔملِّ ٛم٣َم,َأوْمَقالٍَوؽِمت٥َّمُيمِٙمُمَّ
ِحٝمُحيمُِٔمَٙمََمئِ َوُهقََواضِمٌدَِمٛمَْٜم٣مَوايمِمَّ

َذىَمْرَٞم٣مهُظم٣َِمايمتَّْٔمِٚمٝمؿُِوصُمقُب ـَْأنَّفَمعَمايْمُٔمَٙمََمءَُوَأمْجَعَ. َحََم ًَ فَُرْأؽَمفََُم هَمَٗمْدىُمٙمَّ

ـَ ًَ ىػا.َيْٙمَزَُمفََم٣مَوهَمَٔمَؾَأضْم
يٗمقل: وصمؾ اهللفمز ٕن اظمًح, ُيًتقفَم٤مايمرأسدم أن يٛمٌٕمل وايمذي

ُحقازمُِرُءوؽِمُ٘مؿْ} ًَ ,وهذهأي٥مَمٗمتّمٝم٥مظم٣ٌمذةَمًحمجٝمعايمرأس.{َواَْم

ش.شمؿنمًؾرصمٙمفايمٝمٚمٛمكإلمايم٘مٔمٌكم»قوله:ُ

.واخلالفدمدطمقلايم٘مٔمٌكمىم٣مخلالفدمدطمقلاظمرهمٗمكم

ايمِمحٝمحأَنَميدطمالندمايمٕمًؾ,ٕنهمٔمؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمو

آيمفوؽمٙمؿَمٌكميمذيمؽ,حلدي٧مأيبهريرةريضاهللفمٛمفوهقفمٛمدَمًٙمؿدم

َمٔمٛم٣م, سمٗمدم ىمَم دِم"وهمٝمف:صحٝمحف َع َأْذَ ضَمتَّك ايْمُٝمْٚمٛمَك ِرصْمَٙمُف َؾ ًَ نَم شُمؿَّ



 مسح الرأس[] 

ُ 

[296] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ىضَمتَّ َؾِرصْمَٙمُفايْمُٝمْنَ ًَ نَم ٣مِق,شُمؿَّ ًَّ ٣مِق,شمؿوم٣مل:ايم ًَّ َعدِمايم َهَ٘مَذاَرَأْي٦ُم»كَأْذَ

ٟمُ َؿَيَتَقوَّ اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ."شَرؽُمقَلاهللَِصعمَّ

ىم٣منإذاسمقوٟمأداراظم٣مءفمعم»:فمٛمدايمدارومْمٛمل◙صم٣مزمروأَم٣مضمدي٧م

حمٚمدزمـاهللفمٌدازمـحمٚمدزمـهماليث٦ٌمإذهقَمـؿمريؼايمٗم٣مؽمؿ(2)شَمرهمٗمٝمف

فمٛمٜمَماهللريضصم٣مزمرفمـصمدهفمـفمٗمٝمؾزمـ َمؼموكوايمٗم٣مؽمؿ, وأزمقه,

.سمٗمدمىمَم,ؤمٝمػ

**********

 مسح الرأس[]                       

)–32 ـْ فَمقِمٍَّوفَم ايمٛمٌَِّلِّ ُوُوقِء ِصَٖم٥ِم دِم فَمَٙمْٝمِف-ريضاهللفمٛمف: اهللَُّ َصعمَّ

-َوؽَمٙمَّؿَ َواضِمَدةً»وَم٣مَل: زمَِرْأؽِمِف َح ًَ َوَأطْمَرصَمُف(1)شَوََم َداُود, َأزُمق َأطْمَرصَمُف .

 َصِحْٝمٍح, زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍد , َِمِذي  ْ َوايمؼمِّ , ل 
٣مئِ ًَ ايمٛمَّ : َِمِذي  ْ ايمؼمِّ وَم٣مَل دِمزَمْؾ ٍء َرْ َأَصح  ُف إِٞمَّ

٣ٌَمِب (.ايم

*******************************الشرح:

ش.فمقمريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

                                                           
 .  (ٙ٘/  ٔ(, والبيهقي )ٖٔأخرجو الدارقطني في " سننو " )ص  (ٔ)
(, وىو في صحيح أبي داود األـ ٕٜ(, والنسائي )ٛٗ(, والترمذي )٘ٔٔأخرجو أبو داود برقم: ) (ٔ)

 (, وقاؿ فيو: )إسناده صحيح, وكذا قاؿ الحافظ(.ٗٓٔلْلماـ األلباني رحمو اهلل برقم: )
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ازمـفمؿايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفهقفمقمزمـأيبؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمف,

اظمٌمميـزم٣مجلٛم٥م, َمـايمٔمممة وهق أولَمـآَمـَمـايمِمٌٝم٣من, وهق وؽمٙمؿ,

وهقرازمعإَم٥مدمايمٖمّمؾ,ورازمعاخلٙمٖم٣مءايمراؾمديـ.

ومتؾريضاهللفمٛمفؾمٜمٝمًدا,ومتٙمففمٌدايمرَحـزمـَمٙمجؿاخل٣مرصمل,واَمتدح

.فمٚمرانزمـضمْم٣مناخل٣مرصملوم٣مسمٙمف

.واهللاظمقهمؼ,رأضم٘م٣مماحلدي٧مومٌؾوومدسمٗمدمذىم

**********

 [صفة مسح الرأس]

)–35 ـْ زَوفَم ـِ زْم اهللَِّ ٌِْد فَم فَم٣مِصٍؿ ـِ زْم -يَد فمٛمف ِصَٖم٥ِم-ريضاهلل دِم

 -ايْمُقُوقِء »وَم٣مَل: َح ًَ -َوََم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل زمَِٝمَدْيِف-صعم ٌََؾ هَمَٟموْم زمَِرْأؽِمِف,

.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمف.(2)شَوَأْدزَمرَ

٣مإلَِماظمََْ٘م٣مِن»َودِميَمْٖمٍظ: مُهَ َردَّ ِمَرْأؽِمِف,ضَمتَّكَذَه٤َمِِبََِمإلَِموَمَٖم٣مُه,شُمؿَّ زَمَدَأزمُِٚمَٗمدَّ

(.(1)شايمَِّذيزَمَدَأَِمٛمْفُ

*******************************الشرح:

                                                           
 (.ٖٕ٘(, ومسلم برقم: )ٙٛٔرواه البخاري برقم: ) (ٔ)
 (ٖٕ٘: )(, ومسلم برقم٘ٛٔأخرجو البخاري برقم: ) (ٕ)
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اطمتٙمػدمؾمٜمقده,اظم٣مزنزمـفم٣مصؿإٞمِم٣مري:شفمٌداهللزمـزيد»:ُقوله

.زمدر

:رحمهُهللاُتعالىُوقالُابنُعبدُالبر

.ونمغمه٣مومتؾيقماحلرةؽمٛم٥مشمالشم٥موؽمتكماؾمٜمدأضمًد

َمـإضم٣مدي اهللزمـزيد وومد٧مضمدي٧مفمٌد ايمقوقء, َمدار ايمتلفمٙمٝمٜم٣م

سمٗمدم.

يٌدأ:وساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌان دماظمًحفمعمايمرأسوأٞمف ايمًٛم٥م

إلمومٖم٣مهشمؿيرده٣مإلمَمٗمدمرأؽمف,وهذاأىمٚمؾأٞمقاعزمٚمٗمدمرأؽمفشمؿيرده٣م

.هًحفمعمايمرأس,ويمقَمًحزمٕمغمهأصمزأاظم

 [مسح األذنين] 

)–33 ـْ َوفَم فَمْٚمٍرو ـِ زْم اهللَِّ ٌِْد فَم فَمٛمُْٜمََم اهللَُّ -َريِضَ ايْمُقُوقِء ِصَٖم٥ِم -دِم

َح»وَم٣مَل: ًَ ََم زمَِرْأؽِمِف,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-شُمؿَّ ٣ٌَّمضَمَتكْمِ ًَّ َوَأْدطَمَؾإِْصٌَِٔمْٝمِفايم

ُأُذَٞمْٝمفِ ـَم٣مِهَر ٣مََمْٝمِف زم١ِمِِْبَ َح ًَ َوََم ُأُذَٞمْٝمِف, ,(2)شدِم ل 
٣مئِ ًَ َوايمٛمَّ َداُوَد, َأزُمق َأطْمَرصَمُف .

طُمَزْيَٚم٥م ـُ َحُفازْم (.َوَصحَّ

                                                           
( من طريق عمرو بن شعيب, عن أبيو, عن جده, ولو ٛٛ/ ٔ(, والنسائي )ٖ٘ٔرواه أبو داود ) (ٔ)

وصحح «. األصل»شواىد أخرى, إال أف في ىذا الحديث عند أبي داود لفظة ال تصح كما في 
( ولكن ليس عنده محل الشاىد, والحديث ثابت وقد روي بأطوؿ من ٗٚٔالحديث ابن خزيمة )

 ما تقدـ معنا في الحديث األوؿ.ىذا ك
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*******************************الشرح:

ُ.األذنٌنساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُكٌفٌةُمسحُ

 ش.فمٌداهللزمـفمٚمروزمـايمٔم٣مصريضاهللفمٛمٜمَم»قوله:ُ

هقأزمقحمٚمدفمٌداهللزمـفمٚمروزمـايمٔم٣مصريضاهللفمٛمٜمَم,ايمٗمرر.

وىم٣منريضاهللفمٛمفيٙمٗم٤مزمٔم٣مزمدايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿ.

وىم٣منصقاًَم٣مومقاًَم٣م.

دم ىمَم وؽمٙمؿ, وفمعمآيمف وىم٣منأضمٖمظحلدي٧مرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمف

 وم٣مل: أٞمف ريضاهللفمٛمف, ُهَرْيَرَة َأْصَح٣مِب»ايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مأيب ـْ َِم ََم٣م

ٌِْداهللَِّ فَم ـْ ََم٣مىَم٣مَنَِم َّٓ َؿَأضَمٌدَأىْمَثَرضَمِديًث٣مفَمٛمُْفَِمٛمِّل,إِ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ

ُفىَم٣مَنَيْ٘مُت٤ُمَوََٓأىْمُت٤ُم فَمْٚمٍرو,هَم١مِٞمَّ ـِ .(2)شزْم

:وايم٤ًٌمدمومٙم٥مضمدي٧مإلمىمثرةحمٖمقـم٣مسمف

.,همزهدايمٛم٣مسدمضمديثفٕٞمفأطمذزاَمٙمتكمَمـىمت٤مأهؾايم٘مت٣مبقٌل:

ٕٞمفؾُمٕمؾزمٟمزمٝمف,وَم٣مزاليراهمٗمفدمهمتقضم٣مسمف,ودمنمزواسمف.وقٌل:

 زمـ فمٚمرو زمـ اهلل فمٌد دم ؿمٔمـ ايمزخممميوومد فمٛمف ايمٔم٣مصريضاهلل

ايمّم٣ملاظمٌتدع.

  ودافعُعنهُاإلمامُالشوكانًُرحمهُهللاُتعالىُفقال:

                                                           
 (.ٖٔٔأخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (ٔ)
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ٞمجقم ورصمٙمؽايمٔمرصم٣مء ايمٗمِمغمة زمٝمدك سمتٛم٣مول ضمتك حمٚمقد أٞم٦مي٣م َمـ

ايمًَمء,أسمدريفمعمأيصمٛم٤مؽمٗمْم٦م,ودمأيواٍدوومٔم٦م.

ش.دمصٖم٥مايمقوقء»قوله:ُ

فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿدمايمقوقء,وَمٔمٛمكأيَم٣مٞمٗمٙمففمـايمٛمٌلصعماهلل

.,وومدسمٗمدماذيمؽأناحلدي٧مخمتًٌم

ش.شمؿَمًحزمرأؽمف»قوله:ُ

.أيزمَمءنمغمهمّمؾيدهىمَمسمٗمدم

وهذا,أيضم٣ملَمًحإذٞمكمش.وأدطمؾأصٌٔمٝمفايم٣ًٌمزمتكمدمأذٞمٝمف»قوله:ُ

.ايمُم٣مهدَمـاحلدي٧م

ش.وَمًحزم١مِب٣مَمٝمفـم٣مهرأذٞمٝمف»قوله:ُ

 زمٕمغم َمًحٜمَم هلهم١من ايمْمريٗم٥م هذه ويم٘مـ ذيمؽ, أصمزأه ايمْمريٗم٥م هذه

٣ٌَّمٍس فَم ـِ أىمٚمؾايمْمرق,وومدصم٣مءاحلدي٧مفمٛمدايمؼمَمذيونمغمهَمـضمدي٧مازْم

٣م»ريضاهللفمٛمف: َحزمَِرْأؽِمِفَوُأُذَٞمْٝمِف,ـَم٣مِهِرمِهَ ًَ َؿََم فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

.(2)شَوزَم٣مؿمِٛمِِٜمََم

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ ٜٖٗ(, وابن ماجو )ٖٙأخرجو الترمذي في سننو برقم: ) (ٔ)

(, من حديث المقداـ بن ٖٕٔ(, وجاء عند أبي داود برقم)ٜٖٙالوادعي رحمو اهلل برقم: )
(, وقاؿ فيو: )قلت: إسناد ٕٔٔمعدي كرب رضي اهلل عنو, ويصححو اإلماـ األلباني برقم)

 والعسقالني: حسن, والشوكاني: صالح(, وأخرجو الضياء في "المختارة".صحيح, وقاؿ النووي 
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دمذىمرووقءايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿهمٜمذاوصػخمتٌم

َمعذىمرزمٔمضآضم٣مدي٧مايمتلدمايم٣ٌمب.

ُحتىٌُسهلُ ضمدي٧مفمثَمنزمـفمٖم٣منريضاهللفمٛمف:حفظهاوملخصها

َمتٖمؼفمٙمٝمف,وضمدي٧مفمٌداهللزمـزيدزمـفم٣مصؿريضاهللفمٛمفَمتٖمؼفمٙمٝمف,

ايمٌخ٣مري,وضمدي٧مفمقموضمدي٧مفمٌداهللزمـفم٣ٌمسريضاهللفمٛمفاٞمٖمردزمف

اهللزمـ ضمدي٧مفمٌد ايمؼمَمذيوأيبداود, فمٛمد زمـأيبؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمف

فمٚمروريضاهللفمٛمففمٛمدأيبداودوايمؼمَمذي,وضمدي٧مايمرزمٝمعفمٛمدأيبداود

وهقيِمٙمحدمايمُمقاهدَمـؿمريؼفمٌداهللزمـحمٚمدزمـفمٗمٝمؾ,فونمغمه,إٓأٞم

,واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم.قهمؼواهللاظمهذهأؾمٜمرايمْمرق,واظمت٣مزمٔم٣مت

**********
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 [االستنثار عند االستيقاظ من النوم]

ـْ)–31 صعماهلل-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ-ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَةَوفَم

وؽمٙمؿ: ْٝمَْم٣مَن»فمٙمٝمف ايمُمَّ هَم١مِنَّ شَماَلشًم٣م, َتٛمْثِْر ًْ هَمْٙمَٝم ََمٛم٣َمَِمِف ـْ َِم َأضَمُدىُمْؿ اؽْمَتْٝمَٗمَظ إَِذا

(..َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمف(2)شَيٌِٝم٦ُمفَمعَمطَمْٝمُُمقَِمفِ

 *******************************الشرح:

ُ ُالحدٌث:ساق ُهللا آؽمتٛمُم٣مقالمصنؾُرحمه دم إصؾ أن يمٌٝم٣من

 أن َمـوآؽمتٛمث٣مر وم٣مم َمـ ايمتثٙمٝم٧مدمضمؼ ي٘مقن وإٞمَم واضمدة, َمرة ي٘مقن

 ايمٛمقم.

 النومُالموجبُلذلك:

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمايمٛمقماظمقصم٤ميمذيمؽإلمأومقال:و

ذه٤ممجٜمقرأهؾايمٔمٙمؿإلمأٞمفَي٤مدمىمؾٞمقم,همالهمرقفمٛمدهؿألول:ا

زمكمٞمقمايمٙمٝمؾوايمٛمٜم٣مر.

                                                           
 (.ٖٕٛ(, ومسلم )ٜٕٖ٘رواه البخاري ) (ٔ)
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زمٛمقمايمٙمٝمؾ,واؽمتديمقافمعمذه٤مزمٔمضايمٔمٙمَمءإلمأنذيمؽخمتصالثانً:

ذيمؽزمٗمريٛم٥مَمتِمٙم٥مدماحلدي٧مٞمٖمًف,وهلومقلايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف

 يٌٝم٦مفمعمطمٝمُمقَمف»وؽمٙمؿ: ايمُمٝمْم٣من هم١من دمش, سم٘مقن إٞمَم وايمٌٝمتقسم٥م وم٣ميمقا:

ايمٙمٝمؾ.

 وم٣مل: إٞمَم وم٣مل: ذيمؽ دم ٞم٣مزفمٜمؿ يٌٝم٦م»وَمـ خمرجش, احلدي٧م خلروج

ايمٙمٝمؾ,وإٓهم١مناحلدي٧مفم٣مم.ايمٕم٣ميم٤م,إذأنأنمٙم٤مايمٛمقمدم

هذايُمٚمؾايمرصم٣ملوايمٛم٣ًمء.:شإذااؽمتٝمٗمظأضمدىمؿ»قوله:ُ

أيايمٛمقماظمًتٕمرق.:شَمـَمٛم٣مَمف»قوله:ُ

أيإذاسمقوٟم.:شهمٙمٝمًتٛمثرشمالشًم٣م»قوله:ُ

ُفهلٌُلزمهُذلكُعندُالقٌامُمنُالنوم,ُحتىُولوُلمٌُردُأنٌُتوضأ؟

واؽمتٛمثرهمٟمَمرضمًـ,َٓمـايمذييٓمٜمرأٞمفٓيٙمزم,ويم٘مـإذاَتّمٚمض

زم٣مبايمٔم٣ٌمدة,ويم٘مـَمـزم٣مبايمتْمٜمر.

واظمرادزم٣محلدي٧مإذااؽمتٝمٗمظأضمدىمؿَمـَمٛم٣مَمف,وأرادايمقوقء,همٙمٝمًتٛمثر

شمالشًم٣مدمووقئف.

هم١منايمُمٝمْم٣من»ايمٔمٙم٥مدمذيمؽومقلايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ:و

ش.يٌٝم٦مفمعمطمٝمُمقَمف

و يمٝمساظمراد زمف وإٞمَمايمُمٝمْم٣منإىمػم, ايمُمٝم٣مؿمكم, أزمق ايمرصمٝمؿ, ايمذيهق

اظمرادزمفؾمٝمْم٣منَمـايمُمٝم٣مؿمكم.
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 ـِ زْم همٖملصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مصَم٣مزمِِر أونمغمه, ي٘مقنايمٗمريـ, همٙمٔمٙمف

َؿَيُٗمقُل: اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ُفؽَمِٚمَعايمٛمٌَِّلَّ ٌِْداهللِريضاهللفمٛمف,َأٞمَّ إَِذاَدطَمَؾ»فَم

 زَمْٝمَتُف, صُمُؾ ََمٌِٝم٦َمايمرَّ َٓ  ْٝمَْم٣مُن: ايمُمَّ وَم٣مَل ؿَمَٔم٣مَِمِف, َوفِمٛمَْد ُدطُمقيمِِف فِمٛمَْد اهلَل هَمَذىَمَر

ْٝمَْم٣مُن: ايمُمَّ وَم٣مَل ُدطُمقيمِِف, فِمٛمَْد اهللَ َيْذىُمِر هَمَٙمْؿ َدطَمَؾ, َوإَِذا فَمَُم٣مَء, َٓ َو يَمُ٘مْؿ,

ومَ ؿَمَٔم٣مَِمِف, فِمٛمَْد اهللَ َيْذىُمِر ْ ََل َوإَِذا اظمٌَِْٝم٦َم, اظمٌَِْٝم٦َمَأْدَرىْمُتُؿ َأْدَرىْمُتُؿ ٣مَل:

.(2)شَوايْمَٔمَُم٣مءَ

اهللَُّفَمٛمُْف,وَم٣مَل:إَِذاَأَوْي٦َم ودمصحٝمحايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةَريِضَ

 : ايمُ٘مْرِدِّ آَي٥َم هَم٣موْمَرْأ همَِراؾِمَؽ, ايمَٗمٝم قمُ}إلَِم احَلل  ُهَق َّٓ إِ إيَِمَف َٓ ]ايمٌٗمرة:{اهللَُّ

ضَمتَّكخَتْ155 َيْٗمَرزَمٛمََّؽ[, َوَٓ ضَم٣مهمٌِظ, اهللَِّ ـَ َِم فَمَٙمْٝمَؽ َيَزاَل ـْ يَم هَم١مِٞمََّؽ أَي٥َم, تَِؿ

اهلُل َصعمَّ ٌَْح٦ُمهَمَٗم٣مَلرِمَرؽُمقُلاهللَِّ ْٝم٦ُمؽَمٌِٝمَٙمُف,هَمَٟمْص ؾَمْٝمَْم٣مٌنضَمتَّكسُمِْمٌَِح,هَمَخٙمَّ

٣ٌَمِرضَم٥مَ»فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: ُٚمٛمِل,وُمْٙم٦ُمشََم٣مهَمَٔمَؾَأؽِمغُمَكايم ُفُئَمٙمِّ :َي٣مَرؽُمقَلاهللَِّ,َزفَمَؿَأٞمَّ

 وَم٣مَل: ؽَمٌِٝمَٙمُف, ْٝم٦ُم هَمَخٙمَّ ٣م, ِِبَ اهللَُّ َيٛمَْٖمُٔمٛمِل ِهلَ»ىَمٙمََِمٍت إَِذاشََم٣م رِم: وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم: ,

تَِؿأَي٥َم: ٣مضَمتَّكخَتْ هِلَ َأوَّ ـْ َِم اهللَُّ}َأَوْي٦َمإلَِمهمَِراؾِمَؽهَم٣موْمَرْأآَي٥َمايمُ٘مْرِدِّ َّٓ َٓإيَِمَفإِ

ايمَٗمٝم قمُ احَلل  {ُهَق ضَم٣مهمٌِظ,155]ايمٌٗمرة: اهللَِّ ـَ فَمَٙمْٝمَؽَِم َيَزاَل ـْ يَم رِم: َووَم٣مَل ,]

.(1)شَؽؾَمْٝمَْم٣مٌنضَمتَّكسُمِْمٌَِحَوََٓيْٗمَرزمَ

                                                           
 (.ٕٛٔٓأخرجو مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)
 (.ٖٕٔٔأخرجو البخاري في صحيحو رقم ) (ٕ)



 االستنثار عند االستيقاظ من النوم[] 

ُ 

[315] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 َصعمَّ َرؽُمقَلاهللَِّ فَمٛمُْف:َأنَّ اهللَُّ ودمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةَريِضَ

 وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف َٞم٣مَم»اهللُ ُهَق إَِذا َأضَمِدىُمْؿ َرْأِس وَم٣مهمَِٝم٥ِم فَمعَم ْٝمَْم٣مُن ايمُمَّ َئْمِٗمُد

هَمَذىَمَر اؽْمَتْٝمَٗمَظ هَم١مِِن هَم٣مْروُمْد ؿَمِقيٌؾ, يَمْٝمٌؾ فَمَٙمْٝمَؽ فُمْٗمَدٍة ىُمؾَّ ُب َيْيِ فُمَٗمٍد شَماَلَث

ا َٟم سَمَقوَّ هَم١مِْن فُمْٗمَدٌة, اْٞمَحٙم٦َّْم فُمْٗمَدٌة,اهللََّ, ٦ْم اْٞمَحٙمَّ َصعمَّ هَم١مِْن فُمْٗمَدٌة, ٦ْم ْٞمَحٙمَّ

اَلنَ ًْ ٌََحطَمٌِٝم٧َمايمٛمَّْٖمِسىَم َأْص َّٓ ٌََحَٞمُِمٝمًْم٣مؿَمٝم٤َِّمايمٛمَّْٖمِسَوإِ .(2)شهَمَٟمْص

همٜمذايدلفمعمأنايمُمٝمْم٣منيمفضمرصفمعمَمٗم٣مرٞم٥ماْلٞم٣ًمنضمتكفمٛمدٞمقَمف,

 ؾم٣مرىمف دمورزمَم دمضمدي٧مازمـ ىمَم أهٙمف, َمع فم٣ٌمسريضاهللاوْمج٣مفمف

 وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ أن ايمِمحٝمحكم, دم وهق »فمٛمٜمَم, َأنَّ يَمْق

ْٝمَْم٣مَنََم٣م ْٝمْم٣َمَنَوصَمٛم٤ِِّمايمُمَّ ٌْٛم٣َمايمُمَّ صَمٛمِّ ُٜمؿَّ َأضَمَدىُمْؿإَِذاَأسَمكَأْهَٙمُفوَم٣مَلزم٣ِمؽْمِؿاهللَِّ,ايمٙمَّ

زَمْٝمٛمَُٜمََموَ هَُرَزوْمَتٛم٣َم,هَمُٗميِضَ .(1)شيَمٌدََلَْيُي 

ؽَمِٚمْٔم٦ُم وَم٣مَل: ريضاهللفمٛمٜمَم, صَم٣مزمٍِر ـْ ودمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مفَم

َؿَيُٗمقُل: فَمَٙمٝمِْفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ٍء»ايمٛمٌَِّلَّ َرْ َأضَمَدىُمْؿفِمٛمَْدىُمؾِّ ْٝمَْم٣مَنحَيُْيُ ايمُمَّ إِنَّ

ُهفِمٛمَْدؿَمَٔم٣مَِمِف,همَ ؾَمْٟمٞمِِف,ضَمتَّكحَيُْيَ ـْ ْٗمَٚم٥ُم,هَمْٙمُٝمِٚمْطَِم َأضَمِدىُمُؿايمٙم  ـْ ١مَِذاؽَمَٗمَْم٦ْمَِم

هَمْٙمَٝمْٙمَٔمْؼ هَمَرَغ هَم١مَِذا ْٝمَْم٣مِن, يمِٙمُمَّ َيَدفْمَٜم٣م َٓ َو يمَِٝمْٟمىُمْٙمَٜم٣م, شُمؿَّ َأًذى, ـْ َِم ٣م ِِبَ ىَم٣مَن ََم٣م

ىَم٥مُ ؿَمَٔم٣مَِمِفسَمُ٘مقُنايْمػَمَ َيْدِريدِمَأيِّ َٓ ُف .(3)شَأَص٣مزمَِٔمُف,هَم١مِٞمَّ

                                                           
 (.ٙٚٚ(, ومسلم في صحيحو برقم )ٕٗٔٔأخرجو البخاري في صحيحو رقم ) (ٔ)
 (.ٖٗٗٔ(, ومسلم في صحيحو برقم )ٔٗٔبخاري في صحيحو رقم )أخرجو ال (ٕ)
 (.ٖٖٕٓأخرجو مسلم في صحيحو برقم ) (ٖ)
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

.,وسم٘مقنزم٣ميمٙمٝمؾأيَمـايمٌٝمتقسم٥م:شيٌٝم٦م»قوله:ُ

ش.فمعمطمٝمُمقَمف»قوله:ُ

أييّمعٞمٖمًففمعمطمٝمُمقَمف,أويٌٗمكفمعمطمٝمُمقَمف.

والخٌشوم: دم سم٘مقن رومٝمٗم٥م فمٓم٣مم هق وومٝمؾ: إٞمػ, أفمعم أومٍمهق

.إٞمػ

وايمتح٘مؿهمٝمايمُمٝمْم٣منَمرادو زم٣مٕضمالفأذي٥ماْلٞم٣ًمن, همرزمَمآذاه مايمًٝمئ٥م,,

وحيرصفمعمايمتالفم٤مزمف.

ُ.مُولمٌُستنثرُإًلُمرةُواحدةُفقطقامُمنُالنوُمنحكمُ

.واهللاظمًتٔم٣من,٣ميمقوقءصحٝمحهم

**********
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 [غسل اليد لمن قام من نومه]

–32 َٞم٣مِء»)َوفَمٛمُْف: اْْلِ دِم َيَدُه َيْٕمِٚمُس هَماَل َٞمْقَِمِف ـْ َِم َأضَمُدىُمْؿ اؽْمَتْٝمَٗمَظ إَِذا

 شَماَلشًم٣م, َٙمَٜم٣م ًِ زَم٣مسَم٦ْمَيَدهُضَمتَّكَيْٕم ـَ َيْدِريَأْي َٓ  ُف يَمْٖمُظ(2)شهَم١مِٞمَّ َوَهَذا فَمَٙمْٝمِف. َُمتََّٖمٌؼ .

ٙمِؿٍ ًْ (.َُم

*******************************الشرح:

َممموفمٝم٥منمًؾايمٝمديـطم٣مرجاْلٞم٣مءفمٛمدُ:ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌان

.ايمٗمٝم٣ممَمـايمٛمقم

 ش.إذااؽمتٝمٗمظأضمدىمؿَمـٞمقَمف»قوله:ُ

ضمؼايمرصم٣ملوايمٛم٣ًمء.هقفم٣ممدم

ذه٤ممجٜمقرأهؾايمٔمٙمؿإلمأٞمففم٣ممدمىمؾٞمقم,ؽمقاءىم٣منَمـيمٝمؾأووومد

َن٣مر,ويم٘مـإَمرفمٛمدهؿفمعمايم٘مراه٥مهمٗمط.

حيرم ايمٙمٝمؾهم١مٞمف ىم٣منَمـٞمقم إذا همٗم٣مل: إلمسمٖمِمٝمؾ, أَحد وذه٤ماْلَم٣مم

فمٙمٝمفأنيّمعيدهدماْلٞم٣مءضمتكيٕمًٙمٜم٣مشمالثَمرات.

ـٞمقمايمٛمٜم٣مرهم١مٞمفي٘مرهأنيّمعيديفدماْلٞم٣مءضمتكوإنىم٣مناؽمتٝمٗم٣مـمفَم

يٕمًٙمٜم٣مشمالثَمرات,َمقاهمًٗم٣ميمٙمجٚمٜمقر.

                                                           
 (.ٕٛٚ(, ومسلم )ٕٙٔأخرجو البخاري ) (ٔ)
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

أنايمٕمًؾْلزايم٥مذه٤ممجٜمقرأهؾايمٔمٙمؿإلم:شضمتكيٕمًٙمٜم٣مشمالشم٣م»قوله:ُ

.ايمٛمج٣مؽم٥م

ضم٣مرة, ىم٣مٞم٦مأروٜمؿ أهؾاحلج٣مز أن اهلل: ايمُم٣مهمٔملرَحف اْلَم٣مم وذىمر

 ايمٔمرق, همٟمص٣مزمف زمٔمّمٜمؿ ٞم٣مم اظمقوع,ورزمَم همقصٙم٦مإلم َترىم٦ميده همرزمَم

همٟمص٣مِب٣مايمٛمج٣مؽم٥م.

احلدي٧ماؽمتدلزمٔمّمٜمؿ أناظم٣مءيٛمجسومٙمٝمٙمفوىمثغمه,زم٤ًٌمفمعموِبذا

أنايمٛمج٣مؽم٥مومدوومٔم٦مهمٝمف.

أ سمٕمغمؿمٔمٚمف, أٞمفٓيٛمجسإٓإذا سمٗمدم, أورحيفوايمِمحٝمحَم٣م ويمقٞمف,

وومٔم٦مهمٝمف زمٛمج٣مؽم٥م شمالثَمو, يديف يٕمًؾ وَل سمقوٟم أٞمف ومدر راتفمٛمديمق

ويم٘مٛمفسمركَمٟمَمقًرازمف.ٝمِمحووقءه,آؽمتٝمٗم٣مظَمـايمٛمقم,هم

وايمٗمقلهمٝمفىم٣ميمٗمقلدماظمًٟميم٥مإولم,أٞمفيٟمشمؿإذاومٙمٛم٣مزم٣ميمقصمقب,وي٘مره

يمفذيمؽإذاومٙمٛم٣مزمٟمنإَمريمالؽمتح٣ٌمبوايمٛمدب.

ير ايمٔمٙمؿ أَمرىوزمٔمضأهؾ وذيمؽأٞمف يمالؽمتح٣ٌمب, هق إٞمَم إَمر أن

.,واهللأفمٙمؿإرؾم٣مد

ِبذااحلدي٧ماؽمتدلَمـاؽمتدلزمٟمن:شهم١مٞمفٓيدريأيـزم٣مسم٦ميده»وله:ُق

زمؾادفم٣مه َمـأهؾايمٔمٙمؿ, ومقلاجلٚمٜمقر وهق ايمٙمٝمؾهمٗمط, َمتٔمٙمؼزمٛمقم هذا

زمٔمّمٜمؿاسمٖم٣موًم٣ميمٙمٔمَمء.
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

وذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأنٞمقمايمٛمٜم٣مرنمغمداطمؾدمذيمؽ.

ُأدخلٌُدٌهُفٌهُقبلُأنٌُؽسلهاُثالثُمرات؟ُهلٌُنجسُالماءُإذاو

يٛمجسايمِمحٝمح ٓ أٞمف ايمٔمٙمؿ أهؾ أومقال دمَمـ ىم٣ميمٗمقل همٝمف وايمٗمقل ,

.ؿمٜم٣مرةاظم٣مءاظمًتٔمٚمؾ

ُ.داألمرُبالؽسلُثالثُمراتُهوُللتعبو

.َليٗمٝمدزمٔمددزمؾَمتكأزيٙم٦مايمٛمج٣مؽم٥ماىمتٖمكويمقىم٣منْلزايم٥مايمٛمج٣مؽم٥م4

وِبذااحلدي٧ماضمت٨مايمٛمقويرَحفاهللونمغمه,زمٟمناحل٘مؿيمٝمسطم٣مًص٣مزمٛمقم

أوايمٛمٜم٣مر,وإٞمَمهقفم٣ممدمىمؾؾمؽدمايمٛمج٣مؽم٥م,هم١مذاؾمؽدمٞمج٣مؽم٥مايمٙمٝمؾ,

يديف4هم١مٞمفَي٤مفمٙمٝمفأنيٕمًٙمٜم٣مشمالثَمرات.

رَحفاهللإلمأنَمـأدطمؾيديفدماْلٞم٣مءومٌؾوومدذه٤ماحلًـايمٌٌمي

ضُم وومد ؤمٝمػ, ايمٗمقل وهذا يٛمجس, اظم٣مء هم١مٞمف شمالشم٣م4 يٕمًٙمٜم٣م فمـأن ٘مل

ر,وؤمٖمفايمٛمقويرَحفاهلل.إؽمح٣مقزمـراهقيف,وازمـصمري

ريضاهللفمٛمف: ضمدي٧مأيبؽمٔمٝمد َي٣ميمػدٓيم٥م ٕٞمف ؤمٝمػ4 زمٟمٞمف وومٙمٛم٣م

ءٌ» ُفَرْ ًُ ُيٛمَجِّ َٓ .(2)شاظم٣َْمُءؿَمُٜمقٌر

                                                           
(, من حديث أبي سعيد ٕٖٙ(, والنسائي )ٙٙ(, والترمذي )ٙٙأخرجو أبو داود في سننو برقم ) (ٔ)

(, من حديث أبي أمامة رضي اهلل عنو كما سبق معنا, ٕٔ٘, ٕٓ٘الخدري, وأخرجو ابن ماجو )
(: )حديث صحيح, وكذا قاؿ النووي, ٜ٘وقاؿ األلباني رحمو اهلل في صحيح أبي داود األـ رقم)

 رمذي: " حسن ", وصححو أحمد بن حنبل, ويحيى بن معين(. وقاؿ الت
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

َم٘م٣مرموزمٝم٣منظم٣مفمٙمٝمفديـاْلؽمالمَمـآهتَممزم٣ميمٛمٓم٣مهم٥م, وفًُالحدٌثٌن:

إطمالق,وَمٔم٣مرمإَمقر.

اظمًٙمؿآٞمٗمٝم٣مدَٕمررؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفأنفمعم وفٌهُمنُالفوائد:

وفمعمآيمف يمٛمٜملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف وآٞمٗمٝم٣مد وؽمٙمؿزم٣مٓؽمتج٣مزم٥م, وفمعمآيمف

وؽمٙمؿزم٣ميمؼمك.

ديمٝمؾَمـدٓئؾٞمٌقةايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,هم١مناهللفٌه:ُو

فمزوصمؾهقايمذيأطمػمهزمٟمنايمُمٝمْم٣منيٌٝم٦مفمعمطمٝمُمقماْلٞم٣ًمن.

ضمرصايمُمٝمْم٣منفمعمأذي٥ماْلٞم٣ًمنزمجٚمٝمعأٞمقاعإذى,وإٓهم٘مؿٌه:ُفو

َمـإٞم٣ًمنيمفهمراشوشمغم,وهيرواؽمع,وَمعذيمؽيٟميبايمُمٝمْم٣منإٓأن

يٌٝم٦مفمعمطمٝم٣مؾمٝمٚمف.

همٛمًٟملاهللفمزوصمؾايمًالَم٥موايمٔم٣مهمٝم٥مَمـىمٝمدايمُمٝمْم٣من,وَمـأذيتف,وَمـ

.واحلٚمدهلل,,وٞمٖمخفوٞمٖمثفمهزه

**********
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

األصابع, والمبالغة في االستنشاق لغير  تخليل] 

 [الصائم

)–33 ـْ ةََوفَم َصػْمَ ـُ -ريضاهللفمٛمف-,يَمِٗمٝمِطزْم -وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ

وؽمٙمؿ: فمٙمٝمف اهلل دِم»صعم َوزَم٣ميمِْغ ََص٣مزمِِع, ْٕ ا زَمكْمَ ْؾ َوطَمٙمِّ ايْمُقُوقَء, َأؽْمٌِِغ

َأْنسمَ َّٓ ؽْمتِٛمَُْم٣مِق,إِ ِٓ طُمَزْيَٚم٥م.(2)شُ٘مقَنَص٣مئًَِما ـُ َحُفازْم َْرزَمَٔم٥ُم,َوَصحَّ ْٕ .َأطْمَرصَمُفا

يَِبَداُوَددِمِرَواَي٥ٍم: ِٕ ْٟمَتهَمَٚمّْمِٚمْض»َو (.(1)شإَِذاسَمَقوَّ

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُحكمُالمضمضةُواًلستنشاق

ش.يمٗمٝمطزمـصػمة»قوله:ُ

وهمدفمعمايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,زمـاظمٛمتٖمؼهقازمـفمٌداهلل

.دمفم٣ممايمقهمقد

ش.أؽمٌعايمقوقء»قوله:ُ

دمفٌه: ىمَم ايمقوقء زم١مؽم٣ٌمغ إَمر صم٣مء وومد ايمقوقء, زم١مؽم٣ٌمغ إَمر

َوايمٛم٣َّمُس زمِٛم٣َم َيُٚمر  َوىَم٣مَن فمٛمف, ريضاهلل ُهَرْيَرَة أيب ضمدي٧م َمـ ايمِمحٝمحكم

                                                           
(, وابن ماجو ٖٛ(, والترمذي, )ٜٙ, ٙٙ/ ٔ(, والنسائي )ٖٗٔ, ٕٗٔأخرجو أبو داود ) (ٔ)

 ( من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة, عن أبيو, بو.ٛٙٔ, ٓ٘ٔ(, وابن خزيمة )ٛٗٗ)
 (. ٗٗٔأخرجو أبي داود في سننو ) (ٕ)



 تخليل األصابع, والمبالغة في االستنشاق لغير الصائم[] 

ُ 

[312] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

فَمَٙمْٝمِف اهللُ َأزَم٣مايمَٗم٣مؽِمِؿَصعمَّ ايمُقُوقَء,هَم١مِنَّ اظمِْْمَٜمَرِة,وَم٣مَل:َأؽْمٌُِٕمقا ـَ َِم ُئقَن َيَتَقوَّ

َؿوَم٣مَل: ايمٛم٣َّمرِ»َوؽَمٙمَّ ـَ .(2)شَوْيٌؾيمأِْلَفْمَٗم٣مِبَِم

فمٛمٜمَم ايمٔم٣مصريضاهلل زمـ فمٚمرو زمـ اهلل ضمدي٧مفمٌد َمـ دم(1)وصم٣مء

٥َمإلَِمَرصَمْٔمٛمَ»صحٝمحَمًٙمؿ,وَم٣مَل: ََم٘مَّ ـْ َؿَِم اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ٣مََمَعَرؽُمقِلاهللَِصعمَّ

َوُهْؿ ُئقا هَمَتَقوَّ , ايمَْٔمٌْمِ فِمٛمَْد وَمْقٌم َؾ سَمَٔمجَّ زم٣ِميمْمَِّريِؼ زمََِمٍء ىُمٛم٣َّم إَِذا ضَمتَّك اظمَِْديٛم٥َِم

َٜم٣م ًَّ ْؿسَمُٙمقُحََلَْيَٚم اهلُلفِمَج٣مٌلهَم٣مْٞمَتَٜمْٝمٛم٣َمإيَِمْٝمِٜمْؿَوَأفْمَٗم٣مُِبُ َصعمَّ اظم٣َْمُءهَمَٗم٣مَلَرؽُمقُلاهللِ

ايمٛم٣َّمِرَأؽْمٌُِٕمقاايْمُقُوقءَ»فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: ـَ ش.َوْيٌؾيمأِْلَفْمَٗم٣مِبَِم

 ايمٛمٌَِّلِّ َزْوِج ريضاهللفمٛمٜم٣م, َمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َم دمصحٝمحَمًٙمؿ وصم٣مء

ؽَمْٔمُد َ َؿ,أَن٣م:َيْقَمسُمُقدمِّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ـِ َْحَ ٌُْدايمرَّ ٣مٍصهَمَدطَمَؾفَم َأيِبَوومَّ ـُ زْم

ؽَمِٚمْٔم٦ُم َأؽْمٌِِغايْمُقُوقَءهَم١مِنِّ ـِ َْحَ ٌَْدايمرَّ َٟمفِمٛمَْدَه٣مهَمَٗم٣ميَم٦ْم:َي٣مفَم َأيِبزَمْ٘مٍرهَمَتَقوَّ ـُ زْم

َؿَيُٗمقُل: اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ايمٛم٣َّمرِ»َرؽُمقَلاهللَِصعمَّ ـَ شَوْيٌؾيمأِْلَفْمَٗم٣مِبَِم
(ٖ)

.

هقإَت٣مَمف,واْلسمٝم٣منزمففمعمايمقصمفايمذيصم٣مءفمـايمٛمٌلوإسباغُالوضوء:

صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,ويمذيمؽذىمرايمزهريزمٔمدرواي٥محلدي٧مفمثَمن

.اهللفمٛمف,وم٣مل:وهذاأؽمٌغايمقوقءزمـفمٖم٣منريض

                                                           
 (. ٕٕٗ(, ومسلم في صحيحو برقم )٘ٙٔفي صحيحو رقم )أخرجو البخاري  (ٔ)
 (.ٕٔٗأخرجو مسلم في صحيحو برقم ) (ٕ)
 (.ٕٓٗأخرجو مسلم في صحيحو برقم ) (ٖ)



 الغة في االستنشاق لغير الصائم[تخليل األصابع, والمب] 

ُ 

[313] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ويٚم٘مـأنيًٌغايمقوقءويمقزمٚمرةَمرة4ٕنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعم

سمقوٟمَمرةَمرة,وسمقوٟمَمرسمكمَمرسمكم,وسمقوٟمشمالشًم٣مشمالشًم٣م.آيمفوؽمٙمؿومد

وإسباغُالوضوءُفضلهُعظٌم:

همٖملصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مفُمَٚمُرزمـاخلْم٣مبريضاهللفمٛمفوَم٣مَل:وم٣مل

»ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ: ٌْٙمُِغ هَمُٝم ُٟم َيَتَقوَّ َأضَمٍد ـْ َِم َِمٛمُْ٘مْؿ َأْو-ََم٣م

 ٌُِغ ًْ اهلِل-هَمُٝم ٌُْد فَم ًدا حُمَٚمَّ َوَأنَّ اهللُ َّٓ إِ إيَِمَف َٓ  َأْن َأؾْمَٜمُد َيُٗمقُل: شُمؿَّ ايْمَقُوقَء

٣َمؾَم٣مءَ َأُّيِّ ـْ ٛم٥َِّمايمثَََّمٞمَِٝم٥ُمَيْدطُمُؾَِم هُمتَِح٦ْميَمُفَأزْمَقاُباجْلَ َّٓ
.(2)شَوَرؽُمقيُمُفإِ

ش.وطمٙمؾزمكمإص٣مزمع»قوله:ُ

 ايمٝمديـ, أص٣مزمع دم فم٣مم ومذروايمٗمدَمكموهذا َمـ زمٝمٛمٜم٣م اطمتٖمك َم٣م ْلزايم٥م

.ايمٔمّمقدمايمٕمًؾٓؽمتٝمٔم٣مبو

أؽمٌٕمقا»:زمـفمٚمروزمـايمٔم٣مصريضاهللفمٛمٜمَمؽمٌؼدمضمدي٧مفمٌداهللو

ش.ايمقوقء,ويؾيمألفمٗم٣مبَمـايمٛم٣مر

أنيتتٌعاظمقاؿمـايمتلو احلدي٧ميًتدلفمعمأناْلٞم٣ًمنَي٤مفمٙمٝمف ِبذا

َمـإؽم٣ٌمغايمقوقء.َيُمكأنٓيِمؾإيمٝمٜم٣ماظم٣مء,وهذا

                                                           
 (.ٖٕٗأخرجو مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)



 تخليل األصابع, والمبالغة في االستنشاق لغير الصائم[] 

ُ 

[314] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

همٝمٛمتٌفيمٙمٔمٗمٌكم,وَٕخصايمٗمدَمكم,ظم٣مرويفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعم

ايمٛم٣َّمرِ»آيمفوؽمٙمؿأٞمفوم٣مل: ـَ .(2)شَوْيٌؾيمأَِلفْمَٗم٣مِب,َوزُمُْمقِنإوَْمَداِمَِم

.ظم٣مزمكمإص٣مزمع,ويٕمًؾايمػماصمؿوٌنتبه:

ش.وزم٣ميمغدمآؽمتٛمُم٣مق»قوله:ُ

إوصمفايمذيَحؾاظمِمٛمػفمعمأنيٟميتِبذااحلدي٧مدميمٔمؾهذاَمـأضمد

إلم ويِمؾ اظم٣مء يدطمؾ ضمتك آؽمتٛمُم٣مق, دم اظم٣ٌميمٕم٥م وهق ايم٣ٌمب, هذا

اخلٝمُمقم.

ش.إٓأنسم٘مقنص٣مئًَم»قوله:ُ

ىم٣منص٣مئًَموزم٣ميمغدمآؽمتٛمُم٣مق,رزمَمفٌه:ُ ؽمدايمذرائع,هم١مناْلٞم٣ًمنإذا

,همٝمتحرجفمٛمدذيمؽ.ٔمقمٞمزلاظم٣مءإلمايمٌٙم

منُتوضأُولمٌُبالػُفًُاًلستنشاق:و

صحٝمح,َمعأٞمفَليٟمِتزمففمعمايمقصمفإىمٚمؾ.وقؤههمق

آضمتٝم٣مطيمٙمٔم٣ٌمدة.فٌه:ُو

.هقآضمتٝم٣مطايمممفملوالمرادُباًلحتٌاطُهنا:



                                                           
(, من حديث عبد اهلل بن الحارث بن جزء رضي ٔٗ(, والترمذي )ٓٔٚٚٔأخرجو أحمد برقم ) (ٔ)

(, وقاؿ الحافظ: " ٕٕٓلباني رحمو اهلل في صحيح الترغيب والترىيب برقم)اهلل عنو, وصححو األ
وىذا الحديث الذي أشار إليو الترمذي رواه الطبراني في الكبير, وابن خزيمة في صحيحو, من 

 حديث عبد اهلل بن الحارث بن جزء الزبيدي مرفوعا, ورواه أحمد موقوفا عليو "



 تخليل األصابع, والمبالغة في االستنشاق لغير الصائم[] 

ُ 

[315] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ُحكمُاًلستنشاقُفًُالوضوء:

وصمقبآؽمتٛمُم٣مق,َٕمرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمديمٝمؾفمعماحلدي٧مو

٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم,وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ فَم ـِ آيمفوؽمٙمؿزمف,وأَم٣مضمدي٧مازْم

َؿ: اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ؽْمتِٛمَُْم٣مُقؽُمٛم٥ٌَّماظْمَّْمَٚمَّم»َصعمَّ ِٓ ش٥ُمَوا
(ٔ)

.

ىمَمهم َؤِمٝمٌػ, ٙمٍِؿ ًْ َُم ـُ زْم إؽِْمََمفِمٝمُؾ فمٗم٤مٖمٝمف ايمدارومْمٛمل اْلَم٣مم وم٣ميمف

احلدي٧م.

ش(.إذاسمقوٟمتهمٚمّمٚمض»:)وٕيبداودقوله:ُ

هذهايمزي٣مدةضم٘مؿفمٙمٝمٜم٣ممجعَمـأهؾايمٔمٙمؿزم٣ميمُمذوذ,أطمرصمٜم٣مأزمقداود

َمـؿمريؼأيبفم٣مصؿايمّمح٣مكزمـخمٙمد,فمـازمـصمري٨م,فمـإؽمَمفمٝمؾزمـأيب

ايمزي٣مدةوهؿ:ىمثغم,وومدطم٣ميمػأزم٣مفمِم٣ممأرزمٔم٥مَمـايمرواةهمٙمؿيذىمرواهذه

فمٌدايمرزاقزمـمه٣ممايمِمٛمٔم٣منرواهفمـازمـصمري٨مدونأنيذىمراألول:

هذهايمزي٣مدةىمَمدمَمِمٛمٖمف.

حيٝمكزمـؽمٔمٝمدايمٗمْم٣منىمَمدمَمًٛمدأَحد.الثانً:

احلج٣مجاظمِمٝميصىمَمدمؽمٛمـايمٌٝمٜمٗمل.الثالث:

طم٣ميمدزمـاحل٣مرث,ىمَمدمايمًٛمـايم٘مػمىيمٙمٛم٣ًمئل.الرابع:

زم٣ميمُمذوذ,وومدذىمرهذه أيًّم٣م وصم٣مءتَمـؿمريؼؽمٖمٝم٣من,وضم٘مؿفمٙمٝمٜم٣م

شم٣مزمت٥مهلوايمزي٣مدةؾمٝمخٛم٣ماْلَم٣ممايمقادفملرَحفاهللدمىمت٣مزمفاجل٣مَمعايمِمحٝمح,

                                                           
 (.ٖٙٗ) أخرجو الدارقطني في سننو برقم (ٔ)



 تخليل األصابع, والمبالغة في االستنشاق لغير الصائم[] 

ُ 

[316] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

َمـضمٝم٧مهمٔمؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿهل٣م,وَمـضمٝم٧مدطمقل

اظمّمٚمّم٥مدمايمقصمف.

 ضمدي٧م: يٖمِمؾزمكماظمّمٚمّم٥موآؽمتٛم»وأَم٣م َمـش,ُم٣مقرأيتف همٗمدسمٗمدم

ضمدي٧مؿمٙمح٥مزمـَمٌمففمـأزمٝمففمـصمده,وهمٝمفيمٝم٧مزمـأيبؽمٙمٝمؿ.

.نوَمٌمفوصمدهجمٜمقٓ

َزْيٍدزمـفم٣مصؿإٞمِم٣مريريضاهللُوايمًٛم٥مَم٣م ـِ زْم ٌِْداهللِ فَم ـْ دمضمدي٧مفَم

وَم٣مَل: َؿََمّْمَٚمَض"فمٛمف, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ َرَأْي٦ُمايمٛمٌَِّلَّ ىَمػٍّ ـْ َِم َواؽْمَتٛمَُْمَؼ

.(2)"َواضِمٍد,هَمَٔمَؾَذيمَِؽشَماَلشًم٣م

**********

 









                                                           
(, وجاء من حديث علي بن أبي طالب عند ابن ماجو ٘ٓٗ(, وابن ماجو )ٕٛأخرجو الترمذي ) (ٔ)

 (, والحديث يصححو اإلماـ األلباني في صحيح ابن ماجو وفي غيره من كتبو رحمو اهلل.ٗٓٗ)



 تخليل اللحية[] 

ُ 

[317] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 [تخليل اللحية] 

)–20 ـْ »ريضاهللفمٛمف:-فُمْثََمنََوفَم ايمٛمٌَِّلَّ -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َأنَّ

َٝمَتُفدِمايْمُقُوقءِ ُؾحِلْ ٙمِّ ,(2)شىَم٣مَنَُيَ َِمِذي  ْ طُمَزْيَٚم٥م.َأطْمَرصَمُفايمؼمِّ ـُ َحُفازْم (.َوَصحَّ

*******************************الشرح:

ُساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُحكمُتخلٌلُاللحٌةُ
 حكمُتخلٌلُاللحٌة:

اؾمقاهًداحل٣مىمؿؽم٣مق فمثَمن وفمقموفم٣مئُم٥مأٞمسفمـ◙حلدي٧م

.╚وفمَمر

ُ(:278ُُ-1/273ُ)التخلٌصُفًُالحافظُذلكُذكرُكما

وم٣ملشمؿ ـَْأْيًّم٣مَوهمِٝمفِ: قَبَوَأيِبؽَمَٙمَٚم٥مَُأمِّفَم ـُِأََم٣مََم٥مََوَأيِبَأي  َوصَم٣مزمِرٍفُمَٚمرََوازْم

ـَِوصَمِريرٍ ـَِأْوذَمَأيِبَوازْم ٣ٌَّمسٍَوازْم ٌْدِفَم ـِاهللََِّوفَم ْرَداءَِوَأيِبفم٘مػمةزْم ٣مايمدَّ َأَمَّ

ْرَداءَِأيِبضَمِدي٧ُم .فمٙمٙمٜم٣مفمعمَمت٘مٙمًَمايمتٙمخٝمصدماحل٣مهمظطمرصمٜم٣مشمؿ,ايمدَّ

ُفائدة::ُهللاُرحمهُقالُثم

ٌُْدوَم٣مَل ـُاهللَِّفَم َدزْم ـَْأَْحَ ٙمِٝمؾِدِميَمْٝمَس":َأزمِٝمفِفَم ْحَٝم٥مِخَتْ ءٌايمٙمِّ َووَم٣مَل.َصِحٝمٌحَرْ

ـُ ـْضَم٣مسمِؿٍَأيِبازْم َأزمِٝمفِفَم : ٦ٌُُمَٓ ـَْيْث ايمٛمٌَِّلِّفَم ٙمِٝمؾِدِمَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ خَتْ

ْحَٝم٥مِ ءٌايمٙمِّ ىػا."َرْ

                                                           
( وقاؿ الترمذي: حسن صحيح. الحديث فيو ٜٚ - ٛٚ/ ٔ(, وابن خزيمة )ٖٔأخرجو الترمذي ) (ٔ)

 .  (ٖٓٗعامر بن شقيق ضعفو ابن معين, وأخرج الحديث كذلك ابن ماجو)
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زم١مشم٣ٌمتاحلدي٧م, ايمٗمقل فمعم َمٗمدم زمتٔمٙمٝمٙمٜمؿ هم٣ميمٗمقل هذا ؽمٝمَمهمٔمعم ٓ

ايمّمٔمػهمٝمٜم٣مؾمديد,واهللأفمٙمؿ.وىمثغمَمـهذهإضم٣مدي٧م

.ٜم٣مهمٝمِمحايمقوقءَمعختٙمٝمؾايمٙمحٝم٥م,ويِمحايمقوقءزمدونختٙمٝمٙم

ُُ:(31قالُالترمذيُفًُجامعهُبعدُحدٌثُ)

ـََأَْحََدوَم٣مَل ٌٍَؾ,زْم ـُوَم٣مَلضَمٛمْ فُمَٝمْٝمٛم٥َمَازْم ْ: َٚمعََْل ًْ ٌُْدَي ـْايْمَ٘مِريؿِفَم ٣منََِم ًَّ ـِضَم زْم

ىػا .ايمتَّْخٙمِٝمؾِضَمِدي٧َمزماَِللٍ
ُُ:األحوذيُعارضةُقالُِفً

ٙمِٝمٙمَِٜم٣مدِمايْمُٔمَٙمََمءُاطِْمَتَٙمَػ :َأوْمَقالٍَأْرزَمَٔم٥مِفَمعَمخَتْ

فُُ:أََحُدَها َأٞمَّ َٓ َتَح٤م  ًْ .ََم٣ميمٌِؽوَم٣ميَمفُُي

اِنً ضَمٌِٝم٤ٍمزمـوم٣ميمفيًتح٤مأٞمفُ:الث 

الِثُُ ٣َمُ:الث  ْىَمثِٝمَٖم٥مًىَم٣مَٞم٦ْمَوإِنْإيَِمْٝمَٜم٣ماظم٣َْمءِإِيَِم٣مُلَوصَم٤َمطَمِٖمٝمَٖم٥مًىَم٣مَٞم٦ْمإِنَْأَنَّ ََل

ـََْم٣ميمٌِؽوَم٣ميَمفَُذيمَِؽََي٤ِْم ٌْدِفَم ٣مِبفَم ايْمَقهَّ

اِبعُُ ـُْ:الر  ٛم٣َمَِم
ـْفُمَٙمََمئِ ُؾوَم٣مَلََم ًِ ـَوَم٣مزَمَؾََم٣مَيْٕم وْم َوَراَءهَُوََم٣مإََِي٣مزًم٣مايمذَّ

٣ٌَمزًم٣م ٙمِٝمؾَِودِماؽِْمتِْح ْحَٝم٥مِخَتْ ٛم٣َمزَم٥مِدِمايمٙمِّ ـِْرَواَيَت٣منِاجْلَ واصم٤مأٞمفإضمدامه٣مََم٣ميمٍِؽفَم

٣َمؽُمٛم٥َّمٌاحل٘مؿفمٌدوزمـايمٗم٣مؽمؿزمـوروىوه٤مزمـرواهىمثٖم٦موإن ََنَّ
وَمْدِٕ

ـِضُمْ٘مؿِدِمَص٣مَرْت ٣ٌَمؿمِ ضَمٛمِٝمَٖم٥مََأيِبوَمْقُلَوُهقَآطَمرَُوَوصْمفٌايْمَٔمكْمِىَمَداطِمؾِايْم

٣مهمِِٔملِّ ْٔمرِإلَِماِْٞمَتَٗمَؾوَمْدايْمَٖمْرَضَأنََّوايمُمَّ ٣ٌَمسمِفِزَمْٔمَدايمُمَّ ْأسِىَمَُمْٔمرَِٞم ىػا.ايمرَّ
**********
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 [مقدار ماء الوضوء]                   

)–22 ـْ َزْيٍدَوفَم ـِ زْم ٌِْداهللَِّ »ريضاهللفمٛمف:-فَم ايمٛمٌَِّلَّ صعماهللفمٙمٝمف-َأنَّ

َُمدٍّ-وؽمٙمؿ ِذَرافَمْٝمفِ(2)َأسَمكزمُِثُٙمَثْل َيْديُمُؽ هَمَجَٔمَؾ َحُفش, َوَصحَّ َأَْحَُد, َأطْمَرصَمُف .

طُمَزْيَٚم٥م ـُ (.ازْم

*******************************الشرح:

ُ.لبٌانُمسألةُالدلكُفًُالطهارةساقُالمصنؾُالحدٌثُ

 اطمتٙمػدماحلدي٧مهؾ وومد أمهق اهللزمـزيد فمَمرة,فمـفمـفمٌد أم

احلدي٧مشم٣مزم٦م,ؽمقاءرويفمـفمٌداهللزمـزيد,فمـرؽمقلاهللصعماهللو

فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,أوفمـأمفمَمرةفمـرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف

 وؽمٙمؿ.

ش.اهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأسمكزمثٙمثلَمدأنايمٛمٌلصعم»قوله:ُ

هقنمرهم٥مايمرصمؾاظمٔمتدل,وهلرزمعايمِم٣معايمٛمٌقي.اظمد:

إذأنص٣معايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿيٗمدرزمٟمرزمٔم٥مأَمداد.

                                                           
( واللفظ البن خزيمة, ومدار الحديث على شعبة عن ٛٔٔ(, وابن خزيمة )ٜٖ/ ٗأخرجو أحمد ) (ٔ)

حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمد عباد بن زيد بو. ورواه أبو داود الطيالسي عن أحمد, 
بي زائدة عند ابن خزيمة, وكذلك يحيى بن سعيد القطاف عند ابن وكذلك يحيى بن زكريا بن أ

حباف, ومعاذ العنبري عند الطحاوي, بلفظ: "فدلك أذنيو حين مسحهما", وخالفهما محمد بن 
جعفر عند أبي داود فرواه شعبة بإسناده, ولكن قاؿ: عند جدتو أـ عمارة, بدؿ قولهم عن عمو 

ه الرواية في العلل, وال يبعد أف يكوف محفوظًا على الوجهين عبد اهلل بن زيد, ورجح أبو زرعة ىذ
 واهلل أعلم.
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نمراًَم٣م.315وومدرتدمزَمٛمٛم٣مزمـ

همٖملهذازمٝم٣منأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣منيالزمآومتِم٣مد

 واهللدم ايمقوقء, اْلهافدم دم ايمٛم٣مسأن, فمٙمٝمف َم٣م زمخالف ؿمٜمقره,

اظمًتٔم٣من.

همٚمـزادهمٗمدأؽم٣مء»وومدسمٗمدمضمدي٧مفمٌداهللزمـفمٚمروريضاهللفمٛمف:

ش.وـمٙمؿ

وايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿومدَنكفمـاْلهاف,ىمَمدمؽمٛمـ

فَمْٚمٍروريض ـِ زْم ٌِْداهللَِّ ازمـَم٣مصمفَمـضمدي٧مفَم َصعمَّ َرؽُمقَلاهللَِّ اهللفمٛمٜمَم,َأنَّ

ُٟم,هَمَٗم٣مَل: ْٔمٍدريضاهللفمٛمف,َوُهَقَيَتَقوَّ ًَ زمِ َؿََمرَّ ُف»اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َ شََم٣مَهَذاايمنَّ

اٌف,وَم٣مَل: .(2)شَٞمَٔمْؿ,َوإِْنىُمٛم٦َْمفَمعَمََنٍَرصَم٣مرٍ»هَمَٗم٣مَل:َأدِمايْمُقُوقِءإِْهَ

                                                           
(, والحديث في الصحيحة لْلماـ األلباني رحمو اهلل رقم ٕ٘ٗأخرجو ابن ماجو في سننو برقم ) (ٔ)

(, حيث قاؿ فيها: "لسوء حفظ ابن لهيعة الذي عرؼ بو, وإف كاف صدوقًا في نفسو, ٕٜٕٖ)
على تضعيف الحديث من أجلو في "إرواء الغليل "  -تبعًا لغيري -نيوىذا ىو الذي كاف حمل

( قديماً, وفي غيره إحالة عليو. ثم بدا لي ما غير وجهة نظري في رواية قتيبة بن ٓٗٔ/ ٔٚٔ/ ٔ)
سعيد عن ابن لهيعة, وأف روايتو عنو ملحقة في الصحة برواية العبادلة عنو, استفدت ذلك من 

يبة في "سير أعالـ النبالء", وقد نقلت ذلك تحت الحديث المتقدـ ترجمة الحافظ الذىبي لقت
( , فال داعي لتكراره. وبناًء على أف ىذا الحديث من رواية قتيبة عن ابن لهيعة, فقد ٖٕٗٛ)

رجعت عن تضعيف الحديث بو إلى تحسينو, راجياً من اهلل أف يغفر لي خطئي وعمدي, وكل ذلك 
  عندي, وأف يزيدني علماً وىدى".
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إٓ واحلدي٧مؤمٝمػ, وصمؾ: ومقلاهللفمز يدطمؾَت٦مفمٚمقم }أٞمف َٓ َو

همكِمَ اظمُْْنِ حُي٤ِم  َٓ ُف هُمقاإِٞمَّ .{سُمْنِ

طمدَم٥مايمٖم٣موؾ,وطمدَم٥مايمٔمٌديمًٝمده,أواظمرأةيمزوصمٜم٣م,أوآزمـفٌه:ُو

شمؿ ؿمٜمقره, يمف ئمد ىم٣من وؽمٙمؿ آيمف وفمعم ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف هم١من يمقايمده,

يتقوٟمزمف.

ش.ذرافمٝمفهمجٔمؾيديمؽ»قوله:ُ

هقَتريؽاظم٣مءفمعماظمحؾ.والدلك:

 حكمُالدلك:

وومداطمتٙمػايمٔمٙمَمءدمضم٘مؿايمديمؽإلمأومقال:

األول: وصمقدأذه٤ممجٜمقر يمٔمدم وذيمؽ وصمقزمف, فمدم إلم ايمٔمٙمؿ هؾ

َمرزمف,وأَم٣مهمٔمؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿهماليدلفمعمأايمديمٝمؾ

َم٣ٌمدئدمأصقلايمٖمٗمف.ايمقصمقب,ىمَمهقَمٔمٙمقمظمـفمٛمده

إٓإذااومؼمنايمٖمٔمؾزمديمٝمؾيدلفمعمايمقصمقب,همٝم٘مقنايمٖمٔمؾيمٙمقصمقب.

ذه٤مَم٣ميمؽإلموصمقبايمديمؽ.القولُالثانً:

وايمِمحٝمحايمٗمقلإول,إٓإذاىم٣مناظم٣مءٓيِمؾإلمايمٌممةهمٝمج٤م,ٓ

يمقصمقبايمديمؽ,ويم٘مـٕنَم٣مٓيتؿايمقاصم٤مإٓزمفهمٜمقواصم٤م.

ايمٖمرقزمكماظمًحوايمٕمًؾ,هم١مناظمًحٓي٘مقنَمٔمفديمؽ,وزمذيمؽسمٔمٙمؿ

وَٓتريرَم٣مء,زمخالفايمٕمًؾ.
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ُأٌقسامُأفعالُالنبًُصلىُهللاُعلٌهُوعلىُآلهُوسلم:

أهمٔم٣ملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿسمٛمٗمًؿإلمأوم٣ًمم:

َمٛمٜم٣مَم٣مي٘مقنفمعماجلٌٙمٝم٥م.األول:

وَمٛمٜم٣مَم٣ميٟميتفمعماخلِمقصٝم٥م.الثانً:

وَمٛمٜم٣مَم٣ميٟميتفمعمايمتٔمٌد,وإصؾهمٝمفآؽمتح٣ٌمب.لثالث:ا

**********
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 [لرأسه ماء غير فضل يديهأخذ ألذنيه ي]

»:)َوفَمٛمْفُ–21 ُفَرَأىايمٛمٌَِّلَّ ُُذَٞمْٝمِفََم٣مًء-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َأٞمَّ ِٕ َيْٟمطُمُذ

..(2)شطِماَلَفاظم٣َْمِءايمَِّذيَأطَمَذيمَِرْأؽِمفِ ٌَْٝمَٜمِٗمل  َأطْمَرصَمُفايْم

 زمَِٙمْٖمٍظ: ايْمَقصْمِف َهَذا ـْ َِم ٙمٍِؿ ًْ َُم فِمٛمَْد هَمّْمِؾ»َوُهَق نَمغْمَ زمََِمٍء زمَِرْأؽِمِف َح ًَ َوََم

(.,َوُهَقاظمَْْحُٖمقظُ(1)شَيَدْيفِ

*******************************الشرح:

ُساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُمسحُاألذنٌنُبماءُؼٌرُماُؼسلتُبه
ُ.ناالٌد

 ضمدي٧مفمٌداهللزمـزيدريضاهللفمٛمفؾم٣مذ,وذيمؽَٕمقر:فائدة:ُ

ضم٘مؿفمٙمٝمفايمٔمٙمَمءزم٣ميمُمذوذظمخ٣ميمٖمتفظم٣مشم٦ٌمدمصحٝمحَمًٙمؿ.األول:

.اظمًحأنإذٞمكمَمـايمرأس,ومه٣مسم٣مزمٔمت٣منيمفدمالثانً:

(:424ُ-2/423رحمهُهللاُتعالىُفًُالضعٌفةُ)ُقالُاإلمامُاأللبانً

اطمتٙمػدمهذااحلدي٧مفمعمازمـوه٤م,هم٣مهلٝمثؿزمـطم٣مرصم٥موازمـَمٗمالص

رووهفمٛمفزم٣ميمٙمٖمظإول-وايمٔمٜمدةدمذيمؽفمعمايمٌٝمٜمٗمل-وضمرَمٙم٥مزمـحيٝمك

ايمذيهمٝمفأطمذاظم٣مءاجلديدٕذٞمٝمف.

                                                           
وقد حكم عليو العلماء بالشذوذ كما ترى, «, ىذا إسناد صحيح»( وقاؿ: ٘ٙ/ ٔأخرجو البيهقي ) (ٔ)

 والثابت ىو ما جاء في صحيح مسلم.
 «.وىذا أصح من الذي قبلو»(, وقاؿ البيهقي: ٖٕٙأخرجو مسلم ) (ٕ)
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 فمٛمفوم٣مل: همرووه وطم٣ميمٖمٜمؿازمـَمٔمروفوازمـؽمٔمٝمدإيقموأزمقايمْم٣مهر,

٣مءيمرأؽمفَليذىمرإذٞمكم,وومدسحايمٌٝمٜمٗملاظمزم٣ميمٙمٖمظأطمرايمذيهمٝمفأطمذ

زمٟمٞمفأصحىمَمؽمٌؼ,وَمٔمٛمكذيمؽأنايمٙمٖمظإولؾم٣مذ,وومدسحزمُمذوذه

,وٓؾمؽدمذيمؽفمٛمديٕنأزم٣مايمْم٣مهر"زمٙمقغاظمرام"احل٣مهمظزمـضمجردم

إزرق, إزمراهٝمؿ وهؿضمج٣مجزمـ آطمرون, شمالشم٥م سم٣مزمٔمٜمؿ ومد ايمثالشم٥م وؽم٣مئر

واؽمٚمفأَحدزمـفمٌدايمرَحـزمـوه٤م,أطمرصمففمٛمٜمَم-وازمـأطملزمـوه٤م

/2(,وهي٨مزمـايمٛمٔمَمنفمٛمدأَحد)123/2)"صحٝمحف"أزمقفمقاٞم٥مدم

(,وٓري٤مأناسمٖم٣مقايمًت٥مفمعمايمرواي٥مأولمزم٣ميمؼمصمٝمحَمـرواي٥مايمثالشم٥م22

ىػافمٛمداظمخ٣ميمٖم٥م.
ُحكمُؼسلُكلُعضوُمنُأعضاءُالوضوءُبماءُجدٌد:

ىمؾفمّمقيٕمًؾَم٣مءصمديد,همٝمٕمًؾوصمٜمفزمَمءنمغمهمّمؾايمًٛم٥مأني٘مقن

يديف,ويٕمًؾيديفزمَمءنمغمهمّمؾوصمٜمف,ويٚمًحرأؽمفزمَمءنمغمهمّمؾيديف.

إذٞم٣منؾمٟمَنَمؾمٟمنايمرأس,همٙمؿيث٦ٌمفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفو

صمديًدافمٛمدايمقوقء,وومدٞمصفمعمذيمؽاْلَم٣مماوؽمٙمؿأٞمفأطمذٕذٞمٝمفَم٣مءً

رَحفاهللدمزاداظمٔم٣مد.ازمـايمٗمٝمؿ

:الثالث زمٟمٞمف ايمٗمقل َمٛمأن يٙمزم يمألذٞمكم, صمديدا َم٣مء سم٘مقني٠مطمذ أن ف

إذٞم٣منفمّمًقاَمًتٗماًل,وٓوم٣مئؾزمف.
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و وصمؾ: فمز اهلل يمٗمقل اظمًح, وإذٞم٣من ايمرأس دم ُحقا}إصؾ ًَ َواَْم

.{زمُِرُءوؽِمُ٘مْؿ

فمٛمٜمَم,أٞمفيّمعسمٗمدمَمـضمدي٧مفمٌداهللزمـفمٚمروزمـايمٔم٣مصريضاهللو

ايم٣ًٌمزمتكمدمداطمؾأذٞمٝمف,ويديرويٚمًحزم١مِب٣مَمٝمفـم٣مهرأذٞمٝمف.

ازمـفم٣ٌمسريضاهللفمٛمٜمَم.فمـوصم٣مءذيمؽأيًّم٣م

إٓو أضمد ووقء يتؿ وٓ ايمقوقء, أرىم٣من َمـ رىمـ ايمرأس َمًح

.,واهللاظمقهمؼزمٚمًحف

**********
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 [والتحجيل الغرة إطالة مشروعية]

)–23 ـْ َوفَم ُهَرْيَرَة -َأيِب -ريضاهللفمٛمف اهللَِّ َرؽُمقَل ؽَمِٚمْٔم٦ُم -وَم٣مَل:

»َيُٗمقُل:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ـْ ٙمكَِم,َِم احُمَجَّ ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِمنُمرًّ تِلَيْٟمسُمقَنَيْقَم ُأَمَّ إِنَّ

هَمْٙمَٝمْٖمَٔمْؾ سَمُف نُمرَّ ُيْمِٝمَؾ َأْن َِمٛمُْ٘مْؿ اؽْمَتَْم٣مَع ـِ هَمَٚم ايْمُقُوقِء, فَمَٙمْٝمِف,(2)شَأشَمِر َُمتََّٖمٌؼ .

ٙمِؿٍ ًْ ُ
ْٖمُظظمِ (.َوايمٙمَّ

*******************************الشرح:

ُُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُفضلُالوضوء

 ش.إنأَمتل»قوله:ُ

وايمديمٝمؾفمعم واظمٛم٣مهمؼ, همٚمٛمٜمؿايم٘م٣مهمر, ايمدفمقة أَم٥م وأَم٣م اْلصم٣مزم٥م, أيأَم٥م

وَم٣مَل: فَمٛمُْٜمََم, اهللَُّ َريِضَ ٣ٌَّمٍس فَم ـِ شم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مازْم ذيمؽَم٣م

َؿهَمَٗم٣مَل: فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ضُمَٖم٣مًةفُمرَ»طَمَْم٤َمايمٛمٌَِّل  ُ٘مْؿحَمُُْمقُروَنإلَِماهللَِّ اًةإِٞمَّ

 , ًٓ هَم٣مفِمٙمكِمَ}نُمْر ىُمٛم٣َّم ٣م إِٞمَّ فَمَٙمْٝمٛم٣َم َوفْمًدا ُٞمِٔمٝمُدُه, طَمْٙمٍؼ َل َأوَّ زَمَدْأَٞم٣م ]إٞمٌٝم٣مء:{ىَمََم

202 ـْ َِم زمِِرصَم٣مٍل َُي٣َمُء ُف إِٞمَّ َأَٓ إزِْمَراِهٝمُؿ, ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم كَيْقَم ًَ ُيْ٘م ـْ ََم َل َأوَّ إِنَّ شُمؿَّ ,]

تِل,هَمُٝم٠ْمطَمُذِِبِْؿَذاَتايم َأْصَح٣ميِب,هَمُٝمَٗم٣مُل:َٓسَمْدِريََم٣مُأَمَّ ََمِل,هَمَٟموُمقُل:َي٣مَربِّ ُمِّ

 ٣ميمُِح: ايمِمَّ ٌُْد ايمَٔم وَم٣مَل ىَمََم هَمَٟموُمقُل زَمْٔمَدَك, ََم٣م}َأضْمَدشُمقا ؾَمِٜمٝمًدا, فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوىُمْٛم٦ُم

                                                           
مدرج من كالـ أبي « فمن استطاع»( , وقولو: ٖ٘( )ٕٙٗ(, ومسلم )ٖٙٔأخرجو البخاري ) (ٔ)

 ىريرة. واهلل أعلم.
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همِٝمِٜمؿْ {ُدَْم٦ُم 221]اظم٣مئدة: وَمْقيمِِف إلَِم {ؾَمِٜمٝمٌد}[, إِنَّ221]اظم٣مئدة: هَمُٝمَٗم٣مُل: [

فَمعَمَأفْمَٗم٣مِِبِْؿَُمٛمُْذهَم٣مَروْمَتُٜمؿْ ـَ ي .(2)شَه٠ُمَِٓءََلَْيَزايُمقاَُمْرسَمدِّ

ؽَمِٚمْٔم٦ُم َيُٗمقُل: ؽَمْٔمٍد, ـَ زْم َمـضمدي٧مؽَمْٜمَؾ دمايمِمحٝمحكمأيًّم٣م وصم٣مء

 َيُٗمقُل: َؿ, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ َوَرَدُه»ايمٛمٌَِّلَّ ـْ هَمَٚم احَلْقِض, فَمعَم هَمَرؿُمُ٘مْؿ َأَٞم٣م

فَمقَمَّ ُد
يَمغَمِ َأزَمًدا, زَمْٔمَدُه َيْٓمَٚمْٟم ْ ََل َِمٛمُْف َب َذِ ـْ َوََم َِمٛمُْف, َب َأفْمِرهُمُٜمْؿَذِ َأوْمَقاٌم

َوزَمْٝمٛمَُٜمؿْ زَمْٝمٛمِل حُي٣َمُل شُمؿَّ َوَئْمِرهُمقِن, َأيِبش ـُ زْم ايمٛم ْٔمََمُن ِٚمَٔمٛمِل ًَ هَم ضَم٣مِزٍم: َأزُمق وَم٣مَل

شُمُٜمْؿَهَذا,هَمَٗم٣مَل:َهَ٘مَذاؽَمِٚمْٔم٦َمؽَمْٜماًل,هَمُٗمْٙم٦ُم:َٞمَٔمْؿ,وَم٣مَل:-فَمٝم٣َّمٍش, َوَأَٞم٣مُأضَمدِّ

 فَمعَم-َوَأَٞم٣م َأؾْمَٜمُد وَم٣مَل: همِٝمِف َيِزيُد ِٚمْٔمُتُف ًَ يَم , اخُلْدِريِّ ؽَمِٔمٝمٍد َِمٛمِّل,»َأيِب ُْؿ إَِنَّ

َل زَمدَّ ـْ َ
ظمِ ؽُمْحًٗم٣م ؽُمْحًٗم٣م هَمَٟموُمقُل: زَمْٔمَدَك, يُمقا زَمدَّ ََم٣م سَمْدِري َٓ إِٞمََّؽ هَمُٝمَٗم٣مُل:

.(1)شزَمْٔمِدي

ش.يٟمسمقنيقمايمٗمٝم٣مَم٥م»قوله:ُ

.,وهقايمتحجٝمؾنمغمهؿأيَيٝمئقنيقمايمٗمٝم٣مَم٥م,وهلؿَمٝمزةفمـ

ِبذااحلدي٧ماؽمتدلزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿفمعمأنايمقوقءطم٣مصزمٟمَم٥مايمٛمٌلو

صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

                                                           
(, وجاء في مسلم ٕٓٙٛ(, ومسلم في صحيحو برقم )ٓٗٚٗأخرجو البخاري في صحيحو رقم ) (ٔ)

 (.ٜٕٕٚ(من حديث أنس رضي اهلل عنو, وجاء من حديث ابن مسعود في مسلم )ٖٕٗٓ)
(, وجاء في ٜٕٕٓ(, ومسلم في صحيحو برقم )ٓ٘ٓٚأخرجو البخاري في صحيحو رقم ) (ٕ)

 (.ٜٕٗحديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو في مسلم برقم)
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 ومٝمؾ: اخلِمقصٝم٥م, زمٔمدم ايمٗمقل طم٣مصزمٟمَم٥مزموفمعم وايمتحجٝمؾ ايمٕمرة ٟمن

أيأنهذااجلزاءٓي٘مقنإٓهلؿ.,ٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿايمٛمٌلصعماهللفم

ش.حمجٙمكمنمًرا»قوله:ُ

هلظمٔم٥مزمٝمّم٣مءسم٘مقندمصمٌٜم٥مايمٖمرس,همٝم٘مرماهللفمزوصمؾاظم٠مَمـالؽرة:

زمٚمٝمزةسم٘مقندمصمٌٜمتفيقمايمٗمٝم٣مَم٥م,ىمٜمذهايمٙمٚمٔم٥م,َتٝمزهفمـنمغمه.

ومدومٝمؾ:زمٟمٞمفٓوهقزمٝم٣مضي٘مقندمشمالثومقائؿَمـايمٖمرس,والتحجٌل:

يًٚمكَتجٝماًلإٓإذاىم٣منفمعمهذهايمِمٖم٥م.

فَمَٙمْٝمِفودمصحٝمحَمًٙمؿَمـ اهللُ َصعمَّ اهلِل َرؽُمقَل َأنَّ ُهَرْيَرَة, ضمدي٧مَأيِب

َة,هَمَٗم٣مَل: َأسَمكاظمَْْٗمػُمَ َؿ اهلُل»َوؽَمٙمَّ ؾَم٣مَء إِْن ٣م َُم٠ْمَِمٛمكَِم,َوإِٞمَّ وَمْقٍم َداَر فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ اَلُم ًَّ ايم

٣موَمْدَرَأْيٛم٣َمإطِْمَقاَٞمٛم٣َم ضِمُٗمقَن,َوِدْدُتَأٞمَّ َٓ ٛم٣َمإطِْمَقاَٞمَؽ؟َي٣مَرؽُمقَلوَم٣ميُمقا:أَشزمُِ٘مْؿ ًْ َويَم

ََلَْيْٟمسُمقازَمْٔمُد»اهللِوَم٣مَل: ـَ شَأْٞمُتْؿَأْصَح٣ميِبَوإطِْمَقاُٞمٛم٣َمايمَِّذي ـْ هَمَٗم٣ميُمقا:ىَمْٝمَػسَمْٔمِرُفََم

هَمَٗم٣مَل: تَِؽ؟َي٣مَرؽُمقَلاهللِ ُأَمَّ ـْ َْيْٟمِتزَمْٔمُدَِم َرصُماًليَمُفطَمْٝمٌؾنُمر »ََل َأَرَأْي٦َميَمْقَأنَّ

َئْمِرُفطَمْٝمَٙمُف؟ َٓ ٍؿَأ ـَمْٜمَرْيطَمْٝمٍؾُدْهٍؿُِبْ زَمكْمَ َٙم٥ٌم وَم٣ميُمقا:زَمعَمَي٣مَرؽُمقَلاهلِلشحُمَجَّ

 »وَم٣مَل: َٓ ْقِضَأ احْلَ فَمعَم هَمَرؿُمُٜمْؿ َوَأَٞم٣م ايْمُقُوقِء, ـَ َِم ٙمكَِم حُمَجَّ ا نُمرًّ َيْٟمسُمقَن ُْؿ هَم١مَِنَّ

ضَمْقيِض ـْ ِرصَم٣مٌلفَم ُْؿيَمُٝمَذاَدنَّ هَمُٝمَٗم٣مُل:إَِنَّ َهُٙمؿَّ َٓ ُأَٞم٣مِدُّيِْؿَأ ٣مل  ٌَِٔمغُمايمّمَّ ىَمََمُيَذاُدايْم

يُمقازَمْٔمَدَكهَمَٟموُمقُلؽُمْحًٗم٣مؽُمْحًٗم٣م .(2)شوَمْدزَمدَّ

                                                           
 (.ٜٕٗأخرجو مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)



 مشروعية إطالة الغرة والتحجيل[] 

ُ 

[329] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ش.َمـأشمرايمقوقء»قوله:ُ

وإلمهٛم٣مضمدي٧مايمٛمٌلايمٕمرةوايمتحجٝمؾهلَمـأشمرايمقوقءأيأنهذه

صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

ش.همٚمـاؽمتْم٣معأنيْمٝمؾنمرسمفوَتجٝمٙمفهمٙمٝمٖمٔمؾ»قوله:ُأماُ

دماحلدي٧مٞمٔمٝمؿ همٜمذهَمـىمٝمسأيبهريرةريضاهللفمٛمف,وإٞمَمأدرصمٜم٣م

دلفمعمآدراجزمٟمَمقر:اظمجٚمر,وومداؽمتُ

أنهذهايمزي٣مدةخم٣ميمٖم٥مظم٣مشم٦ٌمَمـإضم٣مدي٧مدمصٖم٥مووقءايمٛمٌلاألول:

يمزي٣مدةفمعمأفمّم٣مءايمقوقء.صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمٔمدما

هلخم٣ميمٖم٥ميمٓم٣مهرايمٗمرآنهم١منايمٗمرآنومدضمددهذهاظمقاؿمـ.الثانً:

اْلَم٣ممأَحدزمتُم٘مؽٞمٔمٝمؿاظمجٚمردمهذهفأناحلدي٧مومدأطمرصمالثالث:

ايمزي٣مدة,هؾهلَمـومقلايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,أمَمـومقلأيب

هريرةريضاهللفمٛمف؟

ُهَرْيَرَة, ىُمٛم٦ُْمطَمْٙمَػَأيِب وَم٣مَل: َأيِبضَم٣مِزٍم, ـْ وومدصم٣مءدمصحٝمحَمًٙمؿفَم

ٌُْٙمَغإزِْمَْمُفهَمُٗمْٙم٦ُميَمُف:َي٣مَأزَم٣مُهَرْيَرَةََم٣م َيَدُهضَمتَّكسَم اَلِةهَمَ٘م٣مَنَيُٚمد  ُٟميمِٙمِمَّ َوُهَقَيَتَقوَّ

هَ َأْٞمُتْؿ وَخ هَمر  زَمٛمِل َي٣م هَمَٗم٣مَل: ايْمُقُوقُء؟ ََم٣مَهَذا َه٣مُهٛم٣َم ُ٘مْؿ َأٞمَّ فَمٙمِْٚم٦ُم يَمْق ٣مُهٛم٣َم؟
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 َيُٗمقُل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ طَمٙمِٝمقِم ؽَمِٚمْٔم٦ُم ايْمُقُوقَء, َهَذا ْٟمُت ٌُْٙمُغ»سَمَقوَّ سَم

ٌُْٙمُغايْمَقُوقءُ ,ضَمْٝم٧ُمَي ـِ اظم٠ُْْمَِم ـَ ْٙمَٝم٥ُمَِم
.(2)شاحْلِ

ٌٙمغيإلمضمٝم٧م٘مقنهمٖمٜمؿأزمقهريرةريضاهللفمٛمفَمـاحلدي٧مأناحلٙمٝم٥مسم

 إلمأنوإنزادايمقوقء زمٝمٛمَمذه٤ماجلٚمٜمقر سم٘مقنهمٗمطدمَمقاؿمـ, احلٙمٝم٥م

.ايمقوقء

ٓسم٘مقندماحلٙمٝم٥موهلذاصمزمؾمٝمخاْلؽمالمازمـسمٝمٚمٝم٥مرَحفاهللوزفمؿأن

نمغمهذهاظمقاؿمـ.

اؽمتح٣ٌمبو إلم وأَحد وايمُم٣مهمٔمل ضمٛمٝمٖم٥م ذه٤مأزمق ايمزي٣مدة, زم٤ًٌمهذه

ايمقوقء.جم٣موزةحمؾايمٖمرضدم

أَحد, فمـ رواي٥م وهل ذيمؽ, اؽمتح٣ٌمب فمدم إلم َم٣ميمؽ اْلَم٣مم وذه٤م

فمٙمَمئٛم٣م ايمٗمقل هذا وفمعم اهلل, رَحف سمٝمٚمٝم٥م ازمـ اْلؽمالم ؾمٝمخ واطمت٣مره٣م

فمقم زمـ حيٝمك ؾمٝمخٛم٣م وه٘مذا اهلل, رَحف ايمقادفمل اْلَم٣مم وَمٛمٜمؿ وَمُم٣مَيٛم٣م,

ونمغمهؿ.احلجقريضمٖمٓمفاهللسمٔم٣ملم,واْلَم٣ممايمٔمثٝمٚمكمرَح٥ماهللفمٙمٝمف

إٓأٞمفومدشم٦ٌمدمصحٝمحَمًٙمؿأناظمرهمٗمكمداطمٙم٥مدمنمًؾايمٝمديـ,وأن

اهلِل ٌِْد فَم ـِ زْم ُٞمَٔمْٝمِؿ ـْ فَم ضمدي٧م دم ىمَم ايمرصمٙمكم, نمًؾ دم داطمٙم٥م ايم٘مٔمٌكم

ٌََغ هَمَٟمؽْم َوصْمَٜمُف َؾ ًَ هَمَٕم
ٟمُ َيَتَقوَّ فمٛمف ريضاهلل ُهَرْيَرَة َأزَم٣م َرَأْي٦ُم وَم٣مَل: اظمُْْجِٚمِر,

                                                           
 (.ٕٓ٘أخرجو مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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ىضَمتَّكايْمُقُوقءَ ايْمُٝمْنَ َيَدُه َعدِمايْمَٔمُّمِد,شُمؿَّ ايْمُٝمْٚمٛمَكضَمتَّكَأْذَ َؾَيَدُه ًَ نَم ,شُمؿَّ

دِم َع َأْذَ ضَمتَّك ايْمُٝمْٚمٛمَك ِرصْمَٙمُف َؾ ًَ نَم شُمؿَّ َرْأؽَمُف, َح ًَ ََم شُمؿَّ ايْمَٔمُّمِد, دِم َع َأْذَ

دِم َع ىضَمتَّكَأْذَ ايْمُٝمْنَ ِرصْمَٙمُف َؾ ًَ نَم شُمؿَّ ٣مِق, ًَّ ايم ٣مِق ًَّ "ايم وَم٣مَل: شُمؿَّ َهَ٘مَذا»,

ٟمُ َؿَيَتَقوَّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ .(2)شَرَأْي٦ُمَرؽُمقَلاهلِلَصعمَّ

.همرقوهذهايمرواي٥مزمٝمٛمٜم٣موزمكمايمرواي٥ماظمٔمٙم٥م

 ايمرواي٥م: دمهذه هقأناظمحؾايمذيزمٝمٛمفاهللفمزوصمؾداطمؾدمهمٕم٣مي٥مَم٣م

 اهلل صعم ايمٛمٌل همٔمؾ همٝم٘مقن وَمٌكمايمٕمًؾ, َمٖمن وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف

.,واهللاظمقهمؼيمٙمٗمرآن

**********



  

                                                           
 (.ٕٙٗأخرجو مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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في الترجل  -صلى اهلل عليه وسلم  -هديه ]

 [والتنعل

وَ)–22 فَم٣مئَُِم٥َم ـْ -فَم فَمٛمَْٜم٣م اهللَُّ -َريِضَ »وَم٣ميَم٦ْم: ايمٛمٌَِّل  صعماهلل-ىَم٣مَن

ٙمِِف,-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ دِمسَمٛمَٔم  ـُ ٌُُفايمتَّٝمَٚم  فُِئْمِج ٙمِِف,َوؿُمُٜمقِرُه,َودِمؾَمْٟمٞمِِفىُمٙمِّ .(2)شَوسَمَرصم 

(.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمفِ

)–25 ـْ صعماهلل-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ-ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَةَوفَم

ْٟمسُمْؿهَم٣مزْمَدُءوازمَِٚمَٝم٣مَِمٛمُِ٘مؿْ»فمٙمٝمفوؽمٙمؿ: شإَِذاسَمَقوَّ
(ٕ)

َْرزَمَٔم٥ُم, ْٕ َحُف.َأطْمَرصَمُفا َوَصحَّ

طُمَزْيَٚم٥مَ ـُ (.ازْم

*******************************الشرح:

ُ.طهورساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُفضٌلةُالتٌمنُفًُال

ش.ىم٣منايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ

سمٖمٝمدايمٙمزوموآؽمتٚمرار.ىم٣من:

                                                           
 ( من طريق مسروؽ, عن عائشة, بو.ٚٙ( )ٕٛٙم )(, ومسلٛٙٔأخرجو البخاري ) (ٔ)
(, وابن ماجو ٕٛٗ/ ٘« )الكبرى»(, والنسائي في ٙٙٚٔ(, والترمذي )ٔٗٔٗرواه أبو داود ) (ٕ)

إذا »( واللفظ البن ماجو. وأما لفظ أبي داود, وابن خزيمة, فهو: ٛٚٔ(, وابن خزيمة )ٕٓٗ)
مذي والنسائي فلفظهما: كاف إذا ليس قميصا بدأ وأما التر «. لبستم, وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم

بميامنو. ومن ىذا يتضح لك خطأ الحافظ رحمو اهلل في عزوه الحديث لمخرجيو ىكذا على 
 اإلطالؽ. 
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فَمٙمِٝمًَمضَم٘مِٝمًَم}وَمثٙمفومقلاهللفمزوصمؾ: وومقلاهللفمزوصمؾ:,{َوىَم٣مَناهللَُّ

ٍءفَمٙمِٝمًَم} َرْ .{َوىَم٣مَناهللَُّزمُِ٘مؾِّ

ش.ئمجٌفايمتٝمٚمـ»قوله:ُ

 ئمجٌف صٖم٥مزمايمٌدءأي وَٕن٣م رسمٌتٜم٣م, وفمٙمق يمممهمٜم٣م, وذيمؽ ٣ميمٝمٚمكم

أصح٣مبايمٝمٚمكم,همٜمؿيتٛم٣مويمقن,ويٟمىمٙمقنِب٣م,ويٗمدَمقَن٣مدممجٝمعؾمٟمَنؿ4ُم٣م

ؾمٟمٞمفايمْمٜم٣مرة,وايم٘مراَم٥م.

ىم٣منَمـأذى,وَمعذيمؽٓنمٛمكيمإلٞم٣ًمنفمـايمٝمديـ,وسم٘مقنايمٝمنىظم٣م

هم١منايمٝمٚمٛمكزمدونايمٝمنىسمٔمجزفمـىمثغمَمـأفمَمهل٣م.

يٛمٌٕمليمٙمٚمًٙمؿأنئمجٌفَم٣مئمج٤مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,و

طَمٝم٣َّمؿًم٣مَدفَم٣مَرؽُمقَلاهللََِّص اهللَُّفَمٛمُْف,َيُٗمقُل:إِنَّ ََم٣ميمٍِؽَريِضَ ـَ اهلُلهمٜم٣مكَأَٞمَسزْم عمَّ

ََمَع ٦ٌُْم هَمَذَه ريضاهللفمٛمف: ََم٣ميمٍِؽ ـُ زْم َأَٞمُس وَم٣مَل َصٛمََٔمُف, يمَِْمَٔم٣مٍم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف

 َصعمَّ َبإلَِمَرؽُمقِلاهللَِّ َؿإلَِمَذيمَِؽايمْمََّٔم٣مِم,هَمَٗمرَّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ َرؽُمقِلاهللَِّ

َوَمَ ًٌْزا طُم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف فَمَٙمْٝمِفاهللُ اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ هَمَرَأْي٦ُم َووَمِديٌد, ٣مٌء ُدزمَّ همِٝمِف َروًم٣م,

 َؿ ايمَٗمِْمَٔم٥مِ»َوؽَمٙمَّ ضَمَقارَمِ ـْ َِم ٣مَء زمَّ ايمد  ٌَُّع شَيَتَت وَم٣مَل: », ـْ َِم ٣مَء زمَّ ايمد  ُأضِم٤م  َأَزْل هَمَٙمْؿ

شَيْقَِمئِذٍ
(ٔ)

.

                                                           
 (.ٕٔٗٓ(, ومسلم )ٕٜٕٓأخرجو البخاري في صحيحو برقم ) (ٔ)
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فمـو َأي قَبريضاهللفمٛمف, يمِٙم»َأيِب َيِْمٛمَُع َؿىَم٣مَن َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ٛمٌَِّلِّ

َأَص٣مزمِِٔمِف, ََمْقِوَع ٌَُّع هَمَٝمَتتَ َأَص٣مزمِِٔمِف ََمْقِوِع ـْ فَم ؽَمَٟمَل إيَِمْٝمِف زمِِف صِملَء هَم١مَِذا ؿَمَٔم٣مًَم٣م

 َصعمَّ ََمْقِوِعَأَص٣مزمِِعايمٛمٌَِّلِّ ـْ إيَِمْٝمِفؽَمَٟمَلفَم ُردَّ اهلُلهَمَِمٛمََعيَمُفؿَمَٔم٣مًَم٣مهمِٝمِفشُمقٌم,هَمَٙمَمَّ

ُهَق؟هَمَٗم٣مَل َأضَمَراٌم هَمَٗم٣مَل: إيَِمْٝمِف, َوَصِٔمَد هَمَٖمِزَع َيٟمىُْمْؾ, ْ ََل يَمُف: هَمِٗمٝمَؾ َؿ, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف

َؿ: اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ َويَم٘مِٛمِّلَأىْمَرُهفُ»ايمٛمٌَِّل  َأىْمَرُهََم٣مسَمْ٘مَرُهشَٓ َأْو-,وَم٣مَل:هَم١مِنِّ

ش-ََم٣مىَمِرْه٦َم
(ٔ)

.

ش.دمسمٛمٔمٙمف»له:ُقو

.أيدميمًٌفيمٙمٛمٔم٣مل,وأضم٘م٣مَمٜم٣ميٟميتَمٔمٛم٣مإنؾم٣مءاهلل

 َأنَّ فَمٛمُْف, اهللَُّ َريِضَ ُهَرْيَرَة َأيِب ضمدي٧م َمـ ايمِمحٝمحكم شم٦ٌمدم َم٣م وَمٛمف

َؿوَم٣مَل: فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ ٌَْدْأزم٣ِميمَٝمِٚمكِم,»َرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ َوإَِذاإَِذااْٞمَتَٔمَؾَأضَمُدىُمْؿهَمْٙمَٝم

٣مسُمٛمَْزعُ ََمسُمٛمَْٔمُؾَوآطِمَرمُهَ هَلُ ايمُٝمْٚمٛمَكَأوَّ ـِ ََمِل,يمَِٝمُ٘م ٌَْدْأزم٣ِميمُمِّ شَٞمَزَعهَمْٙمَٝم
(ٕ)

.

يًٚمكهذهوالتنعل: وَم٣م دمزم٣مِبَم, وَم٣م وايمٛمٔمٙمكم, ؾم٣مَمؾيمٙمٌساخلٖمكم,

إي٣ممزم٣مجلزَم٥م.

دم ىمَم َمٛمٜم٣م, زم٣مٓؽمت٘مث٣مر وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل ايمٛمٌلصعم أَمر وومد

اهلُل َصعمَّ صحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مصَم٣مزمٍِرريضاهللفمٛمٜمَم,وَم٣مَل:ؽَمِٚمْٔم٦ُمايمٛمٌَِّلَّ

                                                           
 (.ٖٕ٘ٓأخرجو مسلم ) (ٔ)
 (.ٜٕٚٓ(, ومسلم )٘٘ٛ٘أخرجو البخاري ) (ٕ)
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 نَمَزْوَٞم٣مَه٣م: نَمْزَوٍة دِم َيُٗمقُل َؿ َوؽَمٙمَّ »فَمَٙمْٝمِف َٓ  صُمَؾ ايمرَّ هَم١مِنَّ ايمٛمَِّٔم٣مِل, ـَ َِم اؽْمَتْ٘مثُِروا

٣ًٌمََم٣ماْٞمَتَٔمَؾ
شَيَزاُلَراىمِ

(ٔ)
.

ل4ٕٞمفرزمَمسمّمٝمعإضمداه٣م,أوسمٛمٗمْمع.همالزمٟمسأني٘مقنيمٙمرصمؾفمدةٞمٔم٣م

ش.أوسمرصمٙمف»قوله:ُ

يتٔمٙمؼزم٣ميمرأسَمـإزايم٥مؾمٔمالترجل: أوهقَم٣م أوَمُمط, أوسمٗمِمغم, ر,

سمٗمٙمٝمؿإـمٖم٣مر,ونمغمذيمؽُم٣ميتٔم٣مؿم٣مهاْلٞم٣ًمن.همٝمف:ويدطمؾ,نمغمذيمؽ

هم٣ميمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣منئمجٌفايمؼمصمؾ,وظم٣مضمٙمؼؾمٔمر

دم◙,ىمَمدمضمدي٧مأٞمساحلالقأنيٌدأزمُمؼراؽمفإيٚمـرأؽمفأَمر

.ايمِمحٝمحكم

رأؽمف زمُمؼ زمدأ انمتًؾ إذا وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل وىم٣من

أهم٣مضفمعمرأؽمف شمؿ إين, شمؿ ريضاهللإيٚمـ, دمضمدي٧مفم٣مئُم٥م ىمَم ,

.دمايمِمحٝمحكمفمٛمٜم٣م

ش.ودمؿمٜمقره»قوله:ُ

.أيودمؿمٜم٣مرسمف

أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣منيٌدأزمٕمًؾاظمٝم٣مَمـ,ىمَمضمٝم٧م

                                                           
 (.ٜٕٙٓأخرجو مسلم ) (ٔ)
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َؿ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ فَمْمِٝم٥ََّمريضاهللفمٛمٜم٣م,وَم٣ميَم٦ْم:وَم٣مَلايمٛمٌَِّل  دمضمدي٧مُأمِّ

ِؾازْمٛمَتِِف: ًْ دِمنَم َـّ شازْمَدْأَنزمَِٚمَٝم٣مَِمٛمَِٜم٣مَوََمَقاِوِعايمُقُوقِءَِمٛمَْٜم٣م»هَلُ
(ٔ)

.

اهلُلوؽمٝم َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل وَم٣مَل وَم٣مَل: ريضاهللفمٛمف, ُهَرْيَرَة ٟميتضمدي٧مَأيِب

ْٟمسُمْؿ,هَم٣مزْمَدُءوازمَِٟمَي٣مَِمٛمُِ٘مؿْ»فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: ُتْؿ,َوإَِذاسَمَقوَّ ًْ شإَِذايَمٌِ
(ٕ)

.

صحو زمٝم٣ًمره زمدأ همٚمـ آؽمتح٣ٌمب, فمعم أَن٣م أفمٙمؿ واهلل يٓمٜمر ايمذي

أؽم٣مء,ُوُوقَءهُ وومد يتٟمسَّ َل آيمفزم٣ميمَمـضمٝم٧مأٞمف وفمعم فمٙمٝمف ٛمٌلصعماهلل

ضمدي٧مفمثَمنوفمٌداهللزمـزيدوفمقموازمـفم٣ٌمسوايمرزمٝمعسمٗمدمَمـو,وؽمٙمؿ

وايمػماءونمغمهؿ,ريضاهللفمٛمٜمؿأمجٔمكم,أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف

ش,نمًؾيديفايمٝمٚمٛمك,شمؿايمٝمنى,ونمًؾرصمٙمفايمٝمٚمٛمك,شمؿايمٝمنى»وؽمٙمؿ:

ذضمٛم٣مفمعمفمٚمدةإضم٘م٣مم.دمزمتقؽمعأضم٘م٣ممايمٝمٚمكمفمـوومدسم٘مٙمٚمٛم٣م

ش.ودمؾمٟمٞمفىمٙمف»قوله:ُ

هذاَمـاْلمج٣ملزمٔمدايمتٖمِمٝمؾ,وهقَمـزمٙمٝمغىمالمفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م,

ايمتٝمٚمـدممجٝمعإذسمٌكمأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣مني ٔمجٌف

ؾم٠موٞمف,إَٓم٣مىم٣منَمـإزايم٥مإذى.

                                                           
 (.ٜٖٜ(, ومسلم )ٚٙٔأخرجو البخاري ) (ٔ)
(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو ٕٓٗ(, وابن ماجو )ٔٗٔٗأخرجو أبو داود ) (ٕ)

 (, وقاؿ: ىذا حديث صحيح على شرط البخاري.ٖٖٓٔاهلل برقم: )
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وه٘مذاهمٙمٝم٘مـاظمدرس,وايم٘م٣مسم٤م,ونمغمهؿ,أنيٟميتزم١ممج٣ملزمٔمدسمٖمِمٝمؾ,

أوزمتٖمِمٝمؾزمٔمدإمج٣مل4ٕنآؽمتٝمٔم٣مبومديتٔمذر.

وومد همٗمدىم٣منايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿيّمْمجعفمعميٚمٝمٛمف,

وفمعمآيم ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف ٞم٣مولَمـفمعمىم٣من ذبَمـاظم٣مء وؽمٙمؿإذا ف

ويٛم٣مول زمٝمٚمٝمٛمف, وؽمٙمؿيٟمطمذ وفمعمآيمف وومدىم٣منايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف يٚمٝمٛمف,

ىَم٣مَٞم٦ْم»زمٝمٚمٝمٛمف,ودمؽمٛمـأيبداودَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م,وَم٣ميَم٦ْم:

يمُِْمُٜمقِرهِ ايْمُٝمْٚمٛمَك َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقِل َيُدُهَيُد َوىَم٣مَٞم٦ْم َوؿَمَٔم٣مَِمِف,

َأًذى ـْ ِف,َوََم٣مىَم٣مَنَِم
اَلئِ ىخِلَ شايْمُٝمْنَ

(ٔ)
.

ُُقالُالنوويُرحمهُهللاُتعالى:

ىػاأمجعايمٔمٙمَمءفمعمأنسمٗمديؿايمٝمٚمٛمكدمايمقوقءؽمٛم٥م.
واهللورمايمتقهمٝمؼ

**********





 



                                                           
(, وقاؿ: ٕٙاأللباني رحمو اهلل ) (, وىو في صحيح أبي داود األـ لْلماـٖٖأخرجو أبو داود ) (ٔ)

 إسناده صحيح, وكذا قاؿ النووي, وىو على شرط مسلم. 
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 [المسح على العمامة والناصية والخف] 

)–23 ـْ ٥ٌٍَمَوفَم ؾُمْٔم ـِ »ريضاهللفمٛمف:-اظمُِْٕمغَمِةزْم ِلَّ ايمٛمٌَّ صعماهللفمٙمٝمف-َأنَّ

كْمِ-وؽمٙمؿ ٖمَّ َحزمِٛم٣َمِصَٝمتِِف,َوفَمعَمايْمِٔمََمََم٥ِمَواخْلُ ًَ َٟم,هَمَٚم شسَمَقوَّ
(ٔ)

ٙمِؿٌ ًْ (.,َأطْمَرصَمُفَُم

*******************************الشرح:

ُ.لىُالعمامةساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُحكمُالمسحُع

أن اظمًٟميم٥م, هذه ايموايمٔمج٤مدم مج٣مهغم فمعمٖمٗمٜم٣مءجتد اظمًح يرون ٓ

ايمٔمَمَم٥م,َمعشمٌقتضمديثٜم٣مفمٛمداْلَم٣ممَمًٙمؿونمغمه.

وإذاسمٟمَمٙم٦مىمت٤ماجلقاَمعواظمٔم٣مصمؿ,جتدأنفمٙمَمءاحلدي٧ميذىمرونهذه

ايمٛم٣ًمئلاظمًٟميم٥م,ورزمَمزمقزمقافمٙمٝمٜم٣م:زم٣مباظمًحفمعمايمٔمَمَم٥م,زمؾوزاداْلَم٣مم

:زم٣مباظمًحفمعمووم٣مل:زم٣مباظمًحفمعمايمٔمَمَم٥مَمعايمٛم٣مصٝم٥م,وزمٔمّمٜمؿيٗمقل

أنمٙم٤مايمٖمٗمٜم٣مءَي٣ميمٖمقنهذاإَمر,همٔمعمؿم٣ميم٤مايمٔمٙمؿأنٓ,وايمٔمَمَم٥مواخلَمر

زم٣ميمث٣مزم٦مفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف ايمٛمٗمقٓت,وإٞمَمي٘مقنانمؼماره يٕمؼمزم٘مثرة

وفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

ُ(:57ُ-1/56ُ)ًُُمعالمُالسننقالُالخطابًُرحمهُهللاُف

وومداطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدماظمًحفمعمايمٔمَمَم٥م.

همذه٤مإلمصمقازهمج٣مفم٥مَمـايمًٙمػايمِم٣ميمحروقاناهللفمٙمٝمٜمؿ.

                                                           
 (.ٖٛ( )ٕٗٚرواه مسلم ) (ٔ)
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 زمف: زمـووم٣مل وإؽمح٣مق ضمٛمٌؾ زمـ وأَحد إوزافمل إَمِم٣مر همٗمٜم٣مء َمـ

راهقيفوأزمقشمقروداود.

ووم٣ملأَحدومدصم٣مءذيمؽفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿَمـَخ٥ًمأوصمف.

ىمَمل زمٔمد فمٙمٝمٜم٣م اظم٣مؽمح ئمتؿ أن ايمٔمَمَم٥م فمعم اظمًح صمقز َمـ وذط

ايمْمٜم٣مرةىمَميٖمٔمٙمفَمـيريداظمًحفمعماخلٖمكم.

  قالُأبوُمحمدُسددهُهللاُتعالى:

يًتٗم ٓ ايمممط وٝمؿوهذا اظمًح, ايمرأس دم إصؾ ٕن 4 ايمرصمٙمكمدم

ايمٕمًؾ,ويمذيمؽاؾمؼمطإدطم٣ملايمٗمدَمكمدماخلػفمعمؿمٜم٣مرة,ىمَمؽمٝمٟميتَمٔمٛم٣م

إنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ.

  ثمُقالُالخطابًُرحمهُهللاُتعالى:

َت٦م جتٔمؾ ٓ ايمتل ايمٔمَمَم٥م فمعم يٚمًح ٓ وم٣مل ؿم٣موسأٞمف فمـ وروي

ايمذومـ.

ُقالُأبوُمحمدُوفقهُهللاُتعالى:ُ

ايمرأسواؽمتقفمٌف.َمَم٥موهذاومدَي٣ميمػهمٝمف4ٕنايمٔم هلَم٣مفمؿَّ

ُثمُقالُالخطابًُرحمهُهللا:ُ

وأزمكاظمًحفمعمايمٔمَمَم٥مأىمثرايمٖمٗمٜم٣مء,وسمٟمويمقااخلػمدماظمًحفمعمايمٔمَمَم٥م

َمٗمدَمف ىم٣منيٗمتٌمفمعمَمًحزمٔمضايمرأسهماليٚمًحفىمٙمف فمعمَمٔمٛمكأٞمف

وَم٠مطمرهوٓيٛمزعفمَمَمتفَمـرأؽمفوٓيٛمٗمّمٜم٣م.
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شمؿوم٣ملُوُوقَءهُوهقأٞمفوصػ;٥مىم٣مظمٖمنيمفوصمٔمٙمقاطمػماظمٕمغمةزمـؾمٔمٌ

زم٣ميمٔمَمَم٥م.وإٞمَموومعأداء وَمًحزمٛم٣مصٝمتفوفمعمفمَمَمتفهمقصؾَمًحايمٛم٣مصٝم٥م

ايمقاصم٤مَمـَمًحايمرأسزمٚمًحايمٛم٣مصٝم٥مإذهلصمزءَمـايمرأسوص٣مرت

يمفىمَمرويأٞمفَمًحأؽمٖمؾاخلػوأفماله,شمؿىم٣منايمقاصم٤مدم٣مايمٔمَمَم٥مسمٌٔمً

ذيمؽَمًحأفمالهوص٣مرَمًحأؽمٖمٙمفىم٣ميمتٌعيمف.

أناهللسمٔم٣ملمهمرضَمًحايمرأسوضمدي٧مشمقزم٣منحمتٚمؾيمٙمتٟمويؾواألصل:

هماليؼمكإصؾاظمتٝمٗمـوصمقزُمفزم٣محلدي٧ماظمحتٚمؾ.

وٞمزعايمٔمَمَم٥موَمـوم٣مؽمففمعمَمًحاخلٖمكمهمٗمدأزمٔمدٕناخلػيُمؼٞمزفمف

ىػآيُمؼ.
  قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

وهذاايمٗمقلَمٛمفنمغمَمريض,هم١مناظمًحفمعمايمٔمَمَم٥مشم٣مزم٦مفمـايمٛمٌلصعم

سمٔمكم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-,وَم٣مشم٦ٌمفمـايمٛمٌلاهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ

.اظمِمغمإيمٝمف

:وقالُابنُالمنذرُكماُفًُالفتح

ىػا.شم٦ٌمذيمؽفمـأيبزم٘مروفمٚمر
:وأماُالطحاويُرحمهُهللا

 ذه٤م اهمٗمد إضم٣مدي٧م إفمالل إلم أشم٣مر, َمٔم٣من ذح ؽمقاءدم يمث٣مزمت٥م,
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ؾم زمـ ؤمٌضمدي٧ماظمٕمغمة فمٛمٜمَم٥م, ريضاهلل زمالل أن َمع ضمدي٧مزمالل,

ريضاهللفمٛمفشم٣مزم٦م,وإٞمَمأفمٙم٦مزمٔمضؿمرومف.

ُ(:163ُُ-1ُ/161ُقالُاإلمامُالترمذيُفًُسننهُ)

."فمعمايمٔمَمَم٥مزم٣مبَم٣مصم٣مءدماظمًح"

شمؿاؽمتدلزمحدي٧ماظمٕمغمةريضاهللفمٛمفأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف

َوايمِٔمََمََم٥مِ"وؽمٙمؿ: كْمِ َحفَمعَماخُلٖمَّ ًَ َؿَوََم اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ َٟمايمٛمٌَِّل  ,"سَمَقوَّ

اظمُِْٕمغَمِة. ـِ ازْم ـَ وَم٣مَلزَمْ٘مٌر:َووَمْدؽَمِٚمْٔمُتُفَِم

حُمَ فَمعَمَوَذىَمَر َح ًَ ََم ُف َأٞمَّ آطَمَر, ََمْقِوٍع دِم احَلِدي٧ِم َهَذا دِم ٣مٍر زَمُمَّ ـُ زْم ُد ٚمَّ

َٞم٣مِصَٝمتِِفَوفِمََمََمتِِف.

٥ٌََم,َوَذىَمَرزَمْٔمُّمُٜمْؿ ؾُمْٔم ـِ اظمُِْٕمغَمِةزْم ـِ َوصْمٍففَم نَمغْمِ ـْ َووَمْدُرِوَيَهَذااحَلِدي٧ُمَِم

َحفَمعَمايمٛم٣َّمِصَٝم٥ِمَوايمِٔمََمََم٥ِم, ًْ َوََلَْيْذىُمْرزَمْٔمُّمُٜمْؿايمٛم٣َّمِصَٝم٥َم.اظمَْ

ٌٍَؾَيُٗمقُل:ََم٣مَرَأْي٦ُم ضَمٛمْ ـَ َدزْم َيُٗمقُل:ؽَمِٚمْٔم٦ُمَأَْحَ ـِ ًَ احَل ـَ زْم َد وؽَمِٚمْٔم٦مَأَْحَ

ؽَمِٔمٝمٍدايمَٗمْم٣َّمِن. ـِ زمَِٔمْٝمٛمِلَِمْثَؾحَيَْٝمكزْم

  قالُرحمهُهللا:

ُأََمٝم٥َِّم, ـِ فَمْٚمِروزْم ـْ ٣ٌَمِبفَم َوؽَمْٙمََمَن,َوشَمْقزَم٣مَن,َوَأيِبُأََم٣مََم٥َم.َودِمايم

  قالُأبوُعٌسىُرحمهُهللا:

َصِحٝمٌح. ـٌ ًَ ٥ٌََمضَمِدي٧ٌمضَم ؾُمْٔم ـِ ضَمِدي٧ُماظمُِْٕمغَمِةزْم
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فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ َأْصَح٣مِب ـْ َِم ايمِٔمْٙمِؿ َأْهِؾ ـْ َِم َواضِمٍد نَمغْمِ وَمْقُل َوُهَق

َؿَِمٛمُْٜمْؿ:َأزُمقزمَ ,َوَأَْحَُد,َوإؽِْمَح٣مُقَوؽَمٙمَّ ْ٘مٍر,َوفُمَٚمُر,َوَأَٞمٌس,َوزمِِفَيُٗمقُلإَْوَزافِمل 

ُحفَمعَمايمِٔمََمََم٥ِم. ًَ وَم٣ميُمقا:َيْٚم

َؿ, فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ َصعمَّ َأْصَح٣مِبايمٛمٌَِّلِّ ـْ َأْهِؾايمِٔمْٙمِؿَِم ـْ َواضِمٍدَِم ووَم٣مَلنَمغْمُ

ُحفَمعَمَوايمت٣َّمزمِِٔمكَم: ًَ َيْٚم وَمْقُلَٓ ََمَعايمِٔمََمََم٥ِم,َوُهَق َحزمَِرْأؽِمِف ًَ َيْٚم َأْن إَِّٓ ايمِٔمََمََم٥ِم

. ٣مهمِِٔملِّ ٣ٌَمَرِك,َوايمُمَّ اظمُْ ـِ َأَٞمٍس,َوازْم ـِ ,َوََم٣ميمِِؽزْم ؽُمْٖمَٝم٣مَنايمثَّْقِريِّ

َُمَٔم٣مٍذَيُٗمقُل:ؽَمِٚمْٔم٦ُمَوىمِٝمَعقالُأبوُعٌسىُرحمه: ـَ وؽَمِٚمْٔم٦ماجَل٣مُروَدزْم

ا اجَلرَّ ـَ ِزُئُفيمأَِلشَمِر.زْم َحفَمعَمايمِٔمََمََم٥ِمَُيْ ًَ ِحَيُٗمقُل:إِْنََم

ُالترمذيو :ذكر ـِ زْم ىَمْٔم٤ِم ـْ فَم يَمْٝمعَم, َأيِب ـِ زْم ـِ َْحَ ايمرَّ ٌِْد فَم ـْ فَم صم٣مء َم٣م

 زماَِلٍل, ـْ فَم "فُمْجَرَة, كْمِ اخُلٖمَّ فَمعَم َح ًَ ََم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

ىػا."رَِواخِلََم
ُذكرُحاًلتُمسحُالرأس:

إذاىم٣منايمرأسَم٘مُمقهًم٣م,همٝمج٤مسمٔمٚمٝمٚمفزم٣مظمًح,ىمَمهمٔمؾايمٛمٌلاألولى:

 وؽمٙمؿضمٝم٧مَمًحرأؽمف, وفمعمآيمف ضَمتَّك»صعماهللفمٙمٝمف َرْأؽِمِف ِم زمُِٚمَٗمدَّ زَمَدَأ

٣مإلَِماظمََ٘م٣مِنايمَِّذيزَمَدَأ مُهَ َردَّ َؾِرصْمَٙمْٝمفَِذَه٤َمِِبََِمإلَِموَمَٖم٣مُه,شُمؿَّ ًَ نَم شَِمٛمُْف,شُمؿَّ
 (ٔ)

.

                                                           
 (.ٖٕ٘(, ومسلم )٘ٛٔأخرجو البخاري )  (ٔ)
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اؽمتقفم٦ٌمالثانٌة: ومد ىم٣مٞم٦مايمٔمَمَم٥م هم١مذا ايمٔمَمَم٥م, ايمرأسفمٙمٝمف ىم٣من إذا

يٚمًحفمعمايمٔمَمَممج همٜمٛم٣م ايمرأس, وي٘متٖمكزمذيمؽ٥مٝمع , ضمدي٧م, فمٙمٝمف وهذا

اظمٕمغمةوضمدي٧مزماللريضاهللفمٛمٜمَم.

هم١مٞمفيٚمًحفمعمايمٔمَمَم٥م,٘مقنَمٔمتًَمويم٘مـومدـمٜمرتٞم٣مصٝمتف,أنيُالثالثة:

وفمعمَمٗمدمرأؽمف.

أوُنزعهاُمنُأجلُتحريُلبسُالعمامةُمنُأجلُالمسحُعلٌها,ُُوأما

ذىمرازمـايمٗمٝمؿرَحفاهللدمهذااظمقؿمـ,أٞمفَليث٦ٌمٗمدهمُالمسحُعلىُالرأس:

فمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿدمضمدي٧مأٞمفيمٌسايمٔمَمَم٥مَمـأصمؾ

يث٦ٌمفمٛمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأٞمفٞمزعايمٔمَمَم٥مأنيٚمًحفمٙمٝمٜم٣م,وَل

َمـأصمؾأنيٚمًحفمعمايمرأس.

همٚمـىم٣منَمٔمتًَمهمٙمٝم٘متِػزم٣مظمًحفمعمايمٔمَمَم٥م,وَمـىم٣منَم٘مُمقفايمرأس,

زمٔمد يمٌسايمٔمَمَم٥م أو ايمٛمزعيمٙمٔمَمَم٥م, وٓييه زم٣مظمًحفمعمؾمٔمره, همٙمٝم٘متِػ

ذيمؽ.

ش.وؽمٙمؿسمقوٟمأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف»قوله:ُ

.أيووقؤهيمٙمِمالة

ش.همٚمًحزمٛم٣مصٝمتف»قوله:ُ

هلَمٗمدمايمرأس,ُم٣ميقماجلٌٜم٥م.الناصٌة:

ُ
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ش.وفمعمايمٔمَمَم٥م»قوله:ُ

فاْلٞم٣ًمن.ُالعمامة: هلَم٣مئْمَتٚم 

ُشروطُالمسحُعلىُالعمامة:

:٣مذوؿمًٚمًحفمعمايمٔمَمَم٥ماؾمؼمطزمٔمضايمٖمٗمٜم٣مءيمٙم

أنسم٘مقنحمٛم٘م٥م.ُاألول:

فمعمذىمر.أنسم٘مقنُالثانٌة:

أنسم٘مقنؽم٣مسمرةجلٚمٝمعايمرأس.ُالثالثة:

زمٔمٚمقم ًٓ وايمِمحٝمحأنإٞمثكَتًحفمعمَخ٣مره٣م,وٓسمٙمزمزمٛمزفمف,اؽمتدٓ

هذااحلدي٧م.

اظمًحفمعمايمٔمَمَم٥مهقاظمُمٜمقرَمـَمذه٤مأَحد,ضمتكفمدهزمٔمّمٜمؿَمـو

َمٖم٣مريده,واهللاظمًتٔم٣من.

أهؾاحلدي٧م.ويمٝمسهقَمـَمٖمرداتاْلَم٣ممأَحد,زمؾفمٙمٝمفمجٜمقر

ؽمٝمٟميتزم٣مباظمًحفمعماخلٖمكمدمَمقؿمٛمفإنؾم٣مءاهللش:وفمعماخلٖمكم»قوله:ُ

فمزوصمؾ.

**********
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 [الوضوء الترتيب فيحكم ]

)–21 ـْ َوفَم ٌِْداهللَِّ فَم ـِ فَمٛمُْٜمََم-صَم٣مزمٍِرزْم اهللَُّ -َريِضَ ايمٛمٌَِّلِّ -دِمِصَٖم٥ِمضَم٨مِّ

َؿ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ زمِفِ»وَم٣مَلصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ:-َصعمَّ شازْمَدُؤوازمََِمزَمَدَأاهللَُّ
(ٔ)

.

ََْمرِ ْٕ ,َهَ٘مَذازمَِٙمْٖمِظا ل 
٣مئِ ًَ .َأطْمَرصَمُفايمٛمَّ

ٙمٍِؿ: ًْ ػَمَِوُهَقفِمٛمَْدَُم زمَِٙمْٖمِظاخْلَ
(ٕ)

(.

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُالترتٌبُفًُالطهارة

 ش.صم٣مزمرزمـفمٌداهللريضاهللفمٛمٜمَم»قوله:ُ

هقأزمقفمٌداهللصم٣مزمرزمـفمٌداهللزمـفمٚمروزمـضمرام,ؾمٜمداظمُم٣مهدَمع

أزمقه.ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,فمدازمدروأضمد,َمٛمٔمف

آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل ايمٛمٌلصعم احلدي٧مفمـ رواي٥م دم اظم٘مثريـ َمـ وهق

وؽمٙمؿ,وَمـاظم٠ميمٖمكم,وَمـهمٗمٜم٣مءايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿ,وأٞمزلاهللفمز

وصمؾدمؾمٟمٞمفآي٥مايم٘ماليم٥م.

ىمٙمٚمف وصمؾ فمز اهلل أن إذ َمٛمف أهمّمؾ وزمٝمٛمفوأزمقه زمٝمٛمف ويمٝمس ىمٖم٣مضًم٣م,

سمرمج٣من ريضاهللفمٛمٜمَم,همٖملؽمٛمـايمؼمَمذيَمـضمدي٧م, اهللِ ٌِْد فَم ـَ زْم صَم٣مزمَِر

ََم٣مرِمَأَراَك»َيُٗمقُل: َؿ,هَمَٗم٣مَلرِم:َي٣مصَم٣مزمُِر فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ يَمِٗمَٝمٛمِلَرؽُمقُلاهلِلَصعمَّ

                                                           
 (.ٖٙ٘أخرجو النسائي ) (ٔ)
 (.ٕٗٚوانظر رقم )« أبدأ»(, أي: بلفظ: ٛٛٛ/ ٕأخرجو مسلم ) (ٕ)
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 ًٓ فِمَٝم٣م َوسَمَرَك َأيِب, اؽْمُتُْمِٜمَد اهللِ َرؽُمقَل َي٣م وُمْٙم٦ُم: ا؟ َأهَماَلَُمٛمَْ٘مِنً وَم٣مَل: َوَدْيٛم٣ًم,

أُ َأضَمًداوَمط  َؿاهللَُّ َكزمََِميَمِٗمَلاهللَُّزمِِفَأزَم٣مَك؟وَم٣مَل:زَمعَمَي٣مَرؽُمقَلاهللَِّ.وَم٣مَل:ََم٣مىَمٙمَّ ُ زَمممِّ

 فَمقَمَّ َـّ َ ٌِْديََت فَم َي٣م هَمَٗم٣مَل: ىمَِٖم٣مضًم٣م. َٚمُف هَمَ٘مٙمَّ َأزَم٣مَك َوَأضْمَٝم٣م ضِمَج٣مٍب, َوَراِء ـْ َِم إَِّٓ

َُتْ َربِّ َي٣م وَم٣مَل: وَمْدُأفْمْمَِؽ. ُف إِٞمَّ : َوصَمؾَّ فَمزَّ ب  ايمرَّ وَم٣مَل شَم٣مٞمَِٝم٥ًم. همِٝمَؽ هَمُٟموْمَتَؾ ٝمِٝمٛمِل

ُْؿإيَِمْٝمَٜم٣مَُٓيْرصَمُٔمقَنوَم٣مَل:َوُأْٞمِزيَم٦ْمَهِذِهأَي٥ُم: ٌََؼَِمٛمِّلَأَنَّ }ؽَم ـَ ايمَِّذي َـّ ٌَ ًَ َوَََٓتْ

ش{وُمتُِٙمقادِمؽَمٌِٝمِؾاهللَِأَْمَقاسًم٣م
(ٔ)

.

ش.ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿدمصٖم٥مضمج٥م»قوله:ُ

آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل ايمٛمٌلصعم إضم٣مدي٧مدموصػضمج٥م أؿمقل أن إذ

وؽمٙمؿهقَم٣مأطمرصمفاْلَم٣ممَمًٙمؿدمصحٝمحف,وصم٣مءفمٛمدنمغمه,َمـضمدي٧م

.,وؽمٝمٟميتدمىمت٣مباحل٨مصم٣مزمرزمـفمٌداهللريضاهللفمٛمٜمَم

ش(.ازمدؤواَم٣مزمدأاهللزمف»)وم٣مل:قوله:ُ

ا زمـزمٙمٖمظ إزمراهٝمؿ ِب٣م سمٖمرد إذا زم٣ميمُمذوذ, ايمٔمٙمَمء فمٙمٝمٜم٣م ضم٘مؿ َٕمر,

ه٣مرون.

وهقاظمخرجدم,شأزمدأزمَمزمدأاهللزمف»ورواهإئٚم٥مزمٙمٖمظاخلػم,أيزمٙمٖمظ:

صحٝمحَمًٙمؿ,وَم٣مدمايمِمحٝمحَمٗمدمفمعمنمغمه.

هذهؿمريٗم٥مَمـؿمرقايمؼمصمٝمحزمكمإضم٣مدي٧م.فائدة:ُ

                                                           
(, وصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في صحيح ٜٓٔ(, وابن ماجو )ٖٓٔٓأخرجو الترمذي ) (ٔ)

 ( قاؿ: حسن صحيح. ٖٔٙٔ(, وفي صحيح الترغيب والترىيب )ٜ٘ٓٚالجامع )
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أطمرصمفايمُمٝمخ٣من,أوَمـ َمٛمفيمٖمٓم٥م,أوأناحلدي٧مإذا أضمدمه٣م,شمؿسمرىم٣م

صم٣مءازمففمعمهٝمئ٥مأطمرى,وصم٣مءدمطم٣مرجايمِمحٝمحكمأوأضمدمه٣مَم٣مَي٣ميمٖمٜمَم,

ايمٕم٣ميم٤مأٞمفيٗمدمَم٣مدمايمِمحٝمح,وايمٗم٣مفمدةيمٝم٦ًمَمْمردة.

ُحكمُالترتٌبُبٌنُاألعضاءُفًُالوضوء:

 سَمَٔم٣ملَم: ُوصُم}يٗمقلاهللَِّ ُٙمقا ًِ هَم٣منْم اَلِة ايمِمَّ إلَِم وُمْٚمُتْؿ إلَِمإَِذا َوَأْيِدَيُ٘مْؿ قَهُ٘مْؿ

ٌَكْمِ ُحقازمُِرُءوؽِمُ٘مْؿَوَأْرصُمَٙمُ٘مْؿإلَِمايمَ٘مْٔم ًَ .{اظمََراهمِِؼَواَْم

يمقوقء,فمٛمداجلٚمٜمقرَمـأهؾهم٣ميمؼمسمٝم٤مواصم٤مزمكمأفمّم٣مءايمقوقءدما

زمٔمضأهؾايمٔمٙمؿَمـايممموط.فزمؾصمٔمٙم,ايمٔمٙمؿ

و أَم٣م ايمٝمٚمكم زمكم أي ايمقاضمد, ايمٔمّمق َمـايمؼمسمٝم٤مدم هق إٞمَم وايمُمَمل,

اظمًتح٣ٌمت.

ُ:سقوطُالترتٌب

ذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمؽمٗمقؿمف.

وذه٤مأىمثرهؿإلمفمدمؽمٗمقؿمف,ويتٔمكمفمعمَمـٞمزايمؼمسمٝم٤مأنئمٝمد

ايمقوقء,وهذاهقاظمذه٤مايمراصمح.

٣محل٘مؿ,وومدَم٢مفمعمصالسمفوهقدمهذااحل٣مل,هم١مٞمفزمإٓإذاىم٣منصم٣مهاًل

َمٔمذورزم٣مجلٜمؾ.

ُ
ُالمواًلةُفًُالوضوء:حكمُ
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 زم٣محلدي٧م يًتدل ايمذي ايمث٣من إَمر هق زمكمفمٙمٝمفوهذا اظمقآة وهق ,

إفمّم٣مء,زمحٝم٧ميٕمًؾوصمٜمف,شمؿيٛمتٓمرضمتكإذاٞمُمػايمقصمف,يٟميتويٕمًؾ

ايمٝمديـ,وه٘مذا.

دم همٝمًتٚمر اظمقآة, فمدم إلمضمِمقل أدى طم٣مرصمل, زمٟمَمر ؾمٕمؾ إذا أَم٣م

ووقئفَمعاؽمتحّم٣مرايمٛمٝم٥م.

فمٛمدأَحد,وهقومقلإوزافمل,وأضمدومقرماْلَم٣ممايمُم٣مهمٔمل.همٜملواصم٥ٌم

.ٞمٗمؾضمٛمٌؾفمـأَحدأَن٣منمغمواصم٥ٌمو

اظمقآةو فمدم سَمَٔم٣ملَم: اهللَِّ وَمْقِل َوهل أي٥م, يمٓم٣مهر ضمٛمٝمٖم٥م, أيب إَِذا}ومقل

َواَمْ اظمََراهمِِؼ إلَِم َوَأْيِدَيُ٘مْؿ ُوصُمقَهُ٘مْؿ ُٙمقا ًِ هَم٣منْم اَلِة ايمِمَّ إلَِم ُحقاوُمْٚمُتْؿ ًَ

ٌَكْمِزمُِرُءوؽِمُ٘مْؿَوأَ .{ْرصُمَٙمُ٘مْؿإلَِمايمَ٘مْٔم

يم٘مـايمِمحٝمحأٞمفٓيؼمكاظمقآة,يمٕمغمَم٣مفمذر,ضمتكيُمٔمرأٞمفطمرجَمـ

ايمقوقء,شمؿفم٣مدإيمٝمف.

ذيمؽ,و دمَتديد وؽمٙمؿرء وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف فمـ يرَو َل

َم٣مصمرىزمفايمٔمرف.فمعمويم٘مـ

زم٣مبايمٔمٗم٣مئدودمنمغمه٣مَمـإزمقاب,وهقأنضمٛمٌؾسمًتٖمٝمدوَن٣مدمفائدة:ُ

زمـإؽمح٣مق,ازمـأطملأَحدزمـضمٛمٌؾ,ومدسمٖمردفمـفمٚمفأَحدزمـضمٛمٌؾرَحف

ٓيقاهمؼفمٙمٝمٜم٣م.ومداهللفمدةسمٖمردات,دمايمٖمٗمف,وايمٔمٗمٝمدة,و
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ازمـومداَم٥مدمَمٗمدَم٥مظمٔم٥مآفمتٗم٣مد,أناْلَم٣ممأَحدوم٣مل:ذىمرهوَمـذيمؽَم٣م

ٓىمٝمػ,َٓمٔمٛمك.

٘م٣منسمقصمٝمفأهؾايمٔمٙمؿهلذهايمٙمٖمٓم٥م,أَن٣م:ٓىمٝمػىمَميٗمقيمفاظمٚمثٙم٥م,وٓهم

َمٔمٛمكىمَميٗمقلاظمٔمتزيم٥م.

ايمٙمٖمٓم٥م ويم٘مـايمِمحٝمحأنضمٛمٌؾزمـإؽمح٣مقهقايمذيسمٖمردزمرواي٥مهذه

فمـأَحد,همٜملؾم٣مذةفمٛمف.

َمـهؿي,ونمغمذاظمروإذأنإئٚم٥مإشم٣ٌمت,ىمٔمٌداهلل,وص٣ميمح,وأيبزم٘مر

زمٚمثؾهذه.ايٟمسمقَلسمالَمٝمذأَحد

أزمدأزمَمزمدأاهلل»وآؽمتدٓلِبذااحلدي٧مإٞمَمفمـؿمريؼايمٔمٚمقم:فائدة:ُ

وهمٔمؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿيٖمٝمدآؽمتح٣ٌمب.ش,زمف

********** 
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)َوفَمٛمْفُ–22 »وَم٣مَل: ايمٛمٌَِّلَّ َأَداَرإَِذا-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ىَم٣مَن َٟم سَمَقوَّ

شاظم٣َْمَءفَمعَمَُمْرهَمَٗمْٝمفِ
(ٔ)

زم١ِمؽِْمٛم٣َمِدَؤِمٝمٍػ اَروُمْْمٛمِل  (.,َأطْمَرصَمُفايمدَّ

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُدخولُالمرفقٌنُفًُؼسلُالٌدٌن

ُ اْلَم٣ممفائدة: فمٙمٗمف ايمذي فمٛمٜمَم, ريضاهلل اهلل فمٌد زمـ صم٣مزمر ضمدي٧م

 ضمدي٧م: َمـؿمريؼحمٚمدزمـفمٌداهللزمـفمٗمٝمؾ, أن»ايمٌخ٣مريدمصحٝمحف

وهقىمَمذىمرٞم٣مؤمٝمػفمعمايمراصمح,وايمٌخ٣مرييرىأٞمفش,اظمٙمؽ,أنايمدي٣من

 ضمًـاحلدي٧م.

يٕمٛملفمـهذهايمٙمٖمٓم٥م,ضمدي٧مأيبهريرة:شأداراظم٣مءفمعمَمرهمٗمٝمف»قوله:ُ

وَم٣مَل: اظمُْْجِٚمِر, اهللِ ٌِْد فَم ـِ زْم ُٞمَٔمْٝمِؿ ـْ فَم وهقدمصحٝمحَمًٙمؿ, ريضاهللفمٛمف,

َؾَيَدُهايْمُٝمْٚمٛمَك" ًَ نَم ٌََغايْمُقُوقَء,شُمؿَّ َؾَوصْمَٜمُفهَمَٟمؽْم ًَ ُٟمهَمَٕم َرَأْي٦ُمَأزَم٣مُهَرْيَرَةَيَتَقوَّ

ايْمَٔمُّم دِم َع َأْذَ َحضَمتَّك ًَ ََم شُمؿَّ ايْمَٔمُّمِد, دِم َع َأْذَ ضَمتَّك ى ايْمُٝمْنَ َيَدُه شُمؿَّ ِد,

ى َؾِرصْمَٙمُفايْمُٝمْنَ ًَ نَم ٣مِق,شُمؿَّ ًَّ َعدِمايم َؾِرصْمَٙمُفايْمُٝمْٚمَٛمكضَمتَّكَأْذَ ًَ نَم َرْأؽَمُف,شُمؿَّ

 ٣مِق ًَّ ايم دِم َع "ضَمتَّكَأْذَ وَم٣مَل: شُمؿَّ اهللِ", َرَأْي٦ُمَرؽُمقَل فَمَٙمْٝمِفَهَ٘مَذا اهللُ َصعمَّ

ُٟم. َؿَيَتَقوَّ َوؽَمٙمَّ

                                                           
(, فيو القاسم بن محمد بن عبد اهلل بن عقيل, ىو ٖٛ/٘ٔ/ ٔضعيف جًدا. رواه الدارقطني ) (ٔ)

 قولي العلماء, وذىب البخاري إلى أنو حسن الحديث. من متروؾ, وأبوه ضعيف, على أرجح 
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)–23 ـْ صعماهلل-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ-ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَةَوفَم

فَمَٙمْٝمفِ»فمٙمٝمفوؽمٙمؿ: اهللَِّ اؽْمَؿ َيْذىُمِر ْ ََل ـْ َ
ظمِ ُوُوقَء شَٓ

(ٔ)
َوَأزُمق َأَْحَُد, َأطْمَرصَمُف .

ََم٣مصَمْف,زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍدَؤِمٝمٍػ ـُ (.َداُوَد,َوازْم

َزْيدٍ)–50 ـِ ؽَمِٔمٝمِدزْم ـْ :فَم (َويمِٙمؼْمَِمِذيِّ
(ٕ)

.

َٞمْحُقُه)َوَأيِبؽَمِٔمٝمٍد–52
(ٖ)

.

ءٌوَم٣مَلَأَْحَُد: ٦ٌُُمهمِٝمِفَرْ َيْث َٓ)
(ٗ)

.

*******************************الشرح:

ُ.البسملةُفًُالوضوءساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُحكمُ

احلدي٧مطمرجؿمرومفاحل٣مهمظازمـضمجررَحفاهللدمسمٙمخٝمصاحلٌغم,وطمرج

 زمّمٔمٖمف,وهذاهقايمذيفمٙمٝمفمج٣مهغمأهؾايمٔمٙمؿ.

ُ(:1/252)ُقالُالحافظُابنُحجرُرحمهُهللاُفًُالتلخٌص

٣ٌَمِب: ـَِودِمايْم زْم َوؽَمْٜمِؾ َوفَم٣مئَُِم٥َم َزْيٍد ـِ زْم َوؽَمِٔمٝمِد َأيِبؽَمِٔمٝمٍد ـْ َوَأيِبفَم ؽَمْٔمٍد

َوَأَٞمٍس. َةَوفَمقِمٍّ ؽَمػْمَ َةَوُأمِّ ؽَمػْمَ

                                                           
 (.ٜٜٖ(, وابن ماجو )ٔٓٔ(, وأبو داود )ٛٔٗ/ ٕرواه أحمد ) (ٔ)
 (.ٕ٘سنن الترمذي ) (ٕ)
 (.ٖٔٔ - ٕٔٔ« )العلل الكبير»في  (ٖ)
(, ولفظ الترمذي: قَاَؿ َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل: اَل َأْعَلُم ِفي َىَذا ٖ/ٙٔ/ ٔ« )مسائل ابن ىانئ»كما في  (ٗ)

 اْلَباِب َحِديثًا َلُو ِإْسَناٌد َجيٌِّد. 
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وىمٙمٜم٣مَلسمٟمتَمـوصمفيِمححفايمٔمٙمَمءَمثٙمف,زمؾإنمجعَمـأهؾايمٔمٙمؿ

َيزَمقنأٞمفَليث٦ٌمدمايم٣ٌمبرء.

ُُ:وبوبُاإلمامُالبخاريُفًُصحٌحه

ضَم٣مٍلَوفِمٛمَْدايمِقوَم٣معِ" ِٚمَٝم٥ِمفَمعَمىُمؾِّ ًْ ىػا."زَم٣مُبايمتَّ
ٔمٚمقمواؽمتدلفمعمذيمؽزم ِلَّ ٌُْٙمُغايمٛمٌَّ ٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم,َي فَم ـِ ضمدي٧مازْم

َؿوَم٣مَل: فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ »َصعمَّ ُٜمؿَّ َأضَمَدىُمْؿإَِذاَأسَمكَأْهَٙمُفوَم٣مَلزم٣ِمؽْمِؿاهللَِّ,ايمٙمَّ يَمْقَأنَّ

ٝمَْْم٣مَنََم٣مَرَزوْمَتٛم٣َم ْٝمَْم٣مَنَوصَمٛم٤ِِّمايمُمَّ ٌْٛم٣َمايمُمَّ هُصَمٛمِّ زَمْٝمٛمَُٜمََمَويَمٌدََلَْيُي  ش,هَمُٗميِضَ
(ٔ)

.

ُ(:1/257ُقالُالحافظُرحمهُهللاُتعالىُفًُالتخلٌصُ)

يَمُفَأْصاًل. فَمعَمَأنَّ ٌةسَمُدل  ضََم٣مِدي٧ِمحَيُْدُثَِمٛمَْٜم٣موُمقَّ ْٕ جَمُْٚمقَعا َوايمٓم٣َّمِهُرَأنَّ

٥ٌََم: َأيِبؾَمْٝم ـُ َؿوَم٣ميَمُف.َووَم٣مَلَأزُمقزَمْ٘مِرزْم اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ ٦ٌََميَمٛم٣َمَأنَّ شَم

اُر: ٌَزَّ ََلَْيْذىُمْراؽْمَؿاهللََِّووَم٣مَلايْم ـْ هَمّْمَؾيمُِقُوقِءََم َٓ ُف ٌلَوََمْٔمٛم٣َمُهَأٞمَّ يَم٘مِٛمَُّفَُم٠َموَّ

. ؿِّ ًَ ََلُْي ـْ ََيُقُزُوُوقُءََم َٓ ُف فَمعَمَأٞمَّ َٓ

 راهمعريضَواضْمَت٨مَّ ـِ ِٚمَٝم٥ِمزمَِحِدي٧ِمِرهَم٣مفَم٥َمزْم ًْ ٌَْٝمَٜمِٗمّلفَمعَمفَمَدِمُوصُمقِبايمتَّ ايْم

 فمٛمف: َؾ»اهلل ًِ هَمَٝمْٕم اهللَُّ َأََمَر ىَمََم ايْمُقُوقَء ٌَِغ ًْ ُي ضَمتَّك َأضَمِدىُمْؿ َصاَلُة يتؿ ٓ

احلدي٧موَليذىمرهمٝمفايمتًٚمٝم٥م.ش,َوصْمَٜمفُ

زمَِحِدي٧ِم ِٚمَٝم٥ِم ًْ ايمتَّ ٣ٌَمِب اؽْمتِْح دِم ٌَْٝمَٜمِٗمل  َوايْم طُمَزْيَٚم٥َم ـُ َوازْم ل 
٣مئِ ًَ ايمٛمَّ َواؽْمَتَدلَّ

اهللَُّ َصعمَّ ؿَمَٙم٤َمزَمْٔمُضَأْصَح٣مِبايمٛمٌَِّلِّ َأَٞمٍسوَم٣مَل ـْ فَم َووَمَت٣مَدَة شَم٣مزم٦ٍِم ـْ فَم ََمْٔمَٚمٍر

                                                           
 (.ٖٗٗٔ(, ومسلم )ٔٗٔرواه البخاري ) (ٔ)
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َؿَوُوقًءاهَمَٙمْؿََيُِدواهَمَٗم٣مَل هَمَقَوَعَيَدُهشَهْؾََمَعَأضَمٍدَِمْٛمُ٘مْؿََم٣مٌء؟»:فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ

َٞم٣مِءهَمَٗم٣مَل: ِؿاهللَِّ»دِماْْلِ ًْ ْٖمَٓم٥ِمش,سمقو٠موازمِ زمُِدوِنَهِذِهايمٙمَّ ِحٝمَحكْمِ َوَأْصُٙمُفدِمايمِمَّ

 ضَمِدي٧ِم ـْ َِم َِمْثَٙمُف ُد َأَْحَ َأطْمَرَج َووَمْد َْٗمُِمقِدِهْؿ
ظمِ حَي٥ٌم َسِ همِٝمَٜم٣م يَم٥َم َٓ َد َٓ ٌَْٝمٍحَو ُٞم

صَم٣مزمٍِر. ـْ فَم ايْمَٔمٛمَِزيِّ

ُرحمهُهللاُتعالى:ُ َوِويُّ َُوَقاَلُالن 

َٟميَم٥ِمزمَِحِدي٧ِمَأيِبُهَرْيَرَة: ًْ دِماظمَْ َأْنحُيَْت٨مَّ ـُ
ٌَْدُأهمِٝمِف»ُيْٚم٘مِ ُي َٓ َأَْمٍرِذيزَم٣مٍل ىُمؾ 

ِؿاهللَِّهَمُٜمَقَأصْمَذمُ ًْ ٌَ ش.زمِ

ُهللا: ُسدده ُمحمد ُأبو دمٝمػاحلدي٧مؤمقال خمرج هق يث٦ٌمىمَم ٓ

.إرواءايمٕمٙمٝمؾونمغمه

ُحكمُالتسمٌةُفًُالوضوء:

دمضم٘مؿايمتًٚمٝم٥مدمايمقوقءَمـجمٚمقعهذهإضم٣مدي٧ماطمتٙمػايمٔمٙمَمء

:إلمأومقال

َمـسمركايمتًٚمٝم٥مفمٛمدووقءذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمزمْمالناألول:

سمرك إن ضمٝم٧موم٣مل: ىم١مؽمح٣مقزمـراهقيف, فم٣مَمًدا, فم٣مَمًداايمقوقء ايمتًٚمٝم٥م

أصمزأه,أهم٣مدهايمؼمَمذي. ًٓ أفم٣مدايمقوقء,وإنىم٣منٞم٣مؽمًٝم٣م,أوَمتٟمو

ايمٗمقلزمقصمقبايمتًٚمٝم٥م,َمـَمٖمرداتَمذه٤ماْلَم٣ممأَحد.ُالثانً:

الثالث: هقومقل وهذا دمايمقوقء, ؽمٛم٥م ايمتًٚمٝم٥م أن أهؾايمٔمٙمؿ مجٜمقر

ايمِمحٝمحواهللأفمٙمؿ.
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فصحٝمح٥م.همٚمـسمقوٟموَليًِؿاهللهمقوقؤهصحٝمح,وصالسم

أضم٣مدي٧م دم يمثٌت٦م ايممموط, أو ايمقاصم٣ٌمت, َمـ ايمتًٚمٝم٥م ىم٣مٞم٦م ويمق

ىم٣مٞمقا فمٛمٜمؿ ريضاهلل ايمِمح٣مزم٥م هم١من ونمغممه٣م, ايمِمحٝمحكم, دم صحٝمح٥م,

.ٞمٗمؾووقءايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿفمعمضمريِمكم

ُ همٝم٘مقنمجٔمٛم٣مفائدة: شمٌقتضمدي٧مدمايم٣ٌمب, فمعمفمدم ٞمصايمٔمٙمَمء إذا

ايمٕم٣ميم٤ماحلدي٧مإٞمَمهقَمـزم٣مبايمٖم٣مئدة,وزي٣مدةآؿمالع,وزمٔمدذيمؽيمْمرق

 ايمتحٗمٝمؼؽمٛمرصمعإلمومقهلؿ,وَٓمٛم٣مصَمـذيمؽواهللأفمٙمؿ.أٞمٛم٣مفمٛمد



**********
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 [الفصل بين المضمضة واالستنشاق]

ـْ)–51 َوفَم ِه صَمدِّ ـْ فَم َأزمِٝمِف, ـْ فَم ٍف, َُمٌَمِّ ـِ زْم َرَأْي٦ُمَرؽُمقَلؿَمْٙمَح٥َم وَم٣مَل:

 ؽْمتِٛمَُْم٣مِق»صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ:-اهللَِّ ِٓ اظمَّْْمَٚمَّم٥ِمَوا شَيْٖمِِمُؾزَمكْمَ
(ٔ)

.َأطْمَرصَمُف

(.َأزُمقَداُوَدزم١ِمؽِْمٛم٣َمِدَؤِمٝمٍػ

)–53 ـْ ايْمُقُوقِء:-ريضاهللفمٛمف-فَمقِمٍَّوفَم ََتَّْمَٚمَض»دِمِصَٖم٥ِم -شُمؿَّ

ايمَِّذيَيْٟمطُمُذ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ايْمَ٘مػِّ ـَ َواؽْمَتٛمَْثَرشَماَلشًم٣م,ُيَٚمّْمِٚمُضَوَيٛمْثُِرَِم

شَِمٛمُْفاظم٣َْمءَ
(ٕ)

ل 
٣مئِ ًَ (..َأطْمَرصَمُفَأزُمقَداُوَدَوايمٛمَّ

)–52 ـْ َوفَم َزْيٍد ـِ زْم اهللَِّ ٌِْد ايْمُقُوقِء:-ريضاهللفمٛمف-فَم »دِمِصَٖم٥ِم شُمؿَّ

َواضِمَدٍة,-وؽمٙمؿصعماهللفمٙمٝمف-َأْدطَمَؾ ىَمػٍّ ـْ َيَدُه,هَمَٚمّْمَٚمَضَواؽْمَتٛمَُْمَؼَِم

شَيْٖمَٔمُؾَذيمَِؽشَماَلشًم٣م
(ٖ)

(.,َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمفِ

*******************************الشرح:

يمٌٝم٣منايمٗمقلدمايمٖمِمؾزمكمُ:األحادٌثرحمهُهللاُتعالىُساقُالمصنؾُ

.اظمّمٚمّم٥موآؽمتٛمُم٣مق

 واًلستنشاق:حكمُالفصلُبٌنُالمضمضةُ
                                                           

صرؼ عن أبيو, (, قاؿ النووي اتفق العلماء على ضعفو, فإنو من طريق مٜٖٔرواه أبو داود ) (ٔ)
والراوي لو عن طلحة ىو ليث بن أبي سليم, وليث ضعيف, ومصرؼ مجهوؿ, وأبوه الصحيح فيو 

 أنو ليس بصحابي. 
 (.ٖٗوىو جزء من الحديث المتقدـ برقم )  (ٕ)
 (.ٖ٘وىو جزء من الحديث المتقدـ برقم ) (ٖ)



 الفصل بين المضمضة واالستنشاق[] 

ُ 

[356] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

وايمث٣مزم٦مفمـايمٛمٌلو ضمدي٧مايم٣ٌمبَليث٦ٌم,هماليًتح٤مايمٖمِمؾزمٝمٛمٜمَم,

 ـِ زْم ٌِْداهللِ صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىمَمدمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مفَم

ريضاهللفمٛمف, َْٞمَِم٣مِريِّ ْٕ فَم٣مِصٍؿا ـِ ٥ٌٌَم-َزْيِدزْم وَم٣مَل:وِمٝمَؾيَمُف:-َوىَم٣مَٞم٦ْميَمُفُصْح

ْٟم» َؿ:هَمَدفَم٣مزم١ِمَِٞم٣مٍءهَمَٟمىْمَٖمَٟمَِمٛمَْٜم٣مفَمعَمسَمَقوَّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ يَمٛم٣َمُوُوقَءَرؽُمقِلاهللَِصعمَّ

 ـْ َِم َواؽْمَتٛمَُْمَؼ هَمَٚمّْمَٚمَض, هَم٣مؽْمَتْخَرصَمَٜم٣م َيَدُه َأْدطَمَؾ شُمؿَّ شَماَلشًم٣م, َٙمُٜمََم ًَ هَمَٕم َيَدْيِف

َواضِمَدٍةهَمَٖمَٔمَؾَذيمَِؽشَماَلشًم٣م شىَمػٍّ
(ٔ)

.

ُ(:1ُ/185ُقالُاإلمامُابنُالقٌمُرحمهُهللاُفًُكتابهُزادُالمعادُ)

,َوسَم٣مَرًةزمَِثاَلٍث. َتٛمُِْمُؼ,سَم٣مَرًةزمَِٕمْرهَم٥ٍم,َوسَم٣مَرًةزمَِٕمْرهَمتَكْمِ ًْ َوىَم٣مَنَيَتَٚمّْمَٚمُضَوَي

يمِٖمَ ايْمَٕمْرهَم٥ِم ٞمِِْمَػ هَمَٝمْٟمطُمُذ ؽْمتِٛمَُْم٣مِق, ِٓ َوا اظمَّْْمَٚمَّم٥ِم زَمكْمَ َيِِمُؾ ِٚمِفَوىَم٣مَن

 ـُ
٣مايْمَٕمْرهَمَت٣مِنَوايمثَّاَلُثهَمُٝمْٚم٘مِ َهَذا,َوَأَمَّ َّٓ دِمايْمَٕمْرهَم٥ِمإِ ـُ

ُيْٚم٘مِ َٓ َْٞمِٖمِف,َو ِٕ َوٞمِِْمَٖمَٜم٣م

َؿىَم٣مَنايْمَقْصَؾزَمْٝمٛمَُٜمََم, اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َهْدَيُفَصعمَّ َأنَّ َّٓ همِٝمِٜمََمايْمَٖمِْمُؾَوايْمَقْصُؾ,إِ

 دِم "ىَمََم ايمِمَّ "ِحٝمَحكْمِ فمٛمف: ريضاهلل َزْيٍد ـِ زْم اهللَِّ ٌِْد فَم ضَمِدي٧ِم ـْ »َِم َأنَّ

َواضِمَدٍة,هَمَٔمَؾ ىَمػٍّ ـْ َؿ)ََتَّْمَٚمَضَواؽْمَتٛمَُْمَؼَِم فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ َصعمَّ َرؽُمقَلاهللَِّ

شَماَلشًم٣م زمَِثاَلِثنَمَرهَم٣مٍت)»َودِميَمْٖمٍظ:ش(,َذيمَِؽ ش(,ََتَّْمَٚمَضَواؽْمَتٛمَْثَر َأَصح  هَمَٜمَذا

ؽْمتِٛمَُْم٣مِق. ِٓ ََم٣مُرِوَيدِماظْمَّْمَٚمَّم٥ِمَوا

 ـْ
ٌَت٥ََّم,يَم٘مِ ؽْمتِٛمَُْم٣مِقدِمضَمِدي٧ٍمَصِحٝمٍحايْم

ِٓ اظمَّْْمَٚمَّم٥ِمَوا َوََلََْيِِئايْمَٖمِْمُؾزَمكْمَ

ِه: صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِففَم ـْ ٍففَم َُمٌَمِّ ـِ )»دِمضَمِدي٧ِمؿَمْٙمَح٥َمزْم اهللَُّفَمَٙمٝمِْفَرَأْي٦ُمايمٛمٌَِّلَّ َصعمَّ

                                                           
 (.ٖٕ٘أخرجو مسلم ) (ٔ)
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ؽْمتِٛمَُْم٣مِق ِٓ َوا اظمَّْْمَٚمَّم٥ِم زَمكْمَ َيْٖمِِمُؾ َؿ ؿمٙمح٥مش(,َوؽَمٙمَّ ـْ فَم َّٓ ُيْرَوىإِ َٓ  ـْ
َويَم٘مِ

٥ٌٌَم. ِهُصْح دِّ ُئْمَرُفجِلَ َٓ ِهَو صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِففَم ـْ ىػافَم
ايمٔمٙم٥م,وايمٔمالَم٥مازمـايمٗمٝمؿرَحفاهللاىمتٖمكِبذهقالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

وايمِمحٝمحأناحلدي٧مهمٝمفنمغمذيمؽَمـايمٔمٙمؾاظمتٗمدَم٥مايمتلذىمرتدمختري٨م

احلدي٧م,وهلسم٠مديإلمؤمٖمفواؿمراضمف.

شم٣مزم٦م,وومدرويَمـفمدةأوصمف,ىمَمسمٗمدمهمٜمق◙فمقمضمدي٧موأَم٣م

 دمأولىمالَمٛم٣مفمعمأضم٣مدي٧مايمقوقء.

ٛمف.ويُمٜمدهلذاضمدي٧مفمٌداهللزمـزيدزمـفم٣مصؿاظم٣مزنريضاهللفم

.وضمدي٧مفمٌداهللزمـزيدهقايمٛمصدماظمًٟميم٥م

 أن يمٝمٔمٙمؿ أهمرديم٘مـ ويمق آؽمتح٣ٌمب, فمعم دمىمػواضمد زمٝمٛمٜمَم اجلٚمع

اظمّمٚمّم٥مزمٕمرهم٥م,وآؽمتٛمُم٣مقزمٕمرهم٥مأصمزأهذيمؽ.

هديايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأضم٤مإيمٝمٛم٣م,واهللأفمٙمؿ.و

**********
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)–55 ـْ »وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-َأَٞمسٍَوفَم صعماهللفمٙمٝمف-َرَأىايمٛمٌَِّل 

-وؽمٙمؿ هَمَٗم٣مَل: اظم٣َْمُء. ٌُْف ُيِِم ْ ََل ايمٓم ْٖمِر َِمْثُؾ وَمَدَِمِف َودِم »َرصُماًل, ـْ
ًِ هَمَٟمضْم اْرصِمْع

شُوُوقَءكَ
(ٔ)

ل 
٣مئِ ًَ (..َأطْمَرصَمُفَأزُمقَداُوَد,َوايمٛمَّ

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُحكمُاًلستٌعابُفًُالطهارة

ىمت٣مبايم٘م٣مَمؾٓزمـفمديإٞمَمووعيمٌٝم٣مناظمْمٔمقنهمٝمٜمؿَمـايمرواة,فائدة:ُ

هم١منىم٣منايمْمٔمـشم٣مزمًت٣م,زمٝمٛمف,وإنىم٣منايمْمٔمـهمٝمفنمغمشم٣مزم٦م,زمٝمٛمف.

وومداؽمتٖم٣مدايمذهٌل,ايمراويإضم٣مدي٧مايمتلأٞم٘مرتفمعمويذىمررَحفاهلل

.ىمت٣مبايم٘م٣مَمؾٓزمـفمديَمـدمىمت٣مزمفَمٝمزانآفمتدال

ريضفائدة:ُ صَم٣مزمٍِر ـْ ومدصم٣مءزمٛمحقهدمصحٝمحَمًٙمؿفَم ضمدي٧مايم٣ٌمب,

 ريضاهللفمٛمف, ْم٣َّمِب اخْلَ ـُ زْم فُمَٚمُر ِن َأطْمػَمَ وم٣مل: َٟم»اهللفمٛمٜمَم, سَمَقوَّ َرصُماًل َأنَّ

                                                           
في عزوه للنسائي, إذا لم يروه ال في  -اهلل رحمو-( ووىم الحافظ ٖٚٔرواه أبو داود ) (ٔ)

واهلل أعلم. وىو من طريق جرير بن حاـز عن قتادة عن أنس, وجرير « الصغرى»وال في « الكبرى»
بن حاـز روايتو عن قتادة ضعيفة, روى عنو أحاديث مناكير, وقد ضعفو في روايتو عن قتادة أحمد 

ة جرير من الكامل, مشيًرا إلى أنو مما أنكر وابن معين, وذكر ابن عدي ىذا الحديث في ترجم
 عليو. وىذا الحديث في صحيح مسلم عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو.
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َكََمْقِوَعـُمُٖمٍرفمَ َؿهَمَٗم٣مَل:هَمؼَمَ اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ُهايمٛمٌَِّل  اْرصِمْع»عَموَمَدَِمِفهَمَٟمزْمٌَمَ

ُوُوقَءكَ ـْ
ًِ شهَمَٟمضْم َصعمَّ شهَمَرصَمَع,شُمؿَّ

(ٔ)
.

 ومديم٘مـ أَحد:هم١مٞمفأفمؾ4 وم٣مل ايمززمغم, َمٔمٗمؾاجلزريفمـأيب َمـرواي٥م

سمُمٌفأضم٣مدي٧مازمـهلٝمٔم٥م.وأضم٣مديثف

  هللاُتعالى:قالُالحافظُابنُرجبُرحمهُ

وُم٣مأٞم٘مرفمٙمٝمفضمدي٧مايمٙمٚمٔم٥م,ئمٛملهذااحلدي٧م.

.فمعمفمٚمرزمـاخلْم٣مبريضاهللفمٛمفهم٣ميمراصمحوومػهذااحلدي٧م

ُحكمُاستٌعابُالعضوُبالؽسلُفًُالوضوء:

زم٣ميمٕمًؾٕفمّم٣مءعموصمقبآؽمتٝمٔم٣مبفماجلٚمٜمقراؽمتدلذااحلدي٧موِب

.ايمقوقء

ٙمََّػ»:ايمٔم٣مصريضاهللفمٛمٜمَمويٕمٛملفمٛمفضمدي٧مفمٌداهللزمـفمٚمروزمـ خَتَ

َووَمْدهَمَٟمْدَرىَمٛم٣َم,ؽَم٣مهَمْرَٞم٣مَه٣مؽَمْٖمَرةٍدِم-وؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعم-اهللَِرؽُمقُلفَمٛم٣َّم

ـُايمَِماَلةَُأْرَهَٗمْتٛم٣َم ٟمَُوَٞمْح ُحهَمَجَٔمْٙمٛم٣َم,َٞمَتَقوَّ ًَ زمَِٟمفْمعَمهَمٛم٣َمَدىَأْرصُمٙمِٛم٣َمفَمعَمَٞمْٚم

وَْمَدامَِوزُمُْمقنِيمأِْلَفْمَٗم٣مِبَوْيٌؾايْمُقُوقءََأؽْمٌُِٕمقا:َصْقسمِفِ ْٕ ـَا (ٕ) «ايمٛم٣َّمرَِِم
.

                                                           
 (.ٖٕٗأخرجو مسلم ) (ٔ)
ُ(.ٕٔٗأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٕ(
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إَٓم٣مضمِمؾَمـو مج٣مهغمأهؾايمٔمٙمؿفمعموصمقبآؽمتٝمٔم٣مبيمٙمٔمّمق,

,وومقيمفَمردودٕٞمفوم٣ممقبآؽمتٝمٔم٣مبأيبضمٛمٝمٖم٥مرَحفاهللأٞمفوم٣مل:زمٔمدموصم

.فمعمايمرأيوٕنَمـَليًتقفم٤مَليٕمًؾَم٣مأَمراهللزمف

ُحكمُمنُتركُمثلُاللمعةُفًٌُده,ُأوُفًُرجلهُفًُالوضوء:

ئمٝمد هؾ دميده, أو دمرصمٙمف, ايمٙمٚمٔم٥م, َمثؾ سمرك اظمتقوئ أن ر وُمدِّ هم١من

ايمقوقء؟

اخلْم٣مب زمـ زمحدي٧مفمٚمر ًٓ اؽمتدٓ ذيمؽ إلم ايمٔمٙمؿ ذه٤مزمٔمضأهؾ

ش.ٟمضمًـووقءكهمارصمع»ريضاهللفمٛمف,:

َمـضمٝم٧مضمِمؾاخلٙمؾ,وذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلماٞمفئمٝمدايمقوقء

.واهللأفمٙمؿ,,إٓإذاىم٣منومدؿم٣ملايمٖمِمؾوهقايمِمحٝمح

**********
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 [االقتصاد في ماء الوضوء]

صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهللَِّ»ريضاهللفمٛمفوَم٣مَل:)َوفَمٛمُْف–53

٥ِم- ًَ ٣مِعإلَِمََخْ ُؾزم٣ِميمِمَّ
ًِ ,َوَيْٕمَت ُٟمزم٣ِمظمُْدِّ شَأَْمَدادٍَيَتَقوَّ

(ٔ)
(.,َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمفِ

*******************************الشرح:

ومدراظم٣مءاظمًتٔمٚمؾدمايمٕمًؾ,يمٌٝم٣منساقُالمصنؾُرحمهُهللاُالحدٌث:

ودمايمقوقء.

ُ(:4ُ/2ُقالُالنوويُرحمهُهللاُتعالىُفًُشرحُمسلمُ)

ٍر. َُمَٗمدَّ ِؾنَمغْمُ ًْ اظم٣َْمَءايمَِّذيَُيِْزُئدِمايْمُقُوقِءَوايْمُٕم ٙمُِٚمقَنفَمعَمَأنَّ ًْ َعاظمُْ َأمْجَ

ِؾَوُهَقصَمَرَي٣مُناظم٣َْمِءفَمعَم ًْ ُطايْمُٕم زَمْؾَيْ٘مِٖملهمِٝمِفايْمَٗمٙمِٝمُؾَوايْمَ٘مثغُِمإَِذاُوصِمَدَذْ

فَْمَّم٣مِء. ْٕ ىػاا
  قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

أٞمفٓيُمؼمطايم٘مثغم,أوايمٗمٙمٝمؾ,ويم٘مـايمث٣مزم٦مفمـذيمؽفمٙمٚمٛم٣مإًذافمٙمٚمٛم٣م

همرزمَم زم٣ميمٗمٙمٝمؾَمـاظم٣مء, ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأٞمفىم٣منيتقوٟم

يتقوٟمزم٣مظمد,ويٕمتًؾزم٣ميمِم٣مع.

هقأرزمٔم٥مأَمداد.وايمِم٣مع:

                                                           
 (.ٔ٘( )ٕٖ٘(, ومسلم )ٕٔٓرواه البخاري ) (ٔ)
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٣َم»ودمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م,وم٣ميم٦م: ىَم٣مَٞم٦ْمَأَنَّ

َأْو َأَْمَداٍد شَماَلشَم٥َم ُع ًَ َي َواضِمٍد, إَِٞم٣مٍء دِم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ َوايمٛمٌَِّل  ِهَل ُؾ
ًِ سَمْٕمَت

َذيمَِؽ ـْ ٣ًٌمَِم شوَمِري
(ٔ)

.

 وَم٣ميَم٦ْم: فمٛمٜم٣م ريضاهلل فَم٣مئَُِم٥َم ـْ فَم ضمدي٧م َمـ ايمِمحٝمحكم ىُمٛم٦ُْم»ودم

اهللُ َصعمَّ َوايمٛمٌَِّل  َأَٞم٣م ُؾ
ًِ يَمُفَأنْمَت ُيَٗم٣مُل وَمَدٍح ـْ َِم َواضِمٍد, إَِٞم٣مٍء ـْ َِم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف

شايمَٖمَرُق
(ٕ)

.

ش.َوايْمَٖمَرُقشَماَلشَم٥ُمآُصعٍ»وفمٛمدَمًٙمؿ,وَم٣مَلوُمتْٝم٥ٌُم:وَم٣مَلؽُمْٖمٝم٣مُن:

ىَم٣مَن»ودمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مَأَٞمسزمـَم٣ميمؽريضاهللفمٛمف,َيُٗمقُل:

فَمٙمَ اهلُل َصعمَّ اهلِل ٟمَُرؽُمقُل َوَيَتَقوَّ ََمَ٘م٣مىمِٝمَؽ زمَِخْٚمِس ُؾ ًِ َيْٕمَت َؿ َوؽَمٙمَّ ْٝمِف

قكٍ شزمَِٚم٘م 
(ٖ)

.

هقاظمد,ىمَمذىمرذيمؽايمٛمقويرَحفاهللسمٔم٣ملم.واظم٘مقك:

ىَم٣مَنَرؽُمقُل»ودمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مؽَمِٖمٝمٛم٥ََمريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل:

٣م ايمِمَّ ُٙمُف ًِّ ُيَٕم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ئُُفاهللِ َوُيَقوِّ ٛم٣َمزَم٥ِم, اجْلَ ـَ َِم اظم٣َْمِء ـَ َِم ُع

شاظمُْد 
(ٗ)

.

                                                           
 (.ٕٖٔأخرجو مسلم ) (ٔ)
 (.ٜٖٔ(, ومسلم )ٕٓ٘)أخرجو البخاري  (ٕ)
 (.ٕٖ٘أخرجو مسلم ) (ٖ)
 (.ٕٖٙأخرجو مسلم ) (ٗ)
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ُ ا ُهذاإذا هم١منهم:علمنا ونمًٙمف, ووقئف, دم يٗمتِمد أن يمٙمٚمًٙمؿ ٝمٛمٌٕمل

 ـْ فَم ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, ـِ زْم وومدسمٗمدمضمدي٧مفَمْٚمِرو ايمُمٝمْم٣منضمريصفمعماْلهاف,

ايمٛمٌَِّلِّ إلَِم َأفْمَرايِب  صَم٣مَء وَم٣مَل: ِه صَمدِّ ـْ فَم َأزمِٝمِف, ـِ فَم َٟميُمُف ًْ َي َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ

وَم٣مَل: ايْمُقُوقَءشَماَلشًم٣مشَماَلشًم٣م,شُمؿَّ َزاَدفَمعَم»ايْمُقُوقِء,هَمَٟمَراُه ـْ ايْمُقُوقُء,هَمَٚم َهَ٘مَذا

ىَوـَمَٙمؿَ شَهَذاهَمَٗمْدَأؽَم٣مَءَوسَمَٔمدَّ
(ٔ)

.

ُومعلومُأنُالظلمُمحرم,ُوهوُأنواع:ُ

وهقايمممكإىمػمايمذيايمٓمٙمؿهمٝمَمزمكمايمٔمٌدوزمكماهللفمزوصمؾ,األول:

َكيَمُٓمْٙمٌؿفَمٓمِٝمؿٌ}اهللفمزوصمؾ:وم٣ملٓيٕمٖمرهاهللفمزوصمؾ, ْ ايمممِّ .{إِنَّ

ايمٓمٙمؿهمٝمَمزمكمايمٔم٣ٌمدأٞمٖمًٜمؿ,الثانً: ـْ ىمَمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم

اهللَُّفَمٛمُْٜمََم, فُمَٚمَرَريِضَ ـِ ٌِْداهللَِّزْم َؿوَم٣مَل:فَم اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ ايمٓم ْٙمُؿ»فَم

شـُمُٙمََمٌتَيْقَمايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ
(ٕ)

.

الثالث: ىمَمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِبايمٓمٙمؿهمٝمَمزمكمايمٔمٌدوٞمٖمًف,

َوؽَمٙمَّؿَ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل وَم٣مَل وَم٣مَل: فَمٛمُْف, اهللَُّ »َُمقؽَمكَريِضَ اهللََّ: إِنَّ

ُيْٖمٙمِْتفُ ْ ََل َأطَمَذُه ضَمتَّكإَِذا يمِٙمٓم٣َّمَِلِ يَمُٝمْٚمقِم ش وَمَرَأ: شُمؿَّ إَِذا}وَم٣مَل: َؽ َرزمِّ َأطْمُذ َوىَمَذيمَِؽ

َأطْمَذُهَأيمِٝمٌؿؾَمِديٌد ٥ٌَمإِنَّ
[201]هقد:{َأطَمَذايمُٗمَرىَوِهَلـَم٣مظمِ

(ٖ)
.

                                                           
 (, واللفظ لو, وغيره, وقد سبق معنا.ٓٗٔأخرجو النسائي ) (ٔ)
 (.ٜٕٚ٘(, ومسلم )ٕٚٗٗأخرجو البخاري ) (ٕ)
 (.ٖٕٛ٘(, ومسلم )ٙٛٙٗأخرجو البخاري ) (ٖ)
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ُُ:وذكرُاإلمامُالشافعًُفًُهذاُالموطن

أنإَمرئمقدإلماظمٕمتًؾٞمٖمًف,همٌٔمّمٜمؿاظم٣مءايم٘مثغمٓي٘مٖمٝمف,واظم٣مءَمـ

ايمٗمٙمٝمؾي٘مٖمٝمف.

زمٝمٛمَميمقأرادأني٘متٖملزمٚمثؾهذادمايمقوقء,أوزمٟمومؾَمٛمفيم٘مٖم٣مه,ٓؽمٝمَم

,واهللإذاسمقوٟمَمرةَمرة,أوسمقوٟمَمرسمكمَمرسمكم,هم٣مظمًٟميم٥مفم٣مئدةإلمآومتِم٣مد

.اظمقهمؼ

**********
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 [يقال بعد الوضوء ما]

فُمَٚمَر–51 ـْ صعماهللفمٙمٝمف-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ-ريضاهللفمٛمف-)َوفَم

إيَِمَف»وؽمٙمؿ: َٓ َيُٗمقُل:َأؾْمَٜمُدَأْن ٌُِغايْمُقُوقَء,شُمؿَّ ًْ ُٟم,هَمُٝم َأضَمٍدَيَتَقوَّ ـْ ََم٣مَِمٛمُْ٘مْؿَِم

َوَأؾْم يَؽيَمُف, َذِ َٓ  َوضْمَدُه اهللَُّ َّٓ هُمتَِح٦ْميَمُفإِ َّٓ إِ َوَرؽُمقيُمُف, ٌُْدُه فَم ًدا حُمَٚمَّ َأنَّ َٜمُد

ٛم٥َّمِ شَأزْمَقاُباجْلَ
(ٔ)

ٙمٌِؿ. ًْ ,َأطْمَرصَمُفَُم

 َوَزاَد: َِمِذي  ْ »َوايمؼمِّ ـَ َِم َواصْمَٔمْٙمٛمِل ازمكَِم, ايمتَّقَّ ـَ َِم اصْمَٔمْٙمٛمِل ُٜمؿَّ ايمٙمَّ

ـَ ِري شاظمَُْتَْمٜمِّ
(ٕ)

(.

*******************************الشرح:

ُالوضوء ُعقب ُالمستحب ُالذكر ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ُساق
ُ.والحدٌثُبطولهُفًُمسلم

وم٣ملفم٣مَمرزمـفمٗم٥ٌمفمـ ٞمقزمتل,همج٣مءتاْلزمؾ,رفم٣مي٥مفمٙمٝمٛم٣مىم٣مٞم٦م:

حيدثوم٣مئَموؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعماهللرؽمقلهمٟمدرىم٦مزمٔمًم,همروضمتٜم٣م

يٗمقمشمؿووقءه,همٝمحًـيتقوٟمَمًٙمؿَمـَم٣م»ومقيمف:َمـهمٟمدرىم٦مايمٛم٣مس,

:وم٣ملشاجلٛم٥ميمفوصم٦ٌمإٓووصمٜمف,زمٗمٙمٌففمٙمٝمٜمَمَمٗمٌؾرىمٔمتكم,همٝمِمعم

همٛمٓمرتأصمقد,ومٌٙمٜم٣مايمتل:يٗمقليديزمكموم٣مسمؾهم١مذاهذه,أصمقدَم٣م:همٗمٙم٦م

                                                           
 .( ٖٕٗرواه مسلم ) (ٔ)
 الزيادة التي عند الترمذي ال تصح.(, وىذه ٘٘أخرجو الترمذي ) (ٕ)
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فمٚمرهم١مذا وم٣مل. وم٣ملآٞمٖم٣م,صمئ٦مرأيتؽومدإن: همذىمره: »وزاد. ايمثَمٞمٝم٥م,:

ُ.شؾم٣مءأُّي٣مَمـيدطمؾ

 ش.فمٚمرزمـاخلْم٣مبريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

هقأزمقضمٖمصأَمغماظم٠مَمٛمكم,شم٣مناخلٙمٖم٣مءايمراؾمديـريضاهللفمٛمٜمؿ,شم٣من

زم٘مرايمِمديؼهذهإَم٥مهمّماًل,زمٔمدايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿوأيب

.أفمزاهللزمفاْلؽمالمريضاهللفمٛمف,وهقأضمدايمٔمممةاظمٌمميـزم٣مجلٛم٥م

ٌْدِهمٖملايمٌخ٣مريفمـ ـِاهللَِّفَم ُٔمقدٍزْم ًْ ََم ةًِزيْمٛم٣َمََم٣م:»وَم٣مَلفَمٛمُْف,اهللََُّريِضَ َأفِمزَّ

شفُمَٚمرَُأؽْمَٙمؿََُمٛمُْذ
(ٔ)

.فمعميديفدويم٥ماظمجقس,يمزوالوسمٌٕمّمفايمراهمّم٥م,

ايمٗمرآندمومري٤مَمـ واهمؼ أٞمف َمٛمٜم٣م: همّم٣مئؾفمٓمٝمٚم٥م, ريضاهللفمٛمف ويمف

اهللسمٔم٣ملم.فممميـَمقؿمٛم٣ًم,ذىمره٣مايمًٝمقؿملرَحفاهلل

َم٣موم٣ملفمٌداهللزمـفمٚمرزمـاخلْم٣مبريضاهللفمٛمٜمَم:ىمٛم٣مٞمح٤ًمومنها:

أنايمٗمرآنيٛمْمؼفمعميم٣ًمنفمٚمرريضاهللفمٛمف.

َم٣مصم٣مءدمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مأيبومت٣مدةريضاهللفمٛمف,أنومنها:

 وم٣مل: وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم َوفمُ»ايمٛمٌل زَمْ٘مٍر, َأزَم٣م ُيْمِٝمُٔمقا َٚمَرهَم١مِْن

شَيْرؾُمُدوا
(ٕ)

.

                                                           
ُ(.ٖٖٙٛفي صحيحو برقم: ) البخاريأخرجو  (ٔ(

 (.   ٔٛٙأخرجو مسلم ) (ٕ)
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رؽمقلاهللاومتؾؾمٜمٝمًد وؽمٙمؿ-دمَمديٛم٥م َمٗمتٙمف-صعماهللفمٙمٝمف وومِم٥م

واحل٘مؿ زم٣مٕضم٘م٣مم رومؿ,َمٙمٝمئ٥م ايمٌٝمٔم٥م ومِم٥م دم ايمٌخ٣مري أطمرصمف :وومد

.(3100)

ش.َم٣مَمٛم٘مؿَمـأضمديتقوٟم»قوله:ُ

.ايمٛم٣مهمٙم٥مؾم٣مَمؾيمٙمرصم٣ملوايمٛم٣ًمء,وؽمقاءىم٣منايمقوقءيمٙمٖمريّم٥م,أو

ش.ايمقوقءهمٝمًٌغ»قوله:ُ

أيىمَمزمٝمٛمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

ش.شمؿيٗمقل»قوله:ُ

أييٗمقلهذاايمذىمر,زمٔمدايمٖمراغَمـايمقوقء.

ُ اهلِل»قوله: ٌُْد فَم ًدا حُمَٚمَّ َوَأنَّ يَؽ َذِ َٓ  َوضْمَدُه اهلُل َّٓ إِ إيَِمَف َٓ  َأْن َأؾْمَٜمُد

هُمتَِح٦ْميَمُفَأزْمَقاُبا َّٓ ٣َمؾَم٣مءََوَرؽُمقيُمُفإِ َأُّيِّ ـْ ٛم٥َِّمايمثَََّمٞمَِٝم٥ُمَيْدطُمُؾَِم ش.جْلَ

.هلذهايم٘مٙمٚم٥مايمٔمٓمٝمٚم٥مأيأومروأفمؼمفوأٞمٗم٣مد:شأؾمٜمد»قوله:ُف

ُو اهلل»قوله: إٓ إيمف ايمٔمروة:شٓ واْلطمالصوهل ايمتقضمٝمد ىمٙمٚم٥م هل

وومدسمقؽمٔم٦مدمزمٝم٣منأضم٘م٣مَمٜم٣مدمذضملفمعمىمت٣مب,ايمقشمٗمك,وأهمّمؾايمذىمر

.ايمتقضمٝمد

سمقىمٝمديمإلشم٣ٌمت.ش:وضمده»قوله:ُ

سمقىمٝمديمٙمٛمٖمل.ش:ٓذيؽيمف»قوله:ُ
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ُ أنحمٚمد»قوله: فمعمَمٗمت٢مهذاش.وأؾمٜمد وإٞمٗم٣مد زم٣ميمرؽم٣ميم٥م يمف أيأومر

ؿم٣مفمتفهمٝمَمأَمروسمِمديٗمفدمَم٣مأطمػموآٞمتٜم٣مءفمَمَنك:اْلومرار,وَمٔمٛمكذيمؽ

.إٓزمَمذعفمٛمفوزصمر,وأنٓئمٌداهلل

.وأٞمزيمقهَمٛمزيم٥مإيمقهٝم٥مايمذيـيٕمٙمقنهمٝمفيمٕمالةردفمعماش:فمٌده»قوله:ُ

ُو ورؽمقيمف»قوله: فمعماجلٖم٣مةش: رد اهلل, صعم حمٚمًدا أن يزفمٚمقن ايمذيـ

اؽمتْم٣معأنَيٚمعايمٛم٣مسفمعمأَمقر هقإٓذىمل, َم٣م وؽمٙمؿ, وفمعمآيمف فمٙمٝمف

ختٝمٙمٝم٥م.

يٗمقلاهللفمزوصمؾ: اهللفمزوصمؾ, ىمَموصٖمف زمؾهقفمٌداهللورؽمقيمف,

َوضْمٌلُيقضَمكَوََم٣م} َّٓ َقىإِْنُهَقإِ اهْلَ ـِ .{َيٛمْْمُِؼفَم

ش.إٓهمتح٦ميمفأزمقاباجلٛم٥مايمثَمٞمٝم٥م»قوله:ُ

زمٝم٣منأنأزمقاباجلٛم٥مشمَمٞمٝم٥م,زمٝمٛمَمأزمقابايمٛم٣مرؽمٌٔم٥مأزمقاب,ىمَموم٣ملفٌه:ُ

قمٌ}سمٔم٣ملم: ًُ زَم٣مٍبَِمٛمُْٜمْؿصُمْزٌءََمْٗم ُ٘مؾِّ
ٌَْٔم٥ُمَأزْمَقاٍبيمِ ٣مؽَم .{هَلَ

ش.َمـأيتٜم٣مؾم٣مءيدطمؾ»قوله:ُ

أيأناهللفمزوصمؾيقمايمٗمٝم٣مَم٥مَيغمهدمايمدطمقلَمـأيتٜم٣مؾم٣مء.

هلذاايمذىمر,همٝمٛمٌٕملأُّي٣ماظمًٙمؿأنيمٙمقوقءووهذايدلفمعمهمّمؾفمٓمٝمؿ

َت٣مهمظفمٙمٝمف,أنٓسمزهدفمـَمثؾهذاايمذىمرايمث٣مزم٦مفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

وفمعمآيمفوؽمٙمؿ.
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اهللفمزوصمؾواؽمعوفمٓمٝمؿوىمٌغم,هم١مذاديمٝمؾفمعمأنهمّمؾ:الحدٌثُفًف

وزمرَحتف زمٖمّمٙمف أدطمٙمؽ فمٚمؾ زمٗمٙمٝمؾ يدطمٙمؽاجلٛم٥م أن وصمؾ فمز اهلل أراد

وزم٘مرَمف.

ؼموٜم٣ماهللفمزوصمؾفمعمهمّمؾايمقوقء,هذهايمٔم٣ٌمدةاجلٙمٝمٙم٥مايمتلاهمفٌه:ُو

.هذهإَم٥م

ُ قوله: َمـ»)ويمٙمؼمَمذي: واصمٔمٙمٛمل ايمتقازمكم َمـ اصمٔمٙمٛمل ايمٙمٜمؿ

ش(.اظمتْمٜمريـ

ايمزي٣مدةحيًٛمٜم٣مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿ,وهلزي٣مدةَمّمْمرزم٥منمغمشم٣مزمت٥م.هذه

ُ(:188ُ-1/187ُقالُاإلمامُابنُالقٌمُرحمهُهللاُفًُزادُالمعادُ)

ِٚمَٝم٥ِم. ًْ ايمتَّ ِفؾَمْٝمًئ٣منَمغْمَ
ُفىَم٣مَنَيُٗمقُلفَمعَمُوُوقئِ َٖمْظفَمٛمُْفَأٞمَّ ىػاَوََلْحُيْ

  قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

ايمراهمّم فمعم رد ُمـوهذا زمٗمقهلؿ, يٗمقل وَمـ وايمِمقهمٝم٥م, وايمُمٝمٔم٥م, ٥م,

ايمٙمٜمؿٞم٣مويمٛملىمت٣ميبزمٝمٚمٛمل, سمٌٝمضايمقصمقه, ايمٙمٜمؿزمٝمضوصمٜمليقم يٗمقل:

,ودفم٣م ًٓ ايمٙمٜمؿٓسمٛم٣مويمٛملىمت٣ميبزمُمَمرم,هم٘مؾَم٣مهمٔمؾهمٔماًلدمايمقوقءوم٣ملومق

زمدفم٣مءَمٌتدع.

ُثمُقالُالعالمةُابنُالقٌمُرحمهُهللا:ُ

َأْذىمَ دِم ضَمِدي٧ٍم َيُٗمْؾَوىُمؾ  ْ ََل خُمَْتَٙمٌؼ هَمَ٘مِذٌب فَمَٙمْٝمِف, ايمَِّذيُيَٗم٣مُل ايْمُقُوقِء ٣مِر

 ٦ٌََمفَمٛمُْفنَمغْمُ شَم َٓ تِِف,َو َُمَّ
ِٕ َٚمُف فَمٙمَّ َٓ َؿؾَمْٝمًئ٣مَِمٛمُْف,َو فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ َرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ
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 يمِِف, َأوَّ دِم ِٚمَٝم٥ِم ًْ ايمتَّ »)وومقيمف: َٓ  َأْن يَمُف,َأؾْمَٜمُد يَؽ َذِ َٓ  َوضْمَدُه اهللَُّ َّٓ إِ إيَِمَف

ٌُْدُهَوَرؽُمقيُمفُ ًدافَم حُمَٚمَّ دِمآطِمِرِه.ش(َوَأؾْمَٜمُدَأنَّ

ا:   ثمُقالُرحمهُهللاُتعالىُفًُالزادُأٌضا

ُهقَ َٓ  اَلِة, ايمِمَّ ٣ٌَمضَم٥َم
اؽْمتِ َٓ َو َدِث احْلَ َرهْمَع َٞمَقْي٦ُم يمِِف: َأوَّ دِم َيُٗمقُل ـْ َيُ٘م ْ َوََل

زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍد َٓ  َواضِمٌد, ضَمْرٌف َؽ
َذيمِ دِم فَمٛمُْف ُيْرَو ْ َوََل ٌَت٥ََّم, ايْم َأْصَح٣مزمِِف ـْ َِم َأضَمٌد َٓ َو

٣مَوَز ُفجَتَ ٦ٌُْمفَمٛمُْفَأٞمَّ َؽََلَْيْث
,َوىَمَذيمِ َؤِمٝمٍػ,َوََلَْيَتَج٣مَوِزايمثَّاَلَثوَمط  َٓ َصِحٝمٍحَو

َويَم٘مِ , ٌَكْمِ َوايْمَ٘مْٔم إؿَِم٣ميَم٥ِماظمِْْرهَمَٗمكْمِ ضَمِدي٧َم ُل َؽَوَيَتَٟموَّ
َذيمِ َيْٖمَٔمُؾ ىَم٣مَن َأزُمقُهَرْيَرَة ـْ

ِة. ىػاايْمُٕمرَّ
واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم

**********
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 [ما يشترط للمسح على الخفين]

[باب المسح على الخفين]

*******************************الشرح:

اظمًحفمعماخلٖمكمَمـإضم٘م٣ممايمممفمٝم٥مايمتلسمدلفمعميني٥مايمديـ,هم١من

اْلٞم٣ًمنإذاؽم٣مهمرؾمؼفمٙمٝمفٞمزعاخلٖم٣مفدمىمؾَمرة,وإذااؾمتدايمػمداضمت٣مج

هم٘م٣منَمـيني٥مهذاايمديـأن,رصمٙمٝمف,يمتٟمشمرهؿزم٣ميمٕمًؾدمىمؾَمرةإلمسمٕمْمٝم٥م

.عمإَم٥مفم٣مدمضم٣ملايمْمٜم٣مرةختٖمٝمٖمًاظمًحفمعماخلٖمكماهللذع

واظمًحَيتٙمػفمـايمٕمًؾ4هم١منايمٕمًؾيٙمزمهمٝمفإؽم٣ميم٥ماظم٣مءفمعمايمٔمّمق,

همٝمف يٙمزم وٓ ايمٔمّمق, فمعم اظم٣مء زمٔمض زمتٚمرير زمف ي٘متٖمل اظمًح زمٝمٛمَم

آؽمتٝمٔم٣مب,ىمَمهقاحل٣ملدماظمًحفمعماخلٖمكم.

ُ(:1/216ُقالُابنُقدامةُرحمهُهللاُتعالىُفًُالمؽنًُ)

٥ِمَأْهِؾايْمِٔمْٙمِؿ. ٌزفِمٛمَْدفَم٣مَمَّ
صَم٣مئِ كْمِ ٖمَّ ُحفَمعَماخْلُ ًْ اظمَْ

٣ٌَمَرِكوَم٣مَل: اظمُْ ـِ ازْم ـْ اظمُْٛمِْذِرفَم ـُ اطْمتاَِلٌفوضَمَ٘مكازْم كْمِ ٖمَّ ِحفَمعَماخْلُ ًْ يَمْٝمَسدِماظمَْ

ُفصَم٣مئٌِز. َأٞمَّ

 وَم٣مَل: ـِ ًَ احْلَ ـْ َأْصَح٣مِبَوفَم ـْ َِم ٌُْٔمقَن ؽَم شَمٛمِل ضَمدَّ اهللَِّ اهللَُّ-َرؽُمقِل َصعمَّ

َؿ »-فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرؽُمقَلاهللَِّ َؿ-َأنَّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ كْمِ-َصعمَّ ٖمَّ َحفَمعَماخْلُ ًَ ش.ََم
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ُأََمٝم٥ََّم. ـِ ََم٣ميمٍِؽ,َواظمُِْٕمغَمِة,َوفَمْٚمِروزْم ـِ ؽَمْٔمِدزْم ـْ ,فَم ٌَُخ٣مِري  »َوَرَوىايْم ايمٛمٌَِّلَّ -َأنَّ

َؿَص اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ كْمِ-عمَّ ٖمَّ َحفَمعَماخْلُ ًَ ش.ََم

 ـْ ,»َوَرَوىَأزُمقَداُود,فَم كْمِ ٖمَّ َحفَمعَماخْلُ ًَ َٟم,َوََم ُفسَمَقوَّ ٌِْداهللَِّ,َأٞمَّ فَم ـِ زْم صَمِريِر

َرَأْي٦مَرؽُم َووَمْد َح, ًَ َأَْم َأْن َيْٚمٛمَُٔمٛمِل ََم٣م َهَذا؟وَم٣مَل: َأسَمْٖمَٔمُؾ يَمُف: هَمِٗمٝمَؾ اهللَِّ -قَل

َؿ اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ٌَْؾُٞمُزوِلاظْم٣َمئَِدِةَأْوزَمْٔمَدُه؟هَمَٗم٣مَل:ََم٣م-َصعمَّ ُح,هَمِٗمٝمَؾيَمُف:وَم ًَ َيْٚم

 اهللَِّ َرَأْي٦مَرؽُمقَل إنِّ وَم٣مَل: ُف َأٞمَّ ِرَواَي٥ٍم, َودِم اظم٣َْمِئَدِة. ُٞمُزوِل زَمْٔمَد َّٓ -َأؽْمَٙمْٚم٦مإ

اهللَُّفمَ َؿَصعمَّ ْٝمفِ-َٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َحفَمعَمطُمٖمَّ ًَ َٟم,َوََم سَمَقوَّ ش.زَم٣مَل,شُمؿَّ

إؽْماَلَمصَمِريٍرىَم٣مَنزَمْٔمَدُٞمُزوِلاظم٣َْمئَِدِة.وَم٣مَلإزْمَراِهٝمُؿ: َنَّ
ِٕ ٌُُٜمْؿَهَذا4 هَمَ٘م٣مَنُئْمِج

َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمِف.

 ايمٛمٌَِّلِّ ـْ َؿ-َوَرَواُهضُمَذْيَٖم٥ُم,َواظمُِْٕمغَمُة,فَم اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمِٜمََم.-َصعمَّ

 َأَْحَُد: ووَم٣مَل ـْ فَم ضَمِديًث٣م َأْرزَمُٔمقَن همِٝمِف ٌء, َرْ ِح ًْ اظمَْ ـْ َِم وَمْٙمٌِل دِم يَمْٝمَس

 فَمَٙمٝمْ-َأْصَح٣مِبَرؽُمقِلاهللَِّ اهللَُّ َؿَصعمَّ -ِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ-ََم٣مَرهَمُٔمقاإلَمايمٛمٌَِّلِّ َصعمَّ

ىػاَوََم٣مَووَمُٖمقا.-فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ
ُ-1/415ُوقالُالحافظُابنُحجرُرحمهُهللاُفًُالتخلٌصُالحبٌر)

َأَْحَ(:416 ََم٣مُم وَم٣مَلهَمَٗمْدوَم٣مَلاْْلِ َوُهَقىَمََم ِحىَمثغَِمٌة ًْ ضََم٣مِدي٧ُمدِمزَم٣مِباظمَْ ْٕ ُدَوا

َح٣مزَم٥ِمََمْرهُمقفَم٥ًمَوََمْقوُمقهَم٥ًم. ايمِمَّ ـْ همِٝمِفَأْرزَمُٔمقَنضَمِديًث٣مفَم

َأضَمٍدَوَأْرزَمِٔمكَم.ُفٌه:َوَقاَلُاْبُنُأَِبًَُحاِتٍمُ ـْ فَم
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 ؽْمتِْذىَم٣مِر: ِٓ ا دِم ايْمػَمِّ ٌِْد فَم ـُ ازْم َؿَووَم٣مَل َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـْ َرَوىفَم

َح ًْ َح٣مزَم٥ِم.اظمَْ ايمِمَّ ـْ َٞمْحُقَأْرزَمِٔمكَمَِم كْمِ ٖمَّ فَمعَماخْلُ

 اظمُْٛمِْذِر: ـُ ازْم َأْصَح٣مِبَوَٞمَٗمَؾ ـْ َِم ٌُْٔمقَن ؽَم شَمٛمِل ضَمدَّ وَم٣مَل يِّ ٌٌَْمِ ايْم ـِ ًَ احْلَ ـْ فَم

كْمِ ٖمَّ ُحفَمعَماخْلُ ًَ ُفىَم٣مَنَيْٚم َؿَأٞمَّ اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرؽُمقِلاهللََِّصعمَّ

ٌََٙمَغشَمََمٞمكَِمَصَح٣مزمِٝم٣ًّمَوَذىَمَر ََمٛمَْدْهأؽمَمءَمـورآهدِمسَمْذىمَِرسمِِفهَم ـُ َأزُمقايْمَٗم٣مؽِمِؿزْم

دِمؽُمٛمَٛمِِفمَج٣َمفَم٥ًم. ٌَْٝمَٜمِٗمل  َِمٛمُْٜمْؿمَج٣َمفَم٥ًمَوايْم َِمِذي  ْ َدايمؼمِّ َوَهَ

 : ايْمػَمّ ٌِْد فَم ـُ ازْم ُيرَْووَم٣مَل ْ ََل ٣مفَم٥ًم مَجَ َِمٛمُْٜمْؿ َد َهَ َأْن َِمٛمُْٜمْؿزَمْٔمَد ِهْؿ نَمغْمِ ـْ فَم َو

٣ٌَّمٍسَوَأيِبُهَرْيَرةَ فَم ـِ َُم٥َمَوازْم
فَم٣مئِ ـْ ٦ٌُُمفَم َيْث َٓ َءايمَِّذي ْ ايمًمَّ َّٓ طِماَلٌفإ

ِحَوُهَقزَم٣مؿمٌِؾوُمْٙم٦ُم:وَم٣مَلَأَْحَُد: ًْ ضَمِدي٧ُمَأيِبُهَرْيَرَةدِمإْٞمَ٘م٣مِراظمَْ َيِِمح  َٓ

ضَم ـْ َِم اَروُمْْمٛمِل  .َوَرَوىايمدَّ كْمِ ٖمَّ ِحفَمعَماخْلُ ًْ ٣ٌَمَتاظمَْ َُم٥َمإشْم
ِدي٧ِمفَم٣مئِ

يَمُف هَمَٗم٣ميَم٦ْم َذيمَِؽ ـْ فَم ٣مَه٣م إيَّ ؽُم٠َمايمِِف دِم َه٣مٞمٍِئ ـِ زْم ْيِح ضَمِدي٧ُمُذَ َذيمَِؽ ُد َوُي٠َميِّ

فِمْٙمَؿرِمزمَِذيمَِؽ. َٓ ٣َموَم٣ميَم٦ْم َأيِبؿَم٣ميم٤ٍِمَودِمِرَواَي٥ٍمَأَنَّ ـَ ؽَمْؾازْم

٣مََم٣مَأطْم ٥ٌََم:َوَأَمَّ َأيِبؾَمْٝم ـُ ٍدَرصَمُفازْم حُمَٚمَّ ـِ صَمْٔمَٖمِرزْم ـْ إؽْمََمفِمٝمَؾفَم ـِ ضَم٣مسمِِؿزْم ـْ فَم

 : فَمقِم  وَم٣مَل وَم٣مَل: َأزمِٝمِف ـْ كْمِ»فَم ٖمَّ اخْلُ ايْم٘مَِت٣مُب ٌََؼ ؽَم ََلْش, ًدا حُمَٚمَّ َنَّ
ِٕ  َُمٛمَْٗمْمٌِع هَمُٜمَق

ُيْدِرْكفَمٙمِٝم٣ًّم.
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َمُ ـُ ُدزْم ٣مََم٣مَرَواُهحُمَٚمَّ َوَأَمَّ ـِ إزْمَراِهٝمَؿزْم ـْ َأيِبُأَوْيٍسفَم ـِ إؽْمََمفِمٝمَؾزْم ـْ َٜم٣مصِمٍرفَم

فَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣موَم٣ميَم٦ْم: ـْ ايْمَٗم٣مؽِمِؿفَم ـْ فَم َِمكْمِ احْلُ ـِ َداُودزْم ـْ إؽْمََمفِمٝمَؾفَم

هَمُٜمَقزَم٣مؿمٌِؾ" كْمِ ٖمَّ َحفَمعَماخْلُ ًَ َأْنَأَْم ـْ َِم إرَمَّ َْنَأوْمَْمَعِرصْمقِمَأضَم٤م  ."فَمٛمَْٜم٣مَٕ

٣ٌَّمَن: ضِم ـُ ِدي٧َم.وَم٣مَلازْم َُمَٜم٣مصِمٍرىَم٣مَنَيَّمُعاحْلَ ـُ ُدزْم حُمَٚمَّ

َأيِبَداُودوَم٣مَل: ـْ فَم ي  صُمرِّ ْٔ َأؽْمَٙمَؿإلَمَوَأنْمَرَبَرزمِٝمَٔم٥ُمهمِٝمََمضَمَ٘م٣مُها ـُ صَم٣مَءَزْيُدزْم

,هَمَٗم٣مَلَرزمِٝمَٔم٥مُ ْقَرزَمكْمِ ُحفَمعَماجْلَ ًَ اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَرزمِٝمَٔم٥َمهَمَٗم٣مَلَأَْم َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـْ فَم ََم٣مَصحَّ

. هَمَ٘مْٝمَػفَمعَمطِمْروَمَتكْمِ كْمِ ٖمَّ َحفَمعَماخْلُ ًَ ُفََم َؿَأٞمَّ ىػاَوؽَمٙمَّ
اخلقارجوايمُمٝمٔم٥م.وَي٣ميمػدماظمًحفمعماخلٖمكم

زم َمًتديمكم إومدام فمعم يٚمًحقن ايمراهمّم٥م جتد اجلرزمٝمٛمَم :دمٗمراءة

.{وأْرصُمٙمِ٘مؿ}

ُ:علىُذلكُمنُأوجهوالجوابُ

أي٥مٞمزيم٦مدمايمًٖمر.أن:األول

.أناجلرفمعماظمج٣مورة:الثانً

.أناظمًحهقايمٕمًؾاخلٖمٝمػالثالث:

وومدَمًحرؽمقلاهلل:الرابع ايمًٛم٥م سمٖمًغمه٣م صعماهللفمٙمٝمف-أنأي٥م

.فمعمطمٖمٝمفدمايمًٖمر,وسمٟميتأضم٣مديثفإنؾم٣مءاهللسمٔم٣ملم-وؽمٙمؿ
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ُ:ؽسلالأٌهماُأفضلُالمسحُعلىُالخفٌن,ُأمُ

و دم ايمٔمٙمؿ أهؾ إلمإاطمتٙمػ نمًٙمٜمَم, أم اخلٖمكم, فمعم اظمًح همّمؾ,

أومقال:

إلماألول: ونمغمهؿ واحل٘مؿ وَح٣مد وايمُمٔمٌل اظمٛمذر وازمـ أَحد ذه٤م

همٝمف ظم٣م سمٖمّمٝمؾاظمًحفمعمايمٕمًؾ,وهقَمذه٤ماْلَم٣ممايمُم٣مهمٔمل,وإؽمح٣مق,

َمـخم٣ميمٖم٥مأهؾايمٌدع.وٕنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأَمرٞم٣مزمٟمطمذ

ىمَمدمَمًٛمدأَحدَمـضمدي٧مازمـفمٚمرريضاهللفمٛمٜمَمَمرهمقفمً :٣مايمرطمِم٥م,

ودمرواي٥مأطمرى:ش,إناهللحي٤مأنسم٠مسمكرطمِم٥مىمَمي٘مرهأنسم٠مسمكَمٔمِمٝمتف»

شىمَمحي٤مأنسم٠مسمكفمزائٚمف»
(ٔ)

.

ىمت٤مإلمؾمٔمٝم٤م,ي٣مؾمٔمٝم٤مٓوفًُعقٌدةُسفٌانُالثوريُرحمهُهللا:

يٛمٖمٔمؽذيمؽ,ضمتكسمرىأناظمًحفمعماخلٖمكمأهمّمؾَمـنمًٙمٜمَم.

َللُآخر,ُوقال:إلىُتفصٌابنُالقٌمُرحمهُهللاُذهبُالقولُالثانً:ُ

يث٦ٌمفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأٞمفيمًٌٜمَمَمـأصمؾاظمًح,وٓ

أٞمفطمٙمٔمٜمَمَمـأصمؾايمٕمًؾ,همَمسمٝمنهمٔمٙمفايمٔمٌد.

ُ
ُشروطُالمسحُعلىُالخفٌن:

                                                           
(, واللفظ اآلخر أخرجو أبو بكر الشيرازي من حديث ابن ٙٙٛ٘اللفظ األوؿ أخرجو أحمد برقم ) (ٔ)

ذلك اإلماـ عباس رضي اهلل عنهما , والحديث األوؿ إسناده صحيح على شرط مسلم كما قاؿ 
 (. ٗٙ٘األلباني رحمو اهلل في اإلرواء )
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ظم٣ميٟمِتَمـضمدي٧ماظمٕمغمةريضاهللفمٛمف,يدطمٙمٜمَمفمعمؿمٜم٣مرة,أناألول:

ش.دفمٜمَمهم١منأدطمٙمتٜمَمؿم٣مهرسمكم»وم٣مليمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ:

  قالُابنُقدامةُرحمهُهللاُتعالى:

ها ٓٞمٔمٙمؿدماؾمؼماطسمٗمديؿايمْمٜم٣مرةجلقازاظمًحطمالهًم٣م.

الثانً: إنأني٘مقناظمًحفمٙمٝمٜمَمَمـضمدثأصٕمر, ؽمٝمٟميتَمٔمٛم٣م فمعمَم٣م

َصْٖمَقاَن ـْ ؾم٣مءاهللفمزوصمؾدمضمدي٧مصٖمقانزمـفم٣ًملريضاهللفمٛمف,فَم

٣مٍل,وَم٣مَل: ًَّ فَم ـِ َؿَيْٟمَُمُرَٞم٣مإَِذاىُمٛم٣َّمؽَمَٖمًراَأْن»زْم اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهللَِصعمَّ

 ٣مٍم َأيَّ شَماَلشَم٥َم طِمَٖم٣مهَمٛم٣َم َٞمٛمِْزَع َوزَمْقٍلَٓ نَم٣مئٍِط ـْ َِم ـْ
َويَم٘مِ صَمٛم٣َمزَم٥ٍم, ـْ َِم إَِّٓ , َـّ َويَمَٝم٣ميمِٝمِٜم

شَوَٞمْقمٍ
(ٔ)

.

احلدثأىمػمً ىم٣من حيٙمٗمٜمَماهم١مذا وٓ همٝمٜمَم, آنمت٣ًمل أو وصم٤مٞمزفمٜمَم,

أضم٘م٣مماظمًحزمٔمدذيمؽ.

وهلَم٣مؽمٝمٟميتدمفمدةأني٘مقناظمًحدماظمدةاظمٗمدرةَمـايمممع,الثالث:

ويمٝمٙم٥ميمٙمٚمٗمٝمؿ,شمالشم٥مأي٣ممويمٝم٣ميمٝمٜمـيمٙمٚم٣ًمهمر.أضم٣مدي٧م,يقم

ُحكمُإدخالُإحدىُالرجلٌنُفًُالخؾُبعدُؼسلهاُقبلُاألخرى:

٣مرةـــــــــمجٜمقرأهؾايمٔمٙمؿفمعمأٞمفٓيِمحأنيدطمؾإضمدامه٣مومٌؾؿمٜم

                                                           
(, وىو في ٛٚٗ(, وابن ماجو )ٕٙٔ(,  والنسائي )ٜٙ(, والترمذي )ٜ٘ٓٛٔأخرجو أحمد ) (ٔ)

 (. ٘ٓ٘الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

نمًؾرصمٙمف إذا زمٚمٔمٛمكأٞمف شمؿإطمرى, ايمٝمٚمٛمكشمؿيمٌساخلػإيٚمـ,

هماليِمحاظمًحفمعماخلٖمكمفمعم يٙمٌساخلػإين, شمؿ ايمٝمنى, نمًؾ

.ىم٣مَمٙم٥مومقلاجلٚمٜمقرَمـأهؾايمٔمٙمؿ4ٕٞمفَليدطمٙمٜمَم

ذه٤مايمٔمالَم٥مايمٔمثٝمٚمكمرَحفاهللومجعَمـأهؾايمٔمٙمؿإلمأٞمفيٛمٌٕملأنوومد

يٚمًحفمٙمٝمٜمَمدمآنواضمد,يمٗمقيمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿدماحلدي٧م:

هم١منأدطمٙمتٜمَمؿم٣مهرسمكم» هم١منَمًحوايمذييٓمٜمرأٞمفٓيٙمزمذيمؽ,شدفمٜمَم,

.فمعمىمؾطمٍػفمعمضمدةأصمزأه

ُحكمُمسحُالخفٌنُلمنُتٌممُلرفعُحدثُأكبر:

يمرهمعضمدثأىمػم,شمؿيمٌساخلٖمكمفمعمذيمؽاظمًح,هم١مٞمفٓيمقسمٝمٚمؿرصمؾ

يمٝمديـ.َيقزيمفاظمًحفمٙمٝمٜمَمزمٔمدذيمؽ4ٕنايمتٝمٚمؿإٞمَميتٔمٙمؼزم٣ميمقصمفوا

ُالتوقٌتُالمعتبرُبهُفًُالمسحُعلىُالخفٌن:

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿإلمأومقال:

ايمتقومٝم٦ماظمٔمتػمدمأنومقلأَحد,واجلٚمٜمقرَمـأهؾايمٔمٙمؿ,فمعماألول:

ـم٣مهر وهق يمٙمٚم٣ًمهمر, ويمٝم٣ميمٝمٜمـ أي٣مم وشمالشم٥م يمٙمٚمٗمٝمؿ, ويمٝمٙم٥م يقم إضم٣مدي٧م,

َمذه٤مايمُم٣مهمٔمل.

َيقزاظمًحفمعماخلٖمكمَمـنمغمسمقومٝم٦م,وهذاومقلومديؿيمإلَم٣ممالثانً:

ايمُم٣مهمٔملرَحفاهلل,يم٘مـٞمٗمؾفمٛمفايمرصمقعفمٛمفإلمايمتقومٝم٦م.

٣مظم٣ًمهمر.زمومٝمدهوهقومقلايمٙمٝم٧مزمـؽمٔمد,واْلَم٣ممَم٣ميمؽو
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ايمتقومٝم٦ميمٙمٚمٗمٝمؿ,وفمدمايمتقومٝم٦ميمٙمٚم٣ًمهمر,وهذاهقومقلاْلَم٣ممالثالث:

طمرىوهلفمدمايمتقومٝم٦م.َم٣ميمؽ,ويمفدماظمٗمٝمؿرواي٥مأ

َم٣مهق وايمِمحٝمحهقسمقومٝم٦ماظمًح4يمألضم٣مدي٧ماظمتقاهمرةدمايم٣ٌمب,َمٛمٜم٣م

دمصحٝمحَمًٙمؿىمحدي٧مفمقمزمـأيبؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمف,وَمٛمٜم٣مَم٣مهقدم

ؽمٛمـازمـَم٣مصمفىمحدي٧مأيبزم٘مرةريضاهللفمٛمف,وَمٛمٜم٣مضمدي٧مصٖمقانزمـ

َمـأه ؾايمًٛمـ,وصم٣مءفمـفم٣ًملريضاهللفمٛمفوهقفمٛمدايمؼمَمذيونمغمه

.نمغمهؿىمَمؽمؼمىإنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ

ُبدءُالمسحُعلىُالخفٌن:ُ

إلمأومقال:دمهذهاظمًٟميم٥ماطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿ

يمٌساخلٖمكم.زمٔمدذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمأٞمفيٌدأاظمًحاألول:

اظمًحَمـأولضمدثحيدشمفالثانً: ذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمأٞمفيٌدأ

زمٔمديمٌساخلٖمكم.

وذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأٞمفيٌدأاظمًحَمـأولَمًح٥ميٚمًحِب٣مفمعمالثالث:

اخلٖمكمزمٔمداحلدث,وهذاهقايمٗمقلايمراصمح.

ُأحكامُالمسحُعلىُالخفٌن:ُُ

همٜمؾاألول: ؽم٣مهمر, ذيمؽ زمٔمد شمؿ َمٗمٝمًَم, وىم٣من يمٌساخلٖمكم َمـ ضم٘مؿ

يٚمًحفمٙمٝمٜمَمَمدةاظمٗمٝمؿ,أمَمدةاظم٣ًمهمر؟
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ا فمعم اظمًح دم ذع ومد ىم٣من َمًحإن فمٙمٝمٜمَم َمًح َمٗمٝمؿ, خلٖمكموهق

هم١مٞمف دماظمًحإٓدمايمًٖمر4 يقمويمٝمٙم٥م,شمؿيٛمزفمٜمَم,وإنىم٣منَليٌدأ اظمٗمٝمؿ,

يٚمًحَمًحايمًٖمر,شمالشم٥مأي٣ممزمٙمٝم٣ميمٝمٜمـ.

 ايمٗمقل ومداَم٥م,قٛمٗمَموهذا ازمـ ٞمٗمٙمف ايمٔمٙمَمء, زمكم اخلالف فمدم همٝمف ل

وايمٔمٚمران.

إنىم٣منومدَمًحفمعماخلٖمكموهقَمٗمٝمؿالثانً: شمؿؽم٣مهمر, همٙمٙمٔمٙمَمءهمٝمف,

:ومقٓن

ذه٤مأَحدوإؽمح٣مقإلمأٞمفيتؿاظمًحفمٙمٝمٜمَمَمدةاظمٗمٝمؿهمٗمط.األول:ُ

ٞمٗمؾهذاايمٗمقلازمـومداَم٥مدماظمٕمٛمل,وايمٔمٚمراندمايمٌٝم٣من.

ذه٤مأزمقضمٛمٝمٖم٥موايمثقريإلمأٞمفيٚمًحفمٙمٝمٜمَمَمًحاظم٣ًمهمر.الثانً:ُ

 إول, ايمٗمقل وايمِمحٝمح همتٙمخصأٞمف َمًح شمؿإذا َمٗمٝمؿ َمًح فمٙمٝمٜمَم

ؽم٣مهمر,هم١مٞمفيتؿَمًحفَمًحَمٗمٝمؿ.

إذاَمًحفمعماخلٖمكموىم٣منَم٣ًمهمًرا,شمؿرصمعإلمحمؾإوم٣مَمتف,هم١مٞمفيٚمًحو

.َمًحَمٗمٝمؿ

:أناظمًحفمعماخلٖمكمي٘مقنفمعمـم٣مهرمه٣مالرابع:
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 يَمْقظم٣م وَم٣مَل: فَمٛمُْف, اهللَُّ َريِضَ شم٦ٌمدمؽمٛمـأيبداودونمغمهَمـضمدي٧مفَمقِمٍّ

ىَم٣م َووَمْد َأفْماَلُه, ـْ َِم ِح ًْ زم٣ِمظمَْ َأْولَم ػِّ اخْلُ َأؽْمَٖمُؾ يَمَ٘م٣مَن ْأِي زم٣ِميمرَّ ـُ ي ايمدِّ َرَأْي٦ُم»َن

ْٝمفِ ُحفَمعَمـَم٣مِهِرطُمٖمَّ ًَ َؿَيْٚم اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ شَرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ
(ٔ)

.

وأَم٣مَم٣مصم٣مءَمـضمدي٧ماظمٕمغمةزمـؾمٔم٥ٌمريضاهللفمٛمف,أنايمٛمٌلصعماهلل

 ٙمفَمًحأفمعماخلػوأؽمٖم»فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ: ضمدي٧مؤمٝمػ,ش, همٜمذا

يمتديمٝمس,وومدأفمٙمفاْلَم٣ممايمٌخ٣مريوايمؼمَمذيونمغمواضمدَمـايمإلرؽم٣مل,و

أهؾايمٔمٙمؿ.

**********









                                                           
 (. ٜٚٙ(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )ٕٙٔأخرجو أبو داود ) (ٔ)
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[381] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 [إدخال الخفين على طهارة]

)–52 ـِ فَم ٥ٌََم ؾُمْٔم ـِ زْم "وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-اظمُِْٕمغَمِة -ىُمٛم٦ُْمََمَعايمٛمٌَِّلِّ

-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ هَمَٗم٣مَل: ْٝمِف, طُمٖمَّ َْٞمِزَع ِٕ  هَمَٟمْهَقْي٦ُم َٟم, »هَمَتَقوَّ هَم١مِنِّ َدفْمُٜمََم,

شَأْدطَمْٙمُتُٜمََمؿَم٣مِهَرسَمكْمِ
(ٔ)

َحفَمَٙمْٝمِٜمََم ًَ (.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمفِش,هَمَٚم

*******************************الشرح:

ُ.شرطُالمسحُعلىُالخفٌنُلبٌانساقُالمصنؾُالحدٌثُ

زمـأيبفم٣مَمرزمـَمًٔمقدايمثٗمٖملأزمقفمٝمًكُ:«المؽٌرةُبنُشعبة»قوله:ُ

ُ.ىم٣منَمـده٣متايمٔمربؾمٜمداحلديٌٝم٥مونمغمه٣م

 ش.ىمٛم٦مَمعايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ

نمزوةسمٌقك,فمعمَم٣ميٓمٜمر.أيدمؽمٖمر,وذيمؽدم

ش.همتقوٟم»قوله:ُ

أييمرهمعاحلدث,وهقايمقوقءايمممفمل.

ش.همٟمهقي٦مٕٞمزعطمٖمٝمف»قوله:ُ

َمـأصمؾَم٣مفمٙمؿَمـوصمقبنمًؾايمرصمٙمكم.

ش:دفمٜم٣م»قوله:ُ

أياسمرىمٜمَم.

                                                           
 (.ٜٚ( )ٕٗٚ(, ومسلم )ٕٙٓرواه البخاري ) (ٔ)
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ش:هم١منأدطمٙمتٜمَمؿم٣مهرسمكم»قوله:ُ

ضمدث.فمعمنمغمأيأدطمٙمتٜمَم

اخلٖمكم,أواجلقرزمكم.وهذاهقايمممطدمصمقازاظمًحفمعم

ش.همٚمًحفمٙمٝمٜمَم»قوله:ُ

واضمد, آن دم فمٙمٝمٜمَم اظمًح وصمقب فمعم ايمٔمٙمؿ زمٔمضأهؾ زمف اؽمتدل

وايمِمحٝمحصمقازإَمريـ.

طمدَم٥مايمٖم٣موؾ.وفًُالحدٌثُمنُالفوائد:

اْلفم٣مٞم٥مدمايمْمٜم٣مرة,وايمقوقء.صمقازفٌه:ُو

إزمداءايمٔمذرهمٝمَميًتُم٘مؾ.فٌه:ُو

ٕٞمفأهقىإلمٞمزعاخلٖمكم,ريضاهللفمٛمف,ومٌؾدَم٥ماخلاظم٣ًمرفم٥مإلمفٌه:ُو

.,واهللأفمٙمؿأنيٟمَمرهايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ

**********
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 [المسح على ظاهر الخفين]

)–53 : لَّ
٣مئِ ًَ ايمٛمَّ َّٓ إِ فَمٛمُْف »َويمأِْلَْرزَمَٔم٥ِم ايمٛمٌَِّلَّ -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َأنَّ

ػِّ َحَأفْمعَماخْلُ ًَ شَوَأؽْمَٖمَٙمفََُم
(ٔ)

(.,َودِمإؽِْمٛم٣َمِدِهَؤْمٌػ

)–30 ـْ -فَمقِمٍَّوفَم يَمَ٘م٣مَن»وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف ْأِي زم٣ِميمرَّ ـُ ي ايمدِّ ىَم٣مَن يَمْق

 َرَأْي٦ُمَرؽُمقَلاهللَِّ َأفْماَلُه,َووَمْد ـْ ِحَِم ًْ َأْولَمزم٣ِمظمَْ ػِّ صعماهللفمٙمٝمف-َأؽْمَٖمُؾاخْلُ

ْٝمفِ-وؽمٙمؿ ُحفَمعَمـَم٣مِهِرطُمٖمَّ ًَ شَيْٚم
(ٕ)

ـٍ ًَ  (.,َأطْمَرصَمُفَأزُمقَداُوَدزم١ِمؽِْمٛم٣َمٍدضَم

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثٌنُلبٌانُكٌفٌةُالمسحُعلىُالخفٌن

ٙمففمدةفمٙمؾ,وضمدي٧ماظمٕمغمةدماظمًحفمعمأفمعماخلػوأؽمٖمٙمفٓيث٦ٌمهم

,وومدؤمٖمفاْلَم٣ممايمٌخ٣مريأيّم٣مواْلرؽم٣ملسمديمٝمسايمقيمٝمدزمـَمًٙمؿهمٖمٝمف

أن◙وؽمٝمٟميتدمضمدي٧مفمقموايمؼمَمذيونمغمواضمدَمـأهؾايمٔمٙمؿ.,

فمعمـم٣مهراخلػ,دونأؽمٖمٙمف,هذاهقايمِمحٝمحَمـأومقالأهؾي٘مقناظمًح

ُ.ايمٔمٙمؿ

                                                           
( ولو عدة علل, وقد ضعفو ٓ٘٘(, وابن ماجو )ٜٚ(, والترمذي )٘ٙٔ. رواه أبو داود )ضعيف (ٔ)

مسلم, وقد أعل باإلرساؿ, وقد ضعفو  جمع كثير من األئمة, وسبب ضعفو, ىو تدليس الوليد بن
 اإلماـ البخاري والترمذي وغير واحد من أىل العلم. 

 (. ٜٚٙ, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )(ٕٙٔرواه أبو داود )  (ٕ)
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اظمجرديمٝمسزمديـزمٝم٣منأنايمرأي :منُالفوائدُ◙ُوفًُحدٌثُعلً

سَمْٗمُػََم٣م}ايمقضمل,وومدوم٣ملاهللفمزوصمؾ:َمـي٠مطمذوإٞمَمايمديـايمذي َٓ َو

 ٌٌََمَ ْٚمَعَوايْم ًَّ ايم يَمْٝمَسيَمَؽزمِِففِمْٙمٌؿإِنَّ ًٓ ُئق ًْ َؽىَم٣مَنفَمٛمُْفََم
ُأويَمئِ  .{َوايْمُٖم٠َماَدىُمؾ 

ـُؽَمْٜمُؾضمدي٧مَمـو ٣مَي٣م:»ضُمٛمَْٝمٍػزْم َ ُِٚمقاايمٛم٣َّمُسَأُّي  ِديٛمُِ٘مْؿ,فَمعَمَرْأَيُ٘مؿْاهتَّ

اهللََِّرؽُمقلَِأَْمرََأُردََّأنَْأؽْمَتْمِٝمعَُويَمقْصَمٛمَْدٍل,َأيِبَيْقمََرَأْيُتٛمِليَمَٗمْد فَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

ُيْٖمٓمُِٔمٛم٣َم,َأَْمرٍإلَِمفَمَقاسمِِٗمٛم٣َمفَمعَمؽُمُٝمقهَمٛم٣َمَوَؤْمٛم٣َمَوََم٣ميَمَرَدْدسُمُف,فَمَٙمْٝمفَِوؽَمٙمَّؿَ َّٓ إِ

ـَ وَم٣مَل,شإََْمرَِهَذانَمغْمََٞمْٔمِرهُمُف,َأَْمرٍإلَِمزمِٛم٣َمَأؽْمَٜمْٙم ؾَمِٜمْدُت»َوائِؾٍَأزُمقَووَم٣مَل:

كمَ ٦ْمِصٖمِّ ًَ قنََوزمِْئ شِصٖم 
(ٔ)

.

وَم٣مَل: ايمَٔم٣مِص ـِ زْم فَمْٚمِرو ـِ زْم اهللَِّ ٌِْد فَم ـْ فَم ضمدي٧م َمـ ايمِمحٝمحكم ودم

 َيُٗمقُل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل ايمِٔمْٙمَؿ»ؽَمِٚمْٔم٦ُم َيْٗمٌُِض َٓ اهللََّ إِنَّ

ٌِْضايم َيْٗمٌُِضايمِٔمْٙمَؿزمَِٗم ـْ
٣ٌَمِد,َويَم٘مِ ايمِٔم ـَ ٌِْؼاْٞمتَِزافًم٣مَيٛمَْتِزفُمُفَِم ُٔمَٙمََمِء,ضَمتَّكإَِذاََلُْي

ئُِٙمقاهَمَٟمهْمَتْقا ًُ ,هَم ًٓ ٣م َذايمٛم٣َّمُسُرُءوؽًم٣مصُمٜمَّ َ ٣ًماختَّ
ش,هَمَّمٙم قاَوَأَوٙم قازمرأُّيؿفَم٣مظمِ

(ٕ)
.

 َمـأفمٓمؿأؽم٣ٌمبايمٌدع,اسم٣ٌمعايمرأيايمزء.فائدة:ُ

وأَم٣مايمرأياحلًـاظمقاهمؼيمٙم٘مت٣مبوايمًٛم٥م,واظمٟمطمقذَمـإديم٥مايمممفمٝم٥م,

همٜمقَمٔمٚمقلزمف.

                                                           
 . (ٛ٘ٚٔ(, مسلم )ٖٛٓٚأخرجو البخاري ) (ٔ)
 (.ٖٕٚٙ(, ومسلم )ٓٓٔأخرجو البخاري )  (ٕ)
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همَمرآهاظمًٙمٚمقنضمًٛم٣م,"فقدُقالُعبدُهللاُبنُمسعودُرضًُهللاُعنه:

."همٜمقفمٛمداهللضمًـ

ٌُِٔمقاََم٣مُأْٞمِزَل}فمعمآسم٣ٌمع,يٗمقلاهللفمزوصمؾ:َمٌٛملوايمديـاْلؽمالَمل اسمَّ

ُرونَ ُدوٞمِِفَأْويمَِٝم٣مَءوَمٙمِٝماًلََم٣مسَمَذىمَّ ـْ سَمتٌَُِّٔمقاَِم َٓ ُ٘مْؿَو َرزمِّ ـْ ,ويٗمقلاهللفمز{إيَِمْٝمُ٘مْؿَِم

ؽُمقُلهَمُخُذوُهَوَم٣مََن٣مىُمْؿفَمٛمُْفهَم٣مْٞمَتُٜمقا}وصمؾ: .{َوَم٣مآسم٣مىُمُؿايمرَّ

ش.ؽمٖمؾاخلػأولمزم٣مظمًحَمـأفمالهيم٘م٣منأ»قوله:ُ

ورزمَم اظمًم, ضم٣مل فمعماجلٝمػونمغمه٣م ايمذييٗمع اخلػهق أؽمٖمؾ ٕن

أص٣مزمفرءَمـايمٗمذروإذى.

وؽمٙمؿوذعاظمًحفمعمأفمعموَمعذيمؽأَمرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف

.اخلٖمكم

وومدرأي٦مرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿيٚمًحفمعم»قوله:ُ

ش.ـم٣مهرمه٣م

آؽمتدٓلزمٖمٔمؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ4ٕناهللفمزفٌه:ُ

ىمَموم٣ملاهلل يمٙمٗمرآن, صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَمٌٝمٛم٣ًم وصمؾزمٔم٧محمٚمًدا

َلإيَِمْٝمِٜمؿْ}ؽمٌح٣مٞمفوسمٔم٣ملم: يمِٙمٛم٣َّمِسََم٣مُٞمزِّ َ ٌَكمِّ ىْمَريمُِت .{َوَأْٞمَزيْمٛم٣مإيَِمْٝمَؽايمذِّ

ايمٔمٗمؾايمِمحٝمحَٓي٣ميمػايمٛمٗمؾايمِمحٝمحايمٌميح.أنفٌه:ُو
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وإذارأي٦مسمٔم٣مرًو٣مزمكمايمٔمٗمؾوايمٛمٗمؾ,هم٣مفمٙمؿأنذيمؽزم٤ًٌمهم٣ًمدأضمد

ٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمَليث٦ٌمفمـايمؾايمذي,وإَم٣مايمٛمٗمايمديمٝمٙمكم,إَم٣مايمٔمٗمؾ

وؽمٙمؿ آيمف وصمؾ:, فمز اهلل يَمَقصَمُدوا}يٗمقل اهللَِّ نَمغْمِ فِمٛمِْد ـْ َِم ىم٣مَن همِٝمِفَويَمْق

.{اىَمثغِمً٣ماطْمتاِلهمً

ُالحدٌث: أيبوفً زمـ فمقم َمع يمٝمًقا وأذهلؿ اهلل أطمزاهؿ ايمراهمّم٥م أن

احلدي٧م, هذا َمت٘م٣مشمرة َمـأوصمف وإٓهمٗمدرويفمٛمف ؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمف,

وَمعذيمؽذه٤مايمراهمّم٥مإلمأناظمًحفمعماخلٖمكمَٓيقز,زمٝمٛمَمفمٚمدواإلم

إمج٣معاظمًٙمٚمكم.خم٣ميمٖمكماظمًحفمعمإومدام

ُحقا}وٓضمج٥مهلؿدمذيمؽ,وأَم٣مآؽمتدٓلزمٗمقلاهللفمزوصمؾ: ًَ َواَْم

َوَأْرصُمَٙمُ٘مؿْ ايم٘من{زمُِرُءوؽِمُ٘مْؿ ,هم٣مظمرادزم٣مظمًحهق{وأرصُمٙمُِ٘مؿ},همٔمعمومراءة

ايمٕمًؾ وهق ايمتٚمًح, هق زم٣مظمًح اظمراد أو اخلٖم٣مف, يمٌس ضم٣مل اظمًح

اخلٖمٝمػ.

ايمٗمراءةاظمُمٜمقرةاظمتقاسمرة,همٚمٔمٛم٣مهل,وه{َٙمُ٘مؿْصُمَوَأرْ}وفمعمومراءةايمٖمتح

نمًؾايمرصمٙمكم,أيانمًٙمقاأرصمٙم٘مؿ.

ُصفةُالخؾُالذيٌُسمحُعلٌه:

ايمٔمٙمَمءدماخلػايمذييٚمًحفمٙمٝمفإلمأومقال:اطمتٙمػ

سمٗمْمعوخترقهمالَيقزاألول: ذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمأناخلػإذا

ٗمدار.اظمًحفمٙمٝمف,شمؿزمٔمدذيمؽاطمتٙمٖمقادمهذااظم
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هلذهالثانً: و٣مزمط ومقل دم اهلل رَحف سمٝمٚمٝم٥م ازمـ اْلؽمالم ؾمٝمخ وذه٤م

اظمًٟميم٥م,وهقأناخلٖم٣مفيٙمحٗمٜم٣مايمتخرق,وايمتٚمزق,ونمغمذيمؽ.

 همَم ريضاهللفمٛمٜمؿيٚمًحقنفمٙمٝمٜم٣م, ايمِمح٣مزم٥م ىم٣من زالوَمعذيمؽهمٗمد

.صم٣مزاظمًحفمٙمٝمف,فمعمأيضم٣ملىم٣منفمٙمٝمفاؽمؿاخلػزم٣مومًٝم٣م

ُ:(21ُ/172)ُالفتاوىُكماُفًُمجموعُ♫قالُشٌخُاإلسالمُ

َٟميَم٥مَُهِذهِ ًْ نِهمِٝمَٜم٣ماظمَْ َٓ ـِضَمٛمِٝمَٖم٥مََوَأيِبََم٣ميمٍِؽهَمَٚمْذَه٤ُميمِْٙمُٔمَٙمََمءََِمُْمُٜمقَرانِوَمْق َوازْم

٣ٌَمَركِ ِهؿْاظمُْ فُ:َونَمغْمِ ُحََيُقزَُأٞمَّ ًْ غمٌطَمْرٌقهمِٝمفََِم٣مفَمعَماظمَْ ًِ ضَمدِّدِماطْمتاَِلهمِِٜمؿََْمعََي

٣مهمِِٔملَِّوََمْذَه٤ُم.َأَْحَدَأْصَح٣مِبزَمْٔمُضَهَذاَواطْمَت٣مرََذيمَِؽ ٣مَوَأَْحَدايمُمَّ مِهَ :َونَمغْمِ

فُ َأٞمَّ ُحََيُقزَُٓ ًْ اظمَْ َّٓ ؼُمََُم٣مفَمعَمإ ًْ مَجِٝمعََي ؾِحَمَؾِّ ًْ ايْمَٕم وَم٣ميُمقا. فُ: َٞمَّ ـَمَٜمرَإَذإِ

َؾ4اـَمَٜمرَََم٣مهَمْرُضىَم٣منَايْمَٗمَدمِزَمْٔمُض ًْ ـَََم٣مَوهَمْرُضيْمَٕم َح4زَمَْم ًْ َأنْهَمَٝمْٙمَزمُاظمَْ

ِحزَمكْمَََيَْٚمعَ ًْ ِؾَواظمَْ ًْ َْصؾِزَمكْمَ:َأيْايْمَٕم ْٕ ٌََدلِا َوَهَذاَوايْم فََُيُقُز4َٓ َٞمَّ ٣مِٕ َأنْإَمَّ

َؾ ًِ ٣مايْمَٗمَدََمكْمَِيْٕم َحَأنَْوإَِمَّ ًَ كْمِفَمعَمَيْٚم ٖمَّ ُلَوايْمَٗمْقُل.اخْلُ َوَّ ْٕ ا وِمَٝم٣مُسَوُهقََأَصح 

ْـايْمَٔمْٖمقِدِمَوُٞمُِمقِصفَِأَْحَدَأْصؾِ غمِفَم ًِ ـْايْمَٔمْقَرةَِي غمَِوفَم ًِ َوَٞمْحقِايمٛمََّج٣مؽَم٥مَِي

.هاَذيمَِؽ

ـْهَمَ٘مثغِمٌ»:♫وقالُ ايمٛم٣َّمسِطِمَٖم٣مِفَِم ـََْيُْٙمقَٓ َيْٓمَٜمرُطَمْرٍقَأوْهَمْتٍؼَِم

ْهَمَٙمقْايْمَٗمَدِم4زَمْٔمُضَِمٛمْفُ ُحََيُزََْل ًْ طْمَِم٥مََِمْٗمُِمقدُزَمَْمَؾفَمَٙمْٝمَٜم٣ماظمَْ ايمر  ؽِمٝمَََّمَٓ
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ـَ َت٣مصُمقنََوَايمَِّذي ٌْسِإلَمحَيْ َوُهؿْاظْمُْحَت٣مصُمقَن4ُهؿَْذيمَِؽيُم طْمَِم٥مَِأضَمؼ  ـْزم٣ِميمر  نَمغْمَِِم

٤ٌََمهَم١مِنَّاظمُْْحَت٣مصِمكَم4 طْمَِم٥مِؽَم ٣مصَمُهقَايمر  ها.« ٥مُاحْلَ

زمٝمٛمٜم٣م ٕن ىم٣مظمٗمْمٔم٥م4 صٛم٣مفمتٜم٣م أصؾ دم هل اخلٖم٣مف َمـ ىمثغًما إن شمؿ

.,واهللأفمٙمؿهمقاصؾ

**********
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 ]توقيت المسح على الخفين[

)–32 ـْ ٣مٍلَوفَم ًَّ فَم ـِ ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهللَِّ»وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-َصْٖمَقاَنزْم

٣مٍمَيْٟمَُمُرَٞم٣م-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ- َأيَّ شَماَلشَم٥َم طِمَٖم٣مهَمٛم٣َم َٞمٛمِْزَع َٓ  َأْن ؽَمْٖمًرا ىُمٛم٣َّم إَِذا

َوَٞمْقمٍ َوزَمْقٍل, نَم٣مئٍِط, ـْ َِم ـْ
َويَم٘مِ صَمٛم٣َمزَم٥ٍم, ـْ َِم َّٓ إِ , َـّ شَويَمَٝم٣ميمَِٝمِٜم

(ٔ)
َأطْمَرصَمُف ,

َح٣مهُ طُمَزْيَٚم٥َمَوَصحَّ ـُ ْٖمُظيَمُف,َوازْم َوايمٙمَّ َِمِذي  ْ ,َوايمؼمِّ ل 
٣مئِ ًَ (.ايمٛمَّ

)–31 ـْ َوفَم َأيِبؿَم٣ميم٤ٍِم ـِ زْم »وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-فَمقِمِّ -صَمَٔمَؾايمٛمٌَِّل 

يمِْٙمُٚمِٗمٝمِؿ.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ َويَمْٝمَٙم٥ًم َوَيْقًَم٣م ٣مهمِِر, ًَ يمِْٙمُٚم َـّ َويَمَٝم٣ميمَِٝمُٜم ٣مٍم َأيَّ شَماَلشَم٥َم

كْمِ ٖمَّ ِحفَمعَماخْلُ ًْ شَئْمٛمِل:دِماظمَْ
 (ٕ)

ٙمِؿٌ ًْ (.,َأطْمَرصَمُفَُم

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُالتوقٌتُفًُالمسح

:شصفوانُبنُعسال»قوله:ُ

شمٛمتل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اظمراديايمرزميضايم٘مقدمنمزىَمعرؽمقلاهلل

ُُ.فمممنمزوة

ُ

                                                           
(, وقاؿ الترمذي: حسن صحيح, ٜٙٔ(, وابن خزيمة )ٜٙ(, والترمذي )ٛ٘ٔرواه النسائي ) (ٔ)

 (. ٘ٓ٘(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل )ٛٚٗوأخرجو ابن ماجو )
( من طريق شريح بن ىانئ, قاؿ: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؟ ٕٙٚرواه مسلم ) (ٕ)

بابن أبي طالب فسلو, فإنو كاف يسافر مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. فسألناه فقالت: عليك 
 فقاؿ: فذكره دوف قولو: يعني في المسح على الخفين, فإف ىذه الجملة من صياغة الحافظ.
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 ش.ىم٣منايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿيٟمَمرٞم٣م»قوله:ُ

زمٟمَمرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,إَٓم٣مىم٣منوصمقبإطمذفٌه:ُ

َمـاْلرؾم٣مدهم١مٞمفيتٔم٣مَمؾَمٔمففمعمضمًٌف.

ُحكمُالمسحُعلىُالخفٌن:

هم٣ميمٔمٌدخمغمزمكماظمًح,وزمكمفمدَمف,َمًتح٤مورطمِم٥ماظمًحفمعماخلٖمكم

ٕنأَمرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿدماحلدي٧ميمإلرؾم٣مدٕناظمًح

هم اخلٖمكم اخلٖمكم,فمعم فمعم اظمًح يٛم٘مرون ايمذيـ ايمٌدع ٕهؾ خم٣ميمٖم٥م ٝمف

.يمٙمًٛم٥ماإـمٜم٣مرًاظمًحهمٜمٛم٣ميٗمدموَي٣ميمٖمقنإديم٥مايمٌمحي٥مايمِمحٝمح٥مدمذيمؽ

دمضم٣ميم٥مؽمٖمر.أيش:إذاىم٣منؽمٖمًرا»قوله:ُ

.وهذاهقايمُم٣مهدش.أنٓٞمٛمزعطمٖم٣مهمٛم٣مشمالشم٥مأي٣ممويمٝم٣ميمٝمٜمـ»قوله:ُ

ْيِحهلَمدةايمتقومٝم٦م,وومدصم٣مءهذاو ُذَ ـْ ايمتقومٝم٦مدمصحٝمحَمًٙمؿفَم

فَمَٙمْٝمَؽ هَمَٗم٣ميَم٦ْم: , كْمِ ٖمَّ اخْلُ فَمعَم ِح ًْ اظمَْ ـِ فَم ٣م َأؽْمَٟمهُلَ فَم٣مِئَُم٥َم َأسَمْٝم٦ُم وَم٣مَل: َه٣مٞمٍِئ, ـِ زْم

َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهلِل َرؽُمقِل ََمَع ٣مهمُِر ًَ ُي ىَم٣مَن ُف هَم١مِٞمَّ ْٙمُف ًَ هَم ؿَم٣ميم٤ٍِم, َأيِب ـِ زم٣ِمزْم

ٟمَ ًَ هَم هَمَٗم٣مَل: »يْمٛم٣َمُه َـّ َويَمَٝم٣ميمَِٝمُٜم ٣مٍم َأيَّ شَماَلشَم٥َم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقُل صَمَٔمَؾ

٣مهمِِر,َوَيْقًَم٣مَويَمْٝمَٙم٥ًميمِْٙمُٚمِٗمٝمؿِ ًَ شيمِْٙمُٚم
(ٔ)

.

 ايمٛمٌَِّلِّ ـِ فَم ريضاهللفمٛمف, زَمْ٘مَرَة َمـضمدي٧مَأيِب وصم٣مءدمؽمٛمـازمـَم٣مصمف

ُف َؿَأٞمَّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َأضْمَدَث»َصعمَّ ْٝمِف,شُمؿَّ َٟمَويَمٌَِسطُمٖمَّ ٣مهمِِرإَِذاسَمَقوَّ ًَ َصيمِْٙمُٚم َرطمَّ

                                                           
 (.ٕٙٚأخرجو مسلم )  (ٔ)
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,َويمِٙمْ َـّ ٣مٍمَويَمَٝم٣ميمَِٝمُٜم َحشَماَلشَم٥َمَأيَّ ًَ شُٚمِٗمٝمِؿَيْقًَم٣مَويَمْٝمَٙم٥مًُوُوقًءا,َأْنَيْٚم
(ٔ)

.

.╚وصم٣مءايمتقومٝم٦مفمـصمرير,وازمـفمٚمر,وطمزيٚم٥م

وصم٣مءدمؽمٛمـازمـَم٣مصمفَمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل:وَم٣ميُمقا:

 وَم٣مَل: ؟ كْمِ ٖمَّ اخْلُ فَمعَم ايمْم ُٜمقُر ََم٣م اهللَِّ َرؽُمقَل »َي٣م ٣مٍم َأيَّ شَماَلشَم٥ُم ٣مهمِِر ًَ ,يمِْٙمُٚم َـّ َويَمَٝم٣ميمِٝمِٜم

شَويمِْٙمُٚمِٗمٝمِؿَيْقٌمَويَمْٝمَٙم٥مٌ
(ٕ)

.

ريضاهللفمٛمف, ؾْمَجِٔمل  ْٕ ََم٣ميمٍِؽا ـُ َرؽُمقَل»وصم٣مءَمـضمدي٧مفَمْقُفزْم َأنَّ

٣مٍم َأيَّ شَماَلشَم٥ُم ٌُقَك سَم نَمْزَوِة دِم
كْمِ ٖمَّ اخْلُ فَمعَم ِح ًْ زم٣ِمظمَْ َأََمَر َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ

٣مهمِِر,َوَيْقٌمَويَمْٝمَٙم٥ٌميمِْٙمُٚمِٗمٝمؿَِويَمَٝم٣ميمِ ًَ يمِْٙمُٚم َـّ شٝمِٜم
(ٖ)

.

َٓيزئإٓايمٕمًؾهلَمَمعأٞمفدمضم٣ملاجلٛم٣مزم٥مأي:شإَٓمـصمٛم٣مزم٥م»قوله:ُ

.آنمت٣ًمل



ش.ويم٘مـَمـنم٣مئط»قوله:ُ

.ؾفمعمانايمٕم٣مئطَمـٞمقاومضايمقوقءديمٝمفٌه:ُ

                                                           
في (. وحسنو اإلماـ األلباني في صحيح وضعيف ابن ماجو, وىو ٙ٘٘أخرجو ابن ماجو ) (ٔ)

 (, وقاؿ فيو: ىذا حديث حسن.٘ٙٔٔالصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل )
 (, وقاؿ األلباني رحمو اهلل فيو: صحيح لغيره في صحيح ابن ماجو.٘٘٘أخرجو ابن ماجو ) (ٕ)
(, وقاؿ فيو: ٖٖٓٔ( وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي )ٖ٘ٛٔأخرجو ابن أبي شيبة ) (ٖ)

 ىذا حديث حسن.
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ش.وزمقل»قوله:ُ

أنايمٌقلأيًّم٣مَمـٞمقاومضايمقوقء.فٌه:ُ

ُ:شوٞمقم»قوله:ُ

إلمو ايمٔمٙمَمء, همٝمٜم٣م اطمتٙمػ ومد اظم٣ًميم٥م وهذه اظمًتٕمرق, ايمٛمقم زمف اظمراد

أومقال:

َمـاألول: ايمِمحٝمحكم دم زمَم واؽمتديمقا يٛمٗمضايمقوقء, ٓ ايمٛمقم أن

َؿ اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م,وَم٣ميَم٦ْم:َأفْمَتَؿَرؽُمقُلاهللَِّ

 َٞم٣مَميَمْٝمَٙم٥ًم فُمَٚمُر: ضَمتَّكوَم٣مَل ُرْج ََيْ هَمَٙمْؿ اِْلؽْماَلُم, َيْٖمُُمَق َأْن ٌَْؾ َؽوَم
َوَذيمِ زم٣ِميمِٔمَُم٣مِء,

 ِجِد: ًْ اظمَ َْهِؾ
ِٕ  هَمَٗم٣مَل هَمَخَرَج, ٌَْٝم٣مُن, َوايمِمِّ ٣مُء ًَ َأْهِؾ»ايمٛمِّ ـْ َِم َأضَمٌد َيٛمَْتٓمُِرَه٣م ََم٣م

ىُمؿْ شإَْرِضنَمغْمَ
(ٔ)

.

ََم٣ميمٍِؽريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل:وزمَمشم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧م ـِ َأَٞمِسزْم

 ,شُمؿَّ َصعمَّ ْٝمِؾ,شُمؿَّ َؿَصاَلَةايمِٔمَُم٣مِءإلَِمٞمِِْمِػايمٙمَّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ َرايمٛمٌَِّل  َأطمَّ

ُ٘مْؿدِمَصاَلٍةََم٣ماْٞمَتَٓمْرَُتُقَه٣م»وَم٣مَل: ايمٛم٣َّمُسَوَٞم٣مَُمقا,َأََم٣مإِٞمَّ شوَمْدَصعمَّ
(ٕ)

.

.يمٙمقوقءواؽمتديمقازمحدي٧مايم٣ٌمبأنايمٛمقمٞم٣مومضالثانً:القولُ

                                                           
 (.ٖٛٙ(, ومسلم )ٙٙ٘أخرجو البخاري ) (ٔ)
 ( بنحوه. ٓٗٙ(, ومسلم )ٕٚ٘أخرجو البخاري ) (ٕ)
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وايمِمحٝمحأنضمدي٧مأٞمسزمـَم٣ميمؽريضاهللفمٛمفوَم٣مىم٣مندمزم٣مزمف,يدل

أٞمف صمٙمقس, دمضم٣ميم٥م ىم٣منص٣مضمٌف أو ىم٣مننمغمَمًتٕمرق, إذا ايمٛمقم فمعمأن

يمٝمسزمٛم٣مومض , َمًتٙمٗمًٝم٣م ىم٣من َمـ َم٣مووأَم٣م ٞم٣مومضفمعم هم١مٞمف ٞمقَمف, اؽمتٕمرق

ايمقوقءإنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ.ؽمٝمٟميتدمٞمقاومض

ايمًٖمرختتٙمػفمـاحلي,ظم٣مهمٝمفَمـايمتخٖمٝمػ4أضم٘م٣ممأنوفًُالحدٌث:

ظم٣مدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَة,اظمُمٗم٥مايمٛم٣مسهمٝمفيٙمحؼٕنايمًٖمر

 وَم٣مَل: َوؽَمٙمََّؿ, فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ِلِّ ايمٛمٌَّ ـِ فَم فَمٛمُْف, اهللَُّ ومِ»َريِضَ َٖمُر ًَّ ايم ـَ َِم ْْمَٔم٥ٌم

ْؾإلَِم َوَٞمْقََمُف,هَم١مَِذاوَم٢َمََنَْٚمَتُف,هَمْٙمُٝمَٔمجِّ ازَمُف ايمَٔمَذاِب,َيْٚمٛمَُعَأضَمَدىُمْؿؿَمَٔم٣مََمُفَوَذَ

شَأْهٙمِفِ
(ٔ)

.,واهللاظمقهمؼ

ايمٙمٝم٣مرمو ـم٣مهر ويمٝم٣ميمٝمٜمـ, إي٣مم ايمثالشم٥م أو وايمٙمٝم٥م, زم٣ميمٝمقم اظمراد يمٝمس

يٚمًحإلمايمقوم٦مايمذيزمدأهمٝمف.وإي٣مم,ويم٘مـَمـَمٌدأاظمًح,هم١مٞمف

وايمٙمٝمٙم٥م ايمٝمقم فمعم ايمزي٣مدة ,وٓجتقز صم٣مء َم٣م َمـوأَم٣م داود أيب دمؽمٛمـ

اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ,وَم٣مَل: َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ شَم٣مزم٦ٍِمريضاهللفمٛمف,فَم ـِ ضمدي٧مطُمَزْيَٚم٥َمزْم

٣ممٍ» ٣مهمِِرشَماَلشَم٥ُمَأيَّ ًَ يمِْٙمُٚم
كْمِ ٖمَّ ُحفَمعَماخْلُ ًْ ش.,َويمِْٙمُٚمِٗمٝمِؿَيْقٌمَويَمْٝمَٙم٥مٌاظمَْ

                                                           
 (.ٕٜٚٔ(, ومسلم )ٗٓٛٔأخرجو البخاري ) (ٔ)
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إزِْمَراِهٝمَؿايمَتٝمِٚمِلزم١ِمؽِْمٛم٣َمِدِه,وَم٣مَلَقاَلُأَُبوَُداُوَد: ـْ اظمُْْٔمَتِٚمِر,فَم ـُ َرَواُهََمٛمُِْمقُرزْم

شَويَمِقاؽْمَتَزْدَٞم٣مُهيَمَزاَدَٞم٣م»همٝمف:
(ٔ)

.

ُالترمذي: ُاإلمام ايمٌخ٣مريقال اْلَم٣مم ٓوم٣مل ٕٞمف فمٛمدي4 يِمح ٓ :

.,واهللاظمقهمؼيمٙمجٙمديؽمَمعَمـطمزيٚم٥مريضاهللفمٛمفئمرف

**********

 















                                                           
(, وقاؿ: إسناد ٙٗٔ(, وىي في صحيح أبي داود لأللباني رحمو اهلل رقم )ٚ٘ٔأخرجو أبو داود ) (ٔ)

 صحيح, وصححو ابن حباف وأبو عوانة.
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 [المسح على العصائب والتساخين]

)–33 ـْ »وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-شَمْقزَم٣منََوفَم صعماهلل-زَمَٔم٧َمَرؽُمقُلاهللَِّ

ُحقافَمعَمايْمَٔمَِم٣مئ٤ِِم-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ًَ ٥ًم,هَمَٟمََمَرُهْؿَأْنَيْٚم يَّ -َئْمٛمِل:ايْمَٔمََمئَِؿ-َهِ

٣مطِمكمِ ًَ َٖم٣مَف-َوايمتَّ شَئْمٛمِل:اخْلِ
(ٔ)

٣مىمِؿُ َحُفاحْلَ (.,َرَواُهَأَْحَُد,َوَأزُمقَداُوَد,َوَصحَّ

*******************************الشرح:

ُفًُ ُوما ُالخفاؾ ُعلى ُالمسح ُحكم ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ساق
ُ.بابها

,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-زمجددطم٣مدمايمٛمٌلهقازمـُ:«ثوبانُ»قوله:ُ

ُ.ويٗم٣ملازمـضمجدرايمٗمرراهل٣مؾمٚملَمقٓهؿ

 ش.زمٔم٧مرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿهي٥م»قوله:ُ

 هي٥مايمني٥م: ايمُمخصايمقاضمد ي٘مقن ورزمَم اجلٝمش, دون ىم٣من َم٣م هل

وضمده.

:َمٛمٜم٣مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿئٌم٧مايمناي٣مَٕمقروىم٣من

إَم٣مأنسم٘مقنفمٝمٛم٣ًمفمعمايم٘مٖم٣مرواظمممىمكم.األول:

                                                           
(, وقد أعل الحديث بما ال يقدح, ٜٙٔ(, والحاكم )ٙٗٔ(, وأبو داود )ٚٚ٘مد )رواه أح (ٔ)

والحديث صحيح كما ترى, إال أف التفسير للعصائب والتساخين من كالـ الحافظ ابن حجر 
رحمو اهلل تعالى, وليس من كالـ النبي صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم, وال من كالـ أحد رواة 

 الحديث. 
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اخل٣مرصمكم,الثانً: زمٔمض يمتٟمدي٤م وذيمؽ اظمِمٕمرة4 يمٙمٕمزوات وإَم٣م

واظم٣مرومكمفمـايمديـ.

ُ.ايِم٣ملايمرؽم٣مئؾإلمايمٌٙمدانالثالث:ُ

َم٣مفمٙمٝمفوم٣مئداجلٝمقش,وإَم٣مماظمًٙمٚمكم,َمـسمتٌعأضمقالاظمًٙمٚمكم,فٌه:ُو

ظمًٙمٚمكم.اَمِمٙمح٥ميمإلؽمالم,ووزمٔم٧مايمناي٣م,وَم٣مهمٝمف

ش.همٟمَمرهؿأنيٚمًحقا»قوله:ُ

ُ فٌه: رزمَم ايمني٥م, أو اجلٝمش, وأن ايمرفمٝم٥م, َمـاضمت٣مصمقاسمٖمٗمد إلمرء

نيٚمًحقافمعمايمتخٖمٝمػ,همٙمٜمذاأَمرهؿايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأ

ايمٔمِم٣مئ٤موايمت٣ًمطمكم.

.أضم٘م٣مَمٜم٣م,وومدسمٗمدمايم٘مالمفمعمأيايمٔمَمئؿش:ايمٔمِم٣مئ٤م»قوله:ُ

ئمٛملاخلٖم٣مف,وَم٣مىم٣مندمزم٣مِب٣مَمـاجلقاربونمغمش:وايمت٣ًمطمكم»قوله:ُ

ايمٗمدم يًخـ ُم٣م واهللذيمؽ, ؽمقاء, اخلٖمكم فمعم اظمًح ضم٘مؿ وأضم٘م٣مَمٜم٣م ,

.أفمٙمؿ

**********
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 [من أطلق المسح على الخفين]

ـْ)–32 َوفَم -فُمَٚمَر [-ََمْقوُمقهًم٣م ـْ َو]فَم -َأَٞمٍس »ََمْرهُمقفًم٣م: َٟمإَِذا سَمَقوَّ

 َّٓ َٙمْٔمُٜمََمإِْنؾَم٣مَءإِ ََيْ َٓ همِٝمِٜمََم,َو ْحفَمَٙمْٝمِٜمََم,َويْمُٝمَِمؾِّ ًَ ْٝمِفهَمْٙمَٝمْٚم َأضَمُدىُمْؿَويَمٌَِسطُمٖمَّ

صَمٛم٣َمزَم٥مٍ ـْ شَِم
(ٔ)

َحفُ ٣مىمُِؿَوَصحَّ ,َواحْلَ اَروُمْْمٛمِل  (.,َأطْمَرصَمُفايمدَّ

)–35 ـْ َوفَم زَمْ٘مَرَة -َأيِب -ريضاهللفمٛمف ايمٛمٌَِّلِّ ـِ صعماهللفمٙمٝمف-فَم

إَِذا»وؽمٙمؿ: َويَمْٝمَٙم٥ًم, َيْقًَم٣م َويمِْٙمُٚمِٗمٝمِؿ , َـّ َويَمَٝم٣ميمَِٝمُٜم ٣مٍم َأيَّ شَماَلشَم٥َم ٣مهمِِر ًَ َصيمِْٙمُٚم َرطمَّ ُف َأٞمَّ

َرهَمَٙمٌَِسطُم َحفَمَٙمْٝمِٜمََمُٖمٝمفسَمَْمٜمَّ ًَ شَأْنَيْٚم
 (ٕ)

, اَروُمْْمٛمِل  ,َأطْمَرصَمُفايمدَّ ـُ َحُفازْم َوَصحَّ

(.طُمَزْيَٚم٥مَ

)–33 ـْ فِمََمَرَةَوفَم ـِ زْم ُفوَم٣مَل-ريضاهللفمٛمف-ُأيَبِّ ُحَأٞمَّ ًَ :َي٣مَرؽُمقَلاهللََِّأَْم

كْمِ ٖمَّ اخْلُ ?فَمعَم َٞمَٔمؿْ»وَم٣مَل: َيْقًَم٣مش ?وَم٣مَل: َوَيْقََمكْمِشَٞمَٔمؿْ»وَم٣مَل: وَم٣مَل: وَم٣مَل:?,

                                                           
الحديث صحيح موقوفًا ومرفوًعا,  (,ٔٛٔ(, والحاكم )ٕٗٓ - ٖٓٔارقطني )أخرجو الد (ٔ)

أخرجهما الدارقطني بإسنادين ظاىرىما الصحة, والحاكم لم يخرج أثر عمر رضي اهلل عنو, وإنما 
فيو المقداـ بن داود فأخرج حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو, وإسناده عنده شديد الضعف, 

 بن تليد الُرعيني, ترجمتو في الميزاف: قاؿ النسائي: ليس بثقة. 
(, وىو وإف كاف ضعيف ٕٜٔ(, وابن خزيمة )ٜٗٔ(, والدارقطني )ٙ٘٘أخرجو ابن ماجو ) (ٕ)

«, العلل»السند, إال أف لو شواىد, ومن أجل ذلك حسنة البخاري, كما نقل عنو الترمذي في 
 (, وقاؿ فيو: حديث حسن. ٘ٙٔٔالمسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل )وىو في الصحيح 



 من أطلق المسح على الخفين[] 

ُ 

[398] 
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َوشَماَلشَم٥مًشَٞمَٔمؿْ» وَم٣مَل: ومَ?, ؾِمْئ٦َم»٣مَل: َوََم٣م شَٞمَٔمْؿ,
(ٔ)

َووَم٣مَل: َداُوَد, َأزُمق َأطْمَرصَمُف ,

(.يَمْٝمَسزم٣ِميْمَٗمِقيِّ

*******************************الشرح:

ُالتوقٌتُساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُ اإلطالقُالذيُفٌهُمنُعدم
ُ.فًُالمسح

 مدةُمسحُالخفٌن:ُ

ٜمَمإنؾم٣مءدماظمدةاظمٌٝمٛم٥مٔمحيٚمؾفمعمأٞمفَٓيٙماْلؽمٛم٣مداحلدي٧مصحٝمحو

صمٛم٣مزم٥م َمـ إٓ إطمرى, زم٣مٕضم٣مدي٧م فمٙمٝمف َي٤م اجلٛم٣مزم٥م َيٙمٔمٜمَمهمٔمٛمد أن

.ويٕمتًؾ

همٟمضم٣مدي٧مايمتحديدأسح,وأووح, اظمحددة4 ىم٣منطم٣مرجاظمدة إذا وأَم٣م

وأىمثر.

ُُ:فًُنٌلُاألوطاررحمهُهللاُتعالىُقالُالشوكانًُ

دِمايمٛم٣َّمُساطْمَتَٙمَػَووَمْد اظمًح اخلٖمكمَمدة ْٝم٧ُمََم٣ميمٌِؽهَمَٗم٣مَلفمعم ـَُوايمٙمَّ زْم

ؽَمْٔمدٍ : ِحَووْم٦َمَٓ ًْ كْمِفَمعَميمِْٙمَٚم ٖمَّ ـْاخْلُ ْٝمفِيَمٌَِسَوََم َحؿَم٣مِهرٌَوُهقَطُمٖمَّ ًَ ََم٣مََم

٣مهمِرُزَمَدايَمُف, ًَ ـَْذيمَِؽَِمْثُؾَوُرِويَؽَمَقاٌء,َذيمَِؽدِمَواظمُِْٗمٝمؿَُواظمُْ ـِفُمَٚمرَفَم ْم٣َّمِبزْم اخْلَ

٥ٌَمَ ـَِوفُمْٗم ٌْدِفَم٣مَِمرٍزْم ـِاهللََِّوفَم ـِفُمَٚمرَزْم ًَ يَِّواحْلَ ٌٌَْمِ .ايْم

                                                           
(, الحديث ضعيف, في إسناده عبد الرحمن بن رزين, ومحمد بن يزيد, وىما ٛ٘ٔرواه أبو داود ) (ٔ)

مجهوال الحاؿ, واختلف في إسناده, قاؿ أبو داود: قد اختلف في إسناده وليس ىو بالقوي, 
 االتفاؽ على ضعفو, قاؿ الحافظ في التخليص: وبالغ الجوزجاني ونقل اإلماـ النووي رحمو اهلل

 فذكره في الموضوعات. 
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َْوَزافِمل َوايمثَّْقِري َوَأْصَح٣مزُمفُضَمٛمِٝمَٖم٥مََأزُمقَووَم٣مَل ْٕ ـَُوا ًَ ـَُواحْلَ ـَِص٣ميمِِحزْم زْم

٣مهمِِٔمل ضَملٍّ ُدَوايمُمَّ ـَُوَأَْحَ ٌَؾٍزْم ـَُوإؽِْمَح٣مُقضَمٛمْ ُدايمٓم٣َّمِهِري َوَداُودَراْهَقْيفِزْم َوحُمَٚمَّ

ـُ ي صَمِريرٍزْم ٣مهمِرَِويَمْٝمَٙم٥مًَيْقًَم٣ميمِْٙمُٚمِٗمٝمؿِزم٣ِميمتَّْقوِمٝم٦ِمايمْمَّػَمِ ًَ ٣ممٍشَماَلشَم٥مََويمِْٙمُٚم َأيَّ

, َـّ ـُوَم٣مَلَويَمَٝم٣ميمِٝمٜم ِحدِمايمٛم٣َّمسِؽَمٝمِّدِازْم َِمِذيَِّذْ ْ ايمؼمِّ ٦ٌََم: ـْايمتَّْقوِمٝم٦ُمَوشَم فُمَٚمرَفَم

ـِ ـَِوفَمقِمِّْم٣َّمِباخلَْزْم ـِؿَم٣ميم٤ٍِمَأيِبزْم ُٔمقدٍَوازْم ًْ ـََِم ٣ٌَّمسٍَوازْم َواظمُِْٕمغَمةَِوضُمَذْيَٖم٥مَفَم

َْٞمَِم٣مِريَِّزْيدٍَوَأيِب ْٕ ءِا َٓ ـَْه٠ُم َح٣مزَم٥مَِِم .ايمِمَّ

ـَْوُرِويَ ـْمَج٣َمفَم٥مٍفَم ْيٌحَِمٛمُْٜمؿْايمت٣َّمزمِِٔمكمََِم ـَُوفَمَْم٣مءُايْمَٗم٣ميِضُذَ َرزَم٣مٍحَأيِبزْم

ْٔمٌِل  ـَُوفُمَٚمرَُوايمُمَّ ٌْدِزْم ـُفُمَٚمرََأزُمقوَم٣مَلايْمَٔمِزيِز,فَم ٌْدِزْم ايْمػَمِّفَم ايمت٣َّمزمِِٔمكمََوَأىْمَثرُ:

ضَْمَقطَُوُهقََذيمَِؽفَمعَمَوايْمُٖمَٗمَٜم٣مءِ ْٕ َنَّفِمٛمِْدي4ا
َحِٕ ًْ ٦ٌََماظمَْ َٖمَؼزم٣ِميمتََّقاسُمرِشَم فَمَٙمْٝمفَِواسمَّ

ٛم٥َّمَِأْهُؾ  ً ََمفَم٥مِايم َٖم٣موِمِٜمؿْإلَمايمٛمَّْٖمُسَواؿْمَٚمَٟمٞم٦َّْمَواجْلَ اسمِّ :َأىْمَثُرُهؿْوَم٣مَلهَمَٙمَمَّ ََيُقزَُٓ

ُح ًْ ـَْأىْمَثرَيمِْٙمُٚمِٗمٝمؿِاظمَْ َويَمْٝمَٙم٥ٌم,َيْقمٌَصَٙمَقاٍتََخْسَِِم َٓ ٣مهمِرََِيُقزَُو ًَ ـَْأىْمَثرُيمِْٙمُٚم َِم

ةَََخَْس ٣ممٍشَماَلشَم٥مََصاَلةًفَممْمَ َصاَلسَمفُُي٠َمدِّيَأنْايْمَٔم٣مَِلِفَمعَمهَم٣ميْمَقاصِم٤ُمَويَمَٝم٣ميمِٝمَٜم٣مَأيَّ

ُؾَوايْمَٝمِٗمكمُزمَِٝمِٗمكٍم, ًْ ِحفَمعَمَُيِْٚمُٔمقاضَمتَّكايْمَٕم ًْ ْاظمَْ ايمثَّاَلِثهَمْقَقَُيِْٚمُٔمقاَوََل

٣مهمِرِ ًَ يمِْٙمُٚم َٓ  ىػا.يمِْٙمُٚمِٗمٝمؿِايْمَٝمْقمِهَمْقَقَو


ش.طمٖمٝمفهمٙمٝمٚمًحفمٙمٝمٜمَمسٌإذاسمقوٟمأضمدىمؿويم»قوله:ُ
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و ايم٣ًمزمؼَمٔمٛم٣م, زمـؾمٔم٥ٌمريضاهللفمٛمف َمقاهمؼضمدي٧ماظمٕمغمة فٌه:ُوهذا

.شدفمٜمَمهم١منأدطمٙمتٜمَمؿم٣مهرسمكم»

ش.ويمٝمِمؾهمٝمٜمَم»قوله:ُ

ؽمٛم٥م.ايمِمالةهمٝمٜم٣مصمقازايمِمالةدمايمٛمٔم٣مل,وؽمٝمٟميتزم٣مزمف,وفٌه:ُ

.جلٜمٙمٜمؿايمٔم٣مَم٥مزمٔمضٜم٣مأئٚم٥ماظمذاه٤م,وطم٣ميمػهمٝمٜم٣مفمٙمٝمأمجعوومد

ش.وَٓيٙمٔمٜمَمإنؾم٣مء»قوله:ُ

يمٙمٚمٗمٝمؿ, ويمٝمٙم٥م يقم وهل اظمقومت٥م, اظمدة دم َٓيٙمٔمٜمَم أٞمف فمعم هذا حيٚمؾ

.وشمالشم٥مأي٣ممويمٝم٣ميمٝمٜمـيمٙمٚم٣ًمهمر

ظم٣مسمٗمدمَمـضمدي٧مصٖمقانأناجلٛم٣مزم٥مضمدثأىمػم:شإَٓمـصمٛم٣مزم٥م»قوله:ُ

.,واهللاظمقهمؼيٙمزمَمٔمٜم٣مطمٙمعايمٛمٔم٣ملوومْمعاظمًح

صعماهلل-هقٞمٖمٝمعزمـاحل٣مرثَمقلمرؽمقلاهللُ:«أبًُبكرةُعنُُ»قوله:ُ

صعماهللفمٙمٝمف-اهللَّرؽمقلَمقلمأٞم٣م:وم٣ملأٞمف-زم٘مرأيبفمـ,-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ

اؽمٚمفوومٝمؾَمنوح,زمـٞمٖمٝمعهمٟمٞم٣ميٛمًٌقنأنإٓايمٛم٣ّمسأيبهم١من,-وؽمٙمؿ

.إؽمح٣مقازمـصمزموزمف.َمنوح

أوٓداوأٞمج٤مايمٌٌمة,وؽم٘مـايمِّمح٣مزم٥م,همّمالءَمـوىم٣منزم٘مٛمٝمتف,َمُمٜمقر

.ؾمٜمرةهلؿ
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زمٌ٘مرةايمّْم٣مئػضمِمـَمـ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمٌلإلمسمدلموىم٣من

 .زم٘مرة,أهم٣مدهاحل٣مهمظدماْلص٣مزم٥مزمٟميبهم٣مؾمتٜمر
 ش.أٞمفرطمصيمٙمٚم٣ًمهمر»قوله:ُ

ديمٝمؾفمعمانايمرطمِم٥مَمـفمٛمداهلل دمهذا ظم٣م همٝمٛمٌٕملأني٠مطمذِب٣م, ,

ايمُمدة.خم٣ميمٖمتٜم٣مَمـ

٣مإَٓم٣مآسم٣مه٣م,ىمَمزمٝم٣منرَح٥ماهللفٌه:ُو ًً زم٣مظم٠مَمٛمكم,إذأٞمفٓي٘مٙمػٞمٖم

آسَم٣مَه٣م}:وم٣ملاهلل ََم٣م َّٓ إِ ٣م ًً َٞمْٖم ُيَ٘مٙمُِّػاهللَُّ ُػ}:,ويٗمقلاهلل{َٓ ُيَ٘مٙمِّ َٓ

ُوؽْمَٔمَٜم٣م َّٓ ٣مإِ ًً .{اهللَُٞمْٖم

ُو فٌه: اظمٗمٝمؿ, أضم٘م٣مم ختتٙمػفمـ اظم٣ًمهمر أضم٘م٣مم فمٙمٝمفأن جت٤م هم٣مظمٗمٝمؿ

صالةاجلَمفم٥م,وَي٤مفمٙمٝمفإَت٣ممايمِمالة,وَٓيقزيمفأنيٚمًحفمعماخلٖمكم

٣ًٌم .إٓيقمويمٝمٙم٥مهمٗمط,وىمذيمؽَٓيقزيمفأنيِمقمايمٛم٣مهمٙم٥مراىم

زمٝمٛمَماظم٣ًمهمرَيقزيمفاظمًحفمعماخلٖمكمشمالشم٥مأي٣ممويمٝم٣ميمٝمٜمـ,إَٓمـصمٛم٣مزم٥م,

ٚمعزمكمايمِمالسمكم,وَي٤مفمٙمٝمفومٌمواجلَمفم٥مدمضمٗمفَمًتح٥ٌم,وَيقزيمفاجل

ايمِمالةايمرزم٣مفمٝم٥م.

ُ فِمََمَرةَفمـ»قوله: ـِ زْم وذه٤مُ:شُأيَبِّ اظمدنإٞمِم٣مري, ازمـفم٣ٌمدة ويٗم٣مل

زمٔمّمٜمؿإلمأٞمفٓسمِمحيمفصح٥ٌم,ذىمرهايمٔمً٘مري,وضمديثفَمّمْمربىمَم
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ذىمراْلَم٣ممازمـومداَم٥مرَحفاهللسمقصمٝمٜم٣متيمٙمٔمٙمَمءوم٣ملاحلٖم٣مظ,وَمعذيمؽهمٗمد

 ُهلذااحلدي٧م,همٗم٣مل:

حيتٚمؾأٞمفيٚمًحَم٣مؾم٣مءإذاَمًحفمٛمداٞمتٜم٣مءَمدةيمًٌٜمَم.القولُاألول:

حيتٚمؾأٞمفأرادوَم٣مؾمئ٦مَمـايمٝمقم,وايمٝمقَمكم,وايمثالشم٥م.القولُالثانً:

حيتٚمؾأٞمفَمٛمًقخزمٟمضم٣مدي٧مايمتقومٝم٦م.القولُالثالث:

فمدم يرى َمـ فمٛمد ونم٣مي٥م يث٦ٌم, ٓ ؤمٝمػ احلدي٧م أن وايمِمحٝمح

وهقحمٚمقلفمعمَم٣م هقضمدي٧مفمٚمرزمـاخلْم٣مبريضاهللفمٛمف, ايمتقومٝم٦م,

سمٗمدم,فمعمأٞمفَٓيٙمٔمٜمَمويٚمًحفمٙمٝمٜمَمَم٣مؾم٣مءدمَمدةاظمًح.

واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم

**********
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 ]باب نواقض الوضوء[

[نواقض الوضوء]

*******************************الشرح:

َمقصم٣ٌمتاحلدث,هم٣محلدثإذاوومعفمعماْلٞم٣ًمنَلٞمقاومضايمقوقء,أي

,وإَم٣مزمٕمًؾإذاىم٣مناَيزيمفأنيِمقمضمتكيرهمٔمف,إَم٣مزمقوقءإذاىم٣منأصٕمرً

,فمعمَم٣مؽمٝمٟميتفؽمتٔمَميمٓأىمػم,وإَم٣مزمتٝمٚمؿإنىم٣منهم٣مومديمٙمَمء,أونمغمَمًتْمٝمع

.إنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ

ايمٔمٙمؿ, أهؾ زمكم فمٙمٝمف جمٚمع هق َم٣م ايمٛمقاومضَمٛمٜم٣م هقوهذه َم٣م وَمٛمٜم٣م

يمٝمس وايمراصمحأٞمف اطمتٙمػهمٝمف َم٣م وَمٛمٜم٣م يٛمٗمض, وايمراصمحأٞمف خمتٙمػهمٝمف,

زمٛم٣مومض.

وايم٤ًٌمدمذيمؽأنَم٣مىم٣منافمتَمدهفمعمديمٝمؾشم٣مزم٦مَمـايم٘مت٣مبوايمًٛم٥م,

أوَمـأضمدمه٣مشم٦ٌمٞمٗمّمف,وَم٣مىم٣منَمٌٛم٣مهفمعمايمٗمٝم٣مسايمٕمغموم٣مئؿفمعمديمٝمؾ,

ّمف.أوَمٌٛم٣مهفمعمضمدي٧مؤمٝمػ,همٗمدي٘مقنفمدمٞمٗم

,وم٣ملاهللفمزايمرصمقعإلمايمديمٝمؾوايمقاصم٤مفمعماظمًٙمٚمكمفمٛمدآطمتالف

 إلَِم}وصمؾ: وُه َرد  َويَمْق زمِِف َأَذافُمقا ْقِف اخْلَ َأِو ـِ ََْم ْٕ ا ـَ َِم َأَْمٌر صَم٣مَءُهْؿ َوإَِذا

َتٛمٌُِْْمقَٞمُفَِمٛمْٜمُ ًْ َي ـَ ََْمِرَِمْٛمُٜمْؿيَمَٔمٙمَِٚمُفايمَِّذي ْٕ ؽُمقِلَوإلَِمُأورِما هَمّْمُؾاهللَِّايمرَّ َٓ ْؿَويَمْق

وَمٙمِٝماًل َّٓ ْٝمَْم٣مَنإِ ٌَْٔمُتُؿايمُمَّ سمَّ َٓ ُتُف .{فَمَٙمْٝمُ٘مْؿَوَرَْحَ
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وىمؿهلاظم٣ًمئؾاظمختٙمػهمٝمٜم٣مزمكمايمٖمٗمٜم٣مء,وومدجتداجلٚمٜمقردمصم٣مٞم٤م,

وايمديمٝمؾفمعمطمالهمف,همٛمحـَمتٔمٌدونزمَمصم٣مءفمـاهللفمزوصمؾ,وزمَمشم٦ٌمدم

 اهلل صعم اهلل رؽمقل ايمًٙمػؽمٛم٥م فمٙمٝمف أمجع وزمَم وؽمٙمؿ, آيمف وفمعم فمٙمٝمف

ايمِم٣ميمحروقاناهللفمٙمٝمٜمؿ.

ايم٣ٌمبٞمقاومضىمثغمة,زمٙمٕم٦مايمٔمدد4يم٘مـذه٤م وومدذىمرايمٔمٙمَمءدمهذا

زمٔمّمٜمؿإلمأنايمراصمحَمٛمٜم٣مؽمٌٔم٥م,وهذاهقايمذيارسمّم٣مهؾمٝمخٛم٣محيٝمكزمـ

ايمتقضمٝمد دم اظم٣ٌمدئاظمٖمٝمدة اهللسمٔم٣ملمدمىمت٣مزمف وايمٖمٗمففمقماحلجقريضمٖمٓمف

وايمٔمٗمٝمدة.

هم٣مخل٣مرجَمـايمًٌٝمٙمكمرزمَميّمؿ يدطمؾدمزمٔمضفمٛمداْلمج٣مل, وزمٔمّمٜم٣م

َمـايمٛمقاومض.اىمثغمً

وومدذىمراحل٣مهمظازمـضمجررَحفاهللدمايمتخٙمٝمصمجٙم٥مَمـإضم٣مدي٧مايمتل

يًتدلِب٣مايمٔمٙمَمءفمعمىمثغمَمـايمٛمقاومض,وأىمثره٣مؤمٝمػ.

ُذكرُنواقضُالوضوءُالمجمعُعلٌها:

َماألول: طمرجَمـايمًٌٝمٙمكم, أَم٣م٣م ايمٌقلوايمٕم٣مئطزم٣مْلمج٣مع, ويدطمؾهمٝمف

ايمٕم٣مئطهمٗمدصم٣مءذىمرهدمايمٗمرآن,وأَم٣مايمٌقلهمٗمدصم٣مءذىمرهدمايمًٛم٥م.
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وايمق اظمذي ذىمرمهدوه٘مذا صم٣مء همٗمد وايمريح, ؽمٝمٟميت٣مي ىمَم ايمًٛم٥م, دم

َؿوَم٣مَل: اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرؽُمقَلاهللَِصعمَّ َٓ»ضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,َأنَّ

َصْقٍتَأْوِريٍح ـْ شُوُوقَءإََِِّٓم
(ٔ)

.

وهقدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفمٌداهللزمـزيدزمـفم٣مصؿريضاهللفمٛمف,

َرؽُمقلِ إلَِم ؾَمَ٘م٣م ُف ََيُِدَأٞمَّ ُف َأٞمَّ إيَِمْٝمِف ٝمَُّؾ صُمُؾايمَِّذيَُيَ ايمرَّ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ

اَلِة؟هَمَٗم٣مَل: َءدِمايمِمَّ ْ ْف-ََٓيٛمَْٖمتِْؾ»ايمًمَّ َٚمَعَصْقسًم٣مَأْو-َأْوََٓيٛمٌَْمِ ًْ ضَمتَّكَي

شََيَِدِرحًي٣م
(ٕ)

.

ُهَرْيرَ وَم٣مَلوصم٣مءدمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مَأيِب وَم٣مَل: ريضاهللفمٛمف, َة

 َوؽَمٙمََّؿ: فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ هَمَٟمؾْمَ٘مَؾ»َرؽُمقُل ؾَمْٝمًئ٣م, زَمْْمٛمِِف دِم َأضَمُدىُمْؿ َوصَمَد إَِذا

َأْو َصْقسًم٣م, َٚمَع ًْ ضَمتَّكَي ِجِد ًْ اظمَْ ـَ َِم َـّ ُرصَم ََيْ هَماَل , َٓ  َأْم ٌء َرْ َِمٛمُْف َأطَمَرَج فَمَٙمْٝمِف

شََيَِدِرحًي٣م
(ٖ)

.

 وَم٣مَل: ريضاهللفمٛمف اًء»ودمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَمقِمٍّ ََمذَّ َرصُماًل ىُمٛم٦ُْم

هَمَٟمََمْرُت ازْمٛمَتِِف ََ٘م٣مِن
ظمِ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأؽْمَٟمَل َأْن َأؽْمَتْحٝمِل َوىُمٛم٦ُْم

                                                           
 (.٘ٔ٘(, وابن ماجو )ٗٚأخرجو الترمذي ) (ٔ)
 (.ٖٔٙ(, ومسلم )ٖٚٔالبخاري ) (ٕ)
 (.ٕٖٙمسلم ) (ٖ)
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 هَمَٗم٣مَل: َٟميَمُف ًَ هَم ؽَْمَقِد ْٕ ا ـَ زْم َذىَمَرهُ»اظمِْْٗمَداَد ُؾ ًِ ٟمَُيْٕم شَوَيَتَقوَّ
(ٔ)

 همٝمف»,ودمرواي٥م:

.شايمقوقء

وايمقدييمفضم٘مؿاظمذي.

وؽمٝمٟميتايم٘مالمفمٙمٝمفدمَمقؿمٛمفإنؾم٣مءاهللفمزالثانً:ُالنومُالمستؽرق,

وصمؾ.

زمجٛمقن,أوإنمَمء,أوؽم٘مر,أوَم٣مهقدمزم٣مزمف.الثالث:ُزوالُالعقل:

زوالايمٔمٗمؾزمحدإذأناظمجٛمقنوهم٣مومدايمٔمٗمؾٓيدريَم٣ميٗمعَمٛمف,شمؿإن

.ذاسمفضمدث

وؽمٝمٟميتايم٘مالمفمٙمٝمفزم٣ميمتٖمِمٝمؾإنؾم٣مءاهللفمزوصمؾالرابع:ُمسُالفرج,

.دمَمقؿمٛمف

وهمٝمفضمديث٣منشم٣مزمت٣منفمـرؽمقلاهللصعماهللالخامس:ُأكلُلحمُاإلبل,

فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,ىمَمؽمٝمٟميتَمٔمٛم٣مإنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ.

َووَمِدَْمٛم٣َمإلَِمََم٣مفَمِٚمُٙمقا}زوصمؾ:يمٗمقلاهللفمالسادس:ُالردةُعنُاإلسالم,

٣ٌَمًءََمٛمُْثقًرا فَمَٚمٍؾهَمَجَٔمْٙمٛم٣َمُهَه ـْ .{َِم

                                                           
 (.ٖٖٓ(, ومسلم )ٕٖٔالبخاري ) (ٔ)
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ظم٣مشم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةريضاهللالسابع:ُالجنابة,

َؿوَم٣مَل: اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ ؾُمَٔمٌَِٜم٣مإَْرزمَ»فمٛمف,فَم إَِذاصَمَٙمَسزَمكْمَ ِع,شُمؿَّ

ُؾ ًْ شصَمَٜمَدَه٣مهَمَٗمْدَوصَم٤َمايمَٕم
(ٔ)

.

زم٣مب َمـ إصٕمر احلدث همحِمقل ايمٕمًؾ, فمٙمٝمف وصم٤م ومد ىم٣من هم١مذا

إولم,وؽمٝمٟميتزم٣مباجلٛم٣مزم٥مَمٔمٛم٣مإنؾم٣مءاهللوزمٝم٣منؽم٤ٌموومقفمف.

واظمرادزمففمعمايمِمحٝمحاجلَمع.الثامن:ُمسُالمرأة,

 ىم٣منوإن فمعمجمرد وؽمٝمٟميتزمٝم٣منمج٣مهغمأهؾايمٔمٙمؿيْمٙمٗمقٞمف اظمسهمٗمط,

ايمراصمحدمهذهاظمًٟميم٥مدمَمقؿمٛمفإنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ.

ُبعضُأهلُالعلمُولٌستُذكرُبعضُالنواقضُالتفائدة:ُ ًُقالُبها
ُبناقضة.

ايمّمحؽ.األول:

احلج٣مَم٥م.الثانً:

ايمرفم٣مف.الثالث:

احلدي٧م:الرابع: همٖمل احل٘مؿ, هذا ٞمًخ وومد ايمٛم٣مر, َم٦ًم ُم٣م إىمؾ

ُئقا» ايمٛم٣َّمرُسَمَقوَّ ٦ِم ًَّ ََم ٣َّم شُِم
(ٕ)

 َم٣م, أضم٣مدي٧موَمٛمٜم٣م: احل٘مؿزمٔمدة شمؿٞمًخهذا

                                                           
 (.ٖٛٗ(, ومسلم )ٜٕٔالبخاري ) (ٔ)
(, من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو, وزيد بن ثابت رضي ٖٖ٘, ٕٖ٘, ٖٔ٘أخرجو مسلم ) (ٕ)

 اهلل عنو, وعائشة رضي اهلل عنها.
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َرؽُمقَل ٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم,َأنَّ فَم ـِ ٌِْداهللَِّزْم شم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم

َؿ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ٟمْ»اهللََِّصعمَّ َوََلَْيَتَقوَّ َصعمَّ شَأىَمَؾىَمتَِػؾَم٣مٍة,شُمؿَّ
(ٔ)

.

ُهوَم٣م َأزَم٣مُهَأطْمػَمَ ُأََمٝم٥ََّمريضاهللفمٛمف,َأنَّ ـِ دمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَمْٚمِروزْم

 َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل َرَأى ُف إلَِم»َأٞمَّ هَمُدفِمَل ؾَم٣مٍة, ىَمتِِػ ـْ َِم َتز  حَيْ

ٟمْ َوََلَْيَتَقوَّ كَم,هَمَِمعمَّ ٘مِّ ًِّ اَلِة,هَمَٟميْمَٗمكايم شايمِمَّ
(ٕ)

.

 َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ ودمايمِمحٝمحكمأيًّم٣مَمـضمدي٧مََمْٝمُٚمقَٞم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م,َأنَّ

َؿ ٟمْ»اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َوََلَْيَتَقوَّ َصعمَّ شَأىَمَؾفِمٛمَْدَه٣مىَمتًِٖم٣م,شُمؿَّ
(ٖ)

.

فَمٛمُْٜمََم: اهللَُّ َريِضَ ٌِْداهللَِّ فَم ـِ زْم وصم٣مءدمصحٝمحايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مصَم٣مزمِِر

َأٞمَّ ٦ِمايمٛم٣َّمُر؟هَمَٗم٣مَل: ًَّ ََم ٣َّم ُِم ايمُقُوقِء ـِ فَم ؽَمَٟميَمُف »ُف َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ َزََم٣مَن ىُمٛم٣َّم وَمْد ,َٓ

ََلْ َوصَمْدَٞم٣مُه ـُ َٞمْح وَمٙمِٝماًل,هَم١مَِذا َّٓ إِ ايمْمََّٔم٣مِم ـَ َِمْثَؾَذيمَِؽَِم َٞمِجُد َوؽَمٙمََّؿَٓ فَمَٙمْٝمِف اهللُ

َأىمُ َّٓ يَمٛم٣َمََمٛم٣َمِديُؾإِ ـْ ٟمَُيُ٘م َوََٓٞمَتَقوَّ ُٞمَِمقمِّ ٛم٣َمَوؽَمَقافِمَدَٞم٣مَوَأوْمَداََمٛم٣َم,شُمؿَّ شٖمَّ
(ٗ)

.

**********

  

                                                           
 (.ٖٗ٘(, ومسلم )ٕٚٓالبخاري ) (ٔ)
 (.ٖ٘٘(, ومسلم )ٕٛٓالبخاري ) (ٕ)
 (.ٖٙ٘(, ومسلم )ٕٓٔالبخاري ) (ٖ)
 (.ٚ٘ٗ٘البخاري ) (ٗ)
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 [هل النوم ناقض للوضوء]

)–31 ـْ ََم٣ميمٍِؽفَم ـِ ىَم٣مَنَأْصَح٣مُبَرؽُمقِل»وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-َأَٞمِسزْم

 -اهللَِّ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل -صعم فَمْٜمِدِه -فَمعَم ِٖمَؼَيٛمَْتٓمُِروَن خَتْ ضَمتَّك ايْمِٔمَُم٣مَء

ُئقنَ َيَتَقوَّ َٓ َو ُيَِمٙم قَن شُمؿَّ شُرُؤوؽُمُٜمْؿ,
(ٔ)

َحُف َوَصحَّ َداُوَد, َأزُمق َأطْمَرصَمُف ,

. اَروُمْْمٛمِل  ايمدَّ

ٙمِؿٍ ًْ َوَأْصُٙمُفدِمَُم
(ٕ)

(.

*******************************الشرح:

ُ ُحٌث ُمن ُالنوم ُفً ُالقول ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ نقضُساق

.الوضوءُوعدمه

دمو همٗمدصم٣مء ريضاهللفمٛمٜمؿ, ايمِمح٣مزم٥م َمـ احلدي٧مفمـفمدة صم٣مء ومد

فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ َزْوَج ريضاهللفمٛمٜم٣م, ايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َم

َٝم٣مرِمزمَِِماَلِة»َوؽَمٙمََّؿ,وَم٣ميَم٦ْم: ايمٙمَّ ـَ َؿيَمْٝمَٙم٥ًمَِم اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ َأفْمَتَؿَرؽُمقُلاهللِ

َؿ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ ايْمِٔمَُم٣مِء,َوِهَلايمَّتِلسُمْدفَمكايْمَٔمَتَٚم٥َم,هَمَٙمْؿََيُْرْجَرؽُمقُلاهللَِصعمَّ

٣مُء ًَ ْم٣َّمِب:َٞم٣مَمايمٛمِّ اخْلَ ـُ اهلُلضَمتَّكوَم٣مَلفُمَٚمُرزْم ٌَْٝم٣مُن,هَمَخَرَجَرؽُمقُلاهللَِصعمَّ َوايمِمِّ

                                                           
 وقاؿ الدارقطني: صحيح.( ٖ/ٖٔٔ/ ٔ(, والدارقطني )ٕٓٓرواه أبو داود ) (ٔ)
( ولفظو: "كاف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يناموف. ثم يصلوف وال ٖٙٚمسلم ) (ٕ)

 يتوضؤوف". ولو روايات أخرى.
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 فَمَٙمْٝمِٜمْؿ: طَمَرَج ضِمكَم ِجِد ًْ اظمَْ َْهِؾ
ِٕ  هَمَٗم٣مَل َؿ, َوؽَمٙمَّ »فَمَٙمْٝمِف ـْ َِم َأضَمٌد َيٛمَْتٓمُِرَه٣م ََم٣م

ىُمؿْ َْرِضنَمغْمُ ْٕ ؽْماَلُمدِمايمٛم٣َّمسِشَأْهِؾا ٌَْؾَأْنَيْٖمُُمَقاْْلِ َؽوَم
ش,َوَذيمِ

(ٔ)
. 

دم وَم٣مَل:وصم٣مء ريضاهللفمٛمف ََم٣ميمٍِؽ, ـِ زْم َأَٞمِس ـْ ايمِمحٝمحَمـضمدي٧مفَم

 ,شُمؿَّ َصعمَّ ْٝمِؾ,شُمؿَّ َؿَصاَلَةايمِٔمَُم٣مِءإلَِمٞمِِْمِػايمٙمَّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ َرايمٛمٌَِّل  َأطمَّ

 ُ»وَم٣مَل: اْٞمَتَٓمْرَُت ََم٣م َصاَلٍة دِم ُ٘مْؿ إِٞمَّ َأََم٣م ايمٛم٣َّمُسَوَٞم٣مَُمقا, َصعمَّ شقَه٣موَمْد ـُ ازْم َوَزاَد ,

ََم٣ميمٍِؽ,وَم٣مَل: ـَ ْٝمٌد,ؽَمِٚمَعَأَٞمَسزْم شَمٛمِلَُحَ َأي قَب,ضَمدَّ ـُ َٞم٣محَيَْٝمكزْم َأيِبََمْرَيَؿ,َأطْمػَمَ

َأْٞمُٓمُرإلَِمَوزمِٝمِصطَم٣مََتِِفيَمْٝمَٙمَتئِذٍ» شىَمَٟمنِّ
(ٕ)

.

ىم٣منأصح٣مبرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿفمعمفمٜمده»قوله:ُ

ش.يٛمتٓمرونايمٔمُم٣مء

آؽمتدٓلزمَموومعدمفمٜمدايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,هم١منفٌه:ُ

َم٣موومعدمفمٌمهصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿواؿمٙمعفمٙمٝمفهمٜمقَمرهمقع.

َمثٙمفيْمٙمعفمٙمٝمف,همٜمقوَمعوومعدمفمٌمهصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,و

دمضم٘مؿاظمرهمقعأيًّم٣م.

ضمتكوم٣ملايمٛم٣مـمؿ:

فمٙمٝمفأنأومـــــــرههمٙمٝمتٌع***وَم٣مصمرىدمفمٌمهشمؿاؿمٙمع

                                                           
 (.ٖٛٙ(, مسلم )ٙٙ٘البخاري ) (ٔ)
 (, بنحوه.ٓٗٙ(, ومسلم )ٕٚ٘البخاري ) (ٕ)
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وأنَليْمٙمعفمٙمٝمفهمٜمقضمج٥م,يمٗمقلصَم٣مزمٍِرزمـفمٌداهللريضاهللفمٛمٜمَم,وَم٣مَل:

َيٛمِْزُل» َوايْمُٗمْرآُن َٞمْٔمِزُل, ؽُمشىُمٛم٣َّم وَم٣مَل إؽِْمَح٣مُق, َزاَد , ُيٛمَْٜمك"ْٖمَٝم٣مُن: ؾَمْٝمًئ٣م ىَم٣مَن يَمْق

"فَمٛمُْفيَمٛمََٜم٣مَٞم٣مفَمٛمُْفايْمُٗمْرآنُ
(ٔ)

.

وىمذيمؽَم٣مضمِمؾزمـفمٚمرزمـاخلْم٣مبريضاهللفمٛمف,ظم٣مصم٣مَمعزوصمتف,

شَمٛم٣َمَأْصَح٣مزُمٛم٣َم,دميمٝمؾرَمّم٣منهم ٖملؽمٛمـأيبداودفمـازمـأيبيمٝمعم:وَم٣مَل:َوضَمدَّ

صُمُؾإَِذا ٌَْؾَأْنَيْٟمىُمَؾََلَْيْٟمىُمْؾضَمتَّكُيِْمٌَِح,وَم٣مَل:أنوَم٣مَل:َوىَم٣مَنايمرَّ َأهْمَْمَرهَمٛم٣َمَموَم

 َـّ وَمْدٞمِْٚم٦ُمهَمَٓم ْم٣َّمِبريضاهللفمٛمفصم٣مء,هَمَٟمَراَداَْمَرَأسَمُف,هَمَٗم٣ميَم٦ْم:إِنِّ اخْلَ ـُ فُمَٚمُرزْم

َْٞمَِم٣مِرهَمَٟمَرادَ ْٕ ا ـَ هَمَٟمسَم٣مَه٣م,هَمَج٣مَءَرصُمٌؾَِم سَمْٔمَتؾ  ٣َم َأَنَّ ـَ خِّ ًَ ايمْمََّٔم٣مَمهَمَٗم٣ميُمقا:ضَمتَّكُٞم

َي٥ُم"يَمَؽؾَمْٝمًئ٣م,هَمٛم٣َمَم ْٔ ٌَُحقاُأْٞمِزيَم٦ْمفَمَٙمْٝمِفَهِذِها َأْص َٝم٣مِم}هَمَٙمَمَّ يَمُ٘مْؿيَمْٝمَٙم٥َمايمِمِّ ُأضِمؾَّ

٣مئُِ٘مؿْ ًَ
هَم٧ُمإلَِمٞمِ [221]ايمٌٗمرة:{ايمرَّ

(ٕ)
.

ي وَل همٔمؾذيمؽإَمر, زمـاخلْم٣مبريضاهللفمٛمف ْمٙمعفمٙمٝمفَمعأنفمٚمر

أضمد,همزَمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزَمـسممميع,وسمٟمطمغمايمٌٝم٣من

فمـووم٦ماحل٣مصم٥مَٓيقز.

وإومرارايمقضمليمٙمٛم٣مسفمعماخلْمٟمَٓيقز.

ُاألفضلُفًُصالةُالعشاء:
                                                           

 (.ٓٗٗٔ(, ومسلم )ٕٚٓ٘البخاري ) (ٔ)
( وقاؿ فيو: إسناده صحيح على شرط ٖٕ٘وصححو اإلماـ األلباني )(, ٙٓ٘أبو داود ) (ٕ)

الشيخين, وقوؿ ابن أبي ليلى: )حدثنا أصحابنا(؛ يريد بو أصحاب النبي عليو السالـ. وقد 
 صححو ابن حـز وابن دقيق العيد وابن التركماني.
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احلدي٧ميدلفمعمأنسمٟمطمغمووم٦مصالةايمٔمُم٣مءهقإهمّمؾ,إٓأنايمٛمٌل

صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿختقفاظمُمٗم٥مفمعمايمٛم٣مس,وم٣ملصعماهللفمٙمٝمف

.شيمقٓأنأؾمؼفمعمأَمتليمِمٙمٝمتٜم٣مأن»وفمعمآيمفوؽمٙمؿ:

ضمرصايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿفمعماٞمتٓم٣مرايمِمالةزمٔمدوفًُالحدٌث:

ايمِمالة.

ضمرصايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿفمعماجلَمفم٥م.ٌه:ُفو

وصالةايمٔمُم٣مءهلأشمٗمؾصالةفمعماظمٛم٣مهمٗمكم,ىمَمؽمٝمٟميتدمىمت٣مبايمِمالة

إنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ.

ش.ضمتكختٖمؼ»قوله:ُ

أيسمتحركرؤوؽمٜمؿَمـايمٛمٔم٣مس,وهذايالضمٓمفاْلٞم٣ًمنَمـٞمٖمًف,وَمـ

نمغمه,وومؾَمـيث٦ٌمفمعمضم٣ملواضمد.

ش.رؤوؽمٜمؿ»قوله:ُ

أنىمثغًماَمـديمٝمؾفمعمأَنؿىم٣مٞمقايٛم٣مَمقندمضم٣ملصمٙمقؽمٜمؿ,وؽمٝمٟميتفٌه:ُ

ٚمثؾهذااحلدي٧م.زمفمعمفمدمٞمٗمضٞمقماجل٣ميمسايمٔمٙمَمءاؽمتدل

ش.شمؿيِمٙمقنوٓيتقو٠مون»قوله:ُ

ٞم٣مومًّم ايمٛمقم ىم٣من يمق إذ َمـاحلدي٧م, ايمُم٣مهد هق َمْمٙمًٗم٣م,٣مهذا يمٙمقوقء
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يِمٙمقن٠متقويم ىم٣مٞمقا يم٘مٛمٜمؿ يمٙمِمالة, يتقو٠مونا ديمٝمؾفمعموٓ همٜمذا ,

زمٗم٣مءؿمٜم٣مرهتؿ,وفمدموومقعاحلدثزم٤ًٌمايمٛمٔم٥ًم.

ُ:ؾُأهلُالعلمُفًُنقضُالنومُللطهارةاختال

يمٙمٔمٙمَمءدمهذهاظمًٟميم٥مَمذاه٤م:و

أنايمٛمقمٞم٣مومضيمٙمقوقءَمْمٙمًٗم٣م,ومٙمٝمٙمفوىمثغمه.األول:

أنايمٛمقميمٝمسزمٛم٣مومضَمْمٙمًٗم٣م,ؽمقاءىم٣منومٙمٝماًل,أوىمثغًما.الثانً:

 َُمقؽَمكصم٣مءدمإوؽمطٓزمـاظمٛمذر: َأزَم٣م َرَأْي٦ُم وَم٣مَل: ٣ٌَّمٍد, فَم ـِ زْم وَمْٝمِس ـْ فَم

ِت ضَمَيَ هَمَٙمَمَّ نَمْمِٝمَْمُف ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم ضَمتَّك هَمٛم٣َمَم وَمَٖم٣مُه فَمعَم اؽْمَتْٙمَٗمك شُمؿَّ ايمٓم ْٜمَر َصعمَّ

 هَمَٗم٣مَل: وَم٣مَم اَلُة َصْقسمً»ايمِمَّ ؽَمِٚمْٔمُتْؿ َأْو ِرحًي٣م َوصَمْدسُمْؿ ٣م؟َهْؾ ش هَمَِمعمَّ , َٓ  وَم٣ميُمقا:

ٟمْ َوََلَْيَتَقوَّ شايْمَٔمٌْمَ
(ٔ)

.

وئمػمونالثالث: ٞم٣مومض, وهقَمذه٤ممجٜمقرأهؾايمٔمٙمؿأنىمثغمايمٛمقم

فمٛمفزم٣مظمًتٕمرق,وومٙمٝمٙمفيمٝمسزمٛم٣مومض.

                                                           
ُد ْبُن َنْصٍر, ثنا (, واإلسناد عنو صحيح. من طريق مُ ٙٗأخرجو ابن المنذر في األوسط برقم ) (ٔ) َحمَّ

 ِإْسَحاُؽ ْبُن رَاَىَويِْو, ثنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى, َعْن ُحَسْيِن ْبِن َواِقٍد, َعْن يَزِيَد النَّْحِويِّ, َعْن قَػْيِس ْبنِ 
 َعبَّاٍد, قاؿ: رأيت أبا موسى األشعري رضي اهلل عنو, فذكره. 
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اهللَُّ َأيِبؿَم٣ميم٤ٍِمَريِضَ ـِ زْم ورزمَماؽمتدلزمٔمضايمٔمٙمَمءزمَميٟميتَمـضمدي٧مفَمقِمِّ

َؿ:فَمٛمُْف,وَم٣مَل:وَم٣م اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َٞم٣مَم»َلَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ ـْ ِفايْمَٔمْٝمٛم٣َمِن,هَمَٚم ًَّ ِوىَم٣مُءايم

ٟمْ ,وصم٣مءفمـَمٔم٣موي٥مريضاهللفمٛمف.2شهَمْٙمَٝمَتَقوَّ

أنايمٔمٝمٛم٣منإذاهجٔم٦م,وومعايمٛمٗمضهمٝمٜم٣م,أوزمًٌٌٜم٣م.ومعناه:

ُهلُالنومُناقضُبنفسه,ُأمُهوُمضنةُلنقضُالوضوء؟

 أٞمفَمٓمٛم٥م, َمـوئمٙمؿذيمؽَمـاايمذييٓمٜمر اظمًتٕمرق, يمتٖمريؼزمكمايمٛمقم

فمدماظمًتٕمرق.

  (:336ُ-1/135ُ)ُقالُالحافظُابنُحجرُفًُالتخلٌص

ُفوَم٣مَل: ٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَمَأٞمَّ فَم ـِ َٞم٣مئٍِؿ»ضمدي٧مازْم َوصَم٤َمايْمُقُوقُءفَمعَمىُمؾِّ

طَمَٖمَؼزمَِرْأؽِمِفطَمْٖمَٗم٥مً ـْ ََم َّٓ شإِ
(ٕ)

ََمْقوُمقهًم٣مَوََمْرهُمقفًم٣م. ٌَْٝمَٜمِٗمل  َرَواُهايْم

وَم٣مَل:قوله:ُ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ُف وَم٣مفِمًدا»ُرِوَيَأٞمَّ َٞم٣مَم ـْ فَمعَمََم ُوُوقَء َٓ

طَم٦ْم اؽْمؼَمْ َُمّْمَْمِجًٔم٣م َٞم٣مَم ـْ ََم هَم١مِنَّ َُمّْمَْمِجًٔم٣م َٞم٣مَم ـْ ََم فَمعَم ايْمُقُوقُء ََم إٞمَّ

.شََمَٖم٣مِصُٙمفُ

                                                           
سنو األلباني رحمو اهلل في صحيح أبي داود األـ (, وحٚٚٗ(, وابن ماجو )ٖٕٓأخرجو أبو داود ) (ٔ)

 (, وقاؿ: )إسناده حسن, وكذا قاؿ النووي, وحسنو المنذري وابن الصالح( .ٜٜٔ)
( موقوفًا على ابن عباس رضي اهلل عنهما, وأخرجو ٖٚأخرجو ابن المنذر في األوسط برقم ) (ٕ)

ٌة, َعْن يَزِيَد ْبِن َأِبي زِيَاٍد َمْوُقوفًا. َوُرِوَي َذِلَك (, وقاؿ: َىَكَذا َرَواُه َجَماعَ ٖٛ٘البيهقي في الكبرى )
 َمْرُفوًعا َواَل يَػْثُبُت رَفْػُعُو.  



 هل النوم ناقض للوضوء[] 

ُ 

[415] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 يَمْٖمٍظ: ؽَم٣مصِمًدا»َودِم َأْو َراىمًِٔم٣م َأْو وَم٣مئًَِم َٞم٣مَم ـْ ََم فَمعَم ُوُوقَء َداُودشَٓ َأزُمق

ِل. َوَّ ْٕ ْٖمِظا اَروُمْْمٛمِّلزم٣ِميمٙمَّ َوايمدَّ َِمِذي  ْ َوايمؼمِّ

َأَْحََددِمِزَي٣مَداسمِِفزمَِٙمْٖمِظ: ـُ ٌُْداهللَِّزْم َٞم٣مَمؽَم٣مصِمًدا»َوَرَواُهفَم ـْ ُوُوقٌءيَمْٝمَسفَمعَمََم

زمَِٙمْٖمِظ:شضَمتَّكَيّْمَْمِجعَ ٣م»,َوَرَواُهايْمٌَْٝمَٜمِٗمل  ًً
َٞم٣مَمصَم٣ميمِ ـْ ََي٤ُِمايْمُقُوقُءفَمعَمََم َٓ

ٌَفُ ًَمَأْوؽَم٣مصِمًداضَمتَّكَيَّمَعصَمٛمْ
ِدي٧َم.ش...َأْووَم٣مئِ احْلَ

 : َرََمكْمِ احْلَ ََم٣مِم ِْلِ ًٌَٔم٣م سَم اهمِِٔمل  ايمرَّ وَم٣مَل ٥ُم َأئِٚمَّ َٖمَؼ َواَي٥ِماسمَّ َؤْمِػايمرِّ ِدي٧ِمفَمعَم احْلَ

ايمث٣َّمٞمَِٝم٥ِم.

َواضِمٌد,َوََمَداُرُه-أياحل٣مهمظازمـضمجررَحفاهلل-وُمْٙم٦ُم: ِديَثكْمِ خَمَْرُجاحْلَ

,َوفَمَٙمْٝمِفاطْمَتَٙمَػدِمَأيْمَٖم٣مـمِِف. ِنِّ َٓ ا فَمعَمَيِزيَدَأيِبطَم٣ميمٍِدايمدَّ

أَ َأْصٙمِِف ـْ َِم ِدي٧َم ايْمِٔمَٙمِؾَوَؤمََّػاحْلَ دِم َِمِذي  ْ ايمؼمِّ َٞمَٗمَٙمُف همِٝمََم ٌَُخ٣مِري  َوايْم َْحَُد

ُهْؿ. دِمفِمَٙمٙمِِفَونَمغْمُ ْريِب 
َوإزِْمَراِهٝمُؿاحْلَ َِمِذي  ْ َوايمؼمِّ

ـِ ٛمَ  ً اظمُْْٖمَرِد,َوَأزُمقَداُوددِمايم

دِماخلالهم٣مت: ٌَْٝمَٜمِٗمل  َووَم٣مَلايْم َٓ ا َدزمِِفَأزُمقطَم٣ميمٍِدايمدَّ ,َوَأْٞمَ٘مَرُهفَمَٙمْٝمِفمَجِٝمُعسَمَٖمرَّ ِن 

ِدي٧ِم. ٥ِماحْلَ َأئِٚمَّ

: ـِ ٛمَ  ً وَمَت٣مَدَة.َووَم٣مَلدِمايم ـْ ٣مِظَوَأْٞمَ٘مُرواؽَمََمفَمُفَِم ٖمَّ َأْٞمَ٘مَرُهفَمَٙمْٝمِفمَجِٝمُعاحْلُ

٣ٌَّمسٍ فَم ـِ ازْم ـْ وَمَت٣مَدَةفَم ـْ َأيِبفَمُروزَم٥َمفَم ـُ َرَواُهؽَمِٔمٝمُدزْم َِمِذي  ْ وَمْقيُمُفَوََلَْووَم٣مَلايمؼمِّ

ىػاَيْذىُمْرهمِٝمِفَأزَم٣مايْمَٔم٣ميمَِٝم٥ِمَوََلَْيْرهَمْٔمُف.
سمٗمدم.٣مٙم٥مَمـإضم٣مدي٧مايمتلسمٔمقدإلمَمشمؿذىمرمج
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فمعم افمتَمًدا اظمّمْمجع, وٞمقم همٌٔمضأهؾايمٔمٙمؿهمِمؾزمكمٞمقماجل٣ميمس,

َمثؾهذهإضم٣مدي٧م.

ومدسمٗمدموايمِمحٝمحدمهذهَم٣مصم٣مءفمـصٖمقانزمـفم٣ًملريضاهللفمٛمف,و

َؿ»َمٔمٛم٣مفمٛمدايمؼمَمذيونمغمه,فمٛمف,وَم٣مَل: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َرؽُمقُلاهلِلَصعمَّ ىَم٣مَن

صَمٛم٣َمزَم٥ٍم, ـْ َِم إَِّٓ , َـّ َويَمَٝم٣ميمِٝمِٜم ٣مٍم َأيَّ شَماَلشَم٥َم طِمَٖم٣مهَمٛم٣َم َٞمٛمِْزَع َٓ َأْن ؽَمَٖمًرا ىُمٛم٣َّم إَِذا َيْٟمَُمُرَٞم٣م

نَم٣مِئٍطَوزَمْقٍلَوَٞمقْ ـْ َِم ـْ
شمٍَويَم٘مِ

(ٔ)
.

ويم٘مـ ٞم٣مومضَمـٞمقاومضايمقوقء, احلدي٧مفمعمأنايمٛمقم هم٣مؽمتدلِبذا

زم٣مجلٚمعزمٝمٛمفوزمكمضمدي٧مأٞمسزمـَم٣ميمؽوضمدي٧مازمـفمٚمرريضاهللفمٛمٜمَم,

.,واهللاظمقهمؼيدلفمعمأٞمفيمٝمسزمٛم٣مومضَمْمٙمًٗم٣م,وٓزمدَمـايمتٖمِمٝمؾ

**********

 







  

                                                           
 تقدـ معنا أخرجو الترمذي وابن ماجو والنسائي وغيرىم. (ٔ)
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 [المستحاضة تتوضأ لكل صالة]

)–32 ـْ ٌَْٝمٍشفَم٣مئَُِم٥مََوفَم اهللَُّفَمٛمَْٜم٣موَم٣ميَم٦ْم:صَم٣مَءْتهَم٣مؿمَِٚم٥ُمزمِٛم٦ُْمَأيِبضُم َريِضَ

 اَْمَرَأٌةُأؽْمَتَح٣مُض-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-إلَِمايمٛمٌَِّلِّ هَمَٗم٣ميَم٦ْم:َي٣مَرؽُمقَلاهللَِّ,إِنِّ

اَلةَ ايمِمَّ َأهَمَٟمَدُع َأؿْمُٜمُر, ?هَماَل فِمْرٌق»وَم٣مَل: َذيمَِؽ ََم إِٞمَّ . هَم١مَِذآَ زمَِحْٝمٍض, َويَمْٝمَس ,

 شُمؿَّ َم, ايمدَّ فَمٛمِْؽ قِم
ًِ هَم٣منْم َأْدزَمَرْت َوإَِذا اَلَة, ايمِمَّ هَمَدفِمل ضَمْٝمَّمُتِؽ ٌََٙم٦ْم َأوْم

 شَصقمِّ
(ٔ)

.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمِف.

: ٌَُخ٣مِريِّ َصاَلةٍ»َويمِْٙم ئِليمُِ٘مؾِّ سَمَقوَّ ششُمؿَّ
(ٕ)

.

ٙمٌِؿ ًْ ُفضَمَذهَمَٜم٣مَوَأؾَم٣مَرَُم فَمْٚمًداإلَِمَأٞمَّ
(ٖ)

(.

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُأنُالحٌضُمنُنواقضُالطهارة

 ش.صم٣مءتهم٣مؿمٚم٥مزمٛم٦مأيبضمٌٝمشريضاهللفمٛمٜم٣م»قوله:ُ

دم وزمٗمٝم٦م زم٣مٓؽمتح٣مو٥م, أصٌـ ايمتل ايمِمح٣مزمٝم٣مت أضمدى هل

ي٘مقنراهمًٔم٣مآؽمتح٣مو٥مؽمٌعؽمٛمكم,وهذاَمـايمٌالءايمٔمٓمٝمؿايمذيفمًكأن

يمدرصم٣مهت٣م,ودرصم٣متأَمث٣مهل٣م.

ُ:(2ُ/177)ُاألحكامُعمدةُبفوائدُقالُابنُالملقنُفًُاإلعالم
                                                           

 (ٖٖٖ(, ومسلم )ٕٕٛرواه البخاري ) (ٔ)
 (. ٕٕٛالبخاري ) (ٕ)
قلت: ومثل ذلك قاؿ النسائي, «. تركنا ذكره وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرؼ»إذ قاؿ:  (ٖ)

 ولكن لم يتفرد حماد بهذه الزيادة.
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يمفهمقيمدتصمحشزمـاهللزمٔمٌدسمزوصم٦مهذههم٣مؿمٚم٥مأن:الحربًُوذكر

اظمًتح٣مو٣متإضمدىوهل–فمٛمٜم٣ماهللريض-ه٣مصمرتصح٣ميبوهقحمٚمًدا

.-وؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعم-ايمٛمٌلفمٜمدفمعم

اهللفمٌٝمد]زمـؿمٙمح٥مزوجصمحشزمٛم٦مَحٛم٥م:والثانٌة أمزيٛم٤مأطم٦م[

.وهؿوهقأيًّم٣م,اؽمتحٝمّم٦مإَن٣م:وومٝمؾاظم٠مَمٛمكم,

أيًّم٣م"اظمقؿمٟم"دمووومع:وم٣مل,ايمٔمريبازمـفمٙمٝمفٞمٌفىمَم"اظمقؿمٟم"دمووومع

أنزيٛم٤مىم٣مٞم٦مَت٦مفمٌدايمرَحـزمـفمقف,وَلي٘مـذيمؽومط,إٞمَمىم٣مٞم٦م

.-فمٙمٝمفأهمّمؾايمِمالةوايمًالم-اهللزمٛمٌٝمفَت٦مزيد,شمؿزوصمٜم٣م

أطمتٜم٣مأمضمٌٝم٥ٌمأوأمضمٌٝم٤مزوجفمٌدايمرَحـزمـفمقف.والثالثة:

]ؽمقدةزمٛم٦مزَمٔم٥م[أماظم٠مَمٛمكم.والرابعة:

.ؽمٜمٙم٥مزمٛم٦مؽمٜمٝمؾايمٔم٣مَمري٥موالخامسة:

ا. ُواقتصرُجماعاتُعلىُهذاُالعددُوأهملواُأربعا

أؽمَمءزمٛم٦مفمٚمٝمس.األولى:

زمٛم٦مأمؽمٙمٚم٥م.زيٛم٤مالثانٌة:

أؽمَمءزمٛم٦مَمرشمداحل٣مرشمٝم٥م.الثالثة:

زم٣مدي٥مزمٛم٦منمٝمالن.الرابعة:



ُ:(1ُ/117)ُالنسائًُشرحُفًُالسٌوطًُونظمهن
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٥مـايمروايرواه٣مومدٞم٣ًمءسمًع***اظمِمْمٖمكزَم٣مندماؽمتحٝمّم٦مومد

٥مـوزم٣مديؽمٜمٙم٥م٣مءـأؽمٚمزيٛم٤م***ٚم٥مـــوايمٖم٣مؿمؽمقدةصمحشزمٛم٣مت

ٛمٌلصعماهللفمٙمٝمففمٛمٜمؿ,فمعمؽم٠مالايمضمرصايمِمح٣مزم٥مريضاهللفٌه:ُو

وؽمٙمؿ وفمعمآيمف وذيمؽضمرص, يُم٘مؾ, همٝمَم إيمٝمف َمٛمٜمؿفمعمصح٥م٣موايمٔمقدة

ايمٔم٣ٌمدة.

ش.ي٣مرؽمقلاهلل»قوله:ُ

دفم٣مءايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمٙمٖمظايمرؽم٣ميم٥م,أوايمٛمٌقة,فٌه:ُ

ي٣م"زمٗمقيمف:وومؾأنجتدَمٛمٜمؿَمـيدفمقايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ

ريضاهللفمٛمٜمؿ"حمٚمد َمـايمِمح٣مزم٥م فمـأضمد أره زمؾَل َمـ, ىم٣من إَٓم٣م ,

.زمٔمضإفمرابايمذيهقضمدي٧مفمٜمدزم١مؽمالم

أيأنآؽمتح٣مو٥مَمٛمٜم٣مَمًتٚمرة.ش:إناَمرأةاؽمتح٣مضهمالأؿمٜمر»قوله:ُ

ىمٟمَن٣مـمٛم٦مأنآؽمتح٣مو٥مهل٣مضم٘مؿاحلٝمض.ش,همالأؿمٜمر»وومقهل٣م:

ُحكمُالحٌضُوالنفاس:

هذاديمٝمؾفمعمأناحلٝمضٞم٣مومضَمـٞمقاومضايمقوقء,همالَيقزأنسمِمقم

َمعاحلٝمض.

واحل٣مئضُمٛمقفم٥مَمـايمِمالة,وايمِمٝم٣مم,ونمُمٝم٣منزوصمٜم٣مهل٣م.

وأَم٣ماظمًتح٣مو٥مهمالَتٛمعَمـرءىم٣مٞم٦مسمتٔم٣مؿم٣مهضم٣ملؿمٜمره٣م.
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رءىمتٌفاهللفمزوصمؾفمعمزمٛم٣متآدمىمَمدمايمِمحٝمحكمَمـوالحٌض:

 وم٣ميم٦م: فمٛمٜم٣م ريضاهلل ىُمٛم٣َّم»ضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َم هَمَٙمَمَّ , احَل٨مَّ َّٓ
إِ َٞمَرى َٓ طَمَرصْمٛم٣َم

َؿَوَأَٞم٣مَأزْم٘مِل,وَم٣مَل: اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ َفضِمّْم٦ُم,هَمَدطَمَؾفَمقَمَّ زمَِنِ

يَمِؽ» ٦ِم؟ََم٣م ًْ َأُٞمِٖم وَم٣مَل:ش. َٞمَٔمْؿ, زَمٛم٣َمِتآَدَم,»وُمْٙم٦ُم: فَمعَم اهللَُّ ٌَُف ىَمَت َأَْمٌر َهَذا إِنَّ

ٌَْٝم٦ِم َأْنَٓسَمُْمقدِمزم٣ِميْم ,نَمغْمَ شهَم٣موْميِضََم٣مَيْٗميِضاحَل٣مج 
(ٔ)

.

يٌحثقناًلستحاضة:و أنإؿم٣ٌمء ويمذيمؽجتد فمعماظمرأة, َمرضيْمرأ

حثقنفمـفمالجيمٙمحٝمض,إٓإذاىم٣منسمٟمطمر,فمـفمالجيمٙمٚمًتح٣مو٥م,وٓيٌ

أوطمرجفمـفم٣مدسمف.

ُالفرقُبٌنُالحٌضُواًلستحاضة:

ويٖمرقايمٔمٙمَمءزمكمدماحلٝمض,وآؽمتح٣مو٥مزمٟمَمقرأرزمٔم٥م,وهل:

أناحلٝمضيمقٞمفأؽمقد.األول:

أناحلٝمضشمخكموىمثٝمػ.الثانً:

أندماحلٝمضَمٛمتـايمرائح٥م.الثالث:

يتجٙمط.أندماحلٝمضٓالرابع:

هم٣مسمح, أَحر يمقٞمف ايمٔم٣مدي, فمعمصٖم٣متايمدم همٜمق آؽمتح٣مو٥م: دم وأَم٣م

ويمٝمسيمفرائح٥مىمرُّي٥م,وىمذيمؽرومٝمؼ,ويتجٙمطَمثؾؽم٣مئرايمدَم٣مءإطمرى.

ش.أهمٟمدعايمِمالة»قوله:ُ

                                                           
 (.ٕٔٔٔ(, ومسلم )ٜٕٗالبخاري ) (ٔ)
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ٛمٜم٣مأٞمفضمٝمض,واحل٣مئضسمدعايمِمالة.ٓمإَم٣ميمووم٣ميم٦مذيمؽ:

أٞمفٞم٣مومض,وهلٓسمتٚم٘مـَمـايمْمٜم٣مرةيمٙمِمالة,هم٘مٝمػسمِمقم؟فمعموأَم٣م

وٓ يتقو٠مون ه٠مٓء هم٘مؾ ايمريح, أو ايمٌقل, ؽمٙمًؾ ضم٣مل َمثؾ وهذه

هذاَمـختٖمٝمػايمدم,وييهؿَم٣مطمرجزمٔمدذيمؽَمـايمريح,أوايمٌقل,أو

اهللفمزوصمؾ,يمٔم٣ٌمده.

.ايمقوقءيم٘مؾصالةهؾيزظمٜمؿو

:اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمذيمؽإلمأومقال

يم٘مؾصالة,األول: ايمقوقء يٙمزَمٜمؿ أٞمف فمعم ايمٔمٙمؿ أهؾ َمـ اجلٚمٜمقر

شمؿسمقوئل»وضمجتٜمؿدمذيمؽَم٣مأطمرصمفاْلَم٣ممايمٌخ٣مريرَحفاهللدمروايتف:

.شيم٘مؾصالة

وايمِمحٝمحأنهذهايمٙمٖمٓم٥مؾم٣مذة,وَلسمث٦ٌمفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعم

َمدرصم٥مدماحلدي٧مَمـومقلفمر أَن٣م زمؾومٝمؾ: زمـايمززمغمرَحفآيمفوؽمٙمؿ, وة

اهلل,همٔمعمايمٗمقلزمُمذوذه٣مهماليٙمزمايمقوقءيم٘مؾصالة.

إذادطمؾايمقوم٦م,واجلٚمٜمقريُمؼمؿمقنفمعماظمًتح٣مو٥مأَن٣مٓسمتقوٟمإٓ

هذا طمالف وايمِمحٝمح أو, ايمٌقل, ؽمٙمًؾ ص٣مضم٤م أوهم١من ايمريح,

َمـ ؽمتْم٣مع َم٣م ايمقوقء زمذيمؽ ويِمقم ايمقوقء هلؿ َيقز آؽمتح٣مو٥م,



 تتوضأ لكل صالة[المستحاضة ] 

ُ 

[422] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

َل َم٣م زمٕمغمايمِمٙمقات, حيدث َل َم٣م أي اظمٔمت٣مد, ضمدشمف نمغم زمحدث حيدث

ايمًٙمس,أوآؽمتح٣مو٥م.

ش.4ٓإٞمَمذيمؽفمرق»قوله:ُ

أيٓسمؼمىملايمِمالة,ٕنهذايمٝمسزمحٝمض.

َمٛمٜم همٝمخرج اظمرأة فمعم ذيمؽَمرضيْمرأ احلٝمضهم١مٞمف٣موإٞمَم وأَم٣م ايمدم,

َيرجَمـَم٘م٣منَمٔمت٣مد.

ش.ويمٝمسزمحٝمض»قوله:ُ

ايمِم َتٛمع ونمغمذيمؽُم٣مأييمٝمسزمحٝمّم٥م هل٣م, ايمزوج نمُمٝم٣من وَتٛمع الة,

َتتٛمعَمٛمفاحل٣مئض.

همدماحلٝمضٞمجس,ودمآؽمتح٣مو٥ميمٝمسزمٛمجس.

وهذادمضمؼاظمٚمٝمزة.ش:دفملايمِمالةهم١مذاأومٌٙم٦مضمٝمّمتؽهم»قوله:ُ

ُذكرُالحاًلتُالمستحاضة:

ٕناظمًتح٣مو٥مهل٣مشمالثضم٣مٓت:

أنسم٘مقنُمٝمزةيمٔمددأي٣مماحلٝمض,زمٚمٔمٛمكأَن٣مَتٝمضَمـيقمَخساألول:

.ٜمذهضمٝمّمتٜم٣مهموفممميـ,إلميقمشمالشمكمَمـايمُمٜمر,

أومٌٙم٦ماحلٝمّم٥م ٣ملأَن٣مسمِمقم,وئم٣مذه٣مهذهٓإؾم٘موايمِمالة,سمدعهم١مذا

ٖمٔمؾهمٔمؾايمْم٣مهرات,ضمتكيٟميتذيمؽايمٝمقمهمتتقومػفمـايمِمالةسمزوصمٜم٣م,و
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طمرصم٦م هم١مذا ذيمؽ, انمتًٙم٦موفم٣مدونمغم دمضمٝمّمٜم٣م, اظمٔمت٣مدة إلمتإي٣مم

ؾمٟمَن٣م.

همٜمذهالثانً: إي٣مم, وهلَٓتٝمزفمدد يمِمٖم٣متاحلٝمض, أنسم٘مقنُمٝمزة

َمٛمف يٚمٛمع ُم٣م ؾم٣مءت َم٣م وسمٖمٔمؾ وسمِمقم, وسمِمقم, اؽمتح٣موتٜم٣م, فمعم سمٌٗمك

نمغمذيمؽ,سمقومٖم٦مفمَميٚمٛمعَمٛمفريح,أواحلٝمض,هم١مذاَم٣مسمٕمغمايمدمزمٙمقن,أو

طمرجاحلٝمضانمتًٙم٦موفم٣مدةإلمؾمٟمَن٣م.احلٝمض,هم١مذا

آؽمتح٣مو٥مالثالث: يمُمدة إَم٣م احلٝمض, َمـ آؽمتح٣مو٥م َتٝمز ٓ ايمتل

همٝمٜم٣م وومٔم٦م زمٙمٕم٦م َم٣م زمٚمجرد وَٕن٣م اظمٚمٝمزة, ايمِمٖم٣مت وصمقد وفمدم

َمـ صٖم٣مهت٣م, إومربدم سمٗم٣مسفمعم أَن٣م ايمٔمٙمَمء يٗمقل همٜمذه آؽمتح٣مو٥م,

 وصمؾ: اهللفمز يٗمقل ُيَ٘مٙمِّ}زمٛم٣متصمٛمًٜم٣م, ََم٣مَٓ ٣م هَلَ ُوؽْمَٔمَٜم٣م َّٓ إِ ٣م ًً َٞمْٖم اهللُ ُػ

٦ٌَْم ًَ اىْمَت ََم٣م َوفَمَٙمْٝمَٜم٣م ٦ٌَْم ًَ {ىَم وصمؾ: فمز اهلل ويٗمقل  ََم٣م}, اهللََّ هَم٣مسمَُّٗمقا

.{اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ

ش.دفملايمِمالةهم١مذاأومٌٙم٦مضمٝمّمتؽهم»قوله:ُ

أيفمعمَم٣مسمٗمدمَمٔمٛم٣مزمٝم٣مٞمف.

ُحكمُالحائضُالتًُتصلًُوتصوم:

أو احل٣مئض, صٙم٦م ايمذٞمقب,إذا ىم٣ٌمئر َمـ ىمٌغمة دم وومٔم٦م ص٣مَم٦م,

فمعمذيم آشمٚم٥م وسم٘مقن زم٣مؿمؾٓيٗمٌؾَمٛمٜم٣م, وصقَمٜم٣م همالَيقزوصالهت٣م, ؽ,

وٓ سمِمقم, سمِمقميمٙمح٣مئضأن ايمٔمدوي٥م,وأن َُمَٔم٣مَذَة فمـ ايمِمحٝمحكم دم
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سَمْٗميِض َٓ َو ْقَم, ايمِمَّ سَمْٗميِض ٣مئِِض احْلَ زَم٣مُل ََم٣م هَمُٗمْٙم٦ُم: فَم٣مئَُِم٥َم ؽَمَٟميْم٦ُم وَم٣ميَم٦ْم:

َأؽْمَٟمُل. َويَم٘مِٛمِّل ٥ٍم, زمَِحُروِريَّ ٦ُم ًْ يَم وُمْٙم٦ُم: َأْٞم٦ِم؟ ٥ٌم َأضَمُروِريَّ هَمَٗم٣ميَم٦ْم: اَلَة. ايمِمَّ

 َذيمَِؽ»وَم٣ميَم٦ْم: ٌُٛم٣َم ُيِِمٝم زمَِٗمَّم٣مِءىَم٣مَن ُٞم٠ْمََمُر َٓ َو ْقِم, ايمِمَّ زمَِٗمَّم٣مِء هَمٛم٠ُْمََمُر ,

اَلةِ شايمِمَّ
(ٔ)

.

ريضاهللفمٛمف, اخُلْدِريِّ ؽَمِٔمٝمٍد ايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِب شم٦ٌمدم وظم٣م

, اظمَُِمعمَّ إلَِم همِْْمٍر َأْوَحكَأْو دِم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل طَمَرَج وَم٣مَل:

هَمَٚمرَّ هَمَٗم٣مَل: ٣مِء, ًَ ايمٛمِّ َأْهِؾ»فَمعَم َأىْمَثَر َـّ ُأِريُتُ٘م هَم١مِنِّ ـَ وْم سَمَِمدَّ ٣مِء ًَ ايمٛمِّ ََمْٔممَمَ َي٣م

ايمٛم٣َّمرِ ش وَم٣مَل: اهللَِّ؟ َرؽُمقَل َي٣م َوزمَِؿ : ـَ ََم٣م»هَمُٗمْٙم ايمَٔمُِمغَم, َوسَمْ٘مُٖمْرَن , ـَ ْٔم ايمٙمَّ سُمْ٘مثِْرَن

َأْذَه٤َم ـٍ َوِدي فَمْٗمٍؾ َٞم٣موِمَِم٣مِت ـْ َِم َـَّرَأْي٦ُم إضِْمَداىُم ـْ َِم احَل٣مِزِم صُمِؾ ايمرَّ ,شيمُِٙم٤مِّ

َرؽُمقَلاهللَِّ؟وَم٣مَل: َي٣م َوفَمْٗمٙمِٛم٣َم ِديٛمِٛم٣َم ُٞمْٗمَِم٣مُن :َوََم٣م ـَ َِمْثَؾ»وُمْٙم اظمَْرَأِة َأيَمْٝمَسؾَمَٜم٣مَدُة

صُمؾِ ايمرَّ :زَمعَم,وَم٣مَل:شٞمِِْمِػؾَمَٜم٣مَدِة ـَ ُٞمْٗمَِم٣مِنفَمْٗمٙمَِٜم٣م,َأيَمْٝمَس»وُمْٙم ـْ ِؽَِم
إَِذاهَمَذيمِ

َوََلْسَمُِمؿْ :زَمعَم,وَم٣مَل:شضَم٣مَو٦ْمََلْسُمَِمؾِّ ـَ ُٞمْٗمَِم٣مِنِديٛمَِٜم٣م»وُمْٙم ـْ شهَمَذيمِِؽَِم
(ٕ)

.

ش.وإذاأدزمرتهم٣منمًقمفمٛمؽايمدمشمؿصقم»قوله:ُ

 نمًؾ َمٛمف ويمٝمساظمراد آنمت٣ًمل, هق هٛم٣م ايمدم نمًؾ َمـ اظم٘م٣مناظمراد

.واخل٣مرجَمٛمف

                                                           
 (.ٖٖ٘(, ومسلم )ٕٖٔالبخاري ) (ٔ)
 (.ٓٛ, ٜٚ(, ومسلم )ٖٗٓالبخاري ) (ٕ)
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ش:هم٣منمًقمفمٛمؽايمدم»قوله:ُ

مجٝمعاجلًؿ,ىمَمدمايمِمحٝمحكمزمٕمًؾأيدماحلٝمض,وهذآي٘مقنإٓ

 وَم٣ميَم٦ْم: ريضاهللفمٛمٜم٣م, فَمعَم»َمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َم ؾَمَ٘مٍؾ زمِٛم٦ُْم َأؽْمََمُء َدطَمَٙم٦ْم

ُؾإضِْمَداَٞم٣م ًِ َؿ.هَمَٗم٣ميَم٦ْم:َي٣مَرؽُمقَلاهلِل,ىَمْٝمَػسَمْٕمَت اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرؽُمقِلاهللَِصعمَّ

إَِذا هَمَٗم٣مَل: ْٝمِض؟ احْلَ ـَ َِم ُر»ؿَمُٜمَرْت هَمَتَْمٜمَّ ٣م, َوؽِمْدَرهَتَ ََم٣مَءَه٣م َـّ إضِْمَداىُم سَمْٟمطُمُذ

ٌُْٙمَغؾُم٠ُموَن فَمعَمَرْأؽِمَٜم٣مهَمَتْديُمُ٘مُفَديْمً٘م٣مؾَمِديًداضَمتَّكسَم سَمُِم٤م  ايمْم ُٜمقَر,شُمؿَّ ـُ
ًِ هَمُتْح

سَمٟمْ شُمؿَّ اظم٣َْمَء, فَمَٙمْٝمَٜم٣م سَمُِم٤م  شُمؿَّ ٣مَرْأؽِمَٜم٣م, ِِبَ ُر هَمتََْمٜمَّ َ٘م٥ًم ًَّ َ ُُم همِْرَص٥ًم طُمُذ هَمَٗم٣ميَم٦ْمش

 ٣م؟هَمَٗم٣مَل: ِِبَ ُر َوىَمْٝمَػسَمَْمٜمَّ ٣م»َأؽْمََمُء: ِِبَ ـَ ِري سَمَْمٜمَّ اهللِ, ٌَْح٣مَن ؽُم فَم٣مئَُِم٥ُم:ش هَمَٗم٣ميَم٦ْم

مِ» ٌَِّٔمكَمَأشَمَرايمدَّ َؽسَمَت
ِٖملَذيمِ ٣َمخُتْ شىَمَٟمَنَّ

(ٔ)
.

ُحكمُؼسلُالمستحاضةُلكلُصالة:

فَم٣مئَُِم٥َم,أطمرج ـْ فُمْرَوَة,فَم ـْ ؾِمَٜم٣مٍب,فَم ـِ ازْم ـِ اْلَم٣ممَمًٙمؿدمصحٝمحففَم

َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ اهلِلَصعمَّ صَمْحٍشَرؽُمقَل زمِٛم٦ُْم ٥ٌََم ضَمٌِٝم ُأم  اؽْمَتْٖمَت٦ْم وَم٣ميَم٦ْم: ٣َم َأَنَّ

 هَمَٗم٣مَل: ُأؽْمَتَح٣مُض إِنِّ شمُ»هَمَٗم٣ميَم٦ْم: قِم ًِ هَم٣منْمَت فِمْرٌق َذيمِِؽ ََم إِٞمَّ َصقمِّ ؿَّ هَمَ٘م٣مَٞم٦ْمش

َصاَلةٍسمَ ُؾفِمٛمَْدىُمؾِّ ًِ ش.ْٕمَت

                                                           
 (, واللفظ لمسلم.ٕٖٖ(, ومسلم )ٖٗٔالبخاري ) (ٔ)
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 ؽَمْٔمٍد: ـُ زْم ْٝم٧ُم ايمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف»وَم٣مَل اهلُل اهلِلَصعمَّ َرؽُمقَل َأنَّ ؾِمَٜم٣مٍب, ـُ ازْم َْيْذىُمْر ََل

َصاَلٍةَويَم٘مِٛمَُّف َؾفِمٛمَْدىُمؾِّ
ًِ ٥ٌََمزمِٛم٦َْمصَمْحٍشَأْنسَمْٕمَت ضَمٌِٝم َؿَأََمَرُأمَّ ٌءهَمَٔمَٙمْتُفَوؽَمٙمَّ َرْ

شِهلَ
(ٔ)

.

وهذهايمٙمٖمٓم٥مٓسمث٦ٌم,وإٞمَمايمث٣مزم٦مأَن٣مىم٣مٞم٦مسمٕمتًؾفمٛمدىمؾصالةَمـ

همٔمٙمٜم٣م,سمْمقفًم٣م,وإٓهمٙمٝمسزمقاصم٤مفمٙمٝمٜم٣مهذاايمٕمًؾ.

أَن٣مسمٕمتًؾيمٙمٓمٜمرويمٙمٔمٌمإلموصمقبذيمؽإٓوذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿ

واضمًد نمًاًل ويمٙمٚمٕمربوايمٔمُم٣مء مجًٔم٣م, وسمِمٙمٝمٜمَم واضمًدا وسمِمٙمٝمٜمَمنمًاًل ا

.وايمِمحٝمحإولمجًٔم٣م,ويمٙمٖمجرنمًاًلواضمًدا

ُحكمُمنٌُأتًُأهلهُإذاُطهرتُمنُالحٌض,ُقبلُأنُتؽتسل:

َٓيقزيمٙمرصمؾأنيٟميتاحل٣مئضإٓزمٔمدؿمٜم٣مرهت٣م,ونمًٙمٜم٣م,يمٗمقلاهللفمزو

 }وصمؾ: دِم ٣مَء ًَ ايمٛمِّ َأًذىهَم٣مفْمَتِزيُمقا ُهَق اظْمَِحٝمِضوُمْؾ ـِ فَم َٟميُمقَٞمَؽ ًْ اظمَِْحٝمِضَوَي

اهللََّ إِنَّ ضَمْٝم٧ُمَأََمَرىُمُؿاهللَُّ ـْ َِم َـّ هَمْٟمسُمقُه ْرَن سَمَْمٜمَّ هَم١مَِذا ضَمتَّكَيْْمُٜمْرَن َـّ سَمْٗمَرزُمقُه َٓ َو

ـَ ِري اظمَُْتَْمٜمِّ ازمكَِمَوحُي٤ِم  ايمتَّقَّ .{حُي٤ِم 

َمعأنزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿذه٤مإلمطمالفذيمؽ,ويم٘مـايمِمحٝمحأٞمفٓ

إٓزمٔمدايمْمٜمروايمٕمًؾَمـاحلٝمضَمًٔم٣م.َيقزيمفأنَي٣مَمٔمٜم٣م

ش.وأؾم٣مرَمًٙمؿإلمأٞمفضمذهمٜم٣مفمٚمًدا»قوله:ُ

                                                           
 (.ٕٗٔمسلم ) (ٕ)
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وىمذيمؽ ايمٔم٣ٌمرة, هذه ضمذف دم َمقهمؼ اهلل رَحف َمًٙمؿ اْلَم٣مم وصٛمٝمع

ٞمٚمردمايمزي٣مداتايمتلدمضمدي٧مأيبضمذهمفظم٣مصم٣مءفمـذيؽزمـفمٌداهللزمـ

اْلؽمٛم٣م اهلل رَحف َمًٙمؿ اْلَم٣مم هم٣ًمق واظمٔمراج, اْلهاء وم٣مل: شمؿ وزاد"د,

."ذيؽوٞمٗمص

واحلٚمدهلل اهللهذا, ايمٔمٙمَمءصٛمٝمعاْلَم٣ممَمًٙمؿزمـاحلج٣مجرَحف همُم٘مر

ربايمٔم٣مظمكم.

**********
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 [لوضوءلقض االمذي ن]

)–33 ـْ َوفَم ؿَم٣ميم٤ٍِم َأيِب ـِ زْم -فَمقِمِّ -ريضاهللفمٛمف ىُمٛم٦ُْمَرصُماًل"وَم٣مَل:

 هَمَٟمََمْرُت اًء, ََمذَّ ايمٛمٌَِّلَّ َٟمَل ًْ َي َأْن ؽَْمَقِد ْٕ ا ـَ زْم -اظمِْْٗمَداَد وؽمٙمؿ -صعماهللفمٙمٝمف

َٟميَمفُ ًَ شهمِٝمِفايْمُقُوقءُ»هَمَٗم٣مَل:"?هَم
(ٔ)

ٌَُخ٣مِريِّ ْٙم
ْٖمُظيمِ (.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمِف,َوايمٙمَّ

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُأنُالمذيُناقضُللوضوء

ش.فمقمزمـأيبؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

هقفمقمزمـأيبؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمف,رازمعاخلٙمٖم٣مءايمراؾمديـ,ورازمعهذه

ايمِمديؼ زم٘مر وأزمق وؽمٙمؿ, آيمف وفمعم ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف زمٔمد همّماًل إَم٥م

ريضاهللفمٛمف,فمٚمرزمـاخلْم٣مبريضاهللفمٛمف,وفمثَمنزمـفمٖم٣منريضاهلل

ـسمرمجتف.فمٛمف,وومدسمٗمدمرءَم

واحلًكمريضاهلل احلًـ أزمق وهق زم٣مجلٛم٥م, اظمٌمميـ ايمٔمممة َمـ وهق

فمٛمٜمَم.

ريضاهلل هم٣مؿمٚم٥م وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم زمٛم٦مايمٛمٌل زوج وهق

فمٛمٜم٣م,وهقأولَمـأؽمٙمؿزم٣ميمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَمـايمٖمتٝم٣من.

ُ
ُ

                                                           
 (, ولفظ مسلم: )منو( بدؿ )فيو(.ٖٖٓ(, ومسلم )ٕٖٔ)رواه البخاري  (ٔ)
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ش.ىمٛم٦مرصماًلَمذاءً»قوله:ُ

 ؽم٣مئؾ هق واظمذي: اظمذي, ىمثغم ايمتٖم٘مرأي زم٤ًٌم َيرج يمزج أزمٝمض

,زمُمٜمقة َْٞمَِم٣مِريِّ ْٕ ا ؽَمْٔمٍد ـِ زْم اهللَِّ ٌِْد وومدصم٣مءدمؽمٛمـأيبداودَمـضمدي٧مفَم

ُيقصِم٤ُم فَمَمَّ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل ؽَمَٟميْم٦ُم وَم٣مَل: فمٛمف, ريضاهلل

اظم٣َمءِ ـِ َوفَم َؾ, ًْ ايْمُٕم هَمَٗم٣مَل: اظم٣َْمِء, زَمْٔمَد َيْٚمِذي,»َيُ٘مقَن هَمْحٍؾ َوىُمؾ  اظمَْْذُي, َذاَك

اَلةِ ْٟمُوُوقَءَكيمِٙمِمَّ ؽهَمْرصَمَؽَوُأْٞمَثَٝمْٝمَؽ,َوسَمَقوَّ
َذيمِ ـْ ُؾَِم

ًِ شهَمَتْٕم
(ٔ)

.

َمٛمفضمتكيٕمتًؾوىم٣منفمقمريضاهللفمٛمفيٓمـأناظمذيَمٛمفايمٕمًؾ,هم٘م٣من

 همسمُمٗمؼـمٜمره َرصُماًلٖملؽمٛمـأيبداود ىُمٛم٦ُْم وَم٣مَل: فَمٛمُْف, اهللَُّ َريِضَ فَمقِمٍّ ـْ فَم

اهللُفَمَٙمْٝمِف َصعمَّ َؽيمِٙمٛمٌَِّلِّ
َؼـَمْٜمِري,هَمَذىَمْرُتَذيمِ ُؾضَمتَّكسَمَُمٗمَّ

ًِ اًءهَمَجَٔمْٙم٦ُمَأنْمَت ََمذَّ

 َؿ -َوؽَمٙمَّ يَمُف ُذىمَِر -َأْو َوؽَمٙمََّؿ: فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل إَِذا»هَمَٗم٣مَل سَمْٖمَٔمْؾ َٓ

اظم٣َْمَء هَمَّمْخ٦َم هَم١مَِذا اَلِة, ٙمِمَّ
يمِ ُوُوقَءَك ْٟم َوسَمَقوَّ َذىَمَرَك, ْؾ ًِ هَم٣منْم اظمَْْذَي َرَأْي٦َم

ْؾ ًِ شهَم٣منْمَت
(ٕ)

.

ش.همٟمَمرتاظمٗمدادزمـإؽمقدريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

.فمٚمرو,وإؽمقدزوجأَمف,ٞم٤ًمإيمٝمفزمـهقاظمٗمداد

                                                           
(, وقاؿ: ٕٙٓ(, وىو في صحيح أبي داود األـ لأللباني رحمو اهلل )ٕٔٔأخرجو أبو داود ) (ٔ)

 إسناده صحيح, وكذا قاؿ النووي.
(, وقاؿ اإلماـ األلباني رحمو ٕٔٓ(, وىو في صحيح أبي داود األـ برقم )ٕٙٓأخرجو أبو داود ) (ٕ)

 فيو: إسناده صحيح, وصححو النووي. اهلل



 المذي ناقض للوضوء[] 

ُ 

[431] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

نمغمه.َلي٘مـهم٣مرؽًم٣ميقمزمدر

ُٔمقٍد, ًْ ََم ـَ وومدأطمرجايمٌخ٣مريدمصحٝمحفَمـضمدي٧موَم٣مَل:ؽَمِٚمْٔم٦ُمازْم

 َيُٗمقُل: فمٛمف َأىُمقَن"ريضاهلل َْن َٕ  ََمُْمَٜمًدا, إؽَْمَقِد ـِ زْم اظمِْٗمَداِد ـَ َِم ؾَمِٜمْدُت

اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ٣َّمفُمِدَلزمِِف,َأسَمكايمٛمٌَِّلَّ ُِم إرَِمَّ ٌَُفَأضَم٤م  َؿَوُهَقَيْدفُمقفَمعَمَص٣مضِم

هَمَٗم٣مسماَِل, َوَرزم َؽ َأْٞم٦َم اْذَه٤ْم َُمقؽَمك: وَمْقُم وَم٣مَل ىَمََم َٞمُٗمقُل َٓ هَمَٗم٣مَل: ىمكَِم, اظمُمْمِ

َيَدْيَؽَوطَمْٙمَٖمَؽ ؾِمََميمَِؽ,َوزَمكْمَ ـْ َيِٚمٝمٛمَِؽ,َوفَم ـْ فَم ُٞمَٗم٣مسمُِؾ »َويَم٘مِٛم٣َّم هَمَرَأْي٦ُمايمٛمٌَِّلَّ

اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَم هَُصعمَّ َقَوصْمُٜمُفَوَهَّ َؿَأْذَ "َئْمٛمِل:وَمْقيَمفُشٙمَّ
(ٔ)

.

سمٟميتدمولهُقصةُمعُالنبًُصلىُهللاُعلٌهُوعلىُآلهُوسلم: ويمٔمٙمٜم٣م

.زم٣مبإذزم٥مإنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ

أنايمذيؽمٟملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمجاءُفًُبعضُالرواٌات:ُوقدُ

آيمفوؽمٙمؿهقفمَمرزمـي٣مهريضاهللفمٛمف,ويمٝمساظمٗمداد,وصم٣مءدمزمٔمّمٜم٣م:

ُ.فمقمزمـأيبؿم٣ميم٤مأٞمف

أٞمفيمٔمؾفمقمزمـأيبؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمفسم٘مٙمؿدمواجلٚمعزمكمايمرواي٣مت:

زمـإؽمقد,ريضاهللفمٛمٜمَم,هم٘مؾؽمٟملدجمٙمسوهمٝمففمَمرزمـي٣مه,واظمٗمدا

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿفمـذيمؽ,همٙمَمرأىايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

وفمعمآيمفوؽمٙمؿاحل٣ملدمفمقمزمـأيبؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمفؽمٟميمف.

                                                           
 (.ٕٜٖ٘البخاري ) (ٔ)
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أن هل: ضمديثًٝم٣م, اظمٗمدَم٥م وهل زمكمايمُمٝمخكم, فمٙمٝمٜم٣م اظمتٖمؼ ايمرواي٥م وأَم٣م

ايمذيؽمٟملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.اظمٗمدادريضاهللفمٛمفهق

صمقازايمتقىمٝمؾدمايم٠ًمال.فٌه:ُو

ش.أنيًٟملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ

إلمأهؾايمٔمٙمؿهمٝمَميُم٘مؾ,وايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمففٌه:ُو ايمٔمقدة

ٜمؿوؽمٙمؿىم٣منهقفم٣مَلإَم٥م,ويمذيمؽىم٣منيرصمعإيمٝمفايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛم

}دمىمثغمَمـؾمٟمَنؿ,وومدوم٣ملاهللفمزوصمؾ: َٓ ىُمٛمُْتْؿ ىْمِرإِْن هَم٣مؽْمَٟميُمقاَأْهَؾايمذِّ

.{سَمْٔمَٙمُٚمقنَ

ُمتىٌُتعٌنُسؤالُأهلُالعلم؟

ايمقاصم٤مو ىم٣مني٠مديإلمَمٔمرهم٥م إذا ؽم٠مالأهؾايمٔمٙمؿومديتٔمكموَي٤م4

همٝمٔمٚمؾزمف,أوإلمَمٔمرهم٥ماظمحرمهمٝمؼمكايمٔمٚمؾزمف.

ش(.همٝمفايمقوقء»)همًٟميمف,همٗم٣مل:قوله:ُ

أيؽمٟملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,همٗم٣مليمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

وفمعمآيمفوؽمٙمؿ,همٝمفايمقوقء.

 زي٣مدة: أطمرى رواي٥م دم وصم٣مء ايمرواي٥م, هذه دم َذىَمَرُه»ه٘مذا ُؾ ًِ َيْٕم

ٟمُ شَوَيَتَقوَّ
(ٔ)

.

ْؾَذىَمَركَ»ودمرواي٥مايمٌخ٣مري: ًِ ْٟمَوانْم شسَمَقوَّ
(ٔ)

.

                                                           
 (.ٖٖٓمسلم ) (ٔ)
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ْٟمَواْٞمَّمْحهَمْرصَمَؽ»ودمرواي٥م: شسَمَقوَّ
(ٕ)

.

ايمؼمسمٝم٤م سمٖمٝمد ٓ هٛم٣م وايمقاو َمـ, ايمِمحٝمحكم طم٣مرج زي٣مدة وصم٣مءت

ْؾَذىَمَرُهَوُأْٞمَثَٝمْٝمفِ»ضمدي٧ماظمٗمدادريضاهللفمٛمف: ًِ شيمَِٝمْٕم
(ٖ)

.

ريضاهللفمٛمف, َْٞمَِم٣مِريِّ ْٕ ؽَمْٔمٍدا ـِ زْم ٌِْداهللَِّ ودمؽمٛمـأيبداودَمـضمدي٧مفَم

اظم٣َمِءوَم٣م ـِ َوفَم َؾ, ًْ ُيقصِم٤ُمايْمُٕم فَمَمَّ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ ؽَمَٟميْم٦ُمَرؽُمقَل َل:

 هَمَٗم٣مَل: اظم٣َْمِء, زَمْٔمَد َذيمِؽ»َيُ٘مقَن ـْ َِم ُؾ
ًِ هَمَتْٕم َيْٚمِذي, هَمْحٍؾ َوىُمؾ  اظمَْْذُي, َذاَك

اَل ْٟمُوُوقَءَكيمِٙمِمَّ شةِهَمْرصَمَؽَوُأْٞمَثَٝمْٝمَؽ,َوسَمَقوَّ
(ٗ)

.

ُحكمُؼسلُاًلنثٌٌنُفًُالمذي:

وصمقبنمًؾ فمعم ايمٔمٙمؿ أهؾ مجٜمقر اظمتٗمدَم٥م إضم٣مدي٧م ِبذه اؽمتدل

آٞمثٝمكمَمعايمذىمرَمـاظمذي.

ُهلٌُتعٌنُالوضوءُلكلُمنُخرجُمنهُالمذي؟

وصمؾ ٕناهللفمز ايمِمالة, يتٔمكمفمعمَمـيريد ايمقوقء أن ايمذييٓمٜمر



 اظمََراهمِِؼ}يٗمقل: إلَِم َوَأْيِدَيُ٘مْؿ ُوصُمقَهُ٘مْؿ ُٙمقا ًِ هَم٣منْم اَلِة ايمِمَّ إلَِم وُمْٚمُتْؿ إَِذا

ٌَكْمِ ُحقازمُِرُءوؽِمُ٘مْؿَوَأْرصُمَٙمُ٘مْؿإلَِمايمَ٘مْٔم ًَ ُ.{َواَْم

                                                                                                                                        
 (.ٜٕٙالبخاري ) (ٔ)
 (.ٖٖٓمسلم ) (ٕ)
 (, وقاؿ: إسناده صحيح.ٖٕٓ(, وىو في صحيح أبي داود األـ لأللباني )ٕٛٓأبو داود ) (ٖ)
 (.ٕٔٔأبو داود ) (ٗ)
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ُتعٌنُالماءُفًُتطهٌرُالمذي:

ذه٤ممجٜمقرأهؾايمٔمٙمؿفمعمأناظمذيٓيْمٜمره,وٓيزيؾٞمج٣مؽمتف,إٓ

ٕنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَليٟمَمرهزم٣مٓؽمتٛمج٣مءزمٕمغماظم٣مء.اظم٣مء4

.صم٣مزوٞمٔمؿ4هم٣مظم٣مءهٛم٣مَمتٔمكم,ويم٘مـيمقومدرأنايمٛمج٣مؽم٥مذه٦ٌمزمٕمغمه,

ُحكمُالمذي:

اجلٚمٜمقرَمـأهؾايمٔمٙمؿزمٛمج٣مؽمتف,واؽمتديمقازمحدي٧مايم٣ٌمب.وم٣مل

.ٙمفاظمٛملوهقؿم٣مهرصٕنأوذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمؿمٜم٣مرسمف

ُالمنً:حكمُ

.فمعمَم٣مسمٗمدماجلٚمٜمقرَمـأهؾايمٔمٙمؿفمعمؿمٜم٣مرسمف,وهقايمِمحٝمح

همٝمٙمزمَمـ  وذه٤مىمثغمَمـأهؾايمٔمٙمؿإلمٞمج٣مؽمتف,وهقومقلؤمٝمػ,

ايمذييت٘مقنَمٛمفزمٛمقآدم,وَمٔمٙمقم٨مايمٗمقلزمٛمج٣مؽم٥ماظمٛمل,ايمٗمقلزمٛمج٣مؽم٥ماظمُمٝم

.٨مأنإٞمٌٝم٣مءصٙمقاتاهللفمٙمٝمٜمؿوؽمالَمفىم٣مٞمقاَمـهذااظمُمٝم

ُبٌنُالمذيُوالمنً:ُالفرق

اظمٛملاألول: وئمٗمٌفأن وزمُمٜمقة, زمدهمؼ َيرج نمٙمٝمظ, أزمٝمض ؽم٣مئؾ :

همتقر,ويمفرائح٥مَمٔمت٣مدة,َمثؾؿمٙمعايمٛمخؾ,أوايمٔمجكم,وإذايٌسيمفرائــح٥م

ايمٌٝمض.

هقؽم٣مئؾأزمٝمضرومٝمؼيمزج,َٓيرجزمدهمؼ,وٓئمٗمٌفهمتقر.واظمذي:

:همٝم٘مقنَمٛمفايمقوقءهمٗمط.اظمذيوأَم٣مي٘مقنَمٛمفايمٕمًؾ,أناظمٛمل:الثانً:
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:هم٣ميمِمحٝمحهمٝمفأٞمفوأَم٣ماظمذيايمِمحٝمحهمٝمفأٞمفؿم٣مهر,أناظمٛمل:الثالث:

ٞمجس.

ُحكمُالودي:

أصٖمررومٝمؼَيرجزم٤ًٌماظمرض,أوايمػمد,أزمٝمضورزمَمهقؽم٣مئؾالودي:

وي٘مقن أوايمٖمتقروايم٘مًؾ,ونمغمذيمؽَمـايمّمٔمػايمذييٙمحؼاْلٞم٣ًمن,

طمروصمففمٗم٤مايمٌقل.

ِمحٝمحهمٝمفأٞمفٞمجس,ويٕمًؾيمٛمج٣مؽمتف,وهمٝمفايمقوقء.وايم

.وهللاُالموفق

**********
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 [حكم الوضوء من مس المرأة]

)–10 ـْ فَم٣مئَُِم٥مََوفَم ايمٛمٌَِّلَّ فَمٛمَْٜم٣م:َأنَّ اهللَُّ :-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-,َريِضَ

اَلِةَوََلْ» طَمَرَجإلَِمايمِمَّ ِف,شُمؿَّ
٣مئِ ًَ
ٌََّؾزَمْٔمَضٞمِ ٟمْوَم شَيَتَقوَّ

(ٔ)
َٖمُف َأطْمَرصَمُفَأَْحَُد,َوَؤمَّ

ٌَُخ٣مِري  (.ايْم

*******************************الشرح:

ُناقضُ ُهو ُوهل ُالمرأة, ُمس ُحكم ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ساق
ُ.للوضوء

ُ:حكمُمسُالمرأة

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمهذهاظمًٟميم٥مإلمأومقال:

ذه٦ٌماحلٛمٖمٝم٥مإلمأنَمساظمرأةٓيٛمٗمضايمقوقءَمْمٙمًٗم٣م,ؽمـقاءاألول:

َمسزوصمتف,أمَمسنمغمزوصمتف.

                                                           
األئمة منهم: اإلماـ البخاري, ويحيى (, الحديث ضعفو ٙٛ(, والترمذي )ٓٔٙرواه أحمد ) (ٔ)

, وغيرىم, وارجع التخليص,  القطاف, وأبو حاتم, وأبو زرعة, والدارقطني, والبيهقي, وابن حـز
(, ٜٗٗوىذا الحديث قد ذكره اإلماـ الوادعي رحمو اهلل في كتابو أحاديث معلة ظاىرىا الصحة )

حيح, ولكن اإلماـ الترمذي رحمو اهلل وقاؿ: ىذا الحديث إذا نظرت إليو وجدت رجالو رجاؿ الص
( : وإنما ترؾ أصحابنا حديث عائشة عن النبي َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو وعلى ٕٗٛصٔتعالى يقوؿ )ج

آلو َوَسلََّم في ىذا ألنو ال يصح عندىم لحماؿ اإلسناد. قاؿ: سمعت أبا بكر العطار البصري 
قطاف ىذا الحديث جدا. وقاؿ: شبو ال يذكر عن علي بن المديني قاؿ: ضعف يحي بن سعيد ال

شيء. قاؿ: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف ىذا الحديث وقاؿ: حبيب بن أبي ثابت لم 
يسمع من عروة. وقد روى عن إبراىيم التيمي سماعاً من عائشة أف النبي َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو وعلى آلو 

براىيم التيمي سماعا من عائشة. وليس يصح َوَسلََّم قبلها ولم يتوضأ. وال يصح أيضًا وال نعرؼ إل
 عن النبي َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو وعلى آلو َوَسلََّم في ىذا الباب شيء. اىػ
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ذه٤ماْلَم٣ممَم٣ميمؽإلمأنايمقوقءيٛمتٗمضزمٚمسايمرصمؾاظمتقوئالثانً:

ايم٣ٌميمغ4إذاىم٣منزمٙمذة.

ذه٤مايمُم٣مهمٔمٝم٥مإلمايمٛمٗمضزم٣ميمٙمٚمسزمممطفمدماظمحرَمٝم٥م.الثالث:

إلمالرابع: أمذه٤ماحلٛم٣مزمٙم٥م ىم٣منايمٙمٚمسزمُمٜمقة, ايمٛمٗمضَمْمٙمًٗم٣م,ؽمقاء

زمٕمغمؾمٜمقة.

احلدي٧موإنىم٣منومد وايمِمحٝمحأنايمٙمٚمسنمغمٞم٣مومضيمٙمقوقء,وهذا

ػ,همٖملايم٣ٌمبَم٣ميٕمٛملفمٛمف.ٔمُِّو

وَمـذيمؽَم٣مدمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م,وَم٣ميَم٦ْم:

ا» َيَدْيَرؽُمقِلاهلِلَصعمَّ زَمكْمَ َأَٞم٣مُم هَم١مَِذاىُمٛم٦ُْم ٌَْٙمتِِف َؿَوِرصْماَلَيدِموِم َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف هللُ

ْْمُتُٜمََم ًَ زَم وَم٣مَم َوإَِذا , ِرصْمقَمَّ ٌَّْم٦ُم هَمَٗم نَمَٚمَزِن ؽَمَجَد ش َيْقََمئٍِذ»وَم٣ميَم٦ْم: ٌُُٝمقُت َوايْم

ََمَِم٣مزمِٝمُح همِٝمَٜم٣م شيَمْٝمَس
(ٔ)

ايمٛمٌل ٓٞمتٗمضووقء يٛمتٗمض, ايمقوقء ىم٣من همٙمق ,

ٙمؿوهقدمصالسمف.صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽم

اهلِل َرؽُمقَل هَمَٗمْدُت وَم٣ميَم٦ْم: فَم٣مئَُِم٥َم, ضمدي٧مْن َمـ َمًٙمؿ دمصحٝمح وَم٣م

وَمَدََمْٝمِف ـِ ُتُفهَمَقوَمَٔم٦ْمَيِديفَمعَمزَمْْم ًْ ايْمِٖمَراِشهَم٣ميْمَتَٚم ـَ َؿيَمْٝمَٙم٥ًمَِم اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ

يَ َوُهَق ََمْٛمُِمقزَمَت٣مِن ٣م َومُهَ ِجِد ًْ اظمَْ دِم َوُهَق »ُٗمقُل: ـْ َِم زمِِرَو٣مَك َأفُمقُذ ايمٙمُٜمؿَّ

                                                           
 (.ٕٔ٘مسلم ) (ٔ)
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فَمَٙمْٝمَؽ ُأضْميِصشَمٛم٣َمًء َٓ َِمٛمَْؽ زمَِؽ َوَأفُمقُذ فُمُٗمقزَمتَِؽ, ـْ َِم َوزمُِٚمَٔم٣مهَم٣مسمَِؽ ؽَمَخْمَِؽ,

َؽ ًِ شَأْٞم٦َمىَمََمَأشْمٛمَْٝم٦َمفَمعَمَٞمْٖم
(ٔ)

.

همٙمؿيٛمتٗمضايمقوقءزمٚمسايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿهل٣م,وٓ

.اهللفمٛمٜم٣ميمفزمٚمًٜم٣مريض

وزمٔمضايمٔمٙمَمءفمٙمؾَمثؾهذهإضم٣مدي٧م,ووم٣ميمقا:إٞمَمىم٣منايمٛمٌلصعماهلل

فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿيٚمًٜم٣مزمٓمٖمره,وهذاهمٝمفٞمقعَمـايمت٘مٙمػ.

٣مءَ}وأَم٣مومقلاهللفمزوصمؾ: ًَ ُتُؿايمٛمِّ ًْ ََم َٓ ,هم٣مظمرادزمفاجلَمعفمعمسمٖمًغم{َأْو

هم١مناهللفمزوصمؾومدفمٌداهللزمـفم٣ٌمسريضاهللفمٛمٜمَم,وهق ؽمٝم٣مقأي٥م,

ذىمرايمٛمقاومض,وذىمرَمٛمٜم٣مَمالَم٥ًمايمٛم٣ًمء,وىمٛمكزم٣ميمٙمٚمسفمـاجلَمع.

اجلَمع,َلي٘مـيمٝمذىمرضم٘مؿايمٕمًؾَمـدمأي٥مويمقَلي٘مـاظمرادزم٣ميمٙمٚمس

اجلٛم٣مزم٥مدمأي٥م.

ش.أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿومٌؾزمٔمضٞم٣ًمئف»قوله:ُ

فمٛمٜم٣م,وإٞمَمأِبٚم٦مٞمٖمًٜم٣مريضاهللفمٛمف.يمٔمٙمٜم٣مفم٣مئُم٥مريضاهلل

ش.شمؿطمرجإلمايمِمالة»قوله:ُ

,وهلصالةهمريّم٥م4ٕٞمفىم٣منصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفةَلحيددٞمقعايمِمال

وؽمٙمؿيِمقمايمٛم٣مهمٙم٥مدمايمٌٝم٦مدمايمٕم٣ميم٤م.

                                                           
 (.ٙٛٗمسلم ) (ٔ)
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ش.وَليتقوٟم»قوله:ُ

ايمُم٣مهدإٔٞمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَليٗمعَمٛمفاحلدث ن,وهذا

.َمساظمرأةيمٝمسزمٛم٣مومض

وهق ومٌؾٞم٣ًمءه أٞمف وؽمٙمؿ وفمعمآيمف همٗمدصحفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

َؿ: اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ ص٣مئؿ,ىمَمدمضمدي٧مأمؽمٙمٚم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م,َأنَّ

ٌُِّٙمَٜم٣مَوُهَقَص٣مِئؿٌ» شىَم٣مَنُيَٗم
(ٔ)

.

 اهللَُّ َريِضَ فَم٣مئَُِم٥َم ـْ »فَمٛمَْٜم٣م,وَم٣ميَم٦ْم:ودمضمدي٧مفَم َصعمَّ ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهللَِّ إِْن

ٌُِّؾزَمْٔمَضَأْزَواصِمِفَوُهَقَص٣مِئؿٌ َؿيَمُٝمَٗم َوِحَ٘م٦ْمشاهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ش,شُمؿَّ
 (ٕ)

.

اهللُفَمٛمَْٜم٣م,وَم٣ميَم٦ْم: اهللُفَمَٙمْٝمِف»ودمضمدي٧مضَمْٖمَِم٥َمَريِضَ ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهلِلَصعمَّ

ٌِّ َؿُيَٗم شُؾَوُهَقَص٣مِئؿٌَوؽَمٙمَّ
(ٖ)

.

ومديذه٤موَمـذه٤مإلمأنايمقو يٛمتٗمضزم٣مظمسَمْمٙمًٗم٣م, إلمزمْمالنقء

ايمِمقمَمـاظمس,وهذاايمٗمقلنمغمَمتٟمسمكهلؿ.

واهللاظمقهمؼ

**********

 

                                                           
 (.ٛٓٔٔ(, ومسلم )ٕٕٖالبخاري ) (ٔ)
 (.ٙٓٔٔ(, ومسلم )ٕٜٛٔالبخاري ) (ٕ)
 (.ٚٓٔٔمسلم ) (ٖ)
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 [كل شيء على أصله حتى يتقين خالف ذلك] 

)–12 ـْ صعماهلل-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ-ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَةَوفَم

ٌء,»فمٙمٝمفوؽمٙمؿ: إَِذاَوصَمَدَأضَمُدىُمْؿدِمزَمْْمٛمِِفؾَمْٝمًئ٣م,هَمَٟمؾْمَ٘مَؾفَمَٙمْٝمِف:َأطَمَرَجَِمٛمُْفَرْ

 َٓ  ِرحًي٣م?َأْم ََيَِد َٚمَعَصْقسًم٣م,َأْو ًْ ضَمتَّكَي ِجِد ًْ اظمَْ ـَ َِم َـّ ُرصَم شهَماَلََيْ
(ٔ)

طْمَرصَمُف,أَ

ٙمِؿٌ ًْ (.َُم

*******************************الشرح:

 .ساق املصنف احلديث لبيان حلم الشم يف الطوارة

 ايم٣ٌمب, ودم فم٣مصؿَم٣م زمـ زيد زمـ اهلل ضمدي٧مفمٌد ايمِمحٝمحكمَمـ دم

َؿ"اظم٣مزنريضاهللفمٛمف: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ؾَمَ٘م٣مإلَِمَرؽُمقِلاهللَِّ ُف صُمُؾَأٞمَّ ايمرَّ

اَلِة؟ َءدِمايمِمَّ ْ ُفََيُِدايمًمَّ ٝمَُّؾإيَِمْٝمِفَأٞمَّ ْف-ََٓيٛمَْٖمتِْؾ»هَمَٗم٣مَل:"ايمَِّذيَُيَ َأْوََٓيٛمٌَْمِ

َٚمَعَصْقسًم٣م,َأْوََيَِدِرحًي٣م- ًْ شضَمتَّكَي
(ٕ)

.

ُالٌقٌنًُلٌُزولُبالشك:

ٓيزولإٓهذااحلدي٧مفمٚمدة,دمأنايمُمؽُٓيزيؾايمٝمٗمكم4ٕنايمٝمٗمكمو

زمٝمٗمكم.

همٚمـىم٣منفمعمووقءزمٝمٗمكم,همالَيرجَمـؿمٜم٣مرسمفإٓزمٝمٗمكم.

ٗمكم.ٝمٗمكم,هماليدطمؾدمايمْمٜم٣مرةإٓزمٝموَمـىم٣منفمعمنمغمؿمٜم٣مرةزم

                                                           
 (.ٕٖٙمسلم ) (ٔ)
 (.ٖٔٙ(, ومسلم )ٖٚٔالبخاري ) (ٕ)



 كل شيء على أصله حتى يتقين خالف ذلك[] 

ُ 

[441] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ش.إذاوصمدأضمدىمؿ»قوله:ُ

يدطمؾهمٝمفايمرصم٣ملوايمٛم٣ًمء.

ش.دمزمْمٛمفؾمٝمًئ٣م»قوله:ُ

طم إيمٝمف َيٝمؾ ضمتك ايمٌْمـ, ضمرىم٣مت َمـ اْلٞم٣ًمن, يِمٝم٤م ُم٣م روجأي

ايمًمء,وَم٣مطمرجزمٔمد.

ش.همٟمؾم٘مؾفمٙمٝمفأطمرج,أمٓ؟»قوله:ُ

٣ًٌمَم٣محيِمؾزم٤ًٌمآوْمرازم٣متايمتلسمٗمعدمايمٌْمـ,ورزمَمي٘مقن وهذانم٣ميم

زمٔمّمٜم٣مَمـايمُمٝمْم٣من.ي٘مقنفمٛمدأضمدهؿؽمٙمسريح,ورزمَم

اهلِل َرؽُمقُل وَم٣مَل ريضاهللفمٛمف, ىمَمدمَمًٛمدأَحدَمـضمدي٧مأيبُهَرْيَرَة

 َؿ:َصعمَّ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف ْٝمَْم٣مُن,هَمَٟمزَمَس»اهللُ ايمُمَّ صَم٣مَء اَلِة دِمايمِمَّ ىَم٣مَن إَِذا َأضَمَدىُمْؿ إِنَّ

 ـْ فَم يمَِٝمْٖمتِٛمَُف َأيْمَٝمَتْٝمِف زَمكْمَ َط َأْضَ يَمُف, ـَ ؽَمَ٘م هَم١مَِذا تِِف, زمَِدازمَّ صُمُؾ ايمرَّ َيْٟمزمُِس ىَمََم زمِِف

َٚمَعَصْقسًم٣م,َأْوَصاَلسمِِف,هَم١مَِذاَوصَمَدَأضَمُدىُمْؿؾَمْٝمًئ٣م ًْ ْفضَمتَّكَي َذيمَِؽ,هَماَلَيٛمٌَْمِ ـْ َِم

همِٝمفِ ُيَُمؽ  َٓ شََيَِدِرحًي٣م
(ٔ)

.

ش.همالَيرصمـَمـاظمًجد»قوله:ُ

.أيهمالَيرصمـَمـصالسمف

ش:ضمتكيًٚمعصقسًم٣م»قوله:ُ

                                                           
(, وقاؿ فيو: ىذا ٗٗٗٔ(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل )ٜٖٙٛأحمد ) (ٔ)

 حديث حسن رجالو رجاؿ الصحيح. 
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أييًٚمعصقتايمياط,أوٞمحقه.

ش:أوَيدرحًي٣م»قوله:ُ

زم٣مزمف.أيريحايمٖم٣ًمء,وَم٣مهقدم

وأَم٣مايمٌقلهم١مٞمفؽمٝمجدزمٙماًل.

ذىمرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿايمِمقتوايمريحدماحلدي٧م4و

ٕنزمٔمضايمٛم٣مسومدي٘مقنأصؿ,همالختٖمكفمٛمفايمريح.

ٖمكفمٛمفايمِمقت.وزمٔمّمٜمؿومدي٘مقنأطمُمؿهمالَي

همٝمف:وايمٗمقلش,ٓووقءإَٓمـصقت,أوريح»وؽمٝمٟميتَمٔمٛم٣مضمدي٧م:

أنؾمٔم٥ٌمزمـاحلج٣مجرَحفاهللاطمتٌمه.

ىمقنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَليٟمَمرزم٣مخلروجإٓظمـوصمدو

صقسًم٣م,أورحًي٣م,هذادمأنمٙم٤مإضمداثايمتلومدسمٗمعداطمؾاظمًجد.

.دماظمًجديتٕمقطأويٌقلإذومؾأنجتدرصماًل

ايمقوقء.أنايمٖم٣ًمءوايمياطَمـٞمقاومض:ومن فوائد احلديث

ودمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مأيبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,َيُٗمقُل:وَم٣مَلَرؽُمقُل

َؿ: اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ٟمَ»اهللََِّصعمَّ َأضْمَدَثضَمتَّكَيَتَقوَّ ـْ ٌَُؾَصاَلُةََم وَم٣مَلَرصُمٌؾشَٓسُمْٗم

ََمْقَت:ََم٣ماحَلَدُثَي٣مَأزَم٣مُهَرْيَرَة؟,وَم٣مَل: ضَمْيَ ـْ اطٌهمُ»َِم ٣مٌءَأْوُضَ شًَ
(ٔ)

.

                                                           
 (, دوف قوؿ الرجل.ٕٕ٘(, واللفظ لو, ومسلم )ٖ٘ٔالبخاري ) (ٔ)
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 [مس الذكر ينقض الوضوء]

)–11 ـْ فَمقِمٍَّوفَم ـِ ٦ُم"وَم٣مَل:وَم٣مَلَرصُمٌؾ:-ريضاهللفمٛمف-ؿَمْٙمِؼزْم ًْ ًَ ََم

ُوُوقءٌ اَلِة,َأفَمَٙمْٝمِف دِمايمِمَّ َذىَمَرُه صُمُؾَيَٚمس  وَم٣مَل:ايمرَّ "?َذىَمِري,َأْو هَمَٗم٣مَلايمٛمٌَِّل 

- وؽمٙمؿ َِمٛمَْؽ»-صعماهللفمٙمٝمف زَمّْمَٔم٥ٌم ُهَق ََم إِٞمَّ , شَٓ
(ٔ)

٥ُم, ًَ ْٚم اخْلَ َأطْمَرصَمُف ,

٣ٌَّمَن. ضِم ـُ َحُفازْم َوَصحَّ

                                                           
(, وأحمد ٖٛٗ(, وابن ماجو )٘ٛ)(, والترمذي ٘ٙٔ(, والنسائي )ٖٛٔ, ٕٛٔرواه أبو داود ) (ٔ)

 .موارد(  ٕٚٓ(, وابن حباف )ٜٕ٘ٙٔ)
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: اظمَِْديٛمِلِّ ـُ ةََووَم٣مَلازْم ضَمِدي٧ِمزُمْنَ ـْ َِم ـُ ًَ (.ُهَقَأضْم

)–13 ـْ َةزمِٛم٦ِْمَصْٖمَقاَنَوفَم فَمٛمَْٜم٣مزُمْنَ اهللَُّ -;َريِضَ َرؽُمقَلاهللَِّ صعم-َأنَّ

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف -اهلل ٟمْ»وَم٣مَل: هَمْٙمَٝمَتَقوَّ َذىَمَرُه ََمسَّ ـْ شََم
(ٔ)

٥ُم, ًَ ْٚم اخْلَ َأطْمَرصَمُف ,

٣ٌَّمَن. ضِم ـُ ,َوازْم َِمِذي  ْ َحُفايمؼمِّ َوَصحَّ

: ٌَُخ٣مِري  ٣ٌَمِبَووَم٣مَلايْم ٍءدِمَهَذاايْم َرْ (.ُهَقَأَصح 

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُالقولُفًُمسُالفرج
ُحكمُمسُالذكر:

الهًم٣مــضمديث٣مايم٣ٌمبـمٜم٣مرمه٣مايمتٔم٣مرض,وومداطمتٙمػايمٔمٙمَمءزمًٌٌٜمَماطمتو

ىمٌغًما,إلمأومقال:

ذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمسمٗمديؿضمدي٧مؿمٙمؼزمـفمقمريضاهللفمٛمف,فمعماألول:

زمٛم٦مصٖمقانريضاهللفمٛمٜم٣م.ضمدي٧مزمنة

فمٛمفالثانً: ريضاهلل فمقم زمـ ؿمٙمؼ ضمدي٧م ٞمًخ إلم زمٔمّمٜمؿ ذه٤م

همٗم٣ميمقا:ضمدي٧مؿمٙمؼريضاهلل زمٛم٦مصٖمقانريضاهللفمٛمٜم٣م, زمحدي٧مزمنة

فمٛمفَمتٗمدم,وضمدي٧مزمنةَمتٟمطمر,واظمتٟمطمرَمـضمدي٧مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

وفمعمآيمفوؽمٙمؿي٘مقنٞم٣مؽمًخ٣ميمٙمٚمتٗمدم.

ُُ:(139)ُ«المحلً»ًُفُحزمُابنُقال

                                                           
(, وأحمد ٜٚٗ(, وابن ماجو )ٕٛ(, والترمذي )ٚٗٗ(, والنسائي )ٔٛٔرواه أبو داود ) (ٕ)

 موارد( وقد أعل ىذا الحديث بما ال يقدح. ٕٕٔ(, وابن حباف )ٖٜٕٕٚ)
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همٝمفهلؿضمج٥مٓأَنؿإٓصحٝمح-ؿمٙمؼطمػم-اخلػمهذا:»وم٣ملَم٣مويمٛمٔمؿ

:يمقصمقه

زم٣ميمقوقءإَمرورودومٌؾفمٙمٝمفايمٛم٣مسىم٣منظم٣مَمقاهمؼاخلػمهذاأن:أضمده٣م

ضمكميٗمٝمٛم٣مَمٛمًقخهمح٘مٚمفىمذيمؽهقهم١مذاهمٝمف,ؾمؽٓهذاايمٖمرج,َمسَمـ

سمركحيؾوٓايمٖمرج,َمسَمـزم٣ميمقوقءوؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعماهللرؽمقلأَمر

.َمٛمًقخأٞمفسمٝمٗمـزمَموإطمذٞم٣مؽمخ,أٞمفسمٝمٗمـَم٣م

فمعمزمكمديمٝمؾشَمٛمؽ؟زمّمٔم٥مإٓهقهؾ:»ايمًالمفمٙمٝمفىمالَمفأن:وشم٣مٞمٝمٜم٣م

هذاايمًالمفمٙمٝمفيٗمؾَلزمٔمدهىم٣منيمقٕٞمفَمٛمف4زم٣ميمقوقءإَمرومٌؾىم٣منأٞمف

ي٘مـَلأٞمففمعميدلهذاوومقيمفٞمًخ,ومدزمذيمؽإَمرأنيٌكمىم٣منزمؾايم٘مالم,

.ىػا.شإفمّم٣مءىم٣ًمئروأٞمفأصال,ضم٘مؿهمٝمفؽمٙمػ
ؤمٝمػ, احلدي٧م أن أو َمٛمًقخ, احلدي٧م أن يٓمٜمر ايمذي هق وهذا

وايمٔمٚمؾفمعمضمدي٧مزمنةزمٛم٦مصٖمقانريضاهللفمٛمٜم٣م.

ذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمسمّمٔمٝمػضمدي٧مؿمٙمؼزمـفمقمريضاهللفمٛمف.الثالث:

إلمسمّمٔمٝمػضمدي٧مزمنةزمٛم٦مصٖمقانريضاهللذه٤مزمٔمّمٜمؿالرابع:

فمٛمٜم٣م.
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 ريض صٖمقان زمٛم٦م زمنة ضمدي٧م فمـ داهمع َمـوومد مجع فمٛمٜم٣م, اهلل

اظمتٟمطمريـ,َمٛمٜمؿ:احل٣مهمظازمـضمجررَحفاهللدمايمتخٙمٝمص,وازمـاظمتٗمدَمكم,و

اظمٙمٗمـدمايمٌدراظمٛمغم.

ُ(:1/193ُقالُاإلمامُابنُالمنذرُرحمهُهللاُفًُاألوسط)

ىْمِر.ِذىْمُرايْمقُ ايمذِّ ََمسِّ ـْ ُوقِءَِم

ىَمَر. ايمذَّ ََمسَّ ـْ اطْمَتَٙمَػَأْهُؾايْمِٔمْٙمِؿدِمُوصُمقِبايمْمََّٜم٣مَرِةََم

 ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم: هَمَٗم٣ميَم٦ْم ـِ زْم فُمَٚمَر ـْ فَم ايْمَٗمْقُل َهَذا ُرِوَي َٟم, سَمَقوَّ َذىَمَرُه ََمسَّ إَِذا

ُهَرْيَرةَ َوَأيِب ٣مٍص َوومَّ َأيِب ـِ زْم َوؽَمْٔمِد ْم٣َّمِب فُمَٚمَراخْلَ ـُ ازْم َوىَم٣مَن ٣ٌَّمٍس فَم ـِ َوازْم

ىَمِر. ايمذَّ ََمسِّ ـْ ُٟمَِم َيَتَقوَّ

هَمْرصَمُف ََمسَّ ـْ ٝم٤ِِّم,وَم٣مَل:وَم٣مَلفُمَٚمُر:ََم ًَ اظمُْ ـِ زْم ؽَمِٔمٝمِد ـْ شمؿأطمرجزم١مؽمٛم٣مدهفَم

ْٟم. هَمْٙمَٝمَتَقوَّ

َمٔمٙمقماخلالفدمؽمَمعؽمٔمٝمدزمـاظمًٝم٤مَمـقالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

ريضاهللفمٛمف,ويم٘مٛمفدمايم٣ٌمب.فمٚمرزمـاخلْم٣مب

ثمُساقُابنُالمنذر: ـِ زْم ٌَْداهللِ فَم ُفوَم٣مَلإِنَّ ٌِْداهللِ,َأٞمَّ فَم ـِ ؽَم٣مَِلِزْم ـْ زم١مؽمٛم٣مدهفَم

 ـَ َِم ُؾ ًْ ايْمُٕم َُيِْزيَؽ َأََم٣م َأزَم٥ِم: َي٣م يَمُف هَمُٗمْٙم٦ُم ُٟم, َيَتَقوَّ شُمؿَّ ُؾ
ًِ َيْٕمَت ىَم٣مَن فُمَٚمَر

ُٟم.ايْمُقُوقِء؟وَم٣مَل:زَمعَمَويمَ َذىَمِريهَمَٟمسَمَقوَّ ٘مِٛمِّلَأضْمَٝم٣مًٞم٣مَأََمس 

صُمُؾهَمْرصَمُف ايمرَّ فُمَٚمَر,ىَم٣مَنَيُٗمقُل:إَِذاََمسَّ ـَ ازْم َٞم٣مهمٍِع,َأنَّ ـْ وؽم٣مقزم١مؽمٛم٣مدهفَم

هَمَٗمْدَوصَم٤َمفَمَٙمْٝمِفايْمُقُوقُء.
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َأيِبَوومَّ ـِ ؽَمْٔمِدزْم ـِ ِدزْم حُمَٚمَّ ـِ إؽِْمََمفِمٝمَؾزْم ـْ ٣مٍص,وه٘مذاأطمرجَمـؿمريؼفَم

ؽَمْٔمٍد َأيِب فَمعَم اظْمُِْمَحَػ ُؽ ًِ ُأَْم ىُمٛم٦ُْم وَم٣مَل: ُف َأٞمَّ ؽَمْٔمٍد, ـِ زْم َُمِْمَٔم٤ِم ـْ فَم

٦َمَذىَمَركَ»هَم٣مضْمَتَ٘مْ٘م٦ُمهَمَٗم٣مَل: ًْ
ًِ َؽََم ٟمْ»وُمْٙم٦ُم:َٞمَٔمْؿ,وَم٣مَل:شيَمَٔمٙمَّ ,شهَمُٗمْؿهَمَتَقوَّ

َرصَمْٔم٦ُم. ْٟمُتشُمؿَّ هَمُٗمْٚم٦ُمهَمَتَقوَّ

 فَمْٚمِرو ؿمريؼ َمـ َأيِبوأطمرج ـْ فَم مَجِٝمٍؾ, ـْ فَم , َزافِمل  اخْلُ َوْه٤ٍم َأيِب ـِ زْم

َأيِبُهَرْيَرَة,وَم٣مَل: ـْ هَمْقَقايمثَّْقِب»َوْه٤ٍم,فَم ََمسَّ ـْ ْٟم,َوََم َذىَمَرُههَمْٙمَٝمَتَقوَّ ََمسَّ ـْ ََم

ٟمُ ش.هَماَلَيَتَقوَّ

 ٣ٌَّمٍس,دِمََمسِّ فَم ـِ ازْم ـِ فِمْ٘مِرََم٥َم,فَم ـْ ىَمِروأطمرجَمـؿمريؼطُمَِمْٝمٌػ,فَم ايمذَّ

هَماَل»وَم٣مَل: َّٓ ْٟم,َوإِ َِديِؿهَمَتَقوَّ ْٕ ش.إِْنفَمَرىْمَتُففَمْرَكا

 زَمغْمِ ايمز  ـُ زْم َوفُمْرَوُة فُمْثََمَن ـُ زْم َوَأزَم٣مُن ٝم٤ِِّم ًَ اظمُْ ـُ زْم َوؽَمِٔمٝمُد فَمَْم٣مٌء وَم٣مَل َوزمِِف

َأيِبا ـْ ,َوُرِوَيَذيمَِؽفَم ْهِري  ٣مٍرَوايمز  ًَ َي ـُ يْمَٔم٣ميمَِٝم٥ِمَوجُم٣َمِهٍد.َوؽُمَٙمْٝمََمُنزْم

َزْيٍد: ـُ ًداَأفَم٣مَد.َووَم٣مَلصَم٣مزمُِرزْم ُفَُمَتَٔمٚمِّ ًَّ إَِذاََم

ايْمُقُوقَء ٌُقَن ُيقصِم شَمْقٍر َوَأزُمق َوإؽِْمَح٣مُق َوَأَْحَُد ٣مهمِِٔمل  َوايمُمَّ َْوَزافِمل  ْٕ ا َوىَم٣مَن

ىَمِر. ايمذَّ ََمسِّ ـْ َِم

ََم٣ميمِ ـْ فَم همِٝمِف َواَي٥ُم ايمرِّ ُيٛمَْتَٗمُضَواطْمَتَٙمَٖم٦ِم َٓ  ُف َأٞمَّ ايْمَٗم٣مؽِمِؿ ـُ ازْم فَمٛمُْف هَمَحَ٘مك ٍؽ

ىَمِرَوضْمَدُه. ايمذَّ ََمسِّ ـْ َِم َّٓ ِرهْمٍغإِ َٓ ٍجَو َذْ ََمسِّ ـْ ايْمُقُوقُءَِم

َوَهَذاايْمَٗمْقُلاظمَُْْمُٜمقُرفِمٛمَْدَأْصَح٣مزمِِففَمٛمُْف.:-ازمـاظمٛمذر-وَم٣مَلَأزُمقزَمْ٘مٍر
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فمَ ـُ َوضَمَ٘مكُيقُٞمُسزْم َصعمَّ ـْ ُفؽُمئَِؾفَمٚمَّ ََم٣ميمٍِؽَأٞمَّ ـْ َأؾْمَٜم٤َمفَم ـْ فَْمعَمفَم ْٕ ٌِْدا

إفَِم٣مَدَةفَمَٙمْٝمِف. َٓ َذىَمَرُهوَم٣مَل: َووَمْدََمسَّ

وَم٣مَلَأزُمقزَمْ٘مٍر: ـْ َأْصَح٣مزمِٛم٣َمدِمإََِي٣مِِبُِؿايْمُقُوقَءَِم ـْ ُهَِم َونَمغْمُ ٣مهمِِٔمل  ايمُمَّ َواضْمَت٨مَّ

ىَمِرزمَِحدِ ايمذَّ َةزمِْٛم٦ِمَصْٖمَقاَن.ََمسِّ ي٧ِمزُمْنَ

َيُٗمقُل:َدطَمْٙم٦ُمفَمعَم , زَمغْمِ ايمز  ـَ زْم شمؿؽم٣مقاظمٛمِمػزم١مؽمٛم٣مدهَمـؿمريؼفُمْرَوَة

 ََمسِّ ـْ ََم ََمْرَواُن: هَمَٗم٣مَل ايْمُقُوقُء, َِمٛمُْف َيُ٘مقُن ََم٣م هَمَتَذاىَمْرَٞم٣م َ٘مِؿ, احْلَ ـِ زْم ََمْرَواَن

َمَ فُمْرَوُة: هَمَٗم٣مَل ايْمُقُوقُء, ىَمِر ُةايمذَّ زُمْنَ سْمٛمِل َأطْمػَمَ ََمْرَواُن: هَمَٗم٣مَل َذيمَِؽ, فَمٙمِْٚم٦ُم ٣م

 َيُٗمقُل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ اهلِلَصعمَّ ؽَمِٚمَٔم٦ْمَرؽُمقَل ٣َم َأَنَّ َصْٖمَقاَن »زمِٛم٦ُْم ََمسَّ إَِذا

ٟمْ ش.َأضَمُدىُمْؿَذىَمَرُههَمْٙمَٝمَتَقوَّ

زَمْ٘مرٍ َأزُمق اهلل-وَم٣مَل رَحف اظمٛمذر ازمـ -أي ضَمِدي٧ِمَووَمدِ: إؽِْمٛم٣َمِد دِم اطْمُتٙمَِػ

 ـْ فُمْرَوَة,فَم ـْ َأيِبزَمْ٘مٍر,فَم ـِ ٌِْداهلِلزْم فَم ـْ ,فَم ْهِريِّ ايمز  ـِ صُمَرْي٨ٍم:فَم ـُ فُمْرَوَةهَمَٗم٣مَلازْم

طَم٣ميمٍِد. ـِ َزْيِدزْم ـْ َة,َأْوفَم زُمْنَ

َووَم٣مَلََمْٔمَٚمٌر: ـْ ََمْرَواَن,فَم ـْ فُمْرَوَة,فَم ـْ ,فَم ْهِريِّ ايمز  ـِ َة.فَم زُمْنَ

ْيٍح: ُذَ ـُ فَم٣مئَُِم٥َم,َووَم٣مَلفُمَٚمُرزْم ـْ فُمْرَوَة,فَم ـْ ,فَم ْهِريِّ ايمز  ـِ فَم

ِزَي٣مٍد: ـُ َأْرَوىزمِٛم٦ِْمُأَٞمْٝمٍسَووَم٣مَلِهَُم٣مُمزْم ـْ َأزمِٝمِف,فَم ـْ فُمْرَوَة,فَم ـِ ِهَُم٣مِمزْم ـْ فَم

َؿ. اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ فَم
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:َووَم٣مَلآطَمرُ ـْ ٌِْدايْمَٗم٣مِري,فَم فَم ـِ زْم ـِ َْحَ ٌِْدايمرَّ فَم ـْ فُمْرَوَة,فَم ـْ ,فَم ْهِريِّ ايمز  ـِ فَم

ؽْمٛم٣َمِدَواهللَُأفْمَٙمُؿ. َؿدِمَهَذااْْلِ َأيِبَأي قَب,َووَمْدسَمَ٘مٙمَّ

فَمقِمَِّووَم٣ميَم٦ْمؿَم٣مئَِٖم٥ٌم: ـْ يٛم٣َمَهَذاايْمَٗمْقَلفَم ىَمِرُوُوقٌء.ُروِّ ايمذَّ يَمْٝمَسدِمََمسِّ ـِ زْم

َأيِبؿَم٣ميم٤ٍِم

ؽمٝمٟميتأٞمفٓيث٦ٌم.قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

ُهللا: ُرحمه ُقال ٣ٌَّمٍسثم فَم ـِ َوازْم ُٔمقٍد ًْ ََم ـِ زْم اهللِ ٌِْد َوفَم َي٣مِهٍ ـِ زْم ِر َوفَمَمَّ

َأيِبَوومَّ ـَ ْرَداِء,َوؽَمَٟمُلَرصُمٌؾؽَمْٔمَدزْم َوَأيِبايمدَّ ضُمَِمكْمٍ ـِ ٣مٍصَوضُمَذْيَٖم٥َمَوفِمْٚمَراَنزْم

٥ًمهَم٣موْمَْمْٔمَٜم٣م. ًَ َِمٛمَْؽزَمّْمَٔم٥ًمَٞمِج اَلِة,هَمَٗم٣مَل:إِْنفَمٙمِْٚم٦َمَأنَّ ىَمِردِمايمِمَّ ايمذَّ ََمسِّ ـْ فَم

 : ي  ٌٌَْمِ ايْم ـُ ًَ احْلَ فَمَٙمْٝمِفَووَم٣مَل اهللَُّ َصعمَّ َأْصَح٣مِبايمٛمٌَِّلِّ ـْ َِم َرْهٌط رِم َأمْجََع

ُأزَم٣مرِم ََم٣م َيُٗمقُل: ـْ ََم َِمٛمُْٜمْؿ َؿ َأْوَوؽَمٙمَّ ٌَتِل ُرىْم َأْو ُأُذِن ٦ُم ًْ
ًِ ََم َأْو ُتُف ًْ

ًِ ََم ٣مُه إِيَّ

هَمِخِذي.

٣مُه إِيَّ ُأزَم٣مرِم ََم٣م وَم٣مَل: , فَمقِمٍّ ـْ فَم ٣مِرِث, احْلَ ـِ فَم ؿمريؼ َمـ زم١مؽمٛم٣مده ؽم٣مق شمؿ

دِ َأفْمَٚمُديمَِذيمَِؽوَم٣مَلَأزُمقزَمْ٘مٍر:َوُرِوَيَهَذااحْلَ ـْ ٦ُمَأْوُأُذِنإَِذاََلَْأىُم ًْ
ًِ ي٧ُم.ََم

وهذاىمَمسمرىَمـؿمريؼاحل٣مرثإفمقر,وهققالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

ىمذاب.
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َأزمِٝمِف,ثمُساقُالمصنؾُرحمهُهللا: ـْ ٌَْٝم٣مَن,فَم َأيِبـَم ـِ َمـؿمريؼوَم٣مزُمقَسزْم

 َأْٞمِٖمل, َأْو ٦ُم ًْ
ًِ ََم ٣مُه إِيَّ ُأزَم٣مرِم ََم٣م ٣م: َأضَمُدمُهَ وَم٣مَل ىَمِر ايمذَّ ََمسِّ دِم , فَمقِمٍّ ـْ َووَم٣مَلفَم

آطَمُر:َأْوُأُذِن.

وم٣مزمقسؤمٝمػ.قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

ضْمٌِٝمَؾ,وه٘مذاؽم٣مق ُذَ ـِ َأْروَمَؿزْم ـْ شَمْرَواَن,فَم ـِ زْم ـِ َْحَ ٌِْدايمرَّ فَم ـْ :زم١مؽمٛم٣مدهفَم

اَلِةهَمَٟمهْمَّمْٝم٦ُم ِديدِمايمِمَّ ًَ ٛمِلزَمْٔمُضصَم ُٔمقٍدضَم٘مَّ ًْ ََم ـِ ٌِْداهللِزْم إلَِموَم٣مَل:وُمْٙم٦ُميمَِٔم

زَمّْمَٔم٥ٌمَِمٛمَْؽ»َذىَمِري,وَم٣مَل:هَمَٗم٣مَل: َّٓ ش.هَم٣موْمَْمْٔمُفهَم٣مؿْمَرضْمُفَهْؾُهَقإِ

وهذاشم٣مزم٦مفمـازمـَمًٔمقدريضاهللفمٛمف.قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

ؽم٣مق شمؿ ـِ زْم ؽَمِٔمٝمِد ـْ فَم شَم٣مزم٦ٍِم, َأيِب ـِ زْم  ضَمٌِٝم٤ِم ـْ فَم ؿمريؼ َمـ زم١مؽمٛم٣مده :

٣ٌَّمسٍ فَم ـِ ازْم ـِ ,فَم ٌَغْمٍ ىَمِرُوُوقًءا.صُم ايمذَّ َيَرىدِمََمسِّ َٓ ُفىَم٣مَن ,َأٞمَّ

.فمٛمٔمٛم٥مضمٌٝم٤مزمـأيبشم٣مزم٦مهمٝمفقالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

٣مٍص َوومَّ َأيِب ـَ زْم ؽَمْٔمَد َرصُمٌؾ ؽَمَٟمَل وَم٣مَل: شمؿؽم٣مقاظمٛمِمػَمـؿمريؼوَمْٝمٍس,

همِٝمَؽ اَلِة,هَمَٗم٣مَل:إِْنفَمٙمِْٚم٦َمَأنَّ ىَمِردِمايمِمَّ ايمذَّ زَمّْمَٔم٥ًمهَم٣موْمَْمْٔمَٜم٣م.دِمََمسِّ

وَمْٝمٍس,وَم٣مَل:ؽَمِٚمْٔم٦ُمضُمَذْيَٖم٥َم,َوؽَمَٟميَمُف ـُ زْم اُء شمؿؽم٣مقأؽم٣مٞمٝمدَمـؿمريؼايْمػَمَ

اَلِة,هَمَٗم٣مَل: ىَمِردِمايمِمَّ ايمذَّ ََمسِّ ـْ ٦ُمَأْمَأْٞمِٖمل»َرصُمٌؾفَم ًْ
ًِ ٣مُهََم ش.ََم٣مُأزَم٣مرِمإِيَّ

ُ

ُهللا ُوفقه ُمحمد ُأبو :تعالىُقال همٝمف ؤمٝمػ, ومٝمسوهذا زمـ ايمػماء

َمٗمٌقل.
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فِمْٚمَراَن ـْ ,فَم ـِ ًَ احْلَ ـِ وَمَت٣مَدَة,فَم ـْ شمؿأطمرجزم١مؽمٛم٣مدهَمـؿمريؼ:ََمْٔمَٚمٌر,فَم

,وَم٣مَل: ضُمَِمكْمٍ ـِ ٦ُمَأْمهَمِخِذي»زْم ًْ
ًِ ٣مُهََم ش.ََم٣مُأزَم٣مرِمإِيَّ

ـومت٣مدة,وهلرواي٥مفمإشمرَمـؿمريؼَمٔمٚمرقالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

ؤمٝمٖم٥م.

ْرَداِء,رحمهُهللاُتعالى:ثمُساقُالمنصؾُ َأيِبايمدَّ ـْ ٌَْٝمٍد,فَم فُم ـِ ضَمٌِٝم٤ِمزْم

ََمُهَقزَمّْمَٔم٥ٌمَِمٛمَْؽ. ىَمِرهَمَٗم٣مَل:إِٞمَّ ايمذَّ ََمسِّ ـْ ُفؽُمئَِؾفَم َأٞمَّ

ضمٌٝم٤مشمٗم٥م.قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

َُقالَُ ُاْلَحَسِن, َُعِن ُهللا ُرحمه ُالمصنؾ وساق ـْ َِم َرْهٌط رِم َأمْجََع :

رَ ٣مُهَأْصَح٣مِب إِيَّ ُأزَم٣مرِم ََم٣م َيُٗمقُل: ـْ ََم هَمِٚمٛمُْٜمْؿ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ اهللِ ؽُمقِل

ٌَتِلَأْوهَمِخِذي. ٦ُمُأُذِنَأْوُرىْم ًْ
ًِ ٦ُم,َأْوََم ًْ

ًِ ََم

ُٟمَِمٛمُْف, َيَتَقوَّ َٓ ِدِه ًَ ٌَْٔمِضصَم ٝم٤ِِّمَيَراُهىَم ًَ اظمُْ ـُ َوىَم٣مَنؽَمِٔمٝمُدزْم

َيَرَي٣مِنَِمٛمُْفُوُوقًءا, َٓ َووَمَت٣مَدُة ـُ ًَ َوُهَقخُمَْتَٙمٌػفَمٛمُْفهمِٝمِف,َوىَم٣مَناحْلَ

: ٌَغْمٍ صُم ـُ ََمُهَقزَمّْمَٔم٥ٌمَِمٛمَْؽ.َووَم٣مَلؽَمِٔمٝمُدزْم إِٞمَّ

َيُٗمقُل ـْ زَمْٔمُضََم ْأِي,َووَمِداضْمَت٨مَّ َوَأْصَح٣مِبايمرَّ َوَهَذاوَمْقُلؽُمْٖمَٝم٣مَنايمثَّْقِريِّ

ؿَمْٙمٍؼ,ِِبَ ـِ َذاايْمَٗمْقِلزمَِحِدي٧ِموَمْٝمِسزْم ُفؽَمِٚمَعَرصُماًلؽَمَٟمَلايمٛمٌَِّلَّ َأزمِٝمِفؿَمْٙمٍؼَأٞمَّ ـْ فَم

 هَمَٟمََمس  ُٟم َأسَمَقوَّ َأْو َذىَمِري ٦ُم ًْ
ًِ هَمَٚم ْٟمُت سَمَقوَّ هَمَٗم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ

ش.ُهَقَِمٛمَْؽ»َذىَمِري,وَم٣مَل:
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َووَمْدرُرحمهُهللا:ثمُقالُابنُالمنذ ايْمَٗمْقِل: َذا ِِبَ َيُٗمقُل ـْ زَمْٔمُضََم َووَم٣مَل

 َأْونَم٣مئًِْم٣مَأْوَدًَم٣م,هَمَٚمسِّ ًٓ زَمْق ََمسَّ ـْ ُوُوقَءفَمعَمََم َٓ  َعَأْهُؾايْمِٔمْٙمِؿفَمعَمَأنَّ َأمْجَ

َأْهِؾايْمٔمِ اطْمتاَِلَفزَمكْمَ َٓ ُيقصِم٤ُمُوُوقًءا,َو َٓ ىَمِرَأْولَمَأْن ىَمَرإَِذاايمذَّ ايمذَّ ْٙمِؿَأنَّ

دِم َوسَمَ٘مٙمَُّٚمقا َوايْمَٖمِخِذ, ايْمَٝمِد زَمكْمَ هَمْرَق َٓ َو ُوُوقًءا, ُيقصِم٤ُم َٓ  ايْمَٖمِخَذ ََمسَّ

َة. ضَمِدي٧ِمزُمْنَ

ُفؽَمِٚمَعَأَْحََدوَم٣مَل: اُقَأٞمَّ ايْمَقرَّ فَمقِمٍّ ـُ ُدزْم َوضَمَ٘مكَأَْحَ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ َووَمْدَرَوىفَم

ُفوَم٣مَل: َؿَأٞمَّ ٟمْ»اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َذىَمَرُههَمْٙمَٝمَتَقوَّ ََمسَّ ـْ ُفوَم٣مَل:شََم ََم»,َوَرَوىفَمٛمُْفَأٞمَّ إِٞمَّ

َأْذَه٤ُمإلَِمايْمُقُوقشُهَقزَمّْمَٔم٥ٌمَِمٛمَْؽ َأنِّ َّٓ ٌءإِ همِٝمِٜمََمَرْ ِديَثكْمِ ِء.َوىماَِلاحْلَ

ََمِٔمكٍم: ـِ ٌٍَؾَوحَيَْٝمكزْم ضَمٛمْ ـِ زْم َد َأَْحَ ـْ فَم اظمَْْرَوِزي  اصْمَتَٚمَٔم٣مَوضَمَ٘مكَرصَم٣مٌء ََُم َأَنَّ

َيَرى َٓ ىَمِرهَمَ٘م٣مَنَأَْحَُدَيَرىَِمٛمُْفايْمُقُوقَء,َوحَيَْٝمك ايمذَّ ََمسِّ ـْ هَمَتَذاىَمَراايْمُقُوقَءَِم

٣ٌَمِرايمَّ طَْم ْٕ ََمدِما َٖمَٗم٣مفَمعَمَذيمَِؽَوسَمَ٘مٙمَّ ٣مفَمعَمَأِناسمَّ َؽهَمَحَِمَؾَأَْمُرمُهَ
تِلُرِوَي٦ْمدِمَذيمِ

إلَِم َص٣مَرا شُمؿَّ وَمْٝمٍس, َوطَمػَمِ َة زُمْنَ طَمػَمِ ََمًٔم٣م, ـِ ْي ػَمَ
زم٣ِمخْلَ ضْمتَِج٣مِج ِٓ ا إؽِْمَٗم٣مِط

٣مإِ َح٣مزَم٥ِمريضاهللفمٛمف,هَمَِم٣مَرَأَْمُرمُهَ ايمِمَّ ـِ ٣ٌَمِرايمَّتِلُرِوَي٦ْمفَم طَْم ْٕ ا لَمَأِناضْمَت٨مَّ

طْمَِم٥ِم ايمر  دِم حَيَْٝمك َواضْمَت٨مَّ َدهْمُٔمُف, حَيَْٝمك ـْ
ُيْٚم٘مِ هَمَٙمْؿ فُمَٚمَر ـِ ازْم زمَِحِدي٧ِم َأَْحَُد

َح٣مزَم٥ِمدِمَذيمَِؽ. ايمِمَّ ـِ ٣ٌَمِرايمَّتِلُرِوَي٦ْمفَم طَْم ْٕ ٌَْٔمِضا زمِ

 وَم٣مَل: ُف َأٞمَّ ٣ٌَمَرِك اظمُْ ـِ ازْم ـِ َٞمْٖمِزَوضَمَ٘مكفَم دِم ُفيَمْٝمَس َأٞمَّ َذىَمَرُه ََمسِّ ـْ َِم ٌء َرْ

يَمْٝمَسفَمَٙمْٝمِفُوُوقٌء.
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 زَمْٔمُّمُٜمْؿ: ؿَم٣مِهٌرَووَم٣مَل هَمُٜمَق َٟم سَمَقوَّ إَِذا صُمَؾ ايمرَّ َأنَّ فَمعَم ايْمِٔمْٙمِؿ َأْهُؾ َع َأمْجَ

همِٝمفِ ٣ٌَمُر طَْم ْٕ ا اطْمَتَٙمَٖم٦ِم َووَمِد َذىَمَرُه, ََمسَّ ـْ ََم اْٞمتَِٗم٣مِضؿَمَٜم٣مَرِة دِم هَماَلَواطْمَتَٙمُٖمقا

َُمَٔم٣مِرَضيَمُف. َٓ  زمَِخػَمٍ َّٓ َوصْمَفيمِٛمَْٗمِضايمْمََّٜم٣مَرِةاظمَْْجَٚمِعفَمَٙمْٝمَٜم٣م,إِ

ُهللا: سمٗمدمقالُأبوُمحمدُسدده دهم٣معأهؾايمٔمٙمؿفمـضمدي٧مزمنةومد

ريضاهللفمٛمٜم٣م,ونم٣مي٥مَم٣مأفمؾزمف,أنفمروةزمـايمززمغمَليًٚمعَمـزمنةزمٛم٦م

ؽمٚمٔم وفمروة فمٛمٜم٣م, ريضاهلل يمفصٖمقان أطمرج ومد وَمروان َمروان, َمـ ف

اْلَم٣ممايمٌخ٣مريدمصحٝمحف.

زمنة, إلم ًٓ رؽمق همٟمرؽمؾ َمروان, ومقل يتث٦ٌمَمـ أن أراد فمروة إن شمؿ

همج٣مءهؿزم٣مخلػم,أنايمقوقءَمـَمسايمٖمرج,همٜمذاهقأرصمحإومقال.

وذه٤ماْلَم٣ممازمـاظمٛمذررَحفاهللإلمأنايمقوقءاضمتٝم٣مؿًم٣م,ٓوصمقزًم٣م.

َرزمِٝمَٔم٥َمرَحفاهلل:وأَم٣مَم٣مروي ـْ ُفىَم٣مَنَيُٗمقُل:يَمْقَوَؤْم٦ُمَيِديدِمَدِم"فَم َأٞمَّ

ِم.وَم٣مَل:َوىَم٣مَن ايمدَّ ـَ َِم َأْيَنُ ىَمِر ايمذَّ ُٞمِٗمَضُوُوقئِل,هَمَٚمس  ََم٣م صِمٝمَٖم٥ٍم َأْو طِمٛمِْزيٍر

َأضَمٌدَأْوَئْمَٚمُؾ َة,َواهلِلَرزمِٝمَٔم٥ُمَيُٗمقُل:َوحْيَُ٘مْؿَِمْثُؾَهَذاَيْٟمطُمُذزمِِف زمِِفزمَِحِدي٧ِمزُمْنَ

اَلُة ايمِمَّ ـِ ي ََموِمَقاُمايمدِّ ٣مإِٞمَّ َةؾَمِٜمَدْتفَمعَمَهَذاايْمِٖمْٔمِؾََم٣مَأصَمْزُتؾَمَٜم٣مَدهَتَ زُمْنَ يَمْقَأنَّ

ؿَ اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ دِمَأْصَح٣مِبَرؽُمقِلاهللَِصعمَّ ـْ اَلِةايمْم ُٜمقُر,هَمَٙمْؿَيُ٘م َووِمَقاُمايمِمَّ

ةُ زُمْنَ َّٓ َؿإِ اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرؽُمقِلاهللَِصعمَّ ـْ فَم ـَ ي ُيِٗمٝمُؿَهَذاايمدِّ ـْ "ََم
 (ٔ)

.

                                                           
 (.ٕٓٔاخرجو ابن المنذر في األوسط: برقم ) (ٔ)
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هذاايمٗمقلَمـرزمٝمٔم٥مرَحفاهللنمغمَمٗمٌقل,هم٘مؿقالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

ٞم٣ًمء, سمروُّي٣م ايمتل وايمٛمٓمري٥م, وايمٔمٙمٚمٝم٥م, وايمٖمٗمٜمٝم٥م, ايمٔمٗمدي٥م, اظم٣ًمئؾ َمـ

 َمٛمٜم٣م رصم٣مهلؿوٞمٟمطمذ فمدول ىمٙمٜمؿ فمٛمٜمؿ اهلل ريض وايمِمح٣مزم٥م ايمٔمٙمؿ,

وٞم٣ًمؤهؿ,صٕم٣مرهؿوىم٣ٌمرهؿ.

َقاَلُأَُبوَُبْكٍر:ُ ـْ َِم ايْمُقُوقَء فَمعَمَأنَّ هَم٣ميمٛمََّٓمُرَيُدل  َة ٦ٌُْمضَمِدي٧ُمزُمْنَ َْيْث ََل إَِذا

َذىَمَرُهاضْمتَِٝم٣مؿمً ََمسَّ ـْ َٟمََم َواصِم٤ٍم,َويَمْقسَمَقوَّ ىَمِرنَمغْمُ ايمذَّ ٛم٣ًم,ََمسِّ ًَ ٣مىَم٣مَنَذيمَِؽضَم

َءفَمَٙمْٝمِف. اىػَوإِْنََلَْيْٖمَٔمْؾهَماَلَرْ
:ش)وم٣ملرصمؾقوله:ُ

إٞمَمييإذادمأصؾاظمتـ,واْلِب٣ممَليًَؿايمرصمؾ,وٓييذيمؽ4ٕن

إٓإذاىم٣مناظمٌٜمؿصح٣مزمًٝم٣م,هم٣ميمِمح٣مزم٥مىمٙمٜمؿفمدول.,ىم٣مندمأصؾاْلؽمٛم٣مد

ُالمسُالذيٌُنتقضُبهُالوضوء:

ش.َم٦ًًمذىمري»قوله:ُ

ومدصم٣مءدمزمٔمض ٕٞمف ىمَموم٣ملذيمؽزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿ4 أيزمٕمغمضم٣مئؾ,



ايمق أن زمٕمغمضم٣مئؾايمرواي٣مت, َمسذىمره ُيٛمٗمضإذا وقء َمًف, إذا وأَم٣م

زمح٣مئؾهم١مٞمَمهقزمّمٔم٥مَمٛمؽ.

فمعم افمتَمًدا َمٛمٜمؿ وهذا ىمٖمف, زمٌْمـ َمًف إذا أٞمف إلم زمٔمّمٜمؿ وذه٤م

.أضم٣مدي٧مؤمٝمٖم٥م
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ش(.ايمرصمؾيٚمسذىمرهدمايمِمالة,أفمٙمٝمفووقء»)أووم٣مل:قوله:ُ

أيهؾهقٞم٣مومضيمٙمقوقء؟

ش:همٗم٣ملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ

4ٓإٞمَمهقزمّمٔم٥مَمٛمؽ.

وهذاحيٚمؾفمعمَم٣مسمٗمدمَمـايمتٔمٙمٝمالتايمتلذىمره٣مأهؾايمٔمٙمؿ.

هقفمقمزمـفمٌداهللزمـصمٔمٖمرإَم٣ممَمـأئٚم٥مش:ووم٣ملفمقمزمـاظمديٛمل»قوله:ُ

هقأضمًـَمـضمدي٧مزمنة.ايمٔمٙمؾ

وذه٤محيٝمكزمـَمٔمكمرَحفاهللإلمأنسمٗمديؿضمدي٧مزمنة,واظمًٟميم٥مىمَم

سمٗمدموومعهمٝمٜم٣مطمالفزمكمأهؾايمٔمٙمؿ.

ُ فَمٛمَْٜم٣مقوله: اهللَُّ َريِضَ َصْٖمَقاَن زمِٛم٦ِْم َة زُمْنَ ـْ زمـ«)َوفَم هلزمٛم٦مصٖمقان

طم زمـ وَمـٞمقهمؾ وهجرة, ؽم٣مزمٗمٝم٥م هل٣م صح٣مزمٝم٥م إؽمدي٥م ايمٗمرؾمٝم٥م قيٙمد

.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اظم٣ٌمئم٣متيمرؽمقلاهلل

ُ
ُ

ٟمْ»قوله:ُ َذىَمَرُههَمْٙمَٝمَتَقوَّ ََمسَّ ـْ ش(.ََم

ٟمْ:»ودمرواي٥م هَمْرصَمُفهَمْٙمَٝمَتَقوَّ ََمسَّ ـْ شََم
(ٔ)

.

                                                           
, ٔٛٗ( من حديث بسرة بنت صفواف رضي اهلل عنها, وأخرجو ابن ماجو )ٗٗٗو النسائي )أخرج (ٔ)

(, من حديث أـ حبيبة رضي اهلل عنها, ومن حديث أبي أيوب رضي اهلل عنو, وكل ىذه ٕٛٗ
 األحاديث اإلماـ األلباني رحمو اهلل على تصحيحها كما في صحيح السنن. 
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فمٌداهللزمـوصم٣مءفمٛمدأَحد ِه, صَمدِّ ـْ فَم َأزمِٝمِف, ـْ فَم ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, ـِ زْم فَمْٚمِرو ـْ فَم

َؿ: اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ فمٚمروزمـايمٔم٣مصريضاهللفمٛمفوَم٣مَل:وَم٣مَلرِمَرؽُمقُلاهلِلَصعمَّ

ٟمْ» ٦ْمهَمْرصَمَٜم٣مهَمْٙمَتَتَقوَّ ًَّ ََماَْمَرَأٍةََم ْٟم,َوَأي  َذىَمَرُه,هَمْٙمَٝمَتَقوَّ ََمسَّ ـْ شََم
(ٔ)

.

ُحكمُمسُالذكرُوالفرج,ُوكذلكُهلُمسُفرجُالؽٌر:

اضمت٨ممج٣مهغمايمٔمٙمَمءزم٣مٕديم٥ماظمتٗمدَم٥مفمعمأنَمسايمذىمر,وايمٖمرجيٛمٗمض

ايمقوقء,ؽمقاءىم٣منومٌاًل,أمدزمًرا.

َمـ دزمًرا,ويدطمؾهمٝمف أم ومٌاًل, ىم٣من ؽمقاء ايمذي,َمسهمرجنمغمه, وهذا

ٖمرجايمَمـَمًح»صم٣مءدمزمٔمضايمرواي٣مت:ظم٣مفمٙمٝمفايمٔمٚمؾفمٛمدأهؾايمٔمٙمؿ,

ش.همٙمٝمتقوٟم

**********

 



 [ال يتوضأ من الرعاف والقيء والقلس] 

)–12 ـْ فَمٛمَْٜم٣مفَم٣مئَُِم٥مََوفَم اهللَُّ ;َريِضَ َرؽُمقَلاهللَِّ َؿ-َأنَّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ -َصعمَّ

وَمَٙمٌس,َأوْ»وَم٣مَل: ُرفَم٣مٌف,َأْو وَمْلٌء,َأْو َأَص٣مزَمُف ـْ ْٟم,ََم ْف,هَمْٙمَٝمَتَقوَّ ََمْذٌيهَمْٙمَٝمٛمٌَْمِ

َيَتَ٘مٙمَّؿُ َٓ فَمعَمَصاَلسمِِف,َوُهَقدِمَذيمَِؽ ـِ ٌْ يمَِٝم ششُمؿَّ
(ٔ)

ََم٣مصَمف ـُ (.,َأطْمَرصَمُفازْم

                                                           
 (, وقاؿ صحيح.ٚٔٔماـ األلباني رحمو اهلل )(, وىو في اإلرواء لْلٙٚٓٚأحمد ) (ٕ)
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*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُالقولُفًُالرعاؾُوماُفًُبابه

ش.َمـأص٣مزمفوملء»قوله:ُ

.وطمرجَمٛمفأيذرفمف

أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿوم٣مء:»ىمقٞمفٞم٣مومضوفمٚمدهتؿدم

ش.همتقوٟم

ْرَداِء: َأيِبايمدَّ ـْ َأيِبؿَمْٙمَح٥َم,فَم ـِ ََمْٔمَداَنزْم ـْ وهقدمؽمٛمـايمؼمَمذيونمغمه,فَم

ِجِد» ًْ َٟم,هَمَٙمِٗمٝم٦ُمشَمْقزَم٣مَندِمََم َؿوَم٣مَء,هَمَتَقوَّ اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرؽُمقَلاهللَِصعمَّ َأنَّ

٦ٌُْميَمُفَوُوقَءهُ ٌَ شِدََمُْمَؼ,هَمَذىَمْرُتَذيمَِؽيَمُف,هَمَٗم٣مَل:َصَدَق,َأَٞم٣مَص
(ٕ)

.

 ََمٛمُِْمقٍر: ـُ زْم إؽِْمَح٣مُق ووَم٣مَل وم٣مل: ؿَمْٙمَحشمؿ ـُ زْم ؿَمْٙمَح٥َمََمْٔمَداُن َأيِب ـُ َوازْم ٥َم,

. َأَصح 

ش.وم٣مءهمٟمهمْمر»ودمرواي٥مأيبداود:

                                                                                                                                        
(, والحديث ضعفو أحمد وغيره, وفي إسناده إسماعيل بن عياش عن ٕٕٔٔأخرجو ابن ماجو ) (ٔ)

ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي اهلل عنها بو, وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايتو 
وروايتو عنهم ضعيفة. وىو قد أخطأ في إسناد عن غير الشاميين, وىنا قد روى عن الحجازيين, 

الحديث, وقد رجح غير واحد من الحفاظ أف الحديث عن ابن جريج عن أبيو عن النبي صلى اهلل 
عليو وعلى آلو وسلم, مرسل, فهو ضعيف, لضعف عبد العزيز بن جريج, ولكونو مرساًل, ولكوف 

, والذىلي, وابن عدي, والدارقطني, الحديث قد أعل ىذا الحديث أحمد وأبو حاتم, وأبو زرعو
 .  والبيهقي, والنووي, وابن دقيق العيد, وابن عبد الهادي, وغيرىم. وانظر البدر المنير

(, بلفظ: "قاء فأفطر", وىو في الصحيح المسند ٖٕٔٛ(, وأخرج أبو داود )ٚٛأخرجو الترمذي) (ٔ)
 (, وقاؿ: ىذا حديث صحيح.ٜٖٓٔلْلماـ الوادعي رحمو اهلل )
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وهذااحلدي٧مٓضمج٥مهمٝمف,إذأٞمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿومدي٘مقن

.ٞم٣مومضسمقوٟمْلزايم٥مإذى,أويمٙمتػميدفمعمايمٛمٖمس,ويمٝمسهمٝمفأنايمٗملء

يمفوؽمٙمؿزمٔمدٕٞمففم٣ٌمرةفمـإطم٣ٌمرفمَمضمِمؾيمٙمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآ

أنوم٣مءزمٟمٞمفسمقوٟم,وَليِمحفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأٞمفأَمر

زم٣ميمقوقءَمـايمٗملء.

ش.أورفم٣مف»قوله:ُ

ُحكمُالرعاؾُبعدُالوضوء,ُوفًُالصالة:

فمعمالرعاؾ: يمٙمقوقء زمٛم٣مومض هق ويمٝمس إٞمػ, َمـ َيرج دم هق

ايمِمحٝمحَمـأومقالأهؾايمٔمٙمؿ.

ُ:(1ُ/71)ُللخطابًُالسننُقالُالخطابًُفًُمعالم

ايمًٌٝمٙمكمنمغمَمـوؽمٝمالٞمفايمدمطمروجيرىَٓمـاحلدي٧مِبذاحيت٨موومد

إٞمِم٣مريصالةيم٘م٣مٞم٦ميمٙمْمٜم٣مرةٞم٣مومّم٣مىم٣منيمقويٗمقليمٙمْمٜم٣مرةٞم٣مومّم٣م

يرىمعأنذيمؽزمٔمديمفَيقزي٘مـوَلايمرَمٝم٥مأص٣مزمتفَم٣مأولايمدمزمًٝمالنسمٖمًد

.ايمُم٣مهمٔملذه٤مهذاوإلم,حمدثوهقويًجد

وهذاايمقوقءيٛمٗمضايمًٌٝمٙمكمنمغمَمـايمدمؽمٝمالن:ايمٖمٗمٜم٣مءأىمثرووم٣مل

.أومقلوزمفاظمذهٌكمأضمقط

أدريويم٦ًمآسم٣ٌمعدمأومقىوَمذاهٌٜمؿايمٗمٝم٣مسدمومقيايمُم٣مهمٔملوومقل

وصمٙمدهزمدٞمفأص٣مبؽم٣ملإذاوايمدماخلػمَمـآؽمتدٓلهذايِمحىمٝمػ
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ايمِمالةسمِمحٓيًغماىم٣منوإنذيمؽَمـرءإص٣مزم٥موَمعشمٝم٣مزمفأص٣مبورزمَم

ايمذرقؽمٌٝمؾفمعماجلراضم٥مَمـَيرجىم٣منايمدمإنيٗم٣ملأنإّٓايمُم٣مهمٔملفمٛمد

ىػا.فمج٤مأَمرهمٜمقىمذيمؽىم٣منويمئـزمدٞمفـم٣مهرَمـؾمٝمئ٣ميِمٝم٤مٓضمتك
َمعفمدموصمقد٣مايمٔمجٝم٤مايمذه٣مبإلمأنطمروجايمدمٞم٣مومضَمْمٙمٗمً:قلت

.ايمديمٝمؾايمِمحٝمحفمعمذيمؽ

ُ:القلسُحكم

ش.ومٙمسأو»قوله:ُ

زمٗملء,القلس: ويمٝمسهق دوٞمف, أو ايمٖمؿ, طمرجَمـاجلقفَمؾء َم٣م هق

ويٗمعىمثغًمازم٤ًٌماحلٚمقو٥مايمتلسم٘مقندماظمٔمدة,وَمعذيمؽهمٙمٝمسزمٚمٖمْمر,

ويمٝمسزمٛم٣مومضيمٙمقوقء.

ُ
ُ

ُ:خروجُالمذيحكمُ

ش.أوَمذي»قوله:ُ

:ومقيمكمومداطمتٙمػهمٝمفايمٔمٙمَمءهؾهقٞم٣مومضَمـٞمقاومضايمقوقء,إلمو

ذه٤مؽمٔمٝمدزمـاظمًٝم٤مإلمأٞمفٓيٛمٗمضايمقوقء,ضمٝم٧موم٣مل:يمقاألول:

دمهمخذيَم٣مزم٣ميمٝم٦مزمف.فوصمدتزمٙمٙم
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حيٚمؾفمعم وإذاَمـىم٣منوهذا اخلروجَمـايمِمالة, هماليٙمزَمف َمٕمِمقزًم٣م,

ٕٞمفطم٣مرج وايمقوقء, اخلروجَمـايمِمالة همٝمٙمزَمف ىم٣منإٞمَميٗمعفمعمأضمٝم٣مٍن

َمـايمًٌٝمٙمكم.

ايمٔمٙمؿفمعمأنَم٣مطمرجَمـايمًٌٝمٙمكميٛمٗمضاجلٚمٜمقرَمـأهؾومقلالثانً:

ايمقوقء.

ُ:الدود,ُوالحصى,ُوماُكانُفًُبابهُخروجُحكم

اطمتٙمٖمقادمايمدود,أواحلٍم,ونمغمذيمؽُم٣مي٘مقنطمروصمفنمغمَمٔمت٣مد,و

:ومقيمكمإلم

اجلٚمٜمقرَمـأهؾايمٔمٙمؿإلمأٞمفيٛمٗمضايمقوقء.األول:

وايمِمحٝمحايمث٣منٕٞمفذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمأٞمفنمغمٞم٣مومضالثانً:

.نم٣مو٤م

ش.شمؿيٌٛملفمعمصالسمف»قوله:ُ

ىم٣منَمتٝمٚمًَمىمٚمـاطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿهمٝمٚمـطمرجَمـايمِمالةيمًمءٞم٣مزمف,

همرأىاظم٣مء,أوىم٣منفمعمووقءشمؿأضمدث.

,إذأٞمفومدطمرجَمـسمٙمؽايمِمالةسمفوايمذييٓمٜمرأٞمفيرصمعويًتٟمٞمػصال

وومْمٔمٜم٣م.

,أيٓسمٌْمٙمقه٣مزمٚمٌْمالت{ٌْْمُِٙمقاَأفْمَميَمُ٘مؿَْوٓسمُ}وأَم٣مومقلاهللفمزوصمؾ:

إفمَمل,َمـايمممك,وايمري٣مء,واظمـدمايمِمدوم٥م,ونمغمذيمؽُم٣ميٌْمؾايمٔمٚمؾ.
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ويمٝمسَمٔمٛم٣مه٣مأناْلٞم٣ًمنئمقدإلمصالسمفايمتلطمرجَمٛمٜم٣ميمًمء,شمؿيٌٛمل

فمٙمٝمٜم٣مويتؿَم٣مزمٗملَمٛمٜم٣م.

ش.وهقدمذيمؽٓيت٘مٙمؿ»قوله:ُ

نمغمصحٝمح,وايمٔمٚمؾفمعمطمالهمفواهللأفمٙمؿ.أيىمٟمٞمفدمصالة,وهذا

**********
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 [الوضوء من لحوم اإلبل]

)–15 ـْ َوفَم ؽَمُٚمَرَة ـِ زْم فَمٛمُْٜمََمصَم٣مزمِِر اهللَُّ -;َريِضَ ايمٛمٌَِّلَّ َرصُماًلؽَمَٟمَل -َأنَّ

قِمايْمَٕمٛمَؿِ»صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ: حُلُ ـْ ُٟمَِم ُٟمشإِْنؾِمْئ٦َم»وَم٣مَل:?َأسَمَقوَّ وَم٣مَل:َأسَمَقوَّ

زمِؾِ قِماْْلِ حُلُ ـْ شَٞمَٔمؿْ»وَم٣مَل:?َِم
(ٔ)

ٙمِؿٌ ًْ (.,َأطْمَرصَمُفَُم

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُأنُأكلُلحمُاإلبلُناقضُللوضوء

طمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿإلمأومقال:وا

األول: حلدي٧م يٛمٗمضايمقوقء, اْلزمؾ حلؿ أىمؾ وحلدي٧مأن ايم٣ٌمب,

فَم٣مِزٍبريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل: ـِ زْم اِء َؿ»ايمػَمَ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ َصعمَّ ؽُمئَِؾَرؽُمقُلاهللِ

 ـْ َِم ايمُقُوقِء ـِ فَم َِمٛمَْٜم٣م,َوؽُمئَِؾ ُئقا اِْلزمِِؾ؟هَمَٗم٣مَل:سَمَقوَّ قِم حُلُ ـْ َِم ايمُقُوقِء ـِ فَم

ُئقا قِمايمَٕمٛمَِؿ؟هَمَٗم٣مَل:َٓسَمَتَقوَّ شَِمٛمَْٜم٣محُلُ
(ٕ)

.

ضمدي٧موذكرُاإلمامُأحمدُرحمهُهللاُأنهُقدُصحُفًُالبابُحدٌثان:

دم َمًٙمؿ اْلَم٣مم أطمرصمف إذ أصح وهق فمٛمف اهلل ريض ؽمٚمرة ازمـ صم٣مزمر

ايمِمحٝمح دم وهق فمٛمٜمَم, ريضاهلل فم٣مزب زمـ ايمػماء وضمدي٧م صحٝمحف,

اظمًٛمديمإلَم٣ممايمقادفملرَحفاهلل.

                                                           
 (.ٖٓٙأخرجو مسلم ) (ٔ)
(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل ٔٛ(, والترمذي )ٗٛٔأخرجو أبو داود ) (ٕ)

(ٕٔٗ .) 
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الثانً: أن ايمٔمٙمؿ زمٔمضأهؾ ٞمًخ,ذىمر ومد اْلزمؾ حلؿ َمـ ايمقوقء

وَم٣مَل: اهللَِّ ٌِْد فَم ـَ زْم اهلُل»زمحدي٧مصَم٣مزمَِر َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقِل ـْ َِم ـِ ََْمَرْي ْٕ ا آطِمُر ىَم٣مَن

٦ِمايمٛم٣َّمرُ ًَّ ٣َّمََم َؿسَمْرَكايْمُقُوقِءُِم شفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ
(ٔ)

.

ُمعلةُأحادٌثُكتابهُفًُهللاُرحمهُالوادعًُاإلمامُذكرهُوقد

ُالصحةُظاهرها ـَاطْمتَِِم٣مرٌَهَذا:َداُودََأزُمقوَم٣مَل:فقال, ِدي٧ِمَِم لِاحْلَ .إَوَّ

دموم٣ملاهللرَحفضمجرازمـاحل٣مهمظيم٘مـايمِمح٥م,ؽمٛمدهـم٣مهراحلدي٧م

َداُودَأزُمقَووَم٣مَل:(223ص2ج)"احلٌغمايمتٙمخٝمص" ـْاطْمتَِِم٣مرٌَهَذا: َِم

زْم٦ُم:ضَمِدي٧ِم يمِٙمٛمٌَِّلِّوَمرَّ ؿَآيمفوفمعمفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ًٌْزاَوؽَمٙمَّ ًَمطُم َدفَم٣مشُمؿَّهَمَٟمىَمَؾ,َوحَلْ

ٟمَزمَِقُوقءٍ ٌَْؾهَمَتَقوَّ اَلةِإلَموَم٣ممَشُمؿَّهَمَٟمىَمَؾ,ؿَمَٔم٣مَِمفِزمَِٖمّْمؾَِدفَم٣مشُمؿَّايمٓم ْٜمِر,وَم ايمِمَّ

ْ ٟمَْوََل ـَُووَم٣مَل.َيَتَقوَّ ـْ"ايْمِٔمَٙمؾِ"دِمضَم٣مسمِؿٍَأيِبازْم ـُ:َوَزادََٞمْحَقُه4َأزمِٝمفِفَم َأنَْوُيْٚم٘مِ

َثؾُمَٔمْٝم٤ٌمَيُ٘مقنَ ـْزمِفِضَمدَّ ـَُووَم٣مَلهمِٝمِف,هَمَقِهؿَضَمِٖمَٓمُف,ََم ٣ٌَّمنَازْم ٣َّمَٞمْحًقا:ضِم وَم٣ميَمفُُِم

٥مٌَويَمفَُداُود,َأزُمق ُأطْمَرىفِمٙمَّ ٣مهمِِٔمل وَم٣مَل: ـِ"دِمايمُمَّ "ضَمْرََمَٙم٥مَؽُمٛمَ ْ: َٚمعََْل ًْ ـَُي ازْم

ِدي٧َمَهَذااظمُْٛمَْ٘مِدرِ ـْاحْلَ ََمصَم٣مزمٍِر,َِم ـْؽَمِٚمَٔمفُإٞمَّ ٌْدَِِم ـِاهللَِّفَم دِزْم ـِحُمَٚمَّ ىػا.فَمِٗمٝمؾٍزْم
."ايمتٙمخٝمص"َمـاظمراد

دم أضم٣مدي٧م فمدة َمـ شم٦ٌم ويم٘مـ ىمالم, همٝمف احلدي٧م أن سمٗمدم وومد

يتقوٟم.ايمِمحٝمحكم,أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأىمؾحلًَموَل

                                                           
 . (٘ٛٔ(, والنسائي )ٕٜٔأخرجو أبو داود ) (ٔ)
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أنحلؿاْلزمؾنمغمداطمؾدمٞمًخايمقوقءُم٣م اظمًٟميم٥م وايمِمحٝمحدمهذه

ؽُمئؾفمـحلؿ ومد وؽمٙمؿ وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف أن إذ َم٦ًمايمٛم٣مر,

همٗم٣مل: ايمٛم٣مر, إنؾمئ٦مسمقوٟم»ايمٕمٛمؿ,وحلؿايمٕمٛمؿَتًف وظم٣مؽمئؾفمـحلؿش,

اْلزمؾ,وم٣مل:ٞمٔمؿ,همدلفمعمأنحلؿاْلزمؾيمفضم٘مؿَمٕم٣مير.

ُذكرُالعلةُفًُأنُلحمُاإلبلٌُنقضُالوضوء:ُ

ذىمرايمٔمٙمَمءدمايمٔمٙم٥مدمٞمٗمضحلؿاْلزمؾيمٙمقوقءأَمقًرا,وهل:

أنذيمؽيرصمعإلمضمرارسمف.األول:

.أَن٣مطمٙمٗم٦مَمـايمُمٝم٣مؿمكمالثانً:

أنإَمريرصمعإلمايمتٔمٌد,وهذاهقإومرب.الثالث:

همٔمٙمٛم٣مه.همَمأَمرزمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ

ش.أنرصماًلؽمٟملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ

ايمرصمؾَمٌٜمؿ,وٓيياْلِب٣ممدمأصؾاظمتـ,وهقىمذيمؽَمـايمِمح٣مزم٥م

ىمٙمٜمؿ َٕنؿ يي4 ٓ فمٛمٜمؿ ريضاهلل ايمِمح٣مزم٥م وإِب٣مم فمٛمٜمؿ, ريضاهلل

فمدول.

ش.أسمقوٟمَمـحلقمايمٕمٛمؿ»قوله:ُ

ايمٕم٣ميم٤م.وهلايمٙمحقمايمتلي٘مثرسمٛم٣موهل٣مدم

اظمٔمز.ووايمٕمٛمؿيْمٙمؼفمعمايمّمٟمن

ُ
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.ئمٛملأنإَمرفمعماْلزم٣مضم٥م:شإنؾمئ٦م»قوله:ُ

وومدصحفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأٞمفرزمَمصعمدمَمرازمض

وَم٣مَل: زمـَم٣ميمؽريضاهللفمٛمف, دمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأَٞمٍس ىمَم ايمٕمٛمؿ,

» فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  ََمَرازمِِضىَم٣مَن دِم ِجُد, ًْ اظمَ ٌْٛمَك ُي َأْن ٌَْؾ وَم , ُيَِمقمِّ َؿ َوؽَمٙمَّ

شايمَٕمٛمَؿِ
(ٔ)

.

ُحكمُالوضوءُعلىُالوضوء:ُ

ئفصحفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأٞمفرزمَمسمقوٟمفمعمووق

شايمقوقءفمعمايمقوقءٞمقر»وصم٣مءضمدي٧مزمٙمٖمظ:
(ٕ)

,وهقَليِمح.

َأيِبفَم٣مَِمٍر,صم٣مءدمؽمٛمـأيبداودونمغمهَمـضمو ـِ ضَمٛمَْٓمَٙم٥َمزْم ـَ ٌَْداهللَِّزْم دي٧مفَم

شَمَٜم٣م َصاَلٍة,ؿَم٣مِهًرا»ضَمدَّ َؿُأَِمَرزم٣ِميْمُقُوقِءيمُِ٘مؾِّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ َأنَّ

َصاَلةٍ َقاِكيمُِ٘مؾِّ ًِّ َؽفَمَٙمْٝمِف,ُأَِمَرزم٣ِميم
َذيمِ ؾَمؼَّ ؿَم٣مِهٍر,هَمَٙمَمَّ فُمَٚمَر,شَونَمغْمَ ـُ هَمَ٘م٣مَنازْم

َصاَلةٍ َيَدُعايْمُقُوقَءيمُِ٘مؾِّ َٓ ًة,هَمَ٘م٣مَن زمِِفوُمقَّ "َيَرىَأنَّ
(ٖ)

.

                                                           
 (.ٕٗ٘(, ومسلم )ٖٕٗالبخاري ) (ٔ)
)تنبيو(: وأما الحديث (: ٓٔ)قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل في ضعيف أبي داود عند حديث رقم  (ٕ)

المشهور على األلسنة: " الوضوء على الوضوء نور على نور"! فال أصل لو من كالـ النبي عليو 
 ألوؿ:" ولعلو من كالـ بعض السلف ".االسالـ, كما أفاده المنذري والعراقي. قاؿ 

(, وقاؿ فيو األلباني رحمو اهلل: ٖٛ(, وىو في صحيح أبي داود األـ برقم )ٛٗأخرجو أبو داود ) (ٖ(
إسناده حسن, وصححو الحاكم على شرط مسلم, ووافقو الذىبي, وحسنو الحازمي, وصححو ابن 

 خزيمة وابن َحباف.   
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ُأَُبوَُداُوَد: ٌَٝمَْقاَل فُم وَم٣مَل إؽِْمَح٣مَق, ـِ زْم ِد حُمَٚمَّ ـْ فَم َرَواُه, ؽَمْٔمٍد ـُ زْم ُدإزِْمَراِهٝمُؿ

ٌِْداهللَِّ فَم ـُ .اهللَِّزْم

ووقء,وٓىمراه٥مدمذيمؽ.همٝمجقزاؽمتحداثووقءفمعم

ش(.أسمقوٟمَمـحلقماْلزمؾ؟»)وم٣مل:قوله:ُ

آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل ايمٛمٌلصعم يًٟمل ىمٟمٞمف اْلزمؾ؟ حلقم َمـ أأسمقوٟم أي

َمـأىمؾحلقَمٜم٣م,ويمٝمسَمـَمًٜم٣م.فمـاحل٘مؿفمعموؽمٙمؿ,

اظمرقوايمُمحؿويدطمؾ ونمغمهمدمحلؿاْلزمؾ, وفمٓمٚمف, وؾمحٚمف, ٚمرومف,

ذيمؽُم٣ميتٛم٣مويمفايمٛم٣مس.

.أيٞمٔمؿسمقوٟم:ش(ٞمٔمؿ»)وم٣مل:قوله:ُ

واهللهمدلذيمؽفمعمأنحلؿاْلزمؾيٛمٗمضايمقوقء,دوننمغمهَمـايمٙمحقم,

.أفمٙمؿ

ُ:(1ُ/67)ُُللخطابًُالسننُقالُالخطابًُفًُُمعالم

اْلزمؾحلقمأىمؾَمـايمقوقءإَي٣مبإلماحلدي٧مأصح٣مبفم٣مَم٥مذه٤م

ايمٖمٗمٜم٣مءفم٣مَم٥موأَم٣م.ضمٛمٌؾزمـأَحدذه٤موإيمٝمفاحلدي٧مهذازمٓم٣مهرومقٓ

ايمزهقَم٥موٞمٖمكايمٛمٓم٣مهم٥مهقايمذيايمقوقءفمعمَمتٟمولفمٛمدهؿايمقوقءهمٚمٔمٛمك

وٓايمٕمٛمؿَمرازمضدمصٙمقاوم٣ملوىمَمدؽمًَميمفهم٣منايمٙمٌـَمـسمقو٠موارويُىمَم

زم٣مبدم٣مهمرومًإَمريـزمكمأنصمؾأَمـذيمؽويمٝمساْلزمؾأفمْم٣مندمسمِمٙمقا

إزمقالٞمج٣مؽم٥ميرىوم٣مئؾإَم٣م:ومقيمكمأضمدفمعمايمٛم٣مسٕنوايمٛمج٣مؽم٥مايمْمٜم٣مرة
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فمٛمدؽمقاءواْلزمؾوايمٕمٛمؿحلٚمفي٠مىمؾَم٣مزمقلؿمٜم٣مرةهلوم٣مئؾأوىمٙمٜم٣م

.٣مَمٔمًايمٗمّمٝمتكمدمايمٖمريٗمكم

أني٠مَمـٓاوذادًاٞمٖم٣مرًهمٝمٜم٣مٕناْلزمؾَم٣ٌمركدمايمِمالةفمـَنكوإٞمَم

َمٟمَمقناظمٔمٛمكوهذا,صالسمففمٙمٝمفسمٖمًدأوزمحيهت٣مصعمإذااظمِمقمسمتخٌط

ىػا.ايمٛمٖم٣مروومٙم٥مايمً٘مقنَمـهمٝمٜم٣مظم٣مايمٕمٛمؿَمـ
,َحٙمففمعمايمقوقءايمممفملأولمَمـمجٙم٥مفمعمنمًؾايمٝمديـوٞمحقه:ومٙم٦م

.واهللاظمقهمؼ

ىمَمأناْلَم٣ممَمًٙمؿرَحفاهللؽم٣مقجمٚمقفم٥مَمـإضم٣مدي٧مسمٌكمأنايمٛمٌل

صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣منآطمرأَمره,سمركايمقوقءُم٣مَم٦ًمايمٛم٣مر,

واهللاظمًتٔم٣من.زمٝمٛمٜم٣موزمكمضمدي٧مايم٣ٌمب,٣مَمٖمرومً

**********
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 [الوضوء من غسل الميت وحمله]

)–13 ـْ صعماهلل-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ-ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَةَوفَم

 وؽمٙمؿ: ٟمْ»فمٙمٝمف هَمْٙمَٝمَتَقوَّ َٙمُف ََحَ ـْ َوََم ْؾ,
ًِ هَمْٙمَٝمْٕمَت ََمْٝمًت٣م َؾ ًَّ نَم ـْ شََم

(ٔ)
َأطْمَرصَمُف ,

ٛمَُف. ًَّ َوضَم َِمِذي  ْ ,َوايمؼمِّ ل 
٣مئِ ًَ َأَْحَُد,َوايمٛمَّ

ٌََووَم٣مَلَأَْحَُد: دِمَهَذاايْم َيِِمح  ءٌَٓ (.٣مِبَرْ

*******************************الشرح:

ُ ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ُساق ُؼسل ُمن ُؼسل ,ُالمٌتحكم
ُ.منُحملُجنازتهوالوضوءُ

احل٣مهمظٞمٗمؾىمَمأَحدىم٣مْلَم٣مممج٣مفم٥مأفمٙمفومدواحلدي٧م دمواحلدي٧م.

ؤمٝمػوهقايمتقأَم٥مَمقلمص٣ميمحإؽمٛم٣مده ايمرهم٣مفملوم٣مل, فمٙمَمءيِمحَل:

َمرهمقفًم٣مؾمٝمًئ٣مايم٣ٌمبهذادماحلدي٧م فمٛمٜم٣ماهللريضفم٣مئُم٥مفمـايم٣ٌمبودم,

ذىمرهضمذيٖم٥موفمـ,وايمٌخ٣مريوأَحدزرفم٥مأزمقوؤمٖمف,ونمغمهأَحدأطمرصمف

ايمٔمٙمؾدموايمدارومْمٛملضم٣مسمؿأيبازمـ دموه٤مازمـرواهؽمٔمٝمدأيبوفمـ,

,ونمغمهايمٛم٣ًمئلفمٛمدفمٛمفاهللريضفمقموفمـ,أَحدرواهاظمٕمغمةوفمـ,صم٣مَمٔمف

فمٛمٜمَماهللريضفمٚمرازمـفمـوصم٣مء وم٣مل, اظمٝم٦مٞمٕمًؾىمٛم٣م": َمـهمٚمٛم٣م,

َم٣مأضمًـوهق,صحٝمحإؽمٛم٣مده:احل٣مهمظوم٣مل,"يٕمتًؾَٓمـوَمٛم٣م,يٕمتًؾ

هريرةأيبضمدي٧مزمٟمنأَحدأصم٣مبوومد,إضم٣مدي٧مهذهخمتٙمػزمكمزمفمجع

                                                           
 . (ٖٜٜ(, والترمذي )٘ٚٙٚرواه أحمد رقم ) (ٔ)
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ريضفم٣ٌمسازمـضمدي٧مٞم٣مؽمخفأنإلمذهٌقاوىمذا,َمٛمًقخفمٛمفاهللريض

نمًؾَمٝمت٘مؿنمًؾدمفمٙمٝم٘مؿيمٝمس":زمٙمٖمظ,واحل٣مىمؿايمٌٝمٜمٗملفمٛمدفمٛمٜمَماهلل

نمًٙمتٚمقهإذا زمٛمجسويمٝمسؿم٣مهرَمٝمت٘مؿإن, سمٕمًٙمقاأنهمحًٌ٘مؿ,

"أيدي٘مؿ »احل٣مهمظوضمًٛمفايمٌٝمٜمٗملوؤمٖمف, شسمٛمٌٝمف. فمزوهدماحل٣مهمظوهؿ:

.أفمٙمؿواهلل.يمٙمٛم٣ًمئل

ُ:اختلؾُالعلماءُفًُهذهُالمسألة

َمـايمٔمٙمَمءَمـذه٤مإلمؤمػضمدي٧مأيبهريرةريضاهللفمٛمف,األول:

ٓؽمٝمَماظمرهمقعَمٛمف.

 إئٚم٥م وومٖمف رصمح همٔمعمٌخايموومد ونمغمهؿ, وايمٌٝمٜمٗمل ضم٣مسمؿ وأزمق ٣مري

ايمٗمقلزمّمٔمػاحلدي٧م,همالضمج٥مهمٝمفأصاًل.

َمـالثانً: أن إول إَمر وىم٣من احلدي٧مَمٛمًقخ, زمٟمن وم٣مل َمـ َمٛمٜمؿ

ٝمٕمتًؾ.ٙمنمًؾَمٝمًت٣مهم

فمدمالثالث: َمـ ايم٣ٌمب دم صم٣مء ظم٣م يمٙمٛمدب, إَمر زمٟمن وم٣مل َمـ َمٛمٜمؿ

اظمٝم٦م.نمًؾآنمت٣ًملَمـ

َمٛمفَمـوم٣ملاظمرادزم٣ميمٕمًؾهقنمًؾايمٝمديـ.القولُالرابع:

ُ(:352ُ-5/348ُقالُاإلمامُابنُالمنذرُرحمهُهللاُفًُاألوسط)

ِؾاظمَْٝم٦ِِّم,هَمَٗم٣ميمَ ًْ نَم ـْ ٣مِلَِم ًَ
نْمتِ ِٓ َؾفمََواطْمَتَٙمُٖمقادِما ًْ نُم َٓ ــ٦ْمؿَم٣مئَِٖم٥ٌم: ـْ عَمََم
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, يِّ ٌٌَْمِ ايْم ـِ ًَ َُم٥َم,َواحْلَ
فُمَٚمَر,َوفَم٣مئِ ـِ ٣ٌَّمٍس,َوازْم فَم ـِ َؾََمٝمًِّت٣م,َهَذاوَمْقُلازْم ًَ نَم

َوَأْصَح٣مُب شَمْقٍر, َوَأزُمق َوإؽِْمَح٣مُق, َوَأَْحَُد, , ٣مهمِِٔمل  ايمُمَّ وَم٣مَل َوزمِِف , َوايمٛمََّخِٔملِّ

ْأِي. ايمرَّ

ٌؾ؟شمؿؽم٣مق ًْ َؾََمٝمًِّت٣منُم ًَ نَم ـْ ٣ٌَّمٍسَأفْمعَمََم فَم ـُ َؾازْم
فَمَْم٣مٍء,ؽُمئِ ـْ زم١مؽمٛم٣مدهفَم

ُوُوقًءا»وَم٣مَل: ـْ
ٌَُٜمْؿ,َويَم٘مِ قاَص٣مضِم ًُ وَمْدإًِذاَٞمجَّ ش.َٓ

ضمتكايمقوقءحيت٣مجإلمديمٝمؾيٛمتٜمضزم٣مظمًٟميم٥م.قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

ُهللا: ُرحمه ُالمنذر ُابن ُساق ثم ـْ فَم زم١مؽمٛم٣مده ـْ فَم ٣مئ٤ِِم, ًَّ ايم ـِ زْم فَمَْم٣مِء

فُمَٚمَر: ـَ ,وَم٣مَل:ؽَمَٟميْم٦ُمازْم ٌَغْمٍ صُم ـِ ُهَق؟»ؽَمِٔمٝمِدزْم ـٌ اظمَْٝم٦ِِّم؟وَم٣مَل:َأَُم٠ْمَِم ـَ ُؾَِم
ًِ َأنْمَت

ْؾَِمٛمْفُ
ًِ سَمْٕمَت َٓ َو ـِ ْحزم٣ِمظم٠ُْْمَِم ًَّ ش.وُمْٙم٦ُم:َأْرصُمقوَم٣مَل:هَمَتَٚم

ُهللا: ُسدده ُمحمد ُأبو زم٣ميمٕمًؾقال ايمٗمقل أن ديمٝمؾ,زمٚمٔمٛمك إلم حيت٣مج

وايمٕمًؾوآنمت٣ًملإٞمَمي٘مقنَمـٞمج٣مؽم٥مدمَمثؾهذااظمقؿمـ.

وإذاىم٣منآنمت٣ًملفمعمايمتٔمٌدحيت٣مجإلمديمٝمؾ.

وَم٣ميَم٦ْم:ثمُساقُابنُالمنذرُرحمهُهللا: ؽَمْٔمٍد, زمِٛم٦ِْم فَم٣مئَُِم٥َم ـْ فَم زم١مؽمٛم٣مده

ٌَِٗمٝم َزْيٍدَوُهَقزم٣ِميْم ـِ َأِذَنؽَمْٔمٌدزمِِجٛم٣َمَزِةؽَمِٔمٝمِدزْم ٛمَُفَوضَمٛمََّْمُف,شُمؿَّ َٙمُفَوىَمٖمَّ ًَ ِع,هَمَج٣مَءهَمَٕم

وَم٣مَل: َؾ,شُمؿَّ ًَ َدفَم٣مزمََِمٍءهَم٣منْمَت فَمَٙمْٝمِف,شُمؿَّ ٙمِِف,»َأسَمكَداَرُههَمَِمعمَّ ًْ نَم ـْ ْؾَِم
ًِ ََلَْأنْمَت إِنِّ

رِّ احْلَ ـَ ْٙم٦ُمَِم ًَ انْمَت ـِ
ْٙمُتُف,َويَم٘مِ ًَ ٣مََم٣منَم ًً ش.َويَمْقىَم٣مَنَٞمِج
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زم١مؽمٛم٣م وؽم٣مق ُؾده ًِ َيْٕم ايمَِّذي فَمعَم ؽُمئَِٙم٦ْم: ٣َم َأَنَّ َُم٥َم,
فَم٣مئِ ـْ فَم َُمَٔم٣مَذَة, ـْ فَم

. َٓ ٌؾ؟وَم٣ميَم٦ْم: ًْ نَم اظمَُْتَقذمَّ

 زم١مؽمٛم٣مده ,وؽم٣مق اظمَُْزِن  فَمْٙمَٗمَٚم٥ُم ِن َأطْمػَمَ وَم٣مَل: , َزِنِّ
اظمُْ اهللِ ٌِْد فَم ـِ زْم زَمْ٘مِر ـْ فَم

 »وَم٣مَل: ـْ َِم َأْرزَمَٔم٥ًم َأزَم٣مَك َؾ ًَ اضْمَتَجُزوانَم َأِن فَمعَم َزاُدوا هَمََم َجَرِة, ايمُمَّ َأْصَح٣مِب

ُئقاُوُوقءً نُمقاسَمَقوَّ سَمَٖمرَّ ىػاش.فَمعَمشمَِٝم٣مِِبِْؿ,هَمَٙمَمَّ
ُهللا: ُسدده ُمحمد ُأبو َمـنمًؾٙمهمخقال آنمت٣ًمل أن َمـذيمؽ: ِمٛم٣م

إٓإذاَمساظمٝم٦مٓيث٦ٌم,وايمقوقءحيٚمؾفمعمَم٣مصم٣مءَمـأٞمفيٕمًؾيديف,

.واهللاظمقهمؼ,اظمٝم٦مهمرج

**********
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 [ال يمس القرآن إال طاهرمعنى قوله ] 

ٌَُف)–11 ىَمَت ايمَِّذي ايْم٘مَِت٣مِب دِم َأنَّ اهللَُّ: ُف َرَِحَ زَمْ٘مٍر َأيِب ـِ زْم اهللَِّ ٌِْد فَم ـْ َوفَم

 ضَمْزٍمريضاهللفمٛمف:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َرؽُمقُلاهللَِّ ـِ »يمَِٔمْٚمِروزْم َٓ  َأْن

ؿَم٣مِهرٌ َّٓ إِ ايْمُٗمْرآَن شَيَٚمسَّ
(ٔ)

 ـُ َوازْم , ل 
٣مئِ ًَ ايمٛمَّ َوَوَصَٙمُف َُمْرؽَماًل, ٌؽ

ََم٣ميمِ َرَواُه ,

٣ٌَّمَن,َوُهَقََمْٔمُٙمقٌل (.ضِم

*******************************الشرح:

ُ.ايمٗمقلدمايمْمٜم٣مرةيمٗمراءةايمٗمرآنساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُ

ومجٜمقرهؿفمعمأٞمفَٓيقز٣موضمديثًايمٔمٙمَمءومديًَمهذهَمًٟميم٥ماطمتٙمػهمٝمٜم٣م

يمٙمٚمحدثأنيٚمساظمِمحػ,وذه٤مىمثغمَمٛمٜمؿإلمأٞمفَٓيقزيمٙمٚمحدث

َيداوصمقازً٣مأنيٗمرأايمٗمرآن,وفمٛمدايمتٟمَمؾهلذهاظمًٟميم٥موَم٣مهمٝمٜم٣مَمـإديم٥مَمٛمٔمً

 نمغم صحٝمحٜم٣م أن إذ زم٣مظمٛمع سمٛمتٜمض ٓ إديم٥م نمغمسيحأن وسحيٜم٣م

ُ.مإديم٥مسمدلفمعمصمقازاظمسوايمٗمراءة,واهللاظمًتٔم٣منصحٝمح,وفمٚمق

ُ

                                                           
(, أما الموصوؿ من طريق سليماف بن ٜ٘٘ٙ(, وأخرجو ابن حباف )ٜٜٔ/ ٔأخرجو في الموطأ )  (ٔ)

أرقم, وىو متروؾ, وقد تكلم ابن حـز رحمو اهلل على ىذا الحديث بشدة, وضعفو, مع ذلك نقل 
ابن عبد البر وغيره أف ىذا الحديث قد تلقي بالقبوؿ, وىو معموؿ بو مع إرسالو, ولو شواىد من 

عند الدارقطني والطبراني, ورجالو ثقات, قاؿ المحقق: ليس فيو  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما
إال عنعنة ابن جريج, ولو شاىد آخر من حديث حكيم بن حزاـ, أخرجو الدارقطني والطبراني 

 وإسناده وفي إسناده سويد أبو حاتم, ومطر الوراؽ, وكالىما ضعيف.
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ُ:شًلٌُمسُالقرآنُإًلُطاهر»ُ:وأماُحدٌثُالباب

زم٣ميمْمٜم٣مرةهٛم٣مايمْمٜم٣مرةَمـايمممكذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمأناظمرادهمٗمد

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿيٗمهم٘مؾَم٠مَمـؿم٣مهر,و اظم٠مَمـٓ»قل:

وصم٣مءضمدي٧مضمذيٖم٥مريضهريرةريضاهللفمٛمفأيبىمَمدمضمدي٧مش,يٛمجس

.أطمرصمفَمًٙمؿشاظمًٙمؿٓيٛمجس»اهللفمٛمفزمٙمٖمظ:

اظمَُْْمٜمَّ}وأَم٣مومقلاهللفمزوصمؾ: َّٓ ُفإِ  ً َيَٚم ,همٗمدوم٣ملزمٔمّمٜمؿ:هذا{ُرونََٓ

.طمػم

.وسمٔم٣ملمَمـَمسايمٗمرآنزمٟمٞمفيتقوٟمهمٙمؿيٟمَمراهللؽمٌح٣مٞمف

آدم,وإٞمَمهلدماظمالئ٘م٥م,واظمرادهذهأي٥ميمٝم٦ًمدمزمٛملووم٣ملزمٔمّمٜمؿ:

 وصمؾاظمتقوئكميمٗم٣مل: اهللفمز أراد ويمق ايمٙمقحاظمحٖمقظ, ٓ»زم٣ميم٘مت٣مبهق

ش.يٚمًفإٓاظمتْمٜمرون

,وإنسمقوٟمهمٚمًتح٤موأصحإومقالأٞمفَٓي٤مايمقوقءيمٗمراءةايمٗمرآن

-يمٗمقلرؽمقلاهلل وؽمٙمؿ »:-صعماهللفمٙمٝمف فَمزَّاهللَََّأْذىُمرََأنْىَمِرْه٦ُمإِنِّ

 َوصَمؾَّ َّٓ (ٔ) «ؿَمَٜم٣مَرةٍفَمعَم:وَم٣مَلَأوْؿُمْٜمرٍفَمعَمإِ
.

ناحلدي٧مٓيث٦ٌم,وفمعمهمرضشمٌقسمف,ي٘مقنفمعمٕ4وؽمٌٝمؾهذاايمتٔمٙمٝمؾ

َمٔمٛمكايمْمٜم٣مرةاظمٔمٛمقي٥م,ايمتلهلؿمٜم٣مرةاْليَمن,َم٣مدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧م

                                                           
رضي اهلل عنو, وىو في الصحيح , من حديث المهاجر بن قنفذ (ٚٔبرقم: ) أبو داودأخرجو  (ٔ(

ُ(, وقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح.٘ٗٔٔالمسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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 ـْ فُمَٚمَرريضاهللفمٛمٜمَم,فَم ـِ زْم ٌِْداهللِ َؿ:فَم َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ ُف»َرؽُمقِلاهلِلَصعمَّ َأٞمَّ

,خَم٣َمهَم٥َمَأْنَيٛم٣َميَمُفايْمَٔمُدو  ٣مهَمَرزم٣ِميْمُٗمْرآِنإلَِمَأْرِضايْمَٔمُدوِّ ًَ شىَم٣مَنَيٛمَْٜمكَأْنُي
(ٔ)

.

ش.أندمايم٘مت٣مبايمذيىمتٌفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ

ايمٝمٚمـ.أيظم٣مأرؽمٙمفإلمٞمجراندم

ةَمـايم٘مت٤م: وايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿومدىمت٤مفمدِّ

ىمت٤مإلمزمٛملأومٝمش.األول:

ىمت٤مإلمهرومؾ.الثانً:

ىمت٤مإلمىمنى.الثالث:

ىمت٤مإلمايمٛمج٣مر.الرابع:

ىمت٤مإلماظمٗمقومس.الخامس:

زمٔمضالسادس: ي٘مت٤مدم وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل وىم٣من

ي٘مت٤ميمٙمدفمقة.إضم٘م٣مم,أو

السابع: وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ىمت٤م َم٣م ؾم٠موندمَمٛمٜم٣م

ايمزىم٣مة,ىمَمهقَمٌكمدمضمدي٧مأٞمسزمـَم٣ميمؽريضاهللفمٛمفوؽمٝمٟميتإنؾم٣مء

اهللفمزوصمؾدمَمقؿمٛمف.

                                                           
 (.ٜٙٛٔ(, ومسلم )ٜٜٕٓأخرجو البخاري ) (ٔ)
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ُ ضمزميم»قوله: زمـ ي٘مٛمكيمقذانزمـزيدزمـ:شٔمٚمرو أزم٣مإٞمِم٣مري,

ايمّمح٣مك وؽمّٙمؿفمٙمٝمفاهللَّصعمايمٛمٌلّواؽمتٔمٚمٙمفزمٔمده٣م,وَم٣ماخلٛمدقؾمٜمد.

.فمٚمرطمالهم٥مدمَم٣مت:ٞمٔمٝمؿأزمقٞمجران,وم٣ملفمعم

ش.أنٓيٚمسايمٗمرآنإٓؿم٣مهر»قوله:ُ

ايمذي ايم٘مت٣مب, أضم٘م٣ممأيدمهذا همٝمف وأؽمٛم٣مناْلزمؾ,ونمغمذىمر ايمٔمٗمؾ,

ذيمؽُم٣محيت٣مصمفاظمًٙمؿ.

وومدسمٗمدمأناظمرادزم٣ميمْمٜم٣مرةهلايمْمٜم٣مرةاظمٔمٛمقي٥م,وإٓهمٗمدشم٧ٌم

دمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م,وَم٣ميَم٦ْم:وَم٣مَلرِمَرؽُمقُل

 َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ِجدِ»اهللِ ًْ اظمَْ ـَ َِم ْٚمَرَة اخْلُ شَٞم٣مِويمِٝمٛمِل إِنِّ هَمُٗمْٙم٦ُم: وَم٣ميَم٦ْم ,

٦ْمدِمَيِدكِ»٣مَل:ضَم٣مئٌِض,هَمٗمَ ًَ ضَمْٝمَّمَتِؽيَمْٝم شإِنَّ
(ٔ)

.

ودمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م,وم٣ميم٦م:طَمَرصْمٛم٣َمََٓٞمَرى

فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل فَمقَمَّ هَمَدطَمَؾ ضِمّْم٦ُم, َف زمَِنِ ىُمٛم٣َّم هَمَٙمَمَّ , احَل٨مَّ َّٓ
إِ

وَم٣مَل َأزْم٘مِل, َوَأَٞم٣م َؿ »َوؽَمٙمَّ ٦ِم؟: ًْ َأُٞمِٖم يَمِؽ ََم٣م ش. وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ, َأَْمٌر»وُمْٙم٦ُم: َهَذا إِنَّ

ٌَْٝم٦ِم َأْنَٓسَمُْمقدِمزم٣ِميْم ,نَمغْمَ ٌَُفاهللَُّفَمعَمزَمٛم٣َمِتآَدَم,هَم٣موْميِضََم٣مَيْٗميِضاحَل٣مج  شىَمَت
(ٕ)

.

                                                           
 (.ٜٕٛأخرجو مسلم ) (ٔ)
 (.ٕٔٔٔ(, ومسلم )ٜٕٗأخرجو البخاري ) (ٕ)



 قرآن إال طاهر[معنى قوله ال يمس ال] 

ُ 

[475] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َم َمٔمٛم٣م وؽمٝمٟميت وصمؾ, اهللفمز ويذىمر ايمٗمرآن, يٗمرأ واحل٣مج

وَم٣ميَم٦ْم:ريضاهلل »فمٛمٜم٣م, ىُمؾِّ فَمعَم اهلَل َيْذىُمُر َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  ىَم٣مَن

شَأضْمَٝم٣مٞمِفِ
(ٔ)

.

 َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ ودمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م,وم٣ميم٦م:َأنَّ

َؿ: َيْٗمَرُأايمُٗمْرآنَىَم٣مَنَيتَّ٘مُِئدِمضَمْجِريَوَأَٞم٣مضَم٣مئٌِض,»اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ششُمؿَّ
(ٕ)

.

,وَيقززمٕمغمه٣م.شمؿإنومراءةايمٗمرآنذىمر,وايمذىمرَيقزَمعايمْمٜم٣مرة

ُحكمُمسُالحائضُوالنفساءُوالجنبُللقرآن:

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمهذهاظمًٟميم٥مإلمأومقال:

وإلماألول: يمٙمجٛم٤مواحل٣مئض, ايمٗمراءة فمعمصمقاز ذه٤مزمٔمضايمٔمٙمَمء

ٚمس.ٙمضمرَم٥مايم

ُ:(21ُ/266)قالُشٌخُاإلسالمُكماُفًُالمجموعُ

٥مََِمْذَه٤ُم َئِٚمَّ ْٕ َْرزَمَٔم٥مِا ْٕ فُا َأٞمَّ َٓ اظمُِْْمَحَػَيَٚمس  َّٓ ايْم٘مَِت٣مِبدِموَم٣مَلىَمََمؿَم٣مِهرٌإ

ٌَفُايمَِّذي اهللََِّرؽُمقُلىَمَت ـِيمَِٔمْٚمِروَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ضَمْزمٍزْم َأنْ}: َٓ َيَٚمسَّ

ايْمُٗمْرآنَ َّٓ ََم٣ممُوَم٣مَل.{ؿَم٣مِهرٌإ َأَْحَداْْلِ : َٓ ايمٛمٌَِّلََّأنَّؾَمؽَّ ؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ َوؽَمٙمَّ

ٌَفُ ؽَمْٙمََمنَوَمْقُلَأْيًّم٣مَوُهقَيَمفُىَمَت ٌْدِايْمَٖم٣مِرِدِّ ـِاهللََِّوفَم ٣مفُمَٚمرَزْم مِهَ .َونَمغْمِ َٓ ُئْمَٙمؿَُو

ََم ـْهَلُ َح٣مزَم٥مََِم ىػا.خُم٣َميمٌِػايمِمَّ

                                                           
 (.ٖٖٚ) أخرجو البخاري معلًقا, وأخرجو مسلم في صحيحو برقم (ٔ)
 (.ٖٔٓ(, ومسلم )ٜٕٚأخرجو البخاري ) (ٕ)
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ٚمسوايمٗمراءةَمًٔم٣م.ٙمذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمضمرَم٥مايمالثانً:

وهقالثالث: وايمٗمراءة, ايمٙمٚمس إَمريـ, صمقاز إلم زمٔمّمٜمؿ وذه٤م

ايمِمحٝمحايمذييرصمحفَمُم٣مَيٛم٣م,وفمٙمٝمفأهؾايمٓم٣مهر.

رحمهُهللاُتعالى:ُالشوكانًُاإلمامُقال

}:دمسمٖمًغمومقلاهللسمٔم٣ملم فَُٓ  ً َيَٚم َّٓ ُرونَإِ ايمقاومٔم٥م]{اظمَُْْمٜمَّ وم٣مل[13: ,

ٓ:أي,اظم٘مٛمقنايم٘مت٣مبإلمفم٣مئدايمّمٚمغمأنفمعماظمٖمنيـأىمثر:ايمقاضمدي

.اظمالئ٘م٥موهؿاظمْمٜمرون,إّٓاظم٘مٛمقنايم٘مت٣مبيٚمس

فَُّٓ}وَمٔمٛمكآدم,زمٛملَمـوايمرؽمؾاظمالئ٘م٥مهؿ:وقٌل  ً اظمّس:{َيَٚم

.احلٗمٝمٗمل

.اظمْمٜمرونإّٓزمفيٛمزلَٓمٔمٛم٣مه:وقٌل

.يٗمرؤهَٓمٔمٛم٣مه:وقٌل

.ايمٗمرآنهقاظم٘مٛمقنزم٣ميم٘مت٣مباظمرادىمقنوفمعم

فَُّٓ}:فقٌل  ً وم٣ملىمذا.وإٞمج٣مسإضمداثَمـ{اظمْمٜمرونإََِّٓيَٚم

.ونمغمهومت٣مدة,

.ايمممكَمـاظمْمٜمرون:الكلبًُوقال

.واخلْم٣مي٣مايمذٞمقبَمـاظمْمٜمرون:أنسُبنُالربٌعُوقال

فَُّٓ}َمٔمٛمك:وؼٌرهُالفضلُبنُمحمدُوقال  ً إّٓيٗمرؤهٓ:{َيَٚم

.اظمقضمدونإّٓ:أي,اظمْمٜمرون
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.اظم٠مَمٛمقن:أي,اظمْمٜمرونإّٓوزمرىمتفٞمٖمٔمفَيدٓ:الفراءُوقال

َمـاهللؿمٜمرهَمـإّٓوسمٟمويٙمفسمٖمًغمهئمرفٓ:الفضلُبنُالحسٌنُوقال

.وايمٛمٖم٣مقايمممك

فمقّم,وم٣ملوزمفاظمِمحػ,َمّسَمـاظمحدثَمٛمعإلماجلٚمٜمقرذه٤موومد

وايمزهري,وفمْم٣مء,,زيدزمـوؽمٔمٝمدووم٣مص,أيبزمـوؽمٔمدَمًٔمقد,وازمـ

.وايمُم٣مهمٔملَم٣ميمؽ,َمٛمٜمؿايمٖمٗمٜم٣مءَمـومج٣مفم٥موَح٣مدواحل٘مؿ,وايمٛمخٔمل,

َيقزأٞمفضمٛمٝمٖم٥م,أزمقَمٛمٜمؿومج٣مفم٥موايمُمٔمٌل,فم٣ٌمس,ازمـفمـوروي

ىػا.يمٙمٚمٛمتٗملذضمٛم٣مدمهذادماحلؼهقَم٣مأووحٛم٣موومد,َمًفيمٙمٚمحدث
وزم٣مهللايمتقهمٝمؼ

**********
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 [ذكر اهلل على كل حال]

)–12 ـْ َوفَم فَم٣مئَُِم٥َم وَم٣ميَم٦ْم: فَمٛمَْٜم٣م اهللَُّ »َريِضَ اهللَِّ َرؽُمقُل صعماهلل-ىَم٣مَن

َأضْمَٝم٣مٞمِفِ-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ شَيْذىُمُراهللََّفَمعَمىُمؾِّ
(ٔ)

ٌَُخ٣مِري ,َرَواُه َٗمُفايْم ٙمٌِؿ,َوفَمٙمَّ ًْ (.َُم

*******************************الشرح:

علىُؼٌرُطهارةُساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُجوازُذكرُهللا

ُ.منُالحدث

َم٣مىم٣منفمٙمٝمفرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمففٌه:ُوهذاُحدٌثُعظٌمُ

وؽمٙمؿَمـَمالزَم٥مايمذىمر,وايمدفم٣مء,وومراءةايمٗمرآن.

همّمٝمٙم٥مايمذىمر,ٕنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿإٞمَمي٣ٌمدرفٌه:ُو

 وصمؾ: فمز اهلل يمٗمقل اخلغمات, هَم٣مؽْمَتٌُِٗمقا}إلم َُمَقيمِّٝمَٜم٣م ُهَق ِوصْمَٜم٥ٌم َويمُِ٘مؾٍّ

ٍءوَمِديرٌ َرْ اهللََّفَمعَمىُمؾِّ ََم٣مسَمُ٘مقُٞمقاَيْٟمِتزمُِ٘مُؿاهللَُّمَجِٝمًٔم٣مإِنَّ ـَ اِتَأْي غْمَ .{اخْلَ

 َصعمَّ اهللَُّفَمٛمُْف,وَم٣مَل:وَم٣مَلايمٛمٌَِّل  ودمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةَريِضَ

ٌِْدييِب,َوَأَٞم٣مََمَٔمُفإَِذاَذىَمَرِن,»اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: فَم ِـّ سَمَٔم٣ملَم:َأَٞم٣مفِمٛمَْدـَم َيُٗمقُلاهللَُّ

ٞمَ دِم َذىَمْرسُمُف ِف ًِ َٞمْٖم دِم َذىَمَرِن هَم١مِْن طَمغْمٍ ََمإَلٍ دِم َذىَمْرسُمُف ََمإَلٍ دِم َذىَمَرِن َوإِْن ْٖمِز,

زْم٦ُم ِذَرافًم٣مسَمَٗمرَّ َبإرَِمَّ سَمَٗمرَّ ِذَرافًم٣م,َوإِْن زْم٦ُمإيَِمْٝمِف سَمَٗمرَّ زمُِِمػْمٍ َبإرَِمَّ سَمَٗمرَّ َِمٛمُْٜمْؿ,َوإِْن

شإيَِمْٝمِفزَم٣مفًم٣م,َوإِْنَأسَم٣مِنَيْٚمًِمَأسَمْٝمُتُفَهْرَويَم٥مً
(ٕ)

.

                                                           
 (.ٖٖٚ/فتح(, ووصلو مسلم )ٕٗٔعلقو البخاري ) (ٔ)
 (.ٕ٘ٚٙ(, ومسلم )٘ٓٗٚأخرجو البخاري ) (ٕ)
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ؽمٜمقيم٥مايمذىمر,ضمٝم٧ميًتْمٝمعاْلٞم٣ًمنأنيذىمررزمففمزوصمؾ,وهقٌه:ُفو

ووم٣مفمًدوم٣مئًَم ا, يمٗمقلاهللفمزوصمؾ: وفمعمصمٛم٤م, وِمَٝم٣مًَم٣م}, اهللََّ َيْذىُمُروَن ـَ ايمَِّذي

ٛم٣َمََم٣مطَمَٙمْٗم٦َم َْرِضَرزمَّ ْٕ ََمَواِتَوا ًَّ ُروَندِمطَمْٙمِؼايم َووُمُٔمقًداَوفَمعَمصُمٛمُقِِبِْؿَوَيَتَٖم٘مَّ

ٌَْح٣م .{َٞمَؽهَمِٗمٛم٣َمفَمَذاَبايمٛم٣َّمرَِهَذازَم٣مؿماًِلؽُم

٣ًٌم.والذكرُآلتهُاللسان: وهلأيم٥مايمتلٓيٙمحٗمٜم٣مايمٛمِم٤موايمتٔم٤منم٣ميم

ُ أضمٝم٣مٞمف»قوله: ىمؾ شفمعم َمع: وايمذىمر ايمٗمراءة همٝمف يدطمؾ فمٚمقم وهذا

احلدثونمغمه,وٓطمروجفمـهذاايمٔمٚمقمإٓزمٚمخِمصومقييٗميضفمٙمٝمف,

صعم-اظمدحيمرؽمقلاهللشمؿإنفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣مإٞمَمذىمرتذيمؽفمعم

.وىمٝمػىم٣منضم٣ميمفَمعذىمررزمف-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

ش.وفمٙمٗمفايمٌخ٣مري»قوله:ُ

ريَلَيرصمفزم١مؽمٛم٣مدَمتِمؾ.أنايمٌخ٣مالمرادُبالمعلق:

ػَمـاْلؽمٛم٣مدؾمٝمخف,أوؾمٝمخفوؾمٝمخؾمٝمخف,ِمٛمأنيًٗمطاظموالتعلٌق:

ذيمؽ َمـ أىمثر أو فمـ, همالن وم٣مل يٗمقل: ىمٟمن زم٣مجلزم, ايمتٔمٙمٝمؼ ي٘مقن ورزمَم

ا وؽمٙمؿرؽمقل آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم هلل ىمٟمن, زم٣ميمتٚمريض, ي٘مقن ورزمَم

يٗمقل:ورويفمـهمالن,أوٞمحقذيمؽ.

ٝمدايمِمح٥مإلمَمـسحزم٣مؽمٚمف.ٖمَم٣مىم٣منزم٣مجلزمهمٝمويٗمقلايمٔمٙمَمء:

وَم٣مىم٣منزم٣ميمتٚمريضهماليٖمٝمدذيمؽ.

**********
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خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض ]

 [للوضوء

)–13 ـْ ََم٣ميمٍِؽَوفَم ـِ »ريضاهللفمٛمف:-َأَٞمِسزْم ايمٛمٌَِّلَّ صعماهللفمٙمٝمف-َأنَّ

ٟمْاضْمَتَجَؿ-وؽمٙمؿ ,َوََلَْيَتَقوَّ شَوَصعمَّ
(ٔ)

,َويَمٝمَّٛمَفُ اَروُمْْمٛمِل  (.,َأطْمَرصَمُفايمدَّ

*******************************الشرح:

أيؤمٖمف.ش:ويمٝمٛمف»قوله:ُ

ُحكمُالحجامةُبعدُالوضوء:

اهللََِّرؽُمقُلاضْمَتَجؿَ»:ُجاءُالحدٌثُبلفظ َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ ْهَمَِمعمَّ َوََل

ٟمْ َْيَتَقوَّ ؾِفَمعَمَيِزدَْوََل ًْ زمـَمٗم٣مسمؾزمـص٣ميمحإؽمٛم٣مدهدمواحلدي٧م.شحَم٣َممِجِفِنَم

أزمٝمففمـيرويفص٣ميمح جمٜمقلوأزمقه, ايمٗمررداودزمـؽمٙمٝمَمنأيًّم٣موهمٝمف,

ُ.ضمج٥مزمفسمٗمقمٓوَمثٙمف,زم٣مظمجٜمقيمكمَمًٙمًؾهم٣محلدي٧م,جمٜمقل

يمدمَمـاظمحجؿيمٝمسااحلدي٧مؤمٝمػوٓسمٗمقمزمفضمج٥م,شمؿإنطمروج

.زمٛم٣مومضيمٙمقوقء

ُ الحدٌث:وفً ـِ ضمدي٧مازْم دم ىمَم يمٙمٚمرضونمغمه, احلج٣مَم٥م َممموفمٝم٥م

َؿوَم٣مَل: اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ ٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم,فَم َٖم٣مُءدِمشَماَلشَم٥ٍم:»فَم ايمُمِّ

ٍؾ,َأْوىَمٝم٥َّمٍ ًَ زَم٥ِمفَم ؿَم٥ِمحِمَْجٍؿ,َأْوَذْ ايمَ٘ملِّدِمَذْ ـِ تِلفَم شزمِٛم٣َمٍر,َوَأَٞم٣مَأَْنَكُأَمَّ
(ٕ)

.

                                                           
 . (ٓٛ٘الحديث ضعيف, رواه الدارقطني ) (ٔ)
 (.ٔٛٙ٘البخاري ) (ٕ)
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 ـِ فَم زمـفمٌداهللريضاهللفمٛمٜمَم, وصم٣مءدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مصَم٣مزمِر

وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ هَمِٖمل»ايمٛمٌَِّلِّ ؾِمَٖم٣مٌء, َأْدِوَيتُِ٘مْؿ ـْ َِم ٍء دِمَرْ ىَم٣مَن إِْن

ؿَم٥ِمحِمَْجٍؿ,َأْويَمْذفمَ َأْنَأىْمَتِقيََذْ ش٥ٍمزمِٛم٣َمٍر,َوََم٣مُأضِم٤م 
(ٔ)

.

وَمعذيمؽهمٗمداىمتقىايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,ورطمصهمٝمف.

ومدرداْلَم٣ممايمٌخ٣مريرَحفاهللفمعمىمؾَمـيزفمؿأناخل٣مرجَمـفائدة:ُ

ـَُوىَم٣منَ:َمٛمٜم٣مَم٣مأطمرجايمٌخ٣مرياجلًؿٞم٣مومضيمٙمقوقء,دمفمدةآشم٣مر فُمَٚمرَازْم

َوُهقََدًَم٣مشَمْقزمِفِدِمَرَأىإَِذا .َصاَلسمِفِدِمَوََم٢َمَوَؤَمفُُيَِمقمِّ



**********

 

  

                                                           
 (.ٕٕ٘ٓ(, ومسلم )ٗٓٚ٘البخاري ) (ٔ)
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 [النوم المستغرق ناقض للوضوء]

)–20 ـْ َوفَم -ريضاهللفمٛمف-َُمَٔم٣مِوَي٥َم صعماهلل-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ

ايْمِقىَم٣مءُ»فمٙمٝمفوؽمٙمؿ: اؽْمَتْْمَٙمَؼ ايْمَٔمْٝمٛم٣َمِن َٞم٣مََم٦ْم هَم١مَِذا ِف, ًَّ ايم ِوىَم٣مُء ايْمَٔمكْمُ َرَواُهش.

َوَزاَد: اِن  ٟمْ»َأَْحَُد,َوايمْمَّػَمَ َٞم٣مَمهَمْٙمَٝمَتَقوَّ ـْ شَوََم
(ٔ)

.

 ِدي٧ِم: احْلَ َهَذا دِم َي٣مَدُة ايمزِّ ُدونََوَهِذِه ضَمِدي٧ِمفَمقِمٍّ ـْ َِم َداُوَد َأيِب ومقيمف:فِمٛمَْد

َؤْمٌػش.اؽْمَتْْمَٙمَؼايْمِقىَم٣مءُ» ـِ ؽْمٛم٣َمَدْي اَلاْْلِ
(.َودِمىمِ

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُكونُالنومُمنُنواقضُالوضوء

و٣مزمْمفأٞمفايمٛمقمايمٛمقماظمًتٕمرقهقايمذييٛمٗمضايمقوقء,وسمٗمدمأنوومد

يتح٘مؿدمٞمٖمًفهمٝمف.عاْلٞم٣ًمنأنايمذيٓيًتْمٝم

ش.َمٔم٣موي٥مريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

فمٛمٜمَم,وهقأضمدىمت٣مبايمقضمليمٙمٛمٌلهقَمٔم٣موي٥مزمـأيبؽمٖمٝم٣منريضاهلل



                                                           
ـَ فَػْلَيتَػَوضَّأْ »(, بلفظ: ٖٕٓ(, وأبو داود )ٜٚٛٙٔرواه أحمد ) (ٔ) «, وَِكاُء السَِّو اْلَعيْػَناِف, َفَمْن نَا

(, وحديث علي رضي اهلل عنو ىذا أصح, وقاؿ اإلماـ األلباني رحمو ٘ٚٛوالطبراني في الكبير )
و المنذري وابن (: إسناده حسن, وكذا قاؿ النووي, وحسنٜٜٔاهلل في صحيح أبي داود األـ )

الصالح. وقد خرج الحديثين ابن الملقن في البدر المنير, وىكذا توسع في تخريجهما الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الحبير, بما ملخصو أف الحديثين ضعيفاف, إال أف العمل عليهما في النـو 

 المستغرؽ. وىو الذي ال يستطيع اإلنساف أف يتحكم في نفسو فيو. 



 النوم المستغرق ناقض للوضوء[] 

ُ 

[483] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

وهقأطمقأ ضمٌٝم٥ٌمزوجايمٛمٌلصعماهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ, م

وفمعمآيمفوؽمٙمؿ,وريضاهللفمٛمٜم٣م.فــفمٙمٝم

ايمٙمٜمؿ!فمٙمِّؿَمٔم٣موي٥م»زمٗمقيمف:يمفوايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿدفم٣م

شايم٘مت٣مبواحل٣ًمب,ووِمِفايمٔمذاب
(ٔ)

.

٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم, فَم ـِ َمـضمدي٧مازْم دمصحٝمحَمًٙمؿ صم٣مء َم٣م وأَم٣م

 َؿ»وَم٣مَل: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهلِل َرؽُمقُل هَمَج٣مَء ٌَْٝم٣مِن, ايمِمِّ ََمَع َأيْمَٔم٤ُم ىُمٛم٦ُْم

ومَ زَم٣مٍب, طَمْٙمَػ هَمَتَقاَرْي٦ُم َووَم٣مَل: ضَمْْمَٟمًة, هَمَحَْمَٟمِن هَمَج٣مَء رِم»٣مَل َواْدُع اْذَه٤ْم

َُمَٔم٣مِوَي٥مَ ش : رِمَ وَم٣مَل شُمؿَّ وَم٣مَل: َيْٟمىُمُؾ, ُهَق هَمُٗمْٙم٦ُم: هَمِجْئ٦ُم رِم»وَم٣مَل: هَم٣مْدُع اْذَه٤ْم

هَمَٗم٣مَل:شَُمَٔم٣مِوَي٥مَ َيْٟمىُمُؾ, ُهَق هَمِجْئ٦ُمهَمُٗمْٙم٦ُم: زَمْْمٛمَفُ»وَم٣مَل: اهلُل ٌََع َأؾْم َٓ ش ـُ ازْم وَم٣مَل

ََُمٝم٥ََّم:ََم٣مضَمَْمَٟمِن؟وَم٣مَل:وَمَٖمَدِنوَمْٖمَدةً
ِٕ شاظمَُْثٛمَّك:وُمْٙم٦ُم

(ٕ)
.

همٚمٔم٣موي٥مريضاهللفمٛمفَلي٘مـئمٙمؿأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ

ومدأرؽمؾإيمٝمف,ضمتكيرهمضاظمجلء.

ريضاهللوقالُبعضُأهلُالعلم: ظمٔم٣موي٥م هم٣مئدة ايمدفمقة فمٛمٜمَم,دمهذه

هم١مٞمفسمٛمٔمؿ,هم٘م٣منيٟمىمؾوٓيُمٌع,وإٞمَمىم٣منيتٔم٤م.

                                                           
اء عن جماعة من الصحابة رضي اهلل عنهم, فقد روي من حديث العرباض بن سارية, الحديث ج (ٔ)

وعبد اهلل بن عباس, وعبد الرحمن ابن أبي عِميرة المزني, ومسلمة بن ُمخلَّد, ومرسل ُشريح بن 
 (.ُٕٕٖٚعبيد, ومرسل َحرِيز بن عثماف. وراجع الصحيحة لْلماـ األلباني رحمو اهلل )

 (.ٕٗٓٙأخرجو مسلم ) (ٕ)
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وزمٔمضأهؾايمًٛم٥ميْمٙمؼفمعمَمٔم٣موي٥مريضاهللفمٛمفزمٟمٞمفطم٣ملاظم٠مَمٛمكم,َمـ

زم٣مبايمتجقز,رًدافمعمايمراهمّم٥م.

ش.ايمٔمكموىم٣مءايمًف»قوله:ُ

ىم٣من ىم٣مٞم٦مايمٔمكميٗمٓم٥م, هم١مذا اْلٞم٣ًمن, وَمرزمطيمدزمر ايمٔمكموىم٣مء أيأن

ًَمدمٞمٖمًف,وَٓيرجرءإٓوهقيُمٔمره,وإذاىم٣مٞم٦ماْلٞم٣ًمنيٗمًٓم٣مَمتح٘م

ايمٔمكمٞم٣مئٚم٥م,همرزمَمطمرجايمًمءوهقٓيدري.

هقايمرزم٣مط,ايمذييقوعفمعمهمؿاْلٞم٣مء.وايمقىم٣مء:

ِف:قالُفًُالنهاٌة: ًَّ زمر.ايم ضَمْٙمَٗم٥مايمد 

 َتْٝمٗمٓمًووم٣مل: ًْ َُم ىَم٣مَن َمْٜمَم اْلٞم٣ًمَن أنَّ ِدي٧ِم احْلَ اؽْم٣مَوََمْٔمٛمَك ُتفىَم٣مَٞم٦ِم

 ـِ فَم ْٖمِظ ايمٙمَّ َذا ِِبَ ىَمٛمَك ِوىم٣مُؤه٣م. اٞمَحؾَّ ٞم٣مَم هَم١مَِذا فمٙمٝمٜم٣م, كِّ
اظمَْقىمِ ىم٣مظمُْمُدودة

ـايم٘مِٛم٣مي٣َمتوأيْمَْمٖمٜم٣م. ًَ أضْم ـْ يح,َوُهَقَِم ىػااحَلَدثوطُمُروجايمرِّ
ش.هم١مذاٞم٣مَم٦مايمٔمٝمٛم٣من»قوله:ُ

اظمرادزم٣ميمٛمقم:هقايمٛمقمايمذييذه٤مزم٣ميمٔمٗمؾ.

ش.ايمقىم٣مءاؽمتْمٙمؼ»قوله:ُ

.اْلٞم٣ًمنئمجزفمـايمتٌمفدمٞمٖمًفٕن

 َرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ فَمٛمَْٜم٣م,َأنَّ اهللَُّ همٖملؽمٛمـأيبداودَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمَريِضَ
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 وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف َتْٝمِٗمَظ,»اهللُ ًْ َي ضَمتَّك ايمٛم٣َّمئِِؿ ـِ فَم شَماَلشَم٥ٍم: ـْ فَم ايْمَٗمَٙمُؿ ُرهمَِع

ٌَْتعَم اظمُ ـِ ضَمتَّكَيْ٘مػُمََوفَم ٌِلِّ ايمِمَّ ـِ َأ,َوفَم شضَمتَّكَيػْمَ
 (ٔ)

.

ٕنَمثؾه٠مٓء,ايمٛم٣مئؿ,واظمجٛمقن,وايمِمٕمغم,ٓيتح٘مٚمقنزمٟمٞمٖمًٜمؿ.

أيدمَمًٛمده.ش:رواهأَحد»قوله:ُ

ـُؽُمَٙمْٝمََمنُايمَٗم٣مؽِمؿَِأزُمق :شوايمْمػمان»قوله:ُ َدزم ـَِأَْحَ ْقَبزم .َأي 

ُهقَ ٣مُل,ايمثَِّٗم٥ُم,احَل٣مهمُِظ,اِْلََم٣مُم,: ضمَّ اُل,ايمرَّ ُثاجَلقَّ فمٙمؿُاِْلؽماَلِم,حُمَدِّ

, ـَ ري ـُؽُمَٙمْٝمََمنُايمَٗم٣مؽِمؿَِأزُمقاظمٔمٚمَّ َدزم ـَِأَْحَ ْقَبزم ـَِأي  ,َُمَْمغّمٍزم ,ايمٙمَّْخِٚمل  ٣مَِمل  ايمُمَّ

, اِن  .َم٣مَئ٥مٍَوشَماَلِثايمثَّاَلشَم٥ِم,سمقدمؽمٛم٥مؽِمتِّكْمَاظمََٔم٣مصِمؿَِص٣مضم٤ُمايمْمَّػَمَ

أيدمَمٔمجٚمفايم٘مٌغم,وهقرَحفاهلليمفشمالشم٥مَمٔم٣مصمؿ,ايم٘مٌغم,وإوؽمط,

.زمذىمرَم٣ميتٔمٙمؼزمؼمسمٝمٌٜمَموايمِمٕمغم

ش(.وَمـٞم٣ممهمٙمٝمتقوٟم»)وزادايمْمػمان:قوله:ُ

ايم٘مالم وومدسمٗمدم ٞم٣مومضيمٙمقوقء, أنايمٛمقم ايمُم٣مهدَمـاحلدي٧م, وهذا

.فمعمهذهاظمًٟميم٥مزمَميٕمٛملفمـاْلفم٣مدة

                                                           
(, من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما, وجاء ٔٓٗٗ) ه(, وجاء عندٜٖٛٗأخرجو أبو داود ) (ٔ)

( وغيره. قاؿ اإلماـ الوادعي في كتابو أحاديث ٕٓٗٗعن علي رضي اهلل عنو, عند أبي داود )
(: ىذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم رجاؿ الصحيح, ولكن ٕٖٖمعلة ظاىرىا الصحة )

م يسمع من علي ففي "جامع التحصيل" قاؿ الترمذي ال نعرؼ للحسن سماعًا من علي الحسن ل
وقد روى عنو حديث )رفع القلم عن ثالثة( وقد أدركو ولكنا ال نعلم لو سماعًا منو. اىػ واإلماـ 

 (, على تصحيحو بمجموع األحاديث التي جاءت.ٜٕٚاأللباني رحمو اهلل في اإلرواء )
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ش.ىمالاْلؽمٛم٣مديـؤمػودم»قوله:ُ

.يمُمدةايمّمٔمػهمٝمٜمَموٓيروملزمٔمّمٜمَمزمٔمًّم٣مإلمآضمتج٣مج

**********

 























 «[إنما الوضوء على من نام مضطجًعا»حديث: ] 
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 [«إنما الوضوء على من نام مضطجًعا»]حديث: 

)–22 ـْ يَِبَداُوَدَأْيًّم٣م,فَم
ِٕ ٣ٌَّمٍسَو فَم ـِ »ََمْرهُمقفًم٣م:ازِْم ـْ ََمايْمُقُوقُءفَمعَمََم إِٞمَّ

شَٞم٣مَمَُمّْمَْمِجًٔم٣م
(ٔ)

(.,َودِمإؽِْمٛم٣َمِدِهَؤْمٌػَأْيًّم٣م

 *******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُالنومُالناقضُللوضوء

ش.إٞمَمايمقوقء»قوله:ُ

هذاضمٌميمٙمقوقءَمـضمدثايمٛمقم,ويمٝمسَمـمجٝمعإضمداث.

٣م,ش:فمعمَمـٞم٣ممَمّمْمجًٔم٣م»قوله:ُ ًً أيهم٣مرخت٦مأفمّم٣مؤه,أَم٣مَمـٞم٣ممصم٣ميم

 يمٝمسزمٛم٣مومض, هم١منٞمقَمف أوؽم٣مصمًدا, راىمًٔم٣م, أو زمٔمّمٜمؿ وزاد وم٣مئًَم, وأَم٣مأو

ٌِْدي»:ضمدي٧م َ٘م٥َم,َيُٗمقُل:اْٞمُٓمُروافَم
زمِِفاظماََْلئِ ٌُْددِمؽُمُجقِدِهزَم٣مَهكاهللَُّ إَِذاَٞم٣مَمايْمَٔم

ٌُُدِنَوُروضُمُففِمٛمِْدي شَئْم
(ٕ)

.همٜمقؤمٝمػٓيث٦ٌم

                                                           
(.والحديث في إسناده أبو خالد الداالني منكر الحديث, وأنكر الحديث ٕٕٓ)أخرجو أبو داود  (ٔ)

البخاري, وأحمد, وأبو داود, وغيرىم, وقتادة سمع من أبي العالية أربعة أحاديث وليس ىذا منها, 
 . وانظر العلل الكبير للترمذي

المروزي في  (, وابن نصرٜٜٖ٘٘أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو عن الحسن البصري برقم ) (ٕ)
(, ٖٜ٘(, عن الحسن أيًضا, وضعفو اإلماـ األلباني كما في الضعيفة )ٜٕٛتعظيم قدر الصالة )

( عن داود ٔ/  ٗٗٗ/  ٔٔ( وعنو ابن عساكر )ٕ/  ٖٕٙوقاؿ: رواه تماـ في " الفوائد " )ؽ 
ود بن بن الزبرقاف عن سليماف التيمي عن أنس مرفوعا. قاؿ األلباني: وىذا سند ضعيف جدا, دا

( : " ٕٚٛ/  ٔالزبرقاف قاؿ الحافظ في " التقريب ": " متروؾ, وكذبو األزدي". قاؿ ابن حباف )
 يأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم ".
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وم٣ميمقا:ىمٝمػيٛمتٗمضايمقوقء,َمعَم٣ٌمه٣مةاهللفمزوصمؾيمٔمٌدهايمٛم٣مئؿ,يم٘مـ

إضم٣مدي٧مؤمٝمٖم٥مدمذيمؽ.

**********
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 [واألوهام الوساوس متابعة عن الشارع نهي]

)–21 ـِ ٣ٌَّمٍسَوفَم فَم ـِ فَمٛمُْٜمََمازْم اهللَُّ ;َريِضَ َرؽُمقَلاهللَِّ صعماهللفمٙمٝمف-َأنَّ

-وؽمٙمؿ هَمُٝمَخٝمَُّؾ»وَم٣مَل: ََمْٗمَٔمَدسمِِف دِم هَمَٝمٛمُْٖمُخ َصاَلسمِِف, دِم ْٝمَْم٣مُن ايمُمَّ َأضَمَدىُمُؿ َيْٟميِت

ُفضَمتَّك ُفَأضْمَدَث,َوََلْحُيِْدْث,هَم١مَِذاَوصَمَدَذيمَِؽهَماَلَيٛمٌَْمِ َٚمَعَصْقسًم٣مَأْوإيَِمْٝمِفَأٞمَّ ًْ َي

شََيَِدِرحًي٣م
(ٔ)

ارُ ٌَزَّ (.,َأطْمَرصَمُفايْم

–23 ِحٝمَحكْمِ ايمِمَّ دِم ريضاهلل)َوَأْصُٙمُف َزْيٍد ـِ زْم اهللَِّ ٌِْد فَم ضَمِدي٧ِم ـْ َِم

فمٛمف
(ٕ)

(.

ٙمٍِؿ:–22 ًْ ُ
َأيِبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمفَٞمْحُقُه(.)َوظمِ ـْ فَم

َأيِبؽَمِٔمٝمٍدريضاهللفمٛمفََمْرهُمقفًم٣م:)َويمِْٙمَح٣مىمِِؿ:–25 ـْ إَِذاصَم٣مَءَأضَمَدىُمُؿ»فَم

ىَمَذزْم٦َم هَمْٙمَٝمُٗمْؾ: إِٞمََّؽَأضْمَدشْم٦َم, هَمَٗم٣مَل: ْٝمَْم٣مُن, زمَِٙمْٖمِظ:ش.ايمُمَّ ٣ٌَّمَن ضِم ـُ ازْم َوَأطْمَرصَمُف

فِ» ًِ شهَمْٙمَٝمُٗمْؾدِمَٞمْٖم
(ٖ)

(.

*******************************الشرح:

                                                           
 (. وىذا الحديث في إسناده أبو أويس ضعيف.ٕٔٛأخرجو البزار كما في كشف األستار ) (ٔ)
الرجل يخيل إليو أف يجد الشيء في الصالة؟ قاؿ:  ولفظو: "شكي إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم: (ٕ)

(, وفي مسلم ٖٔٙ(, ومسلم )ٖٚٔالبخاري )«. ال ينصرؼ حتى سمع صوتا, أو يجد ريحا»
 عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو بنحوه وقد تقدـ معنا.

حتى يسمع صوتا بأذنو, أو يجد »(, وتمامو عندىما: ٕٙٙٙ(, وابن حباف )ٖٗٔرواه الحاكم ) (ٖ)
وىو ضعيف, في إسناده عياض بن ىالؿ وىو مجهوؿ. وقد أخرجو أيًضا أبو داود «, ا بأنفوريح

 وأحمد من نفس الوجو.
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ُالٌقٌنُإًلُبٌقٌنساقُالمصنؾُ ُالخروجُمن ُاألحادٌثُلبٌانُعدم
ُُ.والحذرُمنُمتابعةُالشٌاطٌنُفًُالوساوس

ُ ايمُمٝمْم٣من»قوله: أضمدىمؿ شيٟميت فمٙمٝمف: يمٝمٖمًد وٞمحقه٣م زم٣ميمقؽمقؽم٥م أي

ضم٣ميمف.

ضمرصايمُمٝمْم٣منفمعمإهم٣ًمدايمِمالةفمعمايمٔمٌد.فٌه:ُو

ريضاهللوَمـؾمقاهداحلدي٧مَم٣م ُهَرْيَرَة دمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِب

 وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل َأنَّ َأْدزَمَر»فمٛمف: اَلِة ٙمِمَّ
يمِ ُٞمقِدَي إَِذا

ٌََؾ,ضَمتَّك َأوْم وَم٢َمايمٛمَِّداَء هَم١مَِذا , ـَ ايمتَّْٟمِذي َٚمَع ًْ َي اٌط,ضَمتَّكَٓ ُضَ َويَمُف ْٝمَْم٣مُن, ايمُمَّ

اظمَْرِءإِ زَمكْمَ ضَمتَّكََيْْمَِر ٌََؾ, َأوْم وَم٢َمايمتَّْثِقي٤َم ضَمتَّكإَِذا َأْدزَمَر, اَلِة زم٣ِميمِمَّ َب شُمقِّ َذا

َٓ صُمُؾ ايمرَّ ضَمتَّكَيَٓمؾَّ َيْذىُمُر ـْ َيُ٘م ْ ََل ٣َم
ظمِ ىَمَذا, اْذىُمْر ىَمَذا, اْذىُمْر َيُٗمقُل: ِف, ًِ َوَٞمْٖم

 شَيْدِريىَمْؿَصعمَّ
(ٔ)

.

ش.دمَمٗمٔمدسمفهمٝمٛمٖمخ»قوله:ُ

وَل أضمدث, أٞمف فمٚمؾزمٔمضاحلرىم٣متايمتلسمقضملإلماْلٞم٣ًمن أيرزمَم

حيدث.

ش.همٝمخٝمؾإيمٝمفأٞمفأضمدث»قوله:ُ

أيوومعَمٛمفايمٖم٣ًمء,أوايمياط,أوأيٞم٣مومضَمـٞمقاومضايمقوقء.

ُ

                                                           
 (.ٜٖٛ(, ومسلم )ٛٓٙأخرجو البخاري ) (ٔ)
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ش.وَلحيدث»قوله:ُ

أيأنايمقاومعأٞمفَليٗمعَمٛمفذيمؽ.

ش.هم١مذاوصمدذيمؽهماليٛمٌمف»قوله:ُ

طمٝمؾإيمٝمفهذاهماليٛمٌمفَمـصالسمف.أيإذا

ش.ضمتكيًٚمعصقسًم٣م,أوَيدرحًي٣م»قوله:ُ

أن»أيضمتكيًتٝمٗمـاحلدث,ودمديمٝمؾفمعمايمٗم٣مفمدةايمٖمٗمٜمٝم٥مإصقيمٝم٥م:

ش.أنايمُمؽٓيزيؾايمٝمٗمكم»أوش,ايمٝمٗمكمٓيزولزم٣ميمُمؽ

نم٣ميم٤مإضم٣مدي٧مايمتلذيمؽ:إٞمَماومتٌمفمعمهذاايمٛمقعَمـاحلدي٧مٕٞمفو

دماظمًجد.سمٗمع

ُ ايمٌزار»قوله: َأزُمق:شأطمرصمف ـَُأَْحَُدزَمْ٘مرٍهق ـِفَمْٚمٍروزم ٌْدِزم اخَل٣ميمِِؼفَم

, ي  ٌٌَْمِ اُر,ايم ٌَزَّ ٛمَدَِص٣مضِم٤ُمايم ًْ ,اظمُ َأؽَم٣مٞمٝمِده,سمقدمؽَمٛم٥َمِفَمعَمسَمَ٘مٙمَّؿَايمَِّذيايمَ٘مٌغِْمِ

ِٔمكْمَاشْمٛمََتكْمِ ًْ
.َوَم٣مَئَتكْمَِوسمِ

اَروُمْْمٛمِل  ضِمْٖمٓمِِف.فَمعَمَوَيتَّ٘مُؾَُيْْمِئشمَِٗم٥ٌم,:وم٣ملايمدَّ

ش.وأصٙمفدمايمِمحٝمحكم»قوله:ُ

ؾُم٘مِلَ»:ويمٖمٓمفأيَمـضمدي٧مفمٌداهللزمـزيدزمـفم٣مصؿريضاهللفمٛمف

ايمٛمٌَِّلِّإلَِم صُمُؾَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ اَلةِدِمََيُِدايمرَّ اَلَة؟َأَيْٗمَْمعُؾَمْٝمًئ٣مايمِمَّ ايمِمَّ
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َٚمعَضَمتَّكَٓ»:وَم٣مَل ًْ ـَُووَم٣مَلشِرحًي٣مََيَِدَأوَْصْقسًم٣مَي ـِضَمْٖمَِم٥َم,َأيِبازْم ْهِريِّفَم :ايمز 

ُوُوقءََٓ» َّٓ يَحَوصَمْدَتهمِٝمََمإِ ْقَتؽَمِٚمْٔم٦َمَأوْايمرِّ .«ايمِمَّ

ٙمٍِؿ:»قوله:ُ ًْ ُ
َأيِبُهَرْيَرَةَٞمْحُقهَُوظمِ ـْ دمايمُمٝمْم٣منأضمدىمؿيٟميت»:ويمٖمٓمف:شفَم

همٙمٝمًجدذيمؽوصمدهم١مذاصعمىمؿيدريٓضمتكفمٙمٝمفهمٝمٙمٌسصالسمف

زمٝم٣من«صم٣ميمسوهقؽمجدسمكم َمع احل٣مهمظ ذىمره٣م ايمتل إضمداث زمٗمٝم٥م وأَم٣م

ؤمػأضم٣مديثٜم٣م.

هم١مٞمَمذىمره٣مرَحفاهلليمٝمٌكمؤمػايمٗمقلِب٣م,وأنَمثٙمٜم٣ميمٝم٦ًمزمٟمضمداث.

هم١مذادطمؾدمايمْمٜم٣مرةزمٝمٗمكم,همالَيرجَمٛمفإٓزمٝمٗمكم.

الشكُالذيٌُطرأُعلىُالعبادة:حكمُ

ايمٔم٣ٌمدة.طم٣مرجوأَم٣مايمُمؽ,همٗمديٗمعايمُمؽدمايمٔم٣ٌمدة,وومديٗمع

هم٣ميمُمؽإذاوومعدمٞمٖمسايمٔم٣ٌمدة,وص٣مضمٌفىم٣منُمـٓيُمؽ,ويمٝمسهق

.َمـأهؾايمُمؽ,همٙمٝمٌٛملفمعمايمٓمـايمراصمحفمٛمده

وأَم٣مإذاىم٣منايمُمؽزمٔمدايمٔم٣ٌمدة,هماليٙمتٖم٦مإيمٝمفوٓي٠مشمرفمٙمٝمف.

ٓمؿزمٔمّمٜمؿهمٗم٣مل:وومدٞم

ىمذيمؽإذاايمُم٘مقكسم٘مثر***وايمُمؽزمٔمدايمٖمٔمؾٓي٠مشمر

ش.همٝمٛمٖمخدمَمٗمٔمدسمف»قوله:ُ

ضمدي٧مفمٌداهللزمـزيدريضاهلل زمُمٜم٣مدة ٓيًتٗمٝمؿايمٗمقلزمثٌقسمف, هذا

فمٛمف,وضمدي٧مأيبهريرةريضاهللفمٛمف.
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يم ؾم٣مهدان ُٗمقيمفَٕنَم رحًي٣م»: َيد أو ش,هماليٛمٌمفضمتكيًٚمعصقسًم٣م,

وزمٗمٝم٥ماحلدي٧ميمٝمسيمفؾم٣مهد,هماليث٦ٌم.

اٞمتٜمٝمٛم٣مَمـزم٣مبٞمقاومضايمقوقء,وفمٙمٚمٛم٣مأنايمٛمقاومضايمتلِبذاٞم٘مقنومد

ٛمٓمقَم٥مدمومقلزمٔمّمٜمؿ:فمٙمٝمٜم٣مإديم٥مهلؽمٌٔم٥م,وهلَم

ؽمٌعأسم٦ميدفمٚمـٜم٣مايمديمٝمؾ***ٞمقاومضايمقوـقءي٣مطمٙمٝمؾ

وطم٣مرجَمـدزمــرأوومٌـؾ***ايمردةوأىمـؾحلـــؿاْلزمؾ

زوالفمٗمـؾهذهاْلص٣مزمـ٥م***ٞمقموَمسايمٖمرجواجلٛم٣مزمـ٥م

واهللأفمٙمؿ

**********
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 ]باب آداب قضاء الحاجة[  

[باب آداب قضاء الحاجة]

*******************************الشرح:

ُالمسلمُحٌنُاًلرتٌادُلقضاءُ أيُاآلدابُالتًٌُنبؽًُأنٌُتحلىُبها
ُحاجته.

ش.ومّم٣مءاحل٣مصم٥م»قوله:ُ

٣مئط.ٕمىمٛم٣مي٥مفمـايمٌقلوايم

٣مىم٣مٞم٦ميمٙمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿفمٛمدومّم٣مءاحل٣مصم٥مآدازمًوومد

:ٞمذىمرَمٛمٜم٣مَم٣مسمٝمن

.ؽمٙمؿإذاأرادأنيٗميضضم٣مصمتفأزمٔمدىم٣منايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفواألول:

٥ٌَمَحل ؾُمْٔم ـِ زْم َؿ»ريضاهللفمٛمف:دي٧ماظمُِْٕمغَمِة َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

شىَم٣مَنإَِذاَذَه٤َماظمَْْذَه٤َمَأزْمَٔمَد
(ٔ)

.أيبداودفمٛمد

يتٛمالثانً: َم٣م َمٔمف حيٚمؾ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل َمـىم٣من زمف ٓمػ

.اخلالء

ىمَمؽمٝمٟميتَمـضمدي٧مازمـَمًٔمقدريضاهللفمٛمف.

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند للعالمة ٖٖٔ(, وابن ماجو )ٚٔ(, والنسائي )ٔأخرجو أبو داود ) (ٔ)

 ؿ: ىذا حديث حسن. (, وقاٖٙٔٔالوادعي رحمو اهلل برقم )
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ِٚمُؾََمَع ُفىَم٣مَنحَيْ اهللَُّفَمٛمُْف:َأٞمَّ َأيِبُهَرْيَرَةَريِضَ ـْ وصم٣مءدمصحٝمحايمٌخ٣مريفَم

٣م,هَمَٗم٣مَل: ٌَُٔمُفِِبَ ٌَْٝمٛمَََمُهَقَيْت ِفَوضَم٣مصَمتِِف,هَم
َؿإَِداَوًةيمَِقُوقئِ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ

َهَذا؟» ـْ ََم ُهَريْش َأزُمق َأَٞم٣م هَمَٗم٣مَل: هَمَٗم٣مَل: َوَٓ»َرَة, ٣م, َأؽْمَتٛمِْٖمْضِِبَ َأضْمَج٣مًرا ازْمِٕمٛمِل

هَمَٟمسَمْٝمُتُفزمَِٟمضْمَج٣مٍرَأَْحُِٙمَٜم٣مدِمؿَمَرِفشَمْقيِب,ضَمتَّكَوَؤْمُتَٜم٣مش.سَمْٟمسمِٛمِلزمَِٔمْٓمٍؿَوَٓزمَِرْوشَم٥مٍ

هْم٦ُمضَمتَّكإَِذاهَمَرَغََمَُمْٝم٦ُم,هَمُٗمْٙم٦ُم:ََم٣م اْٞمٌَمَ ْوشَم٥ِم؟إلَِمصَمٛمٌِِْف,شُمؿَّ زَم٣مُلايمَٔمْٓمِؿَوايمرَّ

َٟميُمقِن»وَم٣مَل: ًَ ,هَم ـ  َٞمِِمٝمٌكَِم,َوٞمِْٔمَؿاجِل ِـّ ُفَأسَم٣مِنَوهْمُدصِم ,َوإِٞمَّ ِـّ ؿَمَٔم٣مِماجِل ـْ ٣مَِم مُهَ

فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوصَمُدوا َّٓ إِ زمَِرْوشَم٥ٍم َوَٓ زمَِٔمْٓمٍؿ, وا َيُٚمر  َٓ َأْن ْؿ هَلُ اهللََّ هَمَدفَمْقُت اَد, ايمزَّ

ش٣مؿَمَٔم٣مَمً
(ٔ)

.

ََم٣ميمٍِؽ,َيُٗمقُل:و ـَ »دمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأَٞمَسزْم ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهللَِصعمَّ

ََم٣مٍء,َوفَمٛمََزًة ـْ اَلَءهَمَٟمَْحُِؾَأَٞم٣م,َونُماَلٌمَٞمْحِقي,إَِداَوًةَِم َؿَيْدطُمُؾاخْلَ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ

َتٛمِْجلزم٣ِمظم٣َْمءِ ًْ شهَمَٝم
(ٕ)

.

ضُمَذْيَٖم٥َم,وَم٣مَل:,همصمقازايمٌقلوم٣مئًَم:الثالث ـْ ٖملايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم

وَم٣مئًَِم» ٣ٌَمَل هَم وَمْقٍم, ٣ٌَمؿَم٥ِم ؽُم إلَِم هَم٣مْٞمَتَٜمك َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ََمَع شىُمٛم٦ُْم

 هَمَٗم٣مَل: ْٝم٦ُم اْدُٞمفْ»هَمَتٛمَحَّ ش ٌَْٝمِف فَمِٗم فِمٛمَْد وُمْٚم٦ُم ضَمتَّك »هَمَدَٞمْقُت َح ًَ هَمَٚم َٟم فَمعَمهَمَتَقوَّ

ْٝمفِ شطُمٖمَّ
(ٖ)

.,ونمغمذيمؽَمـأداب

                                                           
 (.ٖٓٙٛالبخاري ) (ٔ)
 (.ٕٔٚ(, ومسلم )ٓ٘ٔالبخاري ) (ٕ)
 (.ٖٕٚ(, ومسلم )ٕٕٗالحديث أخرجو البخاري ) (ٖ)
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:َمٛمٜم٣م٣موومدذىمرزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿآدازمً

ؿإنأفمقذزمؽَمـاخل٧ٌميًتح٤مظمـدطمؾاخلالءأنيٗمقل:ايمٙمٜماألول:

.وؽمٝمٟميت◙,حلدي٧مأٞمسواخل٣ٌمئ٧م

الثانً: ايمٝمنىدمايمدطمقلفمعمايمٝمٚمٛمك, رصمٙمف وفمٛمديًتح٤مأنيٗمدم

فمعمايمٝمنى.اخلروجيٗمدمرصمٙمفايمٝمٚمٛمك

يمٝمسفمٙمٝمفديمٝمؾيِمح,ويم٘مٛمفاؽمتٛم٣ٌمطَمـزمٔمضإضم٣مدي٧م,َمثؾ وهذا

 وَم٣ميَم٦ْم: ريضاهللفمٛمٜم٣م, فَمَٙمْٝمِف»ضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َم اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقِل َيُد ىَم٣مَٞم٦ْم

ىمَ َوََم٣م اَلئِِف, ىخِلَ ايْمُٝمْنَ َيُدُه َوىَم٣مَٞم٦ْم َوؿَمَٔم٣مَِمِف, يمُِْمُٜمقِرِه ايْمُٝمْٚمٛمَك َؿ َوؽَمٙمَّ ـْ َِم ٣مَن

شَأًذى
(ٔ)

.

نمغمايمٗمرآنهمٝمحرمإدطم٣ميمفيًتح٤مأنيرهمعَم٣مىم٣منهمٝمفذىمراهلل,والثالث:

إلمزمٝم٦ماخلالء,صٝم٣مٞم٥ميمف.

َأَٞمٍس,وَم٣مَل: ـْ َمٔمتٚمدفمعمضمدي٧مؤمٝمػيٟميتزمٝم٣مٞمف,فَم »وهذا ايمٛمٌَِّل  ىَم٣مَن

اَلَءَوَوَعطَم٣مََتَفُ َؿإَِذاَدطَمَؾاخْلَ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ شَصعمَّ
(ٕ)

.

                                                           
(, ٕٙ(, وىو في صحيح أبي داود األـ )ٖٔٙ(, وابن ماجو )ٖٖالحديث أخرجو أبو داود ) (ٔ)

 وقاؿ: إسناده صحيح, وكلذ اقاؿ النووي, وىو على شرط مسلم.
(, وضعفو اإلماـ األلباني في ضعيف أبي داود برقم ٖٖٓ(, وابن ماجو )ٜٔأخرجو أبو داود ) (ٕ)

" ىذا حديث منكر, وإنما يعرؼ عن ابن جريج عن زياد ابن سعد قاؿ أبو داود: (, وقاؿ فيو: ٗ)
... والوىم فيو  عن الزىري عن أنس: أف النبي َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم اتخذ خاتماً من وِرؽ ثم ألقاه
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واحلدي٧منمغمحمٖمقظِبذه ىم٣منحمٚمدرؽمقلاهلل, وومٝمؾأنٞمٗمشطم٣مَتف

ايمًٝم٣موم٥م.

همٝمفذىمراهللفمزوصمؾ.َم٣مٓاَمتٜم٣منإٓأٞمفَٓيقزاَمتٜم٣منايمٗمرآن,و

إذاىم٣منيٗميضضم٣مصمتفدمايمٖمّم٣مء,يًتح٤ميمفأنيٌتٔمدفمـأفمكمالرابع:

 َمـايمٛم٣مس, َمًٙمؿ صحٝمح شم٦ٌمدم ظم٣م أفمٝمٛمٜمؿ فمـ يًتؼم أن فمٙمٝمف وَي٤م

فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ صَمْٔمَٖمٍر,وَم٣مَل:َأْرَدهَمٛمِلَرؽُمقُلاهللَِصعمَّ ـِ زْم ٌِْداهللِ فَم ـْ َؿضمدي٧مفَم

ايمٛم٣َّمِس ـَ َأضَمًداَِم ُثزمِِف ُأضَمدِّ َٓ ضَمِديًث٣م إرَِمَّ »َذاَتَيْقٍمطَمْٙمَٖمُف.هَمَٟمَهَّ َوىَم٣مَنَأضَم٤مَّ

٣مصَمتِِف,َهَدٌفَأْوضَم٣مئُِشَٞمْخؾٍ َؿحِلَ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ زمِِفَرؽُمقُلاهللِ شََم٣ماؽْمَتؼَمَ

َأؽْمََمَءدِمضَمِديثِِف: ـُ شَئْمٛمِلضَم٣مئَِطَٞمْخؾٍ»وَم٣مَلازْم
(ٔ)

.

وَم٣مَل: ريضاهللفمٛمٜمَم, فُمَٚمَر ـِ ودمَمًٛمدأيبئمعمرَحفاهللَمـضمدي٧مازْم

سِ» ٣مصَمتِِفإلَِماظمَُْٕمٚمَّ َؿَيْذَه٤ُمحِلَ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ شىَم٣مَنايمٛمٌَِّل 
(ٕ)

.

٥َم.وَم٣مَلَٞم٣مهمٌِع: ََم٘مَّ ـْ َِم َٞمْحَقَِمٝمَٙمكْمِ

                                                                                                                                        

"كال؛ بل رواه غيره, وعلتو الحقيقية: ثم قاؿ األلباني رحمو اهلل: من ىماـ, ولم يروه إال ىماـ "! 
 عنعنة ابن جريج؛ فإنو مدلس. والحديث ضعفو الجمهور".

 (.ٕٖٗأخرجو مسلم ) (ٔ)
ي رحمو اهلل (, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعٕٙٙ٘أخرجو أبو يعلى في مسنده برقم ) (ٕ)

(, وقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح, وأبو بكر الرمادي ىو أحمد بن منصور, وابن أبي مريم ٖٔٚ)
 ىو سعيد, ونافع بن عمر ىو الجمحي.
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ضمتكٓيرصمعفمٙمٝمفايمٌقل,يًتح٤مأٞمفيرسمديمٌقيمفَم٘م٣مًٞم٣مرطمًقا4الخامس:

همٝمٛمجًف.

هَمَ٘م٣مَنو ٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم, فَم ـُ زْم اهللَِّ ٌُْد دمؽمٛمـأيبداودَمـضمدي٧مفَم

َأؾْمَٝم٣مَء,هَمَ٘مَت٤َم ـْ َٟميُمُففَم ًْ ٌُْداهللَِّإلَِمَأيِبَُمقؽَمكَي َأيِبَُمقؽَمك,هَمَ٘مَت٤َمفَم ـْ ُثفَم حُيَدِّ

َؿإِ اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ىُمٛم٦ُْمََمَعَرؽُمقِلاهللََِّصعمَّ يَمْٝمِفَأزُمقَُمقؽَمكريضاهللفمٛمٜمَم:إِنِّ

اهللُفَمَٙمْٝمِف وَم٣مَلَصعمَّ ٣ٌَمَل,شُمؿَّ ٌُقَل,هَمَٟمسَمكَدَِمًث٣مدِمَأْصِؾصِمَداٍرهَم َذاَتَيْقٍمهَمَٟمَراَدَأْنَي

 أَ»َوؽَمٙمََّؿ: َأضَمُدىُمْؿ َأَراَد ََمْقِؤًم٣مإَِذا ٌَْقيمِِف
يمِ سَمْد هَمْٙمغَمْ ٌُقَل َي شْن

(ٔ)
دم واحلدي٧م

.إؽمٛم٣مدهؤمػ

واظمٔمٛمكشم٣مزم٦م,هم١مناظم٘م٣منايمِمٙم٤مرزمَمئمقدفمعماْلٞم٣ًمنايمٛمجسهمٝمٙمقشمف.

.ٓيرهمعشمقزمفضمتكيدٞمقَمـإرضيًتح٤مأنالسادس:

 فُمَٚمَر: ـِ ازْم ـِ »ىمَمدمؽمٛمـأيبداودَمـضمدي٧مفَم ايمٛمٌَِّلَّ فَمَٙمْٝمِفَأنَّ اهللُ َصعمَّ

َْرضِ ْٕ ا ـَ َيْرهَمُعشَمْقزَمُفضَمتَّكَيْدُٞمَقَِم َٓ َؿىَم٣مَنإَِذاَأَراَدضَم٣مصَم٥ًم شَوؽَمٙمَّ
(ٕ)

.

                                                           
(, وقاؿ: وىذا إسناد ٕٖٕٓ(, وضعفو األلباني رحمو اهلل في الضعيفة برقم )ٖأخرجو أبو داود ) (ٔ)

( :" فيو مجهوؿ ". ٘ٔ/ٔذري في " مختصره " )ضعيف لجهالة الشيخ الذي لم يسم, وقاؿ المن
 " وإنما لم يصرح أبو داود بضعفو ألنو ظاىر! ".لكن قاؿ النووي: مع أنو سكت أبو داود عليو, 

 (.ٔٚٓٔ(,  وىو في الصحيحة لْلماـ األلباني رحمو اهلل برقم )ٗٔأخرجو أبو داود ) (ٕ)
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َقاَلُأَُبوَُداُوَد: ـِ َأَٞمِسزْم ـْ فَْمَٚمِش,فَم ْٕ ا ـِ ضَمْرٍب,فَم ـُ زْم اَلِم ًَّ ايم ٌُْد فَم َرَواُه

 -ََم٣ميمٍِؽ َؤِمٝمٌػ -َوُهَق َأزُمق ايْمَقيمِٝمِد,وَم٣مَل ـُ زْم ُد َأَْحَ شَمٛم٣َم ضَمدَّ : َْمقِم  ايمرَّ ك ًَ فِمٝم

فَمْقٍن,َأطْم ـُ شَمٛم٣َمفَمْٚمُروزْم اَلِمزمِفِضَمدَّ ًَّ ٌُْدايم َٞم٣مفَم هم٣محلدي٧مٓيِمح.,ػَمَ

ٕٞمفأؽمؼميمفيًتح٤مظمـأرادأنيٗميضضم٣مصمتف,أنيٌقلوم٣مفمًدا4السابع:

وأزمٔمدَمـأنيؼمذشفمٙمٝمفايمٌقل.

وم٣مئًَم,َمعأٞمفومدصم٣مءدمؽمٛمـايمٛم٣ًمئلونمغمهَمـضمدي٧موومدصم٣مزايمٌقل

فَم٣مئَُِم٥َموَم٣ميَم٦ْم: ـْ َؿزَم٣مَلوَم٣مئًَِم»فَم فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ َرؽُمقَلاهللَِّ شَمُ٘مْؿَأنَّ ضَمدَّ ـْ ََم

٣م ًً
صَم٣ميمِ َّٓ ٌُقُلإِ وُمقُه4ََم٣مىَم٣مَنَي شهَماَلسُمَِمدِّ

(ٔ)
.

وفم٣مإٓأن يث٦ٌم, ريضاهللفمٛمف فمٙمَمءضمذيٖم٥م فمٛمد وايمٗم٣مفمدة سمٛمٗمل, ئُم٥م

.ٛم٣مدم4ٕناظمث٦ٌمفمٛمدهزي٣مدةفمٙمؿإصقل,أناظمث٦ٌمَمٗمدمفمعمايم

الثامن: ايمٝمنى4 يت٘مئفمعمرصمٙمف أن احل٣مصم٥م ومّم٣مء ٕٞمفيًتح٤مفمٛمد

أؽمٜمؾدمطمروجاخل٣مرج.

فمٛمد وهق فمٛمف اهلل ريض َم٣ميمؽ زمـ هاوم٥م ضمدي٧م فمعم َمٔمتٚمد وهذا

ايمٌٝمٜمٗمل,وؽمٝمذىمرهاحل٣مهمظدمايمٌٙمقغ.

زَمٔم٥مزمـص٣ميمح,وحمٚمدزمـفمٌدايمرَحـجمٜمقل.واحلدي٧مهمٝمفَمٌٜمَمن:

                                                           
َثَك َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو »(, وفيو قالت: ٖٚٓ(, وابن ماجو )ٜٕأخرجو النسائي ) (ٔ) َمْن َحدَّ

ْقُو, َأنَا رََأيْػُتُو يَػُبوُؿ قَاِعًدا وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي «, َوَسلََّم بَاَؿ قَاِئًما َفاَل ُتَصدِّ
 ىذا حديث صحيح.  (, وقاؿ فيو:ٗٗ٘ٔرحمو اهلل برقم )
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يًتح٤ميمفأنيتٛمحٛمحضمتكَيرجَم٣مذىمرزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿأٞمفالتاسع:

سمِمح.,وَمثٙمفايمٛمؼم,وىمٙمٜم٣مٓزمٗملَمـايمٌقلوايمٕم٣مئط

 ايمٛمؼم: ضمدي٧م أَم٣م زمٙمٖمظ: شمالث»صم٣مء ذىمره همٙمٝمٛمؼم أضمدىمؿ زم٣مل إذا

شَمرات
(ٔ)

 واحلدي٧م إهمٔم٣مل هذه سمِمؾ وومد إلمؤمٝمػ, زمِم٣مضمٌٜم٣م

ايمقؽمقؽم٥م,وايمت٘مٙمػ.

ايمٔمٙمؿذىمرالعاشر: ويٙمٌسزمٔمضأهؾ رأؽمف يٕمْمل أن يًتح٤م أٞمف

َص٣ميمٍِح,وَم٣مَل: ـِ ضَمٌِٝم٤ِمزْم ـْ اهلُلايمٛمٔمٙمكم,ظم٣مرواهايمٌٝمٜمٗملفَم ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهلِلَصعمَّ

َؿ اَلَءيَمٌَِسضِمَذاَءُه,َونَمْمَّكَرْأؽَمفُ»فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ شإَِذاَدطَمَؾاخْلَ
(ٕ)

.

وهقَمرؽمؾٓسمٗمقمزمفضمج٥م.

ُفًُحالُقضاءُالحاجة:ُُالمكروهاتُوالمحرماتذكرُ

ي٘مرهاألول: احل٣مصم٥م, ومّم٣مء فمٛمد واؽمتدزم٣مره٣م ايمٗمٌٙم٥م وؽمٝمٟميتاؽمتٗم٣ٌمل

دماظمًٟميم٥مدمَمقؿمٛمفإنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ.اخلالف

الثانً: اظمًٙمٚمكموفمٙمٝمٜم٣م, زمكمومٌقر احل٣مصم٥م ومّم٣مء ىمَمدمؽمٛمـازمـحيرم

فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل وَم٣مَل وَم٣مَل: فَم٣مَِمٍر, ـِ زْم ٥ٌََم فُمْٗم ـْ َمـضمدي٧مفَم َم٣مصمف

َرٍة,َأْوؽَمْٝمٍػ,»َوؽَمٙمََّؿ: فَمعَممَجْ َأَْمًِمَ َْن َٕ إرَِمَّ َأْوَأطْمِِمَػَٞمْٔمقِمزمِِرصْمقِم,َأضَم٤م 

                                                           
(: حدثنا عيسى بن يونس عن زمعة بن صالح ٕ/  ٕٔ/  ٔرواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ) (ٔ)

(. ٖٚٗ/  ٗ( وأحمد )ٖٚٔ/  ٔعن عيسى بن أزداد عن أبيو مرفوعا. وكذا أخرجو ابن ماجة )
 (. ٕٔٙٔوقد ضعفو األلباني رحمو اهلل في الضعيفة برقم )

 (.ٜٔٔٗ(, وىو في الضعيفة لْلماـ األلباني رحمو اهلل برقم )ٙ٘ٗالكبرى )أخرجو البيهقي في  (ٕ)
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َأْو ضَم٣مصَمتِل, وَمَّمْٝم٦ُم ٌُقِر ايْمُٗم َأَوؽْمَط ُأزَم٣مرِم َوََم٣م ٙمٍِؿ, ًْ َُم وَمػْمِ فَمعَم َأَْمًِمَ َأْن ـْ َِم

قِق  ً شَوؽْمَطايم
(ٔ)

.

الثالث: دمـمٙمٜمؿ, أو ايمٛم٣مس, وايمتٕمقطدمؿمريؼ ايمٌقل شم٦ٌمدمحيرم ظم٣م

َؿصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧م اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرؽُمقَلاهللَِصعمَّ َأيِبُهَرْيَرَة,َأنَّ ـْ فَم

٣مَٞمكْمِ»وَم٣مَل: ٔمَّ ُٗمقاايمٙمَّ ٣مَٞم٣مِنَي٣مَرؽُمقَلاهللِ؟وَم٣مَل:شاسمَّ ٔمَّ دِم»وَم٣ميُمقا:َوََم٣مايمٙمَّ ايمَِّذيَيَتَخعمَّ

ِٜمؿْ شؿَمِريِؼايمٛم٣َّمِس,َأْودِمـمِٙمِّ
(ٕ)

.

الرابع: احل٣مصم٥م ومّم٣مء حيرم شمٚمره٣م, ي٠مىمؾ َمثٚمرة ؾمجرة وذيمؽَت٦م

َٕمقر:

أٞمفيٖمًده٣م.األول:األمرُ

ؤمٝمػ,وايمٔمٚمؾفمٙمٝمفسمٔم٣مهمٜم٣مايمٛمٖمس,وؽمٝمٟميتضمدي٧مرزمَمالثانً:األمرُ

فمٛمدأهؾايمٔمٙمؿ.

ٕنذيمؽيدَملايمٙم٧ٌمدمَم٘م٣مناخلالءهمققومدراحل٣مصم٥م4ي٘مرهالخامس:

وايمٖمٗمٜم٣مء,وٓديمٝمؾفمعماظمٛمعايم٘مٌد,ويٟمطمذَمٛمفايم٣ٌمؽمقر,وهذاومقليمألؿم٣ٌمء

َمـذيمؽ,إٓأنايمٌٗم٣مءدماحلَمميمٕمغمَم٣مضم٣مصم٥م,ئمتػمَمـايمٔم٧ٌموومٙم٥مايمٔمٗمؾ,

ٓؽمٝمَمَم٣ميٖمٔمٙمفزمٔمّمٜمؿَمـاجلٙمقسوايمٛمٓمردماجلرائدوأطم٣ٌمرايمٝمقم.

                                                           
(, وقاؿ: ٕٖٜ(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل )ٚٙ٘ٔأخرجو ابن ماجو ) (ٔ)

 ىذا حديث صحيح.
 (.ٜٕٙمسلم ) (ٕ)
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إٓ,قاءىم٣مناظم٣مءومٙمٝماًل,أمىمثغًماحيرمايمتٕمقطدماظم٣مءايمراىمد,ؽمالسادس:

.وايمٛمٜمراجل٣مريَم٣مءايمٌحر

ٞمفي٘مرهدماظم٣مءايمراىمد,واظم٣مءاجل٣مري.ٗمدذىمرايمٔمٙمَمءأوأَم٣مايمٌقلهم

يمٛمٜملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفايمٌقلدمايمراىمدوايمِمحٝمحهقضمرَم٥م,

وؽمٙمؿصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿفمـذيمؽ.

,قالأومي٘مرهاؽمتٗم٣ٌملايمُمٚمسوايمٗمٚمرسم٘مريًَمهلَمذىمرزمٔمّمٜمؿأٞمف:السابع

وهذاومقلزم٣مؿمؾٓديمٝمؾفمٙمٝمفَمـايم٘مت٣مبوايمًٛم٥م,هم١منايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

وفمعمآيمفوؽمٙمؿومدَنكفمـاؽمتٗم٣ٌملايمٗمٌٙم٥م,واؽمتدزم٣مره٣م.

هم٣مظمدنوايمٝمٚمٛملإنَليًتٗمٌؾايمُمٚمسوايمٗمٚمر,همالزمدَمـاؽمتٗم٣ٌملايمٗمٌٙم٥م,

أواؽمتدزم٣مره٣م.

فمٙمٝمفهمٝمٛمجًف.ضمتكٓيرسمدايمٌقلي٘مرهأنيًتٗمٌؾايمريح4:الثامن

أطمرصمففمٌدايمرزاقَمقومقهًم٣مفمعمهاوم٥مريضاهللفمٛمف,وصم٣مءَمرهمقفًم٣موٓ

يث٦ٌم.

ُبلفظ: يًتٗمٌؾ»والحدٌثُجاء همال يٌقل أو يتٕمقط أضمدىمؿ طمرج إذا

طمرج وٓيًتٗمٌؾايمريحويمٝمتٚمًحشمالثَمرات,وإذا ايمٗمٌٙم٥موٓيًتدزمره٣م

َمـ ومري٣ٌم وَٓيٙمسأضمدمه٣م همٙمٝمتٖمروم٣م وٓيتحدشم٣منايمرصمالنمجٝمٔم٣م ص٣مضمٌف

ش.هم١مناهلليٚمٗم٦مفمعمذيمؽ

ُ
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ُ(:5714ُقالُاإلمامُاأللبانًُرحمهُهللاُفًُالضعٌفةُبرقمُ)

(َمـؿمريؼ11-13/2أطمرصمفايمدوٓيبدمايم٘مٛمك)َمٛم٘مرِبذاايمتَمم,

حمٚمدزمـيزيدزمـؽمٛم٣منوم٣ملأٞم٣ميزيدفمـحيٝمكزمـأيبىمثغموم٣مل:أطمػمنطمالد

همذىمره...ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿوم٣مل:.أٞمفؽمٚمعأزم٣مهيٗمقل:إن

ُهللا: ُقالُرحمه ؤمٝمػصمًدثم إؽمٛم٣مد ؽمٛم٣مناوهذا زمـ يزيد زمـ حمٚمد

َمـأزمٝمف.٣موأزمقهؤمٝمٖم٣منوآزمـأؾمدؤمٖمً

زمـ فمـحيٝمكزمـأيبىمثغمفمـهالل زمـفمَمر فم٘مرَم٥م همرواه وومدطمقيمٖم٣م

فمٝم٣مضوم٣ملضمدشمٛملأزمقؽمٔمٝمداخلدريَمرهمقفم٣مزمٖمٗمرةايمرصمٙمكم.

(.5035إؽمٛم٣مدهصمٜم٣ميم٥مواوْمرابىمَمؽمٌؼزمٝم٣مٞمفزمرومؿ)ودم

وٓيًتٗمٌؾ»ومقيمف:وَم٣مومٌؾهذهايمٖمٗمراتشم٣مزم٦مدمأضم٣مدي٧مَمٔمروهم٥مإٓ

ش.ايمريح

ظم٣مشم٦ٌمدمؽمٛمـأيبداودَمـي٘مرهأنيٌقلدمؾمؼ,أودمشمٗم٤م,:التاسع

صِمَس َهْ ـِ زْم ٌِْداهللَِّ َرؽُمقَل»,ريضاهللفمٛمفضمدي٧مْنفَم فَمَٙمْٝمِفَأنَّ اهللُ َصعمَّ اهللَِّ

ْحرِ ٣ٌَمَلدِماجْلُ َؿََنَكَأْنُي شَوؽَمٙمَّ
(ٔ)

.

                                                           
(, ٚد حديث رقم )(, وضعفو اإلماـ األلباني في ضعيف أبي داود األـ عنٜٕأبو داود )أخرجو  (ٔ)

وقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في تماـ المنة  وقاؿ: ضعيف منقطع؛ أعلو بو ابن التركماني.
 الحكم تمنع علة لو فإف منهم خطأ أو تساىل صححو من وتصحيح ضعيف الحديث(: ٔٙ)ص
 الدين برىاف الحافظ" المدلسين" في أورده فقد مدلس فإنو قتادة عنعنة وىي بالصحة عليو

 = ابن الحافظ قاؿ وكذلك" بالتدليس مشهور إنو" :وقاؿ" المدلسين ألسماء التبيين" في الحلبي
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واحلدي٧مدمايمِمحٝمحاظمًٛمد.

ي٘مرهايمٌقلدماظمٕمتًؾ,:السابع ـْ ظم٣مشم٦ٌمدمؽمٛمـأيبداودَمـضمدي٧مفَم

 فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل وَم٣مَل وَم٣مَل: ٍؾ, َُمَٕمٖمَّ ـِ زْم اهللَِّ ٌِْد فَم َؿ: »َوؽَمٙمَّ َـّ ٌُقيَم َي َٓ

٥َم فَم٣مَمَّ هَم١مِنَّ همِٝمِف ُٟم َيَتَقوَّ شُمؿَّ َأَْحَُد: وَم٣مَل همِٝمِف ُؾ
ًِ َيْٕمَت شُمؿَّ ِف َتَحٚمِّ ًْ َُم دِم َأضَمُدىُمْؿ

شايْمَقؽْمَقاِسَِمٛمْفُ
(ٔ)

.

ُأحمد: ُاإلمام همذه٤مهمالقال ايم٣ٌميمقفم٥م همجرىدم اظم٣مء, ص٤مفمٙمٝمف إن

َم٣مت.زمٟمس,وهذاهقاحل٣ملدمَمثؾهذهاحلَم

ٙم٣ًمن,ظم٣مشم٦ٌمدمزم٣ميمي٘مرهايمًالم,أوايم٘مالم,أوذىمراهللفمزوصمؾ:الثامن

 َأسَمكايمٛمٌَِّلَّ ُف وُمٛمُْٖمٍذريضاهللفمٛمف,َأٞمَّ ـِ زْم اظمَُْٜم٣مصِمِر ـِ ؽمٛمـأيبداودَمـضمدي٧مفَم

فَمَٙمٝمْ َيُردَّ هَمَٙمْؿ فَمَٙمْٝمِف, َؿ ٙمَّ ًَ هَم ٌُقُل َي َوُهَق َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ شُمؿَّ َٟم, ضَمتَّكسَمَقوَّ ِف

                                                                                                                                        

 المرتبة" في الحافظ وأورده". وغيره النسائي بو وصفو" :وزاد" المدلسين" طبقات" في حجر= 
 من األئمة بو يحتج فلم التدليس من أكثر من" بػ ":المقدـ " في قاؿ كما خصها التي وىى" الثالثة

 يقاؿ ىذا ".قبلهم من ومنهم مطلقا حديثهم رد من ومنهم بالسماع فيو صرحوا بما إال أحاديثهم
 فقاؿ غيره ونفاه المديني ابن علي أثبتو وقد الجملة في سرجس ابن من قتادة سماع لوثبت فيما

 من يسمع لم الحسن أف الحديث صاحب فليعلم" :ٔٔٔ ص" الحديث علـو معرفة" في الحاكم
 ".أنس غير صحابي من يسمع لم قتادة وأف....ىريرة أبي

(, وىو في الصحيح ٖٗٓ(, وابن ماجو )ٖٙ(, والنسائي )ٕٔ(, والترمذي )ٕٚأبو داود ) (ٕ)
 (, وقاؿ: ىذا حديث حسن.ٖٛٛالمسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل )



 باب آداب قضاء الحاجة[] 

ُ 

[515] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

فَمعَمؿُمْٜمٍرَأْووَم٣مَل:فَمعَم»افْمَتَذَرإيَِمْٝمِفهَمَٗم٣مَل: َّٓ إِ َوصَمؾَّ ىَمِرْه٦ُمَأْنَأْذىُمَراهللََّفَمزَّ إِنِّ

شؿَمَٜم٣مَرةٍ
(ٔ)

.

وومدصم٣مءأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفي٘مرهايمٌقلدماْلٞم٣مءيمٕمغمضم٣مصم٥م,:التاسع

ومدحيٌقلهمٝمفزم٣ميمٙمٝمؾ,شمؿَيرجويِم٤مدمايمٛمٜم٣مر.وفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣منيمف

َٜم٣مريض ُأَمِّ ـْ ُروَمْٝمَٗم٥َم,فَم زمِٛم٦ِْم ُأََمْٝمَٚم٥َم زمِٛم٦ِْم ضُمَ٘مْٝمَٚم٥َم ـْ ىمَمدمؽمٛمـأيبداودفَم

وَم٣ميَم٦ْم: ٣َم َأَنَّ ٦َم»اهللفمٛمف, ََتْ فِمٝمَداٍن ـْ َِم وَمَدٌح َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ يمِٙمٛمٌَِّلِّ ىَم٣مَن

يِرِه,يَ ْٝمؾَِهِ شٌُقُلهمِٝمِفزم٣ِميمٙمَّ
(ٕ)

.واهللأفمٙمؿيم٘مـيمٔمٙمفحل٣مصم٥م,

زمٔمّمٜمؿذىمر:العاشر أٞمف ايمٌقلدمايمٛم٣مر4 وٓي٘مره يقرثايمًٗمؿ, ٕٞمف

وم همٝمٜم٣م زم٣مل يمق رزمَم يم٘مـ ذيمؽ4 َمـ َم٣مٞمًٔم٣م ايمقؽمقؽم٥مأفمٙمؿ ي٠مديذيمؽإلم د

ورزمَمي٠مديإلمسمْم٣ميرإذىإيمٝمف.وٞمحقذيمؽ

ٓوايمٌقلدمايمرَم٣مد,إلمىمراه٥مذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿ:الحاديُعشر

.ديمٝمالفمعماظمٛمعفمٙمؿأ

ٓؽمٝمَمإذاىم٣مناظم٘م٣مندَمًث٣مهمالزمٟمسَمـايمٌقل.

                                                           
(, وقاؿ ٘ٗٔٔرحمو اهلل برقم )(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي ٚٔأخرجو أبو داود ) (ٔ)

 فيو: ىذا حديث صحيح.
(, وقاؿ فيو: ٜٔ(, وىو في صحيح أبي داود األـ لْلماـ األلباني رحمو اهلل برقم )ٕٗأبو داود ) (ٕ)

 )حديث صحيح, وقاؿ الحاكم: " صحيح االسناد ", ووافقو الذىبي, وصححو ابن حباف.
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ٙمقث,أوأَمـإٓإنأَمـفمعمٞمٖمًفَمـايمتي٘مرهايمٌقلوم٣مئًَم,:لثانًُعشرا

أضمد إيمٝمف أنٓيٛمٓمر ٣م4ٕنايمٛمٌلصعماهلل, ًً وإصؾأنايمٌقلي٘مقنصم٣ميم

٣م,ىمَمدمؽمٛمـأيبداود ًً فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿومدشم٦ٌمفمٛمفأٞمفىم٣منيٌقلصم٣ميم

 وَم٣مَل: ريضاهللفمٛمف, ٛم٥ََم ًَ ضَم ـِ زْم ـِ َْحَ ايمرَّ ٌِْد فَم ـْ َأَٞم٣م"َمـضمدي٧مفَم اْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم

ايمٛمَّ إلَِم ايْمَٔم٣مِصريضاهللفمٛمٜمَم, ـُ زْم هَمَخَرَجَوفَمْٚمُرو َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ٌِلِّ

اظمَْْرَأُة, ٌُقُل سَم ىَمََم ٌُقُل َي إيَِمْٝمِف اْٞمُٓمُروا هَمُٗمْٙمٛم٣َم: زَم٣مَل, شُمؿَّ ٣م, ِِبَ اؽْمَتؼَمَ شُمؿَّ َدَروَم٥ٌم َوََمَٔمُف

 هَمَٗم٣مَل: َذيمَِؽ, ِٚمَع ًَ ىَم٣مُٞمق»هَم ائِٝمَؾ, إِْهَ زَمٛمِل َص٣مضِم٤ُم يَمِٗمَل ََم٣م سَمْٔمَٙمُٚمقا ْ إَِذاَأََل ا

هِ َبدِموَمػْمِ ٌَْقُلَِمٛمُْٜمْؿ,هَمٛمََٜم٣مُهْؿهَمُٔمذِّ ٌَْقُلوَمَْمُٔمقاََم٣مَأَص٣مزَمُفايْم ُؿايْم ش.َأَص٣مَِبُ

َأيِبَُمقؽَمكريضاهللفمٛمف,َقاَلُأَُبوَُداُوَد: ـْ َأيِبَوائٍِؾ,فَم ـْ وَم٣مَلََمٛمُِْمقٌر:فَم

 َووَم٣مَل َأضَمِدِهْؿ, صِمْٙمِد وَم٣مَل: ِدي٧ِم احْلَ َهَذا َأيِبدِم ـْ فَم َوائٍِؾ, َأيِب ـْ فَم فَم٣مِصٌؿ:

َؿوَم٣مَل: اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ ِدَأضَمِدِهؿْ»َُمقؽَمكفَم ًَ شصَم
(ٔ)

.

زم٣مب وَيقزايمٌقلوم٣مئًَم,وفمٙمٝمفزمقباْلَم٣ممايمٌخ٣مريدمصحٝمحفهمٗم٣مل:

ايمٌقلوم٣مئًَم.

ُعشر :الثالث زم٣ميمٝمٚمكم, آؽمتجَمر دمي٘مره شم٦ٌم ظم٣م ِب٣م, وآؽمتٔم٣مٞم٥م

وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ِلِّ ايمٛمٌَّ ـِ إَِذا»ايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِبوَمَت٣مَدَة,فَم

                                                           
 (.ٕٜٛسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل )(, وىو في الصحيح المٕٕأخرجو أبو داود ) (ٔ)



 باب آداب قضاء الحاجة[] 
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دِم ْس َيَتٛمَٖمَّ َوَٓ زمَِٝمِٚمٝمٛمِِف, َتٛمِْجل ًْ َي َوَٓ زمَِٝمِٚمٝمٛمِِف, َذىَمَرُه َيْٟمطُمَذنَّ هَماَل َأضَمُدىُمْؿ زَم٣مَل

شاِْلَٞم٣مءِ
(ٔ)

.

وومدذه٤مومقمَمـأهؾايمٔمٙمؿإلمايمتحريؿ,وهقـم٣مهراحلدي٧م,وإصؾ

 ايمتحريؿ, ايمٛمٜمل فمٛمدهمدم واظم٘مروه٣مت واظمحرَم٣مت أداب زمٔمض ٜمذه

.احلٛم٣مزمٙم٥م,وومدذىمرإضمٛم٣مفوايمُم٣مهمٔمٝم٥مأىمثرَمـذيمؽ

واهللاظمقهمؼ

**********

 











  

                                                           
 (.ٕٚٙ(, ومسلم )ٗ٘ٔالبخاري ) (ٔ)



 عدم اصطحاب ما فيه اسم اهلل في الخالء[] 

ُ 
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 [في الخالء عدم اصطحاب ما فيه اسم اهلل]

)–23 ـْ ََم٣ميمٍِؽفَم ـِ -َأَٞمِسزْم »وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف اهللَِّ َرؽُمقُل -ىَم٣مَن

 وؽمٙمؿ طَم٣مََتَفُ-صعماهللفمٙمٝمف َوَوَع اَلَء اخْلَ َدطَمَؾ شإَِذا
(ٔ)

َْرزَمَٔم٥ُم, ْٕ ا َأطْمَرصَمُف ,

(.َوُهَقََمْٔمُٙمقٌل

 *******************************الشرح:

  قضاء احلاجة.آداب أدب من ساق املصنف احلديث لذكز 

همٝمفذىمراهللإوهق وم٣ملسمٔم٣ملمفمٛمددطمقلاخلالءسمٔمٓمٝمًَمومِم٣مءَم٣م :هل٣م

ـْ} ٣َماهللَِّؾَمَٔم٣مئِرَُئَمٓمِّؿْذيمَؽََوََم ـْهَم١مَِنَّ ُ[31:احل٨م]{ايْمُٗمُٙمقِبسَمْٗمَقىَِم

ش.ىم٣منرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ

سمٖمٝمدايمٙمزوموآؽمتٚمرار.ىم٣من:

ش.إذادطمؾاخلالء»قوله:ُ

أيَم٘م٣منومّم٣مءاحل٣مصم٥م.

خلٙمقهَمـايمً٘مـ,ونمغمذيمؽ.وؽمٚملاخلالءزمذيمؽ:

ش.ووعطم٣مَتف»قوله:ُ

أيأطمرصمفَمـأصٌٔمف.

                                                           
(, تفرد بو ٖٖٓ(, وابن ماجو )ٛٚٔ/ ٔ(, والنسائي )ٙٗٚٔ(, والترمذي )ٜٔرواه أبو داود ) (ٔ)

 ىماـ بن يحيى وخالف الثقات, والحديث أعلو النسائي والدارقطني والبيهقي. 
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طم٣ميمػ هم١مٞمف حيٝمك, زمـ مه٣مم يمتٖمرد ايمٔمٙمؿ, أهؾ أفمٙمف احلدي٧م هذا يم٘مـ

زمـ ٌِْداهللَِّ ايمثٗم٣مت,واحلدي٧ماظمحٖمقظ,َم٣مصم٣مءدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم

 فمٚمر َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل َأنَّ فَمٛمُْٜمَم, اهللَُّ »َريِضَ ـْ َِم طَم٣مََت٣ًم َذ َ اختَّ

َوِرٍق ـْ َذطَم٣مََت٣ًمَِم َ َذُهايمٛم٣َّمُس,هَمَرََمكزمِِفَواختَّ َ ُف,هَم٣مختَّ ٣َّمَيقِمىَمٖمَّ ُفُِم َذَه٤ٍم,َوصَمَٔمَؾهَمِمَّ

٥مٍ شَأْوهمِّمَّ
(ٔ)

.

**********

 

















                                                           
 (. ٜٕٔٓ(, ومسلم )٘ٙٛ٘البخاري ) (ٔ)



 اإلستعاذة عند دخول الكنيف[] 
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 [دخول الكنيف ستعاذة عنداإل]

–21 )َوفَمٛمُْف اهللَِّ َرؽُمقُل ىَم٣مَن -وَم٣مَل: وؽمٙمؿ َدطَمَؾ-صعماهللفمٙمٝمف إَِذا

اَلَءوَم٣مَل: ٣ٌَمئ٧ِِم»اخْلَ ٧ٌُِمَواخْلَ اخْلُ ـَ َأفُمقُذزمَِؽَِم إِنِّ ُٜمؿَّ شايمٙمَّ
(ٔ)

ٌَْٔم٥مُ ًَّ (.,َأطْمَرصَمُفايم

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُالذكرُالمشروعُعندُدخولُالخالء

دمو شم٣مزم٦م وهق اخلالء, دطمقل ومٌؾ ايمدفم٣مء دم ضمدي٧م أصح هذا

ايمِمحٝمحكمونمغممه٣م.

ش.ىم٣منإذادطمؾاخلالء»قوله:ُ

ف٣محلَمم,ويدطمؾهمٝمزمَم٣ميًٚمكَم٘م٣منومّم٣مءاحل٣مصم٥م,ويدطمؾدمذيمؽأي

 أَم٣مىمـومّم٣مءاحل٣مصم٥مويمقىم٣مٞم٦مدمايمِمحراء,أوايمٖمّم٣مء.

.يَم٘م٣منىم٣من,أنيٗمقلهذاايمدفم٣مءيًتح٤مظمـوم٢مضم٣مصمتفدمأو

ُ شايمٙمٜمؿ»قوله: اهلل: ,آطمرهدماظمٝمؿزيدايمٛمداءضمرفضمذفهمٙمَمأيي٣م

ضمذف,أومِمدٞم٣م:أي,زمخغمأَمٛم٣مايمٙمٜمؿوَمٔمٛم٣مه٣م,َمٔمٛمكهمٝمفيمٙمٚمٝمؿ:ومقمووم٣مل

دمىمثرتشمؿ,إيمٝمٛم٣مأمهؾأصٙمفىم٣من,إيمٝمٛم٣مهٙمؿ:ىمٗمقهلؿ,ايمٛمداءضمرفَمٛمف

َمـها.هؿٓهمٗم٣ميمقاأيّم٣مطمٖمٖمقاورزمَماؽمتخٖم٣مهم٣ماهلٚمزةهمحذهم٦مايم٘مالم

سمٖمًغمايمٌٕمقي

                                                           
(, وابن ٓٔ(, والنسائي )٘(, والترمذي )ٗ(, وأبو داود )ٖ٘ٚ(, ومسلم )ٕٗٔرواه البخاري ) (ٔ)

 (.ٕٕٛو  ٔٓٔو  ٜٜ/ ٖ(, أحمد )ٜٕٙماجو )
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ش.إنأفمقذزمؽ»قوله:ُ

.أياؽمتجغمزمؽ,أنيِمٝمٌٛملرءَمـايمٌالء

ش.َمـاخل٧ٌمواخل٣ٌمئ٧م»قوله:ُ

ايمُمٝم٣مؿمكم,وومٝمؾ:نمغمذيمؽ.ومٝمؾ:هؿذىمقرالخبث:

.ومٝمؾ:إٞم٣مثايمُمٝم٣مؿمكم,وومٝمؾ:نمغمذيمؽوالخبائث:

وومٝمؾ:اخل٧ٌمزمً٘مقنايم٣ٌمب,يْمٙمؼفمعممجٝمعأٞمقاعايممم.

:وآرؾم٣مدآؽمتح٣ٌمبومٌؾومّم٣مءاحل٣مصم٥مفمعمي٘مقنهذاايمدفم٣مءو

اْل:الحدٌثوفًُ وصمؾأن إلمضمٖمظاهللفمز زمح٣مصم٥م َمعٞم٣ًمن ٓؽمٝمَم ,

اجلـواْلٞمس,وٓؽمالَم٥مإٓزم٣ميمٔمقذزم٣مهللفمزوصمؾ,يٗمقلىمثرةأفمدائفَمـ

 وصمؾ: فمز ؽَمِٚمٝمٌع}اهلل ُف إِٞمَّ زم٣ِمهللَِّ هَم٣مؽْمَتِٔمْذ َٞمْزٌغ ْٝمَْم٣مِن ايمُمَّ ـَ َِم َيٛمَْزنَمٛمََّؽ ٣م َوإَِمَّ

.{فَمٙمِٝمؿٌ

ْرَداِءريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل: َأيِبايمدَّ ـْ وشم٦ٌمدمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مفَم

 َيُٗمقُل: ِٚمْٔمٛم٣َمُه ًَ هَم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقُل َِمٛمَْؽ»وَم٣مَم زم٣ِمهللِ َأفُمقُذ ش شُمؿَّ

 اهللِ»وَم٣مَل: زمَِٙمْٔمٛم٥َِم َأيْمَٔمٛمَُؽ َيَتٛمَش ُف ىَمَٟمٞمَّ َيَدُه َط ًَ َوزَم شَماَلشًم٣م, ـَ َِم هَمَرَغ هَمَٙمَمَّ ؾَمْٝمًئ٣م, ٣مَوُل

َٚمْٔمَؽسَمُٗمقيُمُف ًْ اَلِةؾَمْٝمًئ٣مََلَْٞم اَلِةوُمْٙمٛم٣َم:َي٣مَرؽُمقَلاهلِلوَمْدؽَمِٚمْٔمٛم٣َمَكسَمُٗمقُلدِمايمِمَّ ايمِمَّ

ْْم٦َمَيَدَك,وَم٣مَل: ًَ ٌَْؾَذيمَِؽ,َوَرَأْيٛم٣َمَكزَم »وَم ـْ اهللِإزِْمٙمِٝمَس,صَم٣مَءزمُِِمَٜم٣مٍبَِم فَمُدوَّ إِنَّ

وُمْٙم٦ُم:ٞمَ شُمؿَّ اٍت, ََمرَّ شَماَلَث َِمٛمَْؽ, زم٣ِمهللِ َأفُمقُذ هَمُٗمْٙم٦ُم: َوصْمِٜمل, دِم يمَِٝمْجَٔمَٙمُف ٣مٍر
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َواهللِ َأطْمَذُه, َأَرْدُت شُمؿَّ اٍت, ََمرَّ شَماَلَث َتْٟمطِمْر, ًْ َي هَمَٙمْؿ ٥ِم, ايمت٣َّمَمَّ اهللِ زمَِٙمْٔمٛم٥َِم َأيْمَٔمٛمَُؽ

ٌََح َْص َٕ َدفْمَقُةَأطِمٝمٛم٣َمؽُمَٙمْٝمََمَن َٓ شَُمقشَمًٗم٣مَيْٙمَٔم٤ُمزمِِفِويْمَداُنَأْهِؾاظمَِْديٛم٥َمِيَمْق
(ٔ)

.

ضمتكومٝمؾ:هلؿمٙم٤مايمٔمقذ,آؽمتٔم٣مذة:معنىُاًلستعاذة:

وَمـأيمـــقذزمفهمٝمــــــَمأَمٙمف***ي٣مَمـأفمــــقذزمفهمٝمَمأضمـــ٣مذره

وُّٓيٝمّمقنفمٓمًَمأٞم٦مىم٣مهه***ٓي٘منايمٛم٣مسفمٓمًَمأٞم٦مصم٣مزمره

**********

  

                                                           
 (.ٕٗ٘أخرجو مسلم ) (ٔ)
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 [االستنجاء بالماء]

)–22 َوفَمٛمُْف »وَم٣مَل: اهللَِّ َرؽُمقُل -ىَم٣مَن وؽمٙمؿ فمٙمٝمف َيْدطُمُؾ-صعماهلل

َتٛمِْجلزم٣ِمظم٣َْمءِ ًْ هَمَٝم َوفَمٛمََزًة, ََم٣مٍء ـْ َِم َٞمْحِقيإَِداَوًة َونُماَلٌم َأَٞم٣م هَمَٟمَْحُِؾ اَلَء, شاخْلَ
 (ٔ)

.

.(َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمفِ

*******************************الشرح:

ُ.بالماءُاستحبابهساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُوجوبُاًلستنجاء,ُو

أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزممم,يٛمقزمفَم٣ميٛمقبفٌه:ُالحدٌثُ

هذهإؾمٝم٣مء,وإٞمَمأىمرَمفاهللفمزوصمؾزم٣ميمٛمٌقة,وزم٣ميمرؽم٣ميم٥م,يٗمقلـايمٌممَم

َِمْثُٙمُ٘مْؿُيقضَمكإرَِمَّ}:دمؾمٟمٞمفاهللفمزوصمؾ ََمَأَٞم٣مزَممَمٌ .{وُمْؾإِٞمَّ

.أيٞمحقهدمايمًـش.المٞمحقيإداوةَمـَم٣مءنمهمٟمَحؾأٞم٣مو»قوله:ُ

طمدَم٥مايمٖم٣موؾ,وطمدَم٥مايمِم٣ميمح.فٌه:ُ

ىم٣منايمٔمٌددمفمقنفٌه:ُو اظمٔم٣موٞم٥مدمهمٔمؾاخلغم,واهللدمفمقنايمٔمٌد,َم٣م

أطمٝمف.

زمؿحيت٣مجإيمٝمفاْلٞم٣ًمنفٌه:ُ آؽمتٔمدادفمٛمددطمقلَم٘م٣منومّم٣مءاحل٣مصم٥م,

.يمالؽمتجَمرِب٣مَمـَم٣مء,أوأضمج٣مر

                                                           
والرمح,  رميح بين العصاوالعنزة: ( واللفظ لمسلم. ٓٚ(, )ٕٔٚ(, ومسلم )ٓ٘ٔرواه البخاري ) (ٔ)

 فيو زج.
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ُو فمٛمففٌه: َم٣ميمؽريضاهلل أٞمسزمـ هم١من ايمٖم٣موؾ, طمدَم٥م فمعم ايمت٣ًمزمؼ

سم٣ًمزمؼَمعايمٕمالمدمذيمؽ.

َحؾايمٔمٛمزة:وهلاحلرزم٥مايمِمٕمغمة.فٌه:ُو

ُدُقضاءُحاجته:سببُحملُالنبًُصلىُهللاُعلٌهُوسلمُللعنزة,ُعن

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمؽم٤ٌمذيمؽإلمأومقال:و

أٞمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَحٙمٜم٣مٓسمٗم٣مءاظمٛم٣مهمٗمكم.األول:

أرادالثانً: إذا أٞمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَحٙمٜم٣مضمتكحيٖمرهمٝمٜم٣م

احلٖمريمٌقيمف.

ؽمؼمةيمف.أٞمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَحٙمٜم٣مضمتكيتخذه٣مالثالث:

وومٝمؾنمغمذيمؽ,وٓيٚمٛمعأني٘مقنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ

ومدَحٙمٜم٣مَٕمقرىمثغمةحيت٣مجإلماؽمتخدامايمٔمٛمزةهمٝمٜم٣م.

فمـضم٣ملَمقؽمكفمٙمٝمفايمًالم: ِهَلفَمَِم٣مَي}وم٣ملاهللفمزوصمؾخمػًما وَم٣مَل

همِٝم ٣مفَمعَمنَمٛمَِٚملَورِمَ ِِبَ ُٟمفَمَٙمْٝمَٜم٣مَوَأُهش  .{َٜم٣مََمآِرُبُأطْمَرىَأسَمَقىمَّ

أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿاؽمتخدماظم٣مءدمآؽمتٛمج٣مء,فٌه:ُو

ظمـذه٤مإلمفمدمآؽمتٛمج٣مءزم٣مظم٣مء.٣موهلذاهم٣مٓؽمتٛمج٣مءزم٣مظم٣مءَمًتح٤م,طمالهمً

أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَليًتخدمَم٣ميمؽردفمعمفٌه:ُو

.اظم٣مءدمآؽمتٛمج٣مء
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وهق َمـومقلأٞمسزمـَم٣ميمؽريضاهللفمٛمف, هم٣محلدي٧مدمايمِمحٝمحكم,

 ؽمٛمكم, فممم وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل طمدم ُزمٗمقيمف:ايمذي

ش.همٝمًتٛمجلزم٣مظم٣مء»

وواًلستنجاء: ايمٛمجق, إزايم٥م َمـايمٌقلهق احل٣مصم٥م, ي٘مقنزمٔمدومّم٣مء َم٣م

ايمٕم٣مئظ.و

اظم٣مء.يمدزمر,زم٣محلج٣مرة,أواقنيمٙمٗمٌؾ,وي٘مواًلستنجاء:

إهمّمؾأني٘مقنزم٣مظم٣مء4ٕٞمفيزيؾايمٔمكموإشمروايمريح,وإناؽمتٛمجكو

زم٣مٕضمج٣مرَيزئفذيمؽ.

:(1ُ/117)ُالسالمُسبلفًُ ♫قالُالصنعانً

ْٚمُٜمقرُ ـَْواجْلُ هَْمَّمَؾَأنَّفَمعَمايْمُٔمَٙمََمءَِِم ْٕ ْٚمعُا َج٣مَرةِزَمكْمَاجْلَ هَم١مِنَْواظم٣َْمِء,احْلِ

 ٣مفَمعَماوْمَتٌَمَ هَْمَّمُؾَأضَمِدمِهَ ْٕ ْضَمْٝم٧ُماظم٣َْمءُهَم٣م اَلَة,ُيِردََْل :هَمِخاَلٌفَأَراَدَه٣مهَم١مِنْايمِمَّ

ـْ ِزئَُيُٗمقُلهَمَٚم َج٣مَرةُجُتْ احْلِ ٌُُف,َٓ ـُْيقصِم َيُٗمقُلَوََم ٌُفَُٓ ِزُئُيقصِم ـْ.جُتْ آَداِبَوَِم

ؽْمتِٛمَْج٣مءِ ِٓ ُحزم٣ِمظم٣َْمءِا ًْ اِبايْمَٝمدََِم َ ـَْداُودَأزُمقَأطْمَرصَمفُىَمََمْٔمَدُه,زمَزم٣ِميمؼم  ضَمِدي٧ِمَِم

»وَم٣مَلُهَرْيَرةََأيِب -اهللََِّرؽُمقُلىَم٣منَ: اَلءََأسَمكإَذا-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ اخْلَ

َحشُمؿََِّمٛمْفُهَم٣مؽْمَتٛمَْجكَرىْمَقةٍَأوْسَمْقرٍدِمزمََِمءٍَأسَمْٝم٦م ًَ َْرضِفَمعَمَيَدهََُم ْٕ َوَأطْمَرَجشا

٣مئِلّ ًَ ـْايمٛمَّ -ايمٛمٌَِّلََِّمعَىُمٛم٦ْم:»وَم٣مَلصَمِريٍر4ضَمِدي٧ِمَِم -َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ



 االستنجاء بالماء[] 

ُ 

[516] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

اَلءَهَمَٟمسَمك وَم٣مَلشُمؿَّضَم٣مصَمَتفُهَمَٗم٢َماخْلَ زمََِمءٍهَمَٟمسَمْٝمتفؿَمُٜمقًرا,َه٣مِتصَمِريرَُي٣م:

٣مهَمَديمَّؽزمَِٝمِدهَِووَم٣مَلهَم٣مؽْمَتٛمَْجك َْرَضِِبَ ْٕ ؾِدِمَِمْثُٙمفَُوَيْٟميِتشا ًْ ىػا.ايْمُٕم
أنايمٛمج٣مؽم٣متٓسمزالإٓزم٣مظم٣مء,ىمَمسمٗمدمَمٔمٛم٣م.فٌه:ُو

**********
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 [االستتار عند قضاء الحاجة] 

)–23 ـِ ٥ٌََمَوفَم ؾُمْٔم ـِ -ريضاهللفمٛمف-اظمُِْٕمغَمِةزْم صعم-وَم٣مَل:وَم٣مَلرِمايمٛمٌَِّل 

 وؽمٙمؿ: فمٙمٝمف َداَوةَ»اهلل اْْلِ طُمِذ هَمَٗم٢َمش, فَمٛمِّل, سَمَقاَرى ضَمتَّك هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ

"ضَم٣مصَمَتفُ
(ٔ)

(.,َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمفِ

*******************************الشرح:

الحاجة,ُوهوُساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُماُتقدمُمنُآدابُقضاءُ
ُ.االتوريُعنُأعٌنُالناسًُلسٌماُإذاُكانتُالحاجةُؼائطُا

اهلُلقصة:ُفٌهوالحدٌثُ َصعمَّ ٥ٌََم,وَم٣مَل:ىُمٛم٦ُْمََمَعايمٛمٌَِّلِّ ؾُمْٔم ـِ اظمُِْٕمغَمِةزْم ـِ همَٔم

َؿدِمؽَمَٖمٍرهَمَٗم٣مَل: َداَوةَ»فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ شَي٣مَُمِٕمغَمُةطُمِذاْْلِ ٣م,شُمؿَّ طَمَرصْم٦ُمََمَٔمُف,هَمَٟمطَمْذهُتَ

ضَمتَّكسَمَقاَرىفَمٛمِّل, َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ هَمَٗم٢َمضَم٣مصَمَتُف,»هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼَرؽُمقُلاهللِ

َٜم٣م ىُمٚمِّ ـْ َِم َيَدُه ِرُج َُيْ هَمَذَه٤َم ,
كْمِ ايْمُ٘مٚمَّ َوٝمَِّٗم٥ُم ؾَم٣مَِمٝم٥ٌَّم ٥ٌٌَّم صُم َوفَمَٙمْٝمِف صَم٣مَء شُمؿَّ

يَ هَمَٟمطْمَرَج فَمَٙمْٝمِف ُوُوقَءُههَمَّم٣موَم٦ْم َٟم هَمَتَقوَّ فَمَٙمْٝمِف ٦ٌُْم ٌَ هَمَِم َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م, ـْ َِم َدُه

 َصعمَّ ْٝمِفشُمؿَّ َحفَمعَمطُمٖمَّ ًَ ََم اَلِة,شُمؿَّ ش.يمِٙمِمَّ

ىم٣منهذاايمًٖمردمفمزوةسمٌقك.فائدة:ُ

ُو وؽمٙمؿفٌه: آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل يمٗمقل زم٣ميمٕمغم, آؽمتٔم٣مٞم٥م

ش.طمذاْلداوة»يمٙمٚمٕمغمة:

يمٝمسَمـطمقارماظمروءة.أنذيمؽفٌه:ُو

                                                           
 (. ٕٗٚ(, ومسلم )ٖٖٙرواه البخاري ) (ٔ)
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طمدَم٥مايمٖم٣موؾ,َمـفم٣مَل,أونمغمه.فٌه:ُو

هلٞمقعَمـأٞمقاعأٞمٝم٥مايمتليقوعهمٝمٜم٣ماظم٣مء.ش:اْلداوة»قوله:ُ

ش.هم٣مٞمْمٙمؼضمتكسمقارىفمٛمل»قوله:ُ

ُمنُالحدٌث: ُهوُالشاهد وؽمٙمؿهذا وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف أن

ضيـإذاوم٢مضم٣مصمتف4ضمتكىم٣منَمـأدزمفأٞمفيتقارىفمـأفمكمايمٛم٣مساحل٣م

ٓيرى,وضمتكٓسمُمؿَمٛمفايمريح,وٓيًٚمعَمٛمفصقت.

َمـضمدي٧م ٌْدِهمٖملَمًٙمؿ ـِاهللِفَم وَم٣مَل,ريضاهللفمٛمفصَمْٔمَٖمرٍزْم َأْرَدهَمٛمِل:

اهللَِرؽُمقُل .طَمْٙمَٖمفَُيْقمٍَذاَتَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ ضَمِديًث٣مإرَِمَّهَمَٟمَهَّ ُثَٓ زمِفُِأضَمدِّ

ـََأضَمًدا َوىَم٣منَ»ايمٛم٣َّمسَِِم اهللَِرؽُمقُلزمِفِاؽْمَتؼَمَََم٣مَأضَم٤مَّ ؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ َوؽَمٙمَّ

٣مصَمتِِف, شَٞمْخؾٍضَم٣مِئُشَأوَْهَدٌفحِلَ
 (ٔ)

.

ش.همٗم٢مضم٣مصمتف»قوله:ُ

ايم٘مٛم٣مي٥مفمـايمٌقل,وايمٕم٣مئط.فٌه:ُ

.أهؾايمٔمٙمؿ,وٓؽمٝمَمفمٛمدايمٕم٣مئطاْلزمٔم٣مدَمًتح٤مفمٛمدو

زمـ فمٚمرو زم٣ميمٗمربَمـ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل زم٣مل همٗمد ايمٌقل وأَم٣م

.َمايمٔم٣مصريضاهللفمٛمٜم

                                                           
 (.ٕٖٗأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٔ(
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آؽمتٛمج٣مءزم٣مٕضمج٣مر4ٕٞمفَليذىمردماحلدي٧مأنايمٛمٌلصعماهللفٌه:ُو

,فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأطمذاظم٣مءَمٔمفإلمَمقؿمـومّم٣مءاحل٣مصم٥ميمالؽمتٛمج٣مءزمف

.واهللأفمٙمؿ

**********
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 [النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم

)–30 ـْ صعماهلل-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ-ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَةَوفَم

ِٜمؿْ»فمٙمٝمفوؽمٙمؿ: دِمؿَمِريِؼايمٛم٣َّمِس,َأْودِمـمِٙمِّ فِمٛمكَِم:ايمَِّذيَيَتَخعمَّ ُٗمقاايمالَّ شاسمَّ
(ٔ)

.

ٙمِؿٌ ًْ  (.َرَواُهَُم

َُمَٔم٣مٍذ:َزاَدَأزُمقَداُوَد,)–32 ـْ (شَواظمََْقاِردَ»فَم
(ٕ)

.

َد)–31 ََْحَ
ِٕ ;َو ـِ ٣ٌَّمسٍفَم فَم ـِ شَأْوَٞمْٗمِعََم٣مءٍ»:ازْم

(ٖ)
(..َوهمِٝمِٜمََمَؤْمٌػ

:)–33 اِن  ؾَْمَج٣مِراظمُْْثِٚمَرِة,»َوَأطْمَرَجايمْمَّػَمَ ْٕ ٦ِما ََتْ ـْ ٥ِمايمٛمَّْٜمِرايمٛمَّْٜمَلفَم َوَوٖمَّ

٣مِري شاجْلَ
 (ٗ)

ضَمِدي٧ِم ـْ فُمَٚمَر.َِم ـِ ٛمٍَدَؤِمٝمٍػازْم ًَ (.زمِ

*******************************الشرح:

                                                           
 (.ٜٕٙرواه مسلم ) (ٔ)
« اتقوا المالعن الثالث: البراز في الموارد, وقارعة الطريق, والظل»( ولفظو: ٕٙرواه أبو داود ) (ٕ)

الحميري وىو مجهوؿ, يرويو عن معاذ من حديث معاذ, والحديث ضعيف, من طريق أبي سعيد 
 ولم يسمع منو, وقولو: "قارعة الطريق", يشهد لو الحديث المتقدـ.

(, وفي إسناده ابن لهيعة, وىو ضعيف, والراوي عن ابن عباس رضي اهلل ٕ٘ٔٚرواه أحمد ) (ٖ)
ىريرة  . إال أف قولو: يقعد أحدكم في ظل يستظل فيو, يغني عنو حديث أبي عنهما مبهم لم يسمَ 

رضي اهلل عنو المتقدـ, ولفظ حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما: اتػَُّقوا اْلَمالِعَن الثَّالَث " ِقيَل: َما 
ِع اْلَمالِعُن يَا َرُسوَؿ اهلِل؟ قَاَؿ: " َأْف يَػْقُعَد َأَحدُُكْم ِفي ِظلٍّ ُيْسَتَظلُّ ِفيِو, َأْو ِفي َطرِيٍق, َأْو ِفي نَػقْ 

 َماٍء".
(, ٜٖٗكما في مجمع البحرين )« األوسط»لي. وىو منكر. رواه الطبراني بتمامو في أي: التخ (ٗ)

(, وفي إسناده فرات بن ٗٓٔ« )مجمع الزوائد»الشطر األخير منو كما في « الكبير»وفي 
 .   السائب وىو متروؾ, ذكره الحافظ في التخليص
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ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُالمكانُالذيُتقضىُفٌهُالحاجة

ش.اسمٗمقاايمالفمٛمكم»قوله:ُ

ؽم٤ٌميمٙمٔمـأدَمٝمكم َٕن٣م ووم٣مي٥م4 زمٝمٛم٘مؿوزمكمهذه يمٕمغمهؿ,أياصمٔمٙمقا

إذى َمثؾهذا صم٣مءايمٛم٣مسووصمدوا ايمٛم٣مس,هم١مذا همٜملَمقاؿمـيًتٖمٝمدَمٛمٜم٣م

يمٔمٛمقاهم٣مفمٙمف.

.شاسمٗمقااظمالفمـايمثالشم٥م»رواي٥م:وصم٣مءدم

ش.ايمذييتخعمدمؿمريؼايمٛم٣مس»قوله:ُ

إذأٞمفي٠مديإلمسمٙمقشمٜمؿ,وسمٛمجًٜمؿ.

ُمروهقُمرؽمغمهؿ,ويدطمؾدمذيمؽطمْمقطايمًٝم٣مرات,وؿمريؼايمٛم٣مس:

إرصمؾ.

ش.أودمـمٙمٜمؿ»قوله:ُ

دم أو إَن٣مر, وٖم٣مف فمعم ىم٣مٞم٦م وؽمقاء اؽمؼماضم٣مهتؿ, أَم٣مىمـ أي

غمذيمؽ.نماحلدائؼ,و

ي٠مديإلمأذي٥مو وٕٞمف ي٠مديإلميمٔمـص٣مضمٌف, ٕٞمف يمٙمتحريؿ4 ايمٛمٜملهٛم٣م

اظمًٙمٚمكم,وأذي٥ماظمًٙمٚمكمحمرَم٥مزم٣ميم٘مت٣مب,وزم٣ميمًٛم٥م,زم٣مْلمج٣مع.

 وم٣مل وصمؾ: فمز ايمَّذِ}اهلل ْٞمَٝم٣مإِنَّ ايمد  دِم اهللَُّ يَمَٔمٛمَُٜمُؿ َوَرؽُمقيَمُف اهللََّ ُي٠ْمُذوَن ـَ ي

ْؿفَمَذازًم٣مَُمِٜمٝمٛم٣ًم* هَلُ َوَأفَمدَّ طِمَرِة ْٔ ََم٣مَوا ُي٠ْمُذوَناظم٠ُْْمَِمٛمكَِمَواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِتزمَِٕمغْمِ ـَ َوايمَِّذي

َت٣مًٞم٣مَوإشِْمًَمَُمٌِٝمٛم٣ًم ٌُقاهَمَٗمِداضْمَتَٚمُٙمقاُِبْ ًَ .{اىْمَت
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ش.أطمرجايمْمػمان»قوله:ُ

زمرومؿ إوؽمط ْ,(2123):دم ِدي٧َمَهَذاَيْروِوََل ـِاحْلَ َْوَزافِملِّفَم ْٕ ا َّٓ إِ

٣مِرُث. احْلَ

ش.ايمٛمٜملفمـَت٦مإؾمج٣مراظمثٚمرة»قوله:ُ

أيايمٛمٜملفمـايمتخقمَت٦مإؾمج٣مراظمثٚمرة,همخرجزمذيمؽإؾمج٣مرايمٕمغم

ذيمؽ.اظمثٚمرة,وهلَم٣مسم٘مقنَمـؾمجرايمٕم٣مزم٣مت,ونمغم

ش.ووٖم٥مايمٛمٜمراجل٣مري»قوله:ُ

هذه َمثؾ دم َيٙمًقن ايمذي اظمًٙمٚمكم فمعم وايمتٙمقي٧م إذى َمـ همٝمف ظم٣م

إَم٣مىمـ,واهللاظمًتٔم٣من.

ايمٛمٜمليمٙم٘مراه٥م,ويمٝمسيمٙمتحريؿ,إٓأناحلدي٧مؤمٝمػىمَمسمٗمدم.و

**********
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ـْ)–32 َوفَم -صَم٣مزمٍِر -ريضاهللفمٛمف اهللَِّ َرؽُمقُل وَم٣مَل صعماهلل-وَم٣مَل:

»فمٙمٝمفوؽمٙمؿ: َٓ َو َص٣مضِمٌِِف, ـْ فَم َِمٛمُْٜمََم َواضِمٍد ىُمؾ  هَمْٙمَٝمَتَقاَر صُماَلِن َطايمرَّ سَمَٕمقَّ إَِذا

َذيمَِؽ فَمعَم َيْٚمُٗم٦ُم اهللََّ هَم١مِنَّ شَم٣م, شَيَتَحدَّ
(ٔ)

َوازمْ , ـِ َ٘م ًَّ ايم ـُ ازْم َحُف َوَصحَّ َرَواُه . ـُ

(.ايْمَٗمْم٣َّمِن,َوُهَقََمْٔمُٙمقٌل

*******************************الشرح:

ُقضاءُ ُحال ُالتحدث ُعن ُالنهً ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ساق
ُالحاجة.

ش.إذاسمٕمقطايمرصمالن»قوله:ُ

ايمٌٔمض زمٔمّمٜمَم زمج٣مٞم٤م أي ايمٛم٣ًمء همٝمف ويدطمؾ خمرج, طمرج وإٞمَم

.ايمٕم٣ميم٤م

ش.ص٣مضمٌفهمٙمٝمتقاَرىمؾواضمدَمٛمٜمَمفمـ»قوله:ُ

                                                           
( ٖٓٔٔٔ: ) عند أحمد كذا باألصل دوف ذكر من أخرجو, ولم أجده من حديث جابر, وىو (ٔ)

من حديث أبي سعيد, والحديث ضعيف. الحديث ضعيف, من طريق مسكين  (٘ٔ: ) وأبي داود
بن بكير عن األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير, عن محمد بن عبد الرحمن, عن جابر بن عبد اهلل, 
ومسكين بن بكير حسن الحديث, لو أوىاـ, وقد خولف في ىذا الحديث, قاؿ الدارقطني: وقاؿ 

بن أبي كثير مرساًل, وأشبهها بالصواب حديث عياض بن غير مسكين عن األوزاعي عن يحيى 
ىالؿ عن أبي سعيد, وعياض ىذا مجهوؿ, وراويو عن عكرمة بن عمار يحيى بن أبي كثير, وىذه 

 .  الرواية مضطربة
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أطمر فمـ َمٛمٜم٣م واضمد ىمؾ يمٝمٌتٔمد أي َمـ, دمصحٝمحَمًٙمؿ صم٣مء وومد

َؿ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َرؽُمقَلاهللَِصعمَّ ريضاهللفمٛمف,َأنَّ ْدِريِّ ضمدي٧مَأيِبؽَمِٔمٝمٍداخْلُ

اظمَْْرَأُةإلَِمفَمْقَرِةاظمَْ»وَم٣مَل: َٓ صُمِؾ,َو صُمُؾإلَِمفَمْقَرِةايمرَّ َيٛمُْٓمُرايمرَّ ُيْٖميِضَٓ َٓ ْرَأِة,َو

ايمثَّْقِب دِم اظمَْْرَأِة إلَِم اظمَْْرَأُة سُمْٖميِض َٓ َو َواضِمٍد, شَمْقٍب دِم صُمِؾ ايمرَّ إلَِم صُمُؾ ايمرَّ

شايْمَقاضِمدِ
(ٔ)

.

 ايمٛمٌَِّل  ََمرَّ فَمٛمُْٜمََم, اهللَُّ َريِضَ ٣ٌَّمٍس فَم ـِ دمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مازْم وصم٣مء

َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ هَمَٗم٣مَل:َصعمَّ ـِ ْي فَمعَموَمػْمَ ىَمٌغِمٍ»َؿ ـْ َِم زَم٣مِن ُئَمذَّ َوََم٣م زَم٣مِن يَمُٝمَٔمذَّ ََُم شإَِنَّ

وَم٣مَل: »شُمؿَّ َتؼِمُ ًْ َي ٣مهَمَ٘م٣مَنَٓ ٣مَأضَمُدمُهَ َٔمكزم٣ِميمٛمَِّٚمٝمَٚم٥ِم,َوَأَمَّ ًْ ٣مهَمَ٘م٣مَنَي ٣مَأضَمُدمُهَ زَمعَمَأَمَّ

زَمْقيمِفِ ـْ ٣ًٌم,همَشَِم َأطَمَذفُمقًداَرؿْم َواضِمٍدَِمٛمُْٜمََموَم٣مَل:شُمؿَّ نَمَرَزىُمؾَّ ,شُمؿَّ
ُهزم٣ِمشْمٛمََتكْمِ َ٘مَنَ

وَم٣مَل: ,شُمؿَّ ٣م»فَمعَموَمػْمٍ ًَ ٌَ ُػفَمٛمُْٜمََمََم٣مََلَْيْٝم ُفَُيَٖمَّ شيَمَٔمٙمَّ
(ٕ)

.

ٌَْقِل»ودمرواي٥مظمًٙمؿدمصحٝمحف: ايْم ـِ َتٛمِْزُهفَم ًْ َي َٓ طَمُر ْٔ -َوىَم٣مَنا ـَ َأْوَِم

ٌَْقِل ش.–ايْم

 إولم: زمقيمف»هم٣ميمرواي٥م ٓيًتؼمَمـ زمقيمفش: ٓيًتؼمَمـ حيٚمؾفمعمأٞمف

أوأٞمفىم٣منٓيًتؼمَمـأفمكمايمٛم٣مسضمكمومّم٣مء,زمحٝم٧مأٞمفىم٣منيِمٝمٌفايمٌقل

ضم٣مصمتف.

ُحكمُقضاءُالحاجةُبٌنُالناس:

                                                           
 (.ٖٖٛمسلم ) (ٔ)
 (.ٕٜٕ(, ومسلم )ٖٛٚٔالبخاري ) (ٕ)
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ومّم٣مءاحل٣مصم٥مزمكمايمٛم٣مسدوناؽمتت٣مرفمـأفمٝمٛمٜمؿ,ىمٌــغمةَمــــىمٌـــ٣مئر

وايمديمٝمؾفمعم ايمذٞمقب, ـْ َمـضمدي٧مفَم دمؽمٛمـازمـَم٣مصمف صم٣مء ذيمؽَم٣م

 َوؽَمٙمََّؿ: فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل وَم٣مَل وَم٣مَل: فَم٣مَِمٍر, ـِ زْم ٥ٌََم فَمعَم»فُمْٗم َأَْمًِمَ َْن َٕ

 وَمػْمِ فَمعَم َأَْمًِمَ َأْن ـْ َِم إرَِمَّ َأضَم٤م  زمِِرصْمقِم, َٞمْٔمقِم َأطْمِِمَػ َأْو ؽَمْٝمٍػ, َأْو َرٍة, مَجْ

قِقَمُ  ً ٌُقِروَمَّمْٝم٦ُمضَم٣مصَمتِل,َأْوَوؽْمَطايم ٙمٍِؿ,َوََم٣مُأزَم٣مرِمَأَوؽْمَطايْمُٗم شًْ
(ٔ)

.

أناْلٞم٣ًمنٓيٗميضضم٣مصمتفوؽمطايمًققأَم٣ممأفمكمايمٛم٣مس.:وايمُم٣مهد

ش.يتحدشم٣من»قوله:ُ

سمٗمدمأٞمفٓيٛمٌٕملايمتحدثفمٛمدومّم٣مءاحل٣مصم٥م,ٓؽمٝمَمإذاىم٣مناحلدي٧م

اهللُفَمَٙمْٝمِف َصعمَّ ُفَأسَمكايمٛمٌَِّلَّ وُمٛمُْٖمٍذ,َأٞمَّ ـِ اظمَُْٜم٣مصِمِرزْم ـِ زمذىمراهللفمزوصمؾ,حلدي٧مفَم

َٟم, فَمَٙمْٝمِفضَمتَّكسَمَقوَّ َؿفَمَٙمْٝمِف,هَمَٙمْؿَيُردَّ ٙمَّ ًَ ٌُقُلهَم َؿَوُهَقَي افْمَتَذَرإيَِمْٝمِفهَمَٗم٣مَلَوؽَمٙمَّ شُمؿَّ

فَمعَمؿُمْٜمٍرَأْووَم٣مَل:فَمعَمؿَمَٜم٣مَرةٍ» َّٓ إِ َوصَمؾَّ ىَمِرْه٦ُمَأْنَأْذىُمَراهللََّفَمزَّ شإِنِّ
(ٕ)

.

ش.هم١مناهلليٚمٗم٦مفمعمذيمؽ»قوله:ُ

أييٌٕمضفمعمذيمؽ,وصٖم٥ماظمٗم٦مشم٣مزمت٥مهللفمزوصمؾ,زم٣ميم٘مت٣مب,وايمًٛم٥م,

وم٣ملاهللفمز واْلمج٣مع, سَمْٖمَٔمُٙمقَن,}وصمؾ: َٓ ََم٣م سَمُٗمقيُمقَن َ َِل آََمٛمُقا ـَ ايمَِّذي ٣م َ َأُّي  َي٣م

دِم ُيَٗم٣مسمُِٙمقَن ـَ ايمَِّذي حُي٤ِم  اهللََّ إِنَّ سَمْٖمَٔمُٙمقَن, َٓ ََم٣م سَمُٗمقيُمقا َأْن اهللَِّ فِمٛمَْد ََمْٗمًت٣م ىَمػُمَ

                                                           
 : ىذا حديث صحيح.(, وقاؿٕٖٜ(, وىو في الصحيح المسند برقم )ٚٙ٘ٔابن ماجو ) (ٔ)
 (, وقاؿ عنو: ىذا حديث صحيح.٘ٗٔٔ(, وىو في الصحيح المسند )ٚٔأخرجو أبو داود ) (ٕ)
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ََمْرُصقٌص زُمٛمَْٝم٣مٌن ُْؿ ىَمَٟمَنَّ ٣م, َصٖمًّ {ؽَمٌِٝمٙمِِف ويٗمقل3]ايمِمػ: وصمؾ:[, اهللفمز

إلَِم} سُمْدفَمْقَن إِْذ ُ٘مْؿ ًَ َأْٞمُٖم ََمْٗمتُِ٘مْؿ ـْ َِم َأىْمػَمُ اهللَِّ ْٗم٦ُم
ظَمَ ُيٛم٣َمَدْوَن ىَمَٖمُروا ـَ ايمَِّذي إِنَّ

يََمِنهَمَتْ٘مُٖمُرونَ .{اْْلِ

 وؽمٙمؿ وفمعمآيمف أضم٣مدي٧مَيػموايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف همٜملفمٛمٜم٣مدمفمدة ,

وهلَمـايمِمٖم٣متايمٖمٔمٙمٝم٥م.صٖم٥مدايم٥مفمعمايمٌٕمضَمـاهللفمزوصمؾ,

وَي٤مفمعماظمًٙمؿأنيث٦ٌمَم٣مأشمٌتفاهللفمزوصمؾيمٛمٖمًف,وَم٣مأشمٌتفيمفٞمٌٝمف

وٓسم٘مٝمٝمػ, وٓسمٔمْمٝمؾ, َمـنمغمَتريػ, صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,

 وسمٔم٣ملم: ؽمٌح٣مٞمف همٜمق ٌَِِمغمُ}وَٓتثٝمؾ, ايم ِٚمٝمُع ًَّ ايم َوُهَق ٌء َرْ ىَمِٚمْثٙمِِف {يَمْٝمَس

[.22]ايمُمقرى:

هقاحل٣مهمظاحلج٥مأزمقفمقمؽمٔمٝمدزمـفمثَمنزمـؽمٔمٝمد:شازمـايمً٘مـ»قوله:ُ

.(303):زمـايمً٘مـاظمتقذمؽمٛم٥م

حمٚمدزمـفمقماحلًـأزمقايمٛم٣مومدايمٔمالَم٥م,احل٣مهمظهق:شوازمـايمٗمْم٣من»قوله:

.(312):ؽمٛم٥مسمقدمايمٗمْم٣من,زم٣مزمـايمُمٜمغمايمٖم٣مد,ايم٘مت٣مَمل,اظمٙمؽفمٌدزمـ

ُ َمٔمٙمقل»قوله: :شوهق إٓأيزمف يًٛمده َل داود أزمق وم٣ميمف َم٣م وهق فمٙم٥م,

ىػا.فم٘مرَم٥مزمـفمَمرايمٔمجقمايمٝمَمن
صعماهللفمٙمٝمف-وَمٔمٛمكَليًٛمدهأيَليرهمٔمفإلمايمٛمٌل,وهلفمٙم٥موم٣مدضم٥م

.إٓفم٘مرَم٥مزمـفمَمرايمٔمجقم-وؽمٙمؿ

********** 
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 [النهي عن االستنجاء باليمين]

)–35 ـْ صعماهلل-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ-ريضاهللفمٛمف-َأيِبوَمَت٣مَدَةَوفَم

»فمٙمٝمفوؽمٙمؿ: ـَ ْحَِم ًَّ َيَتَٚم َٓ ٌُقُل,َو َي زمَِٝمِٚمٝمٛمِِف,َوُهَق َذىَمَرُه َأضَمُدىُمْؿ َـّ َ٘م
ًِ ُيْٚم َٓ

َٞم٣مءِ ْسدِماْْلِ َيَتٛمَٖمَّ َٓ اَلِءزمَِٝمِٚمٝمٛمِِف,َو شاخْلَ
(ٔ)

 ًْ ُ
ْٖمُظظمِ (.ٙمِؿٍ.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمِف,َوايمٙمَّ

*******************************الشرح:

ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُالنهًُعنُاستخدامُالٌمٌنُحٌنُقضاءُ
ُ.الحاجة

ش.وفمـأيبومت٣مدةريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

ُزمٗمقيمف:هقرزمٔملزمـاحل٣مرث,دفم٣ميمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ

شَٞمٌِٝمَّفُضَمِٖمَٓمَؽاهلُلزمََِمضَمِٖمْٓم٦َمزمِِف»
(ٕ)

.

آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل َمع وم٣مسمؾ فمٛمف, ريضاهلل ؾمج٣مفًم٣م وىم٣من

وؽمٙمؿ,وؾمٜمدَمٔمفايمٕمزوات.

::همٝمفأَمقرشً٘مـأضمدىمؿذىمرهزمٝمٚمٝمٛمفوهقيٌقلٓيٚم»قوله:ُ

وومديرادزمففمٚمقمايمٛمٜملفمـَمسطم٣مصزم٣ميمرصم٣مل,إَمرهذاأناألول:

.وايمٛم٣ًمءايمٖمرجزم٣ميمٝمٚمكمضم٣ملايمٌقلهمٝمٚمثؾايمرصم٣مل

                                                           
 (ٖٙ( )ٕٚٙ(, ومسلم )ٖ٘ٔرواه البخاري ) (ٔ)
 (.ٔٛٙمسلم ) (ٕ)
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ٓالثانً: زمحٝم٧مأٞمف فمٙم٥م َمـىم٣مٞم٦مزمف وأَم٣م دمضمؼايمِمحٝمح, أنهذا

يًتْمٝمعأنيًتخدمإٓايمٝمٚمكم,همالضمرجَمـذيمؽ.

 ايمٛمقويوومد ٞمٗمٙمف ىمَم يمٙم٘مراه٥م, ايمٛمٜمل أن إلم ايمٔمٙمؿ, أهؾ ذه٤ممجٜمقر

رَحفاهللونمغمه.

.,وهقايمراصمحوذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمأنايمٛمٜمليمٙمتحريؿ

أيدمضم٣ملزمقيمف.:شوهقيٌقل»قوله:ُ

 واضمت٨م ايمٔمٙمؿ زمٔمضأهؾ أٞمف إلم احلدي٧م ايمذىمرِبذا َمًؽ َيقز ٓ

زم٣ميمٝمٚمكمَمْمٙمًٗم٣م,ؽمقاءفمٛمدايمٌقلوومّم٣مءاحل٣مصم٥م,أودمنمغمهذيمؽ.

.زمح٣ملايمٌقلـم٣مهراحلدي٧مأنايمٛمٜملَمٗمٝمدإٓأن

.إولمويمقٞمزهيٚمٝمٛمففمـَمًؽذىمرهضمتكدمنمغمايمٌقليم٘م٣من

شم٦ٌم اهلُلظم٣م َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ َزْوُج دمؽمٛمـأيبداودونمغمهَمـضمدي٧مضَمْٖمَِم٥ُم

ازمِِف»فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ, َٔمُؾَيِٚمٝمٛمَُفيمَِْمَٔم٣مَِمِفَوَذَ َؿىَم٣مَنََيْ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

شَوشمَِٝم٣مزمِِف,َوََئَْمُؾؾِمََميَمُفظم٣َِمؽِمَقىَذيمَِؽ
(ٔ)

.

ُُداودُرحمهُهللاُتعالىُفًُسننه:ُأبًوعندهُ

اهلُل»,وَم٣ميَم٦ْم:ريضاهللفمٛمٜم٣مفَم٣مئَُِم٥مََمـضمدي٧م َصعمَّ ىَم٣مَٞم٦ْمَيُدَرؽُمقِلاهللَِّ



                                                           
(, وقاؿ فيو: حديث ٕ٘(, وىو في صحيح أبي داود األـ لأللباني رحمو اهلل )ٕٖأبو داود ) (ٔ)

 " صحيح االسناد "( . صحيح, وقاؿ الحاكم:
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َوََم٣م اَلئِِف, خِلَ ى ايْمُٝمْنَ َيُدُه َوىَم٣مَٞم٦ْم َوؿَمَٔم٣مَِمِف, يمُِْمُٜمقِرِه ايْمُٝمْٚمٛمَك َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف

َأًذى ـْ شىَم٣مَنَِم
(ٔ)

.

إلماؽمتخدامايمٝمٚمكمهمالضمرجٕناظمُمٗم٥مجتٙم٤مايمتٝمًغم,وومدج٣موإناضمت

}:وم٣ملسمٔم٣ملم ٣ماهللَُُّيَ٘مٙمُِّػَٓ ًً َٞمْٖم َّٓ .[123:ايمٌٗمرة]{ُوؽْمَٔمَٜم٣مإِ

ُُ:(1/69قالُالخطابًُفًُمعالمُالسننُ)

َمٛمفي٘مقنايمذيايمٔمّمقَم٣ٌمذةفمـهل٣مسمٛمزُّي٣مزم٣ميمٝمٚمكمايمذىمرَمسىمرهإٞمَم»

وذازمفيمْمٔم٣مَمفيٚمٛم٣مهَئمؾوؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعموىم٣منواحلدثإذى

همٝمفويُم٘مؾؾمٌٜم٥مهٜمٛم٣مسمٔمرضوومد.ايمٌدنَمٜمٛم٥مَمـفمداه٣مظم٣مويناهويم٣ٌمؽمف

زم٣ميمٝمٚمكمايمذىمرَمسفمـوَنكزم٣ميمٝمٚمكمآؽمتٛمج٣مءفمـَنكومدهمٝمٗم٣ملَمًٟميم٥م

اضمت٣مجزمُمَميمفذىمرهأَمًؽإنهم١مٞمفايمٌقلَمـآؽمتٛمج٣مءأرادإذائمٚمؾهم٘مٝمػ

دمدطمؾهمٗمدزمُمَميمفآؽمتٛمج٣مءيٗمعزمٝمٚمٝمٛمفأَمً٘مفوانزمٝمٚمٝمٛمف,يًتٛمجلأنإلم

ايمٛمٜمل زم٣محلجرآؽمتٛمج٣مءيتقطمكأنهذاَمثؾدمايمِمقابأنهم٣مجلقاب.

زم٣مظمقوعأوزم٣مجلدارأوسمِمٝمٌفضمرىم٥مزمٟمدٞمكَم٘م٣مٞمففمـيزولٓايمذيايمّمخؿ

إلمايميورةأدسمفهم١منإؾمٝم٣مء,َمـوزمٛمحقه٣مإرضوصمفَمـايمٛم٣مسمكء

يٙمِمؼزمٟمنيمذيمؽيتٟمسمكأنهم٣ميمقصمفوٞمحقه٣موايمٛمٌؾزم٣محلج٣مرةآؽمتٛمج٣مء

                                                           
 ا(, وقاؿ فيو: ) إسناده صحيح, وكذٕٙ(, وىو في صحيح أبي داود األـ برقم )ٖٖأبو داود ) (ٔ)

 قاؿ النووي, وىو على شرط مسلم( .
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زمُمَملفمّمقهويتٛم٣مولفمٗمٌٝمفزمكماظمٚمًقحويٚمًؽإرضإلمَمٗمٔمدسمف

ىػا.يٚمٝمٛمففمٛمفويٛمزهزمفهمٝمٚمًحف
ُُ:(1ُ/254)ُالباريُفًُفتحُرحمهُهللاُتعالىُوقالُالحافظ

رُزَمْؾَُمٛمَْ٘مَرةٌَهْٝمَئ٥مٌَوَهِذهِ َْووَم٣مِتنَم٣ميم٤ِِمدِمهمِْٔمُٙمَٜم٣مَيَتَٔمذَّ ْٕ ٌَفَُووَمْدا ايمْمِّٝمٌِل سَمَٔمٗمَّ

ـِايمٛمَّْٜملَزمَِٟمنَّ ؽْمتِْجََمرِفَم ِٓ زم٣ِميْمَٝمِٚمكمِا زُمرِخُمَْتص  ـَِوايمٛمَّْٜملُزم٣ِميمد  فَم اظمَْسِّ خُمَْتص 

ىَمرِ ٌََْمَؾزم٣ِميمذَّ يَرادُهَم ـْاْْلِ فَم٣مهَُوََم٣موَم٣مَلىَمَذاَأْصٙمِفَِِم ـْادَّ ؽْمتِٛمَْج٣مءِخَتِِْمٝمصَِِم ِٓ ا

زُمرِ ََمْرُدودٌزم٣ِميمد  ٣مىَم٣منََوإِنَْواظْمَس  ىَمرِخُمَْتِمًّ ـْزم٣ِميمذَّ زُمرُزمِفُِيْٙمَحُؼيَم٘مِ وِمَٝم٣مؽًم٣مايمد 

ىَمرِفَمعَمَوايمتَّٛمِِْمٝمُص ايمذَّ ََمىَمَذيمَِؽاظمَْْرَأةِهَمْرُجزَمْؾيَمفََُمْٖمُٜمقمََٓ َوإِٞمَّ ىَمرُطُمصَّ ايمذَّ

ىْمرِ صَم٣ملِيمَِ٘مْقنِزم٣ِميمذِّ ٌُقنَُهؿُايْمَٕم٣ميم٤ِِمدِمايمرِّ ٣مءُاظْمَُخ٣مؿَم ًَ صَم٣ملِؾَمَٗم٣مئُِؼَوايمٛمِّ دِمايمرِّ

ضَْمَ٘م٣ممِ ْٕ ا َّٓ ََم٣مإِ َقاُبطُمصَّ قَرةِدِمَوايمِمَّ ْم٣َّميِب َأْوَرَدَه٣مايمَّتِلايمِم 
إََِم٣ممُوَم٣ميَمفََُم٣ماخْلَ

َرََمكْمِ ـْاحْلَ ٌََٕمِقيِّايْمَقؽِمٝمطِدِمىَم٣ميْمَٕمَزارِمِّزَمْٔمَدهَُوََم فُايمتَّْٜمِذي٤ِمدِمَوايْم ايْمُٔمّْمقَُيِٚمر َأٞمَّ

٣مِرهِ ًَ ءٍفَمعَمزمَِٝم ُ٘مفَُرْ ًِ ةٌَوِهلَزمَِٝمِٚمٝمٛمِفُِيْٚم ىَم٥مٍنَمغْمُوَم٣مرَّ َتْجِٚمًراُئَمد هَماَلَُمَتَحرِّ ًْ َُم

زم٣ِميْمَٝمِٚمكمِ َٓ ٣مَو ٣مََم٣مؽمًّ ـِِِبَ فَمكَوََم فُادَّ ٣ميَم٥مَِهِذهِدِمَأٞمَّ َتْجِٚمًراَيُ٘مقنُاحْلَ ًْ هَمَٗمْدزمَِٝمِٚمٝمٛمِفَُِم

ََمنَمٙمِطَ ـُْهقََوإِٞمَّ ىَمَٚم ٣مِرهِفَمعَماظم٣َْمءِزمَِٝمِٚمٝمٛمِفَِص٤مَّ ًَ ؽْمتِٛمَْج٣مءضَم٣ملَي ِٓ ىػا.ا
ش.وٓيتٚمًحَمـاخلالءزمٝمٚمٝمٛمف»قوله:ُ

أيٓيًتٛمجلزم٣ميمٝمٚمكم,همٜمذااحلدي٧مهمٝمفَنٝم٣من:

.ضم٣ملايمٌقلَمًؽايمذىمرزم٣ميمٝمٚمكماألول:

آؽمتٛمج٣مءزم٣ميمٝمٚمكم.الثانً:
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أن ويٛمٌٕمل ايمٝمٚمكمَم٘مرَم٥م, هم١من زمقل, أو يمٕم٣مئط, آؽمتٛمج٣مء ىم٣من ؽمقاء

سمِم٣من,فمـَمثؾهذهإضمداث4ٕٞمفيٟمىمؾويممبويِم٣مهمحيٛم٣مولوي٘مت٤م

ِب٣م,ونمغمذيمؽ.

.٣مئًْم٣م,نمآؽمتٛمج٣مءَمـاحلدث,ؽمقاءىم٣منأنالحدٌث:وفًُ ًٓ أوزمق

ش.دماْلٞم٣مءوٓيتٛمٖمس»قوله:ُ

داطمؾاْلٞم٣مء,ٕٞمفومدشم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأَٞمٌسريضاهللأي

َأْوشَماَلشًم٣م,َوَزفَمَؿ سَمكْمِ ُسدِماِْلَٞم٣مِءََمرَّ فَمَٙمْٝمِف»فمٛمف,أٞمفىم٣منَيَتٛمَٖمَّ اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

ُسشَماَلشًم٣م َؿىَم٣مَنَيَتٛمَٖمَّ شَوؽَمٙمَّ
(ٔ)

.

ىم٣منيتٛمٖمسدمذازمفطم٣مرجاْلٞم٣مءشمالشًم٣م,ودمرواي٥مظمًٙمؿدمصحٝمحف,أي

اِبشَماَلشًم٣م, َ ُسدِمايمممَّ َؿَيَتٛمَٖمَّ اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َأَٞمٍس,وَم٣مَل:ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهلِلَصعمَّ ـْ فَم

ُفَأْرَوىَوَأزْمَرُأَوَأَْمَرأُ»َوَيُٗمقُل: اِبشَماَلشًم٣مهَمَٟمَٞم٣مَأسَمٛمَ»,وَم٣مَلَأَٞمٌس:شإِٞمَّ َ ُسدِمايمممَّ ش.ٖمَّ

ايم٘مرُّي٥م, ايمرائح٥م ورزمَمؽم٤ٌمهمٝمف يٗمذره, هم١مٞمف ايمتٛمٖمسداطمؾاْلٞم٣مء وأَم٣م

أضم٘م٣ممايمٝمٚمكمدمذضملىمثغماَمـذىمرتوأدىهمٝمفإلمسمٗمززَمـضمقيمف,وومد

,واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم.فمٚمدةإضم٘م٣ممىمت٣مبفمعمهذااحلدي٧مَمـ

**********

 

                                                           
 (.ٕٕٛٓ(, ومسلم )ٖٔٙ٘البخاري ) (ٔ)
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 [القبلة عند قضاء الحاجةالنهي عن استقبال ]

ـْ)–33 صعم-يَمَٗمْدََن٣َمَٞم٣مَرؽُمقُلاهللَِّ»وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-ؽَمْٙمََمَنَوفَم

َتٛمِْجَلزم٣ِميْمَٝمِٚمكِم,-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ًْ َٞم َأْن زَمْقٍل,َأْو َأْو زمَِٕم٣مئٍِط ٌَْٙم٥َم ايْمِٗم َتْٗمٌَِؾ ًْ َٞم َأْن

شمَ ـْ َِم َتٛمِْجَلزمَِٟموَمؾَّ ًْ َتٛمِْجَلزمَِرصِمٝمٍعَأْوفَمْٓمٍؿَأْوَأْنَٞم ًْ َأضْمَج٣مٍر,َأْوَأْنَٞم شاَلشَم٥ِم
(ٔ)

.

ٙمِؿٌ ًْ (.َرَواُهَُم

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُبعضُآدابُقضاءُالحاجة

ش.ؽمٙمَمن»قوله:ُ

رؿمقياًل,ومٝمؾ:فم٣مشَم٣مئتكموَخًكم ؽمٛم٥م,هقايمٖم٣مردريضاهللفمٛمف,فُمٚمِّ

وومٝمؾ:شمالشمَمئ٥موَخًكمؽمٛم٥م,ىم٣منجمقؽمًٝم٣مَمـفم٣ٌمدايمٛم٣مر,شمؿسمٛمٌم,واٞمتٗمؾ

أناؾمؼماه ضمتكىم٣منآطمرفمٜمده وَمـراه٤مإلمراه٤م, َمـومسإلمومس,

ايمٝمٜمقدَمـرصم٣ملَمـايمٔمرب,همٌٗملفمٛمدهؿَم٣مؾم٣مءاهللفمزوصمؾأنيٌٗمك,شمؿ

ٞمٗمؾإلماظمديٛم٥م.

٣ممأَحددمَمًٛمدهَمـضمدي٧موومدأطمرجومِم٥مإؽمالمؽمٙمَمنايمٖم٣مرداْلَم

٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم, فَم ـِ ٌِْداهللِزْم .زمْمقهل٣موهمٝمٜم٣مفمػمةفَم

                                                           
( قيل لسلماف: قد علمكم نبيكم صلى اهلل عليو وسلم كل شيء حتى الخراءة. ٕٕٙرواه مسلم ) (ٔ)

 قاؿ: أجل. لقد نهانا ... الحديث
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فَمٛمُْف,وَم٣مَل:ىُمٛم٣َّم اهللَُّ َريِضَ َأيِبُهَرْيَرَة ـْ وصم٣مءدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم

ؽُمق فَمَٙمْٝمِف هَمُٟمْٞمِزيَم٦ْم َؿ, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ فِمٛمَْد اجُلُٚمَٔم٥ِم:صُمُٙمقؽًم٣م َرُة

ِِبِؿْ} َِمٛمُْٜمْؿظم٣ََّمَيْٙمَحُٗمقا ـَ ُهْؿَي٣مَرؽُمقَل3]اجلٚمٔم٥م:{َوآطَمِري ـْ [وَم٣مَل:وُمْٙم٦ُم:ََم

اهللَِّ َرؽُمقُل َوَوَع , ايمَٖم٣مِرِد  ؽَمْٙمََمُن َوهمِٝمٛم٣َم شَماَلشًم٣م, ضَمتَّكؽَمَٟمَل ُيَراصِمْٔمُف اهللَِّ؟هَمَٙمْؿ

َيَد َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ وَم٣مَل: شُمؿَّ ؽَمْٙمََمَن, فَمعَم ٣م,»ُه ايمث َريَّ فِمٛمَْد اِْليََمُن ىَم٣مَن يَمْق

َه٠ُمَٓءِ-َأْوَرصُمٌؾ-يَمٛم٣َميَمُفِرصَم٣مٌل ـْ شَِم
(ٔ)

.

ش.يمٗمدَن٣مٞم٣مرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ

للحدٌثُقصةُلمٌُذكرهاُالمصنؾُرحمهُهللاُتعالى:

,وَم٣مَل:ومِٝمَؾيَمُف:ريضاهللفمٛمفدمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مؽَمْٙمََمنََم٣موهل

هَمَٗم٣مَل: وَم٣مَل: َراَءَة ضَمتَّكاخْلِ ٍء َرْ ىُمؾَّ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ َٞمٌِٝم ُ٘مْؿ َٚمُ٘مْؿ فَمٙمَّ وَمْد

ٌَْٙم٥َميمَِٕم٣مئٍِط,َأْوزَمْقٍل,َأوْ»َأصَمْؾ َتْٗمٌَِؾايْمِٗم ًْ َتٛمِْجَلزم٣ِميْمَٝمِٚمكِم,َأْويَمَٗمْدََن٣َمَٞم٣مَأْنَٞم ًْ َأْنَٞم

َتٛمِْجَلزمَِرصِمٝمٍعَأْوزمَِٔمْٓمؿٍ ًْ شَماَلشَم٥ِمَأضْمَج٣مٍر,َأْوَأْنَٞم ـْ َِم َتٛمِْجَلزمَِٟموَمؾَّ ًْ شَأْنَٞم
(ٕ)

,ودم

َراَءةَ»يمٖمظ: َٚمُ٘مُؿاخْلِ ُٚمُ٘مْؿضَمتَّكُئَمٙمِّ ٌَُ٘مْؿُئَمٙمِّ َأَرىَص٣مضِم ىُمقَنإِنِّ ش.وَم٣مَليَمٛم٣َماظمُْمْمِ

.وومدسمّمٚمـهذااحلدي٧مفمدةَم٣ًمئؾ

ُحكمُاستقبالُالقبلةُببولُأوُبعائط:ُ

اطمتٙمػايمٔمٙمَمءدمهذهاظمًٟميم٥مإلمأومقال:وومد

                                                           
 (.ٕٙٗ٘(, ومسلم في صحيحو )ٜٚٛٗأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)
 (. ٕٕٙأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٕ)



 النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة[] 

ُ 

[534] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

وآؽمتدزم٣مراألول: آؽمتٗم٣ٌمل َمٛمع َمـ َمْمٙمًٗم٣مَمٛمٜمؿ إزمٛمٝم٥م, دم

.وزمفوم٣ملؽمٖمٝم٣منايمثقريومقلأيبأيقبريضاهللفمٛمفوايمِمح٣مريوهذا

الثانً: َمٛمع َمـ دمَمٛمٜمؿ زمَم ًٓ َمًتد آؽمتدزم٣مر, دم وأذن آؽمتٗم٣ٌمل,

َٞم٣مؽًم٣مَيُٗمقيُمقَنإَِذا ُفىَم٣مَنَيُٗمقُل:إِنَّ فُمَٚمَر,َأٞمَّ ـِ ٌِْداهللَِّزْم ايمِمحٝمحكم,َمـضمدي٧مفَم

 ـُ زْم اهللَِّ ٌُْد فَم زَمْٝم٦َماظَمْٗمِدِس,هَمَٗم٣مَل َوَٓ ٌَْٙم٥َم ايمِٗم َتْٗمٌِِؾ ًْ سَم هَماَل وَمَٔمْدَتفَمعَمضَم٣مصَمتَِؽ

اهلُلفَمَٙمْٝمِف"َر:فُمٚمَ يَمَٗمْداْرسَمَٗمْٝم٦ُمَيْقًَم٣مفَمعَمـَمْٜمِرزَمْٝم٦ٍميَمٛم٣َم,هَمَرَأْي٦ُمَرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ

َؿ ٣مصَمتِفِ»َوؽَمٙمَّ َتْٗمٌاًِلزَمْٝم٦َماظَمْٗمِدِسحِلَ ًْ ,َُم
شفَمعَميَمٌِٛمََتكْمِ

(ٔ)
.

 »ويمٖمظَمًٙمؿ: ضَمْٖمَِم٥َم, ُأطْمتِل زَمْٝم٦ِم هَمَرَأْي٦ُم»َروِمٝم٦ُمفَمعَم َصعمَّ اهللِ َرؽُمقَل

ٌَْٙم٥مِ َتْدزمَِرايْمِٗم ًْ ٣مِم,َُم َتْٗمٌَِؾايمُمَّ ًْ ٣مصَمتِِف,َُم َؿوَم٣مفِمًداحِلَ ش.اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ

زمحدي٧مصم٣مزمرالثالث: ًٓ َمًتد آؽمتٗم٣ٌملٓآؽمتدزم٣مر, َمٛمٜمؿَمـصمقز

 وَم٣مَل: فمٛمٜمَم, اهللريضاهلل فمٌد فَمٙمَ»زمـ اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َٞمٌِل  َأْنََنَك َؿ َوؽَمٙمَّ ْٝمِف

َتْٗمٌُِٙمَٜم٣م ًْ ٌََضزمَِٔم٣مٍمَي ٌَْؾَأْنُيْٗم ٌَْقٍل,هَمَرَأْيُتُفوَم ٌَْٙم٥َمزمِ َتْٗمٌَِؾايْمِٗم ًْ شَٞم
(ٕ)

.

ُُرحمهُهللاُتعالى:ُُمسلماإلمامُصحٌحُُوقدُثبتُفً

 ُهَرْيَرَة -َمـضمدي٧مَأيِب فَمَٙمْٝمِف-ريضاهللفمٛمف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقِل ـْ فَم



                                                           
 (.ٕٙٙ(, ومسلم في صحيحو )٘ٗٔأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)
(, وحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل كما ٕٖ٘(, وابن ماجو )ٜ(, والترمذي )ٖٔأخرجو أبو داود ) (ٕ)

 في صحيح السنن.



 النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة[] 
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 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 وَم٣مَل: َؿ »َوؽَمٙمَّ َٓ َو ٌَْٙم٥َم, ايْمِٗم َتْٗمٌِِؾ ًْ َي هَماَل ضَم٣مصَمتِِف, فَمعَم َأضَمُدىُمْؿ صَمَٙمَس إَِذا

َتْدزمِْرَه٣م ًْ شَي
(ٔ)

.

اظمتٟمطمريـ,فمٛمٜمَمدممجعَمـاظمتٗمدَمكم,وذه٤مازمـفمٚمرريضاهللالرابع:

همال ايمٌٛمٝم٣من دم ىم٣من إذا وأَم٣م ايمِمحراء, أي خمتصزم٣ميمٖمّم٣مء, ايمٛمٜمل أن إلم

ضمرج.

ويمذيمؽىم٣منازمـفمٚمرريضاهللفمٛمٜمَمرزمَمزمركٞم٣مومتفشمؿزم٣ملإيمٝمٜم٣م.

ايمُمٔمٌلظم٣مذىمريمفضمدي٧مأيبهريرةريضاهللفمٛمفهذااجلٚمعرويفمـو

دمايمٛمٜملفمـآؽمتٗم٣ٌملوآؽمتدزم٣مروضمدي٧مازمـفمٚمرريضاهللفمٛمٜمَم,وم٣مل:

كاحلَْ ًَ فِمٝم ـْ َٞم٣مهمٍِع,إٞمَمذيمؽدمايمِمحراء,ىمَمدمؽمٛمـازمـَم٣مصمففَم ـْ ٛم٣َّمِط,فَم

 وَم٣مَل: فُمَٚمَر, ـِ ازْم ـِ ىَمٛمِٝمِٖمِف,»فَم دِم َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل َرَأْي٦ُم

ٌَْٙم٥مِ َتْٗمٌَِؾايْمِٗم ًْ ش.َُم

 ك: ًَ فِمٝم َأزُمقوَم٣مَل َوَصَدَق فُمَٚمَر, ـُ ازْم َصَدَق هَمَٗم٣مَل: , ْٔمٌِلِّ ٙمُمَّ
يمِ َذيمَِؽ هَمُٗمْٙم٦ُم

٣موَمْقُلَأيِبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,هَمَٗم٣مَل:ُهَرْيَرَةريض ْحَراِء,»اهللفمٛمف,َأَمَّ دِمايمِمَّ

َتْدزمِْرَه٣م ًْ َي َٓ ٌَْٙم٥َم,َو َتْٗمٌِِؾايْمِٗم ًْ َي ايْمَ٘مٛمِٝمَػيَمْٝمَسهمِٝمِفشَٓ فُمَٚمَر,هَم١مِنَّ ـِ ٣موَمْقُلازْم َوَأَمَّ

                                                           
 (.ٕ٘ٙأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)



 النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة[] 
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[536] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ٌَْٙم٥ٌم,اؽْمَتْٗمٌِْؾهمِٝمِفضَمْٝم٧ُمؾِمئ٦َْم شَمٛم٣َمَأزُمقضَم٣مسمٍِؿوَم٣مَلَأزُمقاحلَْ"وِم ؽَمَٙمَٚم٥َم:َوضَمدَّ ـُ زْم ـِ ًَ

َُمقؽَمك,هَمَذىَمَرَٞمْحَقهُ ـُ ٌَْٝمُداهللَِّزْم شَمٛم٣َمفُم "وَم٣مَل:ضَمدَّ
(ٔ)

.

ُُ:(1ُ/16)ُالسننُقالُالخطابًُفًُمعالم

مجٔم٣مذيمؽدمٕنأولمايمٖمٗمٜم٣مءَمـسم٣مزمٔمفوَمـفمٚمرازمـإيمٝمفذه٤مايمذي

أيقبأيبومقلودمىمٙمٜم٣م,وصمقهٜم٣مفمعمواؽمتٔمَمهل٣ماظمختٙمٖم٥مإطم٣ٌمرزمكم

ىػا.يمفوإؽمٗم٣مطإطم٣ٌمريمٌٔمضسمٔمْمٝمؾوؽمٖمٝم٣من
 ضمتكٓيراهَمٙمؽ,أوصمٛمل,أوأضمدَمـفم٣ٌمداهللفمزوصمؾ,وٓوومٝمؾ:

إن ايمٙمٜمؿ ووم٣مل: اخلالء دطمؾاْلٞم٣ًمن إذا وٓؽمٝمَم ايم٘مالم, ديمٝمؾفمعمهذا

أفمقذزمؽَمـاخل٧ٌمواخل٣ٌمئ٧م.

اظمذه٤م هقوَمعذيمؽهمٜمذا ازمـفمٚمرريضاهللفمٛمٜمَم, ايمذيذه٤مإيمٝمف

أومرباظمذاه٤م,يمٙمجٚمعزمكمإديم٥م.

وم٣ملزمفزمٔمّمٜمؿوهق:أنآؽمتٗم٣ٌملوآؽمتدزم٣مريمٙمٗمٌٙم٥مطم٣مصالخامس:

زم٣ميمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,وايمٗمقلزم٣مخلِمقصٝم٥محيت٣مجإلمديمٝمؾ.

السادس: ايمٛمٌلصعم همٔمؾ أن وهق ايمٔمٙمؿ, زمٔمضأهؾ زمف فمٙمٝمفوم٣مل اهلل

وفمعمآيمفوؽمٙمؿئمتػمٞم٣مؽمًخ٣ميمٙمٛمٜمل,وايمٛمًخأيًّم٣محيت٣مجإلمزمٝم٣من.

                                                           
, كما في بأنو ضعيف جًدا فيو:اإلماـ األلباني رحمو اهلل  وقاؿ(, ٖٕٖأخرجو ابن ماجو في سننو ) (ٔ)

 صحيح ابن ماجو.



 النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة[] 

ُ 

[537] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

وهقأناجلٚمعزمكمَنلايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿفمـالسابع:

 ىمَمدمضمدي٧مازمـفمٚمر وهمٔمٙمف فمعمأنهمٔمؾوذيمؽ, صم٣مزمرريضاهللفمٛمٜمَم,

يؿإلمايم٘مراه٥م.ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿطمرجزم٣مَٕمرَمـايمتحر

ش.ايمٗمٌٙم٥م»قوله:ُ

فُمَٚمَروَم٣مَل:َروِمٝم٦ُم ـِ اظمرادِب٣مايم٘مٔم٥ٌم,ظم٣مصم٣مءدمزمٔمضايمرواي٣متحلدي٧مازْم

ضَم٣مصَمتِِف فَمعَم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ هَمَرَأْي٦ُم ضَمْٖمَِم٥َم, زَمْٝم٦ِم فَمعَم َيْقًَم٣م

ٌَ َتْدزمَِرايْمَ٘مْٔم ًْ ٣مِمَُم َتْٗمٌَِؾايمُمَّ ًْ .(2)"٥مَُِم

هقاحلدثاظمًتٕمٙمظ.ش:زمٕم٣مئط»قوله:ُ

َمٔمروف.ش:أوزمقل»قوله:ُ

ش.أوأنٞمًتٛمجلزم٣ميمٝمٚمكم»قوله:ُ

َوؽَمٙمََّؿ: فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقُل وَم٣مَل وَم٣مَل: وَمَت٣مَدَة, ضمدي٧مَأيِب سمٗمدمَمٔمٛم٣م

ٌُقُل,» َوُهَقَي زمَِٝمِٚمٝمٛمِِف َأضَمُدىُمْؿَذىَمَرُه َـّ َ٘م
ًِ ُيْٚم اَلِءزمَِٝمِٚمٝمٛمِِف,َٓ اخْلَ ـَ ْحَِم ًَّ َيَتَٚم َٓ َو

َٞم٣مءِ ْسدِماْْلِ َيَتٛمَٖمَّ َٓ ش.َو

 احلدي٧م آؽمتٛمج٣مءوهذا هق ايمتٚمًح هم١من ذيمؽزمٚمٔمٛم٣مه, دم ويدطمؾ

.ايمدزمروايمٗمٌؾدمايمتٚمًح

                                                           
(, وصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل كما في صحيح سنن الترمذي ٔٔأخرجو الترمذي في سننو ) (ٔ)

 ( ٕٕٖوكذلك صحيح, ابن ماجة )



 النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة[] 

ُ 

[538] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

أواحلج زم٣مظم٣مء, آؽمتٛمج٣مء دمزم٣مِبةر٣مويدطمؾهمٝمف زم٣ميمٝمٚمكمهمالَيقز٣موَم٣م

.رءَمـذيمؽ

وهذاْلىمراَمٜم٣موسممميٖمٜم٣م4وٕنَمقاؿمـاؽمتخداَمٜم٣منمغمهم٣محلدي٧مفم٣مم,

َمقاؿمـاؽمتخدامايمٝم٣ًمر.

ش.أوأنٞمًتٛمجلزمٟمومؾَمـشمالشم٥مأضمج٣مر»قوله:ُ

أيأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿٞمــٜمكفمــــآؽمتٛمـــج٣مءأو

آؽمتجَمرزمٟمومؾَمـشمالشم٥مأضمج٣مر.

.أواخلُم٤م,َمـاظمٛم٣مديؾ,٣ميدطمؾدمذيمؽَم٣مىم٣مندمزم٣مِب

ُحكمُاًلستجمارُبالعظمُأوُبالبعر:ُ

دمصحٝمحوايمٌٔمر,ىمَمدمضمدي٧مايم٣ٌمبوَٓيقزآؽمتجَمرزم٣ميمٔمٓمؿ,و

 َيُٗمقُل: ريضاهللفمٛمٜمَم, اهلُل»َمًٙمؿَمـضمدي٧مصَم٣مزمًِرا َصعمَّ اهلِل َرؽُمقُل ََنَك

ٌَْٔمرٍ َحزمَِٔمْٓمٍؿ,َأْوزمِ ًَّ َؿَأْنُيَتَٚم شفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ
(ٔ)

وؽمٝمٟميتذىمرايم٤ًٌمدماظمٛمعَمٛمٜمَم.,

ُحكمُاًلستنجاءُواًلستجمارُبأقلُمنُثالثةُأحجار:ُ

ُ:اختلؾُالعلماءُفًُهذهُالمسألةُإلىُأقوال

زمٟمومؾَمـاألول: يًتٛمجل َٓيزئأن أٞمف إلم ايمٔمٙمؿ أهؾ ذه٤ممجٜمقر

شمالشم٥مأضمج٣مر.



                                                           
 (.ٖٕٙأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)



 النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة[] 

ُ 

[539] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ُُ:(1ُ/12)ُالسننُفًُمعالمرحمهُهللاُتعالىُالخطابًُُاإلمامُقال

وومعوإنَيقزٓأضمج٣مرشمالشم٥مَمـأومؾفمعمآومتِم٣مرأنايمقاوحايمٌٝم٣من

دوَن٣مزمَماْلٞمٗم٣مء فمددٓؾمؼماطي٘مـَلضم٤ًماْلٞمٗم٣مءزمفايمٗمِمدىم٣منويمق.

أن٣مَمٔمٙمقَمًىم٣منإذهم٣مئدةدوَن٣مَم٣مفمعمآومتِم٣مرسمركدموَٓمٔمٛمكايمثالث

وىم٣من٣ميمٖمٓمًايمٔمدداؾمؼمطهمٙمَّموزم٣مظمًحتكمايمقاضمدةزم٣مظمًح٥ميٗمعومداْلٞمٗم٣مء

ىػا.٣مَمٔمًيمألَمريـإَي٣مبأٞمففمعمدل٣موٚمٛمًاخلػمَمٔمٗمقلَمـاْلٞمٗم٣مء
.َمذه٤ماحلٛمٖمٝم٥مأناْلٞمٗم٣مءإذاضمِمؾزم٣محلجرايمقاضمدىمٖمكالثانً:

وايمِمحٝمحأٞمفيمقاؽمتٛمجكزمٟمومؾَمـشمالشم٥مأضمج٣مروأزالايمٛمج٣مؽم٥م,صم٣مز4

صحٝمحايمٌخ٣مري,ظم٣ميٟميتَمٔمٛم٣مَمـضمدي٧مازمـَمًٔمقدريضاهللفمٛمف,وهقدم

َأضْمَج٣مٍر,»وم٣مل: زمَِثاَلشَم٥ِم آسمَِٝمُف َأْن هَمَٟمََمَرِن ايمَٕم٣مِئَط َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ َأسَمكايمٛمٌَِّل 

٣م, ِِبَ هَمَٟمسَمْٝمُتُف َرْوشَم٥ًم هَمَٟمطَمْذُت َأصِمْدُه, هَمَٙمْؿ ايمث٣َّميم٧َِم ٦ُم ًْ َوايمَتَٚم , ـِ ضَمَجَرْي هَمَقصَمْدُت

َوأَ ـِ وْهَمَٟمطَمَذاحَلَجَرْي شَهَذاِرىْمٌس»َووَم٣مَل:ششَم٥مَيْمَٗمكايمرَّ
(ٔ)

.

ُ:بالماءالنبًُصلىُهللاُعلٌهُوسلمُُاستنجاء

 ٞمٔمؿ دمومد ىمَم زم٣مظم٣مء, وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل اؽمتٛمجك

أٞمف َمٔمٛم٣م, سمٗمدم وومد ايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مأٞمسزمـَم٣ميمؽريضاهللفمٛمف

»وم٣مل: اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقُل َأَٞم٣م,َونُماَلٌمىَم٣مَن هَمَٟمَْحُِؾ اَلَء َيْدطُمُؾاخْلَ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف

َتٛمِْجلزم٣ِمظم٣َْمءِ ًْ ََم٣مٍء,َوفَمَٛمَزًةهَمَٝم ـْ ش.َٞمْحِقي,إَِداَوًةَِم

                                                           
 (.ٙ٘ٔأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)



 النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة[] 
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[541] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 ويذه٤م يٛمٗمل ٕٞمف إهمّمؾ وإشمروهق إزايم٥مايمٔمكم دم إزمٙمغ همٜمق ,

ايمٛمج٣مؽم٥موإشمر.

ش.أوأنٞمًتٛمجلزمرصمٝمعأوزمٔمٓمؿ»قوله:ُ

َم٣مدمذيمؽوايم٤ًٌم صم٣مءدمصحٝمحايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةَريِضَ

يمَِقُوقئِِف إَِداَوًة َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ََمَع حَيِْٚمُؾ ىَم٣مَن ُف َأٞمَّ فَمٛمُْف: اهللَُّ

٣م,هَمَٗم٣مَل: ِِبَ ٌَُٔمُف ٌَْٝمٛمَََمُهَقَيْت َهَذا؟»َوضَم٣مصَمتِِف,هَم ـْ َأزُمقُهَرْيَرَة,هَمَٗم٣مَل:هَمَٗم٣مَل:َأَٞم٣مشََم

زمَِرْوشَم٥مٍ» َوَٓ زمَِٔمْٓمٍؿ سَمْٟمسمِٛمِل َوَٓ ٣م, ِِبَ َأؽْمَتٛمِْٖمْض َأضْمَج٣مًرا ازْمِٕمٛمِل زمَِٟمضْمَج٣مٍرش. هَمَٟمسَمٝمُْتُف

هَمَرَغ هْم٦ُمضَمتَّكإَِذا اْٞمٌَمَ شُمؿَّ صَمٛمٌِِْف, إلَِم ضَمتَّكَوَؤْمُتَٜم٣م شَمْقيِب, ؿَمَرِف دِم َأَْحُِٙمَٜم٣م

ْوشَم٥ِم؟وَم٣مَل:ََمَُمْٝم٦ُم,همَ ُفَأسَم٣مِن»ُٗمْٙم٦ُم:ََم٣مزَم٣مُلايمَٔمْٓمِؿَوايمرَّ ,َوإِٞمَّ ِـّ ؿَمَٔم٣مِماجِل ـْ ٣مَِم مُهَ

وا َيُٚمر  َأْنَٓ ْؿ هَلُ اَد,هَمَدفَمْقُتاهللََّ َٟميُمقِنايمزَّ ًَ ,هَم ـ  َٞمِِمٝمٌكَِم,َوٞمِْٔمَؿاجِل ِـّ َوهْمُدصِم

َوصَمُدوافَمَٙمٝمْ َّٓ شَٜم٣مؿَمَٔم٣مًَم٣مزمَِٔمْٓمٍؿ,َوَٓزمَِرْوشَم٥ٍمإِ
(ٔ)

.

ُٔمقٍدريضاهللفمٛمفو ًْ ََم ـُ وَم٣مَل:أن-صم٣مءدمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مازْم

 وم٣مل: وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل ََمَٔمُف»ايمٛمٌلصعم ٦ٌُْم هَمَذَه ِـّ اجْلِ َدافِمل َأسَم٣مِن

ايْمُٗمْرآنَ َوؽَمشهَمَٗمَرْأُتفَمَٙمْٝمِٜمُؿ ٞمغَِماَِنِْؿ َوآشَم٣مَر آشَم٣مَرُهْؿ هَمَٟمَراَٞم٣م زمِٛم٣َم َٟميُمقُهوَم٣مَل:هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ

اَدهَمَٗم٣مَل: فَمْٓمٍؿُذىمَِراؽْمُؿاهللِفَمَٙمْٝمِفَيَٗمُعدِمَأْيِديُ٘مْؿَأْوهَمَرََم٣مَيُ٘مقُن"ايمزَّ يَمُ٘مْؿىُمؾ 

                                                           
 (.ٖٓٙٛأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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َؿ: َوؽَمٙمَّ اهلُلفَمَٙمْٝمِف َصعمَّ ُ٘مْؿ.هَمَٗم٣مَلَرؽُمقُلاهللِ فَمَٙمٌػيمَِدَوازمِّ زَمْٔمَرٍة ًَمَوىُمؾ  هَماَل»حَلْ

ُ َتٛمُْجقاِِبََِمهَم١مَِنَّ ًْ شََمؿَمَٔم٣مُمإطِْمَقاٞمُِ٘مؿْسَم
(ٔ)

.

زم٣ميمرصمٝمع,همٗمدأنايمٛمٜمليمٕمغمذيمؽ,وهقأنآؽمتٛمج٣مءزم٣ميمٔمٓمؿ,أووومٝمؾ:

 َمالَمًتف إلم إزايم٥ماي٠مدي َمٛمٜمَم حيِمؾ وٓ ايمتٛمجسزمف, يٗمع شمؿ يمرؿمقزم٥م,

ايمٛمج٣مؽم٥م.

ُُ:(ُحٌثُقال1/54وهذاُاختٌارُالخطابًُفًُمعالمُالسننُ)

زمؾيزهل٣مَلٞمج٣مؽم٥مٓومكوإذاٞمجسايمرصمٝمعأنإَمريـزمكموايمٖمرق

فمـهمٝمزيٙمفإذىيتٛم٣مولايمذيايمْم٣مهرىم٣محلجرويمٝمسٞمج٣مؽم٥ميزيده٣م

ىػا.أصٙمففمـويٗمْمٔمفَمقؤمف
**********









                                                           
 (.ٓ٘ٗأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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 [جواز استقبال واستدبار القمرين]

)–31 ضَمِدي٧ِم ـْ َِم ٌَْٔم٥ِم ًَّ َويمِٙم قَب َأي  -َأيِب َتْٗمٌُِٙمقا»ريضاهللفمٛمف: ًْ سَم َٓ

زُمقا وُمقاَأْونَمرِّ َذِّ ـْ
زَمْقٍل,َويَم٘مِ َٓ ٌَْٙم٥َمزمَِٕم٣مئٍِطَو شايْمِٗم

(ٔ)
(.

*******************************الشرح:

ش:ويمٙمًٌٔم٥م»قوله:ُ

أصح٣مبايم٘مت٤مايمًت٥م,َمعزي٣مدةأَحددمَمًٛمده.أي

ُوالحدٌثُمخرجُفًُالصحٌحٌنُوؼٌرهماُبلفظُأطولُمنُهذا:

َأي قَب َأيِب ـْ َوؽَمٙمََّؿريضاهللفمٛمفإَْٞمَِم٣مِريِّهمَٔم فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ ,

وُمقاَأْو»وَم٣مَل: َذِّ ـْ
َتْدزمُِروَه٣مَويَم٘مِ ًْ سَم ٌَْٙم٥َم,َوَٓ َتْٗمٌُِٙمقاايمِٗم ًْ َطهَماَلسَم

إَِذاَأسَمْٝمُتُؿايمَٕم٣مئِ

زُمقا نَمرِّ ش َأي قَب: َأزُمق هَمَقصَمْد»وَم٣مَل ْٟمَم ايمُمَّ ٌَْٙم٥ِمهَمَٗمِدَْمٛم٣َم ايمِٗم ٌََؾ وِم زُمٛمَِٝم٦ْم ََمَراضِمٝمَض َٞم٣م

َتْٕمِٖمُراهللََّسَمَٔم٣ملَمهَمٛمَٛمَْحِرُف,وَ ًْ .شَٞم

هقطم٣ميمدزمـزيدإٞمِم٣مري:شَمـضمدي٧مأيبأيقبريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

ريضاهللفمٛمف,َمـأطمقالايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

ـاظمديٛم٥مٞمزلدمزمٝمتف,وهقَمايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿظم٣مومدمو

وصمؾ فمز اهلل ؽمٌٝمؾ دم اظمج٣مهديـ فمٛمد, ايمٗمًْمٛمْمٝمٛمٝم٥م دم ودهمـ ومتؾ همٗمد

أؽمقاره٣م.

                                                           
(, ٖٕ - ٕٔ(, والنسائي )ٜ(, وأبو داود )ٕٗٙ(, ومسلم )ٜٖٗو  ٗٗٔبخاري )أخرجو ال (ٔ)

 (. ٕٔٗو  ٚٔٗو  ٙٔٗو  ٗٔٗ/ ٘(, وأحمد )ٖٛٔ(, وابن ماجو )ٛالترمذي )
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ايموِب يرىذا ىم٣من فمٛمف ريضاهلل أيقب أزم٣م أن فمعم ايمٔمٙمَمء اضمت٨م ٙمٖمظ

ايمتحريؿ.

ودمَمٔمٛم٣مهوٓسمًتدزمروا,وأَم٣م:شسمًتٗمٌٙمقاايمٗمٌٙم٥مزمٕم٣مئطوٓزمقلٓ»قوله:ُ

اظمًٟميم٥م,ووم٣مل:إٞمَمايمٛمٜملفمـآؽمتٗم٣ٌمل,ٓآؽمتدزم٣مر,همٗمقيمفيرد4َمـمجددم

ٕناحلدي٧مدالفمعمايمٔمٚمقم.

وذيمؽٕهؾاظمديٛم٥موَمـدمصمٜمتٜم٣مَمـ:شويم٘مـذومقا,أونمرزمقا»قوله:ُ

.أهؾايمٝمٚمـوايمُم٣مم

ُ أوايمٗمٚمر,فٌه: إلمفمدماؽمتٗم٣ٌملايمُمٚمس, ايمذيـذهٌقا ردفمعمايمٖمٗمٜم٣مء

أوىمراهٝم٥مذيمؽ4هم١مناْلٞم٣ًمنٓؽمٝمَمايمٝمٚمٛملوايمُم٣مَملووم٦مومّم٣مءاحل٣مصم٥م,

إذاَليًتٗمٌؾايمُمٚمسوايمٗمٚمر,ؽمٝمًتٗمٌؾايم٘مٔم٥ٌم.

ُُ:(1/195فًُالسٌلُالجرارُ)رحمهُهللاُتعالىُقالُالشوكانًُ

."واؽمتدزم٣مرمه٣موايمٗمٚمريـايمٗمٌٙمتكمواؽمتٗم٣ٌمل"قوله:ُ 

أومقل مج٣مفم٥مفمـشم٣مزم٦مذيمؽفمـهم٣ميمٛمٜملواؽمتدزم٣مره٣مايمٗمٌٙم٥ماؽمتٗم٣ٌملأَم٣م:

اهللصعمايمٛمٌلإرمَمرهمقفم٣مواؽمتدزم٣مره٣ماؽمتٗم٣ٌمهل٣مفمـايمٛمٜملروواايمِمح٣مزم٥مَمـ

.نمغممه٣مدموزمٔمّمٜم٣مايمِمحٝمحكمدمإضم٣مدي٧مهذهوزمٔمضوؽمٙمؿفمٙمٝمف

وؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعمأٞمفرويَم٣مذيمؽيٌمفوٓايمتحريؿايمٛمٜملوضمٗمٝمٗم٥م

ايمٗمقلئم٣مرضٓوؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعمهمٔمٙمفأنفمرهمٛم٣مكهمٗمدذيمؽهمٔمؾ

ىم٣منوإٓذيمؽدمزمفآومتداءأرادأٞمففمعمديمٝمؾيدلأنإٓزم٣مَٕم٥ماخل٣مص
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هقوذيمؽَتريرأزمٙمغحمررةإصقلدمَمٗمررةاظمًٟميم٥موهذهزمفطم٣مص٣مهمٔمٙمف

يدلَم٣موم٣ممومدايمٖمٔمؾهذاَمثؾأنومدرٞم٣مويمقَمٛمِمػفمعمَيٖمكٓىمَماحلؼ

ضمٖمِم٥مزمٝم٦مدموهقرآههم١مٞمفزم٣ميمٔمٚمرانطم٣مص٣مذيمؽيم٘م٣منهمٝمفزمفايمتٟمدفمعم

.يمٌٛمتكمزمكمىمذيمؽ

رؽمقلأنَمٔمٗمؾأيبزمـَمٔمٗمؾضمدي٧مإٓهمٝمفي٘مـهمٙمؿاظمٗمدسزمٝم٦موأَم٣م

أزمقأطمرصمفنم٣مئطأوزمٌقلايمٗمٌٙمتكمسمًتٗمٌؾأنَنكوؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعماهلل

ضمج٥مزمفسمٗمقمهمالوهقجمٜمقلَمٔمٗمؾفمـيمفويايمرازيدأزمقإؽمٛم٣مدهودموددا

َتريؿفمدمفمعماْلمج٣معيباخلْم٣مٞمٗمؾوومدنمغمهاظمٗمدسزمٝم٦مدميردوَل

ٕنؽمٚمتٜمؿفمعمهقوَمـاظمديٛم٥مزمٟمهؾطم٣مصإٞمفوومٝمؾاظمٗمدسزمٝم٦ماؽمتٗم٣ٌمل

.يمٙم٘مٔم٥ٌماؽمتدزم٣مرهؿيًتٙمزماظمٗمدسزمٝم٦ماؽمتٗم٣ٌمل

همٜمذازم٣ميمٗمٝم٣مسايم٘مٔم٥ٌمضم٘مؿيمفي٘مقناظمٗمدسزمٝم٦مأنَمـومٝمؾَم٣موأَم٣م

حمؾىمؾدمذيمؽيمزمايمممفاجل٣مَمعىم٣منإنٕٞمفايم٣ٌمؿمالتأزمْمؾَمـايمٗمٝم٣مس

اهللصعمَمًجدهأويمٝم٣مدطمقٓذيمؽدمويدطمؾايمممفوتسمٖم٣موإنذيػ

ومداظمٗمدسزمٝم٦مأنزمج٣مَمعذيمؽىم٣منوإنوٞمحقمه٣موم٣ٌمءوَمًجدوؽمٙمؿفمٙمٝمف

سمًتٗمٌٙمفيم٘مقٞمفذيمؽىم٣منوإنذيمؽٞمًخهمٗمدايم٘مٔم٥ٌماؽمتٗم٣ٌملومٌؾومٌٙم٥مىم٣من

وؽمٛم٥مشم٣مزمت٥مذئم٥مذيمؽوأنزمٚمخ٣ميمٖمتٜمؿإَمرايمممئم٥مدمسمٗمررهمٗمدايمٝمٜمقد

.وم٣مئٚم٥م
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ذيمؽفمعميدلَلهم١مٞمفايمٖمروعأهؾنمرائ٤مَمـهمٜمذاايمٗمٚمريـاؽمتٗم٣ٌملوأَم٣م

فمعمىمذبهمٜمقذيمؽدمرويوَم٣مؤمٝمػوٓضمًـوٓصحٝمحٓديمٝمؾ

زم٣ميمٗمٝم٣مسذيمؽىم٣منوإنزمكمايم٘مذارواي٥موَمـوؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعماهللرؽمقل

ي٣مسمقرده٘مذاَم٣مايمٗم٣مئسهلذاويٗم٣ملايمراومعفمعماخلرقاسمًعهمٗمدايمٗمٌٙم٥مفمعم

إصؾهم١منزم٣ميمٗمٚمريـايمٛمغماتايمٛمجقمإحل٣مقهذاَمـوأفمج٤ماْلزمؾؽمٔمد

ذهم٣مهل٣مهم١منايمًَمءيٙمحؼأنايمٗم٣مئسهلذايٛمٌٕملوىم٣منزم٣ميمٖمرعهم٘مٝمػزم٣مؿمؾ

ايمٔم٣ٌمداتَم٘م٣منَٕن٣مإرضيٙمحؼشمؿاظمالئ٘م٥مَمًتٗمريم٘مقَن٣مفمٓمٝمَم

احل٣مصم٥موم٣ميضفمعميّمٝمؼهمحٝمٛمئذايمِم٣محلكماهللفم٣ٌمدوَمًتٗمروايمْم٣مفم٣مت

.احل٣مصم٥مومّم٣مءفمٛمدايمٔم٣مَلهذافمـَيرجأنوحيت٣مجرضم٦ٌمزمَمإرض

يٌ٘ملايمتلإَمقرَمـاهللأضم٘م٣ممإشم٣ٌمتدمهؾايمت٣ًميٖمٔمؾَم٣ماهللوؽمٌح٣من

ىػا.أطمرىَمٛمٜم٣مويّمحؽسم٣مرةهل٣م
وفًُالحدٌثٌن: اهلل َمـؾمٔم٣مئر وأَن٣م ايمٗمٌٙم٥م, ؾمٟمن واهللسمٔمٓمٝمؿ ,

سَمْٗمَقىايْمُٗمُٙمقِب}يٗمقل: ـْ ٣َمَِم َراهللَِّهَم١مَِنَّ
ُئَمٓمِّْؿؾَمَٔم٣مئِ ـْ .{َوََم

-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َت٣ممايمديـوىمَميمف,إذأنايمٛمٌلوفًُالحدٌثٌن:

فمٙمٚمٜمؿضمتكىمٝمٖمٝم٥مومّم٣مءاحل٣مصم٥م,وآدابذيمؽ.
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ردفمعماظمٔمتزيم٥م,واجلٜمٚمٝم٥م,وَمـإيمٝمٜمؿ,ايمذيـيزفمٚمقازمٟمنايمٛمٌلودمهذا:

َليٌٝمٛمقا-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-,وأصح٣مبايمٛمٌل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-

يتٔمٙمؼزم٣ٌمبإؽمَمءوايمِمٖم٣مت.َم٣م

**********
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 [من أتى البول أو الغائط فليستتر]

)–32 ـْ فَمٛمَْٜم٣مفَم٣مئَُِم٥مََوفَم اهللَُّ ;َريِضَ ايمٛمٌَِّلَّ -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َأنَّ

َتؼِمْ»وَم٣مَل: ًْ َأسَمكايْمَٕم٣مئَِطهَمْٙمَٝم ـْ شََم
(ٔ)

(..َرَواُهَأزُمقَداُودَ

*******************************الشرح:

ُحكمُاًلستتارُعندُقضاءُالحاجة:ُساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُ

هريرةٕيباحلدي٧م٣مـوإٞمٚمفمٛمٜم٣م,اهللريضيمٔم٣مئُم٥مٞمًٌتفدماحل٣مهمظوهؿو

                                                           
, وىو في ضعيف أبي داود األـ لْلماـ األلباني ◙( عن أبي ىريرة ٖ٘أخرجو أبو داود ) (ٔ)

, ثم قاؿ: حجر وابن ,البيهقي وضعفو ضعيف, إسناده(, حيث قاؿ فيو: ٛرحمو اهلل تعالى برقم )
 والحافظ".  يعرؼ ال"  :الذىبي قاؿ الحميري؛ حصين جهالة: األوؿ :ألمرين ضعيف إسناد وىذا

 فيو يورد فإنو ؛" الثقات"  في ذكره حيث لو حباف ابن بتوثيق يُغتر وال ". مجهوؿ"  :والخزرجي
 األمر .وغيره الحافظ ىذا توثيقو على يعرج لم ولذلك تقريره؛ سبق كما المجهولين من كثيراً 
 الخير سعيد أبو إسناده وفي"  :(ٕٖ رقم) فقاؿ المنذري؛ أعلو وبو. ىذا سعيد أبي جهالة: الثاني

 وقاؿ".  يوضع ىذا على: قاؿ ىريرة؟ أبا لقي: قلت .أعرفو ال: الرازي زرعة أبو قاؿ الحمصي,
. اختالؼ وفيو الحمصي, الحبراني سعد أبي على ومداره" :(ٚ٘ٗ/ٔ) ":التلخيص" في الحافظ

 :زرعة أبو وقاؿ. مجهوؿ وىو الحبراني, حصين عنو والراوي. -يصح وال -صحابي إنو: وقيل
 استدركت ثم " ".العلل"  في فيو االختالؼ الدارقطني وذكر"! الثقات" في حباف ابن وذكره. شيخ

 كما صحابي فهو الخير؛ سعيد أبو شيخو وأما .فقط حصين جهالة ىي: الحديث علة إف: فقلت
 في رأيت وقد ,-مجهوؿ وىو -سعيد بأبي أعلو بو من على اشتبوُوإنما وغيره؛ المؤلف بو صرح

 قاؿ وقد. الخير: قاؿ منهم نسبو من كل بل الحبراني,: فيو يقل لم أحداً  أف الحديث تخريج
 سعيد أبي كوف على نص فقد بينهما؛ التفريق الصواب: قلت"  ": التهذيب تهذيب"  في الحافظ

 الحبراني سعيد أبو وأما. وجماعة قانع وابن والبغوي حباف وابن حاتم وأبو البخاري صحابياً؛ الخير
 تصحيف ولعلو الخير, سعيد أبي عن: حديثو في فقاؿ الرواة بعض وىم وإنما قطعاً, فتابعي
 ." أعلم واهلل. وحذؼ
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35)داودأيبفمٛمد ؤمٝمػإؽمٛم٣مدهواحلدي٧م(, احلٚمغميضمِمكمهمٝمف,

احُلػمان اخلغمؽمٔمٝمدوأزمق, ويٗم٣مل, ؽمٔمدأزمق: جمٜمقٓنومه٣م, واحلدي٧م,

ـِ»:زمٙمٖمظداودأزمقأطمرج ـْهَمْٙمُٝمقسمِْر,اىْمَتَحَؾََم ,هَمْٗمَدهَمَٔمَؾََم ـَ ًَ ـَْأضْم َوََم هَماَلَٓ

ـْضَمَرَج, ـْهَمْٙمُٝمقسمِْر,اؽْمَتْجَٚمرََوََم ,هَمَٗمْدهَمَٔمَؾََم ـَ ًَ ـَْأضْم َوََم ـْضَمَرَج,هَماَلَٓ َوََم

َؾهَمََمَأىَمَؾ ٙمَّ كََوََم٣مهَمْٙمَٝمْٙمِٖمْظ,خَتَ ٣مٞمِفَِٓ ًَ
ٌَْتٙمِْع,زمِٙمِ ـْهَمْٙمَٝم ـَهَمَٗمْدهَمَٔمَؾََم ًَ ـَْأضْم َوََم َٓ

ـْضَمَرَج,هَماَل ,ايْمَٕم٣مئِطََأسَمكَوََم َتؼِمْ ًْ ْهَم١مِنْهَمْٙمَٝم ََيِْدََل َّٓ ٣ًٌمََيَْٚمعََأنْإِ ـْىَمثِٝم َرَْمؾٍَِم

َتْدزمِْرُه, ًْ ْٝمَْم٣منَهَم١مِنَّهَمْٙمَٝم ـْآَدَم,زَمٛمِلزمَِٚمَٗم٣مفِمدَِيْٙمَٔم٤ُمايمُمَّ ـَهَمَٗمْدهَمَٔمَؾََم ًَ ـَْأضْم َوََم

 .شضَمَرَجهَماَلَٓ

و دم احل٣مصم٥م ومّم٣مء فمٛمد أضم٣مدي٧مآؽمتت٣مر ـِ ازْم ضمدي٧م َمـ ايمِمحٝمحكم

هَمَٗم٣مَل: , ـِ ْي زمَِٗمػْمَ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  ََمرَّ وَم٣مَل: ٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم فَم

ٌَْقِل,» ايم ـَ َِم َتؼِمُ ًْ َي َٓ هَمَ٘م٣مَن ٣م َأضَمُدمُهَ ٣م َأَمَّ ىَمٌغٍِم, دِم زَم٣مِن ُئَمذَّ َوََم٣م زَم٣مِن, يَمُٝمَٔمذَّ ََُم إَِنَّ

٣مأطَم شُرهَمَ٘م٣مَنَيْٚمًِمزم٣ِميمٛمَِّٚمٝمَٚم٥مَِوَأَمَّ
(ٔ)

.

ْدِريِّ٣مصم٣مءدمصحٝمحَمًٙمؿَمـَمو -ريضاهللفمٛمفضمدي٧مَأيِبؽَمِٔمٝمٍداخْلُ

َؿ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرؽُمقَلاهللَِصعمَّ صُمِؾ,»وَم٣مَل:-َأنَّ صُمُؾإلَِمفَمْقَرِةايمرَّ َيٛمُْٓمُرايمرَّ َٓ

                                                           
 (.ٕٜٕ(, ومسلم في صحيحو )ٕٛٔ)أخرجو البخاري في صحيحو  (ٔ)
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ا فَمْقَرِة إلَِم اظمَْْرَأُة َٓ َو َٓ صُمِؾدِمشَمْقٍبَواضِمٍد,َو ايمرَّ إلَِم صُمُؾ ُيْٖميِضايمرَّ َٓ ظمَْْرَأِة,َو

شسُمْٖميِضاظمَْْرَأُةإلَِماظمَْْرَأِةدِمايمثَّْقِبايْمَقاضِمدِ
(ٔ)

.

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمتٕمْمٝم٥مايمٖمخذ,ىمَمدمؽمٛمـومدأَمرو

ايمؼمَمذيَمـضمدي٧مصَمْرَهٍد,ريضاهللفمٛمف,أَ َؿََمرَّ اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ نَّ

 َوؽَمٙمََّؿ: فَمَٙمٝمِْف اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  هَمَٗم٣مَل هَمِخِذِه, ـْ فَم ىَم٣مؾِمٌػ َوُهَق هَمِخَذَك»زمِِف نَمطِّ

ايمَٔمْقَرةِ ـَ ٣َمَِم شهَم١مَِنَّ
 (ٕ)

.وؽمٛمدهؤمٝمػويمفؾمقاهد

ٓؽمٝمَم اظمٕمٙمٓم٥م, ايمٔمقرة زم٣مبأولمسمٕمْمٝم٥م ايمٕم٣مئطايمذيهمٚمـ َمعطمروج

.٠مديإلمطمروجايمريح,وؽمَمعايمِمقتي

) داود أيب ؽمٛمـ ؽمٔمٝمد25ودم أيب ضمدي٧م َمـ »:◙( ُرُجَٓ ََيْ

صُماَلنِ زَم٣منِايمرَّ ـْىَم٣مؾِمَٖمكْمِايْمَٕم٣مئِطََيْيِ شَم٣مِن,فَمْقَرهِتََِمفَم فَمزَّاهللََّهَم١مِنََّيَتَحدَّ َوصَمؾَّ

َْهَذا":َداُودََأزُمقوَم٣مَل, شَذيمَِؽفَمعَمَيْٚمُٗم٦ُم ٛمِْدهََُل ًْ ُي َّٓ ـُفِمْ٘مِرََم٥مُإِ رٍزْم ."فَمَمَّ

 ًٓ فمـوده٣م,زمؾدمضمدي٧مازمـ٣موَنٝمًوهمٔماًلوأضم٣مدي٧مآؽمتت٣مرىمثغمةومق

 همٖمل◙فم٣ٌمس ايمذٞمقب ىم٣ٌمئر َمـ ايمتًؼم فمدم أن فمعم يدل َم٣م

ـِ فَم ـِايمِمحٝمحكم ٣ٌَّمسٍازْم فَم فمٛمٜمَم وَم٣مَلريضاهلل ايمٛمٌَِّل ََمرَّ: فَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

,َوؽَمٙمَّؿَ ـِ ْي ََُم:»هَمَٗم٣مَلزمَِٗمػْمَ زَم٣مِن,إَِنَّ زَم٣منَِوََم٣ميَمُٝمَٔمذَّ ٣مىَمٌغٍِم,دِمُئَمذَّ ٣مَأَمَّ هَمَ٘م٣منََأضَمُدمُهَ

                                                           
 (.ٖٖٛأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)
(, وصححو األلباني رحمو اهلل كما في صحيح الترمذي, وجاء ٜٕٛٚأخرجو الترمذي في سننو ) (ٕ)

 عن ابن عباس رضي اهلل عنهما, وعن محمد بن جحش رضي اهلل عنو.
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َتؼِمَُٓ ًْ ـََي ٌَْقِل,َِم ٣مايم ٥ًٌَم,صَمِريَدةًَأطَمَذشُمؿَّشزم٣ِميمٛمَِّٚمٝمَٚم٥مَِيْٚمًِمهَمَ٘م٣منَأطَمرَُوَأَمَّ َرؿْم

َٜم٣م ,هَمَُمٗمَّ دِمهَمَٕمَرزَٞمِِْمَٖمكْمِ َاهللَِّ,َرؽُمقَلَي٣م:وَم٣ميُمقاَواضِمَدًة,وَمػْمٍىُمؾِّ َهَذا؟هَمَٔمْٙم٦َمَِل

فُ:»وَم٣مَل ُػيَمَٔمٙمَّ ََْم٣مفَمٛمُْٜمََمَُيَٖمِّ ٣مََل ًَ ٌَ شَيْٝم
 (ٔ)

.

احل٣مصم٥مو ومّم٣مء ضم٣مل واحلٝمقان4ايمتًؼم اْلٞم٣ًمن زمكم ايمٖمقارق واهللَمـ

.اظمقهمؼ

**********

 

 









                                                           
ُ(.ٕٜٕبرقم: )مسلم في صحيحو (, و ٕٙٔالبخاري في صحيحو )أخرجو  (ٔ(
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ُ 

[551] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 [ما يقول إذا فرغ من قضاء الحاجة]

»:-ريضاهللفمٛمٜم٣م-,)َوفَمٛمَْٜم٣م–33 ايمٛمٌَِّلَّ -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َأنَّ

ايْمَٕم٣مئِِطوَم٣مَل: ـْ شنُمْٖمَراَٞمَؽ»ىَم٣مَنإَِذاطَمَرَجَِم
(ٔ)

َحُفَأزُمق ٥ُم,َوَصحَّ ًَ ْٚم .َأطْمَرصَمُفاخْلَ

٣مىمِؿُ (.ضَم٣مسمٍِؿ,َواحْلَ

*******************************الشرح:

ُمنُ ُالفراغ ُعند ٌُقال ُالذي ُالذكر ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ساق
ُ.قضاءُالحاجة

زمردةأيبزمـيقؽمػإؽمٛم٣مدهدمُ:ضعٌؾُوالحدٌث جمٜمقل, وفمعم,

,ايمٔمٙمؿأهؾَمـواضمدونمغماهللرَحفايمقادفملاْلَم٣مماحلدي٧مهذاسمّمٔمٝمػ

َتًٝمٛمففمعماهللرَحفإيم٣ٌمنواْلَم٣مم فمقمزمـحيٝمكؾمٝمخٛم٣موىمذيمؽ,

احلجقري ؤمٝمػاحلدي٧ماحلديثٝم٥مايمٗمقافمدَمٗمت٢مفمعميم٘مـ, يث٦ٌموَل,

ُ.اخلالءَمـاخلروجدمذىمروؽمٙمؿآيمفوفمعمفمٙمٝمفاهللصعمايمٛمٌلفمـ

ُ.أيوفمـفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣مُ:شوعنها»قوله:ُ

.ضم٣مصمتفأيَمـاظم٘م٣منزمٔمدومّم٣مء:شىم٣منإذاطمرجَمـايمٕم٣مئط»قوله:ُ



                                                           
« عمل اليـو والليلة»(, والنسائي في ٖٓٓ(, وابن ماجو )ٚ(, والترمذي )ٖٓرواه أبو داود ) (ٔ)

(, من حديث عائشة رضي اهلل ٘ٛٔ(, والحاكم )ٗٗٗٔ(, وابن حباف )٘٘ٙ(, وأحمد )ٜٚ)
 , وفيو يوسف بن أبي بردة مجهوؿ .عنها
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:فًُسبلُالسالم♫قالُالصنعانً

َـّ
ْحَراءِدِمىَم٣منََويَمقَِْمٛمْفَُأفَمؿ اظمَُْرادَيَم٘مِ ىػا .ايمِمَّ

.أيأؿمٙم٤منمٖمراٞمؽ:ش(نمٖمراٞمؽ»)وم٣مل:قوله:ُ

دمهذااظمقؿمـ:آؽمتٕمٖم٣مرواطمتٙمػايمٔمٙمَمءدمؽم٤ٌم

ُ:(1ُ/116)ُالسالمُسبلُقالُالصنعانًُفًُالسبلُ

-َواؽْمتِْٕمَٖم٣مُرهُ:وِمٝمَؾ ـْ-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ وَمَّم٣مءَِووْم٦َماهللَِّيمِِذىْمرِسَمْرىمِفَِِم

٣مصَم٥ِم,4 فُاحْلَ َٞمَّ فَمعَماهللَََّيْذىُمرُىَم٣منَِٕ سمِْٙمَؽدِماهللَِّيمِِذىْمرِسَمْرىَمفُهَمَجَٔمَؾَأضْمَٝم٣مٞمِِف,ىُمؾِّ

٣ملِ هُسَمْٗمِِمغًما,احْلَ فِفَمعَمَوفَمدَّ ًِ ٣ًٌم,َٞمْٖم ؽْمتِْٕمَٖم٣مرِهَمَتَداَرىَمفَُذْٞم ِٓ زم٣ِم َووِمٝمَؾ. ََمْٔمٛم٣َمهُ:

ـْايمتَّْقزَم٥مُ ٣مَأْٞمَٔمؿَايمَّتِلٞمِْٔمَٚمتِفِؾُمْ٘مرِدِمسَمْٗمِِمغِمهَِِم شُمؿََّهَّمَٚمُف,شُمؿَّهَمَٟمؿْمَٔمَٚمفُفَمَٙمْٝمِف,ِِبَ

َؾ ََذىطُمُروَجؽَمٜمَّ ْٕ اؾُمْ٘مَرهُهَمَرَأىَِمٛمُْف,ا ـْوَم٣مِسً قغِزُمٙمُفَم ايمٛمِّْٔمَٚم٥ِم,َهِذهِضَمؼِّ

ؽْمتِْٕمَٖم٣مرِإلَمهَمَٖمِزعَ ِٓ .َِمٛمْفُا

٤ُمَوَهَذا ًَ -اهللََِّرؽُمقُلىَم٣منَ:»وَم٣مَلَأَٞمسٍضَمِدي٧َميمُِٝمَقاهمَِؼَأْٞم فَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ

ـْطَمَرَجإَذا-َوؽَمٙمَّؿَ اَلءَِِم وَم٣مَلاخْلَ ْٚمُد: ََذىفَمٛمِّلَأْذَه٤مايمَِّذيهللَِِّاحْلَ ْٕ ا

ـَُرَواهُشَوفَم٣مهَم٣مِن .ََم٣مصَمفْازْم

اَلمُفَمَٙمْٝمفِ-ُٞمقٍح»َوْصِػدِمَوَوَردَ ًَّ فُ:-ايم ـَْيُٗمقُلىَم٣منََأٞمَّ َٙم٥مَِِم ؾُمْ٘مِرهِمُجْ

ايْمَٕم٣مئِطِزَمْٔمَد ْٚمُد: ََذىفَمٛمِّلَأْذَه٤َمايمَِّذيهللَِِّاحْلَ ْٕ فُؾَم٣مءََويَمقْا ًَ ٌَ َووَمْد4شدِمضَم

-َوَصَٖمفُ فُ-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ًٌْداىَم٣منَزمَِٟمٞمَّ َتَٚمُؾ:وُمْٙم٦م.ؾَمُ٘مقًرافَم َأنََّوحُيْ
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ـِاؽْمتِْٕمَٖم٣مَرهُ َوظم٣َِمََمًٔم٣ميمأِْلََْمَرْي فُفَمعَمَٞمْٔمَٙمُٚمُف,َٓ فُُيَٗم٣مُلوَمْدَأٞمَّ -إٞمَّ فَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ

ىْمرَسَمَركََوإِنْ-َوؽَمٙمَّؿَ ٣مٞمِفِايمذِّ ًَ
زِضَم٣مَلزمِٙمِ ْايمتَّػَم  ىْمفََُل ىػا.زمَِٗمْٙمٌِفَِيؼْمُ

ضمدي٧مأٞمسايمذيذىمرهؤمٝمػهمٝمفإؽمَمفمٝمؾزمـَمًٙمؿاظم٘ملَمتٖمؼقلت:

.فمعمؤمٖمف

ُحكمُذكرُدعاءُالخروجُمنُالخالء:

 اخلالء َمـ اخلروج وهقدفم٣مء زمٔمّمٜمؿ ويّمٔمٖمف اظمحدشمكم مجٜمقر يثٌتف

.زمثٌقسمفهمح٘مٚم٥مآؽمتح٣ٌمبٓايمقصمقب,واهللاظمقهمؼايمِمحٝمحوفمعمايمٗمقل

**********
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في كل واحد من السبيلين بثالثة  االستنجاء] 

 [أحجار

)–200 ـِ ُٔمقٍدَوفَم ًْ ََم ـِ »وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-ازْم صعماهلل-َأسَمكايمٛمٌَِّل 

,َوََلْايْمَٕم٣مئَِط,هَمَٟمََمَرِنَأْنآسمَِٝمُف-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ـِ َأضْمَج٣مٍر,هَمَقصَمْدُتضَمَجَرْي زمَِثاَلشَم٥ِم

 َووَم٣مَل: ْوشَم٥َم, ايمرَّ َوَأيْمَٗمك ٣م هَمَٟمطَمَذمُهَ زمَِرْوشَم٥ٍم. هَمَٟمسَمٝمُْتُف شَم٣ميمًِث٣م. ِرىْمٌس»َأصِمْد شَهَذا
(ٔ)

.

. ٌَُخ٣مِري   َأطْمَرصَمُفايْم

: اَروُمْْمٛمِل  َه٣م»َزاَدَأَْحَُد,َوايمدَّ شاْئتِٛمِلزمَِٕمغْمِ
(ٕ)

(.

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُبعضُآدابُاًلستنجاء

ش:ازمـَمًٔمقد»قوله:ُ

اهلذرم,َمـأوائؾَمـأؽمٙمؿزم٣ميمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمهقأزمقفمٌدايمرَحـ

آيمفوؽمٙمؿ.

ُٔمقٍدريضاهلل ًْ ََم ـُ زْم ٌُْداهللَِّ وومدشم٦ٌمدمصحٝمحازمـضم٣ٌمنَمـضمدي٧مفَم





                                                           
 (.ٙ٘ٔأخرجو رواه البخاري ) (ٔ)
( واللفظ للدارقطني, وأما لفظ أحمد, فهو: ٘٘/ ٔ(, والدارقطني )ٓ٘ٗ/ ٔ)أخرجو أحمد  (ٕ)

 وىي زيادة صحيحة.«. ائتني بحجر»
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شيَمَٗمْدرأيُتٛملؽم٣مِدسؽمت٥ٍمََم٣مفَمعَمإرِضَُمًٙمٌِؿنمغُمٞم٣م»فمٛمفأٞمفوم٣مل:
(ٔ)

.

.دمؽمٌٝمؾاهللفمزوصمؾريضاهللفمٛمفوومدأوذي

ُٔمقدٍَمًٛمدأَحدودم ًْ ََم ـِ ,وَم٣مَل:ىُمٛم٦ُْمَأْرفَمكريضاهللفمٛمفَمـضمدي٧مازْم

يِب َأيِبَُمَٔمْٝمٍط,هَمَٚمرَّ ـِ زْم ٥ٌََم يمُِٔمْٗم َوَأزُمقزَمْ٘مٍر,نَمٛمًََم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ َرؽُمقُلاهللِ

؟"هَمَٗم٣مَل: ـٍ ٌَ يَم ـْ ,وَم٣مَل:"َي٣منُماَلُم,َهْؾَِم ـٌ َ "وَم٣مَل:وُمْٙم٦ُم:َٞمَٔمْؿ,َويَم٘مِٛمِّلَُم٠ْمََت

ؾَم٣مٍةََلَْيٛمُْزفَمَٙمْٝمَٜم٣مايْمَٖمْحُؾ؟ ـْ فَمَٜم٣م,"هَمَٜمْؾَِم َحَضْ ًَ ,هَمَٟمسَمْٝمُتُفزمَُِم٣مٍة,هَمَٚم ـٌ ٌَ هَمٛمََزَليَم

ِع: ْ وَم٣مَليمِٙميَّ َب,َوؽَمَٗمكَأزَم٣مزَمْ٘مٍر,شُمؿَّ ٌَُفدِمإَِٞم٣مٍء,هَممَمِ هَمَٗمَٙمَص,"اوْمٙمِْص"هَمَحَٙم

وَم٣مَل: ايْمَٗمْقِل, َهَذا ـْ َِم ْٚمٛمِل فَمٙمِّ اهللِ, َرؽُمقَل َي٣م هَمُٗمْٙم٦ُم: َهَذا, زَمْٔمَد َأسَمْٝمُتُف شُمؿَّ وَم٣مَل:

َحَرْأِد,َووَم٣مَل: ًَ َؽنُمَٙمٝمٌِّؿَُمَٔمٙمَّؿٌيَ»هَمَٚم شْرََحَُؽاهللُ,هَم١مِٞمَّ
(ٕ)

.

َتٛمِلؽِمَقاىًم٣م ىَم٣مَنََيْ ُف َأٞمَّ ُٔمقٍد, ًْ ََم ـِ ازْم ـِ ودمَمًٛمدأَحدأيًّم٣مَمـضمدي٧مفَم

يُحسَمْ٘مَٖم٠ُمُه,هَمَّمِحَؽايْمَٗمْقُمَِمٛمُْف, ,هَمَجَٔمَٙم٦ِمايمرِّ
٣موَمكْمِ ًَّ ََراِك,َوىَم٣مَنَدوِمٝمَؼايم ْٕ ا ـَ َِم

                                                           
(, وصححو اإلماـ االلباني كما في التعليقات الحساف ٕٙٓٚأخرجو ابن حباف في صحيحو ) (ٔ)

ثميُّ في المطبوع , وال أورده الهي -أي مسند أبي يعلي -(, وقاؿ: لم أرُه في المسندٕٕٓٚ)
( معزواً إال للطبرانيِّ والبزار! فإف كاف في المسند؛ فيكوف في الكبير منو, لكّن ٕٚٛ/ ٜالمجمع )

وأبو يعلى رواه عن ابن أبي شيبة وىذا قد أخرجو في  الحافظ لم يُورِدُه في المطالب العالية.
/ ٜ(, والطبراني )ٕٙٚٙ/ٕٛٗ/ ٖ(, والبزار )ٖٕٕٛٔ/ ٘ٔٔػ  ٗٔٔ/ ٕٔالمصنف )

 وإسناُده صحيح , رجالو رجاُؿ الصحيح. (.ٙٓٗٛ/ٛ٘
وىو ابن أبي -(, والحديث إسناده حسن من أجل عاصم ٜٖٛ٘أخرجو أحمد في مسنده ) (ٕ)

وبقية رجالو ثقات رجاؿ الشيخين, غير أبي بكر بن عياش فمن رجاؿ البخاري, وأخرج  -النجود
( من طريق أبي ٔٙٓٚو ابن حباف )لو مسلم في "المقدمة". زر: ىو ابن حبيش األسدي, وأخرج

 بكر بن عياش, بهذا اإِلسناد. أفاده المحقق.
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 هَمَٗم٣مَل َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ سَمّْمَحُ٘مقَن؟»َرؽُمقُل اهللِ,شَِمؿَّ َٞمٌِلَّ َي٣م وَم٣ميُمقا:

٥ِمؽَم٣موَمْٝمِف,هَمَٗم٣مَل: ِدومَّ ـْ ُأضُمدٍ»َِم ـْ ََمَأشْمَٗمُؾدِماظمِْٝمَزاِنَِم شَوايمَِّذيَٞمْٖمِززمَِٝمِدِه,هَلُ
 (ٔ)

.

وفمعمآيمفوؽمٙمؿ,وأَمرضمٖمظايمٗمرآنفمعمفمٜمدايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفـُموهق

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمٟمنيٗمرأايمٗمرآنفمعمومراءسمف,ىمَمدمؽمٛمـ

َوفُمَٚمَر, زَمْ٘مٍر, َأزَم٣م َأنَّ ُٔمقٍد, ًْ ََم ـِ زْم اهللَِّ ٌِْد فَم ـْ َمـضمدي٧مفَم ونمغمه ازمـَم٣مصمف

 وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل َأنَّ اُه َ ايْمُٗمْرآَنَمَ»زَمممَّ َيْٗمَرَأ َأْن َأضَم٤مَّ ـْ

ٌْدٍ فَم ُأمِّ ـِ ٣مىَمََمُأْٞمِزَل,هَمْٙمَٝمْٗمَرْأُهفَمعَموِمَراَءِةازْم شنَمّمًّ
(ٕ)

.

ُٔمقٍد,وَم٣مَل:َدطَمَؾَرؽُمقُلاهلِل ًْ ََم ـِ ازْم ـْ وَمـدفم٣مئفَم٣مشم٦ٌمدمَمًٛمدأَحد,فَم

أَ زَمكْمَ َوُهَق ِجَد, ًْ اظمَْ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ ُٔمقٍدَصعمَّ ًْ ََم ـُ ازْم َوإَِذا َوفُمَٚمَر, زَمْ٘مٍر, يِب

ُٔمقٍد ًْ ََم ـُ ازْم هَمَجَٔمَؾ اظم٣ِْمَئ٥ِم, َرْأِس إلَِم هَم٣مْٞمَتَٜمك ٣مَء, ًَ ايمٛمِّ َيْٗمَرُأ ُهَق َوإَِذا , ُيَِمقمِّ

َؿ: اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ,هَمَٗم٣مَلايمٛمٌَِّل  اؽْمَٟمْلاؽْمَٟمْلسُمْٔمَْمْف,»َيْدفُمق,َوُهَقوَم٣مئٌِؿُيَِمقمِّ

وَم٣مَل:شسُمْٔمَْمفْ »,شُمؿَّ ـِ ازْم ٣مىَمََمُأْٞمِزَل,هَمْٙمَٝمْٗمَرْأُهزمِِٗمَراَءِة ايْمُٗمْرآَننَمّمًّ ُهَأْنَيْٗمَرَأ َهَّ ـْ ََم

 ٌٍْد فَم اهلَلشُأمِّ ؽَمَٟميْم٦َم ََم٣م يَمُف: َووَم٣مَل ُه, َ ٌَممِّ يمُِٝم زَمْ٘مٍر, َأزُمق إيَِمْٝمِف نَمَدا ٌََح َأْص هَمَٙمَمَّ ,

٣ٌَمِرضَم٥َم؟ومَ َيٛمَْٖمُد,َوَُمَراهَمَٗم٥َمايْم َٓ ,َوَٞمِٔمٝمًَم َيْرسَمد  َٓ َأؽْمَٟميُمَؽإِيََمًٞم٣م إِنِّ ٣مَل:وُمْٙم٦ُم:ايمٙمُٜمؿَّ

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو برقم ٜٜٖٓأخرجو أحمد في مسنده ) (ٔ)

 (, وقاؿ: ىذا حديث حسن.ٖٚٛ)
(, ٛٓٚ(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )ٖٛٔأخرجو ابن ماجو ) (ٕ)

 وقاؿ فيو: ىذا حديث حسن.
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َأزَم٣مزَمْ٘مٍروَمْد إِنَّ هَمِٗمٝمَؾيَمُف اهلُلفَمٛمُْف صَم٣مَءفُمَٚمُرَريِضَ ْٙمِد,شُمؿَّ اخْلُ ٍددِمَأفْمعَمصَمٛم٥َِّم حُمَٚمَّ

ٌََٗمَؽ,وَم٣مَل:َيْرضَمُؿاهللَُأزمَ ٌََٗمٛمِلإيَِمْٝمفِؽَم ؽَم َّٓ ,إِ وَمط  ٌَْٗمُتُفإلَِمطَمغْمٍ "٣مزَمْ٘مٍر,ََم٣مؽَم
(ٔ)

.

ش.أسمكايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿايمٕم٣مئط»قوله:ُ

أيأرادأنيٟميتايمٕم٣مئط,يمٗمّم٣مءضم٣مصمتف,وصم٣مءزم٣ميمٖمٔمؾاظم٣ميضأسمك,يمٌٝم٣من

 َتٗمؼايمٖمٔمؾ.

ُو َم٣مفٌه: وئمؼميف زممميِمٝمٌف وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل أن

 ٣ميمرؽم٣ميم٥موايمٛمٌقة.زمئمؼميايمٌمم,وإٞمَمأىمرَمفاهللفمزوصمؾ

.اأيؿمٙم٤مَمٛملوايمْمٙم٤مَمـإفمعميًٚمكأَمرً:شهمٟمَمرن»قوله:ُ

.أييمٝمًتخدَمٜم٣ميمالؽمتٛمج٣مء:شأنآسمٝمفزمثالثأضمج٣مر»قوله:ُ

إفم٣مٞم٥مايمٖم٣موؾوَم٣مدمزم٣مزمف.فٌه:ُف

صمقازآؽمتخداميمٙمٕمغم,وصمقازآؽمتٔم٣مٞم٥مهمٝمَميٗمدرفمٙمٝمف.فٌه:ُو

أناحلج٣مرةهلاظمتٔمٝمٛم٥مدمإزايم٥مايمٛمج٣مؽم٥م.فٌه:ُو

ش.وَلأصمدايمث٣ميمث٥م,همٟمسمٝمتفزمروشم٥مهمقصمدتضمجريـ»قوله:ُ

وهذاومديٗمع,وٓؽمٝمَمدماظمٛم٣مؿمؼايمتليمٝم٦ًمزمجٌٙمٝم٥م,همرزمَمٓسمقصمدهمٝمٜم٣م

احلج٣مرة.



                                                           
(, ٕ٘ٛ(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي برقم )ٖٓٗٗأخرجو احمد في مسنده برقم ) (ٔ)

 وقاؿ: ىذا حديث حسن. 
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ش.وأيمٗمكايمروشم٥مهمٟمطمذمه٣م»قوله:ُ

ايمٗمقلٕنآؽمتٛمج٣مءإٞمَمي٘مقنزم٣محلج٣مرة,وأَم٣مايمروثوايمٔمٓمؿهمٗمدسمٗمدم

.همٝمٜمَم

إٞم٘م٣مراظمٛم٘مر.فٌه:ُو

يمف.٥مأناظم٣ملاحلراميمٝمسزمَملذفمل,وٓضمرَمفٌه:ُو

ش.همٗم٣مل:هذارىمس»قوله:ُ

زمٔمّمٜمؿ: يمٝم٦ًموم٣مل أَن٣م وايمذييٓمٜمر نمغمذيمؽ, وومٝمؾ: ٞمجس, َمٔمٛم٣مه

 هل وإٞمَم هم١منزمٛمجس, ىم٣مٞم٦مَمـروثاْلٞم٣ًمن, إذا إٓ اظمًتٗمذرات, َمـ

ايمٝم٣ٌمسومٌؾ حلٗمف وإن ضمتك ٣م ًً ٞمج ىم٣من ايمرؿمقزم٥م أص٣مزمتف إذا روثاْلٞم٣ًمن

ذيمؽ.

ش.أطمرصمفايمٌخ٣مري»قوله:ُ

أيدمصحٝمحف.

ش(.ائتٛملزمٕمغممه٣م»)وزادأَحدوايمدارومْمٛمل:قوله:ُ

أيبإؽمح٣مقفمـوهذهايمزي٣مدةؤمٝمٖم٥م,دمإؽمٛم٣مده٣ماٞمٗمْم٣مع,هم١مَن٣مَمـؿمريؼ

ؾمٔمٌف,وأزمقزرفم٥م,وم٣ميمف:فمٙمٗمٚم٥مزمـومٝمس,وومدٞمصاحلٖم٣مظأٞمفَليًٚمعَمٛمف

وازمـاظمديٛمل,وايمػمدَيل,ونمغمهؿ.
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ؾمٝم٥ٌمإزمراهٝمؿزمـفمثَمن,ؾمديد٣مأزمأنوفمٛمدايمدارومْمٛملفمٙم٥مأطمرىوهل:

ايمٔمٙم٥م إٓ همٝمٜم٣م يمٝمس أَحد زمٙمٖمظ أطمرى ؿمريؼ َمـ أطمرصمف يم٘مـ ايمّمٔمػ,

ايم٣ًمزمٗم٥م.

ُ ُباًلستنجاءُإشكال: ٌُأمر ُوسلم ُآله ُوعلى ُعلٌه ُهللا ُصلى النبً
ُبثالثةُأحجار,ُوهناُاستنجىُبحجرٌن؟

 ىمٌغًماوم٣ميمقا: ىم٣من زمٔمّمٜم٣م همٙمٔمؾ زمحجريـ, إٓ يًتٛم٨ِم َل أٞمف يمٝمسفمٛمدٞم٣م

هم٣مؽمتخدَمفَمرسمكم,وهذاومقلـم٣مهر.

ُحكمُاًلستنجاءُبثالثةُأحجارُللؽائطُوللبول:ُ
ُ:(1ُ/118)ُالسالمُقالُالصنعانًُفًُسبل

ضََمدِايمثَّاَلشَم٥مَُوَهِذهِ ,ِٕ ٌِٝمَٙمكْمِ ًَّ طُايم ؽِمت٥َّمًهَمَتُ٘مقنَُأْيًّم٣مشَماَلشَم٥مٌيمِْمطَمرَِوُيُْمؼَمَ

ِدي٧ٍم َٛمدِدِمزمَِذيمَِؽَوَردَحِلَ ًْ ـْايمٛمَّْٖمسِدِمَأنَّفَمعَمَأَْحََد,َُم ٣ٌَمِتَِم َأضْمَج٣مرٍؽِمت٥َّمِإشْم

فُؾَمْٝمًئ٣م, -هَم١مِٞمَّ فُفَمٙمِؿَََم٣م-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ رََِمعََأضْمَج٣مرٍؽِمت٥َّمَؿَمَٙم٤َمَأٞمَّ سَمَ٘مر 

ـِ"ُهَرْيَرةََأيِبََمعََِمٛمُْف,َذيمَِؽ ُٔمقدٍَوازْم ًْ ٣م4"ََم مِهَ ضََم٣مِدي٧ُمَونَمغْمِ ْٕ ـْ]زمَِٙمْٖمظَِوا ََم

َتْم٤ِْمايْمَٕم٣مئِطِإلَمَأضَمُدىُمؿَْذَه٤َمإَذا:»فَم٣مئَُِم٥مَىَمَحِدي٧ِم[ايْمَٕم٣مئِطََأسَمك ًْ زمَِثاَلشَم٥مِهَمْٙمَٝم

٣َمشَأضْمَج٣مرٍ ِزئُهَم١مَِنَّ ,َأَْحََد,فِمٛمَْدفَمٛمْفُجُتْ ل 
٣مئِ ًَ اَروُمْْمٛمِّل,َداُودَوَأيِبَوايمٛمَّ :َووَم٣مَلَوايمدَّ

ـٌإؽْمٛم٣َمُدهُ ًَ زُمِر,طَم٣مِرِجدِمـَم٣مِهًراُأؿْمٙمَِؼإَذاايْمَٕم٣مئِطََأنَََّمعََصِحٝمٌح,ضَم ايمد 

ٌُؾَِوطَم٣مِرِج .ُياَلِزَُمفُايْمُٗم

ـِطُمَزْيَٚم٥مَضَمِدي٧ِمَودِم فُ»شَم٣مزم٦ٍِمزْم -َأٞمَّ ـْؽُمئَِؾ-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ فَم

ؽْمتَِْم٣مزَم٥مِ ِٓ ٠َماُلَداُود,َأزُمقَأطْمَرصَمفُشَرصِمٝمعٌهمِٝمَٜم٣ميَمْٝمَسَأضْمَج٣مرٍزمَِثاَلشَم٥مِ:هَمَٗم٣مَلا  ً َوايم
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٣م,َأوََْمًٔم٣ميمِْٙمَٚمْخَرصَمكْمِفَم٣مم  َأضَمِدمِهَ َواظمََْحؾ  ٌََٝم٣مِن,حَمَؾ  :زمَِٙمْٖمظِؽَمْٙمََمنََوضَمِدي٧ُمايْم

َأنُْأَِمْرَٞم٣م» .اظمَْْخَرصَمكْمِدِمَُمْْمَٙمٌؼَوُهقَشَأضْمَج٣مرٍشَماَلشَم٥مِزمُِدونَِٞمْ٘مَتِٖملََٓ

ـْ طََوََم ت٥َّمَاؾْمؼَمَ ًِّ َأَْحَُد,َأطْمَرصَمفُهَمٙمَِحِدي٧ٍمايم َٓ ُتفََُم٣مَأْدِريَو ٌَْح٧ُمِصحَّ هَمُٝم

.فَمٛمْفُ

ٌَّْٔم٦مشُمؿَّ ضََم٣مِدي٧َمسَمَت ْٕ ََْمرِدِمايْمَقاِرَدةَا ْٕ ـَْوايمٛمَّْٜمِلَأضْمَج٣مٍر,زمَِثاَلشَم٥مِا فَم َأوَمؾَّ

َٜم٣مِهلَهَم١مَِذاَِمٛمَْٜم٣م, زُمِر,طَم٣مِرِجدِمىُمٙم  ٣َمايمد  ـْايمٛمَّْٜمِلزمَِٙمْٖمظِهَم١مَِنَّ ؽْمتِٛمَْج٣مءِفَم ِٓ ا زمَِٟموَمؾَّ

ـْ ؽْمتِْجََمرَِوزمَِٙمْٖمظَِأضْمَج٣مٍر,شَماَلشَم٥مَِِم ِٓ »ا َتْجِٚمْرَأضَمُدىُمؿْاؽْمَتْجَٚمرَإَذا: ًْ هَمْٙمَٝم

ِحَوزمَِٙمْٖمظِششَماَلشًم٣م  ً -ََنَك:»ايمتََّٚم َحَأنْ-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ًَّ .شزمَِٔمْٓمؿٍُيَتَٚم

ؽْمتِٛمَْج٣مءَُهَذافَمَرهْم٦مإَذا ِٓ ىمِٛم٣َمَي٥مٌ:َوايْمَٕم٣مئِطُايْمَٕم٣مئُِط,َوُهقَايمٛمَّْجقِإَزايَم٥مُ:يُمَٕم٥مًهَم٣م

ـْ زُمِر,طَم٣مِرُجَوايْمَٔمِذَرةُايْمَٔمِذَرِة,فَم َٕم٥ِم,َأْهؾِىَماَلمَُذيمَِؽُيِٖمٝمُدىَمََمايمد  هَمِٖملايمٙم 

ُرُجََم٣م:ايمٛمَّْجقُايْمَٗم٣مَُمقسِ ـََْيْ ـَِِم ٌَْْم ـْايْم َؾ:َواؽْمَتٛمَْجكنَم٣مئٍِط,وْأَِريٍحَِم ًَ انْمَت

َحَأوْزم٣ِمظم٣َْمِء, ًَّ َ َجِر,ََت َوهمِٝمفِاؽْمَتٛمَْجك4:َواؽْمَتْجَٚمرَاؽْمَتٛمَْجك,:اؽْمَتَْم٣مَبَوهمِٝمفِزم٣ِمحْلَ

ُح  ً َزايَم٥مِايْمَٝمدِإَْمَرارُ:ايمتََّٚم ءِِْلِ ْ ٣مئِؾِايمًمَّ ًَّ .اظمَُْتَٙمْمِِّخَأوْايم

ـْهَمَٔمَرهْم٦م فَِهَذاَِم ضَْمَج٣مرَايمثَّاَلشَم٥مََأنَّىُمٙمِّ ْٕ ْا ََْمرَُيِردََْل ْٕ ٣م,ا ـَْوايمٛمَّْٜملُِِبَ فَم َأوَمؾَّ

َِمٛمَْٜم٣م َّٓ زُمرِطُمُروِجإَزايَم٥مِدِمإ ايمد  ,َٓ ْنَمغْمُ ٣مَيْٟمِتَوََل ٌُِؾ,طَم٣مِرِجدِمَديمِٝمٌؾِِبَ ايْمُٗم

َْصُؾ ْٕ َزايَم٥مُاظمَْْْمُٙمقُبزَمْؾزمَِٔمَدٍد,ايمتَّْٗمِديرِفَمَدمَُوا شََمرِاْْلِ ٌَْقلِِٕ ـْايْم ىَمِر,َِم ايمذَّ
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فََُمعََواضِمَدةٌهمِٝمفِهَمَٝمْ٘مِٖمل زُمرِدِمايمثَّاَلِثاؽْمتِْٔمََملِزَمَٝم٣منَُوَردَوَمْدَأٞمَّ َواضِمَدةًزمَِٟمنَّ:ايمد 

زَم٥ِم, ,َواشْمٛمََتكْمِيمِْٙمَٚمْنُ ْحَٖمَتكْمِ َذاكَََم٣ميمِٙمِمَّ َّٓ طْمتَِِم٣مِصفِإ ٣مِٓ واهللأفمٙمؿ.ىػا.ِِبَ

**********
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 [النهي عن االستنجاء بالعظم والروث]

)–202 ـْ َرؽُمقَلاهللَِّ-َأيِبُهَرْيَرَةَوفَم صعماهللفمٙمٝمف-ريضاهللفمٛمف:َأنَّ

َتٛمَْجكزمَِٔمْٓمٍؿ,َأْوَرْوٍث,َووَم٣مَل:-وؽمٙمؿ ًْ َرانِ»ََنَكَأْنُي ُيَْمٜمِّ َٓ ََُم شإَِنَّ
(ٔ)

.َرَواُه

َحفُ َوَصحَّ اَروُمْْمٛمِل   (.ايمدَّ

 *******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُالنهًُعنُاًلستنجاءُبالروث

ُ ُروث»قوله: ُأو ٌُستنجىُبعظم ايمٖمٗمرةُ:شنهىُأن َم٣مهل٣ميُمٜمدهذه

أو,زمٔمٓمؿيًتٛمجكأنَنكوؽمٙمؿآيمفوفمعمفمٙمٝمفاهللصعمايمٛمٌلأن".سمٗمدم

.ايم٘مثغمةيمُمقاهده٣مشم٣مزمت٥مهمٜمذه,"روث

ش.إَنَمٓيْمٜمران»قوله:ُف

.هذهايمٙمٖمٓم٥منمغمشم٣مزمت٥م

.واهللأفمٙمؿ,وومدسمٗمدمايم٘مالمفمعمأضم٘م٣مماحلدي٧مهمالدافمليمٙمت٘مرار



**********



 

                                                           
( وقاؿ: إسناد صحيح, والحديث ضعيف, في إسناده يعقوب بن ٜ/ٙ٘/ ٔرواه الدارقطني ) (ٔ)

 . حميد بن كاسب, وسلمة بن رجاء, وكالىما ضعيف
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 [التنزه من البول وأن عامة عذاب القبر منه]

)–201 ـْ -ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَةَوفَم صعم-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ

َِمٛمْفُ»اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ: ٥َمفَمَذاِبايْمَٗمػْمِ فَم٣مَمَّ ٌَْقِل,هَم١مِنَّ ايْم ـَ َِم شاؽْمَتٛمِْزُهقا
 (ٔ)

.َرَواُه

اَروُمْْمٛمِل  (.ايمدَّ

–203 ٌَْقلِ»)َويمِْٙمَح٣مىمِِؿ: ايْم ـَ َِم ايْمَٗمػْمِ فَمَذاِب شَأىْمَثُر
 (ٕ)

 َوُهَق َصِحٝمُح.

ؽْمٛم٣َمدِ (.اْْلِ

*******************************الشرح:

ُُوجوبُالتنزهُمنُالبول.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُ

صعمايمٛمٌلأن,ايمِمحٝمحكمدمريضاهللفمٛمففم٣ٌمسزمـاضمدي٧ميمفويُمٜمد

همٟمَم٣م:ىمٌغمدمئمذزم٣منوَم٣م,يمٝمٔمذزم٣منَمإَن":همٗم٣ملومػميـفمعمَمروؽمٙمؿفمٙمٝمفاهلل

أضمدمه٣م "زمقيمفَمـيًتؼمٓهم٘م٣من: رواي٥مودم, ."زمقيمفَمـيًتٛمزهٓ":

                                                           
(, الحديث ضعيف في إسناده محمد بن الصباح السماف, قاؿ الذىبي ٚ/ ٕٛٔرواه الدارقطني ) (ٔ)

في الميزاف: ال يعرؼ, وخبره منكر, وقاؿ الدارقطني عقب الحديث: الصواب مرسل, فالحديث 
 ضعيف ويغني عنو ما في الباب.

وقاؿ «. لو علة, ولم يخرجاه صحيح على شرط الشيخين, وال أعرؼ»( وقاؿ: ٖٛٔرواه الحاكم ) (ٕ)
واألسناد صحيح, وذكره اإلماـ الوادعي رحمو اهلل في الصحيح المسند, «, ولو شاىد»الذىبي: 

منها حديث أنس أخرجو ابن أبي حاتم في  وأعلو بعض أىل العمل, إال أنو لو شواىد يصح بها.
زرعة الموصوؿ وإسناده العلل, واختلف في وصلو وإرسالو, ورجح أبو حاتم المرسل, ورجح أبو 

صحيح, ولو شاىد من حديث ابن عباس عند الدارقطني عند الحاكم وفي إسناده أبو يحيى 
 القتات, وىو ضعيف, فهو بهذا الطريق صحيح, وقد صححو اإلماـ األلباني في اإلرواء. 
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إوليمٙمٖمظويُمٜمد ـْصم٣مءَم٣م, ٌْدِفَم ـِفَم َْحَ ـِايمرَّ ٛم٥ََم,زْم ًَ وَم٣مَلضَم َأَٞم٣ماْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم:

ـَُوفَمْٚمُرو ايمٛمٌَِّلِّإلَِمايْمَٔم٣مِص,زْم شُمؿََّدَروَم٥مٌَوََمَٔمفُهَمَخَرَجَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ

٣م,اؽْمَتؼَمَ هَمُٗمْٙمٛم٣َمزَم٣مَل,شُمؿَِِّبَ ٌُقُلإيَِمْٝمفِاْٞمُٓمُروا: ٌُقُلىَمََمَي ِٚمعَاظمَْْرَأُة,سَم ًَ َذيمَِؽ,هَم

»هَمَٗم٣مَل ْ: ائِٝمَؾ,زَمٛمِلَص٣مضِم٤ُميَمِٗملَََم٣مسَمْٔمَٙمُٚمقاَأََل ٌَْقُلَأَص٣مَِبُؿُإَِذاىَم٣مُٞمقاإِْهَ ايْم

ٌَْقُلَأَص٣مزَمفََُم٣موَمَْمُٔمقا َبهَمٛمََٜم٣مُهؿَِْمٛمُْٜمْؿ,ايْم هِدِمهَمُٔمذِّ شوَمػْمِ
 (ٔ)

.ُ

.َمـايمٌقلَمـأؽم٣ٌمبفمذابايمٗمػمأنفمدمايمتٛمزهأوآؽمتت٣مرالشاهد:

هلذهإضم٣مدي٧م♫وهمٝمفأنإزايم٥مايمٛمج٣مؽم٥مهمرض,وهقومقلايمُم٣مهمٔمل

وَم٣مدمزم٣مِب٣م,وذه٤مَم٣ميمؽإلمفمدمذيمؽ,وومقيمفخم٣ميمػيمٙمثقازم٦مَمـضمدي٧م

.-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿصعم-رؽمقلاهلل

٣ميم٘مت٣مب,وايمًٛم٥م,واْلمج٣مع.زمتفمذابايمٗمػم,وهقشم٣مزم٦م٣مشمٌإودماحلدي٧م

وَلَي٣ميمػدمذيمؽإٓاظمٔمتزيم٥م,وَمـٞمح٣مٞمحقهؿَمـايمٔمٗمالٞمٝمكم.

هم١منّمؾ,زمٔمضأهؾايمٔمٙمؿأنَمـأٞم٘مرفمذابايمٗمػمهمٜمقو٣ملَموومدوم٣مل

 همٜمقىم٣مهمرىمٖمرأىمػمخمرجَمـاظمٙم٥م, ِب٣م زمٔمدفمٙمٚمف َلسمٗمؿأٞم٘مره٣م زمٚمٔمٛمكإذا

أَم٣مإذاأومٝمٚم٦مفمٙمٝمفاحلج٥م,وفمٙمؿإديم٥مورده٣مهمٜمقي٘مٖمرىمٖمر,فمٙمٝمفاحلج٥م

أىمػمخمرجَمـاظمٙم٥م.

                                                           
لى برقم , وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل تعا(ٕٕبرقم: ) أبو داودأخرجو  (ٔ(

ُ(, وقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ٕٜٛ)
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ي َم٣م فمعم ايم٘مالم ايمٛمٔمٝمؿوؽمٝمٟميت َمـ همٝمف وَم٣م زم٣ميمٗمػم, دموتٔمٙمؼ ايمٔمذاب,

وصمؾ.ىمت٣مباجلٛم٣مئزإنؾم٣مءاهللفمز

**********
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 [على اليسرى ايجلس لقضاء الحاجة معتمًد]

)–202 ـْ ََم٣ميمٍِؽَوفَم ـِ اوَم٥َمزْم َٚمٛم٣َمَرؽُمقُلاهللَِّ»وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-ُهَ فَمٙمَّ

ى,َوَٞمٛمِِْم٤َمايْمُٝمْٚمٛمَك-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ- اَلِءَأْنَٞمْٗمُٔمَدفَمعَمايْمُٝمْنَ شدِماخْلَ
 

(ٔ)
ٛمٍَدَؤِمٝمٍػ. ًَ زمِ ٌَْٝمَٜمِٗمل   (.َرَواُهايْم

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُكٌفٌةُالقعودُعندُقضاءُالحاجة

ُ زمـَم٣ميمؽريضاهللفمٛمف»قوله: شوفمـهاوم٥م زمـ: هقأزمقؽمٖمٝم٣منهاوم٥م

.َم٣ميمؽازمـصمٔمثؿ

َم٣ميمؽزمـصُمْٔمُُمٍؿريضاهللو ـَ زْم اوَم٥َم دمصحٝمحايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مُهَ

فَمَٙمْٝمِف»فمٛمفَيُٗمقُل: اهلُل َصعمَّ اهللَِّ دِمَرؽُمقِل َٔمُٙمقَن ََيْ وُمَرْيٍش, ٣مِر ىُمٖمَّ ُرؽُمُؾ صَم٣مَءَٞم٣م

ُه,همَ َأْوَأَهَ وَمَتَٙمُف ـْ َواضِمٍدَِمٛمُْٜمََم,ََم َؿَوَأيِبزَمْ٘مٍر,ِدَي٥َمىُمؾِّ ٌَٝمْٛمَََمَأَٞم٣مصَم٣ميمٌِسدِمَوؽَمٙمَّ

 ـُ ٌََؾَرصُمٌؾَِمٛمُْٜمْؿ,ضَمتَّكوَم٣مَمفَمَٙمْٝمٛم٣َمَوَٞمْح جَم٣َميمِِسوَمْقَِملزَمٛمِلَُمْديم٨ٍِم,َأوْم ـْ جَمْٙمٍِسَِم

ًدا حُمَٚمَّ ُأَراَه٣م ٣مضِمِؾ, ًَّ زم٣ِميم َأؽْمِقَدًة آٞمًِٖم٣م َرَأْي٦ُم وَمْد إِنِّ اوَم٥ُم: ُهَ َي٣م هَمَٗم٣مَل صُمُٙمقٌس,

قاِِبِْؿ,َويَم٘مِٛمََّؽَوَأْصَح٣مزَمُف,ومَ ًُ ُْؿيَمْٝم ُْؿُهْؿ,هَمُٗمْٙم٦ُميَمُف:إَِنَّ اوَم٥ُم:هَمَٔمَرهْم٦ُمَأَنَّ ٣مَلُهَ

وُمْٚم٦ُم شُمؿَّ ؽَم٣مفَم٥ًم, اظمَْجٙمِِس دِم يَمٌِْث٦ُم شُمؿَّ زمَِٟمفْمُٝمٛمِٛم٣َم, اْٞمَْمَٙمُٗمقا َوهُماَلًٞم٣م, هُماَلًٞم٣م َرَأْي٦َم

زمِٖمَ ُرَج خَتْ َأْن هَمَٟمََمْرُتصَم٣مِرَيتِل َٜم٣مهَمَدطَمْٙم٦ُم ًَ هَمَتْحٌِ َأىَمَٚم٥ٍم, َوَراِء ـْ َِم َوِهَل َرِد,

                                                           
(. وفيو محمد بن عبد الرحمن وىو مجهوؿ, وزمعة بن صالح فيو ضعف. ٜٙ/ ٔرواه البيهقي ) (ٔ)

 أفاده المحقق. 
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ِفإَْرَض, ٌَْٝم٦ِم,هَمَحَْمْْم٦ُمزمُِزصمِّ ـَمْٜمِرايم ـْ ل,هَمَخَرصْم٦ُمزمِِفَِم
,َوَأطَمْذُتُرحْمِ فَمقَمَّ

ُبيِب,ضَمتَّكَدَٞمْقُت ٌُْتَٜم٣م,هَمَرهَمْٔمُتَٜم٣مسُمَٗمرِّ
َوطَمَٖمّْم٦ُمفَم٣ميمَِٝمُف,ضَمتَّكَأسَمْٝم٦ُمهَمَرِدهَمَرىمِ

ىمِٛم٣َمَٞمتِل, َيِديإلَِم هَمَٟمْهَقْي٦ُم هَمُٗمْٚم٦ُم فَمٛمَْٜم٣م, هَمَخَرْرُت هَمَرِد, هَمَٔمَثَرْتيِب َِمٛمُْٜمْؿ,

ايمَِّذي هَمَخَرَج َٓ, َأْم ُهْؿ َأُض  ٣م: ِِبَ ْٚم٦ُم ًَ هَم٣مؽْمَتْٗم إَْزََٓم َِمٛمَْٜم٣م هَم٣مؽْمَتْخَرصْم٦ُم

سُمٗمَ إَْزََٓم, َوفَمَِمْٝم٦ُم هَمَرِد, ٦ٌُْم
هَمَرىمِ وِمَراَءَةَأىْمَرُه, ؽَمِٚمْٔم٦ُم ضَمتَّكإَِذا يِب ُب رِّ

يْمتَِٖم٣مَت, ِٓ ا ُيْ٘مثُِر َيْٙمَتِٖم٦ُم,َوَأزُمقزَمْ٘مٍر َٓ َوؽَمٙمََّؿ,َوُهَق فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ َرؽُمقِلاهللَِّ

 شُمؿَّ فَمٛمَْٜم٣م, هَمَخَرْرُت ,
ٌََتكْمِ ىْم ايمر  زَمَٙمَٕمَت٣م ضَمتَّك إَْرِض, دِم هَمَرِد َيَدا ؽَم٣مطَم٦ْم

٣مَزصَمْرهُتَ َيَدُّْيَ شََمِر
ِٕ  إَِذا وَم٣مئَِٚم٥ًم, اؽْمَتَقْت هَمَٙمَمَّ َيَدُّْي٣َم, ِرُج خُتْ سَمَ٘مْد هَمَٙمْؿ هَمٛمََٜمَّم٦ْم, ٣م

ايمَِّذي هَمَخَرَج زم٣ِمَْٕزَِٓم, ْٚم٦ُم ًَ هَم٣مؽْمَتْٗم طَم٣مِن, ايمد  َِمْثُؾ ََمِء ًَّ ايم دِم ؽَم٣مؿمٌِع فُمَث٣مٌن

٦ٌُْمهَمَرِدضَمتَّكصِمْئُتُٜمْؿ,َوَووَمَعدِمَٞمْٖمِزَأىْمَرُه,هَمٛم٣َمَدْيُتُٜمْؿزم٣ِمَََٕم٣مِنهَمَقوَمُٖمقا,همَ
َرىمِ

اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقِل َأَْمُر ؽَمَٝمْٓمَٜمُر َأْن ٌِْسفَمٛمُْٜمْؿ, احَل ـَ يَمِٗمٝم٦ُمَِم ََم٣م يَمِٗمٝم٦ُم ضِمكَم

هُتُؿْ َي٥َم,َوَأطْمػَمْ وَمْقََمَؽوَمْدصَمَٔمُٙمقاهمِٝمَؽايمدِّ َؿ.هَمُٗمْٙم٦ُميَمُف:إِنَّ ٣ٌَمَرََم٣مفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َأطْم

 َّٓ َٟمَِٓن,إِ ًْ َْي اَدَواظمََت٣مَع,هَمَٙمْؿَيْرَزآِنَوََل ُيِريُدايمٛم٣َّمُسِِبِْؿ,َوفَمَرْو٦ُمفَمَٙمْٝمِٜمُؿايمزَّ

وَم٣مَل: َةش.َأطْمِػفَمٛم٣َّم»َأْن هُمَٜمغْمَ ـَ زْم فَم٣مَِمَر ,هَمَٟمََمَر ـٍ َيْ٘مُت٤َمرِمىمَِت٣مَبَأَْم َأْن َٟميْمُتُف ًَ هَم

اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّؿَهَمَ٘مَت٤َمدِمُرومْ ََم٢َمَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ َأِديٍؿ,شُمؿَّ ـْ "َٔم٥ٍمَِم
(ٔ)

.

                                                           
 (.ٜٖٙٓالبخاري ) (ٔ)
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ايمتخٙمصأؽم٣ٌمبَمـأٞمف:إؿم٣ٌمءيذىمرهواحلدي٧مؤمٝمػىمَمسمرىيم٘مـ

.َمًتٗمٝمًَمي٘مقنايمٕم٣مئططمروججمرىأنوذيمؽ,ايمٌْمـدمُم٣م

ش.اخلالءفمٙمٚمٛم٣مرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿدم»قوله:ُ

.أيدمومّم٣مءاحل٣مصم٥م

فمعماوومٝمؾيمٝم٘مقنَمٔمتٚمًد:شدفمعمايمٝمنىوٞمٛمِم٤مايمٝمٚمٛمكٗمٔمأنٞم»قوله:ُ

.ايمٝمنى,وومٝمؾاؽمتخدمايمٝمٚمٛمكيمممهمٜم٣م,واهللأفمٙمؿ

زمحٝم٧مي٘مقنإلماجلٜم٥مايمٝمنىأٞمزل,وإلماجلٜم٥مايمٝمٚمٛمكأفمعم.

.واهللاظمقهمؼ

**********
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 [نتر الذكر في البول]

)–205 ـْ َأزمِٝمِفَوفَم ـْ َيْزَداَد,فَم ـِ كزْم ًَ فِمٝم صعماهلل-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ

اٍت»فمٙمٝمفوؽمٙمؿ: شَماَلَثََمرَّ َذىَمَرُه هَمْٙمَٝمٛمُْثْر َأضَمُدىُمْؿ زَم٣مَل شإَِذا
(ٔ)

ََم٣مصَمف ـُ ازْم .َرَواُه

ٛمٍَدَؤِمٝمٍػ ًَ (.زمِ

*******************************الشرح:

ُالمصنؾُ ُلماُساق ُمشروعٌته ُوعدم ُلبٌانُضعؾُالفعل الحدٌث
ُ.ٌجرُإلٌهُمنُالوسوسةُواألضرار

.جمٜمقل,وٓسمِمحيمفصح٥ٌم:شفمٝمًكزمـيزداد»قوله:ُ

 َمـ ايمِمٛمٝمع هذا ايمٔمٙمؿ زمٔمضأهؾ صمٔمؾ وومد همٔمؾواحلدي٧مؤمٝمػ,

اظمقؽمقؽمكم,زمؾرزمَميِمؾإَمرإلمايمٌدفم٥م.

 همٙمف زالزم٣مومًٝم٣م ؾمٔمراْلٞم٣ًمنزمًمءَم٣م يٖمٔمٙمفإٓإذا َم٣م أَم٣م أنيٌٗمكومٙمٝماًل,

زمٔمضاجلٜم٣ملَمـايمٛمحٛمح٥م,أوايمتٔمٙمؼزمٚمثؾايمًٙمؿ,أوايمِمٔمقدوايمٛمزولَمـ

ايمًٙمؿ,أوٞمحقذيمؽُم٣مذىمر,همٜمذاَمـايمٌدعاظمحدشم٥م,وومدسم٘مٙمؿفمٙمٝمٜم٣مَمٌٝمٛم٣ًم

ايمٔمالَم٥مازمـايمٗمٝمؿرَح٥مهيمُمٛم٣مفمتٜم٣مؾمٝمخاْلؽمالمازمـسمٝمٚمٝم٥مرَحفاهللوسمٙمٚمٝمذ

اهللفمٙمٝمف.

                                                           
(, والحديث فيو زمعة بن صالح, وعيسى وأبوه مجهوالف, وأبوه ال ٕٖٙضعيف. رواه ابن ماجو ) (ٔ)

تعلم لو صحبة. حتى قاؿ بعض العلماء: إنما يعرؼ الحديث من طريق عيسى بن يزداد وال تعرؼ 
 لو صحبة. 
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ي٘مقندمضمؼايمرصمؾ,وٓيٟميتدمضمؼاظمرأة,إٓأٞمفومٝمؾ:زمٟمنثار:اًلنتو

زم٣ميمقذي,واْلٞم٣ًمنٓيُمددفمعمٞمٖمًفدم اظمرأةسمٌٗمكومٙمٝماًلخلروجَم٣ميتٔمٙمؼ

.ايمقؽمقؽم٥مي٠مديإلمهذا,همٜمذازم٣مبفمقيص,

ويم٘مـفمعماْلٞم٣ًمنأنيٗميضضم٣مصمتفشمؿيًتٛمجلىمَمأَمراهللفمزوصمؾ,

إنىم٣مٞم٦مهمٝمفٞمقعَمـأٞمقاعايمقؽمقؽم٥م,همٙمفأنيرششمؿَيرجإلمايمِمالة,و

زمًمءَمـاظم٣مء,وٓييهَم٣مصم٣مءه.

.,واهللأفمٙمؿوإنىم٣منإَمرفمعمايمًٙمس4هم١منايمًٙمسَمٔمٖمقفمٛمف

ُُ:فًُإؼاثةُاللهفانرحمهُهللاُتعالىُابنُالقٌمُاإلمامُقالُ

:أؾمٝم٣مءفمممةوهقايمٌقل4زمٔمداظمقؽمقؽمكمَمـىمثغميٖمٔمٙمفَم٣م:هذاوَمـ

ْٙم٦م, ًَّ ٌْؾ,وايمٗمٖمز,واظمًم,وايمٛمْحَٛمَح٥م,وايمٛمَّؼْم,ايم وايمقصمقر,وايمتٖمٗمد,واحَل

َرصم٥موايمٔمِم٣مزم٥م,واحلُمق, .وايمدَّ

ضمدي٧مذيمؽدمرويومدأٞمففمعمرأؽمف,إرمأصٙمفَمـهمٝمًُٙمتفايمًٙم٦مأَم٣م

"َم٣مصمفازمـؽمٛمـ"و"اظمًٛمد"همٖمليث٦ٌم,ٓنمري٤م َيْزداد,زمـفمٝمزفمـ

أضمدىمؿزم٣ملإذا":-وؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعم-اهللرؽمقلوم٣مل:وم٣ملأزمٝمف,فمـ

."َمراتشمالثذىمرههمٙمٝمٚمًح

رواه"يٛمٗمْمعهم١مٞمفذىمرك4أؽمٖمؾهم٣مَمًحزُمْٙم٦َمإذا":زيدزمـصم٣مزمرووم٣مل

.فمٛمفؽمٔمٝمد

.آؽمتٛمج٣مءزمٔمدفَمْقُدهَُيُمكَم٣مُيًتخرجوايمٛمؼمزم٣ميمًٙم٦موٕٞمف:وم٣ميمقا
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وايمٛمحٛمح٥م.أضمًـهمٗمدهمٖمٔمؾيمذيمؽطمْمقاتَمًمإلماضمت٣مجوإن:وم٣ميمقا

َيٙمسشمؿؾمٝمًئ٣م,إرضفمـيرسمٖمعايمٗمٖمز4وىمذيمؽايمٖمّمٙم٥م,يمٝمًتخرج

يٛمخرطشمؿيرسمٖمع,ي٘م٣مدضمتكزمف,يتٔمٙمؼضمٌاًلزمٔمّمٜمؿيتخذواحلٌؾ.زمنفم٥م

رءهمٝمفزمٗملهؾ:اظمخرجدميٛمٓمرشمؿايمذىمريٚمًؽ:وايمتٖمٗمد.يٗمٔمدضمتكهمٝمف

ي٘مقنواحلُمق.اظم٣مءهمٝمفويِم٤مايمثٗم٤م,يٖمتحشمؿيٚمً٘مف:وايمقصمقرٓ؟أم

ؾحيُمقىمَمزمف4حيُمقهوومْمـَِمٝمؾَمٔمف َمَّ همتحٜم٣مزمٔمدايمذ  وايمٔمِم٣مزم٥م. ئمِمٌف:

زمخروم٥م َرصم٥مُ. وايمدَّ زمنفم٥ميٛمزلشمؿومٙمٝماًل,ؽُمٙمَّؿدميِمٔمد: واظمًُم. يٚمًم:

.آؽمتجَمرئمٝمدشمؿطمْمقات,

همٙمؿوايمٛمؼم4ايمًٙم٦مدمهمراصمٔمتف.وزمدفم٥موؽمقاسىمٙمفوذيمؽ:شٌخناُقال

ع,دمىم٣ميمٙمٌـوايمٌقل:وم٣ملاحلدي٧م,يِمحََّل:ووم٣مليره, وَمّر,سمرىمتفإنايميَّ

زمفازمُتقمذيمؽافمت٣مدوَمـ:وم٣مل,َدرّضمٙمٌتفوإن :وم٣ملفمٛمفهل٣مََمـَمٛمففمقدمزمَم

-وؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعم-اهللرؽمقلزمفايمٛم٣مسأولميم٘م٣منؽمٛم٥م4هذاىم٣منويمق

ضمتكرءىمؾٞمٌٝم ٘مؿفمٙمَّٚم٘مؿيمٗمد":يمًٙمَمنايمٝمٜمقديوم٣ملوومدوأصح٣مزمف4

."أصمؾ:همٗم٣ملاخِلَراءة,

َمٛمف؟ؾمٝمًئ٣مأوذيمؽ-وؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعم-ٞمٌٝم ٛم٣مفمٙمَّٚمٛم٣مهمٟميـ

أنايمٌقل4ؽَمَٙمسزمفَمـومٝم٣مؽمٜم٣موفمعم,سمتٙمّجؿأناظمًتح٣مو٥مفمّٙمؿزمعم4

ها.طِمروم٥مفمٙمٝمفويُمدَّيتحّٖمظ,

**********



 الجمع بين الحجارة والماء عند االستنجاء[] 

ُ 

[572] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 [االستنجاءالجمع بين الحجارة والماء عند ]

)–203 ـِ ٣ٌَّمٍسَوفَم فَم ـِ فَمٛمُْٜمََم:-ازْم اهللَُّ »َريِضَ ايمٛمٌَِّلَّ صعماهللفمٙمٝمف-َأنَّ

َج٣مَرَةاظم٣َْمءَ-وؽمٙمؿ ٣مُٞمْتٌُِعاحْلِ ٣ٌَمٍء,هَمَٗم٣ميُمقا:إِٞمَّ شؽَمَٟمَلَأْهَؾوُم
(ٔ)

ٛمٍَد ًَ اُرزمِ ٌَزَّ .َرَواُهايْم

 (.َؤِمٝمٍػ

ضَمِدي٧ِم)–201 ـْ طُمَزْيَٚم٥َمَِم ـُ َحُفازْم َِمِذّيَوَصحَّ ْ َوَأْصُٙمُفدِمَأيِبَداُوَد,َوايمؼمِّ

.-ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَة
(ٕ)

َج٣مَرةِ  (.زمُِدوِنِذىْمِراحْلِ

*******************************الشرح:

ُفًُ ُوالماء ُالحجارة ُبٌن ُالجمع ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ساق
ُ.اًلستنجاء

وهقاحل٣مرثزمـيقٞمسفمٛمفاهللريضهريرةأيبضمدي٧مإؽمٛم٣مدودم

ؤمٝمػ جمٜمقلوهقَمٝمٚمقٞم٥مأيبزمـوإزمراهؿ, ازمـضمدي٧مَمـؾم٣مهدويمف,

إؽمح٣مقازمـفمٛمٔمٛم٥موهمٝمفواحل٘م٣ممايمْمػمانفمٛمدفمٛمٜمَماهللريضفم٣ٌمس ويمف,

ؽمالمزمـاهللفمٌدزمـحمٚمدضمدي٧مَمـآطمرؾم٣مهد أيبوازمـأَحدأطمرصمف,

صحٝمحآطمرؾم٣مهدويمف,ؤمٖمفوايمراصمح,ضمقؾم٤مزمـؾمٜمرإؽمٛم٣مدهودمؾمٝم٥ٌم

,َمٗمروٞمكموأٞمسوصم٣مزمرأيقبأيبضمدي٧مَمـؾم٣مهدويمف,َمرؽماًلايمُمٔمٌلفمـ

ؤمٝمػوهقضم٘مٝمؿأيبزمـفمت٥ٌمإؽمٛم٣مدهودمَم٣مصمفازمـأطمرصمف هم٣محلدي٧م,

                                                           
 /كشف األستار(. ٕٕٚرواه البزار ) (ٔ)
 .  لم يجده في صحيح ابن خزيمة (ٕ)
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إلميرسمٗملايمُمقاهدِبذه ايمِمح٥م دماهللرَحفإيم٣ٌمناْلَم٣ممصححفوومد,

.ايمًٛمـَتٗمٝمؼودم,اْلرواء

واظم٣مء,شمٌقتؤمٝمػَمـضمٝم٧مايم٣ٌمبضمدي٧مو دم اجلٚمعزمكماحلج٣مرة

واهوهقؾمٌٝم٤مزمـاهللفمٌدؽمٛمده ايمزهريفمٚمرزمـايمٔمزيزفمٌدزمـوحمٚمد,

ايمًٛمـ,ضمتكأنفَم٣مئَُِم٥َم,ريضدموأَم٣مَمـضمٝم٧ماؽمتخداماظم٣مءهمٜمقؤمٝمػ,

 وَم٣ميَم٦ْم: »اهللفمٛمٜم٣م َأْن َـّ َأْزَواصَمُ٘م َُمْرَن هَم١مِنَّ َأؽْمَتْحٝمِٝمِٜمْؿ, هَم١مِنِّ زم٣ِمظم٣َمِء, ٌُقا َتْمِٝم ًْ َي

َؿىَم٣مَنَيْٖمَٔمُٙمُف اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ شَرؽُمقَلاهللَِصعمَّ
(ٔ)

.

ضمدي٧مأيبهريرةريضاهللفمٛمف,وأيبأيقب,ٜم٣موصم٣مءتفمدةأضم٣مدي٧مَمٛم

وصم٣مزمر,وأٞمس,ونمغمهؿ,أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿؽمٟملأهؾ

 أشمٛمكاهللفمٙمٝمٜمؿ, همٝمَم وم٣ٌمء }زمٗمقيمف: حُي٤ِم  َواهللَُّ ُروا َيَتَْمٜمَّ َأْن ٌ قَن
حُيِ ِرصَم٣مٌل همِٝمِف

ـَ ِري ,همٗم٣ميمقا:إٞم٣مٞمًتٛمجلزم٣مظم٣مء.{اظمُْْمَّٜمِّ

فَمَٙمْٝمِفدمضمدو اهللُ َصعمَّ ريضاهللفمٛمفوَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ ي٧مَأيِبُهَرْيَرَة

 »َوؽَمٙمََّؿ: ٣ٌَمٍء وُم َأْهِؾ دِم }َٞمَزيَم٦ْم ٤م 
حُيِ َواهللَُّ ُروا َيَتَْمٜمَّ َأْن ٌ قَن

حُيِ ِرصَم٣مٌل همِٝمِف

ـَ ِري َتٛمُْجقَنزم٣ِمظمَْ»[,وَم٣مَل:202]ايمتقزم٥م:{اظمُْْمَّٜمِّ ًْ َي ٣مِء,هَمٛمََزيَم٦ْمهمِٝمِٜمْؿَهِذِهىَم٣مُٞمقا

َي٥مُ ْٔ شا
(ٕ)

.

                                                           
(, وغيره, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل ٜٔقد سبق معنا, رواه الترمذي ) (ٔ)

 (, وقاؿ: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ٜٙ٘ٔبرقم )
 (.ٖٚ٘(, وابن ماجو )ٖٓٓٔ(, والترمذي )ٗٗأخرجو أبو داود ) (ٕ)
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 ـُ زْم َوَأَٞمُس اهللَِّ, ٌِْد فَم ـُ زْم َوصَم٣مزمُِر , َْٞمَِم٣مِري  ْٕ ا َأي قَب دمضمدي٧مَأيب وصم٣مء

َٞمَزيَم٦ْم َي٥َم ْٔ ا َهِذِه َأنَّ ُروا}ََم٣ميمٍِؽ,ريضاهللفمٛمٜمؿ, َيَتَْمٜمَّ َأْن ٌ قَن
حُيِ ِرصَم٣مٌل همِٝمِف

ا حُي٤ِم  ـََواهللَُّ ِري {ظمُْْمَّٜمِّ َوؽَمٙمََّؿ:202]ايمتقزم٥م: فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل وَم٣مَل ]

وَمْدَأشْمٛمَكفَمَٙمْٝمُ٘مْؿدِمايمْم ُٜمقِر,هَمََمؿُمُٜمقُرىُمْؿ؟» اهللََّ َْٞمَِم٣مِر,إِنَّ ْٕ ا وَم٣ميُمقا:شَي٣مََمْٔممَمَ

وَ ٛم٣َمزَم٥ِم, اجْلَ ـَ َِم ُؾ
ًِ َوَٞمْٕمَت اَلِة, يمِٙمِمَّ ُٟم َٞمَتَقوَّ وَم٣مَل: زم٣ِمظْم٣َمِء. َتٛمِْجل ًْ َذاَك,»َٞم هَمُٜمَق

شهَمَٔمَٙمْٝمُ٘مُٚمقهُ
(ٔ)

.

ـْ:(15485وعندُأحمدُ) ـِفُمَقْيؿِفَم ,ؽَم٣مفِمَدةَزْم َْٞمَِم٣مِريِّ ْٕ فُا شَمفَُأٞمَّ َأنَّ:ضَمدَّ

ايمٛمٌَِّلَّ ِجدِدِمَأسَم٣مُهؿَْوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ ًْ ٣ٌَمءَََم ٣ٌَمَركَاهللَإِنَّ»:هَمَٗم٣مَلوُم َوسَمَٔم٣ملَمسَم

ـَوَمْد ًَ ٥مِدِمايمْم ُٜمقرِدِمايمثَّٛم٣َمءَفَمَٙمْٝمُ٘مؿَُأضْم ِجِدىُمْؿ,وِمِمَّ ًْ ايمَِّذيايمْم ُٜمقرَُهَذاهَمََمََم

ُرونَ وَم٣ميُمقا,"زمِِف؟سَمْمَّٜمَّ ؾَمْٝمًئ٣مَٞمْٔمَٙمؿََُم٣ماهللِ,َرؽُمقَلَي٣مَواهللِ»: َّٓ فُإِ يَمٛم٣َمىَم٣منََأٞمَّ

ـَصِمغَمانٌ ُٙمقنَهَمَ٘م٣مُٞمقاايْمَٝمُٜمقِد,َِم ًِ ـََأْدزَم٣مَرُهؿَْيْٕم ْٙمٛم٣َمايْمَٕم٣مئِطَِِم ًَ ىَمََمهَمَٕم

ُٙمقا ًَ شنَم
 (ٕ)

.

ـْ:(23832وعندُأحمدُ) دِفَم ـِحُمَٚمَّ ٌْدِزْم ـِاهللِفَم وَم٣مَلؽَماَلٍم,زْم وَمِدمَظم٣ََّم:

اهللَِرؽُمقُل ٣ٌَمًء,َئْمٛمِلفَمَٙمْٝمٛم٣َم,َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ فَمزَّاهللَإِنَّ»:وَم٣مَلوُم وَمْدَوصَمؾَّ

                                                           
 سنن.(, وصححو األلباني رحمو اهلل في صحيح الٖ٘٘أخرجو ابن ماجو ) (ٔ)
 إسناد وىذا: (ٖٗ) قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داود األـ تحت حديث رقم (ٕ(

 وصححو, ؛( ٘٘ٔ/ٔ) المستدرؾ في رأيتو ثم, (ٕ/ٗٔ/ٔ) صحيحو في خزيمة ابن رواه .حسن
 ُ.الذىبي ووافقو
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ا,ايمْم ُٜمقرِدِمفَمَٙمْٝمُ٘مؿَْأشْمٛمَك وِن؟َأهَماَلطَمغْمً ػِمُ ِرصَم٣مٌلهمِٝمفِ}ُومقيمف:َئْمٛمِل:وَم٣مَل"شخُتْ

ٌ قنَ
ُرواَأنْحُيِ َواهللَُيَتَْمٜمَّ ـَحُي٤ِم  ِري ايمتقزم٥م]{اظمُْْمَّٜمِّ وَم٣مَل,[202: هَمَٗم٣ميُمقا»: َي٣م:

٣ماهللَِرؽُمقَل ؽْمتِٛمَْج٣مءُ:ايمتَّْقَراةِدِمفَمَٙمْٝمٛم٣َمََمْ٘مُتقزًم٣مَٞمِجُدهُإِٞمَّ ِٓ شزم٣ِمظم٣َْمءِا
 (ٔ)

.

ُحكمُالجمعُبٌنُالحجارةُوالماءُعندُاًلستنجاء:

سمذه٤مفمكمايمٛمج٣مؽم٥م,ويٗمٙمؾوَيٖمػو اجلٚمعزمٝمٛمٜمَمصم٣مئز4ٕناحلج٣مرة

واهللأفمٙمؿ.واظم٣مءيٛمٗملَمـسمٙمقثايمٝمديـزم٣ميمٕم٣مئطفمٛمدآؽمتٛمج٣مءزم٣مظم٣مء,

و اؽمتٛمجك واؽمتٛمجكومد زم٣مظم٣مء, وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل

يًتٛم٨ِمزم٣محلج٣مرة,طمالهًم٣مظمـزفمؿأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَل

.زم٣مظم٣مء

ش.أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿؽمٟملأهؾوم٣ٌمء»قوله:ُ

 ازمـ َمراؽمٝمؾ َمـ هذا أن فمعم وَمراؽمٝمؾحيٚمؾ فمٛمٜمَم, فم٣ٌمسريضاهلل

ايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿَمٗمٌقيم٥مزم٣مْلمج٣مع.

ش.أهؾوم٣ٌمء»قوله:ُ

ووم٣ٌمءزمكمذياحلٙمٝمٖم٥مواظمديٛم٥م.,زمٛمقفمٚمروزمـفمقفوؿزمٛمقؽمٙمٚم٥م,ه

                                                           
 دونو ومن حوشب, بن شهر لضعف ضعيف إسناده, والحديث (ٖٖٖٕٛبرقم )أحمد أخرجو  (ٔ(

 آدـ, بن يحيى عن (,ٖ٘ٔ/ٔ)" مصنفو" في شيبة أبي ابن وأخرجو .الشيخين رجاؿ من ثقات
 ىذا حوشب بن شهر حديث متن وفي(. ٜٕ/ٔٔ) تفسيره" في الطبري وأخرجو .اإلسناد بهذا

 . أفاده المحقق.اليهود من بذلك المخاطَبين كوف في إشكاؿ
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ضُمٛمَْٝمٍػ:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ ـُ وومدشم٦ٌمدمؽمٛمـازمـَم٣مصمفَمـضمدي٧مؽَمْٜمُؾزْم

َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ همِٝمِف»َصعمَّ هَمَِمعمَّ ٣ٌَمَء, وُم ِجَد ًْ ََم َأسَمك شُمؿَّ زَمْٝمتِِف دِم َر سَمَْمٜمَّ ـْ ََم

شَصاَلًة,ىَم٣مَنيَمُفىَمَٟمصْمِرفُمْٚمَرةٍ
(ٔ)

.

فُمَٚمَر,ريضاهللفمٛمٜمَموَم٣مَل: ـِ ىَم٣مَنَرؽُمقُل»ودمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مازْم

٣ٌَمٍء ِجَدوُم ًْ َؿَيْٟميِتََم اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ همِٝمِفَرىْمَٔمَتكْمِاهللَِصعمَّ ٣ًٌمَوََم٣مؾِمًٝم٣م,هَمُٝمَِمقمِّ
,شَراىمِ

: ُٞمَٚمغْمٍ ـُ همِٝمِفَرىْمَٔمَتكْم»وَم٣مَلَأزُمقزَمْ٘مٍردِمِرَواَيتِِف:وَم٣مَلازْم شهَمُٝمَِمقمِّ
 (ٕ)

.

ُُ:سُعلىُالتقوىومسجدُقباءُهوُأولُمسجدُأس

 }ىمَموم٣ملاهللفمزوصمؾ: ـْ َسفَمعَمايمتَّْٗمَقىَِم ُأؽمِّ ِجٌد ًْ َأْنظمََ َأضَمؼ  َيْقٍم ِل َأوَّ

ـَ ِري اظمُْْمَّٜمِّ ُرواَواهللَُّحُي٤ِم  ٌ قَنَأْنَيَتَْمٜمَّ
.{سَمُٗمقَمهمِٝمِفهمِٝمِفِرصَم٣مٌلحُيِ

ش.أناهللفمزوصمؾيثٛملفمٙمٝم٘مؿ»قوله:ُ

  }أيدمايمٗمرآن,دمومقيمفسمٔم٣ملم: حُي٤ِم  َواهللَُّ ُروا َيَتَْمٜمَّ َأْن ٌ قَن
حُيِ ِرصَم٣مٌل همِٝمِف

ـَاظمُْ ِري وَٓم٣مٞمعَمـأنهذهأي٥مسمدلفمعمايمْمٜم٣مرةاحلًٝم٥م,واظمٔمٛمقي٥م.,{ْمَّٜمِّ

ش(.إٞم٣مٞمتٌعاحلج٣مرةاظم٣مء»)وم٣ميمقا:قوله:ُ

ْلزايم٥مإشمر.اظم٣مءأيٞمًتخدماحلج٣مرةْلزايم٥مايمٔمكم,شمؿٞمًتخدم

ُدزَمْ٘مرٍأيدمَمًٛمدهوهقَأزُمق:شرواهايمٌزار»قوله:ُ ـَُأَْحَ فَمْٚمٍروزم ي  ٌٌَْمِ ايم

.(131):ؽمٛم٥مسمقدم

                                                           
 اإلماـ األلباني رحمو اهلل في صحيح السنن.(, وصححو ٕٔٗٔأخرجو ابن ماجو ) (ٔ)
 (.ٜٜٖٔ(, ومسلم )ٜٔٔٔأخرجو البخاري ) (ٕ)



 الجمع بين الحجارة والماء عند االستنجاء[] 

ُ 

[577] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

أيَمـؿمريؼفمٌداهللزمـؾمٌٝم٤م,وهقؤمٝمػ:شزمًٛمدؤمٝمػ»قوله:ُ

.اصمًد

ُ َم٣مصمف»قوله: وازمـ وايمؼمَمذي داود أيب ؽمٛمـ دم وأصٙمف نمغمش: َمـ أي

.واظم٣مءةر٣ماجلٚمعزمكماحلج

َمـضمدي٧مأيبهريرةريضاهللفمٛمف.ش:وصححفازمـطمزيٚم٥م»قوله:ُ

واحلٚمدهللرب,واهللأفمٙمؿاجلٚمعزمكماحلج٣مرةواظم٣مءوومدسمٗمدمزمدونذىمر

ايمٔم٣مظمكم.

**********
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 [باب االغتسال وحكم الجنب]

 [باب االغتسال وحكم الجنب]

*******************************الشرح:

."زم٣مبآنمت٣ًمل"قوله:ُ

أيأضم٘م٣ممإنم٣ًمل,وومدذىمرايمٔمٙمَمءأنإنم٣ًملَمٛمٗمًٚم٥مإلمومًٚمكم:

واصم٥ٌم.األول:

َمًتح٥ٌم.الثانً:

وإنؾمئ٦مإنسمّمٝمػإيمٝمٜم٣م,نمًاًلشم٣ميمًث٣م:وهقاظم٣ٌمح.

ُأماُاألؼسالُالواجبة:ُ

.ضمتكوإنطمرجاجلٛمكمَمـدوندمايمٕمًؾَمـايمٛمٖم٣مس4األول:

الثانً: احلٝمض, َمـ ايمٕمًؾ وصمؾ: فمز اهلل }يمٗمقل ـِ فَم َٟميُمقَٞمَؽ ًْ َوَي

ضَمتَّكَيْْمُٜمْرَناظمَِْحٝمِضوُمْؾُهَقَأًذى َـّ سَمْٗمَرزُمقُه َٓ ٣مَءدِماظمَِْحٝمِضَو ًَ هَم٣مفْمَتِزيُمقاايمٛمِّ

 َوحُي٤ِم  ازمكَِم ايمتَّقَّ حُي٤ِم  اهللََّ إِنَّ اهللَُّ َأََمَرىُمُؿ ضَمْٝم٧ُم ـْ َِم َـّ هَمْٟمسُمقُه ْرَن سَمَْمٜمَّ هَم١مَِذا

ـَ ِري .{اظمَُْتَْمٜمِّ

نمًؾاجلٚمٔم٥م.الثالث:

زمف,وايمِمحٝمحايمقصمقب,فمعمَم٣ميٟميت.مجٜمقرأهؾايمٔمٙمؿفمعماؽمتح٣ٌم
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فَم٣مِصٍؿوَم٣مَل:,ايمٕمًؾيمإلؽمالمالرابع: ـِ »حلدي٧موَمْٝمِسزْم َصعمَّ َأسَمْٝم٦ُمايمٛمٌَِّلَّ

َوؽِمْدرٍ زمََِمٍء َؾ ًِ َأنْمَت َأْن هَمَٟمََمَرِن ؽْماَلَم اْْلِ ُأِريُد َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ وؽمٝمٟميت,ش,

وؽمٙمؿيمثَمَم٥مزمـأشم٣ملزم٣مٓنمت٣ًملوىمذيمؽأَمرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف

ىمَمدمضمدي٧مأيبهريرةريضاهللفمٛمف.

أَمقر:َمـسمٗمعاجلٛم٣مزم٥موايمٕمًؾَمـاجلٛم٣مزم٥م,الخامس:

وومدي٘مقنزمٕمغمأٞمزال.اجلَمع,األول:

ويمقَلي٘مـزمجَمع.اْلٞمزال,الثانً:

ؽمقاءذىمرآضمتالم,أووصمدايمٌٙمؾهمٗمط,فمعمَم٣مؽمٝمٟميتآضمتالم,الثالث:

ٔمٛم٣مإنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ.َم

السادس: وهقَمـإنم٣ًملايمقاصم٥ٌم,همٝمج٤مفمعماظم٘مٙمٖمكمنمًؾاظمٝم٦م,

فَمْمِٝم٥ََّم أنيٕمًٙمقااظمٝم٦ماظمًٙمؿإذاَم٣مت,ظم٣مشم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مُأمِّ

اهللُ اهللَُّفَمٛمَْٜم٣م,وَم٣ميَم٦ْم:َدطَمَؾفَمَٙمْٝمٛم٣َمَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ ٥ِمَريِضَ َؿإَْٞمَِم٣مِريَّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ

 هَمَٗم٣مَل: ازْمٛمَُتُف, َٝم٦ِم سُمُقهمِّ إِْن»ضِمكَم َذيمَِؽ ـْ َِم َأىْمَثَر َأْو ٣م, ًً ََخْ َأْو شَماَلشًم٣م, ْٙمٛمََٜم٣م
ًِ انْم

دِمأطِمَرِةىَم٣مهُمقًرا ـَ َذيمَِؽ,زمََِمٍءَوؽِمْدٍر,َواصْمَٔمْٙم َـّ ىَم٣مهُمقٍر-َرَأْيُت ـْ -َأْوؾَمْٝمًئ٣مَِم

هَمآذِ َـّ ٛمِلهَم١مَِذاهَمَرنْمُت شٞمَّ
(ٔ)

.

                                                           
 (.ٜٖٜ(, ومسلم )ٖٕ٘ٔالبخاري ) (ٔ)
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فَمْٛمُٜمْؿ,وَم٣مَل:زَمْٝمٛمَََمَرصُمٌؾ اهللَُّ ٣ٌَّمٍسَريِضَ فَم ـِ ودمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مازْم

َراضِمَٙمتِِف,هَمَقوَمَِمْتُف ـْ -َأْووَم٣مَل:هَمَٟمْووَمَِمْتُف-َواوِمٌػزمَِٔمَرهَم٥َم,إِْذَووَمَعفَم وَم٣مَلايمٛمٌَِّل 

 َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ »َصعمَّ ُٙمقُه ًِ ٛمُِّْمقُه,انْم َُتَ ,َوَٓ دِمشَمْقزَمكْمِ ٛمُقُه َوؽِمْدٍر,َوىَمٖمِّ زمََِمٍء

ًٌِّٝم٣م ٌَْٔم٧ُمَيْقَمايمِٗمَٝم٣مََم٥ِمَُمَٙم ُفُي ُرواَرْأؽَمُف,هَم١مِٞمَّ ٚمِّ شَوَٓخُتَ
(ٔ)

.

ُذكرُاألؼسالُالمستحبة:ُ

ايمٕمًؾفمٛمداْلضمرامحل٨م,أويمٔمٚمرة.األول:

اهللفمٛمٜمَم,ازمـفمٚمروم٣مل:ىمَمدمضمدي٧مفمٌداهللزمـفمٚمرزمـاخلْم٣مبريض

شَمـايمًٛم٥مأنيٕمتًؾايمرصمؾإذاأرادأنحيرم»
(ٕ)

.أطمرصمفايمٌزار,وحلدي٧م

 شَم٣مزم٦ٍِم ـِ زْم -َزْيِد »ريضاهللفمٛمف: ايمٛمٌَِّلَّ -َأنَّ وؽمٙمؿ َد-صعماهللفمٙمٝمف رَّ جَتَ

َؾ ًَ ْهاَليمِِفَوانْمَت .أطمرصمفايمؼمَمذيوؽمٝمٟميتش,ِْلِ

الثانً: فَمٛمُْٜمََم,أٞمفىم٣منايمٕمًؾيمدطمقلَم٘م٥م, اهللَُّ َريِضَ فُمَٚمَر ـُ حلدي٧مازْم

زمِِف» ُيَِمقمِّ َيٌِٝم٦ُمزمِِذيؿمًِقى,شُمؿَّ ايمتَّْٙمٌَِٝم٥ِم,شُمؿَّ ـِ َؽفَم ًَ َأَْم َأْدَٞمكاحَلَرِم َدطَمَؾ إَِذا

ُؾ ًِ َوَيْٕمَت ٌَْح, ىَم٣منَشايمِم  َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللَِّ َٞمٌِلَّ َأنَّ ُث َوحُيَدِّ َيْٖمَٔمُؾ,

"َذيمَِؽ
(ٖ)

. 

                                                           
 (.ٕٙٓٔ(, ومسم )ٕ٘ٙٔالبخاري ) (ٔ)
 اخرجو البزار كم في كشف األستار )(. وصلنا ىنا (ٕ)
 (.ٜٕ٘ٔ(, ومسلم )ٖٚ٘ٔالبخاري ) (ٖ)
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ايمذييٓمٜمرأٞمفٓيِمؾ,وإٞمَمؽمتح٣ٌمبإلمآهذاايمٖمٔمؾويم٘مـهؾيِمؾ

هقفمعمايمتٟمد.

الثالث: أهم٣مق, إذا شم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧منمًؾاظمٕمٚمكفمٙمٝمف ظم٣م

 َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  شَمُٗمَؾ وَم٣ميَم٦ْم: أَن٣م فمٛمٜم٣م ريضاهلل هَمَٗم٣مَل:فَم٣مئَُِم٥َم

ايمٛم٣َّمُس؟» ش.َؤُمقارِمََم٣مًءدِماظمِْخَّم٤ِم»وُمْٙمٛم٣َم:َٓ,ُهْؿَيٛمَْتٓمُِروَٞمَؽ,وَم٣مَل:شَأَصعمَّ

اهلُل َأهَم٣مَق,هَمَٗم٣مَلَصعمَّ َؾ,هَمَذَه٤َميمَِٝمٛمُقَءهَمُٟمنْمِٚمَلفَمَٙمْٝمِف,شُمؿَّ ًَ وَم٣ميَم٦ْم:هَمَٖمَٔمْٙمٛم٣َم,هَم٣منْمَت

 َوؽَمٙمََّؿ: ايمٛم٣َّمُس»فَمَٙمْٝمِف ؟َأَصعمَّ وَم٣مَل:ش اهللَِّ, َرؽُمقَل َي٣م َيٛمَْتٓمُِروَٞمَؽ ُهْؿ َٓ, وُمْٙمٛم٣َم:

اظمِْخَّم٤ِم» دِم ََم٣مًء رِم هَمُٟمنْمِٚمَلشَؤُمقا َذَه٤َميمَِٝمٛمُقَء شُمؿَّ َؾ, ًَ هَم٣منْمَت هَمَٗمَٔمَد وَم٣ميَم٦ْم:

َأهَم٣مَق,هَمَٗم٣مَل: ايمٛم٣َّمُس؟»فَمَٙمْٝمِف,شُمؿَّ َي٣مَرؽُمقَلاهللَِّ,وُمْٙمٛم٣َم:َٓ,ُهْؿَيٛمَْتٓمُِروَٞمَؽشَأَصعمَّ

َذَه٤َميمَِٝمٛمُقَءهَمُٟمنْمِٚمَلشَؤُمقارِمََم٣مًءدِماظمِْخَّم٤ِم»هَمَٗم٣مَل: َؾ,شُمؿَّ ًَ ,هَمَٗمَٔمَد,هَم٣منْمَت

 هَمَٗم٣مَل: َأهَم٣مَق شُمؿَّ ايمٛم٣َّمُس؟»فَمَٙمْٝمِف, َأَصعمَّ َرؽُمقَلش َي٣م َيٛمَْتٓمُِروَٞمَؽ ُهْؿ َٓ, هَمُٗمْٙمٛم٣َم:

ايمِٔمَُم٣مِءاهللَِّ,َوايمٛم٣َّمُسفُمُ٘مقٌفدِم اَلُميمَِِماَلِة ًَّ ايم فَمَٙمْٝمِف ِجِد,َيٛمَْتٓمُِروَنايمٛمٌَِّلَّ ًْ اظَم

زم٣ِميمٛم٣َّمِس( َ َؿإلَِمَأيِبزَمْ٘مٍرزمَِٟمْنُيَِمقمِّ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ أطِمَرِة,هَمَٟمْرؽَمَؾايمٛمٌَِّل 
(ٔ)

.

ايمٛمٌلوومدذىمرهزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿ,وَليث٦ٌمفمـ:ديـٝمايمٕمًؾيمٙمٔمالرابع:

صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿدمنمًؾايمٔمٝمديـرء.

                                                           
 (.ٛٔٗ)(, ومسلم ٚٛٙالبخاري ) (ٔ)
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فمـؽمٔمٝمدزمـاظمًٝم٤مرَحفاهللأٞمفوم٣مل:َمـايمًٛم٥مايمٕمًؾيمٙمٔمٝمديـ,شم٦ٌمو

ومقلايمت٣مزمٔملَمـايمًٛم٥م,يمٝمسيمفضم٘مؿايمرهمع,وإٞمَمأنايمٔمٙمَمءوايمراصمحفمٛمد

٣ًٌمفمعمؽمٛم٥مايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿ. سمْمٙمؼنم٣ميم

.╚ايم٣ًمئ٤مزمـيزيدوفمقموروشم٦ٌمنمًؾايمٔمٝمدفمـازمـفمٚم

همٚمـانمتًؾيمٙمٔمٝمديـ,هماليٛم٘مرفمٙمٝمف.

ذىمرهزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿ,وَلٞمَرَم٣ميدلايمٕمًؾيمِمالةايم٘مًقف,الخامس:

فمعمذيمؽ.

وَلٞمَرَم٣ميدلفمعمذيمؽ.ايمٕمًؾيمالؽمتًٗم٣مء,السادس:

السابع: ايمٕمًؾَمـنمًؾاظمٝم٦م, أناحلدي٧مؤمٝمػ, سمٗمدم وهمٝمف:وومد

ش.همٙمٝمٕمتًؾ,وَمـَحٙمفهمٙمٝمتقوٟمَمـنمًؾَمٝمًت٣م»

أهم٣مق,ظمانمًؾالثامن: ُم٣مذىمرهزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿ,وهؾجٛمقنإذا وهذا

هقفمعمايمقصمقبأمفمعمآؽمتح٣ٌمب؟

 إنىم٣منومداضمتٙمؿهمٜمقفمعمايمقصمقب,وإنىم٣منَلحيتٙمؿزمٔمدهمٜمقوم٣ميمقا:

فمعمآؽمتح٣ٌمب.

إذااطمتٙمػو اظمجٛمقن ونمًؾ أؽمٙمؿ, إذا ايم٘م٣مهمر ؽم٤ٌمنمًؾ دم ايمٔمٙمَمء

أهم٣مق:

ٕٞمفَيٛم٤م,همٝمٕمتًؾْلزايم٥مَم٣مزمفَمـاجلٛم٣مزم٥م.همٗمٝمؾ:
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التاسع: وضمِمؾطمالفنمًؾاظمًتح٣مو٥م, أهؾايمٔمٙمؿ, ذىمره ُم٣م وهذا

زمكمأهؾايمٔمٙمؿدمذيمؽ,وزمٔمّمٜمؿافمتٚمدفمعمضمدي٧مهم٣مؿمٚم٥مزمٛم٦مأيبضمٌٝمش

زي٣مدة: وهمٝمف فمٛمٜم٣م, اهلل صالة»ريض يم٘مؾ سمٕمتًؾ وىم٣مٞم٦م وضمدي٧م:ش,

وصقم» انمتًقم َمـش, همتٕمتًؾ اٞمتٜمك, إذا احلٝمض َمـ ايمٕمًؾ زمف واظمراد

يٟمَمره٣م وَل َمٛمٜم٣م, اصمتٜم٣مًدا همٔمٙمٜم٣م, همٜملَمـ ايمزي٣مدة وأَم٣م سمِمقم, شمؿ احلٝمض,

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمذيمؽ.

ٟميتإنؾم٣مءاهلل,ايمٕمًؾظمـأرادأنئمقددممج٣معأهٙمف,فمعمَم٣ميالعاشر:

زمٟمىمثرَمـاَمرأة.٣موٓؽمٝمَمَمـىم٣منَمتزوصًم

فَمٛمُْف:هم اهللَُّ َأَٞمٍسَريِضَ ـْ اهللُ»ٖملايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

َقةٍ ًْ
ُعٞمِ ًْ

٣مئِِفدِميَمْٝمَٙم٥ٍمَواضِمَدٍة,َويَمُفسمِ ًَ
َؿىَم٣مَنَيُْمقُففَمعَمٞمِ شفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ

(ٔ)
.

 ٣مئِِف»ودميمٖمظَمًٙمؿ: ًَ
ٞمِ فَمعَم َيُْمقُف ىَم٣مَن َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

ٍؾَواضِمدٍ ًْ ش.زمُِٕم

وصم٣مءفمٛمفأٞمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣منيٕمتًؾزمٔمدىمؾمج٣مع,

 ريضاهللفمٛمف: َراهمٍِع َأيِب ـْ فَمٙمَ»ىمَمدمضمدي٧مفَم اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َؿَأنَّ َوؽَمٙمَّ ْٝمِف

َهِذهِ َوفِمٛمَْد َهِذِه فِمٛمَْد ُؾ
ًِ َيْٕمَت ٣مئِِف, ًَ

ٞمِ فَمعَم َي٣مشؿَم٣مَفَذاَتَيْقٍم وُمْٙم٦ُميَمُف: وَم٣مَل: ,

                                                           
 (.ٜٖٓ(, ومسلم )ٛٙٓ٘البخاري ) (ٔ)
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اًلَواضِمًدا,وَم٣مَل: ًْ نُم َٔمُٙمُف جَتْ َٓ ,وَم٣مَلشَهَذاَأْزىَمكَوَأؿْمَٝم٤ُمَوَأؿْمَٜمرُ»َرؽُمقَلاهللَِّ,َأ

َهَذاَأزُمقَداُوَد:َوضَمِدي٧ُمَأَٞمٍسأَ ـْ َِم شَصح 
 (ٔ)

.

ؽمٚملصمٛم٣مزم٥مَمـاظمج٣مٞم٥ٌم,وهلاظم٣ٌمفمدة,وؽمتٟميت:شوضم٘مؿاجلٛم٤م»قوله:ُ

.أضم٘م٣مَمفإنؾم٣مءاهللسمٔم٣ملم



**********

















                                                           
(, قاؿ أبو داود: "حديث أنس أصح من ىذا ". وقاؿ اإلماـ ٜٓ٘(, وابن ماجو )ٜٕٔأبو داود ) (ٕ)

(, وىو كما قاؿ؛ فإف ىذا إسناده حسن, ٕٙٔاأللباني رحمو اهلل في صحيح أبي داود األـ )
ة ذلك, كما قاؿ النسائي وغيره. والحديث ولكن ال تعارض بينهما؛ بل كاف يفعل تارة ىذا, وتار 

 قواه الحافظ ابن حجر. 
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 :-صلى اهلل عليه وسلم  -معنى قول النبي ]

 [«الماء من الماء»

)–202 ـْ فَم ْدِريِّ -وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ-ريضاهللفمٛمف-َأيِبؽَمِٔمٝمٍداخْلُ

اظم٣َْمءِ»صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ: ـَ شاظم٣َْمُءَِم
(ٔ)

ٙمٌِؿ. ًْ .َرَواُهَُم

ٌَُخ٣مِريِّ َوَأْصُٙمُفدِمايْم
(ٕ)

(.

*******************************الشرح:

ُوهوُ ُالؽسل, ُموجبات ُمن ُموجب ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ساق
ُ.خروجُالماءُالدافقُالذيٌُسمىُبالمنً

,ريضاهلل ْدِريِّ اخْلُ ؽَمِٔمٝمٍد واحلدي٧مؿمقيؾىمَمدمَمًٙمؿَمـضمدي٧مَأيِب

٣ٌَمَء»فمٛمف,وَم٣مَل: إلَِموُم شْمٛمَكْمِ
ِٓ َؿَيْقَما فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ طَمَرصْم٦ُمََمَعَرؽُمقِلاهللِ

فَمَٙمٝمْ اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقُل َووَمَػ ؽَم٣مَِلٍ. زَمٛمِل دِم ىُمٛم٣َّم زَم٣مِبضَمتَّكإَِذا فَمعَم َؿ َوؽَمٙمَّ ِف

َوؽَمٙمََّؿ: فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهلِل َرؽُمقُل هَمَٗم٣مَل إَِزاَرُه, ََيُر  هَمَخَرَج زمِِف, َخ هَمٌَمَ ٣ٌَمَن فِمْت

                                                           
 (.ٖٖٗرواه مسلم ) (ٔ)
 وىو رواية لمسلم.« فعليك الوضوء -أو قحطت-إذا أعجلت »(, ولفظو: ٓٛٔالبخاري. ) (ٕ)
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صُمَؾ» اَْمَرَأسمِِفشَأفْمَجْٙمٛم٣َمايمرَّ ـِ صُمَؾُئْمَجُؾفَم ٣ٌَمُن:َي٣مَرؽُمقَلاهللِ,َأَرَأْي٦َمايمرَّ هَمَٗم٣مَلفِمْت

ـِ اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ:َوََلُْيْٚم اظم٣َْمءِ»,ََم٣مَذافَمَٙمْٝمِف؟وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِصعمَّ ـَ ََماظم٣َْمُءَِم ش.إِٞمَّ

 رواي٥م: »ودم ـَ َِم َرصُمٍؾ فَمعَم ََمرَّ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقَل َأنَّ

َيْٗمْمُ َْٞمَِم٣مِر.هَمَٟمْرؽَمَؾإيَِمْٝمِف.هَمَخَرَجَوَرْأؽُمُف ْٕ ٛم٣َمَأفْمَجْٙمٛم٣َمَك؟»ُر,هَمَٗم٣مَل:ا وَم٣مَل:شيَمَٔمٙمَّ

َؾفَمَٙمْٝمَؽ,َوفَمَٙمْٝمَؽ»َٞمَٔمْؿَي٣مَرؽُمقَلاهللِ,وَم٣مَل: ًْ إَِذاُأفْمِجْٙم٦َمَأْوَأوْمَحْْم٦َمهَماَلنُم

ش.ايْمُقُوقءُ

ريضاهللفمٛمفدمزم٣مزمفَم٣مو طَم٣ميمٍِداجُلَٜمٛمِلَّ ـَ دمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَزْيَدزْم

ُف,ؽَمَٟمَل ٣مَنهَمَٗم٣مَل:َأٞمَّ فَمٖمَّ ـَ ؟"فُمْثََمَنزْم ـِ صُمُؾاَْمَرَأسَمُفهَمَٙمْؿُيْٚم َأَرَأْي٦َمإَِذاصَم٣مََمَعايمرَّ

 فُمْثََمُن: َذىَمَرهُ»وَم٣مَل: ُؾ ًِ َوَيْٕم اَلِة يمِٙمِمَّ ُٟم َيَتَقوَّ ىَمََم ُٟم َيَتَقوَّ ؽَمِٚمْٔمُتُفش فُمْثََمُن: وَم٣مَل

َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقِل ـْ ؿَم٣ميم٤ٍِم,َِم َأيِب ـَ زْم فَمقِمَّ َذيمَِؽ ـْ فَم َٟميْم٦ُم ًَ هَم َؿ

ىَمْٔم٤ٍم ـَ زْم ٌَْٝمِداهللَِّ,َوُأيَبَّ فُم ـَ اِم,َوؿَمْٙمَح٥َمزْم ايمَٔمقَّ ـَ زْم زَمغْمَ فَمٛمُْٜمْؿ-َوايمز  اهللَُّ -َريِضَ

ـَ زْم فُمْرَوَة ِنَأزُمقؽَمَٙمَٚم٥َم,َأنَّ هَمَٟمََمُروُهزمَِذيمَِؽ.وَم٣مَل:حَيَْٝمك,َوَأطْمػَمَ ُهَأنَّ َأطْمػَمَ
زَمغْمِ ايمز 

َؿ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرؽُمقِلاهللََِّصعمَّ ـْ َؽَِم
ُفؽَمِٚمَعَذيمِ ُهَأٞمَّ قَبَأطْمػَمَ شَأزَم٣مَأي 

(ٔ)
.

                                                           
 (.ٖٚٗ(, مسلم )ٕٜٕأخرجو البخاري ) (ٔ(



 «[الماء من الماء: »-صلى اهلل عليه وسلم  -معنى قول النبي ] 

ُ 

[587] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

احلدي٧موَي٣ميمػ هذا ريضاهللَم٣م ُهَرْيَرَة دمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِب

َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ فَم »وَم٣مَل:فمٛمف شُمؿَّ إَْرزَمِع, ؾُمَٔمٌَِٜم٣م صَمَٙمَسزَمكْمَ إَِذا

ُؾ ًْ شصَمَٜمَدَه٣مهَمَٗمْدَوصَم٤َمايمَٕم
(ٔ)

.

ش.وإنَليٛمزل»وزادَمًٙمؿ:

-ريضاهللفمٛمٜم٣م-ودمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َم َصعمَّ َزْوِجايمٛمٌَِّلِّ

َؿوَم٣ميَم٦ْم: فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ "اهللُ ـِ َؿفَم فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َرصُماًلؽَمَٟمَلَرؽُمقَلاهلِلَصعمَّ إِنَّ

هَمَٗم٣مَل ٥ٌم. ًَ
صَم٣ميمِ َوفَم٣مئَُِم٥ُم ُؾ؟ ًْ ايْمُٕم فَمَٙمْٝمِٜمََم َهْؾ ُؾ

ًِ ُيْ٘م شُمؿَّ َأْهَٙمُف َُي٣َمَِمُع صُمِؾ ايمرَّ

اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: هَْمَٔمُؾَذيمَِؽ,َأَٞم٣موَ»َرؽُمقُلاهللَِصعمَّ َٕ  ُؾإِنِّ ًِ َٞمْٕمَت شَهِذِه,شُمؿَّ
(ٕ)

.

 اطْمَتَٙمَػ»ودمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مَأيِبَُمقؽَمك,ريضاهللفمٛمفوَم٣مَل:

ُؾ ًْ ايْمُٕم ََي٤ُِم َٓ  َْٞمَِم٣مِري قَن: ْٕ ا هَمَٗم٣مَل َْٞمَِم٣مِر ْٕ َوا , ـَ اظمَُْٜم٣مصِمِري ـَ َِم َرْهٌط َذيمَِؽ دِم

اظم٣َْمِء.َووَم٣مَلاظمُْ ـَ هْمِؼَأْوَِم ايمدَّ ـَ َِم َّٓ ُؾ,إِ ًْ َٜم٣مصِمُروَن:زَمْؾإَِذاطَم٣ميَمَطهَمَٗمْدَوصَم٤َمايْمُٕم

فَم٣مئَُِم٥َم فَمعَم هَم٣مؽْمَتْٟمَذْٞم٦ُم هَمُٗمْٚم٦ُم َذيمَِؽ ـْ َِم َأؾْمِٖمٝمُ٘مْؿ هَمَٟمَٞم٣م َُمقؽَمك: َأزُمق وَم٣مَل وَم٣مَل:

٣مْه ٣م:َي٣مُأَمَّ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم-هَمُٟمِذَنرِم,هَمُٗمْٙم٦ُمهَلَ ُأِريُدَأْنأَ-َأْوَي٣مُأمَّ ٍءإِنِّ َرْ ـْ ؽْمَٟميَمِؽفَم

َؽ ُأَمَّ فَمٛمُْف ؽَم٣مئاًِل ىُمٛم٦َْم فَمَمَّ َٟميَمٛمِل ًْ سَم لَأْن
َتْحٝمِ ًْ سَم َٓ  هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َأؽْمَتْحٝمِٝمِؽ, َوإِنِّ

ٌغِِم اخْلَ فَمعَم وَم٣ميَم٦ْم َؾ؟ ًْ ايْمُٕم ُيقصِم٤ُم هَمََم وُمْٙم٦ُم: َؽ, ُأَم  َأَٞم٣م ََم هَم١مِٞمَّ َويَمَدسْمَؽ, ايمَّتِل

                                                           
 (.ٖٗٛ(, ومسلم )ٜٕٔأخرجو البخاري ) (ٕ(
 (. ٖٓ٘صحيحو برقم: )أخرجو مسلم في  (ٔ(
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فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ:ؽَمَٗمْْم٦َم,وَم٣مَلَرؽُمقُلا اهللُ َْرزَمِع»هللَِصعمَّ ْٕ ؾُمَٔمٌَِٜم٣ما إَِذاصَمَٙمَسزَمكْمَ

ُؾ ًْ َت٣مَنهَمَٗمْدَوصَم٤َمايْمُٕم
َت٣مُناخْلِ اخْلِ شَوََمسَّ

(ٔ)
.

ُ(:4/36ُ)ُالنوويُرحمهُهللاُتعالىاإلمامُقالُ

ََمَٔمُف ـْ َيُ٘م ْ ََل َوإِْن ََمِع
زم٣ِمجْلِ ِؾ ًْ ُوصُمقِبايْمُٕم فَمعَم َن ْٔ ا جُمَْتِٚمَٔم٥ٌم ٥َم َُمَّ ْٕ ا َأنَّ افْمَٙمْؿ

َٓي٤مآ فمعمأٞمف َح٣مزَم٥ِم ايمِمَّ ـَ َِم مَج٣َمفَم٥ٌم َوىَم٣مَن ْٞمَزاِل زم٣ِمْْلِ ُوصُمقزمِِف َوفَمعَم إِْٞمَزاٌل

٣ٌَمِبضَمِدي٧ُمزم٣مٕٞمزال,شمؿرصمعزمٔمّمٜمؿواٞمتٗمدآمج٣معزمٔمدآطمريـ ايْم َودِم

َؿ اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرؽُمقِلاهللََِّصعمَّ ـْ ىَمْٔم٤ٍمفَم ـِ زْم ٣مِءَمعضَمِدي٧ِمُأيَبِّ
اظمَْ ـَ ََماظم٣َْمُءَِم إِٞمَّ

طَمُر ْٔ ِدي٧ُما ُٟمَوهمِٝمِفاحْلَ ُؾَذىَمَرُهَوَيَتَقوَّ ًِ صُمِؾَيْٟميِتأهٙمفشمؿٓيٛمزلوَم٣مَلَيْٕم دِمايمرَّ

ُؾَوإِْنإَِذاصَمَٙمَس ًْ صَمَٜمَدَه٣مهَمَٗمْدَوصَم٤َمفَمَٙمْٝمِفايْمُٕم َْرزَمِعشُمؿَّ ْٕ ؾُمَٔمٌَِٜم٣ما َأضَمُدىُمْؿزَمكْمَ

اظم٣َْمِء ـَ َِم اظم٣َْمُء ضَمِدي٧ُم ٣م َوَأَمَّ ِدي٧ِم احْلَ َهَذا فَمعَم ايْمَٔمَٚمُؾ ايْمُٔمَٙمََمُء وَم٣مَل ُيٛمِْزْل ْ ََل

وَم٣م زَمْٔمَدهْؿ ـْ َوََم َح٣مزَم٥ِم ايمِمَّ ـَ َِم ْٚمُٜمقُر هَم٣مجْلُ َأنَّ ِخ ًْ زم٣ِميمٛمَّ َوَئْمٛمُقَن قٌخ, ًُ ََمٛمْ ُف إِٞمَّ يُمقا

٣ًٌم. إِْٞمَزاٍلىم٣منؽم٣مومًْم٣م,شمؿص٣مرواصم ََمِعزمَِٕمغْمِ اجْلِ ـَ َؾَِم ًْ ايْمُٕم

قطًم٣م,زَمِؾاظمَُْراُد ًُ يَمْٝمَسََمٛمْ ُف َأٞمَّ إلَِم ُه فَمٛمُْٜمَمَونَمغْمُ اهللَُّ ٣ٌَّمٍسَريِضَ وذه٤مازمـفَم

ًْ .زمِِفَٞمْٖمُلُوصُمقِبايْمُٕم ْ٘مُؿزَم٣مٍقزماَِلؾَمؽٍّ ْؤَي٥ِمدِمايمٛمَّْقِمإَِذاََلُْيٛمِْزْلَوَهَذااحْلُ ِؾزم٣ِميمر 

ىَمْٔم٤ٍمريضاهللفمٛمف,هَمِٖمٝمِفصَمَقازَم٣مِن: ـِ زْم ٣مضَمِدي٧ُمُأيَبِّ َوَأَمَّ

٣م: قٌخ.َأضَمُدمُهَ ًُ ُفََمٛمْ َأٞمَّ

َه٣مهمِٝمََمؽِمَقىايْمَٖمْرِجَواهللََُّأفْمَٙمُؿ.َوايمث٣َّمِن: ُفحَمُْٚمقٌلفَمعَمََم٣مإَِذازَم٣مَذَ اىػَأٞمَّ
                                                           

 (.ٜٖٗأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ٕ)
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:(1ُ/231) ذكرُالحافظُابنُحجرُرحمهُهللاُفًُالتخلٌصفائدة:ُ

اظم٣َْمءِ»ضَمِدي٧ُم: ـْ ََماظم٣َْمُءَِم ٙمٌِؿش,إٞمَّ ًْ َرُهدِمََمْقِوٍعآطَمَرَِمٛمُْفَووَمْدَرَواُهَُم ىَمرَّ ـْ َِم

ََم٣ميمٍِؽ ضَمِدي٧ِمَأيِب ـِ زْم ٣ٌَمَن فِمْت ٥ُم وِمِمَّ ,َوهمِٝمِف ًٓ ريضاهللفمٛمفَُمَْمقَّ ْدِريِّ ؽَمِٔمٝمٍداخْلُ

٥ِمُدوَن فَمعَمايْمِٗمِمَّ ٌَُخ٣مِري  ايْم اظْم٣َمءِ»ومقيمف:َواوْمَتٌَمَ ـْ شاظم٣َْمُءَِم ـُ َوَرَواُهَأزُمقَداُودَوازْم

ٌَ ٣ٌَّمَنزمَِٙمْٖمِظايْم ضِم ـُ طُمَزْيَٚم٥َمَوازْم اِن  ََم٣مصَمْفَوايمْمَّػَمَ ـُ َوازْم ل 
٣مئِ ًَ ُدَوايمٛمَّ ٣مِب,َوَرَواُهَأَْحَ

طَمِدي٨م ـِ ضَمِدي٧ِمَراهمِِعزْم ـْ ُدَِم ضَمِدي٧ِمَأيِبَأي قَبريضاهللفمٛمف,َوَرَواُهَأَْحَ ـْ َِم

ََم٣ميمٍِؽريضاهللفمٛمف. ـِ ٣ٌَمَنزْم ضَمِدي٧ِمفِمْت ـْ ُريضاهللفمٛمف,َوَِم

 ـْ َِم ضَمِدي٧ِمَوايمْمََّح٣مِوي  ـْ َِم َٞم٣مؽِمِخِف دِم ؾَم٣مِهكَم ـُ َوازْم ُهَرْيَرَة َأيِب ضَمِدي٧ِم

ؾَم٣مِهكَم. ـُ ٌَْٙمُفازْم َووَم ٣مِزَِمل  اىػَأَٞمٍسَووَمْدمَجََعؿُمُروَمُفاحْلَ
ونمغمَمٛمًقخدمضمؼ اظمج٣مَمع, َمٛمًقخدمضمؼ أٞمف إٓ هم٣محلدي٧مشم٣مزم٦م,

اظمحتٙمؿ.

يٛم َل شمؿ أهٙمف أسمك إذا ايمرصمؾ أن وزمٝم٣مٞمف زمٚمجردزل ايمٕمًؾ وصم٤مفمٙمٝمف

.اْليالج

اضمتٙمؿشمؿوم٣ممَمـٞمقَمفوذىمراضمتالَمً زمٙماًل,همٙمٝمس٣موأنايمرصمؾإذا وَليَر

فمٙمٝمفايمٕمًؾ.
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ٌَفزمٟمشمروهلذاظم٣مذىمرَمًٙمؿاحلدي٧م شَمٛم٣َمَأيُبفَمٗمَّ غِمريضضَمدَّ خِّ ايمُمِّ ـُ ايْمَٔماَلِءزْم

 وَم٣مَل: فمٛمف, فَمَٙمٝمْ»اهلل اهللُ َصعمَّ اهلِل َرؽُمقُل زَمْٔمُّمُفىَم٣مَن ضَمِديُثُف ُخ ًَ َيٛمْ َؿ َوؽَمٙمَّ ِف

ُخايْمُٗمْرآُنزَمْٔمُّمُفزَمْٔمًّم٣م ًَ شزَمْٔمًّم٣م,ىَمََمَيٛمْ
(ٔ)

. 

.٧مأيبؽمٔمٝمداخلدريريضاهللفمٛمفَمُمغًماإلمٞمًخضمدي

ىَمْٔم٤ٍمريضاهلل ـُ زْم َمـضمدي٧مُأيَب  دمؽمٛمـايمؼمَمذيوازمـَم٣مصمف وصم٣مء

ََمىَم٣مَٞم٦ْمُرطْمَِم٥ًم»فمٛمف,وَم٣مَل: ِؾزَمْٔمُدإِٞمَّ ًْ ُأَِمْرَٞم٣مزم٣ِميْمُٕم ؽْماَلِم,شُمؿَّ ِلاْْلِ شدِمَأوَّ
(ٕ)

.

 احلدي٧م أن إٓ ؽمٔمدومد زمـ ؽمٜمؾ َمـ يًٚمٔمف َل ايمزهري زمٟمن أفمؾ,

ايم٣ًمفمديريضاهللفمٛمٜمَمايمراويفمـأيبزمـىمٔم٤مريضاهللفمٛمف,وايمٔمٚمؾ

.فمٛمدمج٣مهغمايمٔمٙمَمءفمٙمٝمف

ش.فمـأيبؽمٔمٝمداخلدريريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

أضمدَمـصٕم٣مرايمِمح٣مزم٥م,ريضاهللفمٛمفؽمٔمدزمـَم٣ميمؽ,إٞمِم٣مريهق

اظم٘مثريـدمرواي٥مضمدي٧مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

                                                           
 (.ٖٗٗمسلم )أخرجو  (ٔ)
(, وصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل كما في صحيح ٜٓٙ(, وابن ماجو )ٓٔٔالترمذي )أخرجو  (ٔ)

السنن. ووقع من طريق محمد بن جعفر ُغْنَدر, عن معمر, عن الزىري: أخبرني سهل بن سعد, 
وىذا يقوي سماع الزىري من سهل بن سعد ىذا الحديث, ويدفع قوؿ من قاؿ بأنو لم يسمعو 

   =: ما حدث معمر بن راشد بالبصرة, ٕٚ٘/ٛم في "الجرح والتعديل" منو, لكن قاؿ أبو حات
: في القلب من ىذه اللفظة التي ٖٔٔ/ٔأغاليط. لذا قاؿ ابن خزيمة في "صحيحو"  ففيو =

وأىاب أف يكوف ىذا وىمًا من  -أعني: قولو: أخبرني سهل ابن سعد -ذكرىا محمد بن جعفر 
   محمد بن جعفر, أو ممن دونو.
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ش.اظم٣مءَمـاظم٣مء»قوله:ُ

ومْمٔم٥مَمـضمدي٧مؿمقيؾؽمٌؼذىمره,واظمرادزمفأنَي٤مايمٕمًؾفمعم هذا

اظم٘مٙمػزمخروجاظمٛملايمداهمؼ همتقر, ويتٌٔمف فمٛمدايمذيَيرجزمٙمذة, ورائحتف

,ويمٝمسىمؾايمرصمؾايمًٙمٝمؿىمرائح٥مايمٔمجكم,هم١مذاوومعاْلٞمزالوصم٤مايمٕمًؾ

.,ىمٙمٜم٣مٓسمقصم٤مايمٕمًؾاظمذي,وايمقديوَم٣مءهم١منايمٌقل

صم٤مايمٕمًؾ,شمؿٞمًخهذااحل٘مؿدمقيأٞمفوإذاَليٗمعاْلٞمزالىم٣منإَمر

دم اْليالجوإدطم٣ملايمذىمر همٌٚمجرد ايمٕمًؾايمضمؼاظمج٣مَمع, ٖمرجَي٤مفمٙمٝمف

وإنَليٛمزل,ىمَمدمرواي٥مَمًٙمؿ.



ُُ:حكمُالمحتلممسألةُ

ُثالثُحاًلت:ُوللمحتلمُ

فمٙمٝمفاألولى: همٝمج٤م زمٙماًل, ويرى اضمتالًَم٣م, همٝمذىمر ٞمقَمف َمـ يٗمقم أن

ايمٕمًؾدمهذهاحل٣ميم٥مزم١ممج٣معأهؾايمٔمٙمؿ.

أنيٗمقمَمـٞمقَمفهمٝمذىمراضمتالًَم٣م,وٓيرىزمٙماًل,همالَي٤مفمٙمٝمفالثانٌة:

أهؾايمٔمٙمؿ.ايمٕمًؾزم١ممج٣مع

همٝمج٤مفمٙمٝمفالثالثة: اضمتالًَم٣م, يذىمر وٓ زمٙماًل, همغمى ٞمقَمف َمـ يٗمقم أن

أهؾايمٔمٙمؿ.فمٛمدمج٣مهغمايمٕمًؾ,
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وومدصم٣مءهذااظمٔمٛمكدمضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣موَم٣ميَم٦ْم:ؽُمئَِؾَرؽُمقُل

وَ ٌََٙمَؾ ايْم ََيُِد صُمِؾ ايمرَّ ـِ فَم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ وَم٣مَل:اهللَِّ اضْمتاَِلًَم٣م. َيْذىُمُر َٓ

ُؾ» ًِ شَيْٕمَت وَم٣مَل: ٌََٙمَؾ. ايْم ََيُِد َٓ َو اضْمَتَٙمَؿ وَمْد ُف َيَرىَأٞمَّ صُمِؾ ايمرَّ ـِ َوفَم َؾ», ًْ نُم َٓ

ٌؾ؟وَم٣مَل:شفَمَٙمْٝمفِ ًْ ؽُمَٙمْٝمٍؿاظمَْْرَأُةسَمَرىَذيمَِؽَأفَمَٙمْٝمَٜم٣منُم ٣مُء»هَمَٗم٣ميَم٦ْم:ُأم  ًَ ََمايمٛمِّ َٞمَٔمْؿ.إِٞمَّ

صَم٣ملِؾَمٗمَ ُؼايمرِّ
ش٣مئِ

(ٔ)
.

واحلدي٧مهمٝمفىمالم,وايمٔمٚمؾفمٙمٝمففمٛمدأهؾايمٔمٙمؿ.



 :(1ُ/74)♫الترمذيُإًلُمامُقالُ

ضمدي٧م:فمٚمرازمـاهللفمٌٝمدفمـفمٚمرزمـاهللفمٌداحلدي٧مهذاروىوإٞمَم

ؤمٖمففمٚمرازمـاهللفمٌدو.اضمتالَم٣ميذىمروٓايمٌٙمؾَيدايمرصمؾدمفم٣مئُم٥م

اهؾَمـواضمدنمغمومقلوهق.احلدي٧مدمضمٖمٓمفومٌؾَمـؽمٔمٝمدزمـحيٝمك

ايمرصمؾاؽمتٝمٗمظإذا:وايمت٣مزمٔمكموؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعمايمٛمٌلاصح٣مبَمـايمٔمٙمؿ

هؾأزمٔمضووم٣مل.َحدأوايمثقريؽمٖمٝم٣منومقلوهق.يٕمتًؾٞمفأزمٙم٥مىأهمر

ومقلوهق.ٞمْمٖم٥مزمٙم٥مايمٌٙم٥مىم٣مٞم٦مإذاايمٕمًؾفمٙمٝمفَي٤مإٞمَم:ايمت٣مزمٔمكمَمـايمٔمٙمؿ

                                                           
(, وقاؿ فيو ٖٕ٘(, وىو في صحيح أبي داود األـ )ٖٔٔ(, والترمذي )ٖٕٙرجو أبو داود )أخ (ٔ)

اإلماـ األلباني رحمو اهلل: حديث حسن. وقوؿ أـ سليم: المرأة ترى ... إلخ؛ أخرجو أبو عوانة في 
 "صحيحو " من حديث أنس رضي اهلل عنو. وقاؿ ابن القطاف: إنو " صحيح ". 
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فم٣مَم٥مفمٛمدفمٙمٝمفنمًؾهمالزمٙم٥ميروَلضمتالَم٣مارأىوإذا.وإؽمح٣مقايمُم٣مهمٔمل

ىػا.ايمٔمٙمؿاهؾ
**********
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 [وجوب الغسل بالتقاء الخاتنين]

)–203 ـْ -ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَةَوفَم صعم-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ

 وؽمٙمؿ: فمٙمٝمف َْرزَمِع,»اهلل ْٕ ا ؾُمَٔمٌَِٜم٣م زَمكْمَ صَمَٙمَس َوصَم٤َمإَِذا هَمَٗمْد صَمَٜمَدَه٣م, شُمؿَّ

ُؾ ًْ شايْمُٕم
(ٔ)

.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمِف.

ٙمٌِؿ: ًْ (.شَوإِْنََلُْيٛمِْزْل»َزاَدَُم

*******************************الشرح:

ُوهوُ ُالؽسل, ُموجبات ُمن ُموجب ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ساق
ُ.الجماع

فم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣مدمصحٝمحَمًٙمؿوومدسمٗمدم.فمـوومدصم٣مءاحلدي٧م

ش.إذاصمٙمسزمكمؾمٔمٌٜم٣مإرزمع»قوله:ُ

أييمٗمّم٣مءضم٣مصمتفَمـفمممهت٣م,وهذاىمٛم٣مي٥مفمـاجلَمع.

ُمعنىُالشعبُاألربع:ُ

وايمُمٔم٤مإرزمع,اطمتٙمػهمٝمٜم٣مإلمأومقال:

ىمَموم٣ملاحل٣مهمظازمـضمجراظمرادزمُمٔمٌٜم٣م:رصماله٣موؾمٖمراه٣م.األول:

يداه٣مورصماله٣م.الثانً:

ؽم٣موم٣مه٣موهمخذاه٣م.الثالث:

همخذاه٣موإؽم٘مت٣مه٣م,واْلؽم٘مت٣منمه٣مٞم٣مضمٝم٥مايمٖمرج.الرابع:

                                                           
 (.ٖٛٗ(, ومسلم )ٜٕٔ)رواه البخاري  (ٔ)
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همخذاه٣موؾمٖمراه٣م,وايمُمٖمرانمه٣مؿمرهم٣مايمٛم٣مضمٝمتكميمٙمٖمرج.اٞمتٜمكالخامس:

َمـايمٖمتح.

ش.شمؿصمٜمده٣م»قوله:ُ

أيَت٘مـَمٛمٜم٣م,زمحٝم٧منمٝم٤مذىمرهدمهمرصمٜم٣م.

ش.همٗمدوصم٤مايمٕمًؾ»قوله:ُ

٣ًٌم,فايمٕمًؾ,أيسمٔمكمفمٙمٝم .وإنَليٛمزلاظمٛملهمٗمدص٣مرصمٛم

ُروا}ُزمٗمقيمف:اهللفمزوصمؾاجلٛم٤مزم٣ميمْمٜم٣مرةومدأَمرو ٜمَّ ٣ًٌمهَم٣مؿمَّ .{َوإِْنىُمٛمُْتْؿصُمٛمُ

ش(.وإنَليٛمزل»)زادَمًٙمؿ:قوله:ُ

اظمج٣مَمع ضمؼ دم ويم٘مـ اظم٣مء, َمـ اظم٣مء ضمدي٧م: يمٛمًخ زمٝم٣من وهذا وأَم٣م,

.هم٣ميمٔمٚمؾفمٙمٝمفاظمحتٙمؿ

زاده٣مَمًٙمؿَمـرواي٥مَمْمر.:شيٛمزلوإنَل»قوله:ُ

**********
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 [غسل المرأة إذا احتلمت]

]–220 ـْ ؽَمَٙمَٚم٥مََوفَم ؽُمَٙمْٝمٍؿ;ُأمِّ ُأمَّ وَم٣ميَم٦ْم:َي٣م-َوِهَلاَْمَرَأُةَأيِبؿَمْٙمَح٥َم-َأنَّ

ُؾإَِذااضْمَتَٙمَٚم٦ْم ًْ ,هَمَٜمْؾفَمعَماظمَْْرَأِةايْمُٕم ؼِّ احْلَ ـَ َتِحلَِم ًْ َي َٓ  اهللََّ ?َرؽُمقَلاهللَِّ!إِنَّ

شَٞمَٔمْؿ.إَِذاَرَأِتاظم٣َْمءَ»وَم٣مَل:
(ٔ)

ِدي٧َم.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمفِ [..احْلَ

)–222 ـْ ََم٣ميمٍِؽ[َوفَم ـِ -وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ-ريضاهللفمٛمف-َأَٞمِس]زْم

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صُمُؾ-صعم ايمرَّ َيَرى ََم٣م ََمٛم٣َمَِمَٜم٣م دِم سَمَرى اظمَْْرَأِة وَم٣مَل:-دِم

ُؾ» ًِ شسَمْٕمَت
(ٕ)

.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمِف.

 ٙمٌِؿ: ًْ َُم ؽُمَٙمْٝمٍؿ:»َزاَد ُأم  هَمَٗم٣ميَم٦ْم
(ٖ)

َهَذا َيُ٘مقُن ?َوَهْؾ »وَم٣مَل: ـَ َأْي ـْ هَمِٚم َٞمَٔمْؿ

ٌَفُ (ش?َيُ٘مقُنايمُمَّ
(ٗ)

 .

                                                           
فقالت أـ سلمة: يا رسوؿ اهلل! وتحتلم »(, وزاد مسلم: ٖٖٔ(, ومسلم )ٕٕٛأخرجو البخاري ) (ٔ)

قالت: قلت: فضحت »وزاد في رواية أخرى: «. المرأة؟ فقاؿ: تربت يداؾ! فبم يشبهها ولدىا
من نسخة, مع  إلى أنو« أ»ىذا الحديث ال يوجد في األصل وأشار ناسخ )مالحظة(: «. النساء

 , وليس بالهامش.«أ»العلم بأف الحديث ذكر في متن 
 إذا الحديث لم يروه البخاري. -رحمو اهلل-عزوه للمتفق عليو وىم الحافظ  (ٕ)
ُـّ َسَلَمَة: يَا بلفظ: وما أثبتو من صحيح مسلم, « أـ سلمة»إلى « األصلين»تحرؼ في  (ٖ) "فَػَقاَلْت ُأ

 (.ٖٖٔفي مسلم )«". َترَِبْت َيَداِؾ, فَِبَم ُيْشِبُهَها َوَلُدَىا»اْلَمْرَأُة؟ فَػَقاَؿ:  َرُسوَؿ اهلِل, َوَتْحَتِلمُ 
( وىو بتمامو: عن أنس بن مالك؛ أف أـ سليم سألت نبي اهلل صلى اهلل عليو ٖٔٔرواه مسلم ) (ٗ)

   إذا »وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
فقالت أـ سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وىل يكوف ىذا؟ فقاؿ « رأت ذلك المرأة فلتغتسل

 نعم. فمن أين يكوف الشبو. إف ماء الرجل غليظ أبيض. وماء »نبي اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
 «.المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما عال أو سبق يكوف منو الشبو
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*******************************الشرح:

ُوهوُ ُالؽسل ُموجبات ُمن ُموجب ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ساق
ُاًلحتالم.

رق,وومدصم٣مءَمـؿمفمدةَمـاْلَم٣ممَمًٙمؿدمصحٝمحفطمرصمفاحلدي٧مو

اهللفمٛمف.ضمدي٧مأٞمسزمـَم٣ميمؽريض

ش.أمؽمٙمٝمؿريضاهللفمٛمٜم٣م»قوله:ُ

وهلأمأٞمسزمـَم٣ميمؽهلايمرَمٝمِم٣مءيٛم٦مَمٙمح٣من,َمـاظمٌمماتزم٣مجلٛم٥م,

اهللَُّفَمٛمُْٜمََم,,همريضاهللفمٛمف ٌِْداهللََِّريِضَ فَم ـِ ٖملايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مصَم٣مزمِِرزْم

 َوؽَمٙمََّؿ: فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  وَم٣مَل َأَٞم٣مَرَأيْ»وَم٣مَل: هَم١مَِذا اجَلٛم٥ََّم, َدطَمْٙم٦ُم ُتٛمِل

َهَذا؟هَمَٗم٣مَل:َهَذا ـْ َأيِبؿَمْٙمَح٥َم,َوؽَمِٚمْٔم٦ُمطَمَُمَٖم٥ًم,هَمُٗمْٙم٦ُم:ََم ََمْٝمَِم٣مِء,اَْمَرَأِة زم٣ِميمر 

َهَذا؟هَمَٗم٣مَل:يمُِٔمَٚمَر,هَمَٟمَرْدُتَأْن ـْ َ
ازمِِٖمٛم٣َمئِِفصَم٣مِرَي٥ٌم,هَمُٗمْٙم٦ُم:ظمِ زماَِلٌل,َوَرَأْي٦ُموَمٌْمً

سَمَؽَأدْ نَمغْمَ هَمَذىَمْرُت إيَِمْٝمِف, هَمَٟمْٞمُٓمَر طُمَٙمُف ش, فُمَٚمُر: اهللَِّهَمَٗم٣مَل َرؽُمقَل َي٣م ل َوُأَمِّ زمَِٟميِب

"َأفَمَٙمْٝمَؽَأنَم٣مرُ
(ٔ)

.

ؾمج٣مفم٥م, ص٣مزمرة اَمرأة وىم٣مٞم٦م فمٛمٜمَم, ريضاهلل ؿمٙمح٥م أيب اَمرأة وهل

وىم٣مٞم٦مزم٣مذيم٥مسمٛمٖمؼفمعمرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,وسمْمٔمٚمف.

وىم٣مٞم٦مجم٣مزم٥مايمدفمقة.

                                                           
(, من حديث أنس بن ٕٙ٘ٗ(, وجاء في مسلم )ٕٚ٘ٗمسلم )(, و ٜٖٚٙالبخاري )أخرجو  (ٔ)

 مالك رضي اهلل عنو.
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ش.أٞمسزمـَم٣ميمؽريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

هقأزمقَحزةإٞمِم٣مريريضاهللفمٛمف.

ُ سمرىدم»قوله: اظمرأة دم وؽمٙمؿ وفمعمآيمف اهللصعماهللفمٙمٝمف وم٣ملرؽمقل

ش.َمٛم٣مَمٜم٣مَم٣ميرىايمرصمؾ

هذاصمقابيم٠ًمالؽمئؾفمٛمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,ؽمٟميمتف

اهللفمٛمٜم٣م,ىمَمدمضمدي٧مايم٣ٌمب.أمؽمٙمٝمؿريض

,هَمَٜمْؾفَمعَماظمَْْرَأِة ؼِّ احْلَ ـَ َتِحلَِم ًْ َي َٓ اهللََّ وهلأَن٣موَم٣ميَم٦ْم:َي٣مَرؽُمقَلاهللَِّ!إِنَّ

اضْمَتَٙمَٚم٦ْم إَِذا ُؾ ًْ ?ايْمُٕم َرَأِتاظم٣َْمءَ»وَم٣مَل: إَِذا َٞمَٔمْؿ. ش, ىَم٣مَن»ودمرواي٥موم٣مل: إَِذا

ْؾَِمٛمَْٜم٣مََم٣مَيُ٘مقُن ًِ صُمِؾهَمْٙمَتْٕمَت ايمرَّ ـَ شَِم
(ٔ)

.

ي٘مقن ايمٕمًؾ وصمقب أن زمكم وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم هم٣ميمٛمٌل

زمخروجاظمٛملوهذادمضمؼآضمتالم.

أنآضمتالمومديٗمعفمعمايمرصم٣ملوايمٛم٣ًمء,وهقفمالَم٥مَمـفمالَم٣متفٌه:ُو

ايمٌٙمقغ.

ُعالماتُالبلوغُفًُالرجل:ُ

.يمُمٔمرايمٔم٣مٞم٥ماْلٞم٣ٌمت,األولى:

آضمتالم.الثانٌة:

                                                           
 (.ٕٖٔ) في صحيحو مسلمأخرجو اإلماـ  (ٔ)
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زمٙمقغَخ٥ًمفمممؽمٛم٥م.الثالثة:

ُعالماتُالبلوغُعندُالمرأة:ُ

طمروجاحلٝمض.األولى:

آضمتالم.الثانٌة:

.اْلٞم٣ٌمتيمُمٔمرايمٔم٣مٞم٥مالثالثة:

ىمػمإشمداء,أوزمروزه٣م.الرابعة:

.زمٙمقغَخ٥ًمفمممؽمٛم٥مالخامسة:

ُالحدٌث: ُهذا ايمٔمٙمؿوفً فمعم فمٛمٜمـ اهلل ريض ايمِمح٣مزمٝم٣مت ضمرص

وايمتٖمٗمفدمديـاهللفمزوصمؾ.

إشم٣ٌمتصٖم٥ماحلٝم٣مءهللفمزوصمؾ,صٖم٥مسمٙمٝمؼزمفؽمٌح٣مٞمفوسمٔم٣ملم.فٌه:ُو

 يمٗمقلاهللفمزوصمؾ: َتْحٝمِلَأْن}وهلَمـايمِمٖم٣متايمٖمٔمٙمٝم٥م, ًْ َي َٓ  اهللََّ إِنَّ

َبََمَثاًلََم٣مزَمُٔمقَو٥ًمهَمََمهَمْقوَمَٜم٣م .{َيْيِ

اهلُلو َصعمَّ ؽَمْٙمََمَنريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ ـْ صم٣مءدمضمدي٧مفَم

ٌِْدِهإَِذاَرهَمَع»فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: فَم ـْ َتْحٝمِلَِم ًْ ىَمِريٌؿ,َي ٣ٌَمَرَكَوسَمَٔم٣ملَمضَمٝمِل  ُ٘مْؿسَم َرزمَّ إِنَّ

٣مِصْٖمًرا مُهَ شَيَدْيِفإيَِمْٝمِف,َأْنَيُردَّ
(ٔ)

.



                                                           
(, وقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل فيو: حسنو الترمذي, ٖٙ٘٘(, والترمذي )ٛٛٗٔأبو داود ) (ٔ)

 (.ٖٖٚٔداود )وصححو ابن حباف والحاكم والذىبي وغيرىم, وىو مخرج في صحيح أبي 
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ُوفًُالحدٌثُمنُاألحكام:ُ

ايمٔم٣ٌمدة,إَٓم٣مرأةىمح٣مٓتايمرصمؾ,دمايمْمٜم٣مرة,وأنضم٣مٓتاظماألول:

.زمتخِمٝمصأضمدمه٣مصم٣مءايمديمٝمؾ

أٞمفيٛمٌٕمليمٙمٚمًٙمؿأنيًٟملفمـديٛمف,وٓيتحرجزم٣محلٝم٣مء,هم١منهذاالثانً:

يمٝمسزمحٝم٣مءَممموع,وإٞمَمهقطمقر.

٠ًمال,همٙمفأنيًٟملويٗمقل:َم٣مرأيؽدمرصمؾرأىىمذا,ايمإنَترجَمـو

سمًٟملوسمٗمقل:َم٣مرأيؽدماَمرأةوم٣ميم٦مىمذا,أواظمرأةأوهمٔمؾىمذا؟وىمذيمؽ

جٔمؾايم٠ًمالفمعمايمٕمٝم٥ٌم.ٝم,همهمٔمٙم٦مىمذا؟

أنيقىمؾو يمف اًءهم, ََمذَّ َرصُماًل ىُمٛم٦ُْم وَم٣مَل: ٖملايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَمقِمٍّ

َأؽْمٟمَ َأْن َأؽْمَتْحٝمِل هَمَٟمََمْرُتَوىُمٛم٦ُْم ازْمٛمَتِِف ََ٘م٣مِن
ظمِ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َل

َٟميَمُفهَمَٗم٣مَل: ًَ ؽَْمَقِدهَم ْٕ ا ـَ ٟمُ»اظمِْْٗمَداَدزْم ُؾَذىَمَرُهَوَيَتَقوَّ ًِ .شَيْٕم

ش.سمٕمتًؾ»قوله:ُ

إذاىم٣منَمٛمٜم٣م»أيإذاىم٣منَمٛمٜم٣ماظم٣مء,ىمَمزمٝمٛم٦مذيمؽإضم٣مدي٧مإطمرى:

أياظم٣مء.ش,ايمرصمؾَم٣مي٘مقنَمـ

ش.ٞمٔمؿإذارأتاظم٣مء»وفًُرواٌةُأخرى:

اظمٛمل,ويمٝمسَم٣ميٗمعَمـايمٛم٣ًمءَمـايمٌِٙم٥ماحل٣مدشم٥م,إَم٣م:والمرادُبالماءُهنا

ٓيمتٜم٣مب,وإَم٣مأني٘مقنرؿمقزم٥م,أوَمذي,أونمغمذيمؽ.

ش.همٗم٣ميم٦مأمؽمٙمٚم٥م:همٜمؾي٘مقنهذا»زادُمسلم:
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َمًٙمؿ,وايمذيصم٣مءدمَمًٙمؿهذاَمـىمالمأمؽمٙمٝمؿٞمٖمًٜم٣مىمَمدمصحٝمح

َتٙمُِؿاظمَْْرَأُة؟هَمَٗم٣مَل: ؽَمَٙمَٚم٥َم:َي٣مَرؽُمقَلاهلِل,َوََتْ فمـأمؽمٙمٚم٥مهقومقهل٣م:هَمَٗم٣ميَم٦ْمُأم 

.ش,هَمٌَِؿُيُْمٌُِٜمَٜم٣مَويَمُدَه٣مسَمِرزَم٦ْمَيَداكِ»

فمٛمٜم٣م: اهلل ريض ؽمٙمٚم٥م أم وم٣ميم٦م َمًٙمؿ, فمٛمد ايمرواي٣مت زمٔمض ودم

٣مءَ» ًَ ش.هَمَّمْح٦ِمايمٛمِّ

سَمِرزَم٦ْم ٣مَء, ًَ ايمٛمِّ هَمَّمْح٦ِم ؽُمَٙمْٝمٍؿ, ُأمَّ َي٣م َُم٥ُم:
فَم٣مئِ هَمَٗم٣ميَم٦ْم َمًٙمؿ, دم وصم٣مء

زَم٦ْم»َيِٚمٝمٛمُِؽ,همٗم٣ملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,يمَِٔم٣مئَُِم٥َم: زَمْؾَأْٞم٦ِم,هَمؼَمِ

ؽُمَٙمْٝمٍؿ,إَِذاَرَأْتَذاكَ ْؾَي٣مُأمَّ
ًِ شَيِٚمٝمٛمُِؽ,َٞمَٔمْؿ,هَمْٙمَتْٕمَت

(ٔ)
.

ش.أمؽمٙمٚم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م»:ُقوله

هلهٛمدزمٛم٦مأيبأَمٝم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م,زوجايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف

وؽمٙمؿ,سمزوصمٜم٣مزمٔمد,فمٌداهللزمـفمٌدإؽمدريضاهللفمٛمف,وهلُمـه٣مصمر

.جرسمكم:إلماحلٌُم٥م,واظمديٛم٥ماهل

ش.وهؾي٘مقنهذا»قوله:ُ

ٌُحملُقولهاُهذاُعلىُأمور:ُ

َمـزم٣مبضمٝم٣مءايمٛم٣ًمء.فأَن٣مٞمٖمتفمعماألول:

تٙمؿ.حيٜٓمؿفمعمأَن٣مَليٟمهت٣مهذاإَمر4ٕنزمٔمّمالثانً:

                                                           
 (.ٖٓٔمسلم )أخرجو اإلماـ  (ٔ)
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أيَيرجَمٛمٜم٣مالثالث: وهؾي٘مقنهذا, اظم٣مء, اؽمتٛم٘مرتوصمقد أوأَن٣م

هل٣م, وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل صمقاب َمـ ئمرف وهذا َم٣مء,

أيأنايمُمٌف,ذيمؽ,همٚمـأيـي٘مقنايمُمٌفٞمٔمؿ,أيٞمٔمؿي٘مقنَمٛمٜم٣مقوله:ُب

يٗمعيمٙمٚمقيمقدزم٣مصمتَمعَم٣مءايمرصمؾَمعَم٣مءاظمرأة.

 ـَ زْم اهللَِّ ٌَْد َمـضمدي٧مفَم دمصحٝمحايمٌخ٣مريوصحٝمحَمًٙمؿ صم٣مء همٗمد

أَ ـْ فَم َٟميُمُف ًْ َي هَمَٟمسَم٣مُه اظمَِديٛم٥ََم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ََمْٗمَدُم زَمَٙمَٕمُف ؾْمَٝم٣مَء,ؽَماَلٍم,

٣مفَم٥ِم؟, ًَّ ايم اِط َأْذَ ُل َأوَّ ََم٣م , َٞمٌِل  َّٓ إِ َـّ َئْمَٙمُٚمُٜم شَماَلٍثَٓ ـْ ُٙمَؽفَم
ؽَم٣مئِ إِنِّ هَمَٗم٣مَل:

ِف؟, ُأَمِّ إلَِم َأْو َأزمِٝمِف إلَِم َيٛمِْزُع ايمَقيَمِد زَم٣مُل َوََم٣م اجَلٛم٥َِّم؟, َأْهُؾ َيْٟمىُمُٙمُف ؿَمَٔم٣مٍم ُل َأوَّ َوََم٣م

ِنزمِ»وَم٣مَل: يُؾآٞمًِٖم٣مَأطْمػَمَ صِمػْمِ اظماََلئَِ٘م٥ِم,شِف ـَ َِم ايمَٝمُٜمقِد ؽَماَلٍم:َذاَكفَمُدو  ـُ وَم٣مَلازْم

ُل»وَم٣مَل: ٣مَأوَّ ِقإلَِماظمَْٕمِرِب,َوَأَمَّ اظمَمْمِ ـَ ُهْؿَِم مُمُ ٣مفَم٥ِمهَمٛم٣َمٌرََتْ ًَّ اِطايم ُلَأْذَ ٣مَأوَّ َأَمَّ

ىَمٌِدِ هَمِزَي٣مَدُة َأْهُؾاجَلٛم٥َِّم َيْٟمىُمُٙمُف صُمِؾؿَمَٔم٣مٍم ايمرَّ ٌََؼََم٣مُء ؽَم هَم١مَِذا ايمَقيَمُد ٣م احُلقِت,َوَأَمَّ

صُمِؾَٞمَزفَم٦ِمايمَقيَمَد ٌََؼََم٣مُءاظمَْرَأِةََم٣مَءايمرَّ شََم٣مَءاظمَْرَأِةَٞمَزَعايمَقيَمَد,َوإَِذاؽَم
(ٔ)

.

 هَمَٔماَل»ويمٖمظَمًٙمؿ: اصْمَتَٚمَٔم٣م, هَم١مَِذا َأْصَٖمُر, اظمَْْرَأِة َوََم٣مُء َأزْمَٝمُض, صُمِؾ ايمرَّ ََم٣مُء

صُمِؾ,آَٞمَث٣م ايمرَّ ََمٛمِلَّ اظمَْْرَأِة اظمَْْرَأِة,َأْذىَمَرازم١ِمِْذِناهللِ,َوإَِذافَماَلََمٛمِل  صُمِؾََمٛمِلَّ ايمرَّ ََمٛمِل 

ش.زم١ِمِْذِناهللِ



ُُ:نُالقٌمُرحمهُهللاُتعالى,ُوقالابُاإلمامُوهذهُاللفظةُأعلها
                                                           

 (.ٖ٘ٔ(, مسلم )ٖٜٖٛالبخاري ) (ٔ)



 غسل المرأة إذا احتلمت[] 

ُ 

[613] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

إذافمالَم٣مءايمرصمؾَم٣مءاظمرأةأؾمٌفايمرصمؾأفمَمَمف,»ومقيمف:زمٟمناظمحٖمقظهق

ٕنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفش.وإذافمالَمٛملاظمرأةَمٛملايمرصمؾأؾمٌفايمقيمدأطمقايمف

ش.همٚمـأيـي٘مقنايمُمٌف,ىمَمدماحلدي٧م»وفمعمآيمفوؽمٙمؿيٗمقل:

 ضمدي٧م َمـ َمًٙمؿ صحٝمح ٣َمودم َأَنَّ شَم٦ْم ضَمدَّ فمٛمٜم٣م, ريضاهلل ؽُمَٙمْٝمٍؿ ُأمَّ

صُمُؾ, اظمَْْرَأِةسَمَرىدِمََمٛم٣َمَِمَٜم٣مََم٣مَيَرىايمرَّ ـِ َؿفَم فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ اهللَِصعمَّ ؽَمَٟميَم٦ْمَٞمٌِلَّ

اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: ْؾإَِذاَرَأْتَذيمَِؽاظمَْْرَأُةهَمْٙمتَ»هَمَٗم٣مَلَرؽُمقُلاهلِلَصعمَّ ًِ هَمَٗم٣ميَم٦ْمشْٕمَت

 اهلِلَصعمَّ َذيمَِؽ,وَم٣ميَم٦ْم:َوَهْؾَيُ٘مقُنَهَذا؟هَمَٗم٣مَلَٞمٌِل  ـْ ؽُمَٙمْٝمٍؿ:َواؽْمَتْحَٝمْٝم٦ُمَِم ُأم 

َؿ: فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ صُمِؾنَمٙمِٝمٌظَأزْمَٝمُض,»اهللُ ََم٣مَءايمرَّ ٌَُف؟إِنَّ َيُ٘مقُنايمُمَّ ـَ َأْي ـْ َٞمَٔمْؿ,هَمِٚم

ٌَفَُوََم٣مَءاظمَْْرَأِةرَ ٌََؼ,َيُ٘مقُنَِمٛمُْفايمُمَّ ََِمفَماَل,َأْوؽَم َأُّيِّ ـْ شوِمٝمٌؼَأْصَٖمُر,هَمِٚم
(ٔ)

.

ودمَمًٙمؿَمـضمدي٧مفَم٣مِئَُم٥ُمريضاهللفمٛمٜم٣م,وم٣ميم٦م:سَمِرزَم٦ْمَيَداِكَوُأيم٦َّْم,

فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: اهللُ َصعمَّ ٌَ»وَم٣ميَم٦ْم:هَمَٗم٣مَلَرؽُمقُلاهللِ َدفِمٝمَٜم٣م.َوَهْؾَيُ٘مقُنايمُمَّ َّٓ ُفإِ

فَماَلََم٣مُء َأطْمَقايَمُف,َوإَِذا ايْمَقيَمُد ٌََف صُمِؾ,َأؾْم ايمرَّ فَماَلََم٣مُؤَه٣مََم٣مَء ٌَِؾَذيمِِؽ,إَِذا وِم ـْ َِم

ٌََفَأفْمََمََمفُ صُمِؾََم٣مَءَه٣مَأؾْم شايمرَّ
(ٕ)

.

ُالحدٌث: ٓوفًُهذا ايمقيمد زمٟمن يٗمقيمقن ايمذيـ فمعمزمٔمضايمٔمقام, رد

ايمُمٌفإلماخل٣مل.يٚم٘مـأنيُمٌففمٚمف,وإٞمَمي٘مقن

                                                           
 (.ٖٔٔمسلم )أخرجو اإلماـ  (ٔ)
 (.ٖٗٔمسلم )أخرجو اإلماـ  (ٕ)



 غسل المرأة إذا احتلمت[] 

ُ 

[614] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

وومدي٘مقنإلمو ومدي٘مقنإلمايمٔمؿ, ايمُمٌف هم١من ايمٗمقلطمْمٟم, اخل٣مل,هذا

ريض,وومدي٘مقنإلماجلدايمٌٔمٝمد ُهَرْيَرَة ىمَمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِب

اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ,هَمَٗم٣مَل:َي٣مَرؽُمقَلاهللَِّ, َصعمَّ َرصُماًلَأسَمكايمٛمٌَِّلَّ ُويمَِدرِماهللفمٛمف,َأنَّ

َأؽْمَقُد,هَمَٗم٣مَل: إزِمٍِؾ؟»نُماَلٌم ـْ َأيْمَقاَُن٣َم؟»وَم٣مَل:َٞمَٔمْؿ,وَم٣مَل:شَهْؾيَمَؽَِم وَم٣مَل:شََم٣م

َأْوَرَق؟»َُحٌْر,وَم٣مَل: ـْ َِم ُفشهَمَٟمٞمَّكَذيمَِؽ؟»وَم٣مَل:َٞمَٔمْؿ,وَم٣مَل:شَهْؾهمِٝمَٜم٣م وَم٣مَل:يَمَٔمٙمَّ

ازْمٛمََؽ»َٞمَزفَمُففِمْرٌق,وَم٣مَل: شَهَذاَٞمَزفَمفُهَمَٙمَٔمؾَّ
(ٔ)

.

ُالحدٌث:و ُمن اظم٣مء,الشاهد يمقصمقد اظمحتٙمؿ فمعم ايمٕمًؾ وصمقب هق

وفمدمسمٔمكمايمٕمًؾفمعماظمحتٙمؿإذاَليقصمداظم٣مء.

وي٘مقناحل٘مؿدمهذهايمِمقرةحلدي٧مأيبؽمٔمٝمداخلدريريضاهللفمٛمف:

ش.اظم٣مءَمـاظم٣مء»

**********

  

                                                           
 (.ٓٓ٘ٔ(, ومسلم )ٖ٘ٓ٘البخاري ) (ٔ)



 يغتسل من أربع[ -صلى اهلل عليه وسلم  -كان النبي ] 

ُ 

[615] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 يغتسل من أربع[ -صلىُهللاُعلٌهُوسلمُ - ]كان النبي

)–221 ـْ فَمٛمَْٜم٣موَم٣ميَم٦ْم:فَم٣مئَُِم٥مََوفَم اهللَُّ »َريِضَ صعماهللفمٙمٝمف-ىَم٣مَنايمٛمٌَِّلَّ

َأْرزَمٍع:-وؽمٙمؿ ـْ َِم ُؾ
ًِ »َيْٕمَت ـْ َج٣مََم٥ِم,َوَِم

احْلِ ـَ ُٚمَٔم٥ِم,َوَِم اجْلُ ٛم٣َمزَم٥ِم,َوَيْقَم اجْلَ ـَ َِم

ِؾاظمَْٝم٦ِِّم ًْ شنُم
(ٔ)

طُمَزْيَٚم٥مَ.َرَواُهَأزُمقَداُوَد, ـُ َحُفازْم (.َوَصحَّ

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُماٌُؽتسلُمنه

ُ »قوله: وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف َمـىم٣من وؽمٙمؿيٕمتًؾَمـأرزمع:

َمسمٗمدمَمـضمدي٧مىمشم٣مزم٦مَمـأضم٣مدي٧مأطمرى,ايمٕمًؾَمـاجلٛم٣مزم٥م:شاجلٛم٣مزم٥م

 فمٛمٜم٣م, ريضاهلل آيمففم٣مئُم٥م وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم هديف َمـ َمٔمٙمقم هق وُم٣م

وؽمٙمؿ,َمـايمٕمًؾَمـاجلٛم٣مزم٥م,ىمَمؽمٝمٟميتَمٔمٛم٣مدمىمٝمٖمٝم٥منمًؾاجلٛم٣مزم٥م,ىمَمدم

ضمدي٧مفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م,وَمٝمٚمقٞم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م,ومه٣مدمايمِمحٝمحكم.

ش.ويقماجلٚمٔم٥م»قوله:ُ

جلٚمٜمقرأهؾهذاشم٣مزم٦م,ىمَمؽمٝمٟميت,وهمـٝمفأضم٣مديــ٧مىمثــغمة,َمعطمالف

.ضمٝم٧مَحٙمقهفمعمآؽمتح٣ٌمبايمٔمٙمؿ

وايمِمحٝمحايمقصمقب,يمألضم٣مدي٧مايمتلسضم٦مزم٣ميمقصمقب,وَمٛمٜم٣م:

                                                           
(, والحديث عند أبي داود من فعلو, وعند ابن خزيمة ٕٙ٘(, وابن خزيمة )ٖٛٗرواه أبو داود ) (ٔ)

قولو, والحديث ضعيف, في إسناده مصعب بن شيبة ضعفو أبو داود, وذكره الذىبي في  من
 الميزاف, من مناكيره, وقاؿ أبو زرعة ال يصح.



 يغتسل من أربع[ -صلى اهلل عليه وسلم  -كان النبي ] 

ُ 

[616] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

َؿ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ ريضاهللفمٛمف,فَم ضمدي٧مَأيِبؽَمِٔمٝمٍداخُلْدِريِّ

حُمَْتٙمِؿٍ»وَم٣مَل: ُؾَيْقَماجُلُٚمَٔم٥ِمَواصِم٤ٌمفَمعَمىُمؾِّ ًْ شايمُٕم
(ٔ)

. 

.هلإطمراجايمدمزمقاؽمْم٥مايمٗمرنوٞمحقه:شوَمـاحلج٣مَم٥م»قوله:ُ

ايمقوقء,وٓهلويمٝمسهمٝمفديمٝمؾيِمح4ٕناحلج٣مَم٥ميمٝم٦ًمَمـٞمقاومض

إٓأنيٕمتًؾَمـزم٣مبايمٛمُم٣مط,أونمغمذيمؽ.َمـَمقصم٣ٌمتايمٕمًؾ

َمعأنإؿم٣ٌمءيٗمقيمقناظمحتجؿي٠مطمرآنمت٣ًمل,يمٖمؼمةَمـايمزَمـ.

ش.وَمـنمًؾاظمٝم٦م»قوله:ُ

سمٗمدمأناحلدي٧مَليث٦ٌمدمإَمرزمذيمؽ,همٟميمٖم٣مظاحلدي٧مٓسمِمحزمح٣مل,

وؽمٝمٟميتَمزيدزمٝم٣منهلذهاظمًٟميم٥م.

ش:رواهأزمقداود»قوله:ُ

أيدمؽمٛمٛمف.

ش:وصححفازمـطمزيٚم٥م»قوله:ُ

دم ذىمره همٙمٝمسىمؾَم٣م جت٣موزاتىمثغمة, همٝمف وصحٝمحف أيدمصحٝمحف,

طمزيٚم٥مي٘مقنصحٝمًح٣مصحٝمحفي٘مقنصحٝمًح٣م,ويمٝمسىمؾَم٣مصححفازمـ

.دمهذاايم٣ٌمب,زمؾهقَمـاظمت٣ًمهٙمكم



                                                           
 (.ٙٗٛ(, ومسلم )ٛ٘ٛالبخاري )أخرجو  (ٔ)



 يغتسل من أربع[ -صلى اهلل عليه وسلم  -بي كان الن] 

ُ 

[617] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ش.سمرزم٦ميٚمٝمٛمؽ»قوله:ُ

دفم٣مءزم٣ميمٖمٗمر,ويم٘مٛمٜمؿىم٣مٞمقاأوهقدفم٣مءَمٔمٛم٣مهأيمِمٗم٦ميٚمٝمٛمؽزم٣ميمؼماب,

.واهللأفمٙمؿ,٣مٓيريدونَمٔمٛم٣مهيْمٙمٗمقَن٣م

**********





 

 







  



 إيجاب غسل الكافر إذا أسلم[] 

ُ 

[618] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 [إيجاب غسل الكافر إذا أسلم]

)–223 ـْ ُأشَم٣مٍل,فِمٛمَْدََم٣م-ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَةَوفَم ـِ ٥ِمشُمََمََم٥َمزْم دِموِمِمَّ

»:-َأؽْمَٙمؿ ايمٛمٌَِّل  َؾ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َوَأََمَرُه ًِ َيْٕمَت شَأْن
 (ٔ)

ٌُْد فَم .َرَواُه

اِق. زَّ ايمرَّ

َوَأْصُٙمُفَُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمفِ
(ٕ)

(.

*******************************الشرح:

ُ ُالمصنؾ ُلبٌانساق وهقالحدٌث ايمٕمًؾ َمقصم٣ٌمت َمـ َمقصم٤م

.ايمدطمقلدماْلؽمالم

فَمٛمُْف,وَم٣مَل:زَمَٔم٧َمفمأصٙمفدمايمِمحٝمحكماحلدي٧مو اهللَُّ َريِضَ ـأيبُهَرْيَرَة

ضَمٛمِٝمَٖم٥َم زَمٛمِل ـْ َِم زمَِرصُمٍؾ هَمَج٣مَءْت َٞمْجٍد, ٌََؾ وِم طَمْٝماًل َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل 

ِجِد,هَمَخَرَج ًْ ؽَمَقاِرياظمَ ـْ ٣مِرَي٥ٍمَِم ًَ ُأشَم٣مٍل,هَمَرزَمُْمقُهزمِ ـُ ُيَٗم٣مُليَمُفشُمََمََم٥ُمزْم إيَِمْٝمِفايمٛمٌَِّل 

َؿ,هَمَٗم٣مَل: فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ ُد,شََم٣مفِمٛمَْدَكَي٣مشُمََمََم٥ُم؟»َصعمَّ َي٣محُمَٚمَّ هَمَٗم٣مَل:فِمٛمِْديطَمغْمٌ

ْؾ ًَ إِْنسَمْٗمُتْٙمٛمِلسَمْٗمُتْؾَذاَدٍم,َوإِْنسُمٛمِْٔمْؿسُمٛمِْٔمْؿفَمعَمؾَم٣مىمٍِر,َوإِْنىُمٛم٦َْمسُمِريُداظم٣َمَلهَم

وَم٣مَليَمُف:َِمٛمُْفََم٣مؾِم َكضَمتَّكىَم٣مَنايمَٕمُد,شُمؿَّ وَم٣مَل:ََم٣مشََم٣مفِمْٛمَدَكَي٣مشُمََمََم٥ُم؟»ْئ٦َم,هَمؼُمِ

 هَمَٗم٣مَل: ايمَٕمِد, زَمْٔمَد ضَمتَّكىَم٣مَن ىَمُف هَمؼَمَ فَمعَمؾَم٣مىمٍِر, سُمٛمِْٔمْؿ سُمٛمِْٔمْؿ إِْن ََم٣م»وُمْٙم٦ُميَمَؽ:

                                                           
 «.فأمره أف يغتسل فاغتسل»( وفيو: ٖٜٗٛ/ ٓٔ - ٜ/ ٙ« )مصنف عبد الرازؽ»وىو في  (ٔ)
 -أي: ثمامة-فانطلق »( من حديث أبي ىريرة أيضا, وفيو: ٗٙٚٔسلم )(, ومٕٖٚٗالبخاري ) (ٕ)

 «. إلى نخل قريب من المسجد, فاغتسل
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هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼإلَِمشَأؿْمٙمُِٗمقاشُمََمََم٥مَ»,هَمَٗم٣مَل:هَمَٗم٣مَل:فِمٛمِْديََم٣موُمْٙم٦ُميَمَؽشفِمٛمَْدَكَي٣مشُمََمََم٥ُم؟

إيَِمَف َٓ َأْن َأؾْمَٜمُد هَمَٗم٣مَل: ِجَد, ًْ اظمَ َدطَمَؾ شُمؿَّ َؾ ًَ هَم٣منْمَت ِجِد, ًْ اظمَ ـَ وَمِري٤ٍمَِم َٞمْجٍؾ

ُد,َواهللَََِّم٣مىَم٣مَنفَمعَم ًداَرؽُمقُلاهللَِّ,َي٣محُمَٚمَّ حُمَٚمَّ اهللَُّ,َوَأؾْمَٜمُدَأنَّ َّٓ إَْرِضَوصْمٌفإِ

ََم٣مىَم٣مَن ,َواهللَِّ إرَِمَّ ايمُقصُمقِه ٌََحَوصْمُٜمَؽَأضَم٤مَّ َأْص َوصْمِٜمَؽ,هَمَٗمْد ـْ َِم َأزْمَٕمَضإرَِمَّ

ىَم٣مَن ََم٣م َواهللَِّ , إرَِمَّ ـِ ي ايمدِّ ِديٛمَُؽَأضَم٤مَّ ٌََح هَمَٟمْص ِديٛمَِؽ, ـْ َِم َأزْمَٕمَضإرَِمَّ ـٍ ِدي ـْ َِم

إرَِمَّ َأزْمَٕمُض زَمَٙمٍد ـْ طَمْٝمَٙمَؽَِم َوإِنَّ , إرَِمَّ ايمٌاَِلِد َأضَم٤مَّ زَمَٙمُدَك ٌََح هَمَٟمْص زَمَٙمِدَك, ـْ َِم

َؿ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ُهَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ َ ٌَممَّ َأطَمَذسْمٛمِلَوَأَٞم٣مُأِريُدايمُٔمْٚمَرَة,هَمََمَذاسَمَرى؟هَم

يمَ وَم٣مَل ٥َم ََم٘مَّ وَمِدَم هَمَٙمَمَّ َئْمَتِٚمَر, َأْن َوَأََمَرُه ـْ
َويَم٘مِ َٓ, وَم٣مَل: ٌَْقَت, َص وَم٣مئٌِؾ: ُف

 ـَ َِم َيْٟمسمِٝمُ٘مْؿ َواهللَِّ,َٓ َؿ,َوَٓ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ٍدَرؽُمقِلاهللَِّ حُمَٚمَّ َأؽْمَٙمْٚم٦ُمََمَع

َؿ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ٥ٌَُّمضِمٛمْْم٥ٍَم,ضَمتَّكَيْٟمَذَنهمِٝمَٜم٣مايمٛمٌَِّل  شايمَٝمََمََم٥ِمضَم
(ٔ)

.

نمًؾايم٘م٣مهمرإذاأؽمٙمؿ,ويمٖمظايمِمحٝمحكميمٝمسهمٝمفالشاهدُمنُالحدٌث:

إَمرزم٣ميمٕمًؾ,وإٞمَمهمٝمفأنشمَمَم٥مريضاهللفمٛمفانمتًؾَمـٞمٖمًف.

ودميمٖمظفمٌدايمرزاقدمَمِمٛمٖمف,أَمرهايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ

َأيِبُهَرْيَرةريضاهللفم ـْ أنيٕمتًؾ,وأطمرصمفأَحددمَمًٛمدهفَم ـَ شُمََمََم٥َمزْم ٛمَف,َأنَّ

 َوؽَمٙمََّؿ: فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهلِل َرؽُمقُل هَمَٗم٣مَل َأؽْمَٙمَؿ, ُأشَم٣ميَم٥َم َأْو إلَِم»ُأشَم٣مٍل زمِِف ٌُقا اْذَه

                                                           
 (.ٗٙٚٔ(, ومسلم )ٕٖٚٗالبخاري ) (ٔ)
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َؾ ًِ َأْنَيْٕمَت شضَم٣مئِِطزَمٛمِلهُماَلٍن,هَمُٚمُروُه
(ٔ)

َمـؿمريؼفمٌداهللايمٔمٚمرياحلدي٧م,

وهقؤمٝمػ.

وأطمرهأَحدَمـضمدي٧مأيب اهلِلَصعمَّ َرؽُمقُل هَمَٗم٣مَل هريرةريضاهللفمٛمف:

َؿ: إؽِْماَلُمَص٣مضِمٌُِ٘مؿْ»اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ـَ ًُ شوَمْدضَم
(ٕ)

وهمٝمفايمٔمٚمريأيًّم٣م.

 وَم٣مَل: ريضاهللفمٛمف فَم٣مِصٍؿ ـِ زْم »ودمايم٣ٌمبَمـضمدي٧موَمْٝمِس ِلَّ ايمٛمٌَّ َأسَمْٝم٦ُم

َؿُأِريُداْْلِ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َؾزمََِمٍءَوؽِمْدرٍَصعمَّ ًِ شؽْماَلَمهَمَٟمََمَرِنَأْنَأنْمَت
(ٖ)

.

وقالُاإلمامُالترمذيُعقبُالحدٌث:

َأيِبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف. ـْ ٣ٌَمِبفَم َودِمايم

َهَذاايمَقصْمِف.وقال: ـْ ,ََٓٞمْٔمِرهُمُفإََِِّٓم ـٌ ًَ َهَذاضَمِدي٧ٌمضَم

ُالِعْلِم: ُأَْهِل ُِعْنَد ِه ٌْ َُعلَ َؾَوالَعَمُل ًِ َيْٕمَت َأْن َأؽْمَٙمَؿ إَِذا صُمِؾ يمِٙمرَّ ٌ قَن َتِح ًْ َي

َؾشمَِٝم٣مزَمُف. ًِ َوَيْٕم

                                                           
-(, والحديث قوي, وىذا إسناد ضعيف لضعف عبد اهلل بن عمر ٖٚٓٛأحمد في مسنده برقم ) (ٔ)

عند أحمد , وقد تابعو على نحو ىذا عبيُد اهلل بن عمر -وىو ابن حفص بن عاصم العمري
(ٖٚٙٔ. ) 

وىو ابن  -(, الحديث قوي, وىذا إسناد ضعيف لضعف عبد اهلل بن عمرٜٕٙٓٔأحمد ) (ٕ)
  الحديث لو شواىد., فحفصن بن عاصم

(, وصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل. وىو في الصحيح ٘ٓٙ(, والترمذي )ٖ٘٘أبو داود ) (ٖ)
(, وقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح ورجالو ٛٛٓٔالمسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 ثقات.
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ىُمٛم٦ُْم"ودمايم٣ٌمبفمٛمدَمًٙمؿَمـضمدي٧مَأيبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل:

٣مَيْقًَم٣مهَمَٟمؽْمَٚمَٔمْتٛمِلدِمَرؽُمقِلا ىَم٥ٌم,هَمَدفَمْقهُتَ ؽْماَلِمَوِهَلَُممْمِ لإلَِماْْلِ هلِلَأْدفُمقُأَمِّ

َوَأَٞم٣م َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقَل هَمَٟمسَمْٝم٦ُم َأىْمَرُه, ََم٣م َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ

, فَمقَمَّ هَمَتْٟمزَمك ؽْماَلِم اْْلِ إلَِم ل ُأَمِّ َأْدفُمق ىُمٛم٦ُْم إِنِّ اهللِ َرؽُمقَل َي٣م وُمْٙم٦ُم َأزْم٘مِل,

٣مايْمَٝمْقَمهَمَٟمؽْمَٚمَٔمْتٛمِل َأيِبُهَرْيَرَةهَمَٗم٣مَلهَمَدفَمْقهُتَ ِدَيُأمَّ َأْنَُّيْ همِٝمَؽََم٣مَأىْمَرُه,هَم٣مْدُعاهللَ

 َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ ُهَرْيَرةَ»َرؽُمقُل َأيِب ُأمَّ اْهِد ايمٙمُٜمؿَّ هَمَخَرصْم٦ُمش

 َؿ,هَمَٙمَمَّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ اهللِ ازمَِدفْمَقِةَٞمٌِلِّ ٌْمِمً َت ًْ ٣ٌَمِب,َُم ُتإلَِمايْم صِمْئ٦ُمهَمٌِمْ

ُهَرْيَرَة َأزَم٣م َي٣م ََمَ٘م٣مَٞمَؽ هَمَٗم٣ميَم٦ْم: , وَمَدََملَّ لطَمُْمَػ ُأَمِّ ِٚمَٔم٦ْم ًَ هَم جُم٣َمٌف, ُهَق هَم١مَِذا

 ـْ فَم َوفَمِجَٙم٦ْم ِدْرفَمَٜم٣م ٦ْم ًَ َويَمٌِ َٙم٦ْم ًَ هَم٣منْمَت وَم٣مَل: اظم٣َْمِء, طَمّْمَخَّم٥َم َوؽَمِٚمْٔم٦ُم

٣ٌَمَب ايْم هَمَٖمَتَح٦ِم اهلُل,َِخ٣َمِرَه٣م, َّٓ إِ إيَِمَف َٓ  َأْن َأؾْمَٜمُد ُهَرْيَرَة َأزَم٣م َي٣م وَم٣ميَم٦ْم: شُمؿَّ ,

فَمَٙمْٝمِف اهللُ َوَرؽُمقيُمُف,وَم٣مَلهَمَرصَمْٔم٦ُمإلَِمَرؽُمقِلاهلِلَصعمَّ ٌُْدُه فَم ًدا حُمَٚمَّ َوَأؾْمَٜمُدَأنَّ

وُمْٙم٦ُم: وَم٣مَل: ايْمَٖمَرِح, ـَ َِم َأزْم٘مِل َوَأَٞم٣م هَمَٟمسَمْٝمُتُف َؿ, وَمِدَوؽَمٙمَّ َأزْممِمْ اهللِ َرؽُمقَل َي٣م

َووَم٣مَل فَمَٙمْٝمِف َوَأشْمٛمَك اهللَ هَمَحِٚمَد ُهَرْيَرَة, َأيِب ُأمَّ َوَهَدى َدفْمَقسَمَؽ اهلُل اؽْمَتَج٣مَب

٣ٌَمِدِهاظم٠ُْْمَِمٛمكَِم, لإلَِمفِم ٌَٛمِلَأَٞم٣مَوُأَمِّ ٌِّ َأْنحُيَ اْدُعاهللَ ا,وَم٣مَلوُمْٙم٦ُم:َي٣مَرؽُمقَلاهللِ طَمغْمً

َوحُيَ َوؽَمٙمََّؿ: فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقُل هَمَٗم٣مَل وَم٣مَل: إيَِمْٝمٛم٣َم, ٌَُٜمْؿ ٤ٌِّْم»ٌِّ ضَم ايمٙمُٜمؿَّ
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 َهَذا ٌَْٝمَدَك -فُم ُهَرْيَرَة َأزَم٣م إيَِمْٝمِٜمِؿ-َئْمٛمِل ٤ٌِّْم َوضَم اظْم٠ُْمَِمٛمكَِم, ٣ٌَمِدَك فِم إلَِم ُف َوُأَمَّ

ٚمَشاظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ ًْ َي ـٌ ٌَّٛمِلهَمََمطُمٙمَِؼَُم٠ْمَِم َأضَم َّٓ َيَراِنإِ َٓ "ُعيِبَو
(ٔ)

.

ُحكمُؼسلُالكافرُإذاُأسلم:

إلمو أؽمٙمؿ إذا ايم٘مٖم٣مر نمًؾ ضم٘مؿ دم ايمٔمٙمَمء اطمتٙمػ إديم٥م هذه َمـ

أومقال:

ذه٤مَم٣ميمؽوأَحدإلموصمقبايمٕمًؾ,ظمـأؽمٙمؿَمـىمٖمره,وهقاألول:

َمذه٤مأيبشمقر,وازمـاظمٛمذر.

اهللوالثانً: أؽمٙمؿذه٤مايمُم٣مهمٔملرَحف ايمٕمًؾإذا إلمأٞمفَٓي٤مفمٙمٝمف

٣مزم٥موٞمحقه٣م.ٛمَمـىمٖمره,إٓإذاوصمدَمٛمفَم٣ميقصم٤مايمٕمًؾ,ىم٣مجل

ذه٤مأزمقضمٛمٝمٖم٥مإلمأٞمفَٓي٤مفمٙمٝمفايمٕمًؾزمح٣مل.الثالث:

واؽمتدلَم٣ميمؽوأَحدوَمـإيمٝمففمعمايمقصمقبزمَمؽمٌؼَمـإديم٥م,وزمَمصم٣مء

صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفدمضمدي٧مومٝمسزمـفم٣مصؿريضاهللفمٛمفوأَمرايمٛمٌل

وؽمٙمؿيمفزم٣ميمٕمًؾفمٛمدإؽمالَمف,ووم٣ميمقا:إَمريدلفمعمايمقصمقب.

واؽمتدلاجلٚمٜمقرإلمفمدموصمقبايمٕمًؾ,زمٟمنهذاإَمرَليُمتٜمر,ويمٔمؾ

فمٛمف ريضاهلل فم٣مصؿ ومٝمسزمـ أَمر وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل

ايمقصمقب,واهللزم٣ميمٕمًؾفمٛمدإؽمالَمفَمـزم٣مبآؽمتح٣ٌمب,ويمٝمسَمـزم٣مب

أفمٙمؿ.

                                                           
 (.ٜٕٔٗ) رحمو اهلل تعالى مسلمأخرجو اإلماـ  (ٔ)
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فمٛمدهؿأنَمـأؽمٙمؿ٣مَمـأوصم٤مايمٕمًؾ,زمٟمنإَمرومدىم٣منَمٔمٙمقَمًردو

أمأيبهريرةريضاهللوَم٣مضمِمؾَمـومِم٥مشمَمَم٥مدمهم١مٞمفيٕمتًؾ,ىمَمضمِمؾ

.واهللأفمٙمؿفمٛمٜمَم,

**********
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 [غسل الجمعة حكم]

)–222 ـْ َرؽُمقَلاهللَِّ-ريضاهللفمٛمف-َأيِبؽَمِٔمٝمٍدَوفَم صعماهللفمٙمٝمف-َأنَّ

حُمَْتٙمِؿٍ»وَم٣مَل:-وؽمٙمؿ ُٚمَٔم٥ِمَواصِم٤ٌمفَمعَمىُمؾِّ ُؾاجْلُ ًْ شنُم
(ٔ)

ٌَْٔم٥مُ ًَّ (..َأطْمَرصَمُفايم

)–225 ـْ -ريضاهللفمٛمف-ؽَمُٚمَرةََوفَم صعماهلل-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ

 وؽمٙمؿ: ٟمَ»فمٙمٝمف سَمَقوَّ ـْ ُؾََم ًْ هَم٣ميْمُٕم َؾ ًَ انْمَت ـِ َوََم َوٞمِْٔمَٚم٦ْم, هَمٌَِٜم٣م ُٚمَٔم٥ِم اجْلُ َيْقَم

شَأهْمَّمُؾ
(ٕ)

َِمِذي  ْ ٛمَُفايمؼمِّ ًَّ ٥ُم,َوضَم ًَ ْٚم
(..َرَواُهاخْلَ

 *******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُحكمُؼسلُالجمعة

ُ واصم٤م»قوله: نمًؾاجلٚمٔم٥م وؽمٙمؿ: وفمعمآيمف وم٣ملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

ش.فمعمىمؾحمتٙمؿ

هذاديمٝمؾفمعمفمدمسمٔمكمايمٕمًؾفمعمايمِمٌل,وايمْمٖمؾايمذيَليٌٙمغ,وإٞمَم

ايم٣ٌميمغ,وومدوم٣ملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ:وهقايمت٘مٙمٝمػَمـحلٗمف

                                                           
(, وابن ماجو ٕٜ/ ٖ(, والنسائي )ٖٔٗ(, وأبو داود )ٙٗٛ(, ومسلم )ٜٚٛرواه البخاري ) (ٔ)

 وىم الحافظ رحمو اهلل في عزوه الحديث للترمذي.«: تنبيو( »ٓٙ/ ٖ(, وأحمد )ٜٛٓٔ)
(, ٕٕو  ٘ٔو  ٔ٘(, وأحمد )ٜٗ/ ٖ(, والنسائي )ٜٚٗ(, والترمذي )ٖٗ٘رواه أبو داود ) (ٕ)

حافظ الحديث للخمسة وىم منو رحمو اهلل إذ قلت: وعزو ال«. حديث حسن»وقاؿ الترمذي: 
ألبي بكر « الجمعة وفضلها»الحديث ليس عند ابن ماجو, عن سمرة, وإنما عنده عن أنس. انظر 

 ألصحاب السنن الثالثة.« الفتح»بتحقيقي( والحافظ نفسو عزاه في  ٖٔالمروزي )
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شَماَلشَم٥ٍم: ـْ ايمٛم٣َّمئِ»ُرهمَِعايْمَٗمَٙمُؿفَم ـِ فَم ـِ َأ,َوفَم ٌَْتعَمضَمتَّكَيػْمَ
اظمُ ـِ َتْٝمِٗمَظ,َوفَم ًْ ِؿضَمتَّكَي

ضَمتَّكَيْ٘مػُمَ ٌِلِّ ش.ايمِمَّ

 ضَمتَّك»ودمرواي٥م: فَمْٗمٙمِِف اظمَْْٕمُٙمقِبفَمعَم اظمَْْجٛمُقِن ـِ فَم شَماَلشَم٥ٍم, ـْ فَم ايْمَٗمَٙمُؿ ُرهمَِع

ٌِ ايمِمَّ ـِ َتْٝمِٗمَظ,َوفَم ًْ ايمٛم٣َّمئِِؿضَمتَّكَي ـِ َتٙمِؿََيِٖمٝمَؼ,َوفَم ضَمتَّكحَيْ شلِّ
(ٔ)

.

وجاءتُأحادٌثُفًُالباب,ُمنها:ُ

صم٣مءدمَمٔمٛمكضمدي٧مأيبؽمٔمٝمداخلدريريضاهللفمٛمف,دمايمِمحٝمحكمَم٣م

فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل وَم٣مَل وَم٣مَل: ريضاهللفمٛمف ُهَرْيَرَة, َأيِب َمـضمدي٧م

 ُؾَرأْ»َوؽَمٙمََّؿ: ًِ َيْٕم ٣مٍم, َأيَّ ٌَْٔم٥ِم ؽَم َؾدِمىُمؾِّ
ًِ َيْٕمَت َأْن ٙمٍِؿ ًْ َُم فَمعَمىُمؾِّ هلِلَِّ ؽَمُفضَمؼ 

َدهُ ًَ شَوصَم
(ٕ)

.

 فَمٛمُْٜمََم:َأنَّ اهللَُّ فُمَٚمَرَريِضَ ـِ زْم ٌِْداهللَِّ وَمٛمٜم٣مَم٣مدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم

 وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ اجُلُٚمَٔم٥َم,»َرؽُمقَل َأضَمُدىُمُؿ صَم٣مَء إَِذا

ْؾ ًِ شهَمْٙمَٝمْٕمَت
(ٖ)

.

فَمٛمُْف,زَمْٝمٛمَََمُهَقََيُْْم٤ُمَيْقَم اهللَُّ وصم٣مءدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفُمَٚمَرَريِضَ

 ـِ قَنفَم ًُ َتٌِ اهللَُّفَمٛمُْف:َِلَََتْ اخَلْم٣َّمِبَريِضَ ـُ اجُلُٚمَٔم٥ِمإِْذَدطَمَؾَرصُمٌؾ,هَمَٗم٣مَلفُمَٚمُرزْم

 ؽَمِٚمْٔم٦ُم َأْن َّٓ إِ ُهَق ََم٣م صُمُؾ: ايمرَّ هَمَٗم٣مَل اَلِة؟ َأََلْايمِمَّ هَمَٗم٣مَل: ْٟمُت, سَمَقوَّ ايمٛمَِّداَء

                                                           
وعلي رضي اهلل عنو, عند أبي  جاء من حديث عائشة رضي اهلل عنها وابن عباس رضي اهلل عنهما, (ٔ)

 (, وغيره وقد سبق معنا.ٕٓٗٗ, ٜٖٛٗداود )
 (.ٜٗٛ(, ومسلم )ٜٚٛالبخاري ) (ٕ)
 (.ٗٗٛ(, ومسلم )ٚٚٛالبخاري ) (ٖ)



 حكم غسل الجمعة[] 

ُ 

[616] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َٚمُٔمقا ًْ اجُلُٚمَٔم٥ِم»سَم إلَِم َأضَمُدىُمْؿ َراَح إَِذا

ْؾ ًِ شهَمْٙمَٝمْٕمَت
(ٔ)

.

:رحمهُهللاُتعالىُمسلمإلمامُلوفًُلفظُ

 فَمْٛمُٜمََم: اهللَُّ َريِضَ فُمَٚمَر ـِ ازْم ـِ »فَم دِمَأنَّ وَم٣مئٌِؿ ُهَق زَمْٝمٛمَََم اخَلْم٣َّمِب, ـَ زْم فُمَٚمَر

 َأْصَح٣مِبايمٛمٌَِّلِّ ـْ كَمَِم
يمِ إَوَّ ـَ اظمَُٜم٣مصِمِري ـَ َدطَمَؾَرصُمٌؾَِم إِْذ َيْقَماجُلُٚمَٔم٥ِم ٥ٌَِم اخُلْْم

ؾُمِٕمْٙم٦ُم إِنِّ وَم٣مَل: َهِذِه؟ ؽَم٣مفَم٥ٍم ٥ُم َأيَّ فُمَٚمُر: هَمٛم٣َمَداُه َؿ, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ هَمَٙمْؿَصعمَّ ,

ْٟمُت,هَمَٗم٣مَل:َوايمُقُوقُء ,هَمَٙمْؿَأِزْدَأْنسَمَقوَّ ـَ َأْٞمَٗمٙم٤ِْمإلَِمَأْهقِمضَمتَّكؽَمِٚمْٔم٦ُمايمتَّْٟمِذي

 فَمٙمِْٚم٦َم َووَمْد َيْٟمَُمُر»َأْيًّم٣م, ىَم٣مَن َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل َأنَّ

ؾِ ًْ شزم٣ِميْمُٕم
(ٕ)

.

وايمرصمؾهقفمثَمنزمـفمٖم٣منريضاهللفمٛمف,ىمَمصم٣مءَمٌٝمٛم٣ًمفمٛمدَمًٙمؿَمـ

ُْم٤ُمايمٛم٣َّمَسريضاهللفمٛمفُهَرْيَرةََأيبضمدي٧م ْم٣َّمِبََيْ اخْلَ ـُ زْم فُمَٚمُر زَمْٝمٛمَََم وَم٣مَل: ,

فُمَٚمُر,هَمَٗم٣مَل:ََم٣مزَم٣مُل َضزمِِف ٣مَن,هَمَٔمرَّ فَمٖمَّ ـُ زْم َدطَمَؾفُمْثََمُن ُٚمَٔم٥ِم,إِْذ اجْلُ ِرصَم٣مٍلَيْقَم

ؽَمِٚمْٔم٦ُم ضِمكَم ِزْدُت ََم٣م اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َأَِمغَم َي٣م فُمْثََمُن: هَمَٗم٣مَل ايمٛمَِّداِء؟ زَمْٔمَد ُروَن َيَتَٟمطمَّ

َٚمُٔمقا ًْ سَم ْ َأََل َأْيًّم٣م, َوايْمُقُوقَء فُمَٚمُر: هَمَٗم٣مَل ٌَْٙم٦ُم, َأوْم شُمؿَّ ْٟمُت, سَمَقوَّ َأْن ايمٛمَِّداَء

                                                           
 (.٘ٗٛ(, ومسلم )ٕٛٛالبخاري ) (ٔ)
 (.ٛٚٛمسلم ) (ٕ)
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وَ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهلِل َرؽُمقَل َيُٗمقُل: َؿ ُٚمَٔم٥ِم»ؽَمٙمَّ اجْلُ إلَِم َأضَمُدىُمْؿ صَم٣مَء إَِذا

ْؾ ًِ شهَمْٙمَٝمْٕمَت
(ٔ)

.

ْؾ»:فودميمٖمظيم ًِ ُٚمَٔم٥ِمهَمْٙمَٝمْٕمَت شإَِذاصَم٣مَءَأضَمُدىُمْؿإلَِماجْلُ
(ٕ)

.

َؿ, اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ َُم٥َم,َزْوِجايمٛمٌَِّلِّ
فَم٣مئِ ـْ ودمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم

٣ٌَمِروَم٣ميَم٦ْم:ىَم٣منَ ,هَمَٝمْٟمسُمقَندِمايمُٕم ْؿَوايمَٔمَقارِمِّ
ََمٛم٣َمِزهِلِ ـْ ايمٛم٣َّمُسَيٛمَْت٣مزُمقَنَيْقَماجُلُٚمَٔم٥ِمَِم

فَمَٙمْٝمِف اهللُ ٣ٌَمُرَوايمَٔمَرُق,هَمٝمَْخُرُجَِمٛمُْٜمُؿايمَٔمَرُق,هَمَٟمسَمكَرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ ٌُُٜمُؿايمُٕم ُيِِمٝم

٣مٌنَِمٛمُْٜمْؿَوُهَقفِمْٛمِدي, ًَ َؿإِْٞم اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ:َوؽَمٙمَّ َصعمَّ ُ٘مْؿ»هَمَٗم٣مَلايمٛمٌَِّل  َأٞمَّ يَمْق

ْرسُمْؿيمَِٝمْقَِمُ٘مْؿَهَذا شسَمَْمٜمَّ
(ٖ)

.

ُٚمَٔم٥مِ»ودميمٖمظَمًٙمؿ: ْٙمُتْؿَيْقَماجْلُ ًَ ش.يَمِقانْمَت

اهلُلفَمَٙمْٝمِف َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ ضَمْٖمَِم٥َم,فَم ـْ ودمؽمٛمـأيبداودونمغمهَمـضمدي٧مفَم

َؿ ُٚمَٔم٥ِم»وَم٣مَل:َوؽَمٙمَّ َراَحإلَِماجْلُ ـْ ََم ُٚمَٔم٥ِم,َوفَمعَمىُمؾِّ حُمَْتٙمٍِؿَرَواٌحإلَِماجْلُ فَمعَمىُمؾِّ

ُؾ ًْ شايْمُٕم
(ٗ)

.

                                                           
 (.٘ٗٛمسلم ) (ٔ)
 (ٚٚٛمسلم ) (ٕ)
 (.ٚٗٛ(, ومسلم )ٕٜٓالبخاري ) (ٖ)
(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى ٖٔٚٔ(, والنسائي )ٕٖٗ)أبو داود  (ٗ)

 (, وقاؿ: ىذا حديث صحيح على شرط البخاري.ٖٗ٘ٔبرقم )
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 ,وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلريضاهللفمٛمفودمايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مؽَمْٙمََمُنايمَٖم٣مِرِد 

 َوؽَمٙمََّؿ: فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ َيْقمَ»اهللَِّ َؾ ًَ انْمَت ـِ ََم ـْ َِم اؽْمَتَْم٣مَع زمََِم َر َوسَمَْمٜمَّ اجُلُٚمَٔم٥ِم,

ََم٣م هَمَِمعمَّ , اشْمٛمَكْمِ زَمكْمَ ْق ُيَٖمرِّ هَمَٙمْؿ َراَح شُمؿَّ ؿمِٝم٤ٍم, ـْ َِم ََمسَّ َأْو ـَ َه ادَّ شُمؿَّ ؿُمْٜمٍر,

اجُلُٚمَٔم٥ِم َوزَمكْمَ زَمْٝمٛمَُف ََم٣م يَمُف نُمِٖمَر َأْٞمَِم٦َم, اِْلََم٣مُم طَمَرَج إَِذا شُمؿَّ يَمُف, ىُمت٤َِم

شَرىإطُْم
(ٔ)

.

ُهَرْيَرةَ ريضاهللفمٛمفودمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مَأيِب َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ فَم ,

 وَم٣مَل: َوؽَمٙمََّؿ, فَمَٙمْٝمِف »اهللُ شُمؿَّ يَمُف, َر وُمدِّ ََم٣م هَمَِمعمَّ ُٚمَٔم٥َم, َأسَمكاجْلُ شُمؿَّ َؾ؟ ًَ انْمَت ـِ ََم

ََمَٔمفُ ُيَِمقمِّ شُمؿَّ ٌَتِِف, طُمْْم ـْ َِم ضَمتَّكَيْٖمُرَغ ُٚمَٔم٥ِمَأْٞمَِم٦َم اجْلُ َوزَمكْمَ زَمْٝمٛمَُف ََم٣م يَمُف نُمِٖمَر ,

٣ممٍ طُْمَرى,َوهَمّْمُؾشَماَلشَم٥ِمَأيَّ ْٕ شا
(ٕ)

.

هَم٣مؽْمَتَٚمَع» ودميمٖمظظمًٙمؿ: ُٚمَٔم٥َم, َأسَمكاجْلُ شُمؿَّ ايْمُقُوقَء, ـَ ًَ هَمَٟمضْم َٟم سَمَقوَّ ـْ ََم

 َوِزَي٣مَدُة ُٚمَٔم٥ِم, اجْلُ َوزَمكْمَ زَمْٝمٛمَُف ََم٣م يَمُف نُمِٖمَر ٍَمَوَأْٞمَِم٦َم, احْلَ ََمسَّ ـْ َوََم ٣مٍم, َأيَّ شَماَلشَم٥ِم

ش.هَمَٗمْديَمَٕم٣م

 حكمُؼسلٌُومُالجمعة:

إلم إلموزم٣ميمٛمٓمر اجلٚمٔم٥م نمًؾ ضم٘مؿ دم إضم٣مدي٧ماطمتٙمػايمٔمٙمَمء هذه

أومقال:

                                                           
 (.ٜٓٔالبخاري ) (ٔ)
 (.ٚ٘ٛمسلم ) (ٕ)
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أهؾايمٔمٙمؿإلماؽمتح٣ٌمبنمًؾاألول: َمًتديمكماجلٚمٔم٥مذه٤ممجٜمقر ,

ـْ »:رَحفاهللزمحدي٧مؽمٚمرةزمـصمٛمدبريضاهللفمٛمفايمذيذىمرهاظمِمٛمػ ََم

ٟمَ ُٚمَٔم٥مَِيْقمَسَمَقوَّ ـَِوٞمِْٔمَٚم٦ْم,هَمٌَِٜم٣ماجْلُ َؾَوََم ًَ ُؾانْمَت ًْ هَم٣ميْمُٕم «َأهْمَّمُؾ وزمحدي٧م,

إٞمَمأَمرهؿايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعم فم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣ماظمذىمقر,ووم٣ميمقا

آيمفوؽمٙمؿزم٣ميمٕمًؾفمٛمدوصمقدايمرائح٥مايم٘مرُّي٥م.

يمٝمساظمرادَمٛمفايمقصمقباحل٘مٚمل,ش,واصم٤منمًؾاجلٚمٔم٥م»ومقيمف:ووم٣ميمقا:

وإٞمَماظمرادزمفايمقصمقباظمًتح٤م.

ىمَميٗمقلايمرصمؾٕطمٝمف:ضمٗمؽواصم٤مفمقم.

ذه٤مايمٓم٣مهري٥مومجعَمـايمٔمٙمَمءإلموصمقبايمٕمًؾيقماجلٚمٔم٥م,الثانً:

َمًتديمكمزمٔمٚمقمإضم٣مدي٧مايمدايم٥مفمعمايمقصمقب.

وزم١مٞم٘م٣مرفمٚمرزمـاخلْم٣مبريضاهللفمٛمففمعمفمثَمنريضاهللفمٛمفايمتٟمطمر

,وزمٚمحيَمـىم٣مندمطمْم٥ٌماجلٚمٔم٥موفمـاجلٚمٔم٥موفمدمايمٕمًؾ,ىمَمؽمٌؼ

.ايمِمح٣مزم٥م,وهذاىم٣مْلمج٣مع

َمـىم٣مٞم٦مهمٝمفرائح٥مسم٠مذيايمٛم٣مس,همٝمج٤مفمٙمٝمفايمٕمًؾيقماجلٚمٔم٥م,وأَم٣م

وذيمؽيمٔمٚمقمايمٛمٜملفمـأذي٥ماظمًٙمٚمكم.ونمغمه

صمقبنمًؾاجلٚمٔم٥ميمٌماضم٥مإديم٥مدمذيمؽ.ويمِمحٝمحدماظمًٟميم٥موا



ُ
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ُ:(1ُ/365)فًُزادُالمعادُرحمهُهللاُتعالىُابنُالقٌمُاإلمامُقالُ

ََْمرُ ْٕ ٣ملِا ًَ
نْمتِ ِٓ ٌدَأَْمرٌَوُهقََيْقَِمَٜم٣م,دِمزم٣ِم ا,َُم٠َمىمَّ ـَْأوْمَقىَوُوصُمقزُمفُصِمدًّ َِم

َٚمَٙم٥مَِووِمَراَءةِايْمِقسْمِر,ُوصُمقِب ًْ ٌَ اَلِة,دِمايْم ـْايْمُقُوقءَِوُوصُمقِبايمِمَّ َِم ََمسِّ

٣مِء, ًَ ـْايْمُقُوقءَِوُوصُمقِبايمٛمِّ َِم ىَمِر,ََمسِّ ـَايْمُقُوقءَِوُوصُمقِبايمذَّ دِمايْمَٗمْٜمَٗمَٜم٥مَِِم

اَلِة, ـَايْمُقُوقءَِوُوصُمقِبايمِمَّ فَم٣مِف,َِم َج٣مََم٥مِايمر  َوُوصُمقِبَوايْمَٗمْلِء,َواحْلِ

اَل ايمٛمٌَِّلِّفَمعَمةِايمِمَّ دِدِمَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ طَِمغِم,ايمتََُّمٜم  ْٕ ايْمِٗمَراَءةَِوُوصُمقِبا

.اظمَْْٟمَُمقمِفَمعَم

َأوْمَقالٍشَماَلشَم٥مُُوصُمقزمِفِدِمَويمِٙمٛم٣َّمسِ ٣ٌَمُتايمٛمَّْٖملُ: شْم ـْزَمكْمََوايمتَّْٖمِِمٝمُؾَواْْلِ زمِفََِم

َت٣مُجَرائَِح٥مٌ ـْفَمَٙمْٝمفِهَمٝمَِج٤ُمإَِزايَمتَِٜم٣مإلَِمحَيْ ـٍُهقََوََم َتْٕم ًْ فَمٛمُْف,َُم َتَح٤م  ًْ يَمُف,هَمُٝم

َْصَح٣مِبَوايمثَّاَلشَم٥مُ ىػا .أَحدِٕ
همٜمقؤمٝمػ زمـصمٛمدبريضاهللفمٛمف ضمدي٧مؽمٚمرة اؽمٛمًدوأَم٣م ضمٝم٧م,

زمكماحلًـوؽمٚمرة.وهمٝمفاٞمٗمْم٣مع

وومداطمتٙمػايمٔمٙمَمءدمؽمَمعاحلًـَمـؽمٚمرة,همٚمٛمــٜمؿَمـأشمٌتفَمْمٙمًٗم٣م,

وَمٛمٜمؿَمـٞمٖم٣مهَمْمٙمًٗم٣م,وايمِمحٝمحأٞمفؽمٚمعَمٛمفضمدي٧مايمٔمٗمٝمٗم٥م,ىمَمهق

سمرصمٝمحاْلَم٣ممايمٌخ٣مريرَحفاهللسمٔم٣ملم.

ُ:(1ُ/116)ُالسننُفًُمعالمرحمهُهللاُتعالىُالخطابًُقالُاإلمامُ

يراهاحلًـهم٘م٣مناجلٚمٔم٥ميقمايمٕمًؾوصمقبدمايمٛم٣مساطمتٙمػوومد

.حمتقمنمغمهقفم٣ٌمسازمـووم٣ملأٞمس,زمـَم٣ميمؽفمـذيمؽضم٘ملوومد٣مواصمًٌ
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أندمإَم٥مختتٙمػوَلزمٖمرضويمٝمسؽمٛم٥مأٞمفإلمايمٖمٗمٜم٣مءفم٣مَم٥موذه٤م

أٞمفدلصحتٜم٣مذطَمـايمٕمًؾي٘مـَلهمٙمَميٕمتًؾَلإذاجمزي٥مصالسمف

يمًٌٌف٣مَمتٗمدَمًهمٝمفآنمت٣ًمليٗمعايمذيويمإلضمرامىم٣مٓنمت٣ًمليمٙمٔمٝمداؽمتح٣ٌمب

واحلٝمضيمٙمجٛم٣مزم٥مىم٣مٓنمت٣ًملؽمٌٌففمـاَمتٟمطمرًيم٘م٣من٣مواصمًٌىم٣منويمق

ىػا.وايمٛمٖم٣مس
ُ:مسألةُالموجبُلؽسلُالجمعة

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمذيمؽإلمومقيمكم:

ايمٔمٙمؿذه٤ماألول: وزمٔمضأهؾ هقايمٓم٣مهري٥م اظمقصم٤ميمٙمٕمًؾ أن إلم

اجلٚمٔم٥مَمتٔمكمفمعمىمؾَم٘مٙمػَمـاظمًٙمٚمكم4نمًؾوفمعمهذاهمٝم٘مقنايمٝمقم,

ؽمقاءضمياجلٚمٔم٥مدماظمًجد,أمَلحيي,وؽمقاءوصم٦ٌمفمٙمٝمفاجلٚمٔم٥م,أم

َلجت٤م.

ايمٔمٙمَمءذه٤موالثانً: ايمٕمًؾَٓي٤مإٓفمعمَمـمجٜمقر أن ؾمٜمدإلم

اجلٚمٔم٥مدماظمًجد.

وايمِمحٝمحدمهذهاظمًٟميم٥م,أنايمٕمًؾيمٙمِمالة,ويمٝمسيمٙمٝمقم.

َمـ سمٗمدم وضمدي٧مظم٣م فمٚمر فمٛمٜمَم: ريضاهلل فمٚمر َمٛم٘مؿ»ازمـ صم٣مء َمـ

وضمدي٧مضمٖمِم٥مزمٛم٦مفمٚمرزمـاخلْم٣مبريضاهللفمٛمٜمَم.ش,اجلٚمٔم٥مهمٙمٝمٕمتًؾ
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إلمنمغمذيمؽَمـإديم٥مايمتلصم٣مءهمٝمٜم٣مايمتٗمٝمٝمدزمٟمنايمقصمقبفمعمَمـضمي

اجلٚمٔم٥م.

ش.نمًؾاجلٚمٔم٥م»قوله:ُ

ريضاهللفمٛمفطمرجزمفنمغماجلٚمٔم٥م,وهذااحلدي٧مَمٗمٝمدحلدي٧مأيبهريرة

 ايمذي ىم»همٝمف: دم َمًٙمؿ ىمؾ فمعم هلل رأؽمفضمؼ يٕمًؾ أن أي٣مم ؽمٌٔم٥م ؾ

هم٣مظمرادزمفهقيقماجلٚمٔم٥م.,شوصمًده

ؽمٚملزمٝمقماجلٚمٔم٥مٓصمتَمعايمٛم٣مسهمٝمف.و

ش:واصم٤م»قوله:ُ

طمرجزمفاظمًتح٤م.

فمعموصمفالواجبُفًُاصطالحُاألصولٌٌن:و ايمُم٣مرع زمف أَمر َم٣م هق

اْليمزام.

.وومدئمػمونفمٛمف, ًٓ زمٟمٞمفَم٣ميًتحؼايمٔمٗم٣مبسم٣مرىمف,وي٠مصمرهم٣مفمٙمفاَمتث٣م

ش.فمعمىمؾحمتٙمؿ»قوله:ُ

طمرجزمفنمغماظمحتٙمؿ,َمـايمِمٕم٣مر,ضمتكويمقؾمٜمدوااجلٚمٔم٥م.

واظمرادزم٣مظمحتٙمؿ:َمـومدزمٙمغ.

إٓايمؼمَمذيَلَيرصمف.:شأطمرصمفايمًٌٔم٥م»قوله:ُ
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ُ صمٛمدب»قوله: زمـ زمـضمزنزمـَمّرةزمـضمري٨مزمـهاللزمـُ:شؽمٚمرة

أيبي٘مٛمّكايمٖمزارّي,همزارةزمـفمِمٝمؿزمـٕيزمـطمُمكمزمـصم٣مزمرزمـفمٚمرو

(.53):ؽمٙمٝمَمن,َم٣متؽمٛم٥م

ُكماُأخرجُابنُأبًُشٌبةُفًُمصنفه:ُُوماتُفًُالماءُالساخن,

ـَُمـؿمريؼا ًَ ـُحْلَ وَم٣مَلؽُمْٖمَٝم٣مَن,زْم ـََُح٣َّمدُٞم٣م: ـْؽَمَٙمَٚم٥َم,زْم ـِفَمقِمِّفَم َزْيٍد,زْم

وَم٣مَل ـَُأْوُسٞم٣م: وَم٣مَلطَم٣ميمٍِد,زْم ـِؽَمُٚمَرةَفَمعَمَٞمَزيَم٦ْمإَِذاىُمٛم٦ُْم: ؽَمَٟميَمٛمِلصُمٛمُْدٍبزْم

ـْ ـْؽَمَٟميَمٛمِلحَمُْذوَرةََأيِبفَمعَموَمِدَْم٦ُمَوإَِذاحَمُْذوَرَة,َأيِبفَم ـِؽَمُٚمَرةَفَم صُمٛمُْدٍب,زْم

يَِبهَمُٗمْٙم٦ُم حَمُْذوَرةَِٕ ـْؽَمَٟميْمَتٛمِلفَمَٙمْٝمَؽوَمِدَْم٦ُمإَِذاؾَمْٟمُٞمَؽََم٣م: َوإَِذاؽَمُٚمَرَة,فَم

حَمُْذوَرةََأزُمقهَمَٗم٣مَلفَمٛمَْؽ؟ؽَمَٟميَمٛمِلؽَمُٚمَرةَفَمعَموَمِدَْم٦ُم ُهَرْيَرةََوَأزُمقَأَٞم٣مىُمٛم٦ُْم:

ايمٛمٌَِّل هَمَج٣مءَزَمْٝم٦ٍمدِمَوؽَمُٚمَرةُ ٣ٌَمِبزمِِٔمَّم٣مَديَتِهَمَٟمطَمَذَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمَّ .ايْم

حَمُْذوَرَة,َأزُمقََم٣مَتشُمؿَُّهَرْيَرَة,َأزُمقهَمََمَت:وَم٣مَل,شايمٛم٣َّمرِدِمََمْقسًم٣مآطِمُرىُمؿْ:»هَمَٗم٣مَل

فَُزفَمُٚمقا:»زَمْ٘مرٍَأزُمقوَم٣مَل.ؽَمُٚمَرةََُم٣مَتشُمؿَّ شىَم٣مُٞمقنٍدِمَووَمعََأٞمَّ
(ٔ)

ُ.

ش.َمـسمقوٟم»قوله:ُ

أضم٘م٣مَمف.وايمقوقءإذاأؿمٙمؼيرادزمفايمقوقءايمممفمل,ايمذيسمٗمدمذىمر

ش.يقماجلٚمٔم٥م»قوله:ُ

أيسمقوٟمَمـأصمؾؾمٜمقدوضمّمقرصالةاجلٚمٔم٥م.

 ش.ِب٣موٞمٔمٚم٦م»قوله:ُ

                                                           
ُ(, ٛٗٚٙ, والطبراني في الكبير )(ٕٚٛبرقم ) ابن أبي شيبةأخرجو  (ٔ(
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أيأَمرضمًـ,َمرنم٤مهمٝمف,وومدأص٣مبؽمٛم٥م.

ش.وَمـانمتًؾهم٣ميمٕمًؾأهمّمؾ»قوله:ُ

دم اطمتٙمٖمقا وإٞمَم يمٙمجٚمٔم٥م, ايمٕمًؾ فمعمَممموفمٝم٥م اسمٖمٗمقا ومد ايمٔمٙمَمء ٕن

ايمٗمقلزم٣ميمقصمقبَمـآؽمتح٣ٌمب.

ُ ايمؼمَمذي»قوله: وضمًٛم٥م اخلٚم٥ًم ش.رواه َيرصمف وإٞمَموَل َم٣مصمف, ازمـ

 فمٛمفأطمرصمف اهلل ريض َم٣ميمؽ زمـ أٞمس ضمدي٧م ؾمديدَمـ ضمدي٧م وهق

وإؽمَم ايمروم٣مر, يزيد إؽمٛم٣مده دم ايمّمٔمػ, اظم٘مل َمًٙمؿ ازمـ وىمالمه٣مفمٝمؾ

.َمؼموك,واهللأفمٙمؿ

**********



  



 حكم قراءة الجنب للقرءان[] 

ُ 

[625] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 [قراءة الجنب للقرءان حكم]

)–223 ـْ َوفَم »وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-فَمقِمٍّ صعماهلل-ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهللَِّ

 وؽمٙمؿ ٣ًٌم-فمٙمٝمف صُمٛمُ ـْ َيُ٘م ْ ََل ََم٣م ايْمُٗمْرآَن شُيْٗمِرُئٛم٣َم
(ٔ)

يَمْٖمُظ َوَهَذا ٥ُم, ًَ ْٚم اخْلَ َرَواُه

٣ٌَّمنَ ضِم ـُ َحُفازْم ٛم٥َُم,َوَصحَّ ًَّ َوضَم َِمِذيِّ ْ (.ايمؼمِّ

*******************************الشرح:

ُ ُونحوهساق ُللجنب ُالقرآن ُقراءة ُحكم ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ
ُ.للقرآن

ش.ىم٣منرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ

سمٖمٝمدايمٙمزوموآؽمتٚمرار.ىم٣من:

ش.يٗمرئٛم٣مايمٗمرآن»قوله:ُ

سمٔمٙمٝمؿايمٗمرآنيمٙمٕمغم.فٌه:ُ

َُباٌب: ُصحٌحه ُفً ُالبخاري ُاإلمام ُبوب َؿ"وقد سَمَٔمٙمَّ ـْ ََم ىُمْؿ طَمغْمُ

َٚمفُ ."ايمُٗمْرآَنَوفَمٙمَّ

 فَمَٙمْٝمِفشمؿذىمررَحفاهلل: اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ فَم فَمٛمُْف, اهللَُّ َريِضَ ضمدي٧مفُمْثََمَن

َؿوَم٣مَل: َٚمفُ»َوؽَمٙمَّ َؿايمُٗمْرآَنَوفَمٙمَّ سَمَٔمٙمَّ ـْ ىُمْؿََم دِمشطَمغْمُ ـِ َْحَ ٌِْدايمرَّ ,وَم٣مَل:َوَأوْمَرَأَأزُمقفَم

                                                           
/ ٔ(, وأحمد )ٜٗ٘(, ابن ماجو )ٙٗٔ(, والترمذي )ٗٗٔ(, والنسائي )ٜٕٕرواه أبو داود ) (ٔ)

( ولبعضهم ألفاظ أخر. وىو ضعيف, في إسناده سلمة بن عبد اهلل ٜٜٚ(, وابن حباف )ٖٛ
 .للذىبي  , والميزافالبن عدي الكاملالمرادي, وقد أنكر عليو ىذا الحديث كما في 



 حكم قراءة الجنب للقرءان[] 

ُ 

[626] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

٣مُجوَم٣مَل:َوَذاَكايمَِّذيَأوْمَٔمَدِنََمْٗمَٔمِديَهَذا.إَِْمَرِةفُمْثََمَن,ضَم تَّكىَم٣مَناحَلجَّ

 َصعمَّ ٣مَن,وَم٣مَل:وَم٣مَلايمٛمٌَِّل  فَمٖمَّ ـِ زْم فُمْثََمَن ـْ ودميمٖمظآطمريمٙمٌخ٣مريأيًّم٣م:فَم

َؿ: َٚمفُ»اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َؿايمُٗمْرآَنَوفَمٙمَّ سَمَٔمٙمَّ ـْ َأهْمَّمَٙمُ٘مْؿََم شإِنَّ
(ٔ)

.

َواشمَِٙم٥مَودمصح ـِ زْم فَم٣مَِمِر ـْ فَم ٌِْدريضاهللفمٛمفٝمحَمًٙمؿ فَم ـَ زْم َٞم٣مهمَِع َأنَّ ,

 ـِ ََم هَمَٗم٣مَل: ٥َم, ََم٘مَّ فَمعَم َتْٔمِٚمُٙمُف ًْ َي فُمَٚمُر َوىَم٣مَن َٖم٣مَن, ًْ زمُِٔم فُمَٚمَر يَمِٗمَل ٣مِرِث, احْلَ

 ـُ ازْم ـِ َوََم وَم٣مَل: َأزْمَزى, ـَ ازْم هَمَٗم٣مَل: ايْمَقاِدي, َأْهِؾ فَمعَم وَم٣مَل:اؽْمَتْٔمَٚمْٙم٦َم َأزْمَزى؟

وَم٣مِرٌئيمِ٘مَِت٣مِباهلِل ُف ََمَقايمِٝمٛم٣َم,وَم٣مَل:هَم٣مؽْمَتْخَٙمْٖم٦َمفَمَٙمْٝمِٜمْؿََمْقلًم؟وَم٣مَل:إِٞمَّ ـْ ََمْقلًمَِم

َؿ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َٞمٌِٝمَُّ٘مْؿَصعمَّ ُففَم٣مَِلٌزم٣ِميْمَٖمَراِئِض,وَم٣مَلفُمَٚمُر:َأََم٣مإِنَّ ,َوإِٞمَّ َوصَمؾَّ فَمزَّ

ـَ»وَمْدوَم٣مَل: َذاايْم٘مَِت٣مِبَأوْمَقاًَم٣م,َوَيَّمُعزمِِفآطَمِري اهللََيْرهَمُعِِبَ شإِنَّ
(ٕ)

.

ُٔمقٍدريضاهللفمٛمف,َيُٗمقُل:وَم٣مَلَرؽُمقُل ًْ ََم ـَ ٌَْداهلِلزْم ودمؽمٛمـايمؼمَمذيفَم

َؿ: اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ىمَِت٣مِباهللِهَمَٙمُفزمِِف»اهللَِصعمَّ ـْ وَمَرَأضَمْرهًم٣مَِم ـْ ٛم٥َُمََم ًَ ٛم٥ٌَم,َواحَل ًَ ضَم

َوَِمٝمٌؿ ضَمْرٌف, َوٌَٓم ضَمْرٌف, َأيمٌِػ ـْ
َويَم٘مِ ضَمْرٌف, اَْل َأوُمقُل َٓ ٣م, َأَْمَث٣مهِلَ زمَِٔممْمِ

شضَمْرٌف
(ٖ)

.وايمراصمحوومٖمف

ضمرصايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿفمعمسمٔمٙمؿايمٗمرآن.فٌه:ُو

٣ًٌم»قوله:ُ ش.َم٣مَلي٘مـصمٛم

                                                           
 (.ٕٛٓ٘, ٕٚٓ٘) البخاريأخرجو اإلماـ  (ٔ)
 (.ٚٔٛمسلم )أخرجو اإلماـ  (ٕ)
 (.ٕٖٖٚ(, وىو في الصحيحة لْلماـ األلباني رحمو اهلل برقم )ٜٕٓٔالترمذي )أخرجو  (ٖ)
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٣مزم٣مجلٛم٣مزم٥م. ًً أيَم٣مَلي٘مـَمتٙمٌ

أصٕمر.٣محمدثضمدشمًَمـصمقازومراءةايمٗمرآنفٌه:ُو

ُ:حكمُقراءةُالقرآنُللمحدث

إلمأومقال:هذهاظمًٟميم٥مدماطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿوومد

.اظمٛمع,وهقومقلمج٣مهغمايمٔمٙمَمء:األول

.صمقازذيمؽ:الثانً

ومراءة َتريؿ فمعم إئٚم٥م إمج٣مع ٞمٗمؾ ومد اهلل رَحف اْلؽمالم ؾمٝمخ أن َمع

يريدإئٚم٥مإرزمٔم٥م4ٕناظمًٟميم٥مطمالهمٝم٥مزمكمأهؾايمٗمرآنيمٙمجٛم٤م,ويم٘مـيمٔمٙمف

ايمٔمٙمؿ,ويمٝمسهمٝمٜم٣مإمج٣مع.

ُُ:(21ُ/268)ُالفتاوىُقالُفًُشٌخُاإلسالمُمجموع

ؽْماَلمِؾَمْٝمُخؽُمئَِؾ :اْْلِ ُؾ:ايمْمََّٜم٣مَرسَم٣منِيَمفُجَت٤ُِمفَمَمَّ ًْ َوايْمُقُوقُء؟ايْمُٕم

اَلةَِواصِم٤ٌمَذيمَِؽ:هَمَٟمصَم٣مَب ٛم٥َّمِزم٣ِميْم٘مَِت٣مِبيمِٙمِمَّ  ً مْج٣َمعَِوايم َوَٞمْٖمُٙمَٜم٣مهَمْرُوَٜم٣مَواْْلِ

ايمْمََّقاِفدِمَواطْمُتٙمَِػ اظمُِْْمَحِػَوََمسِّ ايمتِّاَلَوةِؽُمُجقدِدِمَأْيًّم٣مَواطْمُتٙمَِػ.

ٛم٣َمَزةَِوَصاَلةِ كدِمسَمْدطُمُؾَهْؾاجْلِ ٚمَّ ًَ اَلةَُِم ٣مجَت٤ُِمايمَّتِلايمِمَّ ٣م.ايمْمََّٜم٣مَرُة؟هَلَ َوَأَمَّ

فْمتَِ٘م٣مُف ِٓ فُوَم٣مَلَأضَمًدافَمٙمِْٚم٦مهَمََما ىْمرَُوىَمَذيمَِؽايْمُقُوقءُيَمفََُي٤ُِمإٞمَّ فَم٣مءُايمذِّ َوايمد 

ايمٛمٌَِّلَّهَم١مِنَّ ٣مئَِضَأََمرََوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ٣م.زمَِذيمَِؽاحْلَ طِماَلٌفهَمِٖمٝمَٜم٣مايْمِٗمَراَءةَُوَأَمَّ

.ؾَم٣مذ 
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َْرزَمَٔم٥مِهَمَٚمْذَه٤ُم ْٕ َذاايمْمََّٜم٣مَرسَم٣منِجَت٤ُِما فِهِلَ ىُمٙمِّ َّٓ َدِثََمعَايمْمََّقاَفإ احْلَ

َْصَٕمرِ ْٕ َْرزَمَٔم٥مُ.ٞمَِزاعٌهمِٝمفِوِمٝمَؾهَمَٗمْدا ْٕ َأْيًّم٣مَوا ُزونََٓ ايْمُٗمْرآنِوِمَراَءةَيمِْٙمُجٛم٤ُِمَُيَقِّ

 َٓ ٧ٌَْمَو ِجدِدِمايمٙم  ًْ ْإَذااظمَْ ـََْل ٣مئِضِوِمَراَءةِدِمَوسَمٛم٣َمَزفُمقاقءٍُوُوفَمعَمَيُ٘م َودِماحْلَ

ءِوِمَراَءةِ ْ غمِايمًمَّ ًِ .ايْمَٝم

ََم٣ممِدِمٞمَِزاعٌَهَذاَودِم اْْلِ هَِأَْحََدََمْذَه٤ِم َهَذانَمغْمِدِمُذىمِرَوَمْدىَمََمَونَمغْمِ

.اظمَْْقِوعِ

ايمٓم٣َّمِهرَِأْهؾَِوََمْذَه٤ُم ٧ٌَْمايْمُٗمْرآنََيْٗمَرأََأنْيمِْٙمُجٛم٤ُِمََيُقزُ: ِجدِدِمَوايمٙم  ًْ اظمَْ

ـَِوَأْصَح٣مزمِفَِداُودََمْذَه٤ُمَهَذا .ضَمْزمٍَوازْم

ـََْمٛمُْٗمقٌلَوَهَذا َٙمِػزَمْٔمضِفَم ًَّ .ايم

٣م ٌُُٜمؿَْوَأَمَّ ـَُذىَمَرهُهَم٣َميمَِّذيايمْمََّٜم٣مَرسَم٣مِن؟يَمفُجَت٤ُِمهمِٝمََمََمْذَه ٣َمضَمْزمٍازْم َأَنَّ جَت٤ُِمَٓ

 َّٓ ْقِفدِمَرىْمَٔم٥مٌَأوْايْمِقسْمرَِرىْمَٔم٥مَُأوَْرىْمَٔمَت٣منِِهلَ:يمَِِماَلةِإ ٛم٣َمَزةَِصاَلةَُأوْاخْلَ اجْلِ

 َٓ ْجَديَتْايمْمََّٜم٣مَرةُفِمٛمَْدهُجَت٤ُِمَو ًَ
ْٜمقِيمِ ًَّ َواظْمُْحِدِثيمِْٙمُجٛم٤ُِمفِمْٛمَدهُهَمَٝمُجقزُايم

٣مئِضِ ُجقدُايْمُٗمْرآنِوِمَراَءةَُواحْلَ  ً همِٝمفَِوايم َنَّ:وَم٣مَلاظمُِْْمَحِػَوََمس 
هَْمَٔم٣مَلَهِذهِِٕ ْٕ ا

ـْإيَمْٝمَٜم٣مََمٛمُْدوٌبطَمغْمٌ فَمكهَمَٚم ءََِمٛمْعَادَّ َٓ يمِٝمُؾهَمَٔمَٙمْٝمفَِِمٛمَْٜم٣مَه٠ُم .ايمدَّ

٣م يمِْٙمَح٣مئِضََِيُقزُهَماَلايمْمََّقاُفَوَأَمَّ مْج٣َمعِزم٣ِميمٛمَّصِّ .َواْْلِ
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٣م َدُثَوَأَمَّ َٙمِػزَمكْمَٞمَِزاعٌهَمِٖمٝمفِاحْلَ ًَّ ٌُْدَذىَمرََووَمْدايم ـُاهللَِّفَم ََم٣ممِزْم َداْْلِ دِمَأَْحَ

ـْزم١ِمؽِْمٛم٣َمِدهِاظمَْٛم٣َمؽِمِؽ ـَِوََح٣َّمدِايمٛمََّخِٔملفَم ؽُمَٙمْٝمََمنََأيِبزْم فُ: ََمعَايمْمََّقاُفََيُقزَُأٞمَّ

َدِث َْصَٕمرِاحْلَ ْٕ ٛمَِٖمٝم٥َّمِاوَمْقُلَهَذاإنَّوِمٝمَؾَووَمْدا .زَمْٔمِّمِٜمؿَْأوْحْلَ

٣م ٛم٣َمزَم٥مََِمعََوَأَمَّ ْٝمضِاجْلَ َْرزَمَٔم٥ِم4فِمٛمَْدََيُقزُهَماَلَواحْلَ ْٕ َـّا
َأنَّضَمٛمِٝمَٖم٥مََأيِبََمْذَه٤َميَم٘مِ

همِٝمفَِواصِم٤ٌمَذيمَِؽ دمىمالم.َأَْحََدََمْذَه٤ِمدِموَمْقٌلَوُهقَهَمْرٌضَٓ اٞمتٜمكاظمراد

.ؿمقيؾ

ُُ:علىُجوازُالقراءةُللمحدثاألدلةُالتًُاستدلُبهاُ

فَمَٙمْٝمِف»ضمدي٧مفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م,وَم٣ميَم٦ْم:األول: اهللُ َصعمَّ ىَم٣مَنايمٛمٌَِّل 

َأضْمَٝم٣مٞمِفِ َؿَيْذىُمُراهللَفَمعَمىُمؾِّ شَوؽَمٙمَّ
(ٔ)

.

الثانً: فَمٛمَْٜم٣م, اهللُ َريِضَ فَم٣مئَُِم٥َم ـْ فَم ضمدي٧م َمـ ايمِمحٝمحكم وَم٣ميَم٦ْم:دم

ضَمتَّكصِمْئٛم٣َم , ٨مَّ احْلَ َّٓ إِ َٞمْذىُمُر َٓ  َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهلِل َرؽُمقِل ََمَع طَمَرصْمٛم٣َم

َأزْم٘مِل, َوَأَٞم٣م َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهلِل َرؽُمقُل فَمقَمَّ هَمَدطَمَؾ هَمَْمِٚمْث٦ُم, َف َهِ

 ٌْ٘مِٝمِؽ؟»هَمَٗم٣مَل: ُي ََم٣م َواهللِش وَم٣مَل:هَمُٗمْٙم٦ُم: ايْمَٔم٣مَم, طَمَرصْم٦ُم ـْ َأىُم ْ ََل َأنِّ يَمَقِدْدُت ,

٦ِم؟» ًْ َٞمِٖم يَمِؽ؟يَمَٔمٙمَِّؽ ََم٣م ش وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ, زَمٛم٣َمِت»وُمْٙم٦ُم: فَمعَم اهللُ ٌَُف ىَمَت ٌء َرْ َهَذا

ٌَْٝم٦ِمضَمتَّكسَمْْمُٜمِري سَمُْمقدِمزم٣ِميْم َٓ َأْن نَمغْمَ ٣مج  شآَدَم,اهْمَٔمقِمََم٣مَيْٖمَٔمُؾاحْلَ
(ٕ)

.

                                                           
 (.ٖٖٚأخرجو اإلماـ البخاري معلًقا في صحيحو, وأخرجو موصواًل اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ٔ)
 (.ٕٔٔٔ(, ومسلم )ٜٕٗالبخاري )أخرجو  (ٕ)
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ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفو ايمٗمرآن,ويذىمراهلل,همٟمصم٣مزهل٣م احل٣مجيٗمرأ

وؽمٙمؿهمٔمؾذيمؽ,نمغمايمِمالةوايمْمقافزم٣ميمٌٝم٦م,وَم٣مفمداذيمؽٓزمٟمسزمٖمٔمٙمف

يمٙمح٣مئض.

اهلُلالثالث: َصعمَّ ضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣موَم٣ميَم٦ْم:وَم٣مَلرِمَرؽُمقُلاهللِ

ِجدَِٞم٣مِويمِٝم»فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: ًْ اظمَْ ـَ ْٚمَرَةَِم ضَم٣مئٌِض,هَمَٗم٣مَل:شٛمِلاخْلُ ,وَم٣ميَم٦ْمهَمُٗمْٙم٦ُم:إِنِّ

٦ْمدِمَيِدكِ» ًَ ضَمْٝمَّمَتِؽيَمْٝم شإِنَّ
(ٔ)

.

وَم٣ميَم٦ْم:الرابع: ٣َم »ضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م,َأَنَّ ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهلِلَصعمَّ

َؿَيتَّ٘مُِئدِمضِمْجِريَوأَ شَٞم٣مضَم٣مئٌِض,هَمَٝمْٗمَرُأايْمُٗمْرآنَاهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ
(ٕ)

.

الخامس: َصعمَّ َرؽُمقَلاهللَِّ ٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم,َأنَّ فَم ـِ زْم ٌِْداهللَِّ ضمدي٧مفَم

َٞمْٟمسمِٝمَؽزمَِقُوقٍء َٓ َأ هَمَٗم٣ميُمقا: ؿَمَٔم٣مٌم إيَِمْٝمِف َم هَمُٗمدِّ اخَلاَلِء ـَ َِم طَمَرَج َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ

ََم»هَمَٗم٣مَل: اَلةِإِٞمَّ شُأَِمْرُتزم٣ِميْمُقُوقِءإَِذاوُمْٚم٦ُمإلَِمايمِمَّ
(ٖ)

.

٣ٌَّمسٍالسادس: فَم ـِ ازْم ـِ اهللُفَمَٙمْٝمِف:»ريضاهللفمٛمٜمَمضمدي٧مفَم َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

زمَِْمَٔم٣ممٍ هَمُٟميِتَ اَلِء,
اخْلَ ـَ َِم طَمَرَج َؿ شَوؽَمٙمَّ هَمَٗم٣مَل: ايْمُقُوقَء يَمُف هَمَذىَمُروا َأْن», ُأِريُد

َٟم؟ هَمَٟمسَمَقوَّ َ شُأَصقمِّ
(ٗ)

.

                                                           
 (.ٜٕٛمسلم )أخرجو  (ٔ)
 (.ٖٔٓمسلم ) أخرجو (ٕ)
 (, صححو اإلماـ األلباني في صحيح السنن.ٖٓٙٚأبو داود ) أخرجو (ٖ)
 (.ٖٗٚ)مسلم أخرجو  (ٗ)
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همٗمط, ايمِمالة أراد ظمـ إٓ احلديثكم هذيـ دم ىمَم ايمقوقء َي٤م همال

وَمـ ٓوصمقزًم٣م, اؽمتح٣ٌمزًم٣م ايمقوقء يًتح٤مهل٣م أننمغمايمِمالة همٚمٖمٜمقَمٜمَم

يٗمرأايمٗمرآنيًتح٤ميمفذيمؽ,وَٓي٤م.

ايمٗمرآنيمٙمٚمحدث, ومراءة ايمتلسمدلفمعمَممموفمٝم٥م ونمغمذيمؽَمـإديم٥م

.ا,أوأصٕمرًاأىمػمًدثاحلءىم٣منؽمقا

وَليث٦ٌمديمٝمؾصحٝمحيٚمٛمعَمـومراءةايمٗمرآنيمٙمٚمحدثضمدشًم٣مأىمػًما.

َمعىمثرةايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿ,وىمثرةاظمتٔمٌديـزمٗمراءةوَليٛمٗمؾاظمٛمع

.ف,جل٣مءديمٝمؾصحٝمحسيحيٚمٛمعَمٛمَم٣ميٚمٛمعايمٗمرآن,همٙمقىم٣منهٛم٣ميمؽ

 فمٛمف, اهلل ريض هريرة أيب ضمدي٧م َمـ ايمِمحٝمحكم, ٓ»ودم اظم٠مَمـ

ش.اظمًٙمؿٓيٛمجس»:دمَمًٙمؿضمذيٖم٥مريضاهللفمٛمففمـوش,يٛمجس

ُف}وأَم٣مومقلاهللفمزوصمؾ:  ً َيَٚم َٓ ُفيَمُٗمْرآٌنىَمِريٌؿ*دِمىمَِت٣مٍبََمْ٘مٛمُقٍن* إِٞمَّ

ايْمَٔم٣م َربِّ ـْ َِم *سَمٛمِْزيٌؾ ُروَن اظمَُْْمٜمَّ َّٓ {ظمَكِمَإِ هم, ايمٙمقحاظمحٖمقظويمٝمسزمف٣مظمراد

.,ىمَمهقـم٣مهرَمـؽمٝم٣مقأي٣متايمٗمرآنايمذيزمكمأيديٛم٣م

وهذاسمرصمٝمحايمُمقىم٣مندمسمٖمًغمهونمغمواضمدواظمرادزم٣مظمْمٜمريـاظمالئ٘م٥م,

.َمـاظمحٗمٗمكم

."ٓيٚمًفإٓاظمتْمٜمرون"ويمقأراداهللؽمٌح٣مٞمفوسمٔم٣ملماظمتقوئيمٗم٣مل:
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و أَم٣م ؿم٣مهر»ضمدي٧م: إٓ يٚمسايمٗمرآن ٓ زمٟمٞمفهمش, همٝمف, ايمٗمقل سمٗمدم ٗمد

ـ,ٕناظم٠مَمـٓيٛمجس,ضمدي٧مَمرؽمؾ,وفمعمايمٗمقلزمثٌقسمفهم٣مظمرادزمفاظم٠مَم

.ُم٣مسمف٣مسمفوضمٝمؿم٣مهردمزمؾهق

 اهلٝمئ٣مت أىمٚمؾ أن َمع وأضمًٛمٜم٣م فمعموأهمّمٙمٜم٣م ايمٗمرآن اظمًٙمؿ يٗمرأ أن

هم١منايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَمرفمٙمٝمفرصمؾوؽمٙمؿفمٙمٝمف,,ؿمٜم٣مرة,

ضمدي٧م َمـ داود أيب ؽمٛمـ دم ىمَم سمٝمٚمؿ, أن زمٔمد إٓ ايمًالم فمٙمٝمف يرد همٙمؿ

َؿفَمَٙمْٝمِف, ٙمَّ ًَ هَم ٌُقُل َي َؿَوُهَق َوؽَمٙمَّ فَمَٙمٝمِْف اهللُ َصعمَّ َأسَمكايمٛمٌَِّلَّ ُف وُمٛمُْٖمٍذ,َأٞمَّ ـِ زْم اظمَُْٜم٣مصِمِر

يَ هَمَٙمْؿ هَمَٗم٣مَل إيَِمْٝمِف افْمَتَذَر َٟم,شُمؿَّ ضَمتَّكسَمَقوَّ فَمَٙمْٝمِف »ُردَّ فَمزَّ اهللََّ َأْذىُمَر ىَمِرْه٦ُمَأْن إِنِّ

وَم٣مَل:فَمعَمؿَمَٜم٣مَرةٍ َأْو فَمعَمؿُمْٜمٍر َّٓ إِ وصم٣مءَمـضمدي٧مازمـفمٚمرريضش,َوصَمؾَّ

ريضاهللفمٛمٜم فُمَٚمَر ـِ ازْم أن أيًّم٣م, اهللفمٛمٜمَمدمؽمٛمـأيبداود وَم٣مَل: ٌََؾ»َم َأوْم

َؿ ٙمَّ ًَ هَم ٍؾ مَجَ زمِْئِر فِمٛمَْد َرصُمٌؾ هَمَٙمِٗمَٝمُف ِط
ايمَٕم٣مئِ ـَ َِم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل

٣مئِِط احْلَ فَمعَم ٌََؾ ضَمتَّكَأوْم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل فَمَٙمْٝمِف َيُردَّ هَمَٙمْؿ فَمَٙمْٝمِف,

 اهلُلهَمَقَوَع َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل َردَّ شُمؿَّ َوَيَدْيِف, َوصْمَٜمُف َح ًَ ََم شُمؿَّ ٣مِئِط, احْلَ فَمعَم َيَدُه

اَلمَ ًَّ صُمِؾايم َؿفَمعَمايمرَّ شفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ
(ٔ)

.

                                                           
(, وكالىما صحيحاف, صححهما اإلماـ االلباني رحمو اهلل في صحيح أبي ٖٖٔ, ٚٔأبو داود ) (ٔ)

(, ٘ٗٔٔ(, وحديث المهاجر في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )ٖٔداود )
وقاؿ: ىذا حديث صحيح. وكذلك حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما في الصحيح المسند لْلماـ 

 (, وقاؿ: ىذا حديث حسن, وأصلو في مسلم. ٖٗٚ برقم )الوادعي رحمو اهلل
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إلمنمغمذيمؽ,وَم٣مأنيٗمرأايمٗمرآنٙمجٛم٤م,واحل٣مئض,وايمٛمٖم٣ًمء,يمهمٝمجقز

ٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿومدومرأايمٗمرآنصم٣مزومراءسمفصم٣مزَحٙمف,ٕنايمٛمٌلصعماهللفم

دمضمجرفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣موهلضم٣مئض,ىمَمؽمٌؼَمٔمٛم٣مدمأديم٥ماظمًٟميم٥م,

 وَم٣ميَم٦ْم: ٣َم َأَنَّ َُم٥َم,
فَم٣مئِ ـْ دِم»همَٔم َيتَّ٘مُِئ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهلِل َرؽُمقُل ىَم٣مَن

ايْمُٗمْرآنَ ش,ضِمْجِريَوَأَٞم٣مضَم٣مئٌِض,هَمَٝمْٗمَرُأ ـْ رِمَرؽُمقُلاهلِلوفَم وَم٣ميَم٦ْم:وَم٣مَل فَم٣مئَُِم٥َم

 َوؽَمٙمََّؿ: فَمَٙمْٝمِف اهللُ ِجدِ»َصعمَّ ًْ اظمَْ ـَ َِم ْٚمَرَة اخْلُ شَٞم٣مِويمِٝمٛمِل إِنِّ هَمُٗمْٙم٦ُم: وَم٣ميَم٦ْم ,

»ضَم٣مئٌِض,هَمَٗم٣مَل: ٦ْمدِمَيِدكِإِنَّ ًَ .شضَمْٝمَّمَتِؽيَمْٝم

.,واهللأفمٙمؿهمدلفمعمأنايمٛمجسهقدمَمقوعايمدمهمٗمط

**********
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 [حكم الوضوء لمن أراد العود إلى الجماع]

ـْ)–221 َوفَم ْدِريِّ وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ-ريضاهللفمٛمف-َأيِبؽَمِٔمٝمٍداخْلُ

- وؽمٙمؿ: ٟمْ»صعماهللفمٙمٝمف هَمْٙمَٝمَتَقوَّ َئُمقَد َأْن َأَراَد شُمؿَّ َأْهَٙمُف, َأسَمكَأضَمُدىُمْؿ إَِذا

شُوقًءازَمْٝمٛمَُٜمََموُ
(ٔ)

ٙمٌِؿ. ًْ .َرَواُهَُم

٣مىمُِؿ: ُفَأْٞمَُمُطيمِْٙمَٔمْقدِ»َزاَداحْلَ شهَم١مِٞمَّ
(ٕ)

(.

–222 فَم٣مئَُِم٥َم ـْ فَم فَمٛمَْٜم٣موَم٣ميَم٦ْم:)َويمأِْلَْرزَمَٔم٥ِم اهللَُّ »َريِضَ -ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهللَِّ

 وؽمٙمؿ -صعماهللفمٙمٝمف َيَٚمسَّ َأْن نَمغْمِ ـْ َِم صُمٛم٤ٌُم, َوُهَق شََم٣مءًَيٛم٣َمُم
(ٖ)

َوُهَق .

(.ََمْٔمُٙمقٌل

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُبعضُأحكامُالجنابة
ُ:منُالجنابةُحكمُنومُالجنبُقبلُؼسلهُأوُوضوئه

زم٥م,أوـ٣مٙمفَمـاجلٛمــــٙمؿدمضم٘مؿٞمقماجلٛم٤مومٌؾنمًـــأهؾايمٔماطمتٙمػ

ووقئف,إلمأومقال:

                                                           
 (.ٖٛٓرواه مسلم ) (ٔ)
( وىي زيادة شاذة, تفرد بها مسلم بن إبراىيم, وقد روى الحديث عن ٕ٘ٔمستدرؾ الحاكم ) (ٕ)

شعبة ثالثة من الرواة بدوف ىذه الزيادة, وىم: أبو داود الطيالسي في مسنده, وخالد بن الحارث 
, ويوسف بن يعقوب عند الطحاوي, وتابع شعبة عليو جمع بدوف ىذه الزيادة, عند ابن خزيمة

منهم: سفياف بن عيينة, ومحاضر بن مورع, وحفص بن عياث, وزكريا بن أبي زائدة, ومرواف بن 
 معاوية, وعبد الواحد ابن زياد, وابن المبارؾ, كما في المسند الجامع.

 (. ٖٛ٘(, وابن ماجو )ٜٔٔو  ٛٔٔ, والترمذي )«كبرىال»( والنسائي في ٕٕٛرواه أبو داود ) (ٖ)
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ذه٦ٌمايمٓم٣مهري٥مإلموصمقبايمقوقء,َمًتديمكمفمعمذيمؽالقولُاألول:

اخَلْم٣َّمِبريضزمَم ـَ فُمَٚمَرزْم فُمَٚمَرريضاهللفمٛمٜمَم,َأنَّ ـِ ازْم ـِ دمايمِمحٝمحكم,فَم

َؿَأَيْروُمُدَأضَمُدَٞم٣مَوُهَقصُمٛم٤ٌُم؟وَم٣مَل: اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللفمٛمف,ؽَمَٟمَلَرؽُمقَلاهللََِّصعمَّ

وُمْدَوُهَقصُمٛم٤ٌُمَٞمَٔمْؿإَِذا» َٟمَأضَمُدىُمْؿ,هَمْٙمغَمْ شسَمَقوَّ
(ٔ)

.

فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿودميمٖمظظمًٙمؿ: اهللُ َصعمَّ فُمَٚمَرريضاهللفمٛمفاؽْمَتْٖمَتكايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

ًِ»هَمَٗم٣مَل:َهْؾَيٛم٣َمُمَأضَمُدَٞم٣مَوُهَقصُمٛم٤ٌُم؟وَم٣مَل: يمَِٝمٛمَْؿ,ضَمتَّكَيْٕمَت ْٟمشُمؿَّ َؾَٞمَٔمْؿ,يمَِٝمَتَقوَّ

شإَِذاؾَم٣مءَ
(ٕ)

.

َأيِبوَمْٝمٍس,وَم٣مَل:ؽَمَٟميْم٦ُمفَم٣مئَُِم٥َمريضاهلل ـِ ٌِْداهللِزْم فَم ـْ ودمصحٝمحَمًٙمؿفَم

ىَمْٝمَػ وُمْٙم٦ُم: ِدي٧َم احْلَ هَمَذىَمَر َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقِل ِوسْمِر ـْ فَم فمٛمٜم٣م,

ُؾ ًِ َيْٕمَت َأىَم٣مَن ٛم٣َمزَم٥ِم؟ اجْلَ دِم َيِْمٛمَُع َؾ؟ىَم٣مَن ًِ َيْٕمَت َأْن ٌَْؾ وَم َيٛم٣َمُم َأْم َيٛم٣َمَم؟ َأْن ٌَْؾ وَم

 هَمٛم٣َمَم,وُمْٙم٦ُم:»وَم٣ميَم٦ْم: َٟم سَمَقوَّ ََم هَمٛم٣َمَم,َوُرزمَّ َؾ ًَ انْمَت ََم َيْٖمَٔمُؾ,ُرزمَّ ىَم٣مَن َؽوَمْد
َذيمِ ىُمؾ 

ََْمِرؽَمَٔم٥مً ْٕ ْٚمُدهلِلَِّايمَِّذيصَمَٔمَؾدِما شاحْلَ
 (ٖ)

.

                                                           
 (.ٖٙٓ(, ومسلم )ٕٚٛالبخاري ) (ٔ)
 (.ٖٙٓمسلم ) (ٕ)
 (.ٖٚٓمسلم ) (ٖ)
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»ريضاهللفمٛمٜم٣موَم٣ميَم٦ْم:ودمَمًٙمؿَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥مَ ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهلِلَصعمَّ

ُوُوقَءُه َٟم سَمَقوَّ َيٛم٣َمَم, َأْو َيْٟمىُمَؾ َأْن هَمَٟمَراَد ٣ًٌم, صُمٛمُ ىَم٣مَن إَِذا َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ

اَلةِ شيمِٙمِمَّ
(ٔ)

.

,ظمـأرادأنيٛم٣مموهقصمٛم٤م,فمعمآؽمتح٣ٌمبأنايمقوقءالقولُالثانً:

زمـ يمٔمٚمر وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل أَمر ذيمؽأن فمعم وايمديمٝمؾ

اخلْم٣مبريضاهللفمٛمف,إٞمَمهقيمإلرؾم٣مد.

فَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م,وَم٣ميَم٦ْم: ـْ وَم٣مصم٣مءدمؽمٛمـأيبداودَمـضمدي٧مفَم

ـْ» َِم صُمٛم٤ٌُم َوُهَق َيٛم٣َمُم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل ىَم٣مَن َيَٚمسَّ َأْن نَمغْمِ

شََم٣مءً
(ٕ)

.

ُأَُبوَُداُوَد: َقاَل ـَ زْم َيِزيَد ؽَمِٚمْٔم٦ُم وَم٣مَل: , ايْمَقاؽِمْمِل  فَمقِمٍّ ـُ زْم ـُ ًَ احْلَ شَمٛم٣َم ضَمدَّ

ِدي٧ُمَوْهؿٌ»َه٣مُروَن,َيُٗمقُل: َئْمٛمِلضَمِدي٧َمَأيِبإؽِْمَح٣مَق.شَهَذااحْلَ

 داود أزمق أفمٙمف احلدي٧مومد ايموهذا دمىمت٣مزمف َمـؿونمغمه,تٚمٝمٝمزوَمًٙمؿ

 ايمٔمٙمؿ, ضمزمأهؾ ازمـ فمٛمف وداهمع ايمًٛمـ, هتذي٤م دم ايمٗمٝمؿ ازمـ ٞمٗمٙمف ىمَم

.وايمٌٝمٜمٗملونمغممه٣م

                                                           
 (.ٖ٘ٓمسلم )أخرجو  (ٔ)
(, وقاؿ: ٕٕٗ(, وصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داود )ٕٕٛأبو داود ) (ٕ)

 إسناده صحيح على شرط الشيخين, وصححو أبو العباس بن ُشَريح والحاكم والبيهقي.  
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احلدي٧مفمعمأناظمٔمٛمكَمـنمغمأنيٚمس هذا ف وفمعمايمٗمقلزمِمحتفوصمِّ

َم٣مءيمٙمٕمًؾويمٝمسيمٙمقوقء.

ُ:(351:ص)ُالحدٌثُمختلؾُابنُقتٌبةُفًُتأوٌلاإلمامُقالُ

ـُ فَُهَذاإِنَّ:َٞمُٗمقُلَوَٞمْح ـْصَم٣مئٌِز,ىُمٙمَّ ٟمََأنْؾَم٣مءَهَمَٚم اَلةُِوُوقَءهَُيَتَقوَّ زَمْٔمَديمِٙمِمَّ

ََمعِ .َيٛم٣َممُشُمؿَّاجْلِ

ـْ َؾؾَم٣مءََوََم ًَ .َوَٞم٣ممََوَذىَمَرهَُيَدهُنَم

ـْ ـَْٞم٣ممَؾَم٣مءََوََم َأنْنَمغْمَِِم .َأهْمَّمُؾايْمُقُوقءََأنَّنَمغْمَََم٣مًء,َيَٚمسَّ

اهللََِّرؽُمقُلَوىَم٣منَ ًة,َهَذاَيْٖمَٔمُؾَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ََمرَّ ايْمَٖمِّمٝمَٙم٥ِم,فَمعَميمَِٝمُدلَّ

ةًَوَهَذا ََمرَّ طْمَِم٥ِم,فَمعَميمَِٝمُدلَّ َتْٔمِٚمَؾايمر  ًْ .َذيمَِؽايمٛم٣َّمُسَوَي

ـْ هَمَٚم هَْمَّمِؾ,َيْٟمطُمَذَأنَْأضَم٤مَّ ْٕ ـَْأطَمَذ,زم٣ِم َوََم طْمَِم٥مَِيْٟمطُمَذَأنَْأضَم٤مَّ زم٣ِميمر 

ىػا.َأطمذ
ٕنَمـفم٣مدةايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأٞمفىم٣منإذاأرادأنيٛم٣مم,

أويٟمىمؾ,أوَيرج,يتقوٟمووقءهيمٙمِمالةىمَمدمضمدي٧مفم٣مئُم٥مريضاهلل

.وهقأصحفمٛمٜم٣مفمٛمدَمًٙمؿ

 ٣ٌَّمٍسريضاهللفمٛمٜمَم: فَم ـِ ازْم ـِ فَم دمَمًٙمؿ اهللُ»وومدصم٣مء َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

زمَِْمَٔم٣ممٍ اَلِء,هَمُٟميِتَ
اخْلَ ـَ َؿطَمَرَجَِم ُأِريُد»,هَمَذىَمُروايَمُفايْمُقُوقَءهَمَٗم٣مَل:شفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ
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َٟم؟ هَمَٟمسَمَقوَّ َ ُأَصقمِّ شَأْن
(ٔ)

آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم هم٣ميمٛمٌل ذيمؽ, وم٣مل وؽمٙمؿ

ىم٣مظمٛم٘مرفمٙمٝمٜمؿ.

همٚمـىمثرةووقءايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿسمٔمج٤مايمِمح٣مزم٥م

ريضاهللفمٛمٜمؿَمـفمدمووقئفدمهذهاظمرة.

ش.إذاأسمكأضمدىمؿأهٙمف»قوله:ُ

هذاىمٛم٣مي٥مفمـاجلَمع,أيوم٢مضم٣مصمتفَمـأهٙمف.

ش.شمؿأرادأنئمقد»قوله:ُ

ةشم٣مٞمٝم٥م.أييمذيمؽإَمرَمـمج٣معأهٙمفَمر

ش.همٙمٝمتقوٟمزمٝمٛمٜمَمووقًءا»قوله:ُ

ىم٣من إذا همٝمفَمـإذىوايمٗمذر,ويتٔمكمهذا أييٕمًؾهمرصمفويْمٜمرهُم٣م

اْلٞم٣ًمنَُمٔمدًدادمزواصمف,وىم٣منيٚمرفمعمأىمثرَمـزوصمف.

و وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف صٛمٝمع هق فمعمٞم٣ًمئفىمَم َمر همٗمد ؽمٙمؿ,

.زمٕمًؾواضمد

دمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧م ىمَم وم٣مل: »أٞمسزمـَم٣ميمؽريضاهللفمٛمف, َأنَّ

ٍؾَواضِمدٍ ًْ ِفزمُِٕم
٣مئِ ًَ
َؿىَم٣مَنَيُْمقُففَمعَمٞمِ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ شايمٛمٌَِّلَّ

(ٕ)
.

                                                           
 (.ٖٗٚمسلم ) (ٔ)
 , واللفظ لمسلم.(ٜٖٓ(, ومسلم )ٕٗٛالبخاري ) (ٕ)
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 ويمٖمظايمٌخ٣مري: َيْقََمئٍِذ»ىَم٣مَن َويَمُف ايمَقاضِمَدِة, ْٝمَٙم٥ِم ايمٙمَّ دِم ٣مئِِف, ًَ
ٞمِ َيُْمقُففَمعَم

َقةٍ ًْ
ُعٞمِ ًْ

ش.سمِ

اهلُل»ريضاهللفمٛمف:داودَمـضمدي٧مَأيِبَراهمِعٍؽمٛمـأيبودم َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

َهِذهِ َوفِمٛمَْد َهِذِه ُؾفِمٛمَْد
ًِ َيْٕمَت ٣مئِِف, ًَ

فَمعَمٞمِ َؿؿَم٣مَفَذاَتَيْقٍم َوؽَمٙمَّ ,وَم٣مَل:شفَمَٙمْٝمِف

 وَم٣مَل: َواضِمًدا, اًل ًْ نُم َٔمُٙمُف جَتْ َٓ َأ اهللَِّ, َرؽُمقَل َي٣م يَمُف: َأْزىَمكَوَأؿْمَٝم٤ُمهَ»وُمْٙم٦ُم َذا

شَوَأؿْمَٜمرُ
(ٔ)

.

َهَذا.وَم٣مَلَأزُمقَداُوَد: ـْ َِم َوضَمِدي٧ُمَأَٞمٍسَأَصح 

هذهايمرواي٥مؤمٝمٖم٥م,وايمث٣مزم٦مأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفزمٚمٔمٛمكأن

وؽمٙمؿَمرفمعمٞم٣ًمئفزمٕمًؾواضمد.

ُ:مسألةُالحكمةُمنُالوضوءُقبلُالنوم

يٛمُمْمفيمٙمٕمًؾ.يمٔمٙمفوم٣ملزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿ:

زمؾهمٝمفختٖمٝمػيمٙمجٛم٣مزم٥م,ظم٣مصم٣مءدمزمٔمضأشم٣مرزمٟمناظمالئ٘م٥مووم٣ملزمٔمّمٜمؿ:

ٓسمٗمرباجلٛم٤م,إلمنمغمذيمؽ.

                                                           
(, وحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي ٜٓ٘(, وابن ماجو )ٜٕٔأبو داود ) (ٔ)

(, وقاؿ عقب قوؿ أبي داود: "حديث أنس أصح من ىذا ". قاؿ: وىو كما ٕٙٔداود األـ )
قاؿ؛ فإف ىذا إسناده حسن, ولكن ال تعارض بينهما؛ بل كاف يفعل تارة ىذا, وتارة ذلك, كما قاؿ 

 حجر. النسائي وغيره. والحديث قواه الحافظ ابن
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,أيأٞمفيٗمعهمٝمفٞمُم٣مطيمٙمجًؿش(.هم١مٞمفأٞمُمطيمٙمٔمقد»)زاداحل٣مىمؿ:قوله:ُ

ؾمذوهذهايمزي٣مدةؾم٣مذةوومقةٕناظم٣مءيذه٤مايمٖمتقرويٛمُمطايمدورةايمدَمقي٥م

.إزمراهٝمؿ,ىمَمسمٗمدمِب٣مَمًٙمؿزمـ

صم٣مءتأضم٣مدي٧م ؽَمَٟميْم٦ُمَمٛموومد وَم٣مَل: إؽِْمَح٣مَق, َأيِب ـْ فَم دمَمًٙمؿ َم٣م ٜم٣م,

 َصاَلِةَرؽُمقِلاهلِلَصعمَّ ـْ شَمْتُففَم٣مئَُِم٥ُمريضاهللفمٛمٜم٣م,فَم ضَمدَّ َيِزيَدفَمَمَّ ـَ ؽَْمَقَدزْم ْٕ ا

َؿ,وَم٣ميَم٦ْم: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف َلايمٙمَّ»اهللُ َأوَّ َيٛم٣َمُم ىَم٣مَٞم٦ْميَمُفىَم٣مَن إِْن ٝمِلآطِمَرُه,شُمؿَّ ْٝمِؾ,َوحُيْ

ِل َوَّ ْٕ َيٛم٣َمُم,هَم١مَِذاىَم٣مَنفِمٛمَْدايمٛمَِّداِءا -وَم٣ميَم٦ْم-ضَم٣مصَم٥ٌمإلَِمَأْهٙمِِفوَم٢َمضَم٣مصَمَتُف,شُمؿَّ

 -َوشَم٤َم وَم٣مَم وَم٣ميَم٦ْم ََم٣م َواهللِ َٓ -َو اظم٣َْمَء فَمَٙمْٝمِف وَم٣ميمَ-هَمَٟمهَم٣مَض ََم٣م َواهللِ َٓ ٦ِمَو

َؾ,َوَأَٞم٣مَأفْمَٙمُؿََم٣مسُمِريُد ًَ اَلِة,-انْمَت صُمِؾيمِٙمِمَّ َٟمُوُوقَءايمرَّ ٣ًٌمسَمَقوَّ صُمٛمُ ـْ َوإِْنََلَْيُ٘م

ىْمَٔمَتكْمِ ايمرَّ َصعمَّ ششُمؿَّ
(ٔ)

.

وىم٣منايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿيٖمٔمؾذيمؽضمتكيزيؾاجلٛم٣مزم٥م,

بايمٔم٣مظمكم.ويٗمٌؾفمعمايمٔم٣ٌمدةهللفمزوصمؾ,واحلٚمدهللر

**********



                                                           
 (.ٜٖٚمسلم ) (ٔ)
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 [كيفية غسل الجنابة]

)–223 ـْ اهللَُّفَمٛمَْٜم٣م-فَم٣مئَُِم٥مََوفَم صعم-ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهللَِّ»وَم٣ميَم٦ْم:-َريِضَ

زمَِٝمِٚمٝمٛمِِف-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ُيْٖمِرُغ شُمؿَّ َيَدْيِف, ُؾ
ًِ هَمَٝمْٕم ٌَْدُأ َي ٛم٣َمزَم٥ِم اجْلَ ـَ َِم َؾ ًَ انْمَت إَِذا

 دِمفَمعَم َأَص٣مزمَِٔمُف هَمُٝمْدطِمُؾ اظم٣َْمَء, َيْٟمطُمُذ شُمؿَّ ُٟم, َيَتَقوَّ شُمؿَّ هَمْرصَمُف, ُؾ
ًِ هَمَٝمْٕم ؾِمََميمِِف,

ؽَم٣مئِِر فَمعَم َأهَم٣مَض شُمؿَّ ضَمَٖمٛم٣َمٍت, شَماَلَث َرْأؽِمِف فَمعَم ـَ ضَمَٖم شُمؿَّ ْٔمِر, ايمُمَّ ُأُصقِل

َؾِرصْمَٙمْٝمِف ًَ نَم ِدِه,شُمؿَّ ًَ شصَم
(ٔ)

ٙمِؿٍ.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمِف, ًْ ُ
ْٖمُظظمِ (.َوايمٙمَّ

ََمدِمضَمِدي٧ِمََمْٝمُٚمقَٞم٥َم:–210 »)َوهَلُ َٙمُفزمُِِمََميمِِف,شُمؿَّ ًَ َأهْمَرَغفَمعَمهَمْرصِمِف,هَمَٕم شُمؿَّ

َْرَض ْٕ ٣ما َبِِبَ شَضَ
 (ٕ)

.

اِب»َودِمِرَواَي٥ٍم: َ َحَٜم٣مزم٣ِميمؼم  ًَ .شهَمَٚم

ُه,َودِمآطِمِرِه: َأسَمْٝمُتُفزم٣ِمظمِْٛمِْديِؾ,هَمَردَّ (.شَوصَمَٔمَؾَيٛمُْٖمُضاظم٣َْمَءزمَِٝمِدهِ»وهمٝمف:شُمؿَّ

*******************************الشرح:

                                                           
(, وبما أف المؤلف ساؽ لفظ مسلم فعنده بعد قوؿ: ٖٙٔ(, ومسلم )ٕٛٗرواه البخاري ) (ٔ)

وزيادة: ثم غسل رجليو, «. حتى إذا رأى أف قد استبرأ»إضافة وىي قولها: « أصوؿ الشعر»
ىشاـ فهي أخرجها مسلم من طريق أبي معاوية عن ىاشم بن عروة, وقد تفرد بها دوف أصحاب 

شاذة, قاؿ أبو الفضل بن الشهيد رحمو اهلل في علل األحاديث في صحيح مسلم: وىذا الحديث 
رواه جماعة من األئمة عن ىشاـ, منهم: زائدة, وحماد بن زيد, وجرير, ووكيع, وعلي بن مسهر, 

تداء وغيرىم, فلم يذكر أحد منهم غسل الرجلين, إال أبو معاوية, ولم يذكر غسل اليدين في اب
الوضوء غير وكيع, وليست زيادتهما عندنا بالمحفوظة, انتهى, ورجح ذلك أيًضا ابن رجب 

 الحنبلي رحمو اهلل, كما في الفتح.
 (.ٖٚٔ(, وانظر أطرافو, ومسلم )ٜٕٗرواه البخاري, ) (ٕ)
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يمٌٝم٣منصٖم٥منمًؾايمٛمٌلصعمساقُالمصنؾُرحمهُهللاُهذٌنُالحدٌثٌن:

أمجع ايمٕمًؾإضم٣مدي٧ماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَمـاجلٛم٣مزم٥م,ومه٣م دمصٖم٥م

فمدة اهللفمعمضمدي٧مَمٝمٚمقٞم٥م ايمٌخ٣مريرَحف زمقباْلَم٣مم وومد اجلٛم٣مزم٥م, َمـ

سمٌقي٣ٌمت,يمٌٝم٣منايمٖمٗمفايمذيهمٝمف.

مجٝمع ودم اجلٛم٣مزم٥م, نمًؾ دم واظمرأة, ايمرصمؾ أن فمعم اْلمج٣مع ٞمٗمؾ وومد

اظمرأةدمضم٣ملضمٝمّمٜم٣موٞمٖم٣مؽمٜم٣م,هم١مَن٣مسمّمٝمػَمـإنم٣ًملؽمقاء,إَٓم٣مىم٣من

رص٥مُمً٘م٥م,سمتٌعِب٣مأشمرايمدم,ىمَمؽمٝمٟميتإنؾم٣مءاهللفمزوصمؾإلمذيمؽاخت٣مذهم

دمضمدي٧مفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م.

وومدزمقباْلَم٣ممايمٌخ٣مريرَحفاهللفمعمهذااحلدي٧مدمصحٝمحف:همٗم٣مل:

َوسَمْٟمطُمُذ" ُؾ, ًِ سَمْٕمَت َوىَمْٝمَػ اظَمِحٝمِض, ـَ َِم َرْت سَمَْمٜمَّ إَِذا َٜم٣م ًَ َٞمْٖم اظمَْرَأِة َديْمِؽ زَم٣مُب

مِهمِرْ َ٘م٥ًم,هَمتَتٌَُِّعَأشَمَرايمدَّ ًَّ َ ."َص٥ًمُُم

اهلُلفَمَٙمْٝمِف َصعمَّ اَْمَرَأًةؽَمَٟميَم٦ِمايمٛمٌَِّلَّ شمؿذىمرضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣مَأنَّ

 وَم٣مَل: ُؾ, ًِ سَمْٕمَت ىَمْٝمَػ هَمَٟمََمَرَه٣م اظَمِحٝمِض, ـَ َِم ٙمَِٜم٣م ًْ نُم ـْ فَم َؿ طُمِذيهمِْرَص٥ًم»َوؽَمٙمَّ

هَمَتْمَ ٍؽ, ًْ ََم ـْ ٣مَِم ِريِِبَ ٜمَّ ش ُر؟وَم٣مَل: َأسَمَْمٜمَّ ىَمْٝمَػ ٣م»وَم٣ميَم٦ْم: ِريِِبَ وَم٣ميَم٦ْم:شسَمَْمٜمَّ ,

 وَم٣مَل: ِري»ىَمْٝمَػ؟, سَمَْمٜمَّ اهللَِّ, ٌَْح٣مَن ؽُم َأشَمَرش, ٣م ٌَِّٔملِِبَ سَمَت هَمُٗمْٙم٦ُم: , إرَِمَّ ٣م ٌَْذهُتَ هَم٣مصْمتَ

ِم شايمدَّ
(ٔ)

.

                                                           
 (.ٕٖٖ(, ومسلم )ٖٗٔالبخاري ) (ٔ)
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ًتقفم٤ماجلًؿزم٣مظم٣مء,وإصؾدمنمًؾاجلٛم٣مزم٥م,واحلٝمضوايمٛمٖم٣مس,أنيُ

 إو٣مهم٥م َم٣ميمؽ اْلَم٣مم فمٙمديمؽايمواؾمؼمط ديمٝمؾ وٓ ٝمف, سمٗمدم وومد دي٧مضم,

يدلفمعماؽمتح٣ٌمبهاوم٥م إٞمَم وفمعمايمٗمقلزمثٌقسمف ايمديمؽٓوهقؤمٝمػ,

.وصمقزمف

وإصؾدمايمٕمًؾأني٘مقنَمرة,وَيقزَمرسمكم,وأىمٚمٙمٜم٣مشمالشًم٣م,هم١منايمٛمٌل

.اظم٣مءفمعمرأؽمفشمالشًم٣مىم٣منيٖمٝمضصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ

صعّماهللريضاهللفمٛمٜم٣مىمَمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفم٣مئَُِم٥مَ ,َزْوِجايمٛمٌَِّلِّ

اجَلٛم٣َمزَم٥ِم,زَمَدَأ»فمٙمٝمفوؽمٙمؿ: ـَ َؾَِم ًَ َؿ:ىَم٣مَنإَِذاانْمَت فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

ُٟمىَمََم َيَتَقوَّ َؾَيَدْيِف,شُمؿَّ ًَ ُؾهَمَٕم ُيْدطِمُؾَأَص٣مزمَِٔمُفدِماظم٣َمِء,هَمُٝمَخٙمِّ اَلِة,شُمؿَّ ُٟميمِٙمِمَّ َيَتَقوَّ

ُيِٖمٝمُضاظم٣َمَءفَمعَم فَمعَمَرْأؽِمِفشَماَلَثنُمَرٍفزمَِٝمَدْيِف,شُمؿَّ َيُِم٤م  ٣مُأُصقَلؾَمَٔمِرِه,شُمؿَّ ِِبَ

فِ شصِمْٙمِدِهىُمٙمِّ
(ٔ)

.

َأْدَٞمْٝم٦ُميمَِرؽُمقِل»ضمدي٧مَمٝمٚمقٞم٥مريضاهللفمٛمٜم٣مدمَمًٙمؿ,وَم٣ميَم٦ْم:دموصم٣مء

 شُمؿَّ شَماَلشًم٣م, َأْو
سَمكْمِ ََمرَّ ْٝمِف ىَمٖمَّ َؾ ًَ هَمَٕم ٛم٣َمزَم٥ِم, اجْلَ ـَ َِم َٙمُف ًْ نُم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللِ

َأهْمَرَغزمِِففَمعَمهَمْرصِمِف,َونمَ َٞم٣مِء,شُمؿَّ َبزمُِِمََميمِِفَأْدطَمَؾَيَدُهدِماْْلِ َضَ َٙمُفزمُِِمََميمِِف,شُمؿَّ ًَ

َأهْمَرَغفَمعَمَرْأؽِمِف اَلِة,شُمؿَّ َٟمُوُوقَءُهيمِٙمِمَّ سَمَقوَّ َْرَض,هَمَديَمَ٘مَٜم٣مَديْمً٘م٣مؾَمِديًدا,شُمؿَّ ْٕ ا

                                                           
 (.ٖٙٔ(, ومسلم )ٕٛٗالبخاري ) (ٔ)
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َذيمَِؽ ََمَٗم٣مَِمِف ـْ كفَم سَمٛمَحَّ ِدِه,شُمؿَّ ًَ َرصَم
َؾؽَم٣مئِ ًَ نَم ِف,شُمؿَّ ىَمٖمِّ ,شَماَلَثضَمَٖمٛم٣َمٍتَِمْؾَء

هُ َأسَمْٝمُتُفزم٣ِمظمِْٛمِْديِؾهَمَردَّ َؾِرصْمَٙمْٝمِف,شُمؿَّ ًَ شهَمَٕم
(ٔ)

.

وَم٣مَل: ريضاهللفمٛمٜمَم, اهللِ ٌِْد فَم ـِ زْم صَم٣مزمِِر ـْ وصم٣مءدمَمًٙمؿَمـضمدي٧مفَم

فَمعَمَرْأؽِمِف» صَمٛم٣َمزَم٥ٍمَص٤مَّ ـْ َؾَِم ًَ َؿإَِذاانْمَت فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهللِ

ََم٣مءٍشَماَل ـْ شَثضَمَٖمٛم٣َمٍتَِم
 (ٕ)

.

 ايمٛمٌَِّلِّ ـِ َُمْْمِٔمٍؿريضاهللفمٛمف,فَم ـِ زْم ٌَغْمِ صُم ـْ وصم٣مءدمَمًٙمؿَمـضمدي٧مفَم

هَمَٗم٣مَل: ٛم٣َمزَم٥ِم اجْلَ ـَ َِم ُؾ ًْ ايْمُٕم فِمٛمَْدُه ُذىمَِر ُف َأٞمَّ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل هَمُٟمهْمِرُغ»َصعمَّ َأَٞم٣م ٣م َأَمَّ

شفَمعَمَرْأِدشَماَلشًم٣م
(ٖ)

.

ُحكمُالمضمضةُواًلستنشاقُفًُالؽسلُمنُالحدثُاألكبر:

اؾمؼمطزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿزي٣مدةاظمّمٚمّم٥موآؽمتٛمُم٣مقدمايمٕمًؾ,دمضمؼ

فمعمايمٗمقلزمقصمقِب٣م,ٕنإٞمػوايمٖمؿَمـايمقصمف, وهذا ايمرصم٣ملوايمٛم٣ًمء,

واهللفمزوصمؾومدأَمرزم٣مؽمتٝمٔم٣مبمجٝمعايمٌدن.

ٓؽمتٛمُم٣مقدمايمٕمًؾ,وومدزمقبايمٌخ٣مريدمصحٝمحفزم٣مباظمّمٚمّم٥موا

.وَليٌمحزم٣محل٘مؿ



ُُ:قالُالحافظُفًُالفتحُفًُذكرُفوائدُحدٌثُمٌمونة
                                                           

 (.ٖٚٔمسلم ) (ٔ)
 (.ٜٕٖم )مسل (ٕ)
 (.ٕٖٚمسلم ) (ٖ)
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وفِمٝم٥َّمَِوفَمعَم» ؽْمتِٛمَُْم٣مِقاظمَّْْمَٚمَّم٥مََِممْمُ ِٓ ؾِدِمَوا ًْ ٛم٣َمزَم٥مِنُم شُمؿَّهمِٝمَٜم٣ميمَِٗمْقيمِفِاجْلَ

َؽَواؽْمَتٛمَُْمَؼََتَّْمَٚمَض ًَّ َ ٛمَِٖمٝم٥َّمُزمِفَِوََت ٤َمزمُِقصُمقِِبََِميمِْٙمَٗمْقلِاحْلَ ايْمِٖمْٔمَؾزمَِٟمنََّوسُمُٔمٗمِّ

دَ اظمَُْجرَّ َٓ ايْمُقصُمقِبفَمعَمَيُدل  َّٓ َؼظمُِْجَٚمؾٍزَمَٝم٣مًٞم٣مىَم٣منَإَِذاإِ َويَمْٝمَسايْمُقصُمقُبزمِفِسَمَٔمٙمَّ

ََْمرُ ْٕ  ىػا .«ىَمَذيمِؽُهٛم٣َما

ُُ:(21/299قالُشٌخُاإلسالمُكماُفًُالمجموعُ)

َويَمقْ ٣ملِفَمعَماوْمَتٌَمَ ًَ
نْمتِ ِٓ ـْا ـْاظمَُْْمُٜمقرِدِمَذيمَِؽَأصْمَزَأهُُوُوقءٍنَمغْمَِِم َِم

٥مََِمْذَه٤ِم َئِٚمَّ ْٕ َْرزَمَٔم٥مِا ْٕ ـْا َوَأَْحَدضَمٛمِٝمَٖم٥مََأيِبفِمٛمَْديَم٘مِ اظمَّْْمَٚمَّم٥مُفَمَٙمْٝمفِ:

ؽْمتِٛمَُْم٣مُق ِٓ ٣مهمِِٔملََِّم٣ميمٍِؽَوفِمٛمَْدَوا َدشَمكْمَِرهْمعََيٛمِْقيَوَهْؾَذيمَِؽفَمَٙمْٝمفِيَمْٝمَسَوايمُمَّ احْلَ

ىػا.َأفْمَٙمؿَُوَاهللَُّ.ايْمُٔمَٙمََمءِزَمكْمَٞمَِزاعٌهمِٝمفِ
ُحكمُؼسلُفرجُالمرأة:ُ

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمضم٘مؿنمًؾهمرجاظمرأة,وايمِمحٝمـحأٞمــفٓيٙمــزم

وهمٝمف سمتٝمنهل٣م, ايمتل ايمْمريٗم٥م فمعم سمٕمتًؾ وإٞمَم ايمٖمرج, إلم اظم٣مء إدطم٣مل

اهللفمزوصمؾ.ىمٖم٣مي٥مإنؾم٣مء

ُُ:(21/297فًُالمجموعُ)رحمهُهللاُتعالىُوقالُشٌخُاإلسالمُ

 َٙم٦ْمإَذااظمَْْرَأةِفَمعَمََي٤ُِمَٓ ًَ ـْانْمَت ُؾضَمْٝمضٍَأوْصَمٛم٣َمزَم٥مٍَِم ًْ دِمايْمَٖمْرِجَداطِمؾِنَم

 ىػا.َأفْمَٙمؿَُوَاهللَُّايْمَٗمْقيَمكْمَِأَصحِّ


ُوالنفاس:حكمُاستخدامُالمسكُفًُؼسلُالحٌضُ

اؽمتخداماظمًؽإٞمَمهقفمعمآؽمتح٣ٌمب,ْلزايم٥مايمريحايم٘مرُّي٥م.و
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وذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأناؽمتخدامذيمؽي٠مديإلماْلهاعدمفمٙمققايمقيمد.

وردهذاايمٗمقلايمٛمقوي,ووم٣مل:يمقىم٣منىمَمومٝمؾيم٘م٣مٞم٦ماظمرأةايمتليمٝمسهل٣م

زوجضم٣مضنمغمَمٟمَمقرةزمذيمؽ.

زم٣مظمًؽهٛم٣ماجلٙمد,إذارووهزم٣ميمٖمتح,همٙمتٟمطمذوذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأناظمراد

َ٘م٥م,وم٣ميمقا:أيصمٙمدهمٝمفؾمٔمر,وهذاومقليمٝمسفمٙمٝمفديمٝمؾ. ًْ ََم

وإناؽمتخدمايمرصمؾواظمرأةإؾمٛم٣مندمنمًؾاجلٛم٤م,واحلٝمضوايمٛمٖم٣مس,

.رهمالزمٟمسزمذيمؽ,زمؾهقَمًتح٤م4ٕٞمفأزمٙمغدمايمْمٜم

دمَمً ريضاهللفمٛمٜم٣م, َأؽْمََمَء:ٙمؿويًتدلفمعمذيمؽزمحدي٧مفم٣مئُم٥م َأنَّ

 هَمَٗم٣مَل: اظْمَِحٝمِض؟ ِؾ ًْ نُم ـْ فَم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ سَمْٟمطُمُذ»ؽَمَٟميَم٦ِم

َرْأؽِمَٜم٣م فَمعَم سَمُِم٤م  شُمؿَّ ايمْم ُٜمقَر, ـُ
ًِ هَمُتْح ُر هَمَتَْمٜمَّ ٣م, َوؽِمْدَرهَتَ ََم٣مَءَه٣م َـّ إضِْمَداىُم

سَمْٟمطُمُذهَمَتْديُمُ٘مُفَديْمً٘م٣مؾَمِديًداضَمتَّكسمَ فَمَٙمْٝمَٜم٣ماظم٣َْمَء,شُمؿَّ سَمُِم٤م  ٌُْٙمَغؾُم٠ُموَنَرْأؽِمَٜم٣م,شُمؿَّ

٣م ِِبَ ُر هَمَتَْمٜمَّ َ٘م٥ًم ًَّ َ ُُم همِْرَص٥ًم ش هَمَٗم٣مَل: ِِب٣َم؟ ُر سَمَْمٜمَّ َوىَمْٝمَػ َأؽْمََمُء: ٌَْح٣مَن»هَمَٗم٣ميَم٦ْم ؽُم

٣م ِِبَ ـَ ِري خُتْشاهللِ,سَمَْمٜمَّ ٣َم ٌَِّٔمكَمَأشَمَرهَمَٗم٣ميَم٦ْمفَم٣مئَُِم٥ُمريضاهللفمٛمٜم٣م:ىَمَٟمَنَّ ِٖملَذيمَِؽسَمَت

ٛم٣َمزَم٥ِم؟هَمَٗم٣مَل: ِؾاجْلَ ًْ نُم ـْ ِم,َوؽَمَٟميَمْتُففَم ايمْم ُٜمقَرَأْو»ايمدَّ ـُ
ًِ ُرهَمُتْح سَمْٟمطُمُذََم٣مًءهَمَتَْمٜمَّ

 شُمؿَّ َرْأؽِمَٜم٣م, ؾُم٠ُموَن ٌُْٙمَغ سَم ضَمتَّك هَمَتْديُمُ٘مُف َرْأؽِمَٜم٣م فَمعَم سَمُِم٤م  شُمؿَّ ايمْم ُٜمقَر, ٌْٙمُِغ سُم
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»هَمَٗم٣ميَم٦ْمفَم٣مئَُِم٥ُم:شُضفَمَٙمْٝمَٜم٣ماظم٣َْمءَسُمِٖمٝم َـّ َيْٚمٛمَُٔمُٜم ـْ َْٞمَِم٣مِرََلَْيُ٘م ْٕ ٣مُءا ًَ
٣مُءٞمِ ًَ ٞمِْٔمَؿايمٛمِّ

َٝم٣مُء ـِاحْلَ ي دِمايمدِّ ـَ ْٜم شَأْنَيَتَٖمٗمَّ
(ٔ)

.

ُالحدٌث:و ُمن وم٣مل:الشاهد وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل أن

وؽمدرهت٣م» َم٣مءه٣م إضمداىمـ سمٟمطمذ ش, وَمثٙمهم١من إؾمٛم٣من, َمٗم٣مم يٗمقم فايمًدر

ايمُم٣مَمٌقوايمِم٣مزمقن,وَم٣ميٗمقمدمهذااظمٗم٣ممَمـاظمٛمٓمٖم٣مت.

ُ َمـ»قوله: انمتًؾ إذا وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل ىم٣من

ش.اجلٛم٣مزم٥م

سمٖمٝمدايمٙمزوموآؽمتٚمرار.ىم٣من:

ش.يٌدأهمٝمٕمًؾيديف»قوله:ُ

دمضمدي٧مَمٝمٚمقٞم٥م ويقوحذيمؽَم٣م اجلٛم٣مزم٥م, َمـ ومٌؾنمًٙمف أييتقوٟم

ريضاهللفمٛمٜم٣م,أٞمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣منيٌدأزمٖمرصمفهمٝمٕمًٙمف,

ذيمؽ زمٔمد شمؿ إرض, دم زميِب٣م يٛمٓمػيده ذيمؽ زمٔمد شمؿ يًتٛمجل, أي

فم٣مئُم٥م ضمدي٧م دم صم٣مء يمٙمِمالة, ووقءه ويتقوٟم يتٚمّمٚمضويًتٛمُمؼ,

 فمٛمٜم٣م ريضاهلل فمٛمٜم٣م ريضاهلل ضمدي٧مَمٝمٚمقٞم٥م دم وصم٣مء سمٟمطمغماْلؿمالق,

يٖمٝمض أن زمٔمد وؽمٙمؿايمرصمٙمكمإلم وفمعمآيمف فمعمؽم٣مئرصعماهللفمٙمٝمف اظم٣مء

.صمًده

                                                           
 (.ٕٖٖ) رحمو اهلل تعالى مسلمأخرجو اإلماـ  (ٔ)
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روتايمقوقءزمٕمضأَن٣مفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣مضمدي٧م:فإماُأنٌُحمل

ايمٛمٓمرفمـايمتٗمديؿ,وايمتٟمطمغم.

وفمعمآيمفوؽمٙمؿرزمَموهقأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفأوٌُحملُعلىُحالٌن:

ٓ ايمرصمٙمكم, أطمر ورزمَم إفمّم٣مء, واؽمتقفم٤ممجٝمع يمٙمِمالة ووقءه سمقوٟم

ؽمٝمَمإذاىم٣مناظم٘م٣منومدسمتجٚمعهمٝمفاظمٝم٣مه,وسمتٙمقثإرصمؾ,همٔمٛمدذيمؽيٕمًؾ

ايمرصمٙمكمدمآطمرنمًٙم٥م.

ش.شمؿيٖمرغزمٝمٚمٝمٛمففمعمؾمَميمفهمٝمٕمًؾهمرصمف»قوله:ُ

دمضمدي٧مسمٗمدموومدأييٕمًؾهمرصمفزمُمَميمف4ٕنايمٝمٚمكمَمٛمزه٥مفمـذيمؽ,

أيبومت٣مدةريضاهللفمٛمفايمٛمٜملفمـذيمؽ.

هم١مٞمفإذاأؿمٙمؼايمقوقءهماليراد:ششمؿيتقوٟم:أيووقءهيمٙمِمالة»قوله:ُ

٣ًٌم. زمفإٓهذانم٣ميم

ش.شمؿيٟمطمذاظم٣مءهمٝمدطمؾأص٣مزمٔمفدمأصقلايمُمٔمر»قوله:ُ

َمـأصمؾأنيِمؾاظم٣مءإلمايمٌممة,ويٖمٝمضفمعمىمَمسمٗمدمأٞمفيٖمٔمؾذيمؽ

 ايمٛمٌَِّل  ىَم٣مَن رأؽمفاظم٣مءىمَمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م,

ٍءَٞمْحَقاحِلاَلِب,هَمَٟمطَمَذ»صعّماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ اجَلٛم٣َمزَم٥ِم,َدفَم٣مزمًَِمْ ـَ َؾَِم ًَ إَِذاانْمَت

َرْأؽِمِفإَْيٚمَ ٌََدَأزمُِِمؼِّ ِف,هَم ,هَمَٗم٣مَلِِبََِمفَمعَمَوؽَمِطَرْأؽِمفِزمَِ٘مٖمِّ إَْيَنِ ,شُمؿَّ شـِ
(ٔ)

.

                                                           
 (.ٖٛٔ(, ومسلم )ٕٛ٘البخاري ) (ٔ)
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ُ شمالثضمٖمٛم٣مت»قوله: رأؽمف فمعم ضمٖمـ همِم٤مفمعمش.شمؿ زمٝمده أيأطمذ

.رأؽمفشمالثَمرات

وايم٘مَمل آؽمتح٣ٌمب, فمعم هق وإٞمَم زمقاصم٤م, يمٝمس وايمتثٙمٝم٧م

وآؽمتٝمٔم٣مب.

ش.شمؿأهم٣مضفمعمؽم٣مئرصمًده»قوله:ُ

وِبذايًتدلفمعمفمدموصمقبايمديمؽ.أينمًؾؽم٣مئرصمًده,

ش.شمؿنمًؾرصمٙمٝمف»قوله:ُ

َمع يٕمًٙمٜمَم َل وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ٕٞمف رصمٙمٝمف, نمًؾ أي

ايمقوقءدمزمداي٥مايمٕمًؾ.

ش.َمتٖمؼفمٙمٝمف,وايمٙمٖمظظمًٙمؿ»قوله:ُ

يمٝم٦ًم ايمٙمٖمٓم٥م هذه ريضاهلل ضمدي٧مفم٣مئُم٥م ضمدي٧مصموإٞمَمَمـ َمـ ٣مء

.َمٝمٚمقٞم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م

ُمنُالفوائد:ُعدةُوفًُالحدٌثُ

ضمرصاظمًٙمؿفمعماؽمتٝمٔم٣مبايمٕمًؾجلٚمٝمعصمًٚمف.األولى:

أٞمفَٓيقزيمإلٞم٣ًمنأنيؼمكَمقؤًم٣مَمـصمًٚمفَمتٔمٚمًدا,زمؾومدالثانٌة:

 ؾمٔمرة, ٞمزَمقوع َمـ أٞمف إلم ايمٕمًؾذه٤مزمٔمّمٜمؿ إفم٣مدة ,همٝمج٤مفمٙمٝمف

ذيمؽ.أَم٣مأنيت٘مٙمػهماليٙمزم,وهذاإذافمٙمؿأٞمفَليًتقفم٤م

ُ
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ش.وهلَمدمضمدي٧مَمٝمٚمقٞم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م»قوله:ُ

وفمعمآيمف زوجايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف وهلزمٛم٦ماحل٣مرثريضاهللفمٛمٜم٣م,

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزمِ ف,وَم٣مسم٦مريضَنِوؽمٙمؿ,سمزوصمٜم٣م

اهللفمٛمٜم٣مزمنف,وصعمفمٙمٝمٜم٣مازمـفم٣ٌمسريضاهللفمٛمٜمَم.

ش.نمًٙمفزمُمَميمفشمؿأهمرغفمعمهمرصمفو»قوله:ُ

أيأهمرغَمـاْلٞم٣مءفمعمهمرصمف,ضمتكٓيدطمؾيدهدماْلٞم٣مء,همٝمٙمقشمف,

ش.شمؿضبِب٣مإرض»قوله:ُ

ْلزايم٥مَم٣مِب٣مَمـأذى,

ش(.همٚمًحٜم٣مزم٣ميمؼماب»)ودمرواي٥م:قوله:ُ

.قفمعمآؽمتح٣ٌمب,إنىم٣منِب٣مأذىوهذاإٞمَمه

إي٣مم,هماليٙمزماؽمتخدامني٘مقندمىمٛمٝمػومدزمٙمط,ىمَمهقدمهذهإأَم٣مو

ايمؼماب,وَيزئفمٛمفاؽمتخدامإؾمٛم٣من.

ش.ودمآطمرهشمؿأسمٝمتفزم٣مظمٛمديؾ»قوله:ُ

وهقَم٣ميًٚمكزم٣مظمٛمُمٖم٥م.

ش.وم٣ميم٦مهمرده»قوله:ُ

أيَليٗمٌٙمف.

ُ
ُ
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ُحكمُاستخدامُالمنشفةُأوُالمندٌلُللتمسحُبعدُالؽسل:ُ

»فٌه:ُو)قوله:ُ أييذهٌفَمـزمدٞمفزمٚمًحش(.وصمٔمؾيٛمٗمضاظم٣مءزمٝمديف

.ايمٝمد,وومدزمقبايمٌخ٣مريزم٣مبٞمٖمضايمٝمديـَمـايمٕمًؾَمـاجلٛم٣مزم٥م

اطمتٙمػايمٔمٙمَمءدمضم٘مؿاؽمتخداماظمٛمُمٖم٥مإلمأومقال:وومد

ذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأَن٣مسمممعدمايمُمت٣مءدونايمِمٝمػ,وم٣ميمقا:ٕناألول:

همٝمٙمحؼاظمٕمتًؾاْلٞم٣ًمنإذاَليتٛمُمػومدَيرجزم٣مظمالزمسوهلَمتٌٙمٙم٥مزم٣مظم٣مء,

إذى.

وصمقزه٣مزمٔمّمٜمؿدمايمِمٝمػدونايمُمت٣مء.الثانً:

ايمُمت٣مء,إٓايمِمٝمػودم٣مَمْمٙمٗمًاؽمتخداَمٜم٣مصمقازايمِمحٝمحهقوالثالث:

,همٚمـسمرىمٜم٣مَمتٟمؽمًٝم٣موَليرده٣مأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿسمرىمٜم٣م

زم٣ميمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿهمالضمرجفمٙمٝمف.

ُ:(1ُ/363)فًُالفتحُرحمهُهللاُتعالىُقالُالحافظُ

 ٣مزَمْٔمُّمُٜمؿَْواؽْمَتَدلَّ َزةََأيِبِرَواَي٥مِدِمزمَِٗمْقهِلَ هََِحْ َيْٟمطُمْذهُهَمَٙمؿْشَمْقزًم٣مهَمٛم٣َمَويْمُتفَُونَمغْمِ

ؾِزَمْٔمَدايمتَّٛمُِْمٝمِػىَمَراَه٥مِفَمعَم ًْ ايْمُٕم َٓ ٥مََو ٣َمهمِٝمفِضُمجَّ ََنَّ
ُقضَم٣ملٍَواوِمَٔم٥مُِٕ إيَِمْٝمَٜم٣مَيَتَْمرَّ

ضْمتََِمُل ِٓ طَْمذِفَمَدمَُيُ٘مقنََأنْهَمَٝمُجقزُا ْٕ ََْمرٍا آطَمرَِٕ ُؼَٓ ايمتَّٛمُِْمٝمِػزمَِ٘مَراَه٥مَِيَتَٔمٙمَّ

ََْمرٍزَمْؾ ُؼِٕ ْروَم٥مَِيَتَٔمٙمَّ َتْٔمِجاًلىَم٣منَيمَِ٘مْقٞمِفَِأوْزم٣ِمخْلِ ًْ ٤ُموَم٣مَلَذيمَِؽنَمغْمََأوَُْم اظمَُْٜمٙمَّ

َتَٚمُؾ زْمَٗم٣مءِايمثَّْقَبسَمْرىُمفُحُيْ ءٍَأوْيمِٙمتََّقاُوعَِأوْاظم٣َْمءِزَمَرىَم٥مِِْلِ ـْايمثَّْقِبدِمَرآهُيمًَِمْ َِم

ؽْمََمفِمٝمقِمَِّأَْحََدفِمٛمَْدَووَمعََووَمْدَوؽَمٍخَأوْضَمِريرٍ ـَْواْْلِ َهَذادِمفَمَقاَٞم٥مََأيِبِرَواَي٥مَِِم
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ِدي٧ِم ـِاحْلَ فَْمَٚمشِفَم ْٕ زْمَراِهٝمؿََذيمَِؽهَمَذىَمْرُتوَم٣مَلا هَمَٗم٣مَلايمٛمََّخِٔملِِّْلِ زَمْٟمَسَٓ

ََمزم٣ِمظمِْٛمِْديؾِ هَُوإِٞمَّ ضِمفِدِمايمتَّْٝمِٚمل َووَم٣مَلفَم٣مَدةًَيِِمغمََأنْخَم٣َمهَم٥مََردَّ ِدي٧ِمَهَذادِمَذْ احْلَ

فُفَمعَمَديمِٝمٌؾ ُػىَم٣منََأٞمَّ َيَتٛمَُمَّ َٓ َْذيمَِؽَويَمْق ايْمِٔمٝمدَِدوِمٝمِؼزمـَووَم٣مَلزم٣ِمظمِْٛمِْديؾِسَمْٟمسمِفََِل

زمَِٝمِدهِاظم٣َْمءََٞمْٖمُّمفُ َنَّايمتَّٛمُِْمٝمِػدِمىمراه٥مَٓأنفَمعَمَيُدل 
ِٕ َووَم٣مَلإَِزايَم٥مٌَِمٛمُْٜمََمىُمالًّ

٥مِفَمعَمهمِٝمفَِأْصَح٣مزُمٛم٣َماطْمَتَٙمَػايمٛمََّقِوي  ًَ َأنََّأؾْمَٜمُرَه٣مَأْوصُمفٍََخْ َتَح٤مَّ ًْ سَمْرىُمفُاظمُْ

٣ٌَمٌحَووِمٝمَؾََمْ٘مُروهٌَووِمٝمَؾ َووِمٝمَؾَُم َتَح٤م  ًْ ْٝمِػدِمََمْ٘مُروهٌَووِمٝمَؾَُم ٣ٌَمٌحايمِمَّ دِمَُم

َت٣مء ىػا.ايمُمِّ
**********
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 [تنقض المرأة شعرها في الغسل حكم]

)–212 ـْ َوفَم ؽَمَٙمَٚم٥َم ُأمِّ إِنِّ اهللَِّ َرؽُمقَل َي٣م وُمْٙم٦ُم: وَم٣ميَم٦ْم: فَمٛمَْٜم٣م اهللَُّ َريِضَ

ٛم٣َمزَم٥مِ ِؾاجْلَ ًْ ؾَمْٔمَرَرْأِد,َأهَمَٟمْٞمُٗمُّمُفيمُِٕم ْٝمَّم٥مِ?اَِْمَرَأٌةَأؾُمد  هَمَٗم٣مَل:?َودِمِرَواَي٥ٍم:َواحْلَ

ثِلفَمعَمَرْأؽِمِؽشَماَلَثضَمَثَٝم٣مٍت» ََمَيْ٘مِٖمٝمِؽَأْنََتْ ,إِٞمَّ شَٓ
(ٔ)

ٙمِؿٌ. ًْ  (.َرَواُهَُم

*******************************الشرح:

ُنقضُشعر ُحكم ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ُفًُساق ؼسلُُالمرأة
.الجنابةُوالحٌضة

ش.إناَمرأةأؾمدؾمٔمررأد»قوله:ُ

أيأَن٣مريضاهللفمٛمفسمٓمٖمره,وسمرازمطزمكمايمُمٔمردمضم٣ملايمٓمٖمر.

ش(.أهمٟمٞمٗمٓمفيمٕمًؾاجلٛم٣مزم٥م»)وم٣ميم٦م:قوله:ُ

أيَمـأصمؾأنيِمؾاظم٣مءإلممجٝمعايمٌدن,ويًتقفم٤م.

.أيٓيٙمزمايمٛمٗمض:شٓ»قوله:ُ

ُ ضمثٝم٣مت»قوله: رأؽمؽشمالث فمعم َتثل أن ي٘مٖمٝمؽ شمالث:شوإٞمَم أي

..َم٘مررَت٦مص٣ٌمتيمٙمٚم٣ٌميمٕم٥م

ُحكمُنقضُالمرأةُلشعرهاُفًُؼسلُالحٌضُوالجنابة:

ٝمِمؾإلمأصقلايمُمٔمر,همالؽمايمِمحٝمحدمهذهاظمًٟميم٥مهقأناظم٣مءإذاىم٣من

                                                           
 «.ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»(, وزاد: ٖٖٓرواه مسلم ) (ٔ)

 "الحيضة", شاذة, شذ بها عبد الرزاؽ, ونقل غير واحد من أىل العلم.وزيادة: 
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يٙمزمٞمٗمضايمُمٔمر,ٓدمنمًؾاحلٝمض,وٓاجلٛم٣مزم٥م,وإنىم٣منٓيِمؾإٓ

.زم٣ميمٛمٗمض,همٝمج٤مأنسمٛمٗمضؾمٔمره٣م

ُُ:(115قالُالترمذيُبعدُحدٌثُ)

ايمِٔمْٙمؿَِأْهؾِفِمٛمَْدَهَذافَمعَمَوايمَٔمَٚمُؾ َٙم٦ْمإَِذااظمَْْرَأةََأنَّ: ًَ ـَانْمَت هَمَٙمؿْاجَلٛم٣َمزَم٥مَِِم

ِزُئَٜم٣مَذيمَِؽَأنَّؾَمْٔمَرَه٣مسَمٛمُْٗمْض ىػا.َرْأؽِمَٜم٣مفَمعَماظم٣َْمءَسُمِٖمٝمَضَأنْزَمْٔمَدَُيْ
ُُ:(2/387وقالُالشوكانًُفًُالنٌلُ)

َذيمَِؽدِمايمٛم٣َّمُساطْمَتَٙمَػَووَمْد ايْمَٔمَريِبِّزْمـزَمْ٘مرَأزُمقايْمَٗم٣ميِضوَم٣مَل. وَم٣مَل:

مُجُْٜمقُرُهؿْ : َيٛمُْٗمُّمفَُٓ َّٓ ًٌَّداَيُ٘مقنََأنْإ ٣مَُمَٙم َُمْٙمَتٖمًّ ُأُصقيمِفِإلَماظم٣َْمءَُيِِمُؾَٓ َّٓ إ

ـْضِمٝمٛمَئِذٍهَمَٝمِج٤ُمزمِٛمَْٗمِّمِف, .َوضَمْٝمضٍصَمٛم٣َمزَم٥مٍزَمكْمَهَمْرٍقنَمغْمَِِم

ـَْوُرِويَ دِفَم ََم٣ممِؿَم٣ميم٤ٍِمَوَأيِبزم٣َِمهللَِّاظم٠َُْميَّ ـَْأْيًّم٣مَوُرِويَحَيَْٝمك,َواْْلِ فَم

ايْمَٗم٣مؽِمؿِ ايمٛمََّخِٔملَّووَم٣مَل. ٛم٣َمزَم٥مِدِمسَمٛمُْٗمُّمفُ: ْٝمضِاجْلَ َواحْلَ َأَْحَُدَووَم٣مَل. دِمسَمٛمُْٗمُّمفُ:

ْٝمضِ ٛم٣َمزَم٥ِم,ُدونَاحْلَ ـَْوُرِويَاجْلَ ـِفَم ًَ يِّاحْلَ ٌٌَْمِ ـَْوُرِويََوؿَم٣مُوسٍايْم ََم٣ميمٍِؽفَم

فُ َأٞمَّ ايمٛمَّْٗمُضََي٤ُِمَٓ صَم٣ملِفَمعَمَٓ ايمرِّ َٓ ٣مءِفَمعَمَو ًَ فُمُٚمقمُإيَمْٝمفَِذَه٤َمََم٣مَوَوصْمفُ.ايمٛمِّ

-ََنْٝمِفِ ـْ-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ْٔمرَِٞمْٗمضِفَم ْايمُمَّ َوََل ـَْرصُماًلََيُصَّ اَْمَرَأٍة,َِم

 َٓ ـَْيْٙمَزمَُو ٣مئِؾِىَمْقنَِِم ًَّ ـْايم ـَْذيمَِؽفَم ٣مءَِِم ًَ ْ٘مؿَُيُ٘مقنََأنْايمٛمِّ ٣ماحْلُ َـّخُمَْتِمًّ ِِبِ

٣ٌَمًرا
ـُوَم٣ميَمفُىَمَذاايمٛمَّْٜمِلزمُِٔمُٚمقمِافْمتِ .ايمٛم٣َّمسِؽَمٝمِّدِازْم

ـْوَمْقلَِوَوصْمف ُؿْ»شَمْقزَم٣منَضَمِدي٧ُمايمتَّْٖمِروَم٥مِإلَمَذَه٤َمََم -ايمٛمٌَِّلَّاؽْمَتْٖمَتْقاَأَنَّ

 هَمَٗم٣مَل-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ٣م: صُمُؾَأَمَّ ايمرَّ ْٙمفَُرْأؽَمفُهَمْٙمَٝمٛمْمُمْ ًِ ٌُْٙمغَضَمتَّكهَمْٙمَٝمْٕم َي
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ْٔمِر,ُأُصقَل ٣مايمُمَّ َأنْفَمَٙمْٝمَٜم٣مهَماَلاظمَْْرَأةَُأَمَّ ََم٣مَوَأىْمَثرَُداُود,َأزُمقَأطْمَرصَمفُشسَمٛمُْٗمُّمفَُٓ

َؾ ـُإؽْمََمفِمٝمُؾإؽْمٛم٣َمِدهِدِمَأنَّزمِفِفُمٙمِّ ِدي٧ُمفَمٝم٣َّمٍش,زْم ـَْواحْلَ ٣مسمِفَِِم ـََْمْرِويَّ فَم

٣مَِمٝمِّكَم, ٌَُؾهمِٝمِٜمؿْوَمِقي َوُهقَايمُمَّ هَمُٝمْٗم ـُْرِويَََم٣مَوَوصْمف. فُمُٚمقمََأنَّايمٛمََّخِٔملّفَم

ؾِ ًْ صَْمَزاءِمَجِٝمعِدِمََي٤ُِمايْمُٕم ْٕ ـْا ,ؾَمْٔمرٍَِم ْٔمرَِوْٖمرُُيْٚمٛمَعَُووَمْدَوزَممَمٍ ـْايمُمَّ َِم

فَُذيمَِؽ َْويَمَٔمٙمَّ ٌُْٙمْٕمفََُل طْمَِم٥مُسَم ٣مءَِذيمَِؽدِمايمر  ًَ ُدإيَمْٝمفَِذَه٤َمََم٣مَوَوصْمف.يمِٙمٛمِّ ـَْأَْحَ َوََم

ـََْمَٔمفُ ْٝمضِزَمكْمَايمتَّْٖمِروَم٥مَِِم ٛم٣َمزَم٥مِاحْلَ اَروُمْْمٛمِلَّرَوىَوََم٣مؽَمَٝمْٟميِت,ََم٣مَواجْلَ َأهْمَراِدهِدِمايمدَّ

ٌَْٝمَٜمِٗمل  ـْايْمُ٘مػْمَىؽُمٛمَٛمِفِدِمَوايْم ٙمِؿِِدي٧ِمضَمَِم ًْ ـَُِم ٌَْٝمٍحزْم ـُْص وَم٣مَلوَم٣مَلَأَٞمسٍفَم

-اهللََِّرؽُمقُل َٙم٦ْمإَذا:»-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ًَ ـْاظمَْْرَأةُانْمَت َٞمَٗمَّم٦ْمضَمْٝمِّمَٜم٣مَِم

َٙمْتفَُٞمْٗمًّم٣مؾَمْٔمَرَه٣م ًَ َٙم٦ْمهَم١مَِذاَوُأؾْمٛم٣َمٍن,زمَِخْْمِٚملٍَّونَم ًَ ـْانْمَت ٛم٣َمزَم٥مَِِم ٦ٌَّْماجْلَ فَمعَمَص

ْتاظم٣َْمءََرْأؽِمَٜم٣م دََووَمْدشَوفَمٌَمَ ٙمِؿُزمِفِسَمَٖمرَّ ًْ ـَُُم ٌَْٝمٍحزْم ـُْص واهللأفمٙمؿ.ىػا.ََح٣َّمدٍفَم

ُحكمُؼسلُشعرُالمرأةُفًُالجنابةُوالحٌض:

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمهذهاظمًٟميم٥موهلهؾيدطمؾايمُمٔمردمايمٕمًؾأمٓ

يدطمؾ,إلمأومقال:

ُاألول: دمالقول يدطمؾ ٓ ايمُمٔمر أن فمعم زم٣محلدي٧م زمٔمّمٜمؿ اؽمتدل

ايمٕمًؾ.

هقفم٣ٌمرةفمـصمًؿَمًتٗمؾ.ووم٣مل:

إلموصمقبدطمقلايمُمٔمردمايمٕمًؾ,وهذازمٔمّمٜمؿذه٤مالقولُالثانً:

هقايمذييٓمٜمر.
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أهم٣مضفمعمرأؽمففمدةإهم٣مو٣متؽمٝمِمؾاظم٣مء ودمايمٕم٣ميم٤مأناْلٞم٣ًمنإذا

إلمايمُمٔمروايمٌممة.

ايمديـين,وَنٝمٛم٣مفمـايمت٘مٙمػ,هم١مذافمٙمؿأناظم٣مءأنوفًُهذاُالحدٌث:

ؽمٝمِمؾهمالحيت٣مجاْلٞم٣ًمنإلمأنيت٘مٙمػويتُم٘مؽ.

ش(.واحلٝمّم٥م»)ودمرواي٥م:قوله:ُ

ؾم٣مذةّمأيأهمٟمٞمٗم احلٝمّم٥م وزي٣مدة: واحلٝمّم٥م, َمـنمًؾاجلٛم٣مزم٥م ؾمذِب٣م,ف

.فمٌدايمرزاق

ُرحمهُهللاُتعالى:ُُوقدُجاءُفًُصحٌحُمسلم

 ـِ ٌَْٝمِدزْم فُم ـْ فَمْٚمٍروفَم ـَ زْم ٌَْداهللِ فَم ,وَم٣مَل:زَمَٙمَغفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م,َأنَّ فُمَٚمغْمٍ

َي٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم: . َـّ ُرُءوؽَمُٜم ـَ َيٛمُْٗمّْم َأْن ـَ ْٙم ًَ انْمَت إَِذا ٣مَء ًَ ايمٛمِّ َيْٟمَُمُر فمٛمٜمَم ريضاهلل

َيٛمْ َأْن ـَ ْٙم ًَ انْمَت إَِذا ٣مَء ًَ ايمٛمِّ َيْٟمَُمُر فَمْٚمٍروَهَذا ـِ زْم
ِٓ ! ٣ًٌم َأهَماَلفَمَج . َـّ ُرُءوؽَمُٜم ـَ ُٗمّْم

 , َـّ ُرُءوؽَمُٜم ـَ ٙمِْٗم حَيْ َأْن َـّ اهلُل»َيْٟمَُمُرُه َصعمَّ اهللِ َوَرؽُمقُل َأَٞم٣م ُؾ ًِ َأنْمَت ىُمٛم٦ُْم يَمَٗمْد

شَماَلَث َرْأِد فَمعَم ُأهْمِرَغ َأْن فَمعَم َأِزيُد َٓ َو َواضِمٍد. إَِٞم٣مٍء ـْ َِم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف

شإهِْمَرانَم٣مٍت
(ٔ)

.

دمأٞمفٓهمرقزمكمنمًؾاجلٛم٣مزم٥م,واحلٝمّم٥م,إٓدمَمًٟميم٥ماؽمتخداموومدسمٗم

دم زمٔمد ايمٔم٣ميمٗم٥م ايمرائح٥م ْلزايم٥م ايمدم, أشمر ِب٣م سمتٌع ضمتك اظمٚمً٘م٥م, ايمٖمرص٥م

احلٝمض4ٕٞمفدمهم٣مؽمدٞمجسىمريفايمرائح٥م.

                                                           
 (.ٖٖٔمسلم ) (ٔ)
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 [نهي الجنب والحائض عن المكث في المسجد]

)–211 ـْ َوفَم فَم٣مئَُِم٥َم اهللَِّ َرؽُمقُل وَم٣مَل وَم٣ميَم٦ْم: فَمٛمَْٜم٣م اهللَُّ صعماهلل-َريِضَ

 وؽمٙمؿ: صُمُٛم٤ٍم»فمٙمٝمف َٓ َو ٣مئٍِض حِلَ ِجَد ًْ اظمَْ ُأضِمؾ  َٓ  شإِنِّ
(ٔ)

َداُوَد, َأزُمق َرَواُه .

طُمَزْيَٚم٥مَ ـُ َحُفازْم (.َوَصحَّ

*******************************الشرح:

ُُنبُوالحائضُالمسجد.دخولُالجُساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُحكم

 زمٛم٦مدصم٣مصم٥مجمٜمقيم٥موَمٛم٘مرواحلدي٧مؤمٝمػايمًٛمد, همٖملؽمٛمدهصمنة

فمعمطمالهمهماظمتـ ديم٦مإضم٣مدي٧ماظمت٘م٣مشمرة أصح٣مبايمِمٖم٥مفٗمد ىم٣من همٗمد ,

ؿم٣ميم٦م وومد وؽمٙمؿ, آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل اهللصعم رؽمقل َمًجد دم يٛم٣مَمقن

فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿوم٣ملهلؿ,فمٙمٝمٜمؿايمٔمزوزم٥م,وَلُيذىمرأنايمٛمٌلصعماهلل

أصمٛم َمٛمفَمـ اخلروج وصم٤مفمٙمٝمف اظمًجد َمـو٤مدم ايمٌخ٣مري دمصحٝمح

 ريضاهللفمٛمف ضمدي٧مأيبهريرة َٓ»وهمٝمف: اِْلؽْماَلِم, َأْوَٝم٣مُف ٥ِم ٖمَّ ايمِم  َوَأْهُؾ

ِِبَ زَمَٔم٧َم َصَدوَم٥ٌم َأسَمْتُف إَِذا َأضَمٍد, فَمعَم َوَٓ ََم٣مٍل َوَٓ َأْهٍؾ إلَِم َوََلَْيْٟمُووَن إيَِمْٝمِٜمْؿ ٣م

َوَأَص٣مَب إيَِمْٝمِٜمْؿ َأْرؽَمَؾ ٥ٌم َهِديَّ َأسَمْتُف َوإَِذا ؾَمْٝمًئ٣م, َِمٛمَْٜم٣م ىَمُٜمْؿَيَتٛم٣َمَوْل َوَأْذَ َِمٛمَْٜم٣م

شهمِٝمَٜم٣م
(ٕ)

.

                                                           
(, وىو حديث ضعيف, في إسناده جسرة بنت ٕٖٚٔ(, وابن خزيمة )ٕٖٕأبو داود ) رواه (ٔ)

 دجاجة, مجهولة حاؿ, وقد قاؿ البخاري فيها: عندىا بالعجائب.
 (.ٕ٘ٗٙالبخاري ) (ٕ)
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دم وهق أصمٛم٤م َمـ يٗمقل: َمـ زمٔمضايمٖمٗمٜم٣مء َمـ جتد أٞمؽ وايمٔمج٤م

 اظمًجد, َمـ اخلروج يًتْمٝمع ضمتك َم٘م٣مٞمف دم ويتٝمٚمؿ همٝمٗمقم وهذااظمًجد

ايمٗمقلٓديمٝمؾفمٙمٝمف,هم١مناظم٠مَمـٓيٛمجس,ىمَمدمضمدي٧مأيبهريرةريضاهلل

.فمٛمفوومدسمٗمدم

اظمًجد, دم ئمت٘مػ وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ىم٣من وومد

وئمت٘مػَمٔمفايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿ,واظمٔمت٘مػومديٗمعَمٛمفآضمتالمىمَم

لايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمهقضم٣ملايمٛم٣مسايمٝمقم,وَليذىمرأنأضمدهؿؽمٟم

آيمفوؽمٙمؿفمـذيمؽ.

ا ايمًقداء اظمرأة همٝمف,وىمذيمؽ وسمٛم٣مم اظمًجد سمٗمؿ ىم٣مٞم٦م زمقبيمتل وومد

 همٗم٣مل: ايمٌخ٣مريدمصحٝمحف ِجدِ"اْلَم٣مم ًْ اظمَ دِم اظمَْرَأِة َٞمْقِم شمؿذىمر"زَم٣مُب ,

 لٍّ حِلَ ؽَمْقَداَء ىَم٣مَٞم٦ْم َويمِٝمَدًة َأنَّ فمٛمٜم٣م, ريضاهلل فَم٣مئَُِم٥َم ايمَٔمَرِب,ضمدي٧م ـَ َِم

 ـْ َِم ُر ْؿفَمَٙمْٝمَٜم٣مِوؾَم٣مٌحَأَْحَ هَلُ هَمَٟمفْمَتُٗمقَه٣م,هَمَ٘م٣مَٞم٦ْمََمَٔمُٜمْؿ,وَم٣ميَم٦ْم:هَمَخَرصَم٦ْمَصٌِٝم٥ٌَّم

 هَمَقَؤَمتُْف وَم٣ميَم٦ْم: -ؽُمُٝمقٍر, َِمٛمَْٜم٣م َووَمَع َُمْٙمًٗمك,-َأْو َوُهَق ٣مٌة ضُمَديَّ زمِِف ْت هَمَٚمرَّ

وَم٣ميمَ هَمَخْمَِٖمْتُف, ًَم حَلْ ٌَْتُف
ًِ زمِِف,هَمَح َُٚمقِن هَم٣مهتَّ وَم٣ميَم٦ْم: ََيُِدوُه, هَمَٙمْؿ قُه, ًُ هَم٣ميْمَتَٚم ٦ْم:

ََمَٔمُٜمْؿ,إِْذ يَمَٗم٣مئَِٚم٥ٌم إِنِّ ٌَُٙمَٜم٣م,وَم٣ميَم٦ْم:َواهللَِّ وُم ُيَٖمتُُِّمقَنضَمتَّكهَمتَُُّمقا وَم٣ميَم٦ْم:هَمَْمِٖمُٗمقا

٣مُةهَمَٟميْمَٗمْتُف,وَم٣ميَم٦ْم:هَمَقوَمَعزَمٝمْٛمَُٜمْؿ,وَم٣ميَم٦ْم: ِتاحُلَديَّ ْٚمُتُٚمقِنََمرَّ َ هَمُٗمْٙم٦ُمَهَذاايمَِّذياهتَّ

»زمِِف,َزفَمْٚمُتْؿَوَأَٞم٣مَِمٛمُْفزَمِريَئ٥ٌم,َوُهَقَذاُهَق,وَم٣ميَم٦ْم: َصعمَّ هَمَج٣مَءْتإلَِمَرؽُمقِلاهللَِّ
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هَمَٟمؽْمَٙمَٚم٦ْم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف شاهللُ فَم٣مئَُِم٥ُم: وَم٣ميَم٦ْم », ِجِد ًْ اظمَ دِم ٣ٌَمٌء طِم ٣م هَلَ َأْو-هَمَ٘م٣مَن

-ْٖمٌشضمِ ش فِمٛمِْديوَم٣ميَم٦ْم: ٙمُِس جَتْ هَماَل وَم٣ميَم٦ْم: فِمٛمِْدي, ُث هَمَتَحدَّ سَمْٟمسمِٝمٛمِل هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم

٣م ًً
شجَمْٙمِ

(ٔ)
.

ودمايمٕم٣ميم٤مأنايمٛم٣ًمءيٙمحٗمٜمـاحلٝمض,وَلُيذىمرأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

وفمعمآيمفوؽمٙمؿوم٣ملهل٣م,أوظمـىمـَمـايمٛم٣ًمءدماظمًجدَمٔمت٘مٖم٣مت,أطمرصمـ

صم٣مءىمـاحلٝمض.َمـاظمًجدإذا

الهمشمؿإنايمٗمقلزمٟمنهذهاظمرأةىم٣مٞم٦مَٓتٝمض,هقومقلفم٣مٍرفمـايمديمٝمؾ

اظمح٣مضات,وظمًجددمؿمٙم٤مايمٔمٙمؿ,احل٣مئضواجلٛم٤مإلماضمرجدمدطمقل

.وٞمحقذيمؽ

همٜمق اؽمتْم٣معأني٘مقنفمعمأىمٚمؾاهلٝمئ٣متَمـضمٝم٧مايمْمٜم٣مرة يمق أٞمف َمع

أضمًـ.

ش.إنٓأضمؾاظمًجدحل٣مئض»قوله:ُ

تدلزمفمجٜمقرأهؾايمٔمٙمؿفمعمَتريؿدطمقلاحل٣مئضيمٙمٚمًجد.اؽم

ش.وٓصمٛم٤م»قوله:ُ

ؽمتدلزمفأيًّم٣مفمعمَتريؿدطمقلاجلٛم٤مدماظمًجد.اُ

                                                           
 (.ٜٖٗالبخاري ) (ٔ)
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ٖملهمويم٘مٛمٜم٣مؤمٝمٖم٥مٓسمث٦ٌم,اظمٔمٛمكوومدصم٣مءتأضم٣مدي٧مسمدلفمعمذيمؽ

اهللَُّ َصعمَّ ؽمٛمـايمؼمَمذيَمـضمدي٧مَأيِبؽَمِٔمٝمٍداخلدري,وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللِ

ي نَمغْمِ ِجِد ًْ اظمَْ َهَذا دِم َُيْٛم٤ُِم ٕضََمٍد حَيِؾ  َٓ فَمقِم  َي٣م : يمَِٔمقِمٍّ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف

َك شَونَمغْمِ
(ٔ)

.

ُقالُاإلمامُالترمذيُرحمهُهللاُتعالى:

اظمُْٛمِْذِر: ـُ زْم ٍد:وَم٣مَلفَمقِم  ُسَ ـِ اِرزْم ََم٣مََمْٔمٛمَكَهَذااحَلِدي٧ِم؟وَم٣مَل:"وُمْٙم٦ُميمِِيَ

كَ يَونَمغْمِ ٣ًٌمنَمغْمِ َتْْمِروُمُفصُمٛمُ ًْ ٕضََمٍدَي ."َٓحَيِؾ 

ثمُقالُالترمذيُرحمهُهللا: ـْ نَمِري٤ٌم,ََٓٞمْٔمِرهُمُفإََِِّٓم ـٌ ًَ َهَذاضَمِدي٧ٌمضَم

صْمِف.َهَذاايمقَ

إؽِْمََمفِمٝمَؾ ـُ ُدزْم َهَذااحَلِدي٧َمَواؽْمَتْٕمَرزَمُف.-ايمٌخ٣مري–َووَمْدؽَمِٚمَعَِمٛمِّلحُمَٚمَّ

هم٣محلدي٧مؤمٝمػوٓيِمح.

قالُاإلمامُاأللبانًُرحمهُهللاُفًُضعٌؾُأبًُداودُاألمُعندُحدٌثُ
(:32رقمُ)

ايمؼمَمذي4 سم٣ًمهؾ َمـ وهذا يمٙمحدي٧م: وَتًٝمٛمف ايمؼمَمذي ىمالم فمٗم٤م

ًٛمف.ضمٝم٧مضم

ُ(:1/511قالُالحافظُابنُكثٌرُفًُ"تفسٌره"ُ)

خففمْمٝم٥مــــــهذاَمؼموك,وؾمٝم٣مإٞمفضمدي٧مؤمٝمػٓيث٦ٌم4هم١منؽم٣مظمً"

                                                           
 (, وفي إسناده عطية العوفي ضعيف وشيعي ومدلس.ٕٖٚٚالترمذي ) (ٔ)
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شمؿرواهايمٌزارَمـرواي٥ماحلًـزمـزي٣مدفمـطم٣مرصم٥مزمـؽمٔمد,"ؤمٝمػ

...فمـأزمٝمفؽمٔمد

."ٓٞمٔمٙمٚمففمـؽمٔمدإِٓبذااْلؽمٛم٣مد"َمثٙمفؽمقاًء,ووم٣مل:

ُ ُرحمه ُقال هقهللا:ثم زي٣مد: زمـ احلًـ هم١من َمقوقع4 إؽمٛم٣مد وهق

وومدىمذزمفمج٣مفم٥مَمـإئٚم٥م,ىم٣مزمـَمٔمكمونمغمه,-سمٙمٚمٝمذأيبضمٛمٝمٖم٥م-ايمٙم٠ميم٠مي

(.3125)"ايمّمٔمٝمٖم٥م"واٞمٓمر

.ٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿاظمًجدوهقصمٛم٤موومددطمؾايمٛمٌلصعماهللفمٙم

 ريضاهللفمٛمف, ُهَرْيَرَة دمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَأيِب ىمَم ُأوِمٝمَٚم٦ِم»وَم٣مَل:

فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل إيَِمْٝمٛم٣َم هَمَخَرَج وِمَٝم٣مًَم٣م, ُٖمقُف ايمِم  يَم٦ِم َوفُمدِّ اَلُة ايمِمَّ

 يَمٛم٣َم: هَمَٗم٣مَل صُمٛم٤ٌُم, ُف َأٞمَّ َذىَمَر ُه, َُمَِمالَّ دِم وَم٣مَم هَمَٙمَمَّ َؿ, ََمَ٘م٣مَٞمُ٘مؿْ»َوؽَمٙمَّ َرصَمَعش شُمؿَّ

طَمَرَجإيِمَ َؾ,شُمؿَّ ًَ ْٝمٛم٣َمََمَٔمفُهَم٣منْمَت هَمَِمٙمَّ َ شْٝمٛم٣َمَوَرْأؽُمُفَيْٗمُْمُر,هَمَ٘مػمَّ
(ٔ)

.

وَلي٘مـيمفهذااخلروجَمـاظمًجدوايمِمٖمقفومدفمديم٦م,إٓدمنمًؾ

همٝمَم فمٙمٝمٜمؿ زمف يرد وهذا صمٛم٤م, أٞمف ذىمر دماحلدي٧مأٞمف صم٣مء وومد واصم٤م,

.ؽمٌؼ

**********

  

                                                           
 (.٘ٓٙ(, ومسلم )ٕ٘ٚالبخاري ) (ٔ)
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 [من إناء واحدمع امرأته  جواز اغتسال الرجل]

 

–213 )َوفَمٛمَْٜم٣م »وَم٣ميَم٦ْم: اهللَِّ َوَرؽُمقُل َأَٞم٣م ُؾ ًِ َأنْمَت صعماهللفمٙمٝمف-ىُمٛم٦ُْم

ٛم٣َمزَم٥ِم-وؽمٙمؿ اجْلَ ـَ َتٙمُِػَأْيِديٛم٣َمهمِٝمِفَِم إَِٞم٣مٍءَواضِمٍد,خَتْ ـْ شَِم
(ٔ)

.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمِف.

٣ٌَّمَن: ضِم ـُ (شَوسَمْٙمَتِٗمل»َزاَدازْم
(ٕ)

.

 *******************************الشرح:

ُمنُ ُامرأته ُمع ُالرجل ُؼسل ُجواز ُلبٌان ُالمصنؾُالحدٌث ساق
ُ.الجنابة

صمقازنمًؾاظمرأةَمعزوصمٜم٣م.فٌه:ُالحدٌثُ

صمقازاؽمتخداماظم٣مءاظمًتٔمٚمؾ,وأٞمفٓيٛمجس.فٌه:ُو

أٞمفَنكأنيٕمتًؾ»وأَم٣مَمـصم٣مءفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ:

زم ايمرصمؾايمرصمؾ زمٖمّمؾ واظمرأة اظمرأة, َمـ,شٖمّمؾ رصمؾ فمـ أَحد أطمرصمف

همٗمدَحؾفمعمحم٣مَمؾ:,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-أصح٣مبايمٛمٌل

أنايمٛمٜملطم٣مصهمٝمَمإذاومدانمتًٙم٦ميمقضمده٣م.األول:

أناحلدي٧مَمٛمًقخ.الثانً:

                                                           
 من الجنابة ".»(, وليس عند البخاري لفظو: ٘ٗ( )ٕٖٔ(, ومسلم )ٕٔٙرواه البخاري ) (ٔ)
( ماؿ إلى أنها ٖٖٚ/ ٔ« )الفتح»( وسندىا صحيح, إال أف الحافظ في ٔٔٔٔابن حباف برقم ) (ٕ)

 مدرجة. 
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وأنالثالث: إضم٣مدي٧م, زمكم مجًٔم٣م ويمٝمسيمٙمتحريؿ يمٙم٘مراه٥م, ايمٛمٜمل أن

صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣منيمٌٝم٣مناجلقاز.نمًؾايمٛمٌل

نمًؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَمعٞم٣ًمئفريضاهللدموومدصم٣مء

:أضم٣مدي٧مفمٛمٜمـ

فمـاألول: ؽمٙمٚم٥م أم وم٣ميم٦م: »ريضاهللفمٛمٜم٣م, َوايمٛمٌَِّل  َأَٞم٣م ُؾ
ًِ َأنْمَت َوىُمٛم٦ُْم

إَِٞم٣مٍء ـْ َؿَِم اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اجَلٛم٣َمزَم٥مَِصعمَّ ـَ شَواضِمٍدَِم
(ٔ)

.َمتٖمؼفمٙمٝمف

»َمٝمٚمقٞم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م,وم٣ميم٦م:فمـالثانٌة: ُؾِهَلَوايمٛمٌَِّل 
ًِ ٣َمىَم٣مَٞم٦ْمسَمْٕمَت َأَنَّ

َؿدِمإَِٞم٣مٍءَواضِمدٍ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ شَصعمَّ
(ٕ)

.أطمرصمفَمًٙمؿ

ورؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ َمـىمٛم٦مأنمتًؾأٞم٣م

ش.إٞم٣مءواضمد

أيومه٣مصمٛم٣ٌمن,ىمَمدمآطمراحلدي٧م.

ٖملصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َم,ريضهمآومتِم٣مددمايمٕمًؾ,فٌه:ُو

إَِٞم٣مٍء»اهللفمٛمٜم٣موَم٣ميَم٦ْم: ـْ َؿَِم فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ُؾَأَٞم٣مَوَرؽُمقُلاهللِ
ًِ ىُمٛم٦ُْمَأنْمَت

٣ٌَمنِزَمْٝمٛمِلَوزَمْٝمٛمَُفَواضِمٍد, ٣مصُمٛمُ ٣ٌَمِدُرِنضَمتَّكَأوُمقَل:َدْعرِم,َدْعرِم.وَم٣ميَم٦ْم:َومُهَ شهَمُٝم
(ٖ)

.

                                                           
 (.ٕٖٗ(, ومسلم )ٕٕٖالبخاري ) (ٔ)
 (.ٕٕٖمسلم  ) (ٕ)
 (.ٕٖٔمسلم ) (ٖ)
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زٞمٓمراظمرأةإلممجٝمعصمقازٞمٓمرايمرصمؾإلممجٝمعصمًداَمرأسمف,وصمقافٌه:ُو

زوصمٜم٣م صمًؿ زمٔمض, إلم ايمٛمٓمر فمدم َمـ زمٔمّمٜمؿ إيمٝمف ذه٤م َم٣م زمخالف

اظمقاؿمـ.

ش.ختتٙمػأيديٛم٣مهمٝمفَمـاجلٛم٣مزم٥م»قوله:ُ

أَنَميت٣ًمزمٗم٣منفمعمأطمذاظم٣مء,َمـأصمؾأنيتؿنمًؾىمؾَمٛمٜمَم.أي

ُ وسمٙمتٗمل»قوله: ضم٣ٌمن ازمـ ش.زاد وومد َمدرصم٥م ايمٙمٖمٓم٥م ومقلسمٗمدمهذه

فمٛمدايمٕمًؾ,َمـضمٝم٧ماظمٔمٛمكسمالوملأيدُّيَمَن٣مَمدرصم٥م,وَٓم٣مٞمعَمـإاحل٣مهمظ

ايمذييدلفمٙمٝمفاحلدي٧م4ٕناطمتالفإي٣مديومديدلفمعمايمٙمٗم٣مء.

ءِبذهايمزي٣مدةيمٙمردفمعمَم٣مذه٤مإيمٝمفزمٔمّمٜمؿَمـأنَمساظمرأةوإٞمَمصمل

يٛمٗمضايمقوقء,وهذاايمٗمقلنمغمصحٝمح,إذأناظمسايمذييٛمٗمضايمقوقء

هقاجلَمع,ىمَمسمٗمدمزمٝم٣مٞمفدمزم٣مبٞمقاومضايمقوقء.

**********
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ُ 

[666] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

إن تحت كل شعرة جنابة, فاغسلوا الشعر, »]حديث: 

 [«وأنقوا البشر

)–212 ـْ -ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَةَوفَم صعم-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ

 وؽمٙمؿ: فمٙمٝمف َوَأْٞمُٗمقا»اهلل ْٔمَر, ايمُمَّ ُٙمقا ًِ هَم٣منْم صَمٛم٣َمزَم٥ًم, ؾَمْٔمَرٍة ىُمؾِّ ٦َم ََتْ إِنَّ

 ٌَمَمَ شايْم
(ٔ)

َٖم٣مهُ َوَؤمَّ َِمِذي  ْ (..َرَواُهَأزُمقَداُوَد,َوايمؼمِّ

ـْ)–215 فَم ََْحََد
ِٕ فمٛمٜم٣م-فَم٣مئَُِم٥مََو اهلل -ريض

(ٕ)
َراٍو َوهمِٝمِف َٞمْحُقُه,

(.جَمُْٜمقٌل

*******************************الشرح:

ُهللاُالحدٌثٌن:ساقُ لبٌانُوجوبُاستٌعابُجمٌعُُالمصنؾُرحمه
ُُ.أجزاءُالجسم,ُعندُالؽسلُمنُالجنابة

وضمدي٧مأيبهريرةهمٝمفاحل٣مرثزمـوصمٝمفؤمٝمػ,وٓيُمٜمديمفضمدي٧م

ؤمٖمف يمُمدة ريضاهللفمٛمٜم٣م ,ايمٗم٣ميضذيؽهمٝمف وضمدي٧مفم٣مئُم٥م ,فم٣مئُم٥م

ؤمٝمػاجلزريايمرَحـفمٌدزمـوطمِمٝمػ وىمالمه٣م رصمؾفمـويرويف,

.اظمت٣مزمٔم٣متدموٓايمُمقاهددميِمٙمحهمال.َمٌٜمؿ

ُ

                                                           
 (, الحديث في إسناده الحارث بن وجيو, ضعيف.ٙٓٔ(, والترمذي )ٕٛٗداود )رواه أبو  (ٔ)
(, الحديث فيو شريك القاضي ضعيف, وخصيف بن عبد الرحمن الجزري ٗ٘ٙرواه أحمد ) (ٕ)

 ضعيف أيًضا, ويرويو كذلك عن رجل مبهم. فال يصلح في الشواىد وال في المتابعات.
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ش.إنَت٦مىمؾؾمٔمرةصمٛم٣مزم٥م»قوله:ُ

أيَي٤ماؽمتٝمٔم٣مبمجٝمعاظمقاؿمـيمٙمجًؿدمايمٕمًؾ.

ش.هم٣منمًٙمقاايمُمٔمر»قوله:ُ

أيأنايمُمٔمرداطمؾدمنمًؾايمرأس.

.واهللأفمٙمؿ,وومدسمٗمدمايمٗمقلدمٞمٗمّمفَمـفمدَمف

ش.وأٞمٗمقاايمٌمم»قوله:ُ

أياجلًؿ.

وصمقبآؽمتٝمٔم٣مبدم َمـ فمٙمٝمف, وايمٔمٚمؾ سمٗمدم واحلدي٧مؤمٝمػىمَم

نمًؾاجلٛم٣مزم٥م.

َمـأضم٘م٣ممايمٕمًؾ,واحلٚمدهلل٦مُم٣مأردتسمًْمغمهوِبذاي٘مقنومداٞمتٜمٝم

ربايمٔم٣مظمكم.

**********
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 ]باب التيمم[ 

[باب التيمم]

*******************************الشرح:

ُاللؽة: ُفً التٌمم وصمؾ: اهللفمز وم٣مل }ايمٗمِمد, ٣ًٌم ؿَمٝمِّ َصِٔمٝمًدا ُٚمقا {هَمَتَٝمٚمَّ

[,أياومِمدوا.3]اظم٣مئدة:

ُوقالُامرئُالقٌس:ُ

ؿم٣مَمليٖملءفمٙمٝمٜم٣مايمٓمؾفمرَمْمٜم٣م***وسمٝمٚمٚم٦مايمٔمكمايمتلفمٛمدو٣مرج

ُومشروعٌته: ُالتٌمم ُجواز ُفً واْلمج٣معواألصل وايمًٛم٥م, ايم٘مت٣مب,

اجلٚمٙم٥م.و

ُالكتاب: أما سَمَٔم٣ملَم: اهللَِّ َووَمْقِل وصمؾ: فمز اهلل ٣ًٌم}همٗمقل صُمٛمُ ىُمٛمُْتْؿ َوإِْن

َأْو ايمَٕم٣مئِِط ـَ َِم َِمٛمُْ٘مْؿ َأضَمٌد صَم٣مَء َأْو ؽَمَٖمٍر فَمعَم َأْو ََمْرَى ىُمٛمُْتْؿ َوإِْن ُروا ٜمَّ هَم٣مؿمَّ

 ًَ هَم٣مَْم ٣ًٌم ؿَمٝمِّ َصِٔمٝمًدا ُٚمقا هَمَتَٝمٚمَّ ََم٣مًء ُدوا
جَتِ هَمَٙمْؿ ٣مَء ًَ ايمٛمِّ ُتُؿ ًْ زمُِقصُمقِهُ٘مْؿَََٓم ُحقا

َرىُمْؿ يمُِٝمَْمٜمِّ ُيِريُد ـْ
َويَم٘مِ ضَمَرٍج ـْ َِم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ يمَِٝمْجَٔمَؾ اهللَُّ ُيِريُد ََم٣م َِمٛمُْف َوَأْيِديُ٘مْؿ

ُ٘مْؿسَمُْمُ٘مُرونَ ٞمِْٔمَٚمَتُففَمَٙمْٝمُ٘مْؿيَمَٔمٙمَّ [.3]اظم٣مئدة:{َويمُِٝمتِؿَّ

ِذىْمُرُه: َوإِْنىُمٛمُْتْؿََمْرَىأَ}َووَمْقيمِِفصَمؾَّ ـَ ْوفَمعَمؽَمَٖمٍرَأْوصَم٣مَءَأضَمٌدَِمٛمُْ٘مْؿَِم

ُحقا ًَ هَم٣مَْم ٣ًٌم ؿَمٝمِّ َصِٔمٝمًدا ُٚمقا هَمَتَٝمٚمَّ ََم٣مًء ُدوا
جَتِ هَمَٙمْؿ ٣مَء ًَ ايمٛمِّ ُتُؿ ًْ َََٓم َأْو ايمَٕم٣مئِِط

انَمُٖمقًرا اهللََّىَم٣مَنفَمُٖمقًّ [.23]ايمٛم٣ًمء:{زمُِقصُمقِهُ٘مْؿَوَأْيِديُ٘مْؿإِنَّ
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ؽمٝمٟميتدمايم٘مت٣مب,وزمـي٣مهريضاهللفمٛمٜمَمفمَمرهمحدي٧موأماُالسنة:

زمٝمديفإرضضزم٥م»وهمٝمف: إٞمَمي٘مٖمٝمؽأنسمٗمقلزمٝمديؽه٘مذا,شمؿضب

,َمتٖمؼفمٙمٝمف.شواضمدة,شمؿَمًحايمُمَملفمعمايمٝمٚمكم,وـم٣مهرىمٖمٝمفووصمٜمف

ُاإلجماع: زمٔمضوأما أن إٓ ايمتٝمٚمؿ, فمعمَممموفمٝم٥م أمجٔم٦مإَم٥م همٗمد

ايمتٝمٚمؿيمٙمجٛم٤م,أوايمتٝمٚمؿدماحلي,فمعمَم٣مؽمٝمٟميتايمٔمٙمَمءطم٣ميمػدمَمًٟميم٥م

زمٝم٣مٞمفإنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ.

ُبدءُالتٌمم:ُ

 ايمٛمٌَِّلِّ َزْوِج َُم٥َم
وىم٣منزمدءايمتٝمٚمؿىمَمشم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم٣مئِ

فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ,وَم٣ميَم٦ْم: اهللُ فَمَٙمْٝمِفوَ»َصعمَّ اهللُ َصعمَّ َؿدِمطَمَرصْمٛم٣َمََمَعَرؽُمقِلاهللَِّ ؽَمٙمَّ

هَمَٟموَم٣مَم رِم, فِمْٗمٌد زمَِذاِتاجَلْٝمِشاْٞمَٗمَْمَع َأْو ٌَْٝمَداِء زم٣ِميْم ىُمٛم٣َّم ضَمتَّكإَِذا زَمْٔمِضَأؽْمَٖم٣مِرِه,

فَمعَم قا ًُ َويَمْٝم ايمٛم٣َّمُسََمَٔمُف َوَأوَم٣مَم ايمتََِمؽِمِف, فَمعَم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل

سَمَرىََم٣مَصٛمََٔم٦ْمفَم٣مئَُِم٥ُم؟ََم٣مٍء,هَمَٟمسَمكايمٛم٣َّمُسإِ َأَٓ يِؼ,هَمَٗم٣ميُمقا: دِّ ايمِمِّ زَمْ٘مٍر َأيِب لَم

َويَمْٝمَس ََم٣مٍء, فَمعَم قا ًُ َويَمْٝم َوايمٛم٣َّمِس َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ زمَِرؽُمقِل َأوَم٣مََم٦ْم

اهلُلفَمَٙمٝمْ َؿَواِوٌعَرْأؽَمُففَمعَمََمَٔمُٜمْؿََم٣مٌء,هَمَج٣مَءَأزُمقزَمْ٘مٍرَوَرؽُمقُلاهللََِّصعمَّ ِفَوؽَمٙمَّ

َوايمٛم٣َّمَس, َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل ٦ِم ًْ ٌَ ضَم هَمَٗم٣مَل: َٞم٣مَم, وَمْد هَمِخِذي

ٌَٛمِلَأزُمقزَمْ٘مٍر,َووَم٣مَل: َُم٥ُم:هَمَٔم٣مسَم
قافَمعَمََم٣مٍء,َويَمْٝمَسََمَٔمُٜمْؿََم٣مٌء,هَمَٗم٣ميَم٦ْمفَم٣مئِ ًُ َويَمْٝم

اهللَُّ ؾَم٣مَء ََم٣م ـَ َِم َيْٚمٛمَُٔمٛمِل هَماَل يِت, طَم٣مِسَ دِم زمَِٝمِدِه َيْْمُٔمٛمُٛمِل َوصَمَٔمَؾ َيُٗمقَل َأْن

َؿفَمعَمهَمِخِذي, اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ََمَ٘م٣مُنَرؽُمقِلاهللََِّصعمَّ َّٓ ِكإِ هَمَٗم٣مَمَرؽُمقُل»ايمتََّحر 
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نَمغْمِ فَمعَم ٌََح َأْص ضِمكَم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ِؿاهللَِّ ايمتََّٝمٚم  آَي٥َم اهللَُّ هَمَٟمْٞمَزَل ََم٣مٍء,

ُٚمقا ِلزَمَرىَمتُِ٘مْؿَي٣مآَلَأيِبزَمْ٘مٍر,وَم٣ميَم٦ْم:شهَمَتَٝمٚمَّ :ََم٣مِهَلزمَِٟموَّ احُلَّمغْمِ ـُ ,هَمَٗم٣مَلُأؽَمْٝمُدزْم

َتفُ ٌَِٔمغَمايمَِّذيىُمٛم٦ُْمفَمَٙمْٝمِف,هَمَٟمَصٌْٛم٣َمايمِٔمْٗمَدََتْ ٌََٔمْثٛم٣َمايم شهَم
(ٔ)

.

اآلٌتٌنُآٌةُالتٌمم؟فًُأيُ

اطمتٙمػايمٔمٙمَمءإلمأومقال:

ِذىْمُرُه:األول: ٣م}همذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأَن٣مآي٥مايمٛم٣ًمء,وهلَوَمْقيمِِفصَمؾَّ َ َي٣مَأُّي 

َوَٓ سَمُٗمقيُمقَن ََم٣م سَمْٔمَٙمُٚمقا ضَمتَّك ؽُمَ٘م٣مَرى َوَأْٞمُتْؿ اَلَة ايمِمَّ سَمْٗمَرزُمقا َٓ آََمٛمُقا ـَ ايمَِّذي

فَم٣مزمِِري َّٓ إِ ٣ًٌم صَم٣مَءصُمٛمُ َأْو ؽَمَٖمٍر فَمعَم ََمْرَىَأْو ىُمٛمُْتْؿ َوإِْن ُٙمقا
ًِ ضَمتَّكسَمْٕمَت ؽَمٌِٝمٍؾ

َصِٔمٝمًدا ُٚمقا هَمَتَٝمٚمَّ ََم٣مًء ُدوا
جَتِ هَمَٙمْؿ ٣مَء ًَ ايمٛمِّ ُتُؿ ًْ َََٓم َأْو ِط

ايمَٕم٣مئِ ـَ َِم َِمٛمُْ٘مْؿ َأضَمٌد

اهللََّىَم٣مَنفمَ ُحقازمُِقصُمقِهُ٘مْؿَوَأْيِديُ٘مْؿإِنَّ ًَ ٣ًٌمهَم٣مَْم انَمُٖمقًراؿَمٝمِّ [.23]ايمٛم٣ًمء:{ُٖمقًّ

الثانً: سَمَٔم٣ملَم: اهللَِّ وهلَوَمْقِل اظم٣مئدة, آي٥م أَن٣م إلم َوإِْن}وذه٤مزمٔمّمٜمؿ

 ـَ َِم َِمٛمُْ٘مْؿ َأضَمٌد صَم٣مَء َأْو ؽَمَٖمٍر فَمعَم َأْو ََمْرَى ىُمٛمُْتْؿ َوإِْن ُروا ٜمَّ هَم٣مؿمَّ ٣ًٌم صُمٛمُ ىُمٛمُْتْؿ

همَ ٣مَء ًَ ايمٛمِّ ُتُؿ ًْ َََٓم َأْو ُحقاايمَٕم٣مئِِط ًَ هَم٣مَْم ٣ًٌم ؿَمٝمِّ َصِٔمٝمًدا ُٚمقا هَمَتَٝمٚمَّ ََم٣مًء ُدوا
جَتِ َٙمْؿ

ُيِريُد ـْ
َويَم٘مِ ضَمَرٍج ـْ َِم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ يمَِٝمْجَٔمَؾ اهللَُّ ُيِريُد ََم٣م َِمٛمُْف َوَأْيِديُ٘مْؿ زمُِقصُمقِهُ٘مْؿ

ُ٘مْؿسَمُْمُ٘مُرونَ ٞمِْٔمَٚمَتُففَمَٙمْٝمُ٘مْؿيَمَٔمٙمَّ َرىُمْؿَويمُِٝمتِؿَّ [.3]اظم٣مئدة:{يمُِٝمَْمٜمِّ

ىمال أن َمـ يٚمٛمع وٓ َمتٔمددة, رواي٣مت دم زم٣مٔيتكم َمٌمضًم٣م صم٣مء وومد

واهللأفمٙمؿ.,أيتكمومدٞمزيم٦مدمهذاايمُمٟمن

                                                           
 (.ٖٚٙ(, ومسلم )ٖٖٗالبخاري ) (ٔ)
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ايمتٝمٚمؿَمـطمِم٣مئصهذهإَم٥م.فائدة:ُ

وهمٝمف:ظم٣ميٟميتَمـضمدي٧مصم٣مزمرزمـفمٌداهللريضاهللفمٛمٜمَمدمايمِمحٝمحكم,

.َمتٖمؼفمٙمٝمفشوصمٔمٙم٦مرمإرضَمًجًداوؿمٜمقًرا»

وصمٔمٙم٦مسمرزمتٜم٣ميمٛم٣مؿمٜمقرإذا»وهمٝمف:ودمضمدي٧مضمذيٖم٥مدمصحٝمحَمًٙمؿ

ش.َلٞمجداظم٣مء

ُمحلُالتٌمم:ُ

دم ايمٌخ٣مري اْلَم٣مم زمقب وفمٙمٝمف همٗمط, وايم٘مٖمكم يمٙمقصمف ايمتٝمٚمؿ وي٘مقن

زمـ زمحدي٧مفمَمر واؽمتدل , كْمِ َوايمَ٘مٖمَّ يمِْٙمَقصْمِف ِؿ ايمتََّٝمٚم  زَم٣مُب همٗم٣مل: صحٝمحف,

َبِِبَ»همٝمف:ي٣مهريضاهللفمٛمف ٥ٌَُم-َذاَوَضَ ٣م-ؾُمْٔم َأْدَٞم٣ممُهَ زمَِٝمَدْيِفإَْرَض,شُمؿَّ

ْٝمفِ َحِِبََِمَوصْمَٜمُفَوىَمٖمَّ ًَ ََم همِٝمِف,شُمؿَّ ـْ شَِم
(ٔ)

.

 وسَمَٔم٣ملَم: ؽمٌح٣مٞمف اهللَِّ يَٗمْقُل ضمٝم٧م ايمٗمرآن, ـم٣مهر ََم٣مًء}وهق جَتُِدوا هَمَٙمْؿ

ُحقازمُِقصُمق ًَ ٣ًٌم,هَم٣مَْم ُٚمقاَصِٔمٝمًداؿَمٝمِّ [.3]اظم٣مئدة:{ِهُ٘مْؿَوَأْيِديُ٘مْؿَِمٛمْفُهَمَتَٝمٚمَّ

زمحدي٧مازمـفمٚمرريضاهللاظموَمٛمٜمؿَمـذه٤م ًٓ ًحفمعماظمرهمٗمكماؽمتدٓ

يمٙمٝمديـإلماظمرهمٗمكم»وهمٝمف:فمٛمٜمَم, يمٙمقصمفوضزم٥م «ايمتٝمٚمؿضزمت٣منضزم٥م

ٓيث٦ٌمَمرهمقفًم٣م,وايمراصمحهمٝمفايمقومػفمعمؤمٝمػوهق,أطمرصمفايمدارومْمٛمل

.َم٣مؽمٝمٟميتَمٔمٛم٣مإنؾم٣مءاهللزمٝم٣مٞمف

                                                           
 (.ٜٖٖلبخاري )ا (ٔ)
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ايمرواي٥م, دمهذه زمـي٣مهريضاهللفمٛمٜمَم,طمالفَم٣م صم٣مءفمـفمَمر وَم٣م

وهقأصحَمٛمٜم٣م4ٕٞمفدمايمِمحٝمحكم.

وقدُذكرهُاإلمامُالترمذيُرحمهُهللاُكماُفًُسننهُحٌثُقالُبعدُأنُ

ٌَُُ ُْبِن اِر اهللَُّ" :-اِسٍر,ُرضًُهللاُعنهماذكرُحدٌثَُعم  َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ

كْمِ ِؿيمِْٙمَقصْمِفَوايمَ٘مٖمَّ َؿَأََمَرُهزم٣ِميمتََّٝمٚم  "فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ
(ٔ)

.

٣ٌَّمٍس.قالُرحمهُهللا: فَم ـِ َُم٥َم,َوازْم
فَم٣مئِ ـْ ٣ٌَمِبفَم َودِمايم

 ـْ َصِحٝمٌح,َووَمْدُرِوَيفَم ـٌ ًَ ٍرضَمِدي٧ٌمضَم َوصْمٍف.ضَمِدي٧ُمفَمَمَّ نَمغْمِ ـْ ٍرَِم فَمَمَّ

فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ َأْصَح٣مِب ـْ َِم ايمِٔمْٙمِؿ َأْهِؾ ـْ َِم َواضِمٍد نَمغْمِ وَمْقُل َوُهَق

َِمٛمُْٜمْؿ: ايمت٣َّمزمِِٔمكَم, ـَ َِم َواضِمٍد َونَمغْمِ ٣ٌَّمٍس, فَم ـُ َوازْم ٌر, َوفَمَمَّ , فَمقِم  َِمٛمُْٜمْؿ: َؿ َوؽَمٙمَّ

,َوفَمَْم٣م ْٔمٌِل  .ايمُمَّ كْمِ زَم٥ٌميمِْٙمَقصْمِفَوايمَ٘مٖمَّ ُؿَضْ ٌء,َوََمْ٘مُحقٌلوَم٣ميُمقا:ايمتََّٝمٚم 

َوزمِِفَيُٗمقُلَأَْحَُد,َوإؽِْمَح٣مُق.

ُهللا: ُرحمه ُقال َوصَم٣مزمٌِر,ثم فُمَٚمَر, ـُ ازْم َِمٛمُْٜمْؿ: ايمِٔمْٙمِؿ َأْهِؾ زَمْٔمُض ووَم٣مَل

زَم٥ٌميمِٙمْ ُؿَضْ وَم٣ميُمقا:ايمتََّٝمٚم  ـُ ًَ .َوإزِْمَراِهٝمُؿ,َواحَل إلَِماظمِْْرهَمَٗمكْمِ ـِ زَم٥ٌميمِْٙمَٝمَدْي َقصْمِف,َوَضْ

. ٣مهمِِٔمل  ٣ٌَمَرِك,َوايمُمَّ اظمُْ ـُ َوزمِِفَيُٗمقُلؽُمْٖمَٝم٣مُن,َوََم٣ميمٌِؽ,َوازْم

ُفوَم٣مَل: ِؿَأٞمَّ ٍردِمايمتََّٝمٚم  فَمَمَّ ـْ »َووَمْدُرِوَيَهَذااحَلِدي٧ُمفَم ـْ َِم كْمِ يمِْٙمَقصْمِفَوايمَ٘مٖمَّ

َوصْمفٍ ش.نَمغْمِ

                                                           
 (.ٗٗٔالترمذي ) (ٔ)
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ُفوَم٣مَل:وَ ٍرريضاهللفمٛمفَأٞمَّ فَمَمَّ ـْ اهللَُّفَمَٙمْٝمِف»وَمْدُرِوَيفَم َصعمَّ ْٚمٛم٣َمََمَعايمٛمٌَِّلِّ سَمَٝمٚمَّ

َؿإلَِماظمَْٛم٣َمىم٤ِِمَوأزَم٣مطِ ش.َوؽَمٙمَّ

َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ فَم ٍر, ضَمِدي٧َمفَمَمَّ ايمِٔمْٙمِؿ َػزَمْٔمُضَأْهِؾ هَمَّمٔمَّ

ظَم٣َّمُرِوَيفَمٛمُْفضَمِدي٧ُماظمَْٛم٣َمىم٤ِِمَوأزَم٣مِط.دِما كْمِ ِؿيمِْٙمَقصْمِفَوايمَ٘مٖمَّ يمتََّٝمٚم 

 إزِْمَراِهٝمَؿ: ـُ زْم إؽِْمَح٣مُق ُهَقوَم٣مَل كْمِ َوايمَ٘مٖمَّ يمِْٙمَقصْمِف ِؿ ايمتََّٝمٚم  دِم ٍر فَمَمَّ ضَمِدي٧ُم

 ريضاهللفمٛمف: ٍر فَمَمَّ َوضَمِدي٧ُم َصِحٝمٌح, َمَ»ضَمِدي٧ٌم ْٚمٛم٣َم اهللَُّسَمَٝمٚمَّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ َع

َوأزَم٣مطِ اظمَْٛم٣َمىم٤ِِم إلَِم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف ايمَقصْمِفش, ِدي٧ِم حِلَ زمُِٚمَخ٣ميمٍِػ ُهَق يَمْٝمَس

زمَِذيمَِؽ, َأََمَرُهْؿ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َأنَّ َيْذىُمْر ْ ََل ًرا فَمَمَّ َٕنَّ ,
كْمِ َوايمَ٘مٖمَّ

ََموَم٣مَل َؿَأََمَرُهزم٣ِميمَقصْمِفَوإِٞمَّ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ َصعمَّ ؽَمَٟمَلايمٛمٌَِّلَّ :هَمَٔمْٙمٛم٣َمىَمَذاَوىَمَذا,هَمَٙمَمَّ

. كْمِ َوايمَ٘مٖمَّ

فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ٌرريضاهللفمٛمفزَمْٔمَدايمٛمٌَِّلِّ فَمَمَّ يمِٝمُؾفَمعَمَذيمَِؽََم٣مَأهْمَتكزمِِف َوايمدَّ

َؿدِمايمتََّٝمٚم  وَم٣مَل:َوؽَمٙمَّ ُف كْمِ»ِؿَأٞمَّ اْٞمَتَٜمكإلَِمََم٣مشايمَقصْمِفَوايمَ٘مٖمَّ ُف َأٞمَّ ,هَمِٖملَهَذاَدٓيََم٥ٌم

اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ. َصعمَّ َٚمُفايمٛمٌَِّل  فَمٙمَّ

ُحدُالتٌمم:ُ

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمضمدايمتٝمٚمؿإلمأومقال:

وهقومقلذه٤ماجلٚمٜمقرإلمأٞمفضزم٥مواضمدةيمٙمقصمفوايم٘مٖمكم,ٚمهماألول:

أَحد,واطمتٝم٣مرازمـاظمٛمذر.

:رحمهُهللاُتعالىُقالُابنُعبدُالبر
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رويفمٛمفَمـضزمت٣من وَم٣م واضمدة, اظمرهمقفم٥مفمـفمَمرضزم٥م أىمثرأشم٣مر

ىػا.ىمٙمٜم٣مَمّمْمرزم٥م
إلمالثانً: وايمٝمديـ ايمقصمف َمًح هق ايمتٝمٚمؿ أن إلم ايمُم٣مهمٔمل وذه٤م

ريض فمٚمر ازمـ فمـ َمروي وهق زميزمتكم, شم٦ٌماظمرهمٗمكم, وٓ فمٛمٜمَم, اهلل

َمرهمقفًم٣م,وصم٣مزمرريضاهللفمٛمٜمَموٓيث٦ٌم,وفمقمزمـأيبؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمف,

وَم٣ميمؽوأيبضمٛمٝمٖم٥م.

يمٙم٘مٖمكم,الثالث: وضزم٥م يمٙمقصمف, اظمًٝم٤موازمـؽمغميـضزم٥م ازمـ ووم٣مل

وضزم٥ميمٙمذرافمكم,وٓديمٝمؾفمعمذيمؽ.

يفزميزم٥مذه٤مايمزهريإلمأٞمفيٚمًحوصمٜمفزميزم٥م,ويٚمًحيدالرابع:

إلماظمٛم٘مٌكم,وهذاَمـأزمٔمدإومقال,إذَليث٦ٌمدمضمدي٧مصحٝمحفمـايمٛمٌل

صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأٞمفيًٚمحإلماظمٛم٘مٌكم.

وإذاصملء,٣ميم٤م٣مظمرادِب٣مايم٘مػ,إلمايمرؽمغدمايمٕمهم٦مشمؿإنايمٝمدإذاأؿمٙمٗم

زمٕمغمذيمؽومٝمدت.





ُ:(1ُ/181)ُقالُابنُقدامةُفًُالمؽنً
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 َٓ َتٙمُِػَو فُاظمَْْذَه٤ُمََيْ ؿَُُيِْزئَُأٞمَّ زَم٥مٍايمتََّٝمٚم  ,َواضِمَدةٍزمَِيْ زَمَتكْمِ ؿََوإِنَْوزمَِيْ سَمَٝمٚمَّ

ـْزمَِٟمىْمَثرَ زَمَتكْمَِِم َنََّأْيًّم٣م4صَم٣مزََضْ
اِبإيَِم٣مُلاظمَْْٗمُِمقدَِٕ َ إلَمايمؼم  ايْمَٖمْرِض,حَمَؾِّ

ُىػاُ.ىَم٣ميْمُقُوقءِصَم٣مَز,ضَمَِمَؾهَمَ٘مْٝمَٖمََم
ٌُتٌممُبه:ُُماصفةُ

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿهمٝمَميتٝمٚمؿزمفإلمأومقال:

ذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأنايمتٝمٚمؿي٘مقنزم٘مؾَم٣مصٔمدفمعموصمفالقولُاألول:

إرضَمـسمراب,أورَمؾ,أوضمجر,أوَمدر,أونمغمذيمؽ.

وإوزافمل: ايمثقري, فمٙمٝمٜم٣م,َيوم٣مل ىم٣من وزم٘مؾَم٣م زم٣مٕرض, ايمتٝمٚمؿ قز

,وهذاأفمؿاظمذاه٤م,وم٣ميمفايمٔمٚمراندمِب٣م,أونمغمَمتِمؾؽمقاءىم٣منَمتِماًل

.ايمٌٝم٣من

أنايمٛمٌل ايمٗمقلزمحدي٧مفمٚمرانزمـضمِمكمريضاهللفمٛمف, ويًتدلهلذا

 وؽمٙمؿوم٣مل: وفمعمآيمف ي٘مٖمٝمؽ,فمٙمٝمؽزم٣ميمِمٔمٝمد»صعماهللفمٙمٝمف َمتٖمؼشهم١مٞمف

.فمٙمٝمف

ُُُُُحٌثُقالُالشنقٌطًُرحمهُهللاُفًُأضواءُالبٌانُاإلمامُوهوُاختٌار
(6/46):ُُ

ُد ْٝمَخ٣منَِأطْمَرصَمفََُم٣مَهَذاَوُي٠َميِّ ـَْصِحٝمَحْٝمِٜمََمدِمايمُمَّ ـِصَم٣مزمِرِضَمِدي٧ِمَِم ٌْدِزْم فَم

اهللَِّ -اهللََِّرؽُمقُلوَم٣مَل:وَم٣مَلفَمٛمُْٜمََم,اهللََُّريِضَ ُأفْمْمِٝم٦ُم:»-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ

٣م ًً ََْخْ َـََّل ٌْقِم,َأضَمٌدُئْمَْمُٜم ُتوَم فْم٤ِمُٞمٌِمْ غَمةَزم٣ِميمر  ًِ َْرُضرِمَوصُمِٔمَٙم٦ْمؾَمْٜمٍر,ََم ْٕ ا
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ِجًدا ًْ ََمَوؿَمُٜمقًرا,ََم ـَْرصُمؾٍهَمَٟمي  تِلَِم اَلُة,َأْدَرىَمْتفُُأَمَّ ايمِمَّ :يَمْٖمظٍَودِم,شهَمْٙمُٝمَِمؾِّ

ِجُدهُهَمِٔمٛمَْدهُ» ًْ ِدي٧َمشَوؿَمُٜمقُرهََُم .احْلَ

هَمَٜمَذا يٌحَصِحٝمٌحَٞمص  ـَْأنَّدِمَسِ اَلةَُأْدَرىَمْتفََُم دِمايمِمَّ همِٝمفِيَمْٝمَسحَمَؾٍّ َّٓ إِ

٣ٌَمُل ََم٣مُلَأوِاجْلِ ِٔمٝمَدَذيمَِؽَأنَّايمرِّ َج٣مَرُة,ُهقَايمَِّذيايمْمَّٝم٤َِّمايمِمَّ َْمُؾَأوِاحْلِ ؿَمُٜمقرٌايمرَّ

ِجٌديَمفُ ًْ ي َذىَمَرهََُم٣مَأنَّسَمْٔمَٙمؿَُوزمِفِ;َوََم خَمْمَمِ ـْايمزَّ َِِم ـْىَمْقنِسَمَٔمكم  ٌِْٔمٝمضَِِم يمِٙمتَّ

.َصِحٝمٍحنَمغْمُ

ِحٝمِحدِمَوَردَ:وِمٝمَؾهَم١مِنْ ََم٣مايمِمَّ ِفَمعَمَيُدل  اِبسَمَٔمكم  َ ٣ٌَمرٌيَمفُايمَِّذيايمؼم  َئْمَٙمُؼنُم

هُِدونَزم٣ِميْمَٝمِد, ـْنَمغْمِ ِٔمٝمِد,َأْٞمَقاعَِِم ٙمِؿٌَأطْمَرَجهَمَٗمْدايمِمَّ ًْ ـَْصِحٝمِحفِدِمَُم َِم

ضُمَذْيَٖم٥مَضَمِدي٧ِم -اهللََِّرؽُمقُلوَم٣مَل:وَم٣مَلفَمٛمُْف,اهللََُّريِضَ :-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ

ْٙمٛم٣َم» يَمٛم٣َمَوصُمِٔمَٙم٦ْماظماََْلئَِ٘م٥ِم,ىَمُِمُٖمقِفُصُٖمقهُمٛم٣َمصُمِٔمَٙم٦ْم»:زمَِثاَلٍثايمٛم٣َّمسِفَمعَمهُمّمِّ

َْرُض ْٕ َٜم٣ما ِجًدا,ىُمٙم  ًْ ْإَِذاؿَمُٜمقًرا,يَمٛم٣َمسُمْرزَمُتَٜم٣مَوصُمِٔمَٙم٦ْمََم ِدي٧َم,شاظم٣َْمءََٞمِجدََِل احْلَ

اِبهَمَتْخِِمٝمُص َ ٥مِايمؼم  َْمتِٛم٣َمنََِمَٗم٣ممِدِمزم٣ِميمْمَُّٜمقِريَّ ِٓ هَُأنََِّمٛمْفُُيْٖمَٜمؿُا ـَنَمغْمَ ِٔمٝمدَِِم ايمِمَّ

ىَمَذيمَِؽ.يَمْٝمَس

ُ:أَْوُجهٍَُُثاَلَثةُُِِمنَُُْفاْلَجَوابُُ

لُُ ََْمرِىَمْقنََأنَّ:اأْلَو  ْٕ َْمتِٛم٣َمِن,ََمْٔمِرضِدِمََمْذىُمقًراا ِٓ ٣َّما ٣ٌَمرُهمِٝمفَِيْٚمٛمَعُُِم
افْمتِ

رَىَمََماظْمَُخ٣ميَمَٖم٥ِم,ََمْٖمُٜمقمِ ُُصقِل.دِمسَمَٗمرَّ ْٕ ا



ُٔمقدََِمَراوِمل»دِموَم٣مَل  ً ٣ٌَمرََِمَقاٞمِعَدِمشايم
:اظمَُْخ٣ميَمَٖم٥مََِمْٖمُٜمقمِافْمتِ
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صَمزُ] [ايمرَّ

ْٜمُؾ***ايْمَقاوِمعِِوهَم٣مُقَأوْاَْمتِٛم٣َمنٌَأوِ ٣مَِمعِفِمٛمَْدَوايمتَّْٟمىمِٝمُدَواجْلَ ًَّ ايم

ـَايْمَٗمِديدَِأىْمؾِصَمَقازِفَمعَمايْمُٔمَٙمََمءَُأمْجَعََويمَِذا قِتَِم اهللَََّأنَََّمعَاحْلُ طَمصَّ

رَايمَِّذيَوُهقَ}ومقلاهللفمزوصمؾ:دِمَِمٛمْفُايمْمَِّريَّايمٙمَّْحؿَ ٌَْحرَؽَمخَّ َِمٛمْفُيمَِتْٟمىُمُٙمقاايْم

ًَم ٣محَلْ فُ;[22\23]{ؿَمِريًّ َٞمَّ َْمتِٛم٣َمِن,ََمْٔمِرضِدِمايمْمَِّريَّايمٙمَّْحؿََذىَمرَِٕ ِٓ هَماَلا

٣َّمايْمَٗمِديدَِأىْمُؾهَمَٝمُجقزُيَمُف,خُم٣َميَمَٖم٥مٍََمْٖمُٜمقمَ ٌَْحرِدِمُِم .ايْم

اِنً زَم٥مََِمْٖمُٜمقمََأنَّ:الث  ْ َوُهقَيَمَٗم٤ٍم,ََمْٖمُٜمقمُايمؼم  ايْمُٔمَٙمََمِء,مَج٣َمِهغمِفِمٛمَْدُئْمَتػَمَُٓ

َوُهقَ ؼ  ُُصقلِدِمََمْٔمُٙمقمٌُهقَىَمََماحْلَ ْٕ .ا

الِثُُ زَم٥مََأنَّ:الث  ْ ـْهَمْردٌايمؼم  ِٔمٝمدَِأهْمَرادَِِم زمُِحْ٘مؿِايْمَٔم٣ممَِّأهْمَرادِزَمْٔمضَِوِذىْمرُ;ايمِمَّ

ايْمَٔم٣ممِّ ًِم٣مَيُ٘مقنَُٓ ْٚمُٜمقرفِمٛمَْديَمفُخُمَِمِّ ىػا.اجْلُ
ُالثانً: زم٣ميمؼمالقول إٓ َٓيقز أٞمف إلم وداود ايمذييمفذه٤مأَحد اب,

.نم٣ٌمرئمٙمؼدمإرض

ُُ:(1ُ/182)وهوُاختٌارُابنُقدامةُفًُالمؽنً,ُحٌثُقال

 ؿََُيُقزَُٓ ايمتََّٝمٚم  َّٓ اٍبإ ٣ٌَمرٍِذيؿَم٣مِهرٍزمؼُِمَ ,وديمٝمٙمٜمؿَم٣مؽمٝمٟميتزم٣ِميْمَٝمدَئْمَٙمُؼنُم

َمٔمٛم٣م, ؽمٌؼ ىمَم دمصحٝمحَمًٙمؿ وهق فمٛمف, ريضاهلل ضمدي٧مضمذيٖم٥م َمـ

ىػا.شوصمٔمٙم٦مسمرزمتٜم٣ميمٛم٣مؿمٜمقر,إذاَلٞمجداظم٣مء»وهمٝمف:
ذه٤ماْلَم٣ممَم٣ميمؽوأزمقضمٛمٝمٖم٥مإلمأٞمفَيقزايمتٝمٚمؿزم٘مؾَم٣مالقولُالثالث:

إرض,ىم٣ميمٛمقرة,وايمزرٞمٝمخ,واحلج٣مرة.ىم٣منَمـصمٛمس
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َم٣م زم٘مؾ ايمتٝمٚمؿ صمقاز وهق إول, ايمٗمقل إومقال, هذه وايمِمحٝمحَمـ

.ىم٣منَمتِماًلِب٣م,أوَمٛمٖمِماًلفمٛمٜم٣مصٔمدفمعموصمفإرض,ؽمقاء

 إَْٞمَِم٣مِريِّ ٥ِم ٚمَّ ايمِمِّ ـِ زْم احَل٣مِرِث ـِ زْم صُمَٜمْٝمِؿ يدلفمعمذيمؽضمدي٧مَأيِب وُم٣م

َٞمْحِقزمِْئِرمَجٍَؾهَمَٙمِٗمَٝمُف:»ريضاهللفمٛمف,وَم٣مَل ـْ َؿَِم فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ٌََؾايمٛمٌَِّل  َأوْم

فَمعَم ٌََؾ ضَمتَّكَأوْم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  فَمَٙمْٝمِف َيُردَّ هَمَٙمْؿ فَمَٙمْٝمِف َؿ ٙمَّ ًَ هَم َرصُمٌؾ

 َحزمَِقصْمِٜمِفَوَيَدْيِف,شُمؿَّ ًَ اَلمَاجِلَداِر,هَمَٚم ًَّ فَمَٙمْٝمِفايم شَردَّ
(ٔ)

.

وُم٣ميدلفمعمذيمؽأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿنمزاوأصح٣مزمف

ايمرَم٣مل, هل وإٞمَم سمراب, همٝمٜم٣م يمٝمس زمِمح٣مري َمروا أَنؿ وَمٔمٙمقم سمٌقك,

دم ايمؼماب َمٔمٜمؿ َحٙمقا أَنؿ يرد وَل يتٝمٚمٚمقن وىم٣مٞمقا اظم٣مء, ومٙمٝمقم وىم٣مٞمقا

أؽمٖم٣مرهؿ.

للحدثٌن,ُاألكبرُواألصؽر:التٌممٌُكونُ

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمذيمؽإلمأومقال:

ذه٤ماجلٚمٜمقرَمـأهؾايمٔمٙمؿإلمصمقازايمتٝمٚمؿَمـاحلدثإىمػماألول:

وإصٕمر,

ٓ:داهللزمـَمًٔمقد,ريضاهللفمٛمٜمَمفمٚمرزمـاخلْم٣مبوفمٌومقلالثانً:

فمـذيمؽ.وزمفوم٣ملايمٛمخٔمل,وومٝمؾ:أَنَمرصمٔم٣م,َيقزيمٙمجٛم٤مأنيتٝمٚمؿ

ُُ:قصةُعمرُبنُالخطابُرضًُهللاُعنهو

                                                           
 (.ٜٖٙ(, ومسلم )ٖٖٚالبخاري ) (ٔ)
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 ـْ َأزْمَزى,فَم ـِ زْم ـِ َْحَ ٌِْدايمرَّ فَم ـِ صم٣مءتدمصحٝمحَمًٙمؿَمـؿمريؼؽَمِٔمٝمِدزْم

 هَمَٗم٣مَل: فمٛمف, ريضاهلل فُمَٚمَر َأسَمك َرصُماًل َأنَّ ََم٣مًء»َأزمِٝمِف, َأصِمْد هَمَٙمْؿ ٦ٌُْم َأصْمٛمَ إِنِّ

ٌر: .هَمَٗم٣مَلفَمَمَّ سُمَِمؾِّ َٓ  ٥ٍمهَمَٗم٣مَل: يَّ َوَأْٞم٦َمدِمَهِ َأَٞم٣م َأَِمغَماظم٠ُْْمَِمٛمكَِم,إِْذ َي٣م سَمْذىُمُر َأََم٣م

اِب َ ايمؼم  دِم ْ٘م٦ُم هَمَتَٚمٔمَّ َأَٞم٣م ٣م َوَأَمَّ , سُمَِمؾِّ هَمَٙمْؿ َأْٞم٦َم ٣م هَمَٟمَمَّ ََم٣مًء, َٞمِجْد هَمَٙمْؿ ٌْٛم٣َم هَمَٟمصْمٛمَ

 َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  هَمَٗم٣مَل ْٝم٦ُم, َبإِ»َوَصٙمَّ سَمْيِ َأْن َيْ٘مِٖمٝمَؽ ىَم٣مَن ََم ٞمَّ

ْٝمَؽ َحِِبََِمَوصْمَٜمَؽ,َوىَمٖمَّ ًَ ْ ََت سَمٛمُْٖمَخ,شُمؿَّ َْرَض,شُمؿَّ ْٕ ِؼ"هَمَٗم٣مَلفُمَٚمُر:شزمَِٝمَدْيَؽا اسمَّ

 زمِِف ْث ُأضَمدِّ ْ ََل ؾِمْئ٦َم إِْن وَم٣مَل: ُر فَمَمَّ َي٣م ٌِْد"اهللَ فَم ـُ ازْم شَمٛمِٝمِف َوضَمدَّ َ٘مُؿ: احْلَ وَم٣مَل

,دِمايمرَّ َذرٍّ ـْ شَمٛمِلؽَمَٙمَٚم٥ُم,فَم وَم٣مَل:َوضَمدَّ َأزمِٝمِف,َِمْثَؾضَمِدي٧ِمَذرٍّ ـْ َأزْمَزى,فَم ـُ زْم ـِ َْحَ

َ٘مُؿ,هَمَٗم٣مَلفُمَٚمُر:ُٞمَقيمِّٝمَؽََم٣مسَمَقيمَّْٝم٦َم ؽْمٛم٣َمِدايمَِّذيَذىَمَراحْلَ شَهَذااْْلِ
(ٔ)

.

ُُ:وقصةُأبًُموسىُاألشعريُوابنُمسعودُرضًُهللاُعنه

ايمِمحٝمحكم, َوَأيِبدم اهللَِّ ٌِْد فَم ََمَع ٣م ًً
صَم٣ميمِ ىُمٛم٦ُْم وَم٣مَل: ؾَمِٗمٝمٍؼ, ؿمريؼ َمـ

اظم٣َمَء ََيِِد هَمَٙمْؿ َأصْمٛم٤ََم َرصُماًل َأنَّ يَمْق َُمقؽَمك: َأزُمق يَمُف هَمَٗم٣مَل , إؾَْمَٔمِريِّ َُمقؽَمك

 دِم َي٥ِم ْٔ ا ِذِه ِِبَ هَمَ٘مْٝمَػسَمِْمٛمَُٔمقَن , َوُيَِمقمِّ ُؿ َيَتَٝمٚمَّ ىَم٣مَن َأََم٣م اظم٣َمئَِدِة:ؾَمْٜمًرا, ؽُمقَرِة

٣ًٌم} ُٚمقاَصِٔمٝمًداؿَمٝمِّ ُدواََم٣مًءهَمَتَٝمٚمَّ
.[23]ايمٛم٣ًمء:{هَمَٙمْؿجَتِ

 اهللَِّ: ٌُْد فَم َأْنهَمَٗم٣مَل اظم٣َمُء فَمَٙمْٝمِٜمُؿ زَمَرَد إَِذا َْوؾَمُ٘مقا َٕ  َهَذا دِم ْؿ هَلُ َص ُرطمِّ يَمْق

ىَمِرْهُتْؿَهَذ ََم ِٔمٝمَد.وُمْٙم٦ُم:َوإِٞمَّ ايمِمَّ ُٚمقا يمَِذا؟وَم٣مَل:َٞمَٔمْؿ,هَمَٗم٣مَلَأزُمقَُمقؽَمك:َيَتَٝمٚمَّ ا

َؿدِمضَم٣مصَم٥ٍم, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ يمُِٔمَٚمَر:زَمَٔمَثٛمِلَرؽُمقُلاهللَِّ ٍر َٚمْعوَمْقَلفَمَمَّ ًْ ْسَم َأََل

                                                           
 (.ٖٛٙمسلم ) (ٔ)
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٥ُم,هَمَذ ازمَّ ُغايمدَّ ََتَرَّ ِٔمٝمِدىَمََم نْم٦ُمدِمايمِمَّ ٦ٌُْمهَمَٙمْؿَأصِمِداظم٣َمَء,هَمَتَٚمرَّ ىَمْرُتَذيمَِؽهَمَٟمصْمٛمَ

َؿ,هَمَٗم٣مَل: اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ َب»يمِٙمٛمٌَِّلِّ ََمىَم٣مَنَيْ٘مِٖمٝمَؽَأْنسَمِْمٛمََعَهَ٘مَذا,هَمَيَ إِٞمَّ

َأْوـَمْٜمَر زمُِِمََميمِِف ِف ـَمْٜمَرىَمٖمِّ َحِِبََِم ًَ ََم َٞمَٖمَّمَٜم٣م,شُمؿَّ زَم٥ًمفَمعَمإَْرِض,شُمؿَّ ِفَضْ زمَِ٘مٖمِّ

َحِِبََِمَوصْمَٜمفُؾِمََميمِِفزمَِ٘مٖمِّ ًَ ََم .شِف,شُمؿَّ

ٌُْداهللَِّ: فَْمَٚمِش,هَمَٗم٣مَلفَم ْٕ ا ـِ ٍر؟َوَزاَدَئْمعَم,فَم َأهَمَٙمْؿسَمَرفُمَٚمَرََلَْيْٗمٛمَْعزمَِٗمْقِلفَمَمَّ

َٚمْعوَمْقَل ًْ ْسَم َوَأيِبَُمقؽَمك,هَمَٗم٣مَلَأزُمقَُمقؽَمك:َأََل ٌِْداهللَِّ ََمَعفَم ؾَمِٗمٝمٍؼ:ىُمٛم٦ُْم ـْ فَم

٦ٌُْم هَمَٟمصْمٛمَ َوَأْٞم٦َم, َأَٞم٣م زَمَٔمَثٛمِل َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل إِنَّ يمُِٔمَٚمَر: ٍر فَمَمَّ

هَمَٗم٣مَل: َٞم٣مُه, هَمَٟمطْمػَمْ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل هَمَٟمسَمْٝمٛم٣َم ِٔمٝمِد, ْ٘م٦ُمزم٣ِميمِمَّ هَمَتَٚمٔمَّ

ََمىَم٣مَنَيْ٘مِٖمٝمَؽَه٘مَ» ْٝمِفَواضِمَدةًإِٞمَّ َحَوصْمَٜمُفَوىَمٖمَّ ًَ شَذا.َوََم
(ٔ)

.

همحج٥مأيبَمقؽمكريضاهللفمٛمفٞمٗمٙمٝم٥مٞمٌقي٥م,وضمج٥مازمـَمًٔمقدريضاهلل

دمهذا هلاظمٗمدَم٥م أيبَمقؽمكإؾمٔمريريضاهللفمٛمف همحج٥م فمٗمٙمٝم٥م, فمٛمف

 ايم٣ٌمب,واهللأفمٙمؿ.

وومدأطمرجفمٌدايمرزاقدمَمِمٛمٖمففمـايمّمح٣مكأنازمـَمًٔمقدريضاهلل

."ٓيِمقمضمتكيٕمتًؾ"فمٛمفٞمزلفمـومقيمفدماجلٛم٤م:

ُالتٌممٌُرفعُالحدث,ُأمٌُبٌحُالصالةُفقط:

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمهذهاظمًٟميم٥مإلمأومقال:

                                                           
 (.ٖٛٙ(, ومسلم )ٖٚٗالبخاري ) (ٔ)
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ٝمٚمؿهم١مٞمفَمٛمٜمؿَمـيٗمقلزمٟمٞمفراهمعيمٙمحدثىمٙمًٝم٣م,زمحٝم٧مأٞمفَمـسماألول:

ايمٕمًؾزمٔمدذيمؽ ٓيٙمزَمف وأيبهريرة, ايمٗمقلَي٣ميمٖمفضمدي٧مأيبذر, وهذا

َؿوَم٣مَل:وهمٝمف:ريضاهللفمٛمٜمَم, فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ َصعمَّ َرؽُمقَلاهللِ ِٔمٝمَد»َأنَّ ايمِمَّ إِنَّ

فُ ًَّ هَمْٙمُٝمِٚم اظم٣َْمَء َوصَمَد هَم١مَِذا ؽِمٛمكَِم, فَممْمَ اظم٣َْمَء ََيِِد ْ ََل َوإِْن ٙمِِؿ, ًْ اظمُْ ؿَمُٜمقُر ايمْمَّٝم٤َِّم

َذيمَِؽطَمغْمٌ سَمُف,هَم١مِنَّ شزَممَمَ
(ٔ)

.

صم٣مءدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفِمٚمْ وَم٣مَل:وىمذيمؽَم٣م َراَن,ريضاهللفمٛمف

َصاَلسمِِفإَِذاُهَقزمَِرصُمٍؾَُمْٔمَتِزٍل» ـْ اْٞمَٖمَتَؾَِم زم٣ِميمٛم٣َّمِس,هَمَٙمَمَّ اَلِة,هَمَِمعمَّ َوُٞمقِدَيزم٣ِميمِمَّ

 وَم٣مَل: ايمَٗمْقِم, ََمَع ُيَِمؾِّ ْ »ََل ايمَٗمْقِم؟ََم٣م ََمَع َ سُمَِمقمِّ َأْن هُماَلُن َي٣م ََمٛمََٔمَؽ وَم٣مَل:ش

ُفَيْ٘مِٖمٝمَؽ»َأَص٣مزَمْتٛمِلصَمٛم٣َمزَم٥ٌمَوَََٓم٣مَء,وَم٣مَل: ِٔمٝمِد,هَم١مِٞمَّ شفَمَٙمْٝمَؽزم٣ِميمِمَّ ؽَم٣مَرايمٛمٌَِّل  ,شُمؿَّ

ايمَٔمَْمِش, ـَ اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ,هَم٣مؾْمَتَ٘مكإيَِمْٝمِفايمٛم٣َّمُسَِم َنآطِمُرَذاَكَأْن..َوىَم٣م.َصعمَّ

ََم٣مٍء,وَم٣مَل: ـْ شاْذَه٤ْمهَمَٟمهْمِرنْمُففَمَٙمْٝمَؽ»َأفْمَْمكايمَِّذيَأَص٣مزَمْتُفاجَلٛم٣َمزَم٥ُمإَِٞم٣مًءَِم
(ٕ)

.

زم٤ًٌمالقولُالثانً: ويمذيمؽاطمتٙمٖمقا َمٌٝمحيمٙمِمالة, هق إٞمَم ايمتٝمٚمؿ أن

ِمعمزمففمدةصٙمقات,أمصالةواضمدة؟هذاايمٗمقل,هؾسمُ

نيِمقمَم٣مؾم٣مءَمـصٙمقاتَم٣مدامَلحيدث,وَم٣مداموؽمٝمٟميتأٞمفَيقزيمفأ

ومداظم٣مء.٣مَلَيدَم٣مءظمـىم٣منهم

                                                           
 (, وصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في صحيح السنن.ٕٕٖ(, والنسائي )ٕٗٔأخرجو الترمذي ) (ٔ(
 (.ٕٛٙ(, واللفظ لو, ومسلم )ٖٗٗالبخاري ) (ٕ)
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ىم٣منهم٣مومًدايمٙمَمء,ـأٞمفيرهمعاحلدثَم٠مومًت٣مإلمأنَيداظم٣مءظمالقولُالثالث:

أفمدل وهذا زمممسمف, يٚمًف أن وسمٔمكم وصم٤مفمٙمٝمف اظم٣مء وصمد اظمذاه٤مهم١مذا

.وهقومقلمجٜمقرأهؾايمٔمٙمؿوإومقال

ُُ:(2/64فًُأضواءُالبٌانُ)ُرحمهُهللاُتعالىُالشنقٌطًالعالمةُقالُ

ـََيْٓمَٜمرُايمَِّذي َِديم٥َّمَِِم ْٕ ُا َنَّ;ايمث٣َّميم٧ِِمايْمَٗمْقلِسَمَٔمكم 
َِديم٥َّمَِٕ ْٕ سَمٛمَْتٓمِؿُا َٓ َيُ٘مقنَُو

ْٚمعُسَمٛم٣َموُمٌضزَمْٝمٛمَُٜمََم ,ََمَتكَواصِم٤ٌمَواجْلَ ـَ ُٔمقدََِمَراوِمل"دِموَم٣مَلَأَْمَ٘م  ً :"ايم

صَمزُ] ْٚمعُ[ايمرَّ َأَْمَ٘مٛم٣َّمََم٣مََمَتكَواصِم٤ٌمَواجْلَ َّٓ ٌخهَمٙمأِْلَطِمغمِإِ ًْ زُمٝمِّٛم٣َمَٞم

الِثَُُُواْلَقْولُُ ؿََأنَّ:ُهوَُُاْلَمْذُكورُُُالث  َدَثَيْرهَمعُايمتََّٝمٚم  ًت٣مَرهْمًٔم٣ماحْلَ َُم٠َمومَّ ٝم٣ًّم,َٓ ىُمٙمِّ

َوَهَذا فَمْٗماًلَِمٛمْفََُم٣مٞمِعََٓ َٓ فًم٣م,َو َِديم٥َّمُفَمَٙمْٝمفَِديم٦َّْمَووَمْدَذْ ْٕ َنَّ;ا
٥مَِٕ اَلةِِصحَّ ايمِمَّ

ََأنََّيْٙمَزَُمَٜم٣مفَمَٙمْٝمَٜم٣ماظمَْْجَٚمعَزمِفِ حُمِْدٍث,نَمغْمُاظمَُِْمقمِّ َٓ فِمٝم٣ًّميُمُزوًَم٣مصُمٛم٤ٍُمَو َذْ َٓ

 .همِٝمفِؾَمؽَّ

٣ملَِوُوصُمقُب ًَ
نْمتِ ِٓ َأْيًّم٣مفَمَٙمْٝمفِاظمَْْجَٚمعِإَِْمَ٘م٣مٞمِفِفِمٛمَْدَؽَذيمِزَمْٔمَدايْمُقُوقءَِأوِا

فِمٝم٣ًّميُمُزوًَم٣مَيْٙمَزَُمفُ َذْ َٓ َدَثَوَأنَّهمِٝمِف,ؾَمؽَّ َُْمْْمَٙمًٗم٣ماحْلَ ٝم٥َِّم,َيْرسَمِٖمعََْل ُزم٣ِميْمُ٘مٙمِّ هَمٝمََتَٔمكمَّ

ْرسمَِٖم٣معُ ِٓ ٦ُما اظم٠َُْمومَّ مَََم٣مفَمَٙمْٝمفُِيُْم٘مُِؾَويَم٘مِٛمَّفُايمٓم٣َّمِهُر,ُهقََهَذا. ضَمِدي٧ِمدِمسَمَٗمدَّ

ـِفَمْٚمِرو فُايْمَٔم٣مِص,زْم -َأٞمَّ يَمفُوَم٣مَل-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ْٝم٦َم": َصٙمَّ

رََووَمْد,"صُمٛم٤ٌُمَوَأْٞم٦َمزمَِٟمْصَح٣مزمَِؽ فَم٣مَِمؾَِووْم٦َمَأنَّايْمَٔمَرزمِٝم٥َّمِفُمَٙمََمءِفِمٛمَْدسَمَٗمرَّ

٣ملِ ٣مِل,َووْم٦ُمزمَِٔمْٝمٛمِفُِهقَاحْلَ ٣مُلاحْلَ َٞم٣منِإًِذاَوفَم٣مَِمُٙمَٜم٣مهَم٣محْلَ ََم٣مِن,دِمَُمْٗمؼَمِ :هَمَٗمْقيُمَؽايمزَّ

ََمَثاًل,َو٣مضِمً٘م٣مَزْيٌدصَم٣مءَ َٓ َووْم٦ُمزمَِٔمٝمْٛمِفُِهقَهمِٝمفِاظمَِْجلءَِووْم٦َمَأنَّدِمؾَمؽَّ
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ِحِؽ, ٣ًٌمىَمْقٞمِفَِووْم٦ُمزمَِٔمْٝمٛمِفُِهقََصاَلسمِِف,هَمَقوْم٦ُمَوفَمَٙمْٝمفِايمّمَّ َنَّ;صُمٛمُ
٣مَلِٕ ِهلَاحْلَ

٣ًٌمىَمْقُٞمفُ ْٝم٦َم"وَمْقيُمفَُوفَم٣مَِمُٙمَٜم٣مصُمٛمُ اَلةََأنَّهَمَٝمْٙمَزمُ,"َصٙمَّ ٛم٣َمزَم٥مَايمِمَّ َُمتَِّحٌد,َواجْلَ َٓ َو

٣مَلَأنََّذىَمْرَٞم٣مهمِٝمََمَيْٗمَدُح َرةَاحْلَ اظمَُْٗمدَّ ََم٣مِن,دِمفَم٣مَِمَٙمَٜم٣مسُمَٗم٣مِرنَُٓ :َٔم٣ملَمسمَىَمَٗمْقيمِفِايمزَّ

ٌُْتؿْفَمَٙمْٝمُ٘مؿْؽَماَلمٌ
ـَهَم٣مْدطُمُٙمقَه٣مؿمِ َنَّ;[13\33]طَم٣ميمِِدي

ُٙمقدَِٕ رٌاخْلُ ـَُْمَتَٟمطمِّ فَم

ـِ طُمقلَِزََم ـََأيْايمد  ِري ُٙمقدََُمَٗمدِّ َنَّ;همِٝمَٜم٣ماخْلُ
٣مَلِٕ ِدي٧ِمدِماحْلَ ٦ْماظمَْْذىُمقرِاحْلَ ًَ يَمْٝم

ـْ .ايمٛمَّْقعَِهَذاَِم

ـِدِمفَم٣مَِمٙمَِٜم٣مَوزَمكْمَزَمْٝمٛمََٜم٣مهَم٣مظمَُْٗم٣مَرَٞم٥مُ ََم ايمزَّ َٓ ٛم٣َمزَم٥مُىَم٣مَٞم٦ِمَوإَِذاهمِٝمَٜم٣م,ؾَمؽَّ اجْلَ

اَلِة,َووْم٦ِمَٞمْٖمسِدِميَمفُضَم٣مِصَٙم٥مٌ ِدي٧ِم,َهَذاَُمْٗمَت٢َمُهقَىَمََمايمِمَّ هْمعُاحْلَ هَم٣ميمرَّ

٦ُم اظمَْْذىُمقرُاظم٠َُْمومَّ َتِٗمٝمُؿ,َٓ ًْ ـَُي َقاُبَوُيْٚم٘مِ ـْاجْلَ ـَْهَذافَم :َوصْمَٜمكْمَِِم

ُل َوَّ ْٕ فُ:ا -َأٞمَّ ٌَْؾ,"صُمٛم٤ٌُمَوَأْٞم٦َم":يَمفُوَم٣مَل-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ َأنْوَم

َؾإِنِاظمَْْقَتزمَِخْقهمِفِفُمْذَرهَُئْمَٙمؿَ ًَ .انْمَت

ؿُ ـَْواظمَُْتَٝمٚمِّ ؿِاظمٌُِْٝمَحفُمْذَرهُفَمٙمِؿََأنَْوزَمْٔمَدوَمْْمًٔم٣م,٤ٌمصَمٛمَُُمٌِٝمٍحفُمْذرٍنَمغْمَِِم يمِٙمتََّٝمٚم 

هُاظمَْْقِتطَمْقُفُهقَايمَِّذي َْوَوِحَؽ,َأوَمرَّ فَم٣مَدِة,َيْٟمَُمْرهَُوََل زم٣ِمْْلِ فُفَمعَمهَمَدلَّ َأٞمَّ َصعمَّ

.ايْمَقصْمفِـَم٣مِهرَُوَهَذاصُمٛم٤ٍُم,نَمغْمَُوُهقَزمَِٟمْصَح٣مزمِفِ

فُ:ايمث٣َّمِن ٛم٣َمزَم٥مِاؽْمؿَفَمَٙمْٝمفَِأؿْمَٙمَؼَأٞمَّ ٣َمإلَِمَٞمَٓمًرااجْلَ َْأَنَّ ٝم٥َِّم,سَمْرسَمِٖمعََْل ىَم٣منََويَمقْزم٣ِميْمُ٘مٙمِّ

ْٚمرِاؽْمؿِىَم١مؿِْماَلِقصُمٛم٤ٍُم,نَمغْمَُصاَلسمِفَِووْم٦ِمدِم همِٝمفُِهقََووْم٦ٍمدِمايْمَٔمِِمغمِفَمعَماخْلَ
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}ومقيمف:دِمزمَِخْٚمرٍيَمْٝمَس َأَراِنإِنِّ ًراَأفْمٌِمُ دِمََمآيمِفِإلَِمَٞمَٓمًرا,[33\21]{ََخْ

ىػا.سَمَٔم٣ملَماهللَِّفِمٛمَْدَوايْمِٔمْٙمؿُضَم٣مٍل,شَم٣مِن
ُُ:لهحدُالمرضُالذيٌُتٌممُ

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمذيمؽإلمأومقال:

اظمرضايمذيزمفصمروح.أٞمفهمذه٤مزمٔمّمٜمؿإلماألول:

.َمرضأٞمفىمؾوذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمالثانً:

سمٟمطمر أو هٙم٘م٥م, سمقوئف, أو طمًمزم٣منمت٣ًميمف, اظمريضإذا وايمِمحٝمحأن

زمرئ,صم٣مزيمفايمتٝمٚمؿ.

ؽمتدلفمعمذيمؽزمحدي٧مفمٚمروزمـايمٔم٣مصأٞمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفاو

وهقهمٝمفؤمػوؽمٙمؿ ايمٌخ٣مريَمٔمٙمًٗم٣م,ِبؿوهقفمعمصمٛم٣مزم٥م, وومدأطمرصمف

ايمَٔم٣مِص: ـَ فَمْٚمَروزْم َأصْمٛم٤ََمدِميَمْٝمَٙم٥ٍمزَم٣مِرَدٍة,»زمِمٝمٕم٥مايمتٚمريض:همٗم٣مل:َوُيْذىَمُرَأنَّ

 َوسَماَل: َؿ َرضِمٝمًَم}هَمَتَٝمٚمَّ زمُِ٘مْؿ ىَم٣مَن اهللََّ إِنَّ ُ٘مْؿ ًَ َأْٞمُٖم سَمْٗمُتُٙمقا {َوَٓ [13]ايمٛم٣ًمء:

اهللُفمَ َصعمَّ َؿهَمَٙمْؿُئَمٛمِّْػهَمَذىَمَريمِٙمٛمٌَِّلِّ ش.َٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ

اْلَم٣ممأزم ًٓ ايْمَٔم٣مِصريضقوأطمرصمفَمقصق ـِ فَمْٚمِروزْم ـْ داوددمؽمٛمٛمف,فَم

 وَم٣مَل: إِِن»اهللفمٛمف هَمَٟمؾْمَٖمْٗم٦ُم اَلؽِمِؾ  ً ايم َذاِت نَمْزَوِة دِم زَم٣مِرَدٍة يَمْٝمَٙم٥ٍم دِم اضْمَتَٙمْٚم٦ُم

شُمؿَّ ْٚم٦ُم, هَمَتَٝمٚمَّ َؽ
َأْهٙمِ َأْن ْٙم٦ُم ًَ َذيمَِؽانْمَت هَمَذىَمُروا ٌَْح ايمِم  زمَِٟمْصَح٣ميِب ْٝم٦ُم َصٙمَّ

 هَمَٗم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ َوَأْٞم٦َم»يمِٙمٛمٌَِّلِّ زمَِٟمْصَح٣مزمَِؽ ْٝم٦َم َصٙمَّ فَمْٚمُرو َي٣م
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َيُٗمقُل:شصُمٛم٤ٌُم؟ ؽَمِٚمْٔم٦ُماهللََّ َووُمْٙم٦ُمإِنِّ ٣مِل ًَ
نْمتِ ِٓ ا ـَ َِم زم٣ِميمَِّذيََمَٛمَٔمٛمِل سُمُف هَمَٟمطْمػَمْ

ىَم٣مَنزمُِ٘مْؿَرضِمٝمًَم} اهللََّ ُ٘مْؿإِنَّ ًَ سَمْٗمُتُٙمقاَأْٞمُٖم َٓ [هَمَّمِحَؽَرؽُمقُل13]ايمٛم٣ًمء:{َو

 ٌَغْمٍ صُم ـُ زْم ـِ َْحَ ايمرَّ ٌُْد فَم َداُوَد: َأزُمق وَم٣مَل ؾَمْٝمًئ٣م َيُٗمْؾ ْ َوََل َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ

ضُمَذاهَم٥مَ ـِ ََمْقلَمطَم٣مِرصَم٥َمزْم ي  ُٞمَٖمغْمٍَِمٌْمِ ـِ زْم ٌَغْمِ صُم ـُ ش,َويَمْٝمَسُهَقازْم
(ٔ)

.

صَم٣مزمٍِرريضاهلل ـْ ويًتدلأيًّم٣مفمعمذيمؽزمَمصم٣مءدمؽمٛمـأيبداودَمـفَم

 وَم٣مَل: »فمٛمٜمَم شُمؿَّ َرْأؽِمِف, دِم ُف هَمَُمجَّ ضَمَجٌر َِمٛم٣َّم َرصُماًل هَمَٟمَص٣مَب ؽَمَٖمٍر دِم طَمَرصْمٛم٣َم

َٟمَلَأْصَح٣مزَمُفهَمَٗم٣مَل: ًَ ِؿ؟هَمَٗم٣ميُمقا:ََم٣مَٞمِجُداضْمَتَٙمَؿهَم ُدوَنرِمُرطْمَِم٥ًمدِمايمتََّٝمٚم 
َهْؾجَتِ

 َصعمَّ فَمعَمايمٛمٌَِّلِّ وَمِدَْمٛم٣َم هَمَٙمَمَّ هَمََمَت, َؾ ًَ هَم٣منْمَت اظم٣َْمِء فَمعَم َوَأْٞم٦َمسَمْٗمِدُر يَمَؽُرطْمَِم٥ًم

 هَمَٗم٣مَل: زمَِذيمَِؽ ُأطْمػِمَ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ»اهللُ وَمَتَٙمُٜمُؿ َئْمَٙمُٚمقاوَمَتُٙمقُه ْ ََل إِْذ ؽَمَٟميُمقا َٓ َأ

٠َماُل  ً ايم ََمؾِمَٖم٣مُءايْمِٔملِّ شهَم١مِٞمَّ
(ٕ)

.

                                                           
(, وقاؿ فيو: حديث صحيح, وصححو ٖٔٙ(, وىو في صحيح أبي داود األـ )ٖٖٗأبو داود ) (ٔ)

 ابن حباف, وقاؿ الحافظ: " وإسناده قوي ". وعلقو البخاري. 
(, وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما, وحسنو اإلماـ األلباني في صحيح ٖٖٚ,  ٖٖٙأبو داود ) (ٔ)

خرجو ابن خزيمة وابن حباف في "صحيحهما", (, وقاؿ: حديث حسن. وأٖ٘ٙأبي داود األـ )
وقاؿ الحاكم: " حديث صحيح "! ووافقو الذىبي! وحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قد ذكره 

(, وقاؿ فيو: ىشاـ ابن ٕٕٔاإلماـ الوادعي رحمو اهلل في كتابو أحاديث معلة ظاىرىا الصحة )
د ثقات, ولكن البوصيري يقوؿ في عمار فيو كالـ, وليس ىو المقصود ىنا, وبقية رجاؿ السن

"مصباح الزجاجة": ىذا إسناد منقطع قاؿ الدارقطني األوزاعي عن عطاء مرسل انتهى. رواه أبو 
داود عن نضر بن عاصم األنطاكي حدثنا محمد بن شعيب أخبرني األوزاعي أنو بلغو عن عطاء بن 

ة". وقد ذكر لألوزاعي متابعاً, ولسنا أبي رباح فذكره بإسناده ومتنو. اىػ المراد من "مصباح الزجاج
 بصدد صحة الحديث من ضعفو, ولكن المقصود بياف سند ظاىره الصحة وفيو كالـ.
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وصم٣مءفمٛمدأيبداودَمـضمدي٧مازمـفم٣ٌمسريضاهللفمٛمٜمَم.

حكمُالنٌةُفًُالتٌمم:

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمهذهاظمًٟميم٥مإلمأومقال:

اجلٚمٜمقرفمعمأنايمتٝمٚمؿٓيِمحإٓزمٛمٝم٥م.األول:

زمٔمدمذؿمٝم٥مايمٛمٝم٥م,طم٣ميمػإوزافملواحلًـزمـص٣ميمح,همٗم٣ميمقا:الثانً:

ايمٔمٚمران ايمٌٝم٣منوم٣ميمف دم هٌغمة::, ازمـ وم٣مل ذؿمف, َمـ ايمٛمٝم٥م أن وايمِمحٝمح

اىػوأمجٔمقاأنايمٛمٝم٥مذطدمصح٥مايمتٝمٚمؿ.
زمٝمٛم٥م, إٓ يِمح ٓ ايمقوقء أن وىمَم احلدث, يمرهمع وٕٞمف فم٣ٌمدة, ٕٞمف

همٗمدوم٣ملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ:هم٘مذيمؽايمتٝمٚمؿٓيِمحإٓزمٛمٝم٥م

إٞمَمإفمَملزم٣ميمٛمٝم٥م,ودمرواي٥م:زم٣ميمٛمٝم٣مت.

ُإذاُوجدُالمتٌممُالماءُوهوُفًُصالة:ُ

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمهذهاظمًٟميم٥م:

دماألول: ىم٣من ؽمقاء ايمتٝمٚمؿ, يٌْمؾ أٞمف احلٛم٣مزمٙم٥م َمذه٤م َمـ اظمُمٜمقر

ٛمٝمٖم٥م.ايمِمالة,أوطم٣مرصمٜم٣م,وزمفوم٣ملايمثقري,وأزمقضم

وم٣ملايمُم٣مهمٔملوأزمقشمقروازمـاظمٛمذرإنىم٣مندمايمِمالةَم٢مهمٝمٜم٣م.الثانً:

وومدرويفمـأَحد,أهم٣مدهازمـومداَم٥مدماظمٕمٛمل.

اظم٣مء,أٞمفيٚميضدموصمدوايمِمحٝمحَمـايمٗمقيمكم:أنَمـىم٣مندمصالةشمؿ

صالسمفوٓيٛمٖمِمؾ,شمؿزمٔمدذيمؽيتقوٟميمٌٗمٝم٥مايمِمٙمقات.
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ُحكمُالتٌممُفًُالحضر:ُ

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمهذهاظمًٟميم٥م:

دِم"زمقباْلَم٣ممايمٌخ٣مريدمصحٝمحفهمٗم٣مل:القولُاألول: ِؿ زَم٣مُبايمتََّٝمٚم 

اَلةِ ايمِمَّ هَمْقَت َوطَم٣مَف اظم٣َمَء, ََيِِد ْ ََل إَِذا , "احَلَيِ فمْم٣مء, وم٣مل وزمف ووم٣مل,

دماظمريضفمٛمدهاظم٣مءوَٓيدَمـيٛم٣مويمف,يتٝمٚمؿ.احلًـ:

وأومٌؾازمـفمٚمرريضاهللفمٛمٜمَمَمـأروفدماجلرفهمحيتايمِمالة,

ايمذي صمٜمٝمؿ زمحدي٧مأيب واؽمتدل وايمُمٚمسَمرسمٖمٔم٥م, اظمدٞمٝم٥م ودطمؾ همتٝمٚمؿ

,وأطمرصمفَمًٙمؿَمٔمٙمًٗم٣م,وَم٣مَل: ًٓ ٌََؾ»أطمرصمفايمٌخ٣مريدمصحٝمحفَمقصق َأوْم

َٞمْحِقزمِْئِرمَجَ ـْ َؿَِم فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  َؿفَمَٙمْٝمِفهَمَٙمْؿَيُردَّ ٙمَّ ًَ ٍؾهَمَٙمِٗمَٝمُفَرصُمٌؾهَم

َحزمَِقصْمِٜمِفَوَيَدْيِف, ًَ ٌََؾفَمعَماجِلَداِر,هَمَٚم َؿضَمتَّكَأوْم اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ فَمَٙمْٝمِفايمٛمٌَِّل 

اَلمَشمُ ًَّ فَمَٙمْٝمِفايم َردَّ .شؿَّ

ايمٔمٙمَمء,وَمٛمٜمؿوَيقزأنيِمقمزم٣ميمتٝمٚمؿأىمثرَمـهمريّم٥م,وفمٙمٝمفىمثغمَمـ

أَحد,واحلًـ,وأزمقضمٛمٝمٖم٥م,وؽمٔمٝمدزمـاظمًٝم٤م,وايمزهري.

همريّم٥م إٓ زمف يِمعم ٓ أٞمف إلم وأصح٣مِبَم وايمُم٣مهمٔمل, َم٣ميمؽ, وذه٤م

واضمدة,وفمزاهايمٛمقويدمذحاظمٜمذبإلمأىمثرايمٔمٙمَمء.

ضمتك رهمٔمف فمعم همٝمٌٗمك زم٣ميمتٝمٚمؿ, ضمدشمف رهمع ومد ٕٞمف إول, وايمِمحٝمح

ًءا.حيدث,أوَيدَم٣م

ُُ:(2/66فًُأضواءُالبٌانُ)رحمهُهللاُتعالىُالشنقٌطًُُالعالمةُقال
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لُُِاْلَقْولُُِأَْهلَُُُواْحَتجُ  ِؿ,دِمايْمَقاِرَدةَايمٛم ُِمقَصزمَِٟمنَّ:اأْلَو  همِٝمَٜم٣ميَمْٝمَسايمتََّٝمٚم 

ؿْماَلُق,َوـَم٣مِهُرَه٣مَواضِمٍد,زمَِٖمْرضٍايمتَّْٗمٝمِٝمُد »َوزمَِحِدي٧ِماْْلِ ِٔمٝمدِ: ايمْمَّٝم٤ِِّمايمِمَّ

ٙمِؿُِوُوقءُ ًْ ِدي٧ُم,شاظمُْ -َوزمَِٗمْقيمِفِاحْلَ دِمايمث٣َّمزم٦ِِم-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمٝمْفِاهللََُّصعمَّ

ِحٝمِح »ايمِمَّ َْرُضرِمَوصُمِٔمَٙم٦ْم: ْٕ ِجًداا ًْ سَمَٔم٣ملَمَووَمْقيمِفِ,شَوؿَمُٜمقًراََم ـْ}: َويَم٘مِ

َرىُمؿُْيِريُد .[3/5]{يمُِٝمَْمٜمِّ

اِنًُاْلَقْولُُِأَْهلَُُُواْحَتجُ  ـُِرِويَزمََِم:الث  ـِفَم ٣ٌَّمسٍازْم فَم فُفَمٛمُْٜمََم,َريِضَ :وَم٣مَلَأٞمَّ

ـَ ٛم٥َّمَِِم  ً ايم َّٓ ََأ ؿُِيَِمقمِّ زم٣ِميمتََّٝمٚم  َّٓ ؿُشُمؿََّواضِمَدًة,ََمْ٘مُتقزَم٥مًإِ َووَمْقُليمأِْلُطْمَرى,َيَتَٝمٚمَّ

َح٣ميِبِّ ـَايمِمَّ يَمفَُِم ٛم٥َِّم  ً هْمعِضُمْ٘مؿُايم ِحٝمِحفَمعَمايمرَّ شمكَِم,فِمٛمَْدايمِمَّ اظْمُْحدِّ

ُُصقيمِٝمِّكَم, ْٕ ِدي٧َمَهَذاَأطْمَرَجَوا ,احْلَ اَروُمْْمٛمِل  ٌَْٝمَٜمِٗمل ايمدَّ ـَْوايْم ـِؿَمِريِؼَِم ًَ ـِاحْلَ زْم

ـِفُمََمَرةَ َ٘مؿِفَم ـْاحْلَ ـُفَمٛمُْف,جُم٣َمِهدٍفَم ًَ اَؤِمٝمٌػَواحْلَ ـُهمِٝمفِوَم٣مَلصِمدًّ دِمضَمَجرٍازْم

وٌك,:شايمتَّْٗمِري٤ِم» ٙمٌِؿ,همِٝمفَِووَم٣مَلََمؼْمُ ًْ ََم٥مِدِمَُم شَمٛم٣َم:َصِحٝمِحفَُِمَٗمدِّ ـُحَمُْٚمقدُضَمدَّ زْم

شَمٛم٣َمنَمْٝماَلَن, ٥ٌَمُرِموَم٣مَل:وَم٣مَلَداُودََأزُمقضَمدَّ ـَصَمِريرَاْئ٦ِم:ؾُمْٔم :يَمفُهَمُٗمْؾضَم٣مِزٍم,زْم َٓ

 ـِسَمْرِويََأنْيَمَؽحَيِؾ  ـِفَم ًَ ـِاحْلَ فُفُمََمَرَة,زْم .َيْ٘مِذُبهَم١مِٞمَّ

ًَُُُّوَقالَُ َهِق ٌْ اُاْلَب :ُسَنِنهُُِِفًُاْلَحِدٌثََُُهَذاَُساقَُُلَم 

ـُ ًَ ـُاحْلَ فُمََمَرةَزْم َٓ ىػازمِِف,حُيَْت٨م 
دٍَأزُمقَوُهقَ ٌََجقِم حُمَٚمَّ ُهؿُايْم َٓ قازَمْٕمَداَد,وَم٣ميِضايْمُ٘مقدِم ََمْق زمََِمَأْيًّم٣مَواضْمَتج 

ـُِرِويَ ـِفَم ,فُمَٚمَر,ازْم ـَِوفَمْٚمِروَوفَمقِمٍّ ٣مفَمَٙمْٝمِٜمْؿ,ََمْقوُمقهًم٣مايْمَٔم٣مصِزْم ـَُأَمَّ فُمَٚمرَازْم

,فَمٛمْفُهَمَرَواهُ ٌَْٝمَٜمِٗمل  ٣مىمِؿُايمْ ـَْواحْلَ ضَْمَقِل,فَم٣مَِمرٍؿَمِريِؼَِم ْٕ ـْا ـَِٞم٣مهمٍِع,فَم ـِفَم ازْم
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ؿُ:وَم٣مَلفُمَٚمرَ َيَتَٝمٚمَّ َْوإِنَْصاَلٍة,يمُِ٘مؾِّ ٌَْٝمَٜمِٗمل وَم٣مَلحُيِْدْث,ََل َوُهقَ:ايْم دِمََم٣مَأَصح 

٣ٌَمِب :وَم٣مَلايْم َٓ ـَخُم٣َميمًِٖم٣ميَمفَُٞمْٔمَٙمؿَُو َح٣مزَم٥مَِِم .ايمِمَّ

ُدهَُُُقالَُ ٌِّ َُُُعَفاُ-ُُمَق كَهَذاَوَِمْثُؾ:-َُعْنهُُُهللا  ٚمَّ ًَ َوُهقَؽُمُ٘مقسمًِٝم٣م,إمِْج٣َمفًم٣مُي

٥مٌ َـّايْمُٔمَٙمََمِء,َأىْمَثرِفِمٛمَْدضُمجَّ
ـَِأشَمرََويَم٘مِ َحفُايمَِّذيَهَذافُمَٚمرَازْم ,َصحَّ ٌَْٝمَٜمِٗمل  ايْم

ـَُوؽَمَ٘م٦َم همِٝمفِسَمَ٘مٙمَّؿَ,شَوايْمَٖمْتِح»,شايمتَّْٙمِخٝمصِ»دِميَمفُسَمِْمِحٝمِحفِفَمعَمضَمَجرٍازْم

ضَْمَقَلفَم٣مَِمًرازمَِٟمنَّايْمِٔمْٙمؿَِأْهؾِزَمْٔمُض ْٕ َٖمفُا ـُؽُمْٖمَٝم٣منَُؤمَّ ُدفُمَٝمْٝمٛم٥ََم,زْم ـَُوَأَْحَ زْم

ٌٍَؾ, َووِمٝمَؾضَمٛمْ ْ: َٚمعََْل ًْ ـَْي َػَٞم٣مهمٍِع,َِم شََمرََهَذاَوَؤمَّ ْٕ ـُا طِماَلهَمفَُوَٞمَٗمَؾضَمْزمٍازْم

ـِ ـِفَم ٣ٌَّمٍس,ازْم ـَُووَم٣مَلفَم ٌَْٝمَٜمِٗملََّأنََّذىَمرََأنْزَمْٔمَد:شايْمَٖمْتِح»دِمضَمَجرٍازْم :وَم٣مَلايْم َٓ

٤َمخُم٣َميمًِٖم٣م,يَمفَُٞمْٔمَٙمؿُ ـَُرَواهُزمََِمَوسُمُٔمٗمِّ ـِاظمُْٛمِْذرِازْم ـِفَم ٣ٌَّمٍس,ازْم فُفَم َأٞمَّ .ََي٤ُِمَٓ

٣م ـُفَمْٚمُروَوَأَمَّ ,فَمٛمْفُهَمَرَواهُايْمَٔم٣مصِزْم اَروُمْْمٛمِل  ,ايمدَّ ـَْوايْمٌَْٝمَٜمِٗمل  ٌْدِؿَمِريِؼَِم فَم

اِق زَّ ـْايمرَّ ـََْمْٔمَٚمرٍفَم ـَفَمْٚمَروَأنَّوَمَت٣مَدَة,فَم ؿُىَم٣منَايْمَٔم٣مصِزْم َيَتَٝمٚمَّ َوزمِفَِصاَلٍة,يمُِ٘مؾِّ

ـُوَم٣ميَمفَُوفَمْٚمٍرو,وَمَت٣مَدَة,زَمكْمَؾَمِديٌدإِْرؽَم٣مٌلهمِٝمفَِوَهَذاوَمَت٣مَدُة,ُيْٖمتِلىَم٣منَ دِمضَمَجرٍازْم

ٌَْٝمَٜمِٗمل ,شايمتَّْٙمِخٝمصِ» ـِ»دِمَوايْم ٛمَ  ً ىايم ٣مـَم٣مِهٌر,قََوهُشايْمُ٘مػْمَ فَمٛمْفُهَمَرَواهُفَمقِم َوَأَمَّ

اَروُمْْمٛمِل  ٣مُجهمِٝمفِزم١ِمؽِْمٛم٣َمدٍَأْيًّم٣مايمدَّ ـُضَمجَّ ٣مِرُثَأْرؿَمَٟمةَزْم فَْمَقُر,َواحْلَ ْٕ ـُوَم٣ميَمفُا ازْم

ٌَْٝمَٜمِٗمل َوَرَواهَُأْيًّم٣م,ضَمَجرٍ ـِ»دِمايْم ٛمَ  ً ىايم ؽْمٛم٣َمدِشايْمُ٘مػْمَ همِٝمفِايمَِّذيزم٣ِمْْلِ

.اظمَْْذىُمقَرانِ
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٣م ٣مُجَأَمَّ ـُضَمجَّ ـُهمِٝمفِوَم٣مَلهَمَٗمْدَأْرؿَمَٟمَة,زْم ىَمثغِمَُصُدوٌق,:شايمتَّْٗمِري٤ِم»دِمضَمَجرٍازْم

َْمٟمِ, ٣مَوايمتَّْديمِٝمِس,اخْلَ ٣مِرُثَوَأَمَّ فَْمَقرُاحْلَ ْٕ ـُهمِٝمفِهَمَٗم٣مَلا :شايمتَّْٗمِري٤ِم»دِمضَمَجرٍازْم

زَمفُ ْٔمٌِل ىَمذَّ هْمِض,َوُرَِملََرْأيِِف,دِمايمُمَّ ىػا.َؤْمٌػضَمِديثِفَِودِمزم٣ِميمرَّ
فَمٛمُْٜمََمَم٣مفائدة:ُ اهللَُّ ٣ٌَّمٍسَريِضَ فَم ـِ صم٣مءدمؽمٛمـايمدارومْمٛملَمـضمدي٧مازْم

 ُؿ»وَم٣مَل: َيَتَٝمٚمَّ شُمؿَّ َواضِمَدًة, َصاَلًة َّٓ إِ ِؿ زم٣ِميمتََّٝمٚم  صُمُؾ ايمرَّ َ ُيَِمقمِّ َٓ  َأْن ٛم٥َِّم  ً ايم ـْ َِم

طُْمَرى ْٕ ا اَلِة شيمِٙمِمَّ
(ٔ)

فُمََمَرَة,  ـُ زْم ـُ ًَ َواحْلَ فمٗمٌف: ايمدارومْمٛمل اْلَم٣مم ووم٣مل

َؤِمٝمٌػ.

وقدُذكرهُالحافظُابنُحجرُرحمهُهللاُفًُهذاُالكتاب,ُوقالُعقبه:

ا. زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍدَؤِمٝمٍػصِمدًّ اَروُمْْمٛمِل  َرَواُهايمدَّ

ُحكمُالتٌممُإلزالةُالنجس:

 أن إلم ايمٔمٙمَمء ي٘مقذه٤ممجٜمقر ويمٝمسْلزايم٥مايمتٝمٚمؿ احلدث, يمرهمع ن

.,ٕنايمٗمرآنوايمًٛم٥مدٓفمعمهذاايمٛمجس

شمقزمف,أوزمدٞمف,همالَيزئفايمتٝمٚمؿ,وإٞمَميٙمزَمفوَي٤مإزايم٥مايمٛمجسَمـوأَم٣م

فمٙمٝمفإزايم٥مايمٛمج٣مؽم٥م,إَم٣مزم٣مظم٣مءإنوصمد,وإَم٣مزمٕمغمذيمؽُم٣مَيٖمٖمٜم٣م,ضمتكوإن

َليذه٤مفمٝمٛمٜم٣مفمعمايمِمحٝمح.

ُالر ُإتٌان ُمستطٌعُحكم ُؼٌر ُأو ُللماء, ا ُعادما ُكان ُإذا ُأهله, جل
ُللماء:

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمذيمؽإلمأومقال:

                                                           
 (.ٓٔٚأخرجو الدارقطني برقم ) (ٔ)
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همذه٤مىمثغمَمـأهؾايمٔمٙمؿإلماظمٛمع.األول:

وذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمإزم٣مضم٥مذيمؽيمف.الثانً:

(:2ُ/17ابنُالمنذرُرحمهُهللاُفًُاألوسط)ُقالوهذاُهوُالصحٌح,ُ

صُمِؾَيُ٘مقُنََمَعَأْهٙمِِفدِم ٣ٌَّمٍس:دِمايمرَّ فَم ـِ ازْم ـِ فَمَْم٣مٍء,فَم ـْ همٗمدروىزمْمريٗمففَم

َؿ. َٖمِرَويَمْٝمَسََمَٔمُٜمْؿََم٣مٌء,هَمَٙمْؿَيَرزَمْٟمؽًم٣مَأْنَيْٕمَُمكَأْهَٙمُفَوَيَتَٝمٚمَّ ًَّ ايم

زَمْ٘مرٍ َأزُمق اظمٛمذر-وَم٣مَل ازمـ :-هق َنَّ
ِٕ  َٞمُٗمقُل4 ايْمَٗمْقِل َذا َأزَم٣مَحَوِِبَ سَمَٔم٣ملَم اهللَ

َذيمَِؽ ضَمْٓمُر ََيُقُز َٓ  زَم٣مضَم٥ِم, فَمعَماْْلِ َأزَم٣مَحهَمُٜمَق َوَِمْٙمَؽايْمَٝمِٚمكِم,هَمََم ْوصَم٥ِم ايمزَّ َوْطَء

ضْمَراِم َواْْلِ ْٝمِض احْلَ ضَم٣مَل َِمٛمُْف َواظمَْْٚمٛمَقَع إمِْج٣َمٍع, َأْو ٛم٥ٍَّم ًُ زمِ َّٓ إِ َِمٛمُْف اظمَْٛمُْع َٓ َو

َوضَم َٝم٣مِم, ٥ٍم,َوايمِمِّ زمُِحجَّ َِمٛمُْف ايْمَقْطِء ِريُؿ ََتْ َووَمَع َوََم٣م َر, ُيَ٘مٖمِّ َأْن ٌَْؾ وَم اظمَُْٓم٣مِهِر ٣مَل

وَم٣مَل ايْمَقْطُء, ايْم٘مَِت٣مِب إزَِم٣مضَم٥ِم َأْصِؾ إلَِم هَمَٚمْرُدوٌد َذيمَِؽ, دِم خُمَْتَٙمٍػهمِٝمِف ىُمؾ  ٣م هَمَٟمَمَّ

ضَمْٝم٧ُمأَ}سَمَٔم٣ملَم: ـْ َِم َـّ ْرَنهَمْٟمسُمقُه َي٥َم.111]ايمٌٗمرة:{ََمَرىُمُؿاهللُهَم١مَِذاسَمَْمٜمَّ ْٔ [ا

زمُِقُوقٍء َصعمَّ ـْ ََم هَمْرَقزَمكْمَ َٓ اظم٣َْمَء,َو ََيُِد َٓ  ـْ َ
ظمِ ؿَمَٜم٣مَرًة َؿ صَمَٔمَؾايمتََّٝمٚم  َووَمْد

َّ ُِم َُم٠َمدٍّ ََيُِداظم٣َْمَء4إِْذىُمؾ  َٓ ٍؿضَمْٝم٧ُم زمَِتَٝمٚم  َصعمَّ ـْ ََم ٣مهُمِرَضفِمٛمَْدُوصُمقِداظم٣َْمَء,َوزَمكْمَ

فَمَٙمْٝمِف.

القولُالثالث: فَمَْم٣مٌء, وَم٣ميَمُف شَم٣ميم٧ٌِم وَمْقٌل َٟميَم٥ِم ًْ اظمَْ ََيُِدَودِم َٓ  ٣مهمِِر ًَ اظمُْ دِم وَم٣مَل

زَمْٝمٛمَُف ىَم٣مَن هَمْٙمُٝمِِم٤ْمَأْهَٙمُف,َوإِْن يَمَٝم٣مٍلهَمَِم٣مفِمًدا َأْرزَمُع اظم٣َْمِء َوزَمكْمَ زَمْٝمٛمَُف ىَم٣مَن اظم٣َْمَء:إِْن

ُثيَمَٝم٣مٍلهَمََمُدوََن٣َمََلُْيِِم٤ْمَأْهَٙمُف.َوزَمْٝمٛمَُفشَماَل
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: ْهِري  اظم٣َْمَء,َوإِْنىَم٣مَنَُمْٔمِززًم٣مَووَم٣مَلايمز  ٣مضَمتَّكَيْٟميِتَ َٖمِرهَماَلَيْٗمَرِْبَ ًَّ إِْنىَم٣مَندِمايم

فِمٛمَْدُهََم٣مٌء. ـْ ٌََٜم٣مَوإِْنََلَْيُ٘م هَماَلزَمْٟمَسَأْنُيِِمٝم

٣مهمِِروَم٣مَلَأزُمقزَمْ٘مٍر: ًَ ْٙمُجٛم٤ُِماظمُْ
ِؿيمِ ٣ٌَمِتايمتََّٝمٚم  ٣ٌَمُرايمَّتِلَذىَمْرَٞم٣مَه٣مدِمزَم٣مِبإشِْم طَْم ْٕ َوا

فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ ٥ِمََم٣موُمْٙمٛم٣َمُه,َووَمْدَرَوْيٛم٣َمفَم ََيُِداظم٣َْمَءَدايم٥ٌَّمفَمعَمِصحَّ َٓ ايمَِّذي

َؿدِمَهَذااظمَْْٔمٛمَكزمَِٔمْٝمٛمِفِ ضَمِديًث٣م.َوؽَمٙمَّ

قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

ايمًٖمر, دم ايمتٝمٚمؿ ذع وصمؾ فمز اهلل ٕن ايمِمحٝمح4 ايمٗمقل هق هذا

.ههمرومديتٝمٚمؿيمٖمٗمداظم٣مء,أويمٔمقزواظم٣ًم

همٚمثاًليمقأناظم٣ًمهمرىم٣منَمٔمفَم٣مء,ويم٘مـٓي٘مٖمٝمفإٓيمٙمممب,ويمقسمقوٟم

ُٗمقا}اهللفمزوصمؾ:وانمتًؾهمٝمفيمٛمٖمذ,َلٞمٙمزَمفزم٣ميمتقو٠موآنمت٣ًمل,يمٗمقل هَم٣مسمَّ

َي٥َم.23]ايمتٕم٣مزمـ:{اهللَََم٣ماؽْمَتَْمْٔمُتؿْ ْٔ [ا

.واهللأفمٙمؿهذههلأهؿَم٣ًمئؾايمتٝمٚمؿ,

**********
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صلى اهلل عليه  -التيمم من خصائص أمة محمد ] 

 [-وسلم 

)–213 ـْ فَم ٌِْداهللَِّ فَم ـِ فَمٛمُْٜمََمصَم٣مزمِِرزْم اهللَُّ ;َريِضَ ايمٛمٌَِّلَّ صعماهللفمٙمٝمف-َأنَّ

غَمَة»وَم٣مَل:-وؽمٙمؿ ًِ فْم٤ِمََم ُتزم٣ِميمر  ُٞمٌِمْ ٌْقِم: وَم َأضَمٌد َـّ ُْئْمَْمُٜم ََل ٣م ًً ُأفْمْمِٝم٦ُمََخْ

اَلُة ايمِمَّ َأْدَرىَمْتُف َرصُمٍؾ ََم هَمَٟمي  َوؿَمُٜمقًرا, ِجًدا ًْ ََم َْرُض ْٕ ا رِم َوصُمِٔمَٙم٦ْم ؾَمْٜمٍر,

هَمٙمْ شُٝمَِمؾِّ
(ٔ)

ِدي٧َم (..َوَذىَمَراحْلَ

ٙمٍِؿ:ضُمَذْيَٖم٥َمَودِمضَمِدي٧ِم)–211 ًْ َوصُمِٔمَٙم٦ْمسُمْرزَمُتَٜم٣ميَمٛم٣َمؿَمُٜمقًرا,إَِذا»فِمٛمَْدَُم

شََلَْٞمِجِداظم٣َْمءَ
(ٕ)

(.

                                                           
وأحلت لي المغانم ولم تحل ألحد قبلي, »( وتمامو: ٕٔ٘(, ومسلم )ٖٖ٘رواه البخاري ) (ٔ)

والسياؽ للبخاري. « ومو خاصة, وبعثت إلى الناس عامةوأعطيت الشفاعة, وكاف النبي يبعث إلى ق
 «.متفق عليو»ىكذا الحديث في األصل دوف ذكر من أخرجو وكتب بالهامش: لعلو سقط تنبيو: 

فضلنا على الناس بثالث: جعلت صفوفنا كصفوؼ المالئكة, »(, وأولو: ٕٕ٘رواه مسلم ) (ٕ)
 الحديث.« وجعلت ... 
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)–212 ـْ َوفَم -فَمقِمٍّ فمٛمف -ريضاهلل َأَْحََد: رِم»فِمٛمَْد اُب َ ايمؼم  َوصُمِٔمَؾ

شؿَمُٜمقًرا
(ٔ)

(.

*******************************الشرح:

ُ.منُخصائصُاألمةُالتٌممُأنُلبٌانُالحدٌثُالمصنؾُساق

ُ ٣م»قوله: ًً شأفمْمٝم٦مَخ : اهلل أيأفمْم٣مه ِبواطمتِمف اخلٚم٥ًم دونذه

.نمغمهَمـإٞمٌٝم٣مء

ٓيٚمٛمعأٞمفأفمْملأىمثرَمـذيمؽ,فمعمَم٣مصم٣مءتزمفإضم٣مدي٧ماظمت٘م٣مشمرةو

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأفمْملهذهدمنمغمَم٣مَمقؿمـ,ويم٘مـيمٔمؾ

اخلٚمسمجٙم٥مواضمدة,واهللأفمٙمؿ.

همّم٣مئؾهذهوخِم٣مئصايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىمثغمةهموإٓ

.٥مىمثغمة,وومدصٛمٖم٦مهمٝمٜم٣ماظمِمٛمٖم٣متإَم

ُ وؽمٙمؿفائدة: آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ِب٣م همّمؾ اخلِم٣مئصايمتل

وأَمتفسمٛمٗمًؿإلمومًٚمكم:

طمِم٣مئصيمٙمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.األولى:

طمِم٣مئصَٕم٥مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.الثانٌة:

                                                           
فقلنا: يا رسوؿ اهلل! ما « أعطيت ما لم يعط أحد من األنبياء»لفظو: ( وتماـ ٖٙٚرواه أحمد ) (ٖ)

نصرت بالرعب, وأعطيت مفاتيح األرض, وسميت: أحمد, وجعل التراب لي طهورا, »ىو؟ قاؿ: 
 «.وجعلت أمتي خير األمم
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ش.َلئمْمٜمـأضمدومٌقم»قوله:ُ

 ايمٕم٣ميم٤م, دم ايم٘مراَم٣مت أن إذ إٞمٌٝم٣مء, َمـ وأي٣متأي واظمٔمجزات,

ايمٌٝمٛم٣متٓضمٗم٥مهلؿ.

وٕنأي٥موايم٘مراَم٥مايمتلهليمٙمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,هل

ىمراَم٥مَٕمتفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

زمٝمٛمَمايم٘مراَم٥مايمتلسم٘مقنيمُمخص,أويمٖمرد,إٞمَمسمتٔمٙمؼزمف.

ش.وٞمٌمتزم٣ميمرفم٤مَمًغمةؾمٜمر»قوله:ُ

وم وم٣مل: فمٚمر ازمـ ىمحدي٧م وؽمٙمؿ:وهذا فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل ٣مل

وصمٔمؾ,زمٔمث٦مزمكميدىايم٣ًمفم٥مزم٣ميمًٝمػضمتكئمٌداهللوضمدهٓذيؽيمف»

وَمـ,وصمٔمؾايمذلوايمِمٕم٣مرفمعمَمـطم٣ميمػأَمرى,رزوملَت٦مـمؾرحمل

شسمُمٌفزمٗمقمهمٜمقَمٛمٜمؿ
(ٔ)

.

هم٣مهللفمزوصمؾومدٞمٌمٞمٌٝمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿزم٣ميمرفم٤مضمٝم٧م

ايم٘مٖم٣مر, وٓيٚمٛمعأَنؿَي٣مهمقٞمفدمَي٣مهمف وَي٣مهمقندفمقسمف,فمعمَمًغمةؾمٜمر,

أىمثرَمـذيمؽ,وإٞمَمُذىمرايمُمٜمريمٌٔمدايمًغمهمٝمف.

                                                           
( وابن أبى ٕ/ٕٜ( وعبد بن حميد في " المنتخب من المسند " )ؽ ٕٜو ٓ٘/ٕأخرجو أحمد ) (ٔ)

( ٕ/ٓٔٔ( وأبو سعيد ابن األعرابي في " المعجم " )ؽ ٔ/ٓ٘ٔ/ٚ" المصنف " )شيبة في 
(, وىو في اإلرواء لْلماـ االلباني رحمو اهلل برقم ٕ/ٗ٘والهروي في " ذـ الكالـ " )ؽ 

 (, وقاؿ: صحيح.ٜٕٙٔ)
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آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل دفمقة َيُمقن ايم٘مٖم٣مر زمٟمن يمٛمالضمظ وإٞمٛم٣م

وؽمٙمؿدماظمممقواظمٕمرب,َمعأٞمفومدَم٢مفمعمومٌضروحايمٛمٌلصعماهلل

ؽمٛم٥م.شمالشمكمـأيمػوأرزمٔمَمئ٥موفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأىمثرَم

أَنؿَيُمقنديٛمفايمذيهقايمديـايمٓم٣مهرايمٕم٣ميم٤مايمٗم٣مهر,وَمعذيمؽجتد

يمُِٝمْٓمِٜمَرُه}ىمَموم٣ملاهللفمزوصمؾ: ؼِّ احْلَ ـِ َدىَوِدي زم٣ِمهْلُ َرؽُمقيَمُف ايمَِّذيَأْرؽَمَؾ ُهَق

ىُمقنَ ِفَويَمْقىَمِرَهاظْمُمْمِ ىُمٙمِّ ـِ ي [.33]ايمتقزم٥م:{فَمعَمايمدِّ

ش.وصمٔمٙم٦مرمإرضَمًجًداوؿمٜمقًرا»قوله:ُ

أيأناهللفمزوضمؾصغميمفإرضَمًجًدايِمقمضمٝم٧مؾم٣مءَمٛمٜم٣م,ودم

َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ اهللِ َرؽُمقُل وَم٣مَل وَم٣مَل: اخُلْدِريِّ ؽَمِٔمٝمٍد َأيِب ضمدي٧م

مَ» َةَواحَلَمَّ ِجٌدإَِّٓاظمَْْٗمػَمَ ًْ َٜم٣مََم شإَْرُضىُمٙم 
(ٔ)

.

و يًغم, اهللسمٔم٣ملم,ومدودماحلدي٧مىمالم ايمقادفملرَحف اْلَم٣مم داهمعفمٛمف

وطمٙمصزمثٌقسمف.

همٝمجقزيمٙمٚمًٙمؿأنيِمقمضمٝم٧مأدرىمتفايمِمالة,ؽمقاءىم٣مندمؽمٖمٝمٛم٥م,أو

دمؿم٣مئرة,أودمصحراء,أودمَمديٛم٥م,أودمنمغمذيمؽ.

                                                           
(, وقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل في ٘ٗٚ(, وابن ماجو )ٖٚٔ(, والترمذي )ٕٜٗأبو داود ) (ٔ)

(, إسناده صحيح على شرط الشيخين, وكذا قاؿ الحاكم, ووافقو ٚٓ٘صحيح أبي داود األـ )
الذىبي, وصححو أيضا ابن خزيمة وابن حباف, وقّواه ابن حـز وابن دقيق العيد وابن التركماني, 
وقاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية: " أسانيده جيدة ". وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو 

 (. ٖٓٛ برقم )اهلل
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زمٝمٛمَمىم٣مٞم٦مإَمؿايم٣ًمزمٗم٥مٓيِمٙمقنإٓدمزمٝمٔمٜمؿ,أوىمٛم٣مئًٜمؿ,وهذاَمـ

ومقلَمٔمٛمكهمّمؾاهللفمزوصمؾفمعمإَم٥مإذرهمعفمٛمٜمؿاحلرج,وِبذاسمٔمٙمؿأن

َأضَمًدا}اهللفمزوصمؾ: ََمَعاهللَِّ هَماَلسَمْدفُمقا ٣مصِمَدهللَِِّ ًَ اظمَْ ,أنايمٔم٣ٌمدةهللفمز{َوَأنَّ

 وصمؾ.

ُ
ُ

ش.وؿمٜمقًرا»قوله:ُ

إَم٥م, هلذه طمِمٝمِم٥م وهذه احلدث, سمرهمع أَن٣م زمحٝم٧م زم٣ميمتٝمٚمؿ, أي

همْمٜمقرهؿدمؾمٝمئكم:

اظم٣مء,وومدسمٗمدَم٦مأضم٘م٣مَمف.األول:

ايمتٝمٚمؿ,وومدسمٗمدَم٦مزمٔمضَم٣ًمئٙمف.الثانً:

.فم٣ٌمدةيتٗمربِب٣مإلماهللفمزوصمؾأنايمْمٜمقرفٌه:ُو

 زمٝمٛمَم أنيٕمتًؾويًتقفم٤مايمٕمًؾمجٝمعأفمّم٣مئف, دمهم٣مجلٛم٤مَي٤مفمٙمٝمف

ايمتٝمٚمؿَيزئفمٛمفضزم٥مواضمدة,همٝمٚمًحوصمٜمفوىمٖمٝمف.

ُصفةُالتٌمم:ُ

ُُ:(2/59فًُأضواءُالبٌانُ)رحمهُهللاُتعالىُالشنقٌطًُُاإلمامُقال

٣مفَم٥مٌَذَه٤َم ـَمَجَ ٣مهمِِٔمل َِمٛمُْٜمؿُايْمُٔمَٙمََمءَِِم فَمعَمايْمَقصْمفِسَمْٗمِديؿََأنَّإلَِمَوَأْصَح٣مزُمفُايمُمَّ

ـِ ـٌايْمَٝمَدْي ـُْرىْم ِؿ,َأْرىَم٣منَِِم َٖم٣مُقفَمَٙمْٝمفِايمٛمََّقِوي َوضَمَ٘مكايمتََّٝمٚم  ٣مهمِِٔمٝم٥َِّم,اسمِّ ايمُمَّ
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٦ٌَْم ََم٣ميمٌِؽ,َِمٛمُْٜمؿْمَج٣َمفَم٥مٌَوَذَه ـِفَمعَمايْمَقصْمفِسَمْٗمِديؿََأنَّإلَِمَأْصَح٣مزمِفَِوصُمؾ  ايْمَٝمَدْي

.ؽُمٛم٥َّمٌ

ـِفَمعَمايْمَقصْمفِسَمْٗمِديؿَِوَديمِٝمُؾ فُايْمَٝمَدْي ََمفُسَمَٔم٣ملَمَأٞمَّ ٣مِء,آَي٥مِدِموَمدَّ ًَ اظم٣َْمئَِدِة,َوآَي٥مِايمٛمِّ

ُحقا:همِٝمِٜمََموَم٣مَلضَمْٝم٧ُم ًَ .َوَأْيِديُ٘مؿْزمُِقصُمقِهُ٘مؿْهَم٣مَْم

-وَم٣مَلَووَمْد إِنَّ}ومقيمف:َئْمٛمِل,شزمِفِاهللَُّزَمَدأَزمََِمَأزْمَدأُ:»-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ

َٖم٣م َي٥مَ{َواظمَْْرَوةَايمِمَّ ْٔ ََْمِر,زمِِِمٝمَٕم٥مِشازْمَدُءوا»ِرَواَي٣مسمِفِزَمْٔمضَِودِم,[252\1]ا ْٕ ا

ََم٣ممَُوَذَه٤َم ُد,اْْلِ ـَْأَْحَ ,سَمْٗمِديؿِإلَِمَواهَمَٗمفَُوََم ـِ ايْمَٝمَدْي ًّٓ َتِد ًْ َصِحٝمِحدِمَوَردَزمََِمَُم

ٌَُخ٣مِريِّ ؿُ»زَم٣مِبدِمايْم زَم٥مٌايمتََّٝمٚم  ـْ,شَضْ رِضَمِدي٧ِمَِم ـِفَمَمَّ َي٣مِهٍزْم :فَمٛمُْٜمََماهللََُّريِضَ

-ايمٛمٌَِّلََّأنَّ ََم:»يَمفُوَم٣مَل-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ َهَ٘مَذا,سَمِْمٛمَعََأنََّيْ٘مِٖمٝمَؽىَم٣منَإِٞمَّ

َب ْٝمفِهَمَيَ زَم٥مًزمَِ٘مٖمَّ َْرِض,فَمعَمَضْ ْٕ َحشُمؿََّٞمَٖمَّمَٜم٣م,شُمؿَّا ًَ ٣مََم فِـَمْٜمرَِِبَ زمُِِمََميمِِف,ىَمٖمِّ

ِف,ؾِمََميمِفِـَمْٜمرََأوْ َحشُمؿَّزمَِ٘مٖمِّ ًَ ٣مََم ِدي٧َمشَوصْمَٜمفُِِبَ .احْلَ

سمِٝم٤َم,سَمْٗمَتيِضششُمؿَّ»َأنَْوََمْٔمُٙمقمٌ ْ ايْمَقاوََوَأنَّايمؼمَّ ْٚمُٜمقرِفِمٛمَْدسَمْٗمَتِّمٝمفَِٓ ُُىػاُ.اجْلُ
 ايمٗمرآن ودمسمٗمديؿـم٣مهر ايمِمحٝمحكم, دم ومدَم٦مايمقصمف وايمًٛم٥م ايمقصمف,

زمٔمضايمرواي٣متدمَمًٙمؿومدَم٦مايم٘مٖمكم.

 سمٔم٣ملم: نَمُٖمقًرا}ىمٗمقيمف ا فَمُٖمقًّ ىَم٣مَن اهللََّ إِنَّ َوَأْيِديُ٘مْؿ زمُِقصُمقِهُ٘مْؿ ُحقا ًَ {هَم٣مَْم

[.23]ايمٛم٣ًمء:
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ودمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفمَمرزمـي٣مهريضاهللفمٛمٜمَم,وهمٝمفوم٣ملايمٛمٌل

ََمىَم٣مَنَيْ٘مِٖمٝمَؽَهَ٘مَذا»فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ:صعماهلل شإِٞمَّ َصعمَّ َبايمٛمٌَِّل  هَمَيَ

ْٝمفِ َحِِبََِمَوصْمَٜمُفَوىَمٖمَّ ًَ ََم ْٝمِفإَْرَض,َوَٞمَٖمَخهمِٝمِٜمََم,شُمؿَّ َؿزمَِ٘مٖمَّ ش.اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ

ايمٌخ٣مري فمٛمد ي٣مهريضاهللفمٛمٜمَم زمـ دمضمدي٧مفمَمر وصم٣مءترواي٥م

زَم٥ًمفَمعَمإَْرِض,»ٖمظ:زمٙم ِفَضْ َبزمَِ٘مٖمِّ ََمىَم٣مَنَيْ٘مِٖمٝمَؽَأْنسَمِْمٛمََعَهَ٘مَذا,هَمَيَ إِٞمَّ

َحِِبََِم ًَ ََم ِف,شُمؿَّ زمَِ٘مٖمِّ َأْوـَمْٜمَرؾِمََميمِِف زمُِِمََميمِِف ِف ـَمْٜمَرىَمٖمِّ َحِِبََِم ًَ ََم َٞمَٖمَّمَٜم٣م,شُمؿَّ شُمؿَّ

شَوصْمَٜمفُ
(ٔ)

.

 »ويمٖمظَمًٙمؿ: ََم زمَِٝمَدْيَؽَهَ٘مَذاإِٞمَّ سَمُٗمقَل َيْ٘مِٖمٝمَؽَأْن َبزمَِٝمَدْيِفشىَم٣مَن َضَ شُمؿَّ

ْٝمِف,َوَوصْمَٜمفُ ََمَلفَمعَمايْمَٝمِٚمكِم,َوـَم٣مِهَرىَمٖمَّ َحايمُمِّ ًَ ََم زَم٥ًمَواضِمَدًة,شُمؿَّ َْرَضَضْ ْٕ ش.ا

ذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمسمٗمديؿايمقصمفٕٞمفأذف.ومدو

ايمٝمديـٕنايمٌداءةِبَم.وذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمسمٗمديؿ

ـم٣مهر هق ىمَم ايمقصمف ومدم ؽمقاء زم٣مَٕمريـ, َيزئ ايمتٝمٚمؿ أن وايمِمحٝمح

 ـم٣مهر هق ىمَم ايمٝمديـ ومدم أو ايمِمحٝمحكم, دم وايمًٛم٥م دمايمٗمرآن ايمًٛم٥م

.رواي٥مضمدي٧مفمَمرزمـي٣مهريضاهللفمٛمٜمَماظمتٗمدَم٥مَمـايمِمحٝمحكم

قأومرب,واهللأفمٙمؿ.آنوايمًٛم٥م,هإٓأنسمٗمديؿايمقصمففمٚماًلزمٓم٣مهرايمٗمر

ش.همٟميَمرصمؾ»قوله:ُ

                                                           
 (.ٖٛٙ(, ومسلم )ٖٚٗالبخاري ) (ٔ)
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وهذافمعمايمٕم٣ميم٤م,وإٓهمٝمدطمؾدمذيمؽاظمرأة,وايمٔمٌد.

ش.أدرىمتفايمِمالة»قوله:ُ

.صالةايمٛم٣مهمٙم٥مدمىمذيمؽاظمٖمروو٥م,وهذاهقايمٕم٣ميم٤م,وَيقزأي

ّم٥مٓيٖمرإلمأٞمفإنسمٝمٚمؿيمٙموإنىم٣منومدطم٣ميمػزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿوذه٤م

 زمف يِمقم أن سمٝمٚمؿَيقز وإن زمفايمٛم٣مهمٙم٥م, يِمقم أن يمف َيقز ٓ يمٙمٛم٣مهمٙم٥م

ٖمريّم٥م,وزمٔمّمٜمؿصمٔمؾسمٝمٚمؿايمٖمريّم٥مَيزئزمفايمٛم٣مهمٙم٥م,وٓفم٘مس.ايم

ؾم٣مءَمـايمِمٙمقات,وايمِمحٝمحأٞمفإنسمٝمٚمؿيمٙمٛم٣مهمٙم٥مَيقزيمفأنيِمقمزمفَم٣م

.ٞم٣مهمٙم٥م,أوهمريّم٥م

ُألكبر:ُلإذاُتٌممُلرفعُالحدثُاألصؽر,ُولمٌُتٌممُمسألةُ

 سمٝمٚمؿ أنإذا يمف هماليممع يتٝمٚمؿيمٙمحدثإىمػم, وَل يمٙمحدثإصٕمر,

يِمقمزمفأيصالة,ٞم٣مهمٙم٥م,أوهمريّم٥م,وَٓيقزيمفأنيدطمؾدمايمِمالة4ٕٞمف

َم٣مزالفمعماجلٛم٣مزم٥م,وَم٣مزايم٦ماظمرأةفمعمضمٝمّمٜم٣م,أوٞمٖمًٜم٣م,ضمتكيتٝمٚمؿيمرهمع

احلدثإىمػم.

واضمًداصم٣مزيمفذيمؽ.هلَمسمٝمٚمًَموإذامجعاحلدشمكمدمٞمٝم٥مواضمدةوسمٝمٚمؿ

ش.همٙمٝمِمؾ»قوله:ُ

أيومدأزمٝمح٦ميمفايمِمالةيمرهمعاحلدثفمٛمفزم٣ميمتٝمٚمؿ.
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حيدث َل أٞمف ومدر ضمتكيمق َمـايمِمٙمقات, ؾم٣مء َم٣م ويِمقمزمذيمؽايمتٝمٚمؿ

,ىمَمصعمايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿايمِمٙمقاتصم٣مزيمفذيمؽيقًَم٣م

.يقمايمٖمتحزمقوقءواضمد

ٕٞمفإٞمَميت٘مٙمؿفمـَم٣ًمئؾايم٣ٌمبواطمتٌماظمِمٛمػرَحفاهللهذااحلدي٧م4

ويٟمطمذَمـإديم٥مايمُمقاهد.

وأضمٙم٦مرمايمٕمٛم٣مئؿ,وأرؽمٙم٦مإلمايمٛم٣مس»ومقيمف:وُم٣مَليذىمردماحلدي٧م,

ش.ىم٣مهم٥م

ش.ودمضمدي٧مضمذيٖم٥مزمـايمٝمَمنريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

.وومدسمٗمدموؽمٙمؿ,هقص٣مضم٤مهرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمف

ش.وصمٔمٙم٦مسمرزمتٜم٣ميمٛم٣مؿمٜمقر»قوله:ُ

ذاايمٙمٖمظاؽمتدلاجلٚمٜمقرفمعمأنايمتٝمٚمؿٓي٘مقنإٓزم٣ميمؼماب,ٓزمٕمغمه,ِب

وايمِمحٝمحَم٣مسمٗمدم,أٞمفَيقززم٘مؾَم٣مصٔمدفمعموصمفإرض.

ُ:(2ُ/196)ُفًُاألوسطرحمهُهللاُتعالىُقالُابنُالمنذرُ

ومقيمفـم٣مهرذىمرٞم٣مهَم٣مزم٘مؾصم٣مئزاايمتٝمٚمؿرأىَمـضمج٥مَمـي٘مقنأنيُمٌف

فمٙمٝمفيِمقمأنصم٣مزهمَم,وؿمٜمقراَمًجداإرضرمصمٔمٙم٦م:ايمًالمفمٙمٝمف

ذيمؽيرىَٓمـضمج٥مَمـويمٔمؾ,زمٝمٛمٜمَمجلٚمٔمفزمفايمتٝمٚمؿصم٣مزإرضَمـ

رمصمٔمٙم٦م:ايمًالمفمٙمٝمفومقيمف:يٗمقلأنزمؼمابإٓايمتٝمٚمؿَيقزٓ:ويٗمقل

,شؿمٜمقرايمٛم٣مسمرزمتٜم٣موصمٔمٙم٦م»ُوومقيمف:,جمٚمؾ,وؿمٜمقراَمًجداإرض
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ُيمٗمقيمف:صم٣مئززم٣ميمؼمابهم٣ميمتٝمٚمؿاظمجٚمؾَمـأولمومقيمفَمـواظمٖمنَمٖمن

زمفايمتٝمٚمؿَيقزٓسمراباؽمؿفمٙمٝمفيٗمعٓوَم٣م,شؿمٜمقرايمٛم٣مسمرزمتٜم٣موصمٔمٙم٦م»

ىػا.شؿمٜمقرايمٛم٣مسمرزمتٜم٣موصمٔمٙم٦م»ُزمٗمقيمف:اؽمتدٓٓ
ش.إذاَلٞمجداظم٣مء»قوله:ُ

ايمتٝمٚمؿ.َمـذوطهذاذط

ُن:ُوللتٌممُشرطا

فمدموصمقداظم٣مءظمـىم٣منهم٣مومًدايمٙمَمءوهقَمًتْمٝمعفمعماؽمتخداَمف.األول:

٣منواصمًدايمٙمَمء.فمدمايمٗمدرةفمعماؽمتخداماظم٣مءضمتكوإنىمالثانً:

ش.وفمـفمقمفمٛمدأَحد:وصمٔمؾايمؼمابرمؿمٜمقًرا»قوله:ُ

ؤمٝمػفمعم وهق فمٗمٝمؾ, زمـ حمٚمد اهللزمـ فمٌد إؽمٛم٣مده احلدي٧مدم هذا

ايمتلسمٗمدَم٦مدمايم٣ٌمب, َمـأصحإومقال,ويم٘مـاحلدي٧مضمًـزمُمقاهده

ضمدي٧مصم٣مزمرزمـفمٌداهللريضاهللفمٛمٜمَمدمايمِمحٝمحكم,وضمدي٧مضمذيٖم٥مزمـ

ايمٝمَمنريضاهللفمٛمٜمَموهقفمٛمدَمًٙمؿ.

ئم٣مدإلمَم٣مسمٗمدمزمٝم٣مٞمفَمـصمقاز:«وصمٔمؾايمؼماب»ُدمومقيمف:وهذاايمتٗمٝمد

ايمتٝمٚمؿزم٘مؾَم٣مصٔمدفمعموصمفإرضوإٞمَمذىمرزمٔمضأهمرادايمِمٔمٝمد,واهلل

.اظمقهمؼ

**********
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 [صفة التيمم] 

)–213 ـْ َوفَم َي٣مِهٍ ـِ زْم ِر وَم٣مَل:فَمَمَّ فَمٛمُْٜمََم اهللَُّ »َريِضَ صعم-زَمَٔمَثٛمِلايمٛمٌَِّل 

ِٔمٝمِد-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ نْم٦ُمدِمايمِمَّ هَمَتَٚمرَّ اظم٣َْمَء, َأصِمِد هَمَٙمْؿ ٦ٌُْم, هَمَٟمصْمٛمَ دِمضَم٣مصَم٥ٍم,

 َأسَمْٝم٦ُمايمٛمٌَِّلَّ ٥ُم,شُمؿَّ ازمَّ ُغايمدَّ ََتَرَّ هَمَذىَمْرُتَذيمَِؽيَمُف,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ىَمََم

 َي٘مْ»هَمَٗم٣مَل: ىَم٣مَن ََم َهَ٘مَذاإِٞمَّ زمَِٝمَدْيَؽ سَمُٗمقَل َأْن َْرَضشِٖمٝمَؽ ْٕ ا زمَِٝمَدْيِف َب َضَ شُمؿَّ ,

َوَوصْمَٜمفُ ْٝمِف ىَمٖمَّ َوـَم٣مِهَر ايْمَٝمِٚمكِم, فَمعَم ََمَل ايمُمِّ َح ًَ ََم شُمؿَّ َواضِمَدًة, زَم٥ًم َضْ َُمتََّٖمٌؼش

ٙمِؿٍ ًْ ُ
ْٖمُظظمِ فَمَٙمْٝمِف,َوايمٙمَّ

(ٔ)
.

: ٌَُخ٣مِريِّ َب»َودِمِرَواَي٥ٍميمِْٙم َحِِبََِمَوَضَ ًَ ََم َْرَض,َوَٞمَٖمَخهمِٝمِٜمََم,شُمؿَّ ْٕ ْٝمِفا زمَِ٘مٖمَّ

ْٝمفِ شَوصْمَٜمُفَوىَمٖمَّ
(ٕ)

(.

*******************************الشرح:

                                                           
 (.ٖٛٙ(, ومسلم )ٖٚٗرواه البخاري ) (ٔ)
 (.ٖٖٛالبخاري رقم ) (ٕ)
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ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُكٌفٌةُالتٌممُفًُالحدٌث

ؽَمِٔمٝمِدالحدٌثُفٌهُقصة:و ـْ وهلدمصحٝمحاْلَم٣ممَمًٙمؿَمـؿمريؼ:فَم

هَمَٗم٣مَل: َأسَمكفُمَٚمَر, َرصُماًل َأنَّ َأزمِٝمِف, ـْ فَم َأزْمَزى, ـِ زْم ـِ َْحَ ايمرَّ ٌِْد فَم ـِ ٦ٌُْم»زْم َأصْمٛمَ إِنِّ

اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم, َأَِمغَم َي٣م سَمْذىُمُر َأََم٣م ٌر: فَمَمَّ هَمَٗم٣مَل . سُمَِمؾِّ َٓ  هَمَٗم٣مَل: ََم٣مًء َأصِمْد َأَٞم٣مهَمَٙمْؿ إِْذ

ْ٘م٦ُم ٣مَأَٞم٣مهَمَتَٚمٔمَّ ,َوَأَمَّ ٣مَأْٞم٦َمهَمَٙمْؿسُمَِمؾِّ ٌْٛم٣َمهَمَٙمْؿَٞمِجْدََم٣مًء,هَمَٟمَمَّ ٥ٍمهَمَٟمصْمٛمَ يَّ َوَأْٞم٦َمدِمَهِ

 َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمٝمِْف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  هَمَٗم٣مَل ْٝم٦ُم, اِبَوَصٙمَّ َ ايمؼم  َيْ٘مِٖمٝمَؽَأْن»دِم ىَم٣مَن ََم إِٞمَّ

زمَِٝمَد َب ْٝمَؽسَمْيِ َوىَمٖمَّ َوصْمَٜمَؽ, ِِبََِم َح ًَ ْ ََت شُمؿَّ سَمٛمُْٖمَخ, شُمؿَّ َْرَض, ْٕ ا ْيَؽ هَمَٗم٣مَلش

"فُمَٚمُر: ْثزمِِف ُْأضَمدِّ ُروَم٣مَل:إِْنؾِمْئ٦َمََل َي٣مفَمَمَّ ِؼاهللَ شَمٛمِٝمِف"اسمَّ َ٘مُؿ:َوضَمدَّ وَم٣مَلاحْلَ

 َِمْثَؾ َأزمِٝمِف, ـْ فَم َأزْمَزى, ـُ زْم ـِ َْحَ ايمرَّ ٌِْد فَم ـُ ؽَمَٙمَٚم٥ُم,ازْم شَمٛمِل َوضَمدَّ وَم٣مَل: َذرٍّ ضَمِدي٧ِم

َ٘مُؿ,هَمَٗم٣مَلفُمَٚمُر:ُٞمَقيمِّٝمَؽََم٣مسَمَقيمَّْٝم٦َم ؽْمٛم٣َمِدايمَِّذيَذىَمَراحْلَ ,دِمَهَذااْْلِ َذرٍّ ـْ شفَم
(ٔ)

.

هذاَمذه٤مفمٚمرزمـاخلْم٣مبريضاهللفمٛمف,وفمٌداهللزمـَمًٔمقدريضو

.سمٗمدم,وذىمرايمٔمٙمَمءرصمقفمٜمَمفمٛمفىمَماهللفمٛمف

ش.فمَمرزمـي٣مهريضاهللفمٛمٜمَم»قوله:ُ

ضمِمؾهلؿزمالءهقأزمقايمٝمٗمٓم٣من,أؽمٙمؿهقوأزمقهوأَمفريضاهللفمٛمٜمؿ,و

دماْلؽمالمزمالءؾمديًدا,همٜمؿَمـايم٣ًمزمٗمكمإويمكمدماْلؽمالم.فمٓمٝمؿ

اْلؽمالمٟمَمف:هم دم ؾمٜمٝمدة أول إذؽمٚمٝم٥م اهلل, يمٔمٛم٥م فمٙمٝمف صمٜمؾ أزمق ومتٙمٜم٣م

ٌُٙمِٜم٣م. ؿمٔمٛمٜم٣مدموُم

                                                           
 (.ٖٛٙمسلم ) (ٔ)
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وىمذيمؽأزمقهازمتقمهمِمػمريضاهللفمٛمف.

ُرحمهُهللاُتعالى:ُأخرجُالحاكمُفًُالمستدركُوقدُ

صَم٣مزمٍِر,ريضاهللفمٛمٜمَم ـْ ٍر-فَم زمَِٔمَمَّ َؿََمرَّ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ َرؽُمقَلاهللَِّ َأنَّ



 هَمَٗم٣مَل: زُمقَن, ُئَمذَّ َوُهْؿ »َوَأْهٙمِِف ٍر, فَمَمَّ آَل وا ََمْقفِمَدىُمُؿَأزْممِمُ هَم١مِنَّ , َي٣مِهٍ َوآَل

ٛم٥َّمُ صَم٣مُه.شاجْلَ ٙمٍِؿ,َوََلَُْيَرِّ ًْ ِطَُم َصِحٝمٌحفَمعَمَذْ

وأَم٣مفمَمرزمـي٣مهريضاهللفمٛمٜمَمفم٣مشضمتكومتؾدمصٖمكم.

ولهُفضائل,ُوشمائل:

يََم}أٞمزلاهللفمزوصمؾدمؾمٟمٞمف: زم٣ِمْْلِ ـ 
َُمْْمَٚمئِ ٌُُف َووَمْٙم ُأىْمِرَه ـْ ََم َّٓ إِ ـْ

َويَم٘مِ ِن

َحزم٣ِميْمُ٘مْٖمِرَصْدًرا َذَ ـْ .{ََم

ُُذلكُالحافظُابنُكثٌرُفًُتفسٌره:ُكماُذكر

 صَمِريٍر: ـُ ازْم ََمْٔمَٚمٍرَووَم٣مَل ـْ فَم شَمْقٍر ـُ زْم ُد حُمَٚمَّ شَمٛم٣َم ضَمدَّ فَْمعَم, ْٕ ا ٌِْد فَم ـُ ازْم شَمٛم٣َم ضَمدَّ

 َأيِبفمٌٝمدة ـْ فَم , َزِريِّ اجْلَ ايْمَ٘مِريِؿ ٌِْد فَم ـْ َأطَمَذفَم وَم٣مَل: َي٣مِهٍ ـِ زْم ِر فَمَمَّ ـِ زْم ِد حُمَٚمَّ

ْؿدِمزَمْٔمِضََم٣مَأَراُدواهَمَُمَ٘م٣مَذيمَِؽ ضَمتَّكوَم٣مَرَِبُ زُمقُه هَمَٔمذَّ َي٣مِهٍ ـَ زْم َر ىُمقَنفَمَمَّ اظمُْمْمِ

فَمَٙمْٝمِفوَ اهللَُّ َصعمَّ َؿ,هَمَٗم٣مَلايمٛمٌَِّل  فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ َصعمَّ ىَمْٝمَػجَتُِد»ؽَمٙمََّؿ:إلَِمايمٛمٌَِّلِّ

ٌََؽ وَمْٙم َوؽَمٙمََّؿ:ش فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  يََمِن.وَم٣مَل زم٣ِمْْلِ ٛم٣ًم
َُمَْمْٚمئِ فَم٣مُدوا»؟وَم٣مَل: إِنَّ

شهَمُٔمْد
(ٔ)

.

                                                           
 (.ٜٙٛٙٔ(, والسنن الكبرى للبيهقي )ٔ٘ٙ/ ٚتفسير الطبري: )  (ٔ)
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ش.زمٔمثٛملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿدمضم٣مصم٥م»قوله:ُ

 وفمعم فمٙمٝمف اهلل ايمٛمٌلصعم ىم٣من وومد احل٣مصم٥م, سمذىمر يرؽمؾَل وؽمٙمؿ آيمف

ايمٌٔمقثَٕمقر:

إَم٣مْلسمٝم٣مٞمفزم٣مٕطم٣ٌمر.األول:

يمٙمدفمقةإلماهللفمزوصمؾوسمٔمٙمٝمؿايمٛم٣مسايمديـ.الثانً:

يمٙمجٜم٣مددمؽمٌٝمؾاهللفمزوصمؾ.الثالث:

.قائ٨ماحلوإَم٣ميمٕمغمذيمؽَمـ

اظمروءة.ماؽمتخدامايمٖم٣موؾيمٕمغمه,وأنذيمؽَٓيرفٌه:ُو

ايمتقىمٝمؾدمىمثغمَمـايمُم٠مون.فٌه:ُو

ش.همٟمصمٛم٦ٌم»قوله:ُ

.زوصم٥مَمٔمفأيضمِمٙم٦ميمفاجلٛم٣مزم٥مزم٣مضمتالم,إذأٞمفَلسم٘مـ

ش.همٙمؿأصمداظم٣مء»قوله:ُ

أيأٞمفيمقوصمداظم٣مءٓنمتًؾ,همٗمدىم٣مٞمقائمٙمٚمقنذيمؽ.

ُو همٜمقإصؾدمأنرهمعايمٛمج٣مؽم٣متفٌه: زم٣مظم٣مء, إٞمَمي٘مقن وإضمداث,

 وصمؾ: فمز اهلل يمٗمقل }ذيمؽ, ـَ َِم ؿَمُٜمقًراَوَأْٞمَزيْمٛم٣َم ََم٣مًء ََمِء ًَّ اهلل{ايم ويمٗمقل ,

َرىُمْؿزمِفِ}ؽمٌح٣مٞمفوسمٔم٣ملم: ََمِءََم٣مًءيمُِٝمَْمٜمِّ ًَّ ايم ـَ ُلفَمَٙمْٝمُ٘مْؿَِم .{َوُيٛمَزِّ

ش.همتٚمرنم٦م»قوله:ُ
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أيسمٗمٙم٦ٌمدمايمؼماب,وأرادريضاهللفمٛمفِبذاأنيًتقفم٤ممجٝمعاجلًؿ,

آؽمتٝمٔم٣مبدمايمِمٔمٝمد.ـمٛم٣ًمَمٛمفأناجلٛم٣مزم٥مظم٣مىم٣مناظم٣مءيًتقفم٤ماجلًؿ,يمزم

ش.دمايمِمٔمٝمد»قوله:ُ

ومدسمٗمدماخلالفدمهذهاظمًٟميم٥م,وايمِمحٝمحأنايمِمٔمٝمدهقَم٣مـمٜمرفمعم

وصمفإرض,َمـضمجر,أوَمدر,أوؾمجر,أوهمرش,أونمغمذيمؽ.

ش.ىمَمسمتٚمرغايمدازم٥م»قوله:ُ

.احلَمرصمقازضبإَمث٣مل,وايمدازم٥ماظمرادِب٣مفٌه:ُ

ويتحركفمعمـمٜمرإرضيٗم٣مليمفدازم٥َّم.وإٓهم٘مؾخمٙمققيدب

}يٗمقلاهللفمزوصمؾ: َّٓ ٍرَيْمغُِمزمَِجٛم٣َمضَمْٝمِفإِ
ؿَم٣مئِ َٓ َْرِضَو ْٕ ٥ٍمدِما َدازمَّ ـْ َوََم٣مَِم

ونَ ِْؿحُيْمَمُ إلَِمَرِبِّ ٍءشُمؿَّ َرْ ـْ ؿْمٛم٣َمدِمايْم٘مَِت٣مِبَِم .{ُأََمٌؿَأَْمَث٣ميُمُ٘مْؿََم٣مهَمرَّ

ش.اهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿشمؿأسمٝم٦مايمٛمٌلصعم»قوله:ُ

أيزمٔمدومّم٣مءضم٣مصمتف.

ش.همذىمرتذيمؽيمف»قوله:ُ

رداظم٣ًمئؾآصمتٜم٣مدي٥مإلمَمـهقأفمٙمؿ.فٌه:ُ

هم١منأص٣مبهمٝمٜم٣مصقزمف,وإنأطمْمٟمهمٝمٜم٣مومقَمف.

٣مَٕمقرايمتلأَمراهللزمصمقازَتدثاْلٞم٣ًمنزمَمضمِمؾيمف,ُم٣ميتٔمٙمؼفٌه:ُو

فمزوصمؾزم٣ميمًؼمهمٝمٜم٣م.
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فٌه:ُو فمٙمٝمف ل,َم٣م ايمرؽمقلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَمـضمًـايمدِّ

وايمًٚم٦م,واهلدي4ضمتكأنأضمدهؿحيدشمفزمَمصٛمعوٓيٛم٘مرذيمؽفمٙمٝمٜمؿ.

ش.إٞمَمي٘مٖمٝمؽأنسمٗمقلزمٝمديؽه٘مذا»قوله:ُ

أيي٘مٖملدمرهمعاجلٛم٣مزم٥مزم٣ميمؼماب,أوزم٣ميمِمٔمٝمد,أنسميبزمٝمدكإرض,

شمؿَتًحوصمٜمؽوىمٖمٝمؽ.

ش.إرضضزم٥مواضمدةشمؿضبزمٝمده»قوله:ُ

يمٙمقصمف واضمدة جتزئضزم٥م أَن٣م ايمٔمٙمؿ, َمـأهؾ اجلٚمٜمقر ومقل هق هذا

وايم٘مٖمكم.

 ايميزمتكمايمُم٣مهمٔملوذه٤م إلم جتزئونمغمه وأَن٣م ايمٌٝم٣من سمٗمدم وومد ,

.ايميزم٥مايمقاضمدة

ش.شمؿَمًحايمُمَملفمعمايمٝمٚمكم»قوله:ُ

أيأٞمفزمدأزم٣ميمٝمٚمكم,ويمقومدرأٞمفَمًحفمعمايمُمَملَم٣مضذيمؽ.

وهذاطمالفـم٣مهرايمٗمرآن,هم١منايمٗمرآن,أٞمفزمدازم٣ميمٝمديـومٌؾايمقصمففٌه:ُو

 وصمؾ: فمز اهلل وم٣مل ضمٝم٧م ايمٝمديـ, ومٌؾ ايمقصمف زمُِقصُمقِهُ٘مْؿ}ومدم ُحقا ًَ هَم٣مَْم

وَمعذيمؽهم٣ميمًٛم٥مَمٖمنةيمٙمٗمرآن,هم٣ميمؼمسمٝم٤مٓيٙمزم.,{َوَأْيِديُ٘مْؿَِمٛمْفُ

ش.وـم٣مهرىمٖمٝمف»قوله:ُ

ايم٘مٖمكم,وٓزمٟمسزمٚمًحزم٣مؿمٛمٜمَم.أيأناظمًحَمتٔمٙمؼزمٓم٣مهر
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ش.ووصمٜمف»قوله:ُ

وهقَمٔمروف,وايمقصمفَم٣مضمِمٙم٦مزمفاظمقاصمٜم٥م.

وٓيٙمزمَمـذيمؽأنيٕمػمايمقصمفزم٣ميمؼماب.

أنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿٞمٖمخ»ظم٣ميٟميتإنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ,

ش.دميديف

ش.وضبزم٘مٖمٝمفإرضوٞمٖمخهمٝمٜمَم»قوله:ُ

 َم٣م ويمٝمسأيْلزايم٥م إلمايمتٔمٌد, فم٣مئدة أناظمًٟميم٥م إذ َمـسمراب, فمٙمؼِب٣م

اظمرادسمٕمٌغمايمقصمف.

ش.شمؿَمًحِبَموصمٜمفوىمٖمٝمف»قوله:ُ

ومدمدمهذهايمرواي٥مايمقصمف,وأطمرايم٘مٖمكم,هم١مَم٣مأنيٗم٣ملأضمدأَمريـ:

أنايمقاوهٛم٣مٓسمٗمتيضايمؼمسمٝم٤م.األول:

وإَم٣مزمَمسمٗمدمزمٝم٣مٞمف,واهللأفمٙمؿ.الثانً:

دمزَمـايمالحدٌثُفوائد:وفًُ آصمتٜم٣مد صمقاز ٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفَمٛمٜم٣م

إٓأنايمقضمليٗمقماظمخْمئ.,وفمعمآيمفوؽمٙمؿ

أنايمِمالةٓسمؼمكزمح٣مل.فٌه:ُو
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 وصمؾ: اهللفمز يمٗمقل سمٝمٚمؿ, وإٓ اظم٣مء وصمد إن اْلٞم٣ًمن ىُمٛمُْتْؿ}هم١من َوإِْن

 َِمٛمُْ٘مْؿ َأضَمٌد صَم٣مَء َأْو ؽَمَٖمٍر فَمعَم َأْو هَمَٙمْؿََمْرَى ٣مَء ًَ ايمٛمِّ ُتُؿ ًْ َََٓم َأْو ِط
ايمَٕم٣مئِ ـَ َِم

ُحقازمُِقصُمقِهُ٘مْؿَوَأْيِديُ٘مْؿَِمٛمْفُ ًَ ٣ًٌمهَم٣مَْم ُٚمقاَصِٔمٝمًداؿَمٝمِّ ُدواََم٣مًءهَمَتَٝمٚمَّ
.{جَتِ

يني٥مايمديـ,إذأناهللفمزوصمؾهمرجفمـاظمًٙمٚمكموفًُهذاُالحدٌث:

رض.إنَلَيدوااظم٣مءأنيتٝمٚمٚمقازمَمصٔمدفمعموصمفإ

ُو ايمث٣مزم٦مفمـفٌه: ايمديمٝمؾ هق ايمٔمٚمدة أن ايمتلذىمرٞم٣مه٣م, ايمٗمِم٥م ذىمر َمع

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,هم١منفمَمرزمـي٣مهريضاهلل فمٛمٜمَمضم٣مجَّ

,واحلٚمدفمٚمرزمـاخلْم٣مبريضاهللفمٛمف,َمعهمّمؾفمٚمروصماليمتففمٙمًَمورسم٥ٌمً

.هللربايمٔم٣مظمكم

**********
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 [بضربتين في التيمممن قال ]

)–230 ـِ فُمَٚمَرَوفَم ـِ ازْم فَمٛمُْٜمََموَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ اهللَُّ صعماهلل-َريِضَ

إلَِماظمِْْرهَمَٗمكْمِ»فمٙمٝمفوؽمٙمؿ: ـِ يمِْٙمَٝمَدْي زَم٥ٌم يمِْٙمَقصْمِف,َوَضْ زَم٥ٌم زَمَت٣مِن:َضْ ُؿَضْ .2شايمتََّٝمٚم 

َح ,َوَصحَّ اَروُمْْمٛمِل  ٥ُمَووْمَٖمفَُرَواُهايمدَّ َئِٚمَّ ْٕ (.ا

*******************************الشرح:

.ؽم٣مقاظمِمٛمػاحلدي٧ميمٌٝم٣منضمجٝم٥مَمـيٗمقلزم٣ميميزمتكم

دمو ئم٣مرضايمث٣مزم٦م, أٞمف إذ ضمج٥م, زمف سمٗمقم ٓ وَمثٙمف احلدي٧مؤمٝمػ,

 إٞمَم وؽمٙمؿ وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف أن َمـ أَمرايمِمحٝمحكمونمغممه٣م,

.◙زميزم٥مواضمدةىمَمسمٗمدمضمدي٧مفمَمر

ٙمٝمسيمفضم٘مؿايمرهمع,إذأنفمٌداهللزمـفمٚمرهماحلدي٧موفمعمايمٗمقلزمقومػ

فئمذريمٛمص,هم١مٞماوطم٣ميمػريضاهللفمٛمٜمَمومداصمتٜمد,وايمِمح٣ميبإذااصمتٜمد

إذأناحلج٥مهلايمديمٝمؾ.,ظمخ٣ميمٖمتف,وٓيت٣مزمعهمٝمٜم٣م

ُ
ُ

                                                           
(, وفيو علي بن ظبياف متروؾ, وقد خالفو يحيى ٙٓٛٔالمرفوع ضعيف جًدا. أخرجو الدارقطني ) (ٔ)

القطاف, وىشيم, وغيرىما, فرووه عن عبيد اهلل بإسناده موقوفًا, ورجح الموقوؼ الدارقطني, 
والبيهقي, وغيرىما. وقد روي بنحوه مرفوًعا عند أبي داود ولكن في إسناده محمد بن ثابت 

وىو ضعيف. وقد أنكر عليو الحفاظ ىذا الحديث, منهم: أحمد وأبو داود والبيهقي العبدي 
 وغيرىم. 
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ش.ايمتٝمٚمؿضزمت٣من»قوله:ُ

ِب٣مايمقصمف,وضزم٥مأطمرىيٚمًحِب٣مايمٝمديـ.أيضزم٥ميٚمًح

هَمَٙمْؿجَتُِدوا}أيًّم٣مَمردود,ٕناهللفمزوصمؾيٗمقل::شاظمرهمٗمكمإلم»قوله:ُ

َِمٛمْفُ َوَأْيِديُ٘مْؿ زمُِقصُمقِهُ٘مْؿ ُحقا ًَ هَم٣مَْم ٣ًٌم ؿَمٝمِّ َصِٔمٝمًدا ُٚمقا هَمَتَٝمٚمَّ أن{ََم٣مًء وَمٔمٙمقم ,

ايمٝمديـدمهذااظمقؿمـ,هلايم٘مٖم٣من.

وؽمٙمؿيدلفمعمَمًحايم٘مٖمكمشمؿإنهمٔمؾايم وفمعمآيمف ٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

همٗمط.

واظمٛم٣مىم٤م,ىمَمألماظمرهمٗمكم,وٓإلمأزم٣مط,إوَليث٦ٌمضمدي٧مدماظمًح

.وزم٣مهللايمتقهمٝمؼسمٗمدم

**********
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 [ما لم يجد الماء]الصعيد وضوء المسلم 

)–232 ـْ -ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَةَوفَم صعم-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ

هَم١مَِذا»اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ: ؽِمٛمكَِم, فَممْمَ اظم٣َْمَء ََيِِد ْ ََل َوإِْن ٙمِِؿ, ًْ اظمُْ ُوُوقُء ِٔمٝمُد ايمِمَّ

سَمفُ ُفزَممَمَ ًَّ شَوصَمَداظم٣َْمَءهَمْٙمَٝمتَِّؼاهللََّ,َويْمُٝمِٚم
(ٔ)

َحُفازمْ اُر,َوَصحَّ ٌَزَّ ايْمَٗمْم٣َّمِن,.َرَواُهايْم ـُ

إِْرؽَم٣ميَمفُ اَروُمْْمٛمِل  َبايمدَّ َصقَّ ـْ
(.]َو[يَم٘مِ

:–231 َِمِذيِّ ْ )َويمِٙمؼمِّ ـْ َأيِبَذرٍّفَم
(ٕ)

َحفُ (.َٞمْحُقُه,َوَصحَّ

*******************************الشرح:

ُللحدثُحتىٌُلقىُ ُرافع ُالصعٌد ُأن ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌان
ُ.الماء

شم٣مزم٦م,وضمدي٧مأيبذرريضاهللفمٛمفأؾمٜمر,زمٚمجٚمقعايمْمريٗمكماحلدي٧مو

ايمًٛمـ زمٔمض دم َمذىمقر أٞمف وؽمٛمـإذ ايمٌزار, َمًٛمد َمـ أؾمٜمر وايمًٛمـ

ايمدارومْمٛمل.

ش.ايمِمٔمٝمدووقءاظمًٙمؿ»قوله:ُ

ديمٝمؾ فمعموصمفظمهذا صٔمد ىمؾَم٣م هق ايمِمٔمٝمد أن ذه٤مَمـذه٤مإلم

تٝمٚمؿوصمقدايمؼماب.إرض,وأٞمفٓيٙمزماظم

ُ

                                                           
 زوائد( وما بعده يشهد لو. ٖٓٔرواه البزار ) (ٔ)
إف الصعيد الطيب طهور المسلم, وإف لم يجد الماء »( ولفظو: ٕٗٔصحيح. رواه الترمذي ) (ٕ)

 «.حديث حسن صحيح»وقاؿ: « ك خيرعشر سنين, فإذا وجد الماء فليمسو بشرتو؛ فإف ذل
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ش.ووقءاظمًٙمؿ»قوله:ُ

ديمٝمؾظم٣مذه٤مإيمٝمفزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿَمـأنايمتٝمٚمؿراهمعيمٙمحدث,وهذه

,َمعأَنؿاطمتٙمٖمقاهمٝمٜم٣مإلمشمالشم٥مأومقال:٦ماظمًٟميم٥مومدسمٗمدَم

أٞمفراهمعَمْمٙمًٗم٣م.األول:

أٞمفَمٌٝمح.الثانً:

أٞمفيرهمعاحلدثَمقومًت٣م.الثالث:

اْلؿمالقوايمتٗمٝمٝمد,ويم٘مـفمـضايمٛمٓمرٕموايمِمحٝمحأٞمفراهمعيمٙمحدثزم

وصم٤م فمعماؽمتٔمَميمف, وومدر اظم٣مء اْلٞم٣ًمن وصمد هم١مذا اظم٣مء, إلمأنَيد َم٠مومًت٣م

.يمرهمعاحلدثفوسمٔمكمفمٙمٝمفأنيًتخدَم

ش.وإنَلجتداظم٣مءفمممؽمٛمكم»قوله:ُ

وهذايمٝمسفمعمايمتحديد,وإٞمَمهقفمعماظم٣ٌميمٕم٥م,أيأناْلٞم٣ًمنَمٔمذوردم

٣ملايمزَم٣من,إذىم٣منَٓيديمفَمـاظم٣مءإَٓم٣مي٘مٖمٝمففمدماؽمتخداماظم٣مء,ويمقؿم

.ًٚمفٓيتحٚمؾآنمت٣ًملظمرضزمفيمْمٔم٣مَمفوذازمف,أوىم٣منصم

ش.هم١مذاوصمداظم٣مءهمٙمٝمتؼاهللويمٝمٚمًفزمممسمف»قوله:ُ

,همٔمٙمٝمفأنيتٗملاهللفمزوصمؾ,وأنفأيإذاوصمداظم٣مء,أواؽمتْم٣معاؽمتٔمَميم

ايمقوقء,إذاضميتايمِمالة.يراومٌف,وأني٣ٌمدرإلمآنمت٣ًمل,أو
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أنسمٗمقىاهللفمزوصمؾؽم٤ٌميم٘مؾهمالح,هم١مناظمراوم٤مهللفمزوصمؾفٌه:ُو

ومٙم٦م وصمؾ فمز هلل اظمراوم٥ٌم ؤمٖم٦مفمٛمده َمـ زمٝمٛمَم ايمْم٣مفم٥م, فمـ يرفمقي ٓ

ؿم٣مفمتفواؽمتج٣مزمتفهللفمزوصمؾ.

ش.ويمٝمٚمًفزمممسمف»قوله:ُ

أييمٝمٕمتًؾويمٝمًتقفم٤مايمٌممةاخل٣مرصمٝم٥مَمـاجلًؿ.

َمرؽمؾ,ويم٘مـيمفؾم٣مهدَمـضمدي٧مأيبذرريضاهللفمٛمف.واحلدي٧م

ش.فمـأيبذرريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

.وومدسمٗمدموهقصمٛمدبزمـصمٛم٣مدةريضاهللفمٛمف,



**********
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ال يعيد من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في ]

 [الوقت

)–233 ـْ َوفَم ْدِريِّ وَم٣مَل:طَمَرَجَرصُماَلِن-ريضاهللفمٛمف-َأيِبؽَمِٔمٝمٍداخْلُ

اَلُة ْتايمِمَّ َٝم٣م,-َويَمْٝمَسََمَٔمُٜمََمََم٣مٌء-دِمؽَمَٖمٍر,هَمَحَيَ ٣ًٌم,هَمَِمٙمَّ ََمَصِٔمٝمًداؿَمٝمِّ هَمَتَٝمٚمَّ

طَمُر, ْٔ اَلَةَوايْمُقُوقَء,َوََلُْئِمِدا ٣مايمِمَّ َوصَمَدااظم٣َْمَءدِمايْمَقوْم٦ِم.هَمَٟمفَم٣مَدَأضَمُدمُهَ شُمؿَّ شُمؿَّ

 هَمَذىَمَراَذيمَِؽيَمُف,هَمَٗم٣مَليمِٙمَِّذيََلُْئِمْد:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َأسَمَٝم٣مَرؽُمقَلاهللَِّ

َصاَلسُمَؽ» َوَأصْمَزَأسْمَؽ ٛم٥ََّم  ً ايم ٦ٌَْم َأَص ش يمِْمطَمِر: سَمكْمِ»َووَم٣مَل ََمرَّ صَْمُر ْٕ ا شيَمَؽ
(ٔ)

.

ل 
٣مئِ ًَ (.َرَواُهَأزُمقَداُوَد,]و[ايمٛمَّ

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُحكمُاًلعادةُإذاُوجدُالماء

ُُ:فًُاألوسطرحمهُهللاُتعالىُقالُابنُالمنذرُ

ـَْأنَّفَمعَمايْمِٔمْٙمؿَِأْهُؾَأمْجَعَ ؿَََم ٣ًٌمَصِٔمٝمًداسَمَٝمٚمَّ اهللَُأََمرَىَمََمؿَمٝمِّ َوصَمَدشُمؿََّوَصعمَّ

اَلةَِووْم٦ِمطُمُروِجزَمْٔمَداظم٣َْمءَ ايمِمَّ ـَْواطْمَتَٙمُٖمقافَمَٙمْٝمفِإفَِم٣مَدةََٓ همِٝمَٚم ؿَِصعمَّ شُمؿَّزم٣ِميمتََّٝمٚم 

ٌَْؾاظم٣َْمءََوصَمَد ؿَم٣مئَِٖم٥مٌهَمَٗم٣ميَم٦ْمايْمَقوْم٦ِمطُمُروِجوَم اَلةَُئِمٝمُد: فَمَْم٣مٍء,وَمْقُلَهَذاايمِمَّ

ـَِوََمْ٘مُحقٍل,َوايْمَٗم٣مؽِمِؿ,َوؿَم٣مُوٍس, ـََوازْم ْهِريِّ,ؽِمغِمي َوَرزمِٝمَٔم٥َم,َوايمز  َواؽْمَتَح٤مَّ

                                                           
(, وقد أعل الحديث باإلرساؿ, فقد رجح الحفاظ أنو من ٖٔٔ(, والنسائي )ٖٖٛرواه أبو داود ) (ٔ)

رواية عطاء بن يسار, عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم بدوف ذكر أبي سعيد الخدري 
 .  والبيهقي, ومن وصلو فقد وىمرضي اهلل عنو, رجح ذلك أبو داود, والدارقطني, 
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َْوَزافِمل  ْٕ ٣ما ـِهمِٝمفَِواطْمُتٙمَِػزمَِقاصِم٤ٍمَذيمَِؽيَمْٝمَس:َووَم٣مَلإفَِم٣مَدهَتَ ـِفَم ًَ هَمَرَوىاحْلَ

فُفَمٛمْفُُيقُٞمُس ي َيِزيُدَوَرَوىايْمَقوْم٦ِمدِمَدامَََم٣مُئِمٝمُد:وَم٣مَلَأٞمَّ ؼَمِ ًْ فُفَمٛمْفُايمت  :وَم٣مَلَأٞمَّ

َٝم٣مرُِهقَ َؾؾَم٣مءَإِنْزم٣ِمخْلِ ًَ َوَأفَم٣مدَانْمَت َّٓ :ؿَم٣مئَِٖم٥مٌَووَم٣ميَم٦ْمَصاَلسُمفََُمَّم٦ْمهَمَٗمْدَوإِ َٓ

ـَُذيمَِؽهَمَٔمَؾفَمَٙمْٝمفِإفَِم٣مَدةَ ْفُمَٚمرَازْم شَمٛم٣َمَوََل ضَمدَّ ـُفَمقِم ُئِمْد ,زْم ـِ ًَ ٌُْدشمٛم٣ماحْلَ اهللِ,فَم

ـْ ـْحَيَْٝمك,شمٛم٣مؽُمْٖمَٝم٣مَن,فَم ـَِٞم٣مهمٍِع,فَم ـِفَم ؿَوَم٣مَلفُمَٚمَر,ازْم ـُسَمَٝمٚمَّ َرْأسٍفَمعَمفُمَٚمرَازْم

ـََِمٝمَٙمكْمَِأوَِْمٝماًلَئْمٛمِل اظمَِْديٛم٥َمَِِم هَمَِمعمَّ ْٚمُسهَمَٗمِدمَايْمَٔمٌْمَ ُئِمدِهَمَٙمؿَُْمْرسَمِٖمَٔم٥مٌَوايمُمَّ

اَلَة, ْٔمٌِل وَم٣مَلَوزمِفِايمِمَّ ـُ٥مَؽَمَٙمٚمََوَأزُمقَوايمٛمََّخِٔمل ايمُمَّ ٌْدِزْم ـِفَم َْحَ َوََم٣ميمٌِؽايمرَّ

٣مهمِِٔمل َوؽُمْٖمَٝم٣منُ ْأِيَوَأْصَح٣مُبَوإؽِْمَح٣مُقَوَأَْحَُدَوايمُمَّ َوىَمَذيمَِؽ:زَمْ٘مرٍَأزُمقوَم٣مَلايمرَّ

ـُِأَِمرَىَمََمهَمْرَوفَُهَذاَأدَّىَووَمْدَٞمُٗمقُل فَمكهَمَٚم فَم٣مَدةََوإََِي٣مَبَذيمَِؽَٞمْٗمَضادَّ اْْلِ

٥مٍهَمْٙمَٝمْٟمِتفَمَٙمْٝمفِ زمُِحجَّ َٓ ٥مََو ـََْمعََٞمْٔمَٙمُٚمَٜم٣مضُمجَّ فَم٣مَدةَفَمَٙمْٝمفَِأْوصَم٤َمََم اْْلِ َٓ هَمْرَقَو

ـْزَمكْمَ ََم ٣مَصعمَّ ًً
٥مٍصَم٣ميمِ ـْايْمِٗمَٝم٣ممِفَمعَمَووَمَدرََأهَم٣مَقشُمؿَّيمِِٔمٙمَّ َوََم فُمْرَي٣مًٞم٣مَصعمَّ َيْٗمِدرَُٓ

ـَْوزَمكْمَايْمَقوْم٦ِمدِمايمثَّْقَبَوصَمَدشُمؿَّشَمْقٍبفَمعَم ََم ؿَِصعمَّ َأنْيَمفََُيُقزُضَمْٝم٧ُمزم٣ِميمتََّٝمٚم 

َ َأنْاظم٣َْمءََوصَمَدشُمؿَُّيَِمقمِّ ىػا.َِمٛمُْٜمؿَْأضَمدٍفَمعَمإفَِم٣مَدةََٓ
ش.طمرجرصمالندمؽمٖمر»قوله:ُ

.َمـإؽمٖم٣مردمؽمٖمرأي

ُوأسفارُالمسلمٌنُكثٌرةُمنها:ُ

ويدطمؾهمٝمفايمرضمٙم٥مدمؿمٙم٤مؽمٖمريمٙمجٜم٣مددمؽمٌٝمؾاهللفمزوصمؾاألول:

وهقأهمّمؾأٞمقاعإؽمٖم٣مروأذهمٜم٣م.ايمٔمٙمؿ
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ؽمٖمريمٙمح٨م,أويمٙمٔمٚمرة.الثانً:

ؽمٖمريمِمٙم٥مإرضم٣مم,وزي٣مرةإوم٣مرب.الثالث:

والرابع: يمٙمتج٣مرة, واؽمٖمر إَمقرايمًٝم٣مضم٥م, َمـ ذيمؽ ونمغم يمٛمزه٥م,

إطمرى.

ش.همحيتايمِمالة»قوله:ُ

.ضميوومتٜم٣مأي

ش.ويمٝمسَمٔمٜمَمَم٣مء»قوله:ُ

أييمٙمتقو٠مزمف.

٣ًٌم»قوله:ُ ش.همتٝمٚمَمصٔمٝمًداؿمٝم

أيزمَمصٔمدفمعموصمفآرض.

٣ًٌم»قوله:ُ أيؿم٣مهًرايمٝمسزمٛمجس,هم١مٞمفَٓيقزايمتٝمٚمؿزم٣ميمٛمجس.ش:ؿمٝم

ش.همِمٙمٝم٣م»قوله:ُ

أيايمِمالةاظمٖمروو٥مفمٙمٝمٜمَمدمذيمؽايمقوم٦م.

ش.شمؿوصمدااظم٣مءدمايمقوم٦م»قوله:ُ

أيومٌؾطمروجووم٦مايمِمالة,وهؾيٙمزماْلفم٣مدةدمهذهاحل٣ميم٥م؟

سمٗمدمأٞمفٓيٙمزماْلفم٣مدة,زمؾإنايمٗمقلايمراصمحضمتكويمقرأي٦ماظم٣مءوأٞم٦م

سمِمقم,ٓيٙمزَمؽومْمعايمِمالة.

ُ
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ُُ:(1/283قالُالمرداويُفًُاإلنصاؾُ)

َرْي٤ٍمزماَِلاظمَْْذَه٤ُمَهَذا,(زَمَْمَٙم٦ْمهمِٝمَٜم٣مَوصَمَدهَُوإِنْ) مَج٣َمِهغمَُوفَمَٙمْٝمفِ.

َْصَح٣مِب ْٕ َوفَمٛمْفُ.ا ٌُْْمُؾ,َٓ ٣م.َصاَلسمِفِدِمَوَيْٚميِضسَم ي اطْمَت٣مَرمُهَ صُمرِّ ْٔ َوَأؿْمَٙمَٗمُٜمََم.ا

ـِجَمَْٚمعِدِم ٌَْحَرْي ايْم َواَي٥مَِهِذهِهَمَٔمعَم. ايمرِّ ََي٤ُِم: ِحٝمِح,فَمعَماظميُِْض  ََمفُايمِمَّ دِموَمدَّ

ـَِوجَمَْٚمعِايْمُٖمُروِع, ٌَْحَرْي َواَي٥مَِهِذهِهَمَٔمعَمايْم ايمرِّ ٣مِرُحوَم٣مَل: ايمُمَّ َوُهقََأْولَم,َوُهقَ:

:َووِمٝمَؾ.َأَْحََدىَماَلمِـَم٣مِهرُ ,ََي٤ُِمَٓ ـْاظميُِْض  ُروُج:َووِمٝمَؾ.َأهْمَّمُؾُهقَيَم٘مِ َِمٛمَْٜم٣ماخْلُ

اَلِف,يمِْٙمُخُروِجَأهْمَّمُؾ, اخْلِ ـْ يُػاَواطْمَت٣مَرهَُِم ِ :ايْمَٖم٣مئِِؼدِموَم٣مَل.صَمْٔمَٖمرٍَأزُمقيمممَّ

َيْٚميِضَوفَمٛمْفُ هَمِٗمٝمَؾ. ُوصُمقزًم٣م: َووِمٝمَؾ. صَمَقاًزا: اظمُْْٕمٛمِلدِمَوَأؿْمَٙمَٗمُٜمََم. دِمَووَم٣مَل.

فَم٣مَي٥مِ َْولَموُمْٙم٦م:ايمرِّ ْٕ ٌَُٜم٣ما ىػا.َٞمْٖماًلوَمْٙم
ش.همٟمفم٣مدأضمدمه٣م»قوله:ُ

آضمتٝم٣مطيمقوقئفوصالسمف,وهذاديمٝمؾأياصمتٜمدوأفم٣مدايمِمالة,وأراد

فمعمأنايمقاوٓسمٗمتيضايمؼمسمٝم٤م,إذأنايمِمالةسمٟميتزمٔمدايمقوقءدائًَم.

ش.وَلئمدأطمر»قوله:ُ

أيأٞمفاىمتٖمكزم٣ميمِمالةإولمايمتلصاله٣مزم٣ميمتٝمٚمؿ.

,فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿهمذىمراذيمؽيمفشمؿأسمٝم٣مرؽمقلاهللصعماهلل»قوله:ُ

ش.نَمٛمٜمَمأيأطمػماهزمَمىم٣م

ش(.أص٦ٌمايمًٛم٥م»)همٗم٣مليمٙمذيَلئمد:قوله:ُ

َمرسمكم4ٕٞمفَمقاهمؼهلديايمٛمٌلصعمزمٚمٔمٛمكأنأصمرهأفمٓمؿَمـايمذيصعم
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اهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

وِبذاسمٔمٙمؿأنإص٣مزم٥مايمًٛم٥مأفمٓمؿَمـىمثرةايمٔم٣ٌمدة,هم١مناظمِمٝم٤ميمٙمًٛم٥ميمف

أصمران:أصمرايمًٛم٥م,وأصمرايمٔم٣ٌمدة.

ش.صالسمؽوأصمزأسمؽ»قوله:ُ

أيسم٘مٖمٝمؽايمِمالةإولم,وومدزمرأتذَمتؽِب٣م.

ش(.يمؽإصمرَمرسمكم»)ووم٣مليممطمر:قوله:ُ

أيٕٞمفصعمَمرسمكم.

شمؿاىمتٖمكِبديايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,واحلدي٧مىمَمسمرى

ُهمٝمفىمالم,وايمٔمٚمؾفمٙمٝمففمٛمدىمثغمَمـأهؾايمٔمٙمؿ.

.ؽمٛمٛمٜمَمأيدم:شرواهأزمقداودوايمٛم٣ًمئل»قوله:ُُ

**********
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 [تيمم من به جروح ونحوها] 

)–232 ـِ ٣ٌَّمٍسَوفَم فَم ـِ اهللَُّفَمٛمُْٜمََمدِموَمْقيمِِفازْم َوإِْنىُمٛمُْتْؿ}فمزوصمؾ:-َريِضَ

ؽَمَٖمرٍ فَمعَم َأْو {ََمْرَى وَم٣مَل: اهللَِّ», ؽَمٌِٝمِؾ دِم َراضَم٥ُم اجْلِ صُمِؾ زم٣ِميمرَّ ىَم٣مَٞم٦ْم إَِذا

ؿََوايْمُٗمُروُح, َؾ:سَمَٝمٚمَّ ًَ شهَمُٝمْجٛم٤ُِم,هَمَٝمَخ٣مُفَأْنَيُٚمقَتإِْنانِْمَت
(ٔ)

 اَروُمْْمٛمِل  .َرَواُهايمدَّ

ارُ ٌَزَّ ََمْقوُمقهًم٣م,َوَرهَمَٔمُفايْم
(ٕ)

٣مىمِؿُ طُمَزْيَٚم٥َم,َواحْلَ ـُ َحُفازْم (.,َوَصحَّ

*******************************الشرح:

ُ ُالتٌمم ُمشروعٌة ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ُجراحةساق ُبه ُلمن
ُ.اوالحدٌثُضعٌؾُمرفوعُا

ُُ:(2ُ/19)ُقالُابنُالمنذرُفًُاألوسط

ـْ ,زمِفِىَم٣منََرصُماًلَأنَّفَمْٙمَٗمَٚم٥َم,فَم ـُهَمَٟمََمَرهُصُمَدِري  ُٔمقدٍازْم ًْ دِمسُمَرازًم٣مَيْٗمَرُبََم

ُحسَمْقرٍَأوْؿَمُْم٦ٍم ًَّ اِبهَمَٝمَتَٚم َ .زم٣ِميمؼم 

َص ؿِدِمجُم٣َمِهٌدَوَرطمَّ .يمِْٙمَٚمْجُدورِايمتََّٝمٚم 

ؿُ:فِمْ٘مِرََم٥مَُووَم٣مَل ُروُحَأوِايْمُٗمُروُحزمِفِايمَِّذيَيَتَٝمٚمَّ .اجْلُ

َص ِديَديمِْٙمَٚمِريضَِذيمَِؽدِمؿَم٣مُوٌسَوَرطمَّ وَمَت٣مَدُة,وَم٣مَلَوىَمَذيمَِؽاظمََْرَض,ايمُمَّ

ـَُوََح٣َّمدُ َدِري زمِفِايمَِّذي:َوإزِْمَراِهٝمؿُؽُمَٙمْٝمََمَن,َأيِبزْم ؿََأنْاجْلُ .َيَتَٝمٚمَّ

                                                           
 (.ٖٔٔ(, والنسائي )ٖٖٛرواه أبو داود ) (ٔ)
(, ٕٕٚ( والمرفوع رواه ابن خزيمة )ٜ/ ٚٚٔضعيف مرفوًعا. والموقوؼ رواه الدارقطني ) (ٕ)

 (, والصحيح ىو الموقوؼ.٘ٙٔوالحاكم )
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ِٜمََمفَمعَمطَم٣مهَم٣مإَِذاَواظمَْْحُِمقِباظْمَْجُدورِدِم:ََم٣ميمٌِؽوَم٣مَلَوىَمَذيمَِؽ ًِ .َأْٞمُٖم

٣مهمِِٔمل َووَم٣مَل :زم٣ِميْمِٔمَراِقُهقَإِذْ:ايمُمَّ ؿََُيُقزَُٓ َيِدِمايمتََّٝمٚم  احْلَ َّٓ ـَيمَِقاضِمدٍإِ َِم

ـْ:اشْمٛمَكْمِ ٟمَإِنََْي٣َمُفَوٛمْٟمٌَأوْوَمْرٌحزمِفََِم َؾَأوِسَمَقوَّ ًَ ةََأوْايمتََّٙمَػانْمَت ٛمَٟمِؾِمدَّ .ايمّمَّ

َووَم٣مَل ؿََأنْيمِْٙمَٚمْرءِايمَِّذياظمََْرَضَأنَّؽَمِٚمْٔم٦ُمايمَِّذي:زمِِٚمٌْمَ َراِح,دِمَيَتَٝمٚمَّ اجْلِ

فُايْمَٕمْقرَِذاَوايْمُٗمُروِح َراِح4َِمْثُؾىُمٙمَّ فُاجْلِ َٞمَّ ٣مُفِٕ فِدِمََيَ فُإَِذاىُمٙمِّ ًَّ َيٛمْْمَِػَأنْاظم٣َْمءََُم

ـَهَمَٝمُ٘مقنَ فُاظمَُْخقُف,َواظمََْرُضايمتََّٙمُػايمٛمَّْْمِػَِم َِمٛمُْف.َهَذاََي٣َمُفََم٣مَوَأوَمٙم 

فُفَمٛمْفَُوضُم٘مِلَ وَم٣مَلَأٞمَّ َيِدِمَواظْمَِريُض: َدِريَََّمَرُوفُىَم٣منَإَِذااحْلَ َأوِاجْلُ

ُروَح إِنََْي٣َمُفاجْلُ ؿَفَمَٙمْٝمِف,َزاَدْتَأوََْم٣مَت,اظم٣َْمءَََمسَّ سَمَٝمٚمَّ .َوَصعمَّ

ََم:ؿَم٣مئَِٖم٥مٌَووَم٣ميَم٦ْم َصإِٞمَّ ؿِدِمُرطمِّ ايمَِّذييمِْٙمَٚمِريضِايمتََّٝمٚم  ٣ماظم٣َْمَء,ََيُِدَٓ ـْهَمَٟمَمَّ ََم

ِزيفِهَمَٙمْٝمَساظم٣َْمءََوصَمَد َُيْ َّٓ ٣مُلإِ ًَ
نْمتِ ِٓ ا َذىَمرََأنْزَمْٔمَد:وَمْقيمِفِزمَِٓم٣مِهرَِواضْمَت٨مَّ

هُاظمَِْريَض َي٥مَ[23:ايمٛم٣ًمء]{ََم٣مءًجَتُِدواهَمَٙمؿْ}:َونَمغْمَ ْٔ فَمَْم٣مٍء.وَمْقُلَهَذا.ا

ةًاضْمَتَٙمْٚم٦ُمَووَمدِ:فَمَْم٣مءٌوَم٣مَل ْٙم٦ُم,جَمُْدورٌَوَأَٞم٣مََمرَّ ًَ ؿِْهلَهَم٣منْمَت ِٜمؿْهَلُ َوىَم٣منَىُمٙمِّ

ـُ ًَ ٌُفُاظمَْْجُدورِدِمَيُٗمقُلاحْلَ ٛم٣َمزَم٥مُسُمِِمٝم ـُ:اجْلَ خَّ ًَ ُؾاظم٣َْمءُيَمفُُي ًِ زمِِف,هَمَٝمْٕمَت َٓ ـَزُمدََّو َِم

ؾِ ًْ .ايْمُٕم

زَمْ٘مرٍَأزُمقوَم٣مَل لَِوزم٣ِميْمَٗمْقلِ: َوَّ ْٕ َنََّأوُمقُل4ا
وَم٣مَلسَمَٔم٣ملَماهللَِٕ }: َٓ سَمْٗمُتُٙمقاَو

ُ٘مؿْ ًَ ىػا.{َرضِمٝمًَمزمُِ٘مؿْىَم٣منَاهللَإِنََّأْٞمُٖم
ُ
ُ
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ش.{َوإِْنىُمٛمُْتْؿََمْرَىَأْوفَمعَمؽَمَٖمرٍ}فمزوصمؾ:-دمومقيمف»قوله:ُ

ىُمٛمُْتْؿََمْرَىَأْوفَمعَمؽَمَٖمرٍ}أيدمسمٖمًغمومقلاهللفمزوصمؾ: ,وِبذا{َوإِْن

احلدي٧ماضمت٨ممج٣مهغمأهؾايمٔمٙمؿفمعمضمداظمرضاظمٌٝمحيمٙمتٝمٚمؿ.

ش.إذاىم٣مٞم٦مزم٣ميمرصمؾاجلراضم٥مدمؽمٌٝمؾاهلل»قوله:ُ

ُ دمؽمٌٝمؾاهلل»قوله: َمـنمغمش: ضمتكوإنىم٣مٞم٦ماجلراضم٥م ىم٣مؾمٖم٥م, صٖم٥م

طمًمفمعمٞمٖمًفاهلٙم٘م٥م إذا اجلٜم٣مددمؽمٌٝمؾاهللفمزوصمؾجل٣مزيمفأنيتٝمٚمؿ,

زمقصقلاظم٣مءإلماجلرح,أوسمٟمطمرايمػُمء,أوزي٣مدةإَل.

ش.وايمٗمروح»قوله:ُ

ُوحُوالقروح:ُالفرقُبٌنُالجر

أناجلروحواجلراضم٥مسم٘مقندمايمٕم٣ميم٤مزم٤ًٌمطم٣مرصمل,ىمحديدة,أونمغم

ذيمؽ.

سم٘مقنزم٤ًٌمدَم٣مَمؾ,أوٞمحقذيمؽُم٣مَيرجدماجلًؿ.والقروح:

ش.همٝمجٛم٤م»قوله:ُ

أيَتِمؾيمفاجلٛم٣مزم٥م,زم٣مضمتالم,أوٞمحقذيمؽَمـإؽم٣ٌمباظمقصم٥ٌمهل٣م.

ش.همٝمخ٣مفأنيٚمقتإنانمتًؾ»قوله:ُ

فٌه:ُ ؽَمٌِٝمِؾ}صمقازاخلقفايمْمٌٝمٔمل,وومدوم٣ملاهللفمزوصمؾ: دِم َوَأْٞمِٖمُٗمقا

ٛمكِمَ ًِ اظمُْح حُي٤ِم  اهللََّ ٛمُقاإِنَّ
ًِ سُمْٙمُٗمقازمَِٟمْيِديُ٘مْؿإلَِمايمتَّْٜمُٙمَ٘م٥ِمَوَأضْم َوَٓ ]ايمٌٗمرة:{اهللَِّ
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زمِ٘مُ}[,ووم٣ملسمٔم٣ملم:235 ىَم٣مَن اهللََّ إِنَّ ُ٘مْؿ ًَ َأْٞمُٖم سَمْٗمُتُٙمقا َرضِمٝمًَمَوَٓ ]ايمٛم٣ًمء:{ْؿ

[.13

أناْلٞم٣ًمنأدرىزمٚمِمٙمحتف.فٌه:ُو

همٝمٛمٌٕملأني٘مقنزمِمغًمافمعمٞمٖمًف,وٓيقرده٣ماظمقارد.

ش.سمٝمٚمؿ»قوله:ُ

أيأنايمتٝمٚمؿَيزئفمـايمٕمًؾ,ضمتكَمعوصمقداظم٣مء.

وهذاَمـيني٥مايمديـ,وهذاَمقاهمؼظم٣مذىمرٞم٣مهَمـأنايمتٝمٚمؿي٘مقنَٕمقر

شمالشم٥م:

همٗمداظم٣مء.األول:

فمقزاظم٣مء.الثانً:

ايمٔمجزفمـاؽمتٔمَملاظم٣مء.الثالث:

ش.رواهايمدارومْمٛملَمقومقهًم٣م»قوله:ُ

أن إذ أٞمٖمسايم٘مت٤مدمزم٣مبايمٖمٗمف, ايمدارومْمٛملَمـ وؽمٛمـ أيدمؽمٛمٛمف,

اْلَم٣ممايمدارومْمٛملمجعزمكمايمٖمٗمف,وايمٔمٙمؿزم٣ميمٔمٙمؾ.

غمَم٣مَمقؿمـوَمعذيمؽرزمَمذىمرىمثغًماَمـإضم٣مدي٧مايمتلومدؤمٖمٜم٣مدمنم

دمذيمؽايم٘مت٣مب,ويم٘مـايم٘مت٣مبدماجلٚمٙم٥مَمـَمراصمعأهؾايمٔمٙمؿ.

ُ
ُ
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ش.ورهمٔمفايمٌزار»قوله:ُ

أيدمَمًٛمده,وَمًٛمدايمٌزارَلي٘متٚمؾ,همٌٔمّمفَم٣مزالَمٖمٗمقًدا,ويم٘مـومد

.(ىمُمػإؽمت٣مرفمـزوائدايمٌزار):اهلٝمثٚملدمفومرزم

ش.وصححفازمـطمزيٚم٥م»قوله:ُ

أيدمصحٝمحف.

ش.واحل٣مىمؿ»قوله:ُ

أيدمَمًتدرىمف.

وفمٛمدهسم٣ًمهؾ.

زمدون ايم٘مػمىزمٚمٔمٛم٣مه, ايمٌٝمٜمٗملدمؽمٛمٛمف صحٝمحفمٛمد ويمٙمٚمقومقفإؽمٛم٣مد

ذىمرأي٥م.

**********
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 [المسح على الجبيرة]

)–235 ـْ -فَمقِمٍَّوفَم -ريضاهللفمٛمف »وَم٣مَل: َزْٞمَديَّ إضِْمَدى ْت اْٞمَ٘مَنَ

 اهللَِّ َرؽُمقَل َٟميَم٦ُم ًَ -هَم صعم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف فَمعَم-اهلل َح ًَ َأَْم َأْن هَمَٟمََمَرِن

٣ٌَمئِرِ شاجْلَ
(ٔ)

ا ٛمٍَدَواٍهصِمدًّ ًَ ََم٣مصَمفزمِ ـُ (..َرَواُهازْم

*******************************الشرح:

ُفًُ ُوما ُالجبائر ُعلى ُالمسح ُحكم ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ساق
ُبابها.

ش.فمقمزمـأيبؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

فمؿايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,وزوجازمٛمتفهم٣مؿمٚم٥مريضهقازمـ

اهللفمٛمٜم٣م,وأزمقاحلًـواحلًكمريضاهللفمٛمٜمَم.

ومتؾريضاهللفمٛمفؾمٜمٝمًدا,ومتٙمففمٌدايمرَحـزمـَمٙمجؿاخل٣مرصمل.

.ودمؽمٛمدهىمذاباواحلدي٧مؤمٝمػصمًد

ش:اٞم٘منتإضمدىزٞمدي»قوله:ُ

هقأضمدفمٓمٚملايم٣ًمفمد,ويمٙم٣ًمفمدزمٖمتحاظمٔمجٚم٥موؽم٘مقنايمٛمقن,ايمزٞمد:

فمٓمَمنىمؾواضمدَمٛمٜمَميًٚمكزٞمد.





                                                           
 وقد كذب.(, وفيو عمرو بن خالد الواسطي, ٚ٘ٙرواه ابن ماجو )الحديث موضوع.  (ٔ)
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ش:همًٟميم٦مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ

 اؽمتخدامأيفمـضم٘مٚمٜم٣م اٞم٘منتاضمت٣مصم٦مإلم إذا ايمٔمٓم٣مم وذيمؽأن

اجل٣ٌمئر,ضمتكسمٗمٝمٚمٜم٣موسمرده٣مإلمَم٘م٣مَن٣م.

ش.همٟمَمرنأنأَمًحفمعماجل٣ٌمئر»قوله:ُ

.اسمٖمؼفمٙمٝمٜم٣مأئٚم٥ماظمذاه٤مإرزمٔم٥موهذهاظمًٟميم٥م

ُ:(2ُ/25)قالُابنُالمنذرُفًُاألوسط

َحَُيِٝمُزونَايْمِٔمْٙمؿَِأْهؾَِوَأىْمَثرُ ًْ ٣ٌَمئِِر,فَمعَماظمَْ ٦ُماجْلَ ًْ ـَْأضْمَٖمظَُويَم فَُأضَمدٍفَم َأٞمَّ

ـَََمٛمَعَ ِحَِم ًْ ٣ٌَمئِرِفَمعَماظمَْ اجْلَ َّٓ ـَْذىَمْرُتََم٣مإِ ,وَمْقرَمَِأضَمدٍَِم ٣مهمِِٔملِّ ءٍايمُمَّ ُرِويََوَرْ

ـِ ـِفَم ـَازْم فُؽِمغِمي ـْؽُمئَِؾَأٞمَّ فُصُمْرٍح,فَمعَمُوِوعََدَواءٍفَم ْهَمَ٘مَٟمٞمَّ َئْمِرْفََل َّٓ إِ

َٞمَرىََم٣م:َووَم٣مَلايْمُقُوقَء, َّٓ .ايْمُقُوقءَإِ

ـَْواضِمدٍنَمغْمَُووَم٣مَل ـَُِمٛمُْٜمؿُايْمِٔمْٙمِؿ,َأْهؾَِِم ًَ هُاحْلَ ٣ٌَمئِرََأنََّونَمغْمُ اجْلَ سُمقَوعَُٓ

 َّٓ .ؿَمَٜم٣مَرةٍفَمعَمإِ

ُٗمقا}:سَمَٔم٣ملَموَم٣مَل َي٥مَ[23:ايمتٕم٣مزمـ]{اؽْمَتَْمْٔمُتؿََْم٣ماهللَهَم٣مسمَّ ْٔ .ا

٦ٌََم ايمٛمٌَِّلََّأنََّوشَم ءٍَأََمْرسُمُ٘مؿْإَِذا:وَم٣مَلَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ََم٣مَِمٛمْفُهَمْٟمسُمقازمًَِمْ

اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ ٛم٥َّمُايْم٘مَِت٣مُبهَمَدلَّ  ً ْايمٛم٣َّمَسَأنَّفَمعَمَوايم َوَهِذهِؿَم٣موَمتِِٜمْؿ,نَمغْمَُيَ٘مٙمَُّٖمقاََل

مْج٣َمعِ ـْىَم٣مْْلِ ِحزَم٣مِبدِمايْمِٔمْٙمؿَِأْهؾَِِم ًْ ٣ٌَمئِِر,فَمعَماظمَْ اجْلَ َّٓ ـَْذىَمْرسُمفََُم٣مإِ َأضَمدَِِم

,وَمْقرَمِ ٣مهمِِٔملِّ ـُِرِويََوََم٣مايمُمَّ ـِفَم ,ازْم ـَ ُحؽِمغِمي ًْ ٣ٌَمئِرِفَمعَمهَم٣مظمَْ ها.صَم٣مئِزٌاجْلَ
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وإٞمَميٕمًؾَم٣ماؽمتْم٣معأٞمفٓيٙمزمص٣مضم٤ماجلٌغمةاظمًح,:والقول الثاين

اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ}شمؿيِمقم,واؽمتدلفمعمذيمؽزمٗمقلاهللفمزوصمؾ: ََم٣م اهللََّ {هَم٣مسمَُّٗمقا

: ـِ 23]ايمتََّٕم٣مزُم وصمٝمف, ومقل وهذا َمٗمٌؾ[, ؾمٝمخٛم٣م اظمتٟمطمريـ َمـ واطمت٣مره

ٕنايمديمٝمؾدماظمًحفمعماجل٣ٌمئرىمَمسمرىَليث٦ٌمفمـايمٛمٌلصعماهلل♫

فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

(:115قالُاإلمامُاأللبانًُرحمهُهللاُفًُاإلرواءُعندُحدٌثُرقمُ)

ايم٣ٌمب" ئمٛمكاظمًح"وٓيث٦ٌمفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿدمهذا

زمـأزمكرزم٣محايمذى"فمعماجلٌغمة ضمدي٧مفمْم٣مء روىهمٝمف وأصحَم٣م رء,

."سمٗمدمويمٝمسزم٣ميمٗمقى

وقالُالحافظُابنُحجرُفًُبلوغُالمرام:

."داودزمًٛمدهمٝمفؤمػرواهأزمق"

"وصححفازمـايمً٘مـىمَمدم:-أيُاإلمامُاأللبانًُرحمهُهللاُُ-قلت

وذيمؽَمـسم٣ًمهٙمف."ايمتٙمخٝمص

داود أزمق أطمرصمف ايمدارومْمٛمل, إيمٝمف شمؿإنضمدي٧مازمـفم٣ٌمسايمذىأؾم٣مر

) ضم٣ٌمن وازمـ َم٣مصمف واحل٣مىمؿ102وازمـ ايمدارَمل وىمذا وايمدارومْمٛمل, ,)

 دم ٞمٔمٝمؿ وأزمق احل"وايمٌٝمٜمٗمل 3/321)"ٙمٝم٥م 322ـ دم وايمّمٝم٣مء "(,

(,ورصم٣ميمفشمٗم٣متيمقٓأٞمفَمٛمٗمْمعزمكمإوزافمل33/22/1()2)"اظمخت٣مرة

ايمزي٣مدة, هذه فمعمٞم٘م٣مرة وذيمؽيدل اظمًحفمعماخلروم٥م, ويمٝمسهمٝمف وفمْم٣مء
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يمقنمًؾصمًدهوسمركرأؽمفضمٝم٧م"وي٠ميدهأنهمٝمففمٛمدايمدارومْمٛملونمغمه:

."أص٣مزمتفاجلراحأصمزأه

 وهقَمذه٤مازمـضمزم,همٜمذا اظمًحفمعماجلٌغمة, يدلفمعمفمدم زمٓم٣مهره

وزمٔمضايمًٙمػ,وَم٣مذىمرهاظم٠ميمػفمـازمـفمٚمرريضاهللفمٛمٜمَمَمقومقهًم٣مفمٙمٝمف,

اىػ واهللأفمٙمؿ.,فمعمأٞمفيمٝمسيمفضم٘مؿاظمرهمقع,ٓيدلفمعمايمقصمقب
ُالجبائر:ُالفرقُبٌنُالمسحُعلىُالخفٌنُو

وٓيٙمزمأناظمًحفمعماخلٖمكمٓاألول: أنسمدطمؾفمعمؿمٜم٣مرة, زمدهمٝمف

ذيمؽدماجل٣ٌمئر.

أي٣ممالثانً: زمثالشم٥م يمٙمٚم٣ًمهمر يقوم٦م اخلٖمكم فمعم اظمًح ,زمٙمٝم٣ميمٝمٜمـأن

ويمٙمٚمٗمٝمؿيقمويمٝمٙم٥م,وٓيٙمزمايمتقومٝم٦مفمعماجلٌغمة.

زمٝمٛمَماظمًحفمعماخلٖمكمإٞمَمالثالث: سمٔمٚمٝمٚمٜم٣م, يٙمزم أناظمًحفمعماجلٌغمة

ي٘مقنفمعمـم٣مهرمه٣م.

زمٝمٛمَمبع:الرا وإصٕمر, احلدشمكمإىمػم دم ي٘مقن اجل٣ٌمئر اظمًحفمعم أن

.,واهللأفمٙمؿاظمًحفمعماخلٖمكمي٘مقندماحلدثإصٕمرهمٗمط

**********
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 [المسح على الخرقة التي على الجراح] 

)–233 ـْ ٌِْداهللَِّ[َوفَم فَم ـُ ,صَم٣مزمٍِر]زْم صُمِؾايمَِّذيؾُم٨مَّ فَمٛمُْٜمََمدِمايمرَّ اهللَُّ َريِضَ

 هَمََمَت: َؾ ًَ »هَم٣منْمَت شُمؿَّ طِمْروَم٥ًم, صُمْرضِمِف َوَئْمِِم٤َمفَمعَم َؿ, َيَتَٝمٚمَّ َأْن َيْ٘مِٖمٝمِف ىَم٣مَن ََم إِٞمَّ

ِدهِ ًَ َؾؽَم٣مِئَرصَم
ًِ َحفَمَٙمْٝمَٜم٣م,َوَيْٕم ًَ شَيْٚم

(ٔ)
ٛمٍَدهمِٝمِف ًَ َؤْمٌػ,َوهمِٝمِف.َرَواُهَأزُمقَداُوَدزمِ

(.اطِْمتاَِلٌففَمعَمُرَواسمِفِ

*******************************الشرح:

ُفًُ ُوما ُالخرقة ُعلى ُالمسح ُحكم ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ساق
ُُ.بابها

.همالدافمليمٙمت٘مرار,وزم٣مهللايمتقهمٝمؼ,وايمٗمقلهمٝمٜم٣مىم٣ميمٗمقلدماجلٌغمةؽمقاء

فمٛمدأهؾايمٔمٙمؿ.احلدي٧مؤمٝمػٓسمٗمقمزمفضمج٥م,وايمٔمٚمؾفمٙمٝمفو

زمفصم٣مزمرفمـفمْم٣مءفمـطمريؼزمـايمززمغمؿمريؼَمـ طمريؼزمـوايمززمغم,

ؤمٝمػ اهللريضفم٣ٌمسازمـفمـفمْم٣مءفمـهمرواهإوزافملطم٣ميمٖمفوومد,

أن:زرفم٥موأزمقضم٣مسمؿأزمقزمكموومد,فمْم٣مءفمـزمٙمٕمٛمل:رواي٥مدم:ووم٣مل,فمٛمٜمَم

ٓزمـايمٔمٙمؾاٞمٓمر,ايمّمٔمػؾمديدوهقاظم٘ملَمًٙمؿزمـإؽمَمفمٝمؾهقايمقاؽمْم٥م

.ضم٣مسمؿأيب

ش.دمايمرصمؾايمذيؾم٨م»قوله:ُ

صَم ـْ ٣مزمٍِرـــــأيأناحلدي٧ميمفومِم٥م,ىمَمدمؽمٛمـأيبداودونمغمه,وهل:فَم

                                                           
 . (ٖٖٙرواه أبو داود )ضعيف.  (ٔ)
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اضْمَتَٙمَؿ ُفدِمَرْأؽِمِف,شُمؿَّ وَم٣مَل:طَمَرصْمٛم٣َمدِمؽَمَٖمٍرهَمَٟمَص٣مَبَرصُماًلَِمٛم٣َّمضَمَجٌرهَمَُمجَّ

 هَمَٗم٣مَل:َهْؾ َأْصَح٣مزَمُف َٟمَل ًَ يَمَؽهَم َٞمِجُد ِؿ؟هَمَٗم٣ميُمقا:ََم٣م دِمايمتََّٝمٚم  رِمُرطْمَِم٥ًم ُدوَن
جَتِ

اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ فَمعَم وَمِدَْمٛم٣َم هَمَٙمَمَّ هَمََمَت, َؾ ًَ هَم٣منْمَت اظْم٣َمِء فَمعَم سَمْٗمِدُر َوَأْٞم٦َم ُرطْمَِم٥ًم

هَمَٗم٣مَل: زمَِذيمَِؽ ُأطْمػِمَ َؿ َوؽَمٙمَّ »فَمَٙمْٝمِف وَمَتَٙمُٜمُؿاهللَُّ ََموَمَتُٙمقُه هَم١مِٞمَّ َْئْمَٙمُٚمقا ََل إِْذ ؽَمَٟميُمقا َٓ َأ

 َوَئْمٌِمَ َؿ َيَتَٝمٚمَّ َأْن َيْ٘مِٖمٝمِف ىَم٣مَن ََم إِٞمَّ ٠َماُل,  ً ايم ايْمِٔملِّ »َئْمِِم٤َمشَأوْ-ؾِمَٖم٣مُء ؾَمؽَّ

ِدهَِ-َُمقؽَمك ًَ َرصَم
َؾؽَم٣مئِ ًِ َحفَمَٙمْٝمَٜم٣مَوَيْٕم ًَ َيْٚم شفمعَمصُمْرضِمِفطِمْروَم٥ًم,شُمؿَّ

(ٔ)
.

ش.ؾم٨م»قوله:ُ

٣ًٌم. أيدمرأؽمف,وهذافمعمَم٣مي٘مقننم٣ميم

ش.شمؿانمتًؾ»قوله:ُ

أيأٞمفاؽمتٖمت٣مهؿ,همٟمهمتقهأنيٕمتًؾ,وومدصم٣مءدمزمٔمضايمرواي٣متأٞمفوم٣مل:

ش.ومتٙمقهومتٙمٜمؿاهلل»

ش.هم٣منمتًؾهمَمت»قوله:ُ

أيَم٣متَمـأشمرايمٕمًؾ.

ش(.إٞمَمىم٣مني٘مٖمٝمفأنيتٝمٚمؿ»)وم٣مل:قوله:ُ

.إىمػموإصٕمرأيأنايمتٝمٚمؿهقراهمعيمٙمحدث



                                                           
 (, وقد سبق معنا بياف حالو.ٖٖٙأبو داود ) (ٔ)
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ش.وئمِم٤مفمعمصمراصمفطمروم٥م»قوله:ُ

أيظمٛمعوصقلاظم٣مءإيمٝمٜم٣م.

.فمعمَم٣مسمٗمدمش.شمؿيٚمًحفمٙمٝمٜم٣م»قوله:ُ

أناْلٞم٣ًمنفمٙمٝمفأنيتٗملاهللفمزوصمؾزمٗمدرَم٣ميًتْمٝمع.وفًُالحدٌث:

ش.ويٕمًؾؽم٣مئرصمًده»قوله:ُ

ئمجزفمـنمًٙمف زمٕمًؾَم٣م وٓيٙمزم اؽمتْم٣معَمـصمًده, ,أييٕمًؾَم٣م

.وزم٣مهللايمتقهمٝمؼ

**********
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 [ التيمم لكل صالة ال يلزم] 

)–231 ـِ ٣ٌَّمٍسَوفَم فَم ـِ ازْم وَم٣مَل: فَمٛمُْٜمََم اهللَُّ "َريِضَ َ ُيَِمقمِّ َٓ  َأْن ٛم٥َِّم  ً ايم ـْ َِم

طُْمَرى ْٕ ا اَلِة يمِٙمِمَّ ُؿ َيَتَٝمٚمَّ شُمؿَّ َواضِمَدًة, َصاَلًة َّٓ إِ ِؿ زم٣ِميمتََّٝمٚم  صُمُؾ "ايمرَّ
(ٔ)

َرَواُه .

ا زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍدَؤِمٝمٍػصِمدًّ اَروُمْْمٛمِل  (.ايمدَّ

*******************************الشرح:

ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُحكمُالصالةُبالتٌممُالواحدُأكثرُمنُ
ُصالة.ُ

ُُ:(2ُ/56)ُقالُابنُالمنذرُفًُاألوسط

صُمؾِدِمايْمِٔمْٙمؿَِأْهُؾاطْمَتَٙمَػ ايمرَّ اَلسَمكْمُِيَِمقمِّ َٙمَقاِتَأوِايمِمَّ ؿٍايمِمَّ .َواضِمدٍزمَِتَٝمٚم 

ؿُ:ؿَم٣مئَِٖم٥مٌهَمَٗم٣ميَم٦ْم َيَتَٝمٚمَّ ـْايْمَٗمْقُلَهَذاُرِويََصاَلةٍيمُِ٘مؾِّ ـِفَمقِمٍّفَم ـِفُمَٚمرََوازْم َوازْم

٣ٌَّمسٍ ْٔمٌِلَِّووَمَت٣مَدةََوايمٛمََّخِٔملِّفَم .َوايمُمَّ

َْٞمَِم٣مِري َوحَيَْٝمكَرزمِٝمَٔم٥مُوَم٣مَلَوزمِفِ ْٕ ْٝم٧ُمَوََم٣ميمٌِؽا ٣مهمِِٔمل َوايمٙمَّ ُدَوايمُمَّ َوَأَْحَ

ىػا.َوإؽِْمَح٣مُق






ُُُ:(2ُ/58)اإلمامُابنُالمنذرُرحمهُهللاُتعالىُُوقال

                                                           
(. وفي إسناده الحسن بن عمارة متروؾ, فحديثو ٘ٛٔالحديث ضعيف جًدا. رواه الدارقطني ) (ٔ)

 ضعيف جًدا. 
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:َطاِئَفة   َوَقاَلت   ؿُِيَِمقمِّ َٙمَقاِتزم٣ِميمتََّٝمٚم  ََْم٣مايمِمَّ ـِوَمْقُلَهَذاحُيِْدْثََل ًَ ـِاحْلَ َوازْم

ٝم٤ِِّم ًَ ْهِريِّاظمُْ ـَِذيمَِؽَوُرِويََوايمز  ـِفَم ٣ٌَّمسٍازْم ؽُمْٖمَٝم٣منُوَم٣مَلَوزمِفِصَمْٔمَٖمرٍَوَأيِبفَم

ْأِيَوَأْصَح٣مُبايمثَّْقِري  ـَُوَيِزيُدايمرَّ هاَه٣مُروَن.زْم

ُ:(2ُ/58)ُاإلمامُابنُالمنذرُرحمهُهللاُتعالىُثمُقال

ـْ ٥مَِوَِم ـْضُمجَّ ََأنَْرَأىََم ؿٍُيَِمقمِّ ََْم٣مَواضِمدٍزمَِتَٝمٚم  ـَؾَم٣مءَََم٣محُيِْدْثََل َِم

َٙمَقاِت ََأنَْوصَم٣مزَىَمُٚمَٙم٦ْمإَِذاايمْمََّٜم٣مَرةََأنَّايمِمَّ ٣ماظمَْْرءُُيَِمقمِّ ـَؾَم٣مءَََم٣مِِبَ ايمٛمََّقاهمِؾَِِم

ََأنْيَمفُهَمَ٘مَذيمَِؽ ٣مُيَِمقمِّ ـَؾَم٣مءَََم٣مِِبَ يمِْٙمَٚمْ٘مُتقزَم٥مِ٣مَرسمِفِؿَمٜمَزَمكْمَيَمْٝمَسإِذْاظمَْْ٘مُتقزَم٥مَِِم

ءٍدِمهَمْرٌقيمِٙمٛم٣َّمهمَِٙم٥مَِوؿَمَٜم٣مَرسمِفِ ـَْرْ اَلِة,َأزْمَقاِبَِم إَِذايَمفُُيَٗم٣مَلَأنْصَم٣مئِزٍَونَمغْمُايمِمَّ

 ـَْوُيْٚمٛمَعُؿَم٣مِهرٌَأْٞم٦َم:َٞم٣مهمَِٙم٥مًَصعمَّ ََأنَِْم فُاظمَْْ٘مُتقزَم٥مَُيَِمقمِّ َٞمَّ ها.ؿَم٣مِهرٍنَمغْمُِٕ

سمٗمدَم٦ماظمًٟميم٥م,وأنايمتٝمٚمؿراهمعيمٙمحدثويم٘مـرهمًٔم٣مَم٠مومًت٣م,إلمأنوومد

ىم٣من ظمـ اظم٣مء يًتخدم أن يًتْمٝمع أن وإلم يمٙمَمء, هم٣مومًدا ىم٣من ظمـ اظم٣مء َيد

فم٣مصمًزا,أونمغمَمًتْمٝمعأنيًتخدماظم٣مء.

ايمٗمٝم٣مسأنايمتٝمٚمؿزمٚمٛمزيم٥مايمْمٜم٣مرات,ضمتكقالُاإلمامُأحمدُرحمهُهللا:

الَمفرَحفاهلل.َيداظم٣مء.اٞمتٜمكىم

إًذاهم٣مظمتٝمٚمؿيِمقمزم٣ميمتٝمٚمؿَم٣مؾم٣مءَمـهمرض,وَمـٞمٖمؾ,ويًتٌٝمحزمفىمؾ

َم٣ميًت٣ٌمحزمْمٜم٣مرةاظم٣مء.

.وضمدي٧مازمـفم٣ٌمسؤمٝمػهمٝمفاحلًـزمـفمَمرةَمؼموك

ش.َمـايمًٛم٥م»قوله:ُ
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ُالسنة: ُمن ُالصحابً آيمـفقول وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ؽمٛم٥م أي

.يمفضم٘مؿايمرهمعووؽمـٙمؿ,

ومقلايمت٣مزمٔملَمـايمًٛم٥م,همٗمديريدؽمٛم٥مايمِمح٣ميبريضاهللفمٛمف.وأَم٣م

ش.أٓيِمقمايمرصمؾزم٣ميمتٝمٚمؿإٓصالةواضمدة»قوله:ُ

َل َم٣م وٞم٣مهمٙم٥م, همريّم٥م َمـصٙمقات, ؾم٣مء َم٣م يِمقم أن همٙمف يث٦ٌم, َل هذا

حيدث.

ش.شمؿيتٝمٚمؿيمٙمِمالةإطمرى»قوله:ُ

ٓيٙمزم,وإنسمٝمٚمؿٓيٛم٘مرفمٙمٝمف,هم١منايمٛمٌلصعم اهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفهذا

يم٘م سمقوٟم رزمَم احلدثوؽمٙمؿ َمٛمف يٗمع َل أٞمف َمع هللربؾصالة, واحلٚمد ,

ايمٔم٣مظمكم.

**********
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 ]باب الحيض[

[باب الحيض]

 *******************************الشرح:

َمُمتؼَمـايمًٝمالن,يٗم٣مل:ضم٣مضايمقاديإذاؽم٣مل.الحٌضُفًُاللؽة:

رأة,شمؿئمت٣مده٣مدمأووم٣متايمرضمؿإذازمٙمٕم٦ماظمهقدمَيرصمفوفًُالشرع:

َمٔمٙمقَم٥م فمز, اهلل زم١مذن َحٙم٦ماٞمٌمفذيمؽايمدم هم١مذا ايمقيمد, سمٕمذي٥م حل٘مٚم٥م

وصمؾإلمسمٕمذيتف,ويمذيمؽَٓتٝمضاحل٣مَمؾإٓٞم٣مدًرا.

ايمْمٖمؾ, يتٕمذىزمف يمٌٛم٣ًم وصمؾزمح٘مٚمتف اهللفمز ومٙمٌف وؤم٦ماحل٣مَمؾ هم١مذا

وومٙمَمأنَتٝمضاظمروع.

ىمثرهمٝمٜم٣مايم٘مالم.وومدوزم٣مباحلٝمضَمـإزمقاباظمٜمٚم٥م,

ُ(:2/344ُحتىُقالُالنوويُرحمهُهللاُتعالىُفًُالمجموع)

 ـْ َِم ىَمثغُِموَن همِٝمِف نَمٙمَِط ٣َّم َوُِم زَْمَقاِب ْٕ ا فَمِقيِص ـْ َِم ْٝمِض احْلَ زَم٣مَب َأنَّ افْمَٙمْؿ

٣مئِٙمِِف. ًَ ٥ِمََم ٣ٌَمِريمِِدومَّ
ايْم٘مِ

٥ٍم.َوافْمَتٛمَكزمِِفاظمَُْحٗمِّ َتِٗمٙمَّ ًْ ُٗمقَنَوَأهْمَرُدوُهزم٣ِميمتَِّْمٛمِٝمِػدِمىُمُت٤ٍمَُم

ٍد جُمَٙمَّ دِم ِة َ اظمَُْتَحغمِّ َٟميَم٥َم ًْ ََم ايْمِٔمَراوِمٝمِّكَم ٥ِم َأئِٚمَّ ـْ َِم اِرَِمل  ايمدَّ ايْمَٖمَرِج َأزُمق َوَأهْمَرَد

 ٣م ِِبَ ُؼ َيَتَٔمٙمَّ َوََم٣م ِة َ اظمَُْتَحغمِّ َٟميَم٥ُم ًْ ََم َّٓ إ يَمْٝمَسهمِٝمِف ٌَْؼَوْخٍؿ ًْ ُي ْ ََل زمِٛمََٖم٣مئَِس َوَأسَمكهمِٝمِف

دِم ََمَٗم٣مِصَدُه َأَٞم٣م ت اطْمَتٌَمْ َووَمْد َأضْمَ٘م٣مَِمَٜم٣م ـْ َِم ٥ًم َُمِٜمٚمَّ َأؾْمَٝم٣مَء َؼ َوضَمٗمَّ إيَمْٝمَٜم٣م
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َعإََم٣مُم ِحََم٣مَيٙمِٝمُؼزمِِفَِمٛمَْٜم٣مإْنؾَم٣مَءاهللَُّسَمَٔم٣ملَم:َومَجَ ْ ىَمَراِريَسَوؽَمَٟمْذىُمُردِمَهَذاايمممَّ

رَ ْٖمَرِةاحْلَ ٣مئِِؾايمِم  ًَ ٍدَووَم٣مَلزَمْٔمَدََم ْٝمِضَٞمْحَقٞمِِْمِػجُمَٙمَّ دِمايمٛمَِّٜم٣مَي٥ِمدِمزَم٣مِباحْلَ ََمكْمِ

ؽْمتَِح٣مَو٥ِمأنيّمجر. ِٓ ٌَِٕمليمِٙمٛم٣َّمـمِِردِمَأضْمَ٘م٣مِما َيٛمْ َٓ اىػَوايْمُ٘مْدَرِة
ُهللا: ُسدده ُمحمد ُأبو ايمدَم٣مءقال رؽم٣ميم٥م همٝمف, اظمِمٛمٖم٣مت أضمًـ وَمـ

ايمْمٌٝمٔمٝم٥ميمإلَم٣ممايمٔمثٝمٚمكمرَحفاهللسمٔم٣ملم,هم١مٞمفومربَم٣ًمئٙمف,واطمتٌمايم٘مالم

همٝمف,َمعذىمرايمراصمحَمـإومقال.

ُالدماءُالخارجةُمنُالمرأةُثالثةُأنواع:ُ

دماحلٝمض,وهقدمؿمٌٝمٔمل,يمٝمسيمفَمرض,أوصمرح,أوؽمٗمطاألول:

وٓدة.أو

إالثانً: زمٗمْمعذايكم,دمآؽمتح٣مو٥م,وهقدمي٘مقنؽمٌٌفَمرض, َم٣م

أوٞمحقذيمؽَمـإَمراض.

دمايمٛمٖم٣مس,ؽمٌٌفايمقٓدة.الثالث:

دلذيمؽفمعم٥مَمواحلٝمضدمايمٛم٣ًمءفمال ضم٣مو٦ماظمرأة هم١مذا فمعمايمٌٙمقغ,

سمٛمٗميضايمٔمدة,وم٣ملاهللَِّايمذيهقايمْمٜمرزمٙمقنمٜم٣م,وسمٔمٙمؼأضم٘م٣ممايمت٘مٙمٝمػِب٣م,و

 زمَِٟمٞمْ}سَمَٔم٣ملَم: ـَ ِْم زمَّ َٗم٣مُتَيؼَمَ َْمٙمَّ
وُمُروءٍَواظمُ شَماَلشَم٥َم َـّ ِٜم

ًِ {ُٖم وايمٗمرء112]ايمٌٗمرة: ,]

.أهؾايمٔمٙمؿاحلٝمّم٥ممجٜمقرفمٛمدو

اخلالفهقايمذيرصمحفايمُمٛمٗمٝمْملدمأوقاءايمٌٝم٣من4وايمْمٜمرايمِمحٝمحو

يمٖمظايمٗمرءَمـإيمٖم٣مظاظمُمؼمىم٥مزمكماحلٝمض,وايمْمٜمر.أن
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ُ:(1ُ/97)قالُالشنقٌطًُفًُأضواءُالبٌانُ

َي٥مَِهِذهِدِمزم٣ِميْمُٗمُروءِاظْمَُرادِدِمايْمُٔمَٙمََمءُاطْمَتَٙمَػَووَمدِ ْٔ ُهقََهْؾايْمَ٘مِريَٚم٥ِم,ا

ؿَْمَٜم٣مرُ ْٕ ْٝمَّم٣مُت؟َأوِا احْلَ

٤ٌَُم اَلِفَوؽَم اكُاخْلِ ْٝمضِايمْم ْٜمرِزَمكْمَايْمَٗمْرءِاؾْمؼِمَ ـَْذىَمْرَٞم٣م,ىَمََمَواحْلَ َّ َذَه٤َمَوُِم

َي٥مِدِمزم٣ِميْمَٗمْرءِاظمَُْرادََأنَّإلَِم ْٔ ,ََم٣ميمٌِؽ,ايمْم ْٜمرُا ٣مهمِِٔمل  فَم٣مئَُِم٥ُم,اظم٠ُْْمَِمٛمكِمََوُأم َوايمُمَّ

ـَُوَزْيُد ٌُْدشَم٣مزم٦ٍِم,زْم ـُاهللََِّوفَم ٌَْٔم٥ُم,َوايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُفُمَٚمَر,زْم ًَّ ـَُوَأزَم٣منُايم فُمْثََمَن,زْم

, ْهِري  ٥مَُوايمز  ـِْرَواَي٥مٌَوُهقَاظْمَِديٛم٥َمِهُمَٗمَٜم٣مءَِوفَم٣مَمَّ ـَْأَْحََد,فَم َّ ايْمُٗمُروءَزمَِٟمنَّ:وَم٣مَلَوُِم

ْٝمَّم٣مُت َٙمَٖم٣مءُاحْلَ اؾِمُدونَاخْلُ َْرزَمَٔم٥ُم,ايمرَّ ْٕ ـُا ُٔمقٍد,َوازْم ًْ ٣ٌَمَدةَُُمقؽَمك,َوَأزُمقََم ـَُوفُم زْم

٣مَِم٦ِم, ْرَداِء,َوَأزُمقايمِمَّ ـُايمدَّ ٣ٌَّمٍس,َوازْم ـَُوَُمَٔم٣مذُفَم ٌٍَؾ,زْم ـََومَج٣َمفَم٥مٌصَم ايمت٣َّمزمَِٔمكْمَِِم

ُهْؿ, َواَي٥مَُوُهقََونَمغْمُ ِحٝمَح٥مُايمرِّ ـْايمِمَّ َدفَم .َأَْحَ

 َواضْمَت٨مَّ ـَىُمؾ  ايْم٘مَِت٣مِبَهَذاسَمْرمَج٥َمِدِمَذىَمْرَٞم٣مَووَمْدَوؽُمٛم٥ٍَّم,زمِ٘مَِت٣مٍبايْمَٖمِريَٗمكْمَِِم

ٛم٣َم ُحَذيمَِؽَِمْثؾِدِمَأٞمَّ ٣مَأْرصَمُحَديمِٝمَٙمفَُأنَّيَمٛم٣َمَيْٓمَٜمرََُم٣مُٞمَرصمِّ ـََأَمَّ ايْمُٗمُروءُوَم٣ميُمقاايمَِّذي

ْٝمَّم٣مُت, قااحْلَ ئِل:سَمَٔم٣ملَموَمْقيُمفَُِمٛمَْٜم٣مىَمثغَِمةٍزمَِٟمِديم٥َّمٍهَم٣مضْمَتج  ـََوايمالَّ ًْ
ـََيئِ اظمَِْحٝمضَِِم

ـْ ٣مئُِ٘مؿَِْم ًَ
ٌُْتؿْإِنِٞمِ َـّاْرسَم هُتُ ئِلَأؾْمُٜمرٍشَماَلشَم٥مُهَمِٔمدَّ َْوايمالَّ ـَََل سمِٝم٤ُم:قاوَم٣ميمُحَيِّْم هَمؼَمْ

ةِ ؾَْمُٜمرِايْمِٔمدَّ ْٕ ْٝمضِفَمَدمِفَمعَمزم٣ِم احْلَ ةَِأْصَؾَأنَّفَمعَمَيُدل  ْٝمِض,ايْمِٔمدَّ ؾَْمُٜمرُزم٣ِمحْلَ ْٕ َوا

ـَزَمَدٌل ْٝمَّم٣مِتَِم }ُزمٗمقيمف:َأْيًّم٣مَواؽْمَتَديم قافَمَدَِمَٜم٣م,فِمٛمَْداحْلَ َٓ َو َـّحَيِؾ  َأنْهَلُ

ـَ َـّدِماهللَُّطَمَٙمَؼََم٣مَيْ٘مُتْٚم .{َأْرضَم٣مَِمِٜم
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وَم٣ميُمقا ْٝمُض,َأوِايْمَقيَمُدُهقَ: قااحْلَ اَلةََدفِمل»زمَِحِدي٧ِمَواضْمَتج  ٣ممَايمِمَّ َأيَّ

وَم٣ميُمقاشَأوْمَرائِِؽ فُ: إِٞمَّ ُُهقََوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ٌَكمِّ ايْمَٗمْرءََأؿْمَٙمَؼَووَمْدايْمَقضْمِلَُم

ْٝمِض,فَمعَم احْلَ فُفَمعَمَذيمَِؽهَمَدلَّ َي٥ِم,دِماظمَُْرادَُأٞمَّ ْٔ افْمتَِدادِزمَِحِدي٧ِمَواؽْمَتَديم قاا

َََم٥مِ ْٕ ,ا ائَِٜم٣مَوضَمِدي٧ِمزمَِحْٝمَّمَتكْمِ .زمَِحْٝمَّم٥مٍاؽْمتػِْمَ

٣م ـََوَأَمَّ وَم٣ميُمقاايمَِّذي ؿَْمَٜم٣مُر,ايْمُٗمُروءُ: ْٕ قاا سَمَٔم٣ملَمزمَِٗمْقيمِفِهَم٣مضْمَتج  َـّ}: ُٗمقُه هَمَْمٙمِّ

َـّ هِتِ َـّ:وَم٣ميُمقا[2/35]{يمِِٔمدَّ هُتُ َـّاظمَْْٟمَُمقرُفِمدَّ ٣م,زمَِْماَلوِمِٜم ايمْم ْٜمرُهَلَ ْٝمُضَٓ ىَمََماحْلَ

يُحُهقَ َي٥ِم,َسِ ْٔ وَمْقيُمفُإِيَّم٣مضًم٣مَوَيِزيُدهُا ـِضَمِدي٧ِمدِمَوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ ازْم

َٗمَٜم٣مَأنْيَمفُزَمَداهَم١مِنْ:»فَمَٙمْٝمفِاظمُْتََّٖمِؼفُمَٚمرَ ْٗمَٜم٣مُيَْمٙمِّ ٌَْؾؿَم٣مِهًراهَمْٙمُٝمَْمٙمِّ َٜم٣مَأنْوَم ًَّ هَمتِْٙمَؽَيَٚم

ةُ وَم٣ميُمقاشاهللََُّأََمرَىَمََمايْمِٔمدَّ -ايمٛمٌَِّلَّإِنَّ: َح-َوؽَمٙمَّؿَفَمَٙمْٝمفِاهللََُّصعمَّ َهَذادِمَسَّ

ِدي٧ِم ةُُهقَايمْم ْٜمرَزمَِٟمنَّفَمَٙمْٝمِف,اظمُْتََّٖمِؼاحْلَ َؼَأنْاهللََُّأََمرَايمَّتِلايْمِٔمدَّ ٣مُيَْمٙمَّ ٣مُء,هَلَ ًَ ايمٛمِّ

ٌَٝمِّٛم٣ًم َـّ:سَمَٔم٣ملَموَمْقيمِفََِمْٔمٛمَكُهقََذيمَِؽَأنََُّم ُٗمقُه َـّهَمَْمٙمِّ هِتِ َوُهقَيمِِٔمدَّ ـَْٞمص  ىمَِت٣مِبَِم

دِمَٞمٌِٝمِّفَِوؽُمٛم٥َّمِاهللَِّ ىػا.ايمٛمَِّزاعِحَمَؾِّ
ُمبدأُالحٌض:ُ

ومداطمتٙمػايمٔمٙمَمءدمَمٌدأاحلٝمضإلمومقيمكم.

همٖملايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمأٞمفَمٗمدرفمعممجٝمعزمٛم٣متآدم,األول:

ضِمّْم٦ُم, َف زمَِنِ ىُمٛم٣َّم هَمَٙمَمَّ , احَل٨مَّ َّٓ
إِ َٞمَرى َٓ طَمَرصْمٛم٣َم سَمُٗمقُل: ريضاهللفمٛمٜم٣م

 وَم٣مَل: َأزْم٘مِل, َوَأَٞم٣م َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل فَمقَمَّ يَمِؽ»هَمَدطَمَؾ ََم٣م

٦ِم؟ ًْ فَمعَمزَمٛم٣َمِتآَدَم,هَم٣موْميِضََم٣م:»وُمْٙم٦ُم:َٞمَٔمْؿ,وَم٣مَلش.َأُٞمِٖم ٌَُفاهللَُّ َهَذاَأَْمٌرىَمَت إِنَّ
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ٌَْٝم٦ِم سَمُْمقدِمزم٣ِميْم َأْنَٓ ,نَمغْمَ اهلُلشَيْٗميِضاحَل٣مج  َصعمَّ كَرؽُمقُلاهللَِّ وَم٣ميَم٦ْم:َوَوحَّ

ٌََٗمرِ ِفزم٣ِميْم
٣مئِ ًَ
ٞمِ ـْ َؿفَم شفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ

(ٔ)
.

إهائٝمؾ.ووعفمعمٞم٣ًمءزمٛملأٞمفالثانً:

ُٔمقٍدريضاهللفمٛمفهم ًْ ََم ـِ ازْم ـِ ٖملَمِمٛمػفمٌدايمرزاقزم١مؽمٛم٣مدصحٝمح,فَم

٣م»وَم٣مَل: هَلَ مَجِٝمًٔم٣م,هَمَ٘م٣مَٞم٦ِماظمَْْرَأُة ائِٝمَؾُيَِمٙم قَن دِمزَمٛمِلإِْهَ ٣مُء ًَ صَم٣مُلَوايمٛمِّ ايمرِّ ىَم٣مَن

ٙمِٝمٙمَِٜم٣م,همَ ُلِِبََِمخِلَ سَمَْمقَّ ٌَكْمِ ٌَُسايْمَٗم٣ميَم ٙمِٝمُؾسَمْٙم ْٝمُضاخْلَ احْلَ َـّ شُٟميْمِٗمَلفَمَٙمْٝمِٜم
 (ٕ)

.

ؿمريؼ َمـ فمٛمٜم٣م, ريضاهلل فم٣مئُم٥م فمـ إشمر هذا ايمرزاق فمٌد وأطمرج

 وَم٣ميَم٦ْم: فَم٣مئَُِم٥َم ـْ فَم َأزمِٝمِف, ـْ فَم فُمْرَوَة, ـِ زْم ِهَُم٣مِم ـْ فَم ٣مُء»ََمْٔمَٚمٍر, ًَ
ٞمِ ىَم٣مَن

يمِ ـَ هْم َيَتمَمَّ طَمَُم٤ٍم, ـْ َِم َأْرصُماًل َيتَِّخْذَن ٝمَؾ
ائِ َمزَمٛمِلِْهَ هَمَحرَّ ٣مصِمِد ًَ اظمَْ دِم صَم٣مِل ٙمرِّ

ْٝمَّم٥مُ احْلَ َـّ َْم٦ْمفَمَٙمْٝمِٜم ٣مصِمَد,َوؽُمٙمِّ ًَ اظمَْ َـّ شاهللَُّفَمَٙمْٝمِٜم
(ٖ)

.

فمعمزمٛم٣متآدم,وؽمٙمطفمعمزمٛموالتوجٌه: ٣متزمٛملأناحلٝمضىم٣منَمٌدؤه

ايمًؼمواحلُمٚم٥م.فَمـأَمراهللفمزوصمؾزمَم٣مإهائٝمؾأىمثر,ظمخ٣ميمٖمتٜمـ

ُالحٌض:ُُسنأقلُ

:أومقالاطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمايمقوم٦مايمذييٌدأزمفاحلٝمضإلمأرزمٔم٥م

                                                           
 (.ٕٔٔٔ(, ومسلم )ٜٕٗالبخاري ) (ٔ)
 (.٘ٔٔ٘مصنف عبد الرزاؽ ) (ٕ)
 (.ٗٔٔ٘لرزاؽ )مصنف عبد ا (ٖ)
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ُاألول: وزمٔمضالقول احلٛمٖمٝم٥م ومقل وهذا ؽمٛمكم, سمًع ومٌؾ ضمٝمض ٓ

,وفمعمهذاايمٗمقلإذاوصمدَمـاَمرأةدًَم٣مطم٣مرصم٣مَمٛمٜم٣مومٌؾايمُم٣مهمٔمٝم٥مواظم٣ميم٘مٝم٥م

دماحلٝمض,ؽمـايمتًعؽمٛمقات,همٙمٝمسزمدمضمٝمض,وٓيتٔم٣مَمٙمقنَمٔمفسمٔم٣مَمؾ

.يٙمزَمقَن٣مزمٟمضم٘م٣مَمفوٓ

يٚم٘مـأني٘مقنَمـؽم٦مؽمٛمقات,أوؽمٌعؽمٛمقات.القولُالثانً:

َمٌدأاحلٝمضاشمٛمت٣مفمممؽمٛم٥م,وهقومقليمٌٔمضاحلٛمٖمٝم٥م.القولُالثالث:

أٞمفٓضمدٕدٞمكزمدءاحلٝمضوآطمره,وهقومقلايمدارَمل,القولُالرابع:

,وايمٔمثٝمٚمكم,وهقاطمتٝم٣مرؾمٝمخاْلؽمالمازمـسمٝمٚمٝم٥مرَحفاهللسمٔم٣ملم,وايمًٔمدي

,وهقايمِمحٝمحىمَمدمَمًٟميم٥مايمدَم٣مءايمْمٌٝمٔمٝم٥مدمونمغمواضمدَمـأهؾايمٔمٙمؿ

.ايمٛم٣ًمء

ُُ:الحٌضآخرُسنُ

واطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمَن٣مي٥مؽمـاحلٝمضإلمأومقال:

َمذه٤ماحلٛم٣مزمٙم٥م,األول: َمـ اظمُمٜمقر وهق َخًكمؽمٛم٥م, ٓضمٝمضزمٔمد

ؽمٛم٥م,فمٛمداحلٛم٣مزمٙم٥مٓهمٔمعمهذاإذاطمرجاحلٝمضَمـاَمرأةومدزمٙمٕم٦مَخًكم

يٙمحٗمٜم٣مأضم٘م٣مماحلٝمض,ضمتكويمقىم٣منزمِمٖم٣متدماحلٝمضاظمٔمروهم٥م.

فمٛمدهؿسمركايمِمالة,وَي٤مفمٙمٝمٜم٣مايمِمٝم٣مم,وَيقزيمزوصمٜم٣مأن٣مهمالَيقزهل

يٕمُم٣مه٣م.
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ذه٦ٌماحلٛمٖمٝم٥مإلمأنَمٛمتٜمكاحلٝمضَخ٥ًموَخًقنؽمٛم٥م.الثانً:

ؽمٛم٥م,وهقرواي٥مفمـذه٦ٌماظم٣ميم٘مٝم٥مإلمأٞمفٓضمٝمضزمٔمدؽمتكمالثالث:

أَحد.

ٞم٣ًمءايمٔمربإلمدمأناحلٝمضدمٞم٣ًمءايمٔمجؿإلمَخًكمؽمٛم٥م,والرابع:

.وهذاايمٗمقلرواي٥مفمـأَحدٕنٞم٣ًمءايمٔمربأومقىأصم٣ًمًَم٣مؽمتكمؽمٛم٥م,

أٞمفٓضمدٔطمره,همٚمتكوومعزمِمٖم٣مسمفاظمٔمروهم٥م,وهقايمِمحٝمحالخامس:

 هذا فمعم وايمديمٝمؾ أضم٘م٣مَمف, ووومٔم٦م ضمٝمًّم٣م, فمزىم٣من اهلل ومقل هق ايمٗمقل

دِماظمَِحٝمضِ}وصمؾ: ٣مَء ًَ ايمٛمِّ َأًذىهَم٣مفْمَتِزيُمقا اظمَِحٝمِضوُمْؾُهَق ـِ َٟميُمقَٞمَؽفَم ًْ {َوَي

اهللفمزوصمؾزمقوم٦م,أوؽمـ.ه[,همٙمؿحيدد111]ايمٌٗمرة:

يٗمقلو ريضاهللفمٛمٜم٣م: ََم٣م»ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿيمَٔم٣مئَُِم٥َم

٦ِم؟ ًْ ٌَُفاهللَُّفَمعَمزَمٛم٣َمِتآَدَم,هَم٣موْميِض»وُمْٙم٦ُم:َٞمَٔمْؿ,وَم٣مَل:ش.يَمِؽَأُٞمِٖم َهَذاَأَْمٌرىَمَت إِنَّ

ٌَْٝم٦ِمضمتكسمْمٜمري َأْنَٓسَمُْمقدِمزم٣ِميْم ,نَمغْمَ ش.ََم٣مَيْٗميِضاحَل٣مج 

هم هذا همتٔمكمأن ديمٝمؾصحٝمح, يمٝمسفمٙمٝمف زمًـحمدد ٣ميمتٗمدير ايمٗمقلهق

ٟميم٥م.ايمراصمحَمـإومقالايمتلذىمرتدماظمً

همٚمتكطمرجَمـاظمرأةدميمفأوص٣مفدماحلٝمض,صٕمرؽمٛمٜم٣م,أوىمػم,همٜمل

ضم٣مئض,وسمٙمزَمٜم٣مإضم٘م٣مم.
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أو اخلٚمًكم, زمٙمٕم٦مؽمـ ؽمقاء ايمدم هذا طمروج اظمرأة دم اؽمتٚمر وَمتك

.أضم٘م٣مَمفايمًٌٔمكم,همتٙمزَمٜم٣م

ُُ:وأكثرهُحٌضالُأقلمسألةُ

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمهذهاظمًٟميم٥مإلمأومقال:

ومقهلؿاألول: دم وهذا يقًَم٣م, فممم َخ٥ًم أىمثره أن إلم احلٛم٣مزمٙم٥م ذه٤م

وأىمثراظمُمٜمقرفمٛمٜمؿ,زمٚمٔمٛمكأناحلٝمضيمقاؽمتٚمرإلمايمٝمقمايم٣ًمدسفممم

همٙمٝمسزمحٝمضفمٛمدهؿ,ويمقىم٣منيمفٞمٖمسصٖم٣متدماحلٝمض.

يم٘مـايمٗمقلإول ؽمٌٔم٥مفممميقًَم٣م, إلمأنأىمثره وذه٤مزمٔمضاحلٛم٣مزمٙم٥م

ازمـومداَم٥موهقايمِمحٝمحَمـاظمذه٤م.هقاظمخت٣مرفمٛمدهؿ4ضمتكوم٣مل

وذهٌقاإلمأنأومؾاحلٝمضيقمويمٝمٙم٥م.

ضمٛمٝمٖم٥مإلمأنأومٙمفشمالشم٥مأي٣مم,وأىمثرهفمممةأي٣مم.ذه٤مأيبَمالثانً:

أىمثره.ووايمِمحٝمحأناحلٝمضٓضمدٕومٙمف

وايمِمٝم٣مم, ايمِمالة فمعماظمرأة ضمرم اظمٔمٙمقَم٥م, احلٝمضزمِمٖم٣مسمف همٚمتكوصمد

٣ًٌمإنوسمٔمٙمؼزمفزمٗمٝم٥مإضم٘م٣ممايمتلؽمٛموضمرمفمعمزوصمٜم٣ممج٣مفمٜم٣م, ذىمره٣مومري

همٗمدوصمدوٓضمدٕىمثره,ؾم٣مءاهللفمزوصمؾ يُم٘مقت, اَمرأةدمهيالٞم٘م٣م

زوصمٜم٣مزمٟمَن٣مَتٝمضؽمٌٔم٥موفممميـيقًَم٣م.

ُ
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ُهللاُتعالى ُالبٌانُفًُمذهبُاإلمامُُقالُالعمرانًُرحمه فًُكتابه

ُُ:(1/335)ُالشافعً

وَم٣م إب, دمزمالد ٞم٣مذايمًٛم٥م ايمٔمٚمران, وهقحيٝمكزمـأيباخلغمزمـؽم٣مَل

وايمراهمّم٥م اظمٔمتزيم٥م فمعم ايمرد دم ص٣مضم٤مآٞمتِم٣مر وهق ايمٌٙمدان, َمـ ضمقهل٣م

إذار:

هم١مذاضم٣مو٦ماظمرأة..سمٔمٙمؼِب٣مأرزمٔم٥مفمممضم٘مًَم:

أحدها: ايمِمالة4 همٔمؾ حيرم أٞمف َوؽَمٙمَّؿَ-يمٗمقيمف فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ »-َصعمَّ إذا:

ش.أومٌٙم٦ماحلٝمّم٥م..همدفملايمِمالة

وم٣ملأزمقحمٚمدؽمددهاهللفمزوصمؾ:هم١مذاصٙم٦موهلَمتٙم٥ًٌمزمحٝمّم٥م,رزمَم

يِمؾأَمره٣مإلمايم٘مٖمروايمٔمٝم٣مذزم٣مهلل,إنىم٣مٞم٦مهمٔمٙم٦مذيمؽاؽمتٜمزاءزم٣ميمديـ,

وإن,ٚمدصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿوفمدمايمتزامزمًٛم٥مؽمٝمداظمرؽمٙمكم,حم

زمجٜمٙمٜم٣م.ىم٣مٞم٦مصم٣مهٙم٥مهمتٔمذر

اهللَُّفَمٛمَْٜم٣م-فمـفم٣مئُم٥م»ظم٣مرويأٞمفيًٗمطوصمقِب٣م4والثانً: :أَن٣م-َريِضَ

 اهلل رؽمقل ٞمحٝمضفمٛمد )ىمٛم٣م -وم٣ميم٦م: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ همالٞمٗميض-َصعمَّ

ش.ايمِمالة,وٓٞم٠مَمرزمٗمّم٣مئٜم٣م

قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

ومّم٣مًء,زمخالفايمِمقم4هم١مٞمفزمٚمٔمٛمكأَن٣ميمٝم٦ًمزمقاصم٥ٌمفمٙمٝمٜم٣م,ٓأداًءوٓ

َٓي٤مفمعماحل٣مئضأداء,ويم٘مـَي٤مفمٙمٝمٜم٣مايمٗمّم٣مء.
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روىأزمقؽمٔمٝمداخلدريالثالث: ظم٣م ايمِمقم4 اهللَُّ-أٞمفحيرمفمٙمٝمٜم٣م َريِضَ

َؿ-:أنايمٛمٌل-فَمٛمُْف اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ إذاضم٣مو٦ماظمرأة..َلسمِمؾ,»وم٣مل:-َصعمَّ

ش.وَلسمِمؿ

سددهُهللا:قالُأبوُمحمدُ

وؽم٣مومف فمٙمٝمف, َمتٗمػ فم٣مَم٥ماظمِمٛمػاحلدي٧م اسمٖم٣مق وفمٙمٝمف زمٚمٔمٛم٣مه,

اظمًٙمٚمكم.

وأمجٔمقافمعماؽمٗم٣مطهمرض:ُبقولهكماُبٌنُذلكُابنُالمنذرُرحمهُهللاُ

دمأي٣مم سمرىم٦مَمـايمِمالة َم٣م فمعمأنومّم٣مء وأمجٔمقا فمـاحل٣مئض, ايمِمالة

 َم٣م ومّم٣مء فمٙمٝمٜم٣م أن فمعم وأمجٔمقا فمٙمٝمٜم٣م, واصم٤م نمغم َمـضمٝمّمٜم٣م سمرىم٦م

اىػايمِمقمدمأي٣ممضمٝمّمتٜم٣م.
َؿ-يمٗمقيمفايمْمقاف4فمٙمٝمٜم٣مأٞمفحيرمالرابع: فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ يمٔم٣مئُم٥م-َصعمَّ

اصٛمٔملَم٣ميِمٛمعاحل٣مجنمغمأن»روقاناهللفمٙمٝمٜم٣موومدضم٣مو٦موهلحمرَم٥م:

ش.ٓسمْمقدمزم٣ميمٌٝم٦م

قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

 وم٣مل: أٞمف فمٛمٜمَم فم٣ٌمسريضاهلل ازمـ فمـ صم٣مء زم٣ميمٌٝم٦م"وومد ايمْمقاف

,وهذاحمؾإمج٣مع."صالة,إٓأنأزمٝمحهمٝمٜم٣مايم٘مالم

ُ
ُ
ُقالُالنوويُرحمهُهللاُتعالىُفًُالمجموع:ُو
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ٓ أٞمف فمعم وأمجٔمقا ايمْمقاففمعماحل٣مئضوايمٛمٖم٣ًمء. فمعمَتريؿ أمجٔمقا

اىػيِمحَمٛمٜم٣مؿمقافَمٖمروض,وٓسمْمقع.
اْلمج٣معدمهذاىمٙمفازمـصمريرونمغمه.ٞمٗمؾو

حيرمفمٙمٝمٜم٣مومراءةايمٗمرآن.الخامس:

قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

وهذهَمـاظم٣ًمئؾايمتلاطمتٙمػهمٝمٜم٣مايمٔمٙمَمءومديًَموضمديًث٣م,إلمأومقال:

ذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمَتريؿايمٗمراءةوَمساظمِمحػ.األول:

اظمِمحػ.ذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمصمقازايمٗمراءة,َمعفمدمَمسالثانً:

ذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمايمتٖمِمٝمؾ,أٞمفٓزمٟمسأنسمٗمرأأي٥م,أوأيتكم,الثالث:

وٞمحقذيمؽ.

ىم٣من ؽمقاء يمٙمٗمرآن, اظمرأة ومراءة صمقاز إومقالىمٙمٜم٣م, وايمِمحٝمحدمهذه

 أن: إذ َمِمحٖمٜم٣م, ؿمريؼ فمـ أو ضمٖمٓمٜم٣م, يٛمجس"ذيمؽَمـ ٓ ,"اظم٠مَمـ

وَمتٝمٗمـ.ويمٝمسدماحل٣مئضٞمجس,إَٓمقؿمـايمدم,ىمَمهقَمٔمٙمقم

فمٛمٜم٣م:و ريضاهلل يمٔم٣مئُم٥م يٗمقل وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل

ِجدِ» ًْ اظمَْ ـَ َِم ْٚمَرَة اخْلُ شَٞم٣مِويمِٝمٛمِل هَمَٗم٣مَل: ضَم٣مئٌِض, إِنِّ هَمُٗمْٙم٦ُم: وَم٣ميَم٦ْم », إِنَّ

٦ْمدِمَيِدكِ ًَ شضَمْٝمَّمَتِؽيَمْٝم
(ٔ)

.

                                                           
 (.ٜٕٛمسلم ) (ٔ)
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(,232رومؿ)وومدأطمرجاْلَم٣ممايمؼمَمذيرَحفاهللسمٔم٣ملمدمؽمٛمٛمفضمدي٧م

 وَم٣مَل: َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ فَم فُمَٚمَر, ـِ ازْم ـِ فَم َٞم٣مهمٍِع, ـْ سَمْٗمَرأِ»فَم َٓ

ايمُٗمْرآنِ ـَ ُض,َوَٓاجُلٛم٤ُُمؾَمْٝمًئ٣مَِم
ش.احَل٣مئِ

.أبوُعٌسىُرحمهُهللا: فَمقِمٍّ ـْ ٣ٌَمِبفَم َودِمايم

َٞمْٔمِرهمُو فُمَٚمَرضَمِدي٧ٌم,َٓ ـِ فَمٝم٣َّمٍش,ضَمِدي٧ُمازْم ـِ ضَمِدي٧ِمإؽِْمََمفِمٝمَؾزْم ـْ َِم ُفإَِّٓ

َؿ اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ فُمَٚمَر,فَم ـِ ازْم ـِ َٞم٣مهمٍِع,فَم ـْ ٥ٌََم,فَم فُمْٗم ـِ َُمقؽَمكزْم ـْ فَم

ش.َٓسَمْٗمَرأِاجُلٛم٤ُُمَوَٓاحَل٣مئُِض»وَم٣مَل:

أَ ـْ َِم ايمِٔمْٙمِؿ َأْهِؾ َأىْمَثِر وَمْقُل َوؽَمٙمََّؿ,َوُهَق فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ْصَح٣مِب

, ٣مهمِِٔملِّ َوايمُمَّ ٣ٌَمَرِك, اظمُْ ـِ َوازْم , ايمثَّْقِريِّ ؽُمْٖمَٝم٣مَن َِمْثِؾ: زَمْٔمَدُهْؿ ـْ َوََم َوايمت٣َّمزمِِٔمكَم,

 ؾَمْٝمًئ٣م, ايمُٗمْرآِن ـَ َِم اجُلُٛم٤ُم ُضَوَٓ
احَل٣مئِ سَمْٗمَرأِ َٓ وَم٣ميُمقا: َوإؽِْمَح٣مَق, إََِّٓوَأَْحََد,

ٌِٝمِح ًْ ايمتَّ ِضدِم
َواحَل٣مئِ يمِْٙمُجٛم٤ُِم ُِمقا َوَرطمَّ َذيمَِؽ, َوَٞمْحَق َواحَلْرَف أَي٥ِم ؿَمَرَف

َوايمتَّْٜمٙمِٝمِؾ.

 ـْ فَم َيْرِوي فَمٝم٣َّمٍش ـَ زْم إؽِْمََمفِمٝمَؾ إِنَّ َيُٗمقُل: إؽِْمََمفِمٝمَؾ, ـَ زْم َد وؽَمِٚمْٔم٦محُمَٚمَّ

َأضَم٣مِدي ايمِٔمَراِق َوَأْهِؾ احِلَج٣مِز, همِٝمََمَأْهِؾ فَمٛمُْٜمْؿ َػِرَواَيَتُف َؤمَّ ُف ىَمَٟمٞمَّ ٧َمََمٛم٣َمىمغَِم,

ْٟمِم. َأْهِؾايمُمَّ ـْ فَمٝم٣َّمٍشفَم ـَ ََمضَمِدي٧ُمإؽِْمََمفِمٝمَؾزْم ُدزمِِف,َووَم٣مَل:إِٞمَّ اىػَيَتَٖمرَّ
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ُالكبرى ُهللاُتعالىُفًُسننه ُالبٌهقًُرحمه ُأخرجُاإلمام /1ُ)ُوقد
461):ُُ

فُمَٚمرَ ـِ َؿريضاهللفمٛمٜمَمَمـضمدي٧مازْم اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َرؽُمقِلاهللَِصعمَّ ـْ ,فَم

 ايْمُٗمْرآنِ»وَم٣مَل: ـَ َِم ؾَمْٝمًئ٣م ٛم٤ُُم اجْلُ َٓ َو ُض
٣مئِ احْلَ سَمْٗمَرأِ شَٓ

(ٔ)
شمؿوم٣مل َهَذا:, يَمْٝمَس

. زم٣ِميْمَٗمِقيِّ

قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

.ايمِمحٝمحيمٔمٙمؿ,ويم٘مـَم٣مومررٞم٣مههقٞمٔمؿهقومقلمج٣مهغمَمـأهؾا

ُثمُقالُالعمرانًُرحمهُهللاُتعالى:ُ

ُمالك: ٞمًٝم٦موقال سمٗمرأ.. َل إذا َٕن٣م ايمٗمرآن4 ومراءة فمٙمٝمٜم٣م حيرم ٓ(

.ايمٗمرآن(

ُفاهللَُّ-أنهذاومقليمٙمُم٣مهمٔمل:"اْلزم٣مٞم٥م"وضم٘مكاظمًٔمقديدم دم-َرَِحَ

ايمٗمديؿ.

قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

َوضَمَ٘مكُ:(2ُ/356) المجموعوقدُقالُالنوويُرحمهُهللاُتعالىُفًُ

٣موِمَراَءُةايْمُٗمْرآِن. ُفََيُقُزهَلَ َأٞمَّ ٣مهمِِٔملِّ وَمِديًَميمِٙمُمَّ ًٓ َراؽَم٣مٞمِٝم قَنوَمْق اىػاخْلُ
قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

وهذاهقايمِمحٝمح.

ُُ:ثمُقال

                                                           
 (.ٜٚٗٔسنن البيهقي الكبرى ) (ٔ)
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َؿ-ومقيمفووجهُاألول: فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ ٓيٗمرأاجلٛم٤م,وٓسمٗمرأ:»-َصعمَّ

ش.احل٣مئضؾمٝمًئ٣مَمـايمٗمرآن

قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

احلدي٧مٓيث٦ٌم,وومدؤمٖمفايمؼمَمذيونمغمه.

ُُ:ثمُقال

وَٕن٣ميٚم٘مٛمٜم٣مأنسمًتذىمرايمٗمرآندمٞمٖمًٜم٣م,همالسمٛمًك.

السادس: َمساظمِمحػوَحٙمف4 فمٙمٝمٜم٣م حيرم سَمَٔم٣ملَم: إِٓ}يمَِٗمْقيمِِف ُف  ً َٓيَٚم

ُرونَ [.13[]ايمقاومٔم٥م:13]ايمقاومٔم٥م:{اظمَُْْمٜمَّ

قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

وهذآيث٦ٌمهمٝمفرءفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,وأي٥م

ؽمٌؼأَن٣مدمؾمٟمنايمٙمقحاظمحٖمقظ,ودمؽمٝم٣مقذىمراظمالئ٘م٥م,هم٣مظمرادزم٣مظمْمٜمريـ

 هٛم٣م يمٗم٣مل: اظمتقوئكم وصمؾ فمز اهلل أراد ويمق إٓ»اظمالئ٘م٥م, يًٚمف ٓ

ش.اظمتْمٜمرون

ايمٙم٧ٌمدماظمًجد4يمٗمقيمفالسابع: -حيرمفمٙمٝمٜم٣م َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ :-َصعمَّ

ش.ٓأضمؾاظمًجدجلٛم٤موٓحل٣مئض»

ُ
ُ

ُقالُأبوُمحمدُسددهُهللا:ُ
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زمٛم٦مدصم٣مصم٥م صمنة همٝمف ؽمٌؼَمٔمٛم٣م, احل٣مل,احلدي٧مؤمٝمػىمَم جمٜمقيم٥م

سمٟميت اهللدمؾمٟمَن٣م ايمٌخ٣مريرَحف وومدوم٣ملاْلَم٣مم ضمج٥م, ِب٣م ٓسمٗمقم وَمثٙمٜم٣م

زم٣ميمٔمج٣مئ٤م.

وومدزمقباْلَم٣ممايمٌخ٣مريرَحفاهللدمصحٝمحفطمالفهذااحل٘مؿ,همٗم٣مل:

ِجدِ" ًْ ,واظمرأةيٗمعَمٛمٜم٣ماحلٝمض."زَم٣مُبَٞمْقِماظمَْرَأِةدِماظمَ

فإذاضمرمفمٙمٝمٜم٣مايمٙم٧ٌمدماظمًجدَمـٕٞميٚمٛمعصح٥مآفمت٘م٣مف4الثامن:

نمغمفم٣ٌمدة.همألنحيرمذيمؽفمٙمٝمٜم٣مَمعٞمٝم٥مايمٔم٣ٌمدةأولم.

هم١منَلسمًتقشمؼدمايمُمدوايمتٙمجؿ..ضمرمفمٙمٝمٜم٣م4 ايمٔمٌقردماظمًجد: وأَم٣م

ٕٞمفٓي٠مَمـأنسمٙمقثاظمًجد.

ُُوإناؽمتقشمٗم٦مزم٣ميمُمد..همٖمٝمفوصمٜم٣من:

اهللَُّ-فمـفم٣مئُم٥م»رويَمـأصح٣مزمٛم٣مَمـوم٣مل:َيقز4ظم٣م]أحدهما[: َريِضَ

َؿ-:أَن٣موم٣ميم٦م:وم٣ملرمايمٛمٌل-فَمٛمَْٜم٣م فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ ٞم٣مويمٝمٛملاخلٚمرة:»-َصعمَّ

اظمًجد شَمـ همٗم٣مل: ضم٣مئض, إن همٗمٙم٦م: يدك», دم ضمٝمّمتؽ يمٝم٦ًم وش

احلِمغمايمِمٕمغم.:)اخلٚمرة(

٣مجلٛم٣مزم٥م.وٕٞمفضمدثيٚمٛمعايمٙم٧ٌمدماظمًجد,همٙمؿيٚمٛمعايمٔمٌقرهمٝمف,ىم
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َمٛمٜمؿَمـوم٣مل:َٓيقز4ٕنضمدثاحلٝمضأنمٙمظَمـضمدثو]الثانً[:

زمخالفضمدث ايمِمالة, ويًٗمط ايمِمقم, صح٥م يٚمٛمع أٞمف زمديمٝمؾ: اجلٛم٣مزم٥م,

اجلٛم٣مزم٥م.

ايمِمحٝمحأٞمفَيقزهل٣مأنسمٔمت٘مػدماظمًجد,قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

ايمٛمٌلصعمهمٗمدىمـزوصم٣متايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿئمت٘مػَمع

اهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,ونمغمهـَمـايمٛم٣ًمء,وَليذىمرفمـايمٛمٌلصعماهلل

ؾمؽأن وٓ اظمًجد, َمـ خترج أن ضم٣مئًّم٣م أَمر أٞمف وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف

احلٝمضؽمٝمٗمعويمقَمـإضمداهـ,أوَمـزمٔمّمٜمـ.

ُُ:ثمُقال

وهؾَي٤مزمرؤي٥مايمدم,أوزم٣مٞمٗمْم٣مفمف؟يتٔمٙمؼزمفوصمقبايمٕمًؾ.التاسع:

همٝمفوصمٜم٣من,ومدَم٢مذىمرمه٣م.ايمِمحٝمح:أٞمفَي٤مزمرؤيتف.

أن وأرادت سمٕمتًؾ, أن ومٌؾ وضم٣مو٦م اظمرأة, أصمٛم٦ٌم إذا هذا: همٔمعم

َم٣م ٕن نمًٙمٜم٣م4 يِمح َل ايمٗمديؿ.. زم٣ميمٗمقل ومٙمٛم٣م إذا ايمٗمرآن: يمتٗمرأ سمٕمتًؾ4

أوصم٤مايمْمٜم٣مرةَمٛمعصحتٜم٣م,ىمخروجايمٌقل.

 إٓزم٣مٞمٗمْم٣معوإنومٙمٛم٣م: فمـإنايمٕمًؾَٓي٤مفمٙمٝمٜم٣م ايمدم..صحنمًٙمٜم٣م

اجلٛم٣مزم٥مومٌؾاٞمٗمْم٣مفمف.

ُ
ُ
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قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

َل هم١من ايمٕمًؾ, فمٙمٝمٜم٣م سمٔمكم زمجٛم٣مزم٥م سمٙم٦ًٌم إذا أَن٣م ايمِمحٝمح, هق هذا

سمٕمتًؾيمٙمجٛم٣مزم٥منمًاًلَمٖمرًدا,مجٔم٦مٞمٝم٥منمًؾاجلٛم٣مزم٥م,َمعنمًؾاحلٝمضدم

أي٣ممؿمٜمره٣م.

أٞمفحي٘مؿزمٌٙمقغاظمرأةزمف.العاشر:

يٚمٛمعَمـآفمتدادزم٣ميمُمٜمقر.أٞمفالحاديُعشر:

قالُأبوُمحمدُوفقهُهللاُتعالى:

ا ضمؼ دم سم٘مقن إٞمَم احلٝمضوايمُمٜمقر َمٛمٜم٣م يٗمع َل وايمتل اهللوم٣مليمٝم٣مئ٥ًم

 شَماَلشَم٥ُم}سمٔم٣ملم: َـّ هُتُ هَمِٔمدَّ ٌُْتْؿ اْرسَم إِِن ُ٘مْؿ
٣مئِ ًَ
ٞمِ ـْ َِم اظمَِْحٝمِض ـَ َِم ـَ ًْ

َيئِ ئِل َوايمالَّ

ئِلََلْ ـََأؾْمُٜمٍرَوايمالَّ وم٣مل,وَلَئمؾاهللفمزوصمؾيمٕمغماظمدطمقلِب٣مفمدة,{حَيِّْم

٣َمَي٣م}:سمٔم٣ملم ـََأُّي  َـّشُمؿَّاظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِتَٞمَ٘مْحُتؿُإَِذاآََمٛمُقاايمَِّذي ْٗمُتُٚمقُه ـْؿَمٙمَّ ٌْؾَِِم َأنْوَم

َـّ قُه  ً َ َـّيَمُ٘مؿْهَمََمََت ـْفَمَٙمْٝمِٜم ةٍَِم وََن٣َمفِمدَّ َـّسَمْٔمَتد  َـّهَمَٚمتُِّٔمقُه ضُمقُه اضًم٣مَوَهِّ َهَ

إضمزاب]{مَجِٝمؾ 23: َحٙمٜم٣م,[ زمقوع احل٣مَمؾ فمدة وصمؾ فمز اهلل وصمٔمؾ

َـّ}ضمٝم٧موم٣ملسمٔم٣ملم: َٙمُٜم ََحْ ـَ َأْنَيَّمْٔم َـّ ََْح٣َمِلَأصَمُٙمُٜم ْٕ ُتا َٓ ,زمٝمٛمَماحل٣مئض{َوُأو

فمدهت٣مزم٣ميمٗمرء,ويمٝمسزم٣ميمُمٜمقر.

ؿمٙمٗمٜم٣مضم٣مئًّم٣م.أٞمفيٚمٛمعَمـايمدطمقلدمايمٔمدةإذاالثانًُعشر:

ُقالُأبوُمحمدُسددهُهللاُتعالى:ُ

وهذهَمًٟميم٥مطمالهمٝم٥مؽمتٟميتَمٔمٛم٣مإنؾم٣مءاهللفمزوصمؾ,دمزم٣مبايمْمــالق,
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وايمِمحٝمحأنؿمالقاحل٣مئضيٗمع.

ُعشر: هذهالثالث أديم٥م ٞمذىمر وٞمحـ ِب٣م, اظمدطمقل ؿمالق حيرم أٞمف

 إضم٘م٣ممدمَمقاؤمٜم٣م,إنؾم٣مءاهللسمٔم٣ملم.

هللاُتعالى:قالُأبوُمحمدُسددهُ

ويم٘مـإذا وزمدفم٥م, وهلضم٣مئضُمٛمقع, ايمِمحٝمحأنؿمالقاظمدطمقلِب٣م

.,وؽمٝمٟميتدمىمت٣مبايمْمالقإنؾم٣مءاهللسمٔم٣ملمايمْمالقؿمٙمؼوومع

٣مَءدِم}يمَِٗمْقيمِِفسَمَٔم٣ملَمأٞمفحيرموؿم٠مه٣مدمايمٖمرج4الرابعُعشر: ًَ هَم٣مفْمَتِزيُمقاايمٛمِّ

ضَمتَّك َـّ .[111]ايمٌٗمرة:{َيْْمُٜمْرنَاظمَِْحٝمِضَوٓسَمْٗمَرزُمقُه

.همٟمَم٣مَم٣ٌمذهت٣مهمٝمَمزمكمايمنةوايمرىم٥ٌم..هم٣مظمٛمِمقص:)أٞمفَٓيقز(

وزمفوم٣ملَم٣ميمؽ,وأزمقضمٛمٝمٖم٥م,وأزمقيقؽمػ.

زمـ وحمٚمد شمقر, وأزمق وإؽمح٣مق, وأَحد, وإوزافمل, ايمثقري, ووم٣مل

احلًـ:)َيقز(.

اهللَُّ-لوزمفوم٣ملأزمقإؽمح٣مقاظمروزيَمـأصح٣مزمٛم٣م4ظم٣مرويفمـايمٛمٌ َصعمَّ

.شاصٛمٔمقاىمؾرءنمغمايمٛم٘م٣مح»:أٞمفوم٣مل:-فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ

اهللَُّفَمٛمَْٜم٣م-َم٣مرويفمـفم٣مئُم٥موديمٝمٙمٛم٣م: -ىم٣منايمٛمٌل»:أَن٣موم٣ميم٦م:-َريِضَ

َؿ اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ش.يٟمَمرإضمداٞم٣مإذاضم٣مو٦مأنسمٟمسمزر,شمؿي٣ٌمذه٣م-َصعمَّ

ش.ي٣ٌمذٞم٣ًمءههمققاْلزار,وهـضمٝمضىم٣من»ودمرواي٥مفمٛمٜم٣م:
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-فمـفمٚمر»وروي فَمٛمُْف اهللَُّ أٞمفوم٣مل:ؽمٟميم٦مايمٛمٌل-َريِضَ اهللَُّ-: َصعمَّ

 َؿ َوؽَمٙمَّ -فَمَٙمْٝمِف همٗم٣مل: وهلضم٣مئض؟ اَمرأسمف, َمـ يمٙمرصمؾ حيؾ همقق»َم٣م َم٣م

ىػا.شاْلزار
ُقالُأبوُمحمدُسددهُهللاُتعالى:ُ

ضَمتَّك}تْمٜمرن,يمٗمقلاهللفمزوصمؾ:سمَي٤مأنوزمٔمدايمْمٜمر َـّ سَمْٗمَرزُمقُه َٓ َو

 ٤م 
ازمكَِمَوحُيِ ايمتَّقَّ اهللََّحُي٤ِم  إِنَّ ضَمْٝم٧ُمَأََمَرىُمُؿاهللَُّ ـْ َِم َـّ ْرَنهَمْٟمسُمقُه َيْْمُٜمْرَنهَم١مَِذاسَمَْمٜمَّ

ـَ ِري .{اظمَُْتَْمٜمِّ

ُحكمُحٌضُالحامل:

ايم٣ٌمب, دمهذا ايمٔمٙمَمء ذىمره٣م ايمتل اظم٣ًمئؾ ضمٝمضاحل٣مَمؾ,وَمـ َمًٟميم٥م

وومداطمتٙمػايمٔمٙمَمءهمٝمٜم٣مإلمومقيمكم:

أَن٣مَٓتٝمض.األول:

اْلَم٣ممالثانً: ورصمعإيمٝمف وهقومقلمجٜمقرأهؾايمٔمٙمؿ, ومدَتٝمض, أَن٣م

أَحد,إذأٞمفىم٣مٞم٦ميمفرواي٥مأَن٣مَٓتٝمض,ويٓمٜمرأشمراخلالفدمهذهاظمًٟميم٥م,

زمٟمناحل٣مَم يمقومٙمٛم٣م إذ احل٣مئض, أضم٘م٣مم يمتٔمٝمٛم٦مفمٙمٝمٜم٣مدمإصمراء ؾَٓتٝمض4

ايمدم ؽمٝمالن َمع نمُمٝم٣مَن٣م يمزوصمٜم٣م وجل٣مز ضمٝمّمٜم٣م, َمع واهللايمِمالة َمٛمٜم٣م,

.أفمٙمؿ

.ايمِمحٝمحايمث٣منهقايمٗمقلو

ُ
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:الطوارئُفًُالحٌضمسألةُ

أوىمثأ أي٣مم, احلٝمضؽمت٥م فمعمأن ايمٔمٙمؿ أهؾ مجٜمقر ومقل وهق ايمٛم٣ًمء ر

٣ممٍؽِمت٥َّمَهَمَتَحٝمَّيِض»:ويمٖمٓمفيِمحدمايم٣ٌمبٓؽمٌٔم٥مأي٣مم,وفمٛمدهؿضمدي٧مو َأيَّ

ٌَْٔم٥مََأوْ ٣ممٍؽَم .أطمرصمفأزمقداود«اهللَِّفِمْٙمؿِدِمَأيَّ

أي٣مم,همٔمٛمدزمٔمّمٜمؿ٥مؽمتـفمأوٞمٗمِم٦مهمٙمقومدرأناظمرأةزادتدمضمٝمّمٜم٣م

ايمدم, اٞمٗمْمع َمتك أٞمف اظمًٟميم٥م وايمِمحٝمحدمهذه ضمٝمًّم٣م, سمٔمد ٓ ايمزي٣مدة أن

ٝمضدونايمٛمٓمرإلمفمددإي٣ممايمتلانمتًٙم٦موصٙم٦م,إذأنايمٔمػمةزمدماحل

َتٝمضهمٝمٜم٣ماظمرأة.

هم١منسمٟمطمرايمدمسمٌٗمكضمتكسمًتٝمٗمـايمْمٜمر.

ُذكرُعالماتُالطهر:ُمسألةُ

يمٙمْمٜمرشمالثفمالَم٣مت:ُذىمرايمٔمٙمَمء

.ايمدماخل٣مرجصمٖم٣مفاألولى:

طمروجايمٗمِم٥مايمٌٝمّم٣مء.الثانٌة:

طمروجايمِمٖمرةوايم٘مدرة.الثالثة:

دم ايمٔمٙمؿ أهؾ زمكم طمالف فمالَم٣متَمع َمـ هل هؾ وايم٘مدرة ايمِمٖمرة

ايمْمٜمر,أمٓ؟

همذه٤مأىمثرهؿإلمأَن٣مإنىم٣مٞم٦مَمتِمٙم٥مزم٣محلٝمضهمٜملَمـاحلٝمض.
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َمـ همٙمٝم٦ًم احلٝمض زَمـ نمغم دم ىم٣مٞم٦م إن أَن٣م إلم زمٔمّمٜمؿ وذه٤م

دم ضم٘مؿ فمٛمٜم٣م, ريضاهلل فمْمٝم٥م أم ضمدي٧م أن يمٛم٣م يٓمٜمر وايمذي احلٝمض,

فدمصحٝمحهمٗمدأطمرجايمٌخ٣مريايمٗمّمٝم٥م, ـْ فَمْمِٝم٥ََّم,,فَم -ريضاهللفمٛمٜم٣م-ُأمِّ

 ؾَمْٝمًئ٣م»وَم٣ميَم٦ْم: ْٖمَرَة َوايمِم  ايمُ٘مْدَرَة َٞمُٔمد  َٓ شىُمٛم٣َّم
(ٔ)

دمؽمٛمـأيب وصم٣مءتزي٣مدة .

ش.زمٔمدايمْمٜمرؾمٝمًئ٣م»داودوهمٝمٜم٣م:

صَمْحٍش زمِٛم٦ِْم ٛم٥ََم ََحْ زمحدي٧م, احلدي٧م فم٣مرضهذا ايمٔمٙمؿ وزمٔمضأهؾ

ىُمٛم٦ُْمُأؽْمَتَح٣مُض"وَم٣ميَم٦ْم: ريضاهللفمٛمف, ضَمْٝمَّم٥ًمىَمثغَِمًةؾَمِديَدًة,هَمَٟمسَمْٝم٦ُمايمٛمٌَِّلَّ

زمِْٛم٦ِم َزْيٛم٤ََم ُأطْمتِل زَمْٝم٦ِم دِم هَمَقصَمْدسُمُف ُه, َوُأطْمػِمُ َأؽْمَتْٖمتِٝمِف َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللَُّ َصعمَّ

ُأؽْمَتَح٣مُضضَمْٝمَّم٥ًمىَمثغَِمًةؾَمِديَدًة,هَمََمسمَ ْٟمَُمُرِنصَمْحٍش,هَمُٗمْٙم٦ُم:َي٣مَرؽُمقَلاهللِ,إِنِّ

ُيْذِه٤ُم ُف اَلَة؟وَم٣مَل:َأْٞمَٔم٦ُميَمِؽايمُ٘مْرؽُمَػ,هَم١مِٞمَّ َوايمِمَّ َٝم٣مَم ََمٛمََٔمْتٛمِلايمِمِّ همِٝمَٜم٣م,هَمَٗمْد

َذيمَِؽ,وَم٣مَل: ـْ ِٚملوَم٣ميَم٦ْم:ُهَقَأىْمَثُرَِم َؽ,وَم٣مَل:هَمَتَٙمجَّ
َذيمِ ـْ َموَم٣ميَم٦ْم:ُهَقَأىْمَثُرَِم ايمدَّ

 ُهَق وَم٣ميَم٦ْم: ِِذيشَمْقزًم٣م اهللَُّهَم٣مختَّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  هَمَٗم٣مَل ٣م, شَمجًّ َأشُم٨م  ََم إِٞمَّ َذيمَِؽ, ـْ َِم َأىْمَثُر

شفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ:...شمؿذىمرزمٗمٝم٥ماحلدي٧م
(ٕ)

.

                                                           
 (.ٕٖٙالبخاري ) (ٔ)
(, وقاؿ األلباني رحمو اهلل في صحيح أبي داود األـ ٕٛٔ(, والترمذي )ٕٚٛأبو دود )أخرجو  (ٕ)

(,إسناده حسن. وقاؿ الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قاؿ: " وسألت محمداً  ٖٜٕ)
]يعني: البخاري[ عن ىذا الحديث؟ فقاؿ: ىو حديث حسن صحيح. وىكذا قاؿ أحمد ". وقاؿ 

 يح ", وقّواه ابن القيم. ابن العربي والنووي: " حديث صح
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أيمٖم٣مظ وهٛم٣ميمؽ ايمٌخ٣مري, دم فمْمٝم٥م أم وضمدي٧م ؤمػ, همٝمف واحلدي٧م

خت٣ميمػَم٣مصم٣مءدمايمٌخ٣مري,همٝمٗمدمَم٣مصم٣مءدمايمٌخ٣مري.

ُُ:فًُأحكامُالحٌضختالؾُلسببُفًُكثرةُاًلمسألةُا

ُ:ذكرُالعلماءُفًُالبابُعدةُأمورُمنها

وأىمثرايمذيـيٌحثقنأناحلٝمضَمتٔمٙمؼزم٣ميمٛم٣ًمءويمٝمسزم٣ميمرصم٣مل,األول:

دمهذهاظم٣ًمئؾهؿايمرصم٣مل.

ىمثرةآوْمرابدمضمٝمضايمٛم٣ًمء.الثانً:

,زمحٝم٧ميٗم٣ملَمـؽم٣مفم٥مىمذاإلمؽم٣مفم٥م٣ميننفمٙمٝمٜمهلـوم٣مفمدة٦ميمٝمً٣مَٕن

أوَمـيقمىمذاإلميقمىمذا.ىمذا,

هم١منايمٛم٣ًمءختتٙمػ,همٗمدسم٘مقناَمرأةَتٝمضؽمت٥مأي٣ممدمايمُمٜمر,َمـأوائٙمف,

أوَمـأواطمره,هم١مذاَم٣مأصٝم٦ٌمزميزم٥م,أواؽمتخدَم٦مٞمقعَمـأٞمقاعايمٔمالج,

 ٞمقع أص٣مِب٣م سمّمْمربضمٝمّمتٜم٣مأو ِب٣م هم١مذا اظمرض, َمـ آوْمراب, همٜمذا

ي٤ًٌميمٙمٔمَمءآوْمرابزم٣ميمٖمتقى.

ضايمٛم٣ًمءومدسمٟميتوسمًٟملفمـدمطمرجَمٛمٜم٣م,هم١مذاَم٣مؽُمئٙم٦مفمـيمقٞمف,وزمٔم

أورحيف,وأوص٣مهمفَٓتًـاْلصم٣مزم٥م,همٝمحِمؾزم٤ًٌمذيمؽآوْمراب.

ايم٣ٌمبوٓدمأنىمثرةآوْمرابسمٗمعزم٤ًٌمرواي٣متَلسمِمح,الثالث:

ؽمٝمَمزم٣مبآؽمتح٣مو٥م,ؽمٛمجدأنىمثغمَمـايمرواي٣مت,َمعأنـم٣مهرؽمٛمده٣م
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ٙمُمٝمخَمٗمٌؾزمـه٣مديرَحفاهللسمٔم٣ملم,دميماطمتٙمػهمٝمٜم٣م,ضمتكأنايمِمح٥م,ومد

صحٝمحفاظمًٛمدفمدةَمـإضم٣مدي٧م,ايمتلهلفمٚمدةدمهذاايم٣ٌمب,شمؿسمراصمع

فمٛمٜم٣م.

الرابع: اظم٣ًمئؾايمتليّمٔمٜم٣مىمثرة يٌٛمقنأومقاهلؿفمعمنمغمضمٝم٧مايمٖمٗمٜم٣مء

َمـ يتٔم٤م شمؿ أٞمٖمًٜمؿ, يتٔمٌقن وه٠مٓء اظمًٟميم٥م, دم شم٣مزم٦م صحٝمح ديمٝمؾ

زمٔمدهؿ,ٓؽمٝمَمَمعهمُمقايمتٗمٙمٝمد,هم١مٞمؽسمرىأنزمٔمضإومقالايمتلٓديمٝمؾ

فمٙمٝمٜم٣ممج٣مهغمايمٔمٙمَمء.يًغمفمٙمٝمٜم٣م,

أناْلٞم٣ًمنيتٜمٝم٤مَمـ اهللسمٔم٣ملم, ايمٔمثٝمٚمكمرَحف وايمقاومعىمَموم٣ملاْلَم٣مم

٣ميمٖم٥ممج٣مهغمايمٔمٙمَمء,إٓزمٛمصـم٣مهريدلفمعمؤمػومقهلؿ,واهللأفمٙمؿ.خم

ُاًلستحاضة:ُوالفرقُبٌنُدمُالحٌضُمسألةُ

َمـضمٝم٧مايمٙمقن:األول:

يمقٞمفؾمديداحلٚمرةومري٤مإلمايمًقاد.دمُالحٌض:

أَحرهم٣مسمح,ىمٕمًٝمؾايمٙمحؿ.دمُاًلستحاضة:

َمـضمٝم٧مايمرائح٥م:الثانً:

ىمرُّي٥م.يمفرائح٥مَمٛمتٛم٥مدمُالحٌض:

ُاًلستحاضة: ايمدَم٣مءدم ىم٣ًمئر رائحتف وإٞمَم ىمرُّي٥م, رائح٥م يمف يمٝمس

إطمرى.

َمـضمٝم٧مايمثخ٣مٞم٥موايمٕمٙمٓم٥م:الثالث:
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نمٙمٝمظشمخكم.دمُالحٌض:

.رومٝمؼىم٣ًمئرايمدَم٣مءدمُاًلستحاضة:

َمـضمٝم٧مايمتجٚمدوايمتجٙمط:الرابع:

ايمتجٙمطدمدمُالحٌض: ٓيتجٚمدوٓيتجٙمط,وومدومٝمؾأٞمفحيِمؾَمٛمف

زمٔمضإضمٝم٣من,ويم٘مـي٘مقنذيمؽزمٌطءؾمديد.

.يتجٙمطويتجٚمدزمنفم٥م,ىم٣ًمئرايمدَم٣مءدمُاًلستحاضة:

َمـضمٝم٧مايمِمالة,وايمِمٝم٣مم,وَمٔم٣مذةايمزوج:الخامس:

َتٛمعَمـايمِمالة,وايمِمٝم٣مم,وَمٔم٣مذةزوصمٜم٣مهل٣م.الحائض:

سمِمقم,وسمِمقم,وَيقزيمزوصمٜم٣مَمٔم٣مذهت٣م,وهذاهقومقلالمستحاضة:

ٙمَمء,ضمتكَمعدهمؼايمدم.مج٣مهغمايمٔم

َمـضمٝم٧مايمٛمج٣مؽم٥م:السادس:

ٞمجس.دمُالحٌض:

يمٝمسزمٛمجس.دمُاًلستحاضة:

َمـضمٝم٧مؽمٌٌف:السابع:

دمؿمٌٝمٔملَيرجزمقومتف.دمُالحٌض:

دمزم٤ًٌمَمرض,وومدومٝمؾأٞمفزم٤ًٌماٞمٗمْم٣معفمرقيٗم٣ملدمُاًلستحاضة:

يمفايمٔم٣مذل.

ُ
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ُعالماتُانقطاعُدمُالحٌض:ُمسألةُ
ُ(:4ُُ/22ُقالُالنوويُرحمهُهللاُتعالىُفًُشرحُمسلمُ)

ُِمقِلدِمايمْم ْٜمِر: ْٝمِضَواحْلُ فَماَلََم٥َماْٞمِٗمَْم٣مِعاحْلَ

مِ ايمدَّ طُمُروُج َيٛمَْٗمْمَِع -َأْن هلإولم َوايْمُ٘مْدَرةِ-وهذه ْٖمَرِة وهذه-َوايمِم 

رجرءأصاًل.َوؽَمَقاٌءطَمَرصَم٦ْمُرؿُمقزَم٥ٌمزَمْٝمَّم٣مُءَأْمََلَْي-هلايمث٣مٞمٝم٥م

قالُأبوُمحمدُسددهُهللاُتعالى:

وضمِمؾ ايمدم اٞمٗمْمع همٚمتك ايمٌٝمّم٣مء, زم٣ميمٗمِم٥م يًٚمك َم٣م طمروج يٙمزم ٓ

اجلٖم٣مف,همٗمدؿمٜمرتاحل٣مئض,همقصم٤مفمٙمٝمٜم٣مايمٕمًؾ,وأداءايمِمالة.

ُثمُقالُرحمهُهللاُتعالى:ُ

 َأْصَح٣مزمِٛم٣َم: ـْ َِم ٣م مُهَ َونَمغْمُ ٣ٌَّمِغ ٓوم٣ملايمٌٝمٜمٗملوزمـايمِمَّ طَمِٖمٝمَٖم٥ٌم ُرؿُمقزَم٥ٌم ٥ُم يَّ ِ ايمؼمَّ

زَمْٔمَد َيُ٘مقُن َوَهَذا وَم٣ميُمقا ٓيمقن أشمر سم٘مقنفمعمايمٗمْمٛمف وٓىمدره همٝمٜم٣م صٖمرة

ْٝمِض. اْٞمِٗمَْم٣مِعَدِماحْلَ

اِءَوزَمْٔمَدَه٣مَي٣مٌءَُمَثٛم٣َّموُمْٙم٦ُم: ايمرَّ هَمْقُقَوىَمْنِ ـْ ٥ُم:زمَِٖمْتِحايمت٣َّمِءاظمَُْثٛم٣َّمِةَِم يَّ ِ ٌةِهَلايمؼمَّ

دِم ٌَُخ٣مِري  ايْم َذىَمَرُه ََم٣م فَمٛمَْٜم٣م اهللَُّ َريِضَ فَم٣مئَُِم٥َم ـْ فَم َصحَّ َووَمْد َدٌة ٦ُمَُمَُمدَّ ََتْ ـْ َِم

سُمِريُد ٌَْٝمَّم٣مَء ايْم ٥َم ايْمَٗمِمَّ ـَ أَن٣موم٣ميم٦ميمٙمٛم٣ًمءٓسمٔمجٙمـضَمتَّكسَمَرْي فمٛمٜم٣م َصِحٝمِحِف

زمَِذيمَِؽايمْم ْٜمَر.

 َوسَمُْمِديدِوايمٗمِم٥م: ايْمَٗم٣مِف ٌَِّٜم٦ِمزمَِٖمْتِح ؾُم ص  اجْلَ َوِهَل اظمُْْٜمَٚمَٙم٥ِم ٣مِد ايمِمَّ

.اٞمتٜمكىمالَمف. صِّ ٣مهمَِٝم٥ُمزم٣ِمجْلَ ؿُمقزَم٥ُمايمٛمَِّٗمٝم٥َُّمايمِمَّ ايمر 

ُذكرُأحوالُاًلستحاضة:ُمسألةُ
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وأَم٣مآؽمتح٣مو٥مهمٙمٜم٣مأضمقال:

أنيٗمعَمـُمٝمزةزمٟمي٣مم,أوزمدم.الحالةُاألولى:

احلٝمض,ضمتكسمٟميتأي٣ممضمٝمّمتٜم٣م,همٜمذهسمِمقموسمٖمٔمؾَم٣مسمٖمٔمٙمفايمًٙمٝمٚم٥مَمـ

ايمِمالةهم١م سمرىم٦م ضمٝمّمتٜم٣م أي٣مم صم٣مءت ذا انمتًٙم٦م, احلٝمّم٥م أدزمرت هم١مذا

وصٙم٦م.

سمِمقموسمٌٗمكفمعمؾمٟمَن٣مالحالةُالثانٌة: همٜمذه زمٙمقنايمدم, أنسم٘مقنُمٝمزة

فمـ همتٛمٗمْمع احلٝمض, َمٔمروفزمدم هق ايمذي إؽمقد, ايمدم ـمٜمر إذا ضمتك

ٙم٦موصٙم٦م.ايمِمالة,ضمتكإذاذه٤مذيمؽايمدم,انمتً

أنسم٘مقناظمرأةنمغمُمٝمزة:وهذاإَم٣مأنآؽمتح٣مو٥مضمدشم٦مالحالةُالثالثة:

هل٣مدمزمدءزمٙمقنمٜم٣م,زمحٝم٧مَلَتٝمزاحلٝمّم٥مَمـآؽمتح٣مو٥م.

َتٝمٝمز يٌٗمك ٓ ضمتك ؾمديًدا اوْمرازًم٣م اوْمرزم٦م آؽمتح٣مو٥م أن أو

يمٙمحٝمض.

إلمأومرب سمٛمٓمر ايمٛم٣ًمءهمٜمذه َمـ أو وزمٛمٝمتٜم٣م, دمصمًٚمٜم٣م ِب٣م, أزمٛم٣مءؾمًٌٜم٣م

فمِمٌتٜم٣موَمـإيمٝمٜمؿ,وسمتحٝمضزمٟمي٣مَمٜم٣م.

ُحكمُوضوءُالمستحاضةُلكلُصالة:ُ

اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿدمضم٘مؿذيمؽإلمأومقال:

َمالقولُاألول: ازمـأيبايمٔمٙمَمءذه٤ممجٜمقر أن أَر زمؾَل دم, ذىمر ؾمٝم٥ٌم

أنفمٙمٝمٜم٣مايمقوقءيم٘مؾصالة.,َمِمٛمٖمفنمغمهذاايمٗمقل
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أٞمفٓيٙمزَمٜم٣مايمقوقءيم٘مؾصالة,ذه٤ماْلَم٣ممَم٣ميمؽإلمالقولُالثانً:

وٓيٛمتٗمضووقؤه٣مزمٚمجردطمروجدمآؽمتح٣مو٥م.

قالُابنُعبدُالبرُرحمهُهللا:

دم وأَم٣م ايمقوقء, يمزَمٜم٣م َمٔمت٣مًدا َمٔمروهًم٣م ضمدشًم٣م أضمدشم٦م إذا اظمًتح٣مو٥م

اىػاؽمتح٣موتٜم٣مهماليقصم٤مووقًءا.
ايمريح, أو ايمٌقل, ؽمٙمس همِم٣مضم٤م ايمًٙمس, ىمِم٣مضم٤م أَن٣م زمٚمٔمٛمك

همٝمفأٞمفٓيٛمتٗمضووقؤهإٓزمحدثَمٕم٣ميرظم٣مئم٣منَمٛمف.ايمِمحٝمح

ُ:ؼسلُالمستحاضةُلكلُصالة

:إلمأومقالاطمتٙمػايمٔمٙمَمءدمضم٘مؿانمت٣ًملاظمًتح٣مو٥ميم٘مؾصالةو

أَن٣مسمٕمتًؾيم٘مؾصالةرويهذاايمٗمقلفمـازمـفمٚمروازمـايمززمغم:األول

.╚وفمقموازمـفم٣ٌمس

َي٤ماؽمتِمح٣مزًم٣ميمٙمػماءةإصٙمٝم٥م,إلمأٞمفٓايمٔمٙمَمءذه٤ممجٜمقر:الثانً

َمـأضم٣مدي٧مٓ صم٣مء وَم٣م زم٣ميمٕمًؾحيت٣مجإلمديمٝمؾشم٣مزم٦م, ايمٗمقل أن وذىمروا

سمث٦ٌم.

ُ
ُرحمهُهللاُتعالىُفًُمعرفةُالسننُواآلثارُ) ًُّ َهِق ٌْ /2َُُقاَلُاإْلَِماُمُاْلَب

(:162
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 ـِ فَم ٣مٍر, ًَ َي ـِ زْم إؽِْمَح٣مَق ـُ زْم ُد حُمَٚمَّ َرَواُه َووَمْد ـْ فَم فُمْرَوَة, ـْ فَم , ْهِريِّ ايمز 

وَم٣مَل َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ فَم َُم٥َم,
»همٝمف:فَم٣مئِ يمُِ٘مؾِّ ِؾ ًْ زم٣ِميْمُٕم هَمَٟمََمَرَه٣م

ش.َصاَلةٍ

َواَي٣مِتفَمٛمُْف. ,إضِْمَدىايمرِّ ْهِريِّ ايمز  ـِ ىَمثغٍِم,فَم ـُ َوىَمَذيمَِؽَرَوىؽُمَٙمْٝمََمُنزْم

ِروَ ِحٝمُح َوايمِمَّ َّٓ إِ ِؾ ًْ زم٣ِميْمُٕم ََْمُر ْٕ ا همِٝمَٜم٣م َويَمْٝمَس , ْهِريِّ ايمز  ـِ فَم ْٚمُٜمقِر, اجْلُ اَي٥ُم

 ـْ فَم فُمْرَوَة, ـْ فَم َصِحٝمًح٣م, َصاَلٍة ىُمؾِّ فِمٛمَْد ُؾ
ًِ سَمْٕمَت ىَم٣مَٞم٦ْم شُمؿَّ َواضِمَدًة, ًة ََمرَّ

فَمَٙمْٝمٜمِ َيَرى ىَم٣مَن ُف َأٞمَّ َِمٛمُْٜمََم َواضِمٍد ىُمؾِّ ـْ فَم َح َوَصحَّ َُم٥َم,
فَم٣مئِ يمُِ٘مؾِّ ايْمُقُوقَء ََم

َصاَلٍة.

َٜم٣مَؤِمٝمَٖم٥ٌم. َأْوصُمِفُأطَمَرىُمٙم  ـْ َصاَلٍةَِم ِؾيمُِ٘مؾِّ ًْ ََْمَرزم٣ِميْمُٕم ْٕ هاَووَمْدَرَوىا

هذه أن إلم أشم٣مر, َمٔم٣من ذح دم اهلل رَحف ايمْمح٣موي اْلَم٣مم وذه٤م

إضم٣مدي٧ميمٝم٦ًمزمّمٔمٝمٖم٥م,ويم٘مٛمٜم٣مَمٛمًقطم٥م.

َمعسمقارد ومٌؾأنٞمٗمقلزمٛمًخٜم٣م,وأَم٣م وايمٗمقلزم٣ميمٛمًخحيت٣مجإلمشمٌقهت٣م,

فمٙمَمءايمٔمٙمؾفمعمسمّمٔمٝمٖمٜم٣م,همالفمػمةزمتِمحٝمحٜم٣م.

ي٘مقنفمـ َم٣م ٣ًٌم دموٞم٘م٣مرةٍطمْمٟمٍٕنزم٣مبايمٔمٙمؾنم٣ميم وإَم٣م دماظمتقن, إَم٣م ,

إؽم٣مٞمٝمد,وَمثؾهذهٓسمِمٙمحدمزم٣مبايمُمقاهدواظمت٣مزمٔم٣مت.

وصمقبايمٕمًؾيم٘مؾصالة.ذه٤مزمٔمّمٜمؿإلم:الثالث

(:21/629قالُشٌخُاإلسالمُابنُتٌمةُرحمهُهللاُكماُفًُالمجموع)

ِهْؿإَذا َْرزَمَٔم٥ِمَونَمغْمِ ْٕ ٥ِما َِئٚمَّ ْٕ 4يَمْٝمَسزمَِقاصِم٤ِمفِمٛمَْدا َتَح٤م  ًْ َصاَلٍةَُم ُؾيمُِ٘مؾِّ ًْ َوايْمُٕم
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انْمتَ شُمؿَّ ْٝمِض احْلَ ٣مُم َأيَّ ِهَل ََمْٔمُٙمقََم٥ًم ٣مًَم٣م َأيَّ اْٞمَٗمَْمَعوَمَٔمَدْت ـْ ََم ُؾ
ًِ سَمْٕمَت ىَمََم َٙم٦ْم ًَ

ؽْمتَِح٣مَو٥ِم. ِٓ َصٙم٦َّْمَوَص٣مََم٦ْمدِمَهِذِها ضَمْٝمُّمَٜم٣مشُمؿَّ

ْٚمِسفِمٛمَْد َٙمَقاِتاخْلَ ايمِمَّ ـْ َِم َصاَلٍة ىُمؾِّ فِمٛمَْد َٟم سَمَتَقوَّ َأْن ايْمَقاصِم٤ُمفَمَٙمْٝمَٜم٣م زَمْؾ

َوَأَْحَ ٣مهمِِٔملِّ ْٚمُٜمقِرىَمَٟميِبضَمٛمِٝمَٖم٥َمَوايمُمَّ د.اجْلُ

 َٓ  ؽْمتَِح٣مَو٥ِم ِٓ ا َدَم هَم١مِنَّ ٌؾ ًْ نُم َٓ َو ُوُوقٌء فَمَٙمْٝمَٜم٣م يَمْٝمَس هَمِٔمٛمَْدُه ََم٣ميمٌِؽ ٣م َوَأَمَّ

ايمٛم٣َّمِدَراِت. ـْ ُهَِم نَمغْمُ َٓ ُهَقَو َٓ َيٛمُْٗمُضايْمُقُوقَءفِمٛمَْدُه

 ِه َونَمغْمِ َِمِذيِّ ْ ايمؼمِّ دِم زمََِم ىَْمَثُروَن ْٕ ا اضْمَت٨مَّ ايمٛمَّ}َووَمْد َأنَّ فَمَٙمْٝمِف-ٌِلَّ اهللَُّ َصعمَّ

َؿ َصاَلةٍ-َوؽَمٙمَّ َٟميمُِ٘مؾِّ َتَح٣مَو٥َمَأْنسَمَتَقوَّ ًْ اىػ.{َأََمَراظمُْ
قالُأبوُمحمدُسددهُهللا:

 وم٣ملايمٌخ٣مري:واحلدي٧مؤمٝمػ,َمـؿمريؼذيؽوشم٣مزم٦مإٞمِم٣مري,

اظمًتح٣مو٥مسمدعايمِمالة.أن,أي"ٓيت٣مزمعفمٙمٝمف"

َٓي٤مفمٙمٝمٜم٣مايمٕمًؾيم٘مؾصالة.أناظمًتح٣مو٥م:فتلخصُلنا

ايمٔمٙمؿوم٣مل:سمٕمتًؾدموَٓي٤مفمٙمٝمٜم٣مايمٕمًؾدمىمؾيقم4ٕنزمٔمضأهؾ

وَٓي٤مفمٙمٝمٜم٣مايمقوقء,ىمَمرويفمـفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣مـمٜمرىمؾيقم

يم٘مؾصالة.

ايمتل ايمرواي٣مت ٕن ضمٝمّمتٜم٣م, َمـ ؿمٜمرت إذا ايمٕمًؾ َي٤منمٙمٝمٜم٣م وإٞمَم

َمـاحلٝمض.دمضمؼايمْمٜمرش,انمتًقم»همٝمٜم٣م:
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وحي٤مفمٙمٝمٜم٣مايمقوقءإذاأرادتأنسمِمقموومداٞمتٗمضووقؤه٣مزمٕمغمدم

,واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم.واهللأفمٙمؿآؽمتح٣مو٥م,هذاهقايمٗمقلايمراصمح,

**********

 



















 [أحكام المستحاضة]

)–232 ـْ فَم٣مئَُِم٥مَفَم وَم٣ميَم٦ْم: فَمٛمَْٜم٣م اهللَُّ »َريِضَ زمِٛم٦َْم هَم٣مؿمَِٚم٥َم ٌَْٝمٍشإِنَّ ضُم َأيِب

 َتَح٣مُض,هَمَٗم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ ًْ ْٝمِض»صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ:-ىَم٣مَٞم٦ْمسُم احْلَ َدَم إِنَّ

طَمُر ْٔ ا ىَم٣مَن هَم١مَِذا اَلِة, ايمِمَّ ـَ َِم ٘مِل
ًِ هَمَٟمَْم َذيمَِؽ ىَم٣مَن هَم١مَِذا ُئْمَرُف, َأؽْمَقُد َدٌم
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 َوَصقمِّ ئِل, شهَمَتَقوَّ
(ٔ)

َوايم َداُوَد, َأزُمق َرَواُه ٣ٌَّمَن,. ضِم ـُ ازْم َحُف َوَصحَّ , ل 
٣مئِ ًَ ٛمَّ

٣مىمُِؿ,َواؽْمَتٛمَْ٘مَرُهَأزُمقضَم٣مسمِؿٍ (.َواحْلَ

*******************************الشرح:

.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُأوصاؾُدمُالحٌض

ايمرواي٥مهذهفمعمفمٚمروزمـحمٚمديت٣مزمعوَل:حاتمُأبوُقال ,َمٛم٘مروهق,

سمٖمردفمٚمروزمـحمٚمدأنواظمرادومٙم٦م:اظمحٗمؼوم٣مل,ايمٛم٣ًمئلإفماليمفإلموأؾم٣مر

احلدي٧مِبذا ايمتٚمٝمٝمزإلماظمًتح٣مو٥مرددم, إلمزمرده٣ميروٞمفايمرواةوؽم٣مئر,

وؽمٙمؿآيمفوفمعمفمٙمٝمفاهللصعمايمٛمٌلٕن.ونمغممه٣مايمِمحٝمحكمدمىمَمفم٣مدهت٣م

يمقنىم٣منهم١مذا:هل٣ميٗمؾوَل,"ايمِمالةهم٣مدفملضمٝمّمتؽصم٣مءتهم١مذا":هل٣موم٣مل

.ىمذاايمدم

ضم٣مسمؿَمٗمدمفمعمسمِمحٝمحازمـضم٣ٌمن,واحل٣مىمؿ.واؽمتٛم٘م٣مرأيب

:أيأٞمفيتٚمٝمزفمـنمغمهَمـايمدَم٣مءزمٟمٞمفدمشإندماحلٝمضدمأؽمقد»قوله:ُ

.أؽمقد

                                                           
( وزادوا خال ٗٚٔ(, والحاكم )ٖٛٗٔ(, وابن حباف )٘ٛٔ(, والنسائي )ٕٙٛرواه أبو داود ) (ٔ)

قاؿ أبو حاتم: ولم يتابع محمد بن عمرو على ىذه الرواية, وىو «, فإنما ىو عرؽ»ابن حباف: 
بن عمرو تفرد بهذا  منكر, وأشار إلى إعاللو النسائي, قاؿ المحقق: قلت والمراد أف محمد

الحديث, في رد المستحاضة إلى التمييز, وسائر الرواة يرونو بردىا إلى عادتها كما في الصحيحين 
وغيرىما. ألف النبي صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم قاؿ لها: "فإذا جاءت حيضتك فادعي 

 الصالة", ولم يقل لها: فإذا كاف لوف الدـ كذا.
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.أيزمِمٖم٣مسمف:شفرَٔمْيُ»قوله:ُ

أو إلماحَلََمر, هم١مٞمف آؽمتح٣مو٥م, زمخالفدم ايمٕم٣مَمؼ, إلمايمًقاد أيأٞمف

ايمٙمحؿ.ىم٣مظم٣مءاظمتٌٗملَمـنمًٝمؾ

,زم٘منايمراء,أيأنهمٝمفرائح٥مىمرُّي٥م."ُئمِرف"ودمرواي٥م:

ُ(:1ُ/148ُقالُاإلمامُالصنعانًُرحمهُهللاُفًُسبلُالسالم)

ُ ُئْمَرُف»قوله: فَمْرٌفش: يَمُف َأْي اِء: ايمرَّ َوىَمْنِ اظمَُّْم٣مَرفَم٥ِم ضَمْرِف زمَِّمؿِّ

َوَرائَِح٥ٌم.

اِء:َأْي:َووِمٝمَؾ ٣مُء.زمَِٖمْتِحايمرَّ ًَ سَمْٔمِرهُمُفايمٛمِّ

اُفًُنٌلُاألوطار) ُ(:1/337ُوقالُالشوكانًُرحمهُهللاُأٌضا

 َواَي٥َم: ايمرِّ َأنَّ ُيِٖمٝمُد ُئْمَرُف»َوَهَذا ش: ايْمَٔمكْمِ َوؽُمُ٘مقِن اظمَُّْم٣مَرفَم٥ِم ضَمْرِف زمَِّمؿِّ

اِء:َأْييَمُفَرائِ ايمرَّ اِء,َووَمْدُرِوَيزمَِ٘مْنِ ٣مُء.اظمُْْٜمَٚمَٙم٥ِمَوهَمْتِحايمرَّ ًَ َح٥ٌمسَمْٔمِرهُمَٜم٣مايمٛمِّ





ش.هم١مذاىم٣منذيمؽهمٟمَمً٘ملفمـايمِمالة»قوله:ُ

 زمٗمٝم٥مزمٚمٔمٛمك وأَم٣م ايمِمالة, فمـ همٟمَمً٘مل ووومٔم٦م, ضمِمٙم٦ماحلٝمّم٥م إذا

إووم٣متايمتلهلدماؽمتح٣مو٥مهمِمقم.

ش.هم١مذاىم٣منأطمرهمتقوئلوصقم»قوله:ُ
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يم٘مـهؾيٙمزمَمـومقيمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿهمتقوئلوصقم,

ايمقوقءيم٘مؾصالة,ىمَمذه٤مإيمٝمفاجلٚمٜمقر؟ايمذييٓمٜمرأنذيمؽٓيٙمزم,

ىمَمسمٗمدم.

**********
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 [المستحاضة تتوضأ لكل صالة]

)–233 ضَمِدي٧ِم َودِم فُمَٚمْٝمٍس زمِٛم٦ِْم َأؽْمََمَء َداُوَد: َأيِب دِم»فِمٛمَْد يمَِتْجٙمِْس

هَمْقَقاظم٣َْمِء, َرَأْتُصْٖمَرًة ,هَم١مَِذا ـٍ اًلَواضِمًدا,َِمْرىَم ًْ نُم َوايْمَٔمٌْمِ ْؾيمِٙمٓم ْٜمِر ًِ هَمْٙمَتْٕمَت

ْٟم َوسَمَتَقوَّ اًل, ًْ نُم ْٙمَٖمْجِر
يمِ ْؾ ًِ َوسَمْٕمَت َواضِمًدا, اًل ًْ نُم َوايْمِٔمَُم٣مِء يمِْٙمَٚمْٕمِرِب ْؾ

ًِ َوسَمْٕمَت

َذيمَِؽ شهمِٝمََمزَمكْمَ
(ٔ)

(.

*******************************الشرح:

مهمةُوهوُؼسلُالمستحاضةُساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُمسألةُ
ُ.عندُكلُصالة

ُ فمٛمف»قوله: زمٛم٦مفمٚمٝمسريضاهلل شأؽمَمء ؿم٣ميم٤م: أيب زمـ صمٔمٖمر زوج

زم٘مرايمِمديؼريضاهللفمٛمف,شمؿسمزوصم أزم٣م ٦مريضاهللفمٛمف,وسمزوصم٦مزمٔمده

زمٔمقمزمـأيبؿم٣ميم٤مريضاهللفمٛمف,وهلأمحمٚمدزمـأيبزم٘مرريضاهللفمٛمف.

فمـص٣ميمحأيبزمكمؽمٜمٝمؾرواهه٘مذا:ايمٌٝمٜمٗملواحلدي٧منمغمحمٖمقظ,وم٣مل

فمروةفمـايمزهري همٝمففمٙمٝمفواطمتٙمػ, فمـاجلٚمٜمقررواي٥مواظمُمٜمقر,

                                                           
عن أسماء بنت عميس, قالت: قلت: يا رسوؿ اهلل. إف فاطمة بنت أبي  (,ٜٕٙرواه أبو داود ) (ٔ)

سبحاف »صلى اهلل عليو وسلم:  -حبيش استحيضت منذ كذا وكذا, فلم تصل, فقاؿ رسوؿ اهلل 
الحديث. وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو « اهلل! ىذا من الشيطاف, لتجلس ... 

حديث صحيح على شرط مسلم. والحديث معل غير  (, وقاؿ فيو: ىذآٖ٘ٔاهلل برقم )
محفوظ: أخرجو أبو داود من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزىري عن عروة عن أسماء ينت 

 عميس, بو. 
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ىمَمضمجشزمٛم٦مضمٌٝم٥ٌمأمفمـفمٛمٜم٣ماهللريضفم٣مئُم٥مفمـفمروةفمـايمزهري

.حمٖمقظنمغماحلدي٧مهذاأنأفمٙمؿواهللهم٣ميمٓم٣مهر.ىمالَمفاٞمتٜمك,َم٢م

ش.يمتجٙمسدمَمرىمـ»قوله:ُ

ٌَٛم٥م,اْلٞم٣مءهقَم٘م٣مناظمرىمـ: يٕمًؾهمٝمفايمثٝم٣مب,وهقزمَميًٚمكفمٛمدٞم٣مزم٣مظمِْم

ايمقاؽمعايمذيسمٕمًؾهمٝمفايمثٝم٣مب.

ش.هم١مذارأتصٖمرتهمققاظم٣مء»قوله:ُ

أيَلسمَردًَم٣مأؽمقًدائمرف,وإٞمَمرأتصٖمرة,ىمٕمًٝمؾايمٙمحؿ.

ش.همٙمتٕمتًؾيمٙمٓمٜمروايمٔمٌمنمًاًلواضمًدا»قوله:ُ

يمٙمقصمقب,أميمالؽمتح٣ٌمب؟زمٚمٔمٛمكأَن٣مَمًتح٣مو٥م,وهؾايمٕمًؾهٛم٣م

.اجلٚمٜمقرفمعمأنايمٕمًؾيمالؽمتح٣ٌمب

ىم٣مٞم٦مهموفمعمايمٗمقلزمتِمحٝمحاحلدي٧م هم١مَن٣م ايمديـ, هذا َمـيني٥م ٜمذا

دم أنم٣ًمل شمالشم٥م سمٕمتًؾ أن همٟمَمره٣م ذيمؽ, همُمؼفمٙمٝمٜم٣م يم٘مؾصالة, سمٕمتًؾ

ايمٝمقموايمٙمٝمٙم٥مهمٗمط.

ش.وسمٕمتًؾيمٙمٚمٕمربوايمٔمُم٣مءنمًاًلواضمًدا»قوله:ُ

زمكمايمِمالسمكمايمتلَيقزَمٔمٜمَماجلٚمع,همالَيقزاجلٚمعأيأنايمٕمًؾيتؿ

ايمٔمٌم وايمٖمجرزمكم ايمٔمُم٣مء زمكم وٓ واظمٕمرب, زمكم, اجلٚمع ي٘مقن وإٞمَم

 ايمٔمُم٣مءيـ,وزمكمصاليتايمٔمًم.
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ٕٞمفصالةَمٛمٖمِمٙم٥م.ش:وسمٕمتًؾيمٙمٖمجرنمًاًل»قوله:ُ

ش.وسمتقوٟمهمٝمَمزمكمذيمؽ»قوله:ُ

همرًو٣م.أيسمتقوٟمإذاأرادتأنسمِمقمٞمٖماًلٓ

,واحلٚمديم٘مـاحلدي٧مَمٔمؾونمغمحمٖمقظ,ىمَمزمٝمٛم٣مذيمؽدمختري٨ماحلدي٧م

.هلل

**********
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)–220 ـْ َوفَم صَمْحٍش زمِٛم٦ِْم ٛم٥ََم فمٛمٜم٣م-ََحْ اهلل -ريض ىُمٛم٦ُْم»وَم٣ميَم٦ْم:

 هَمَٟمسَمْٝم٦ُم ؾَمِديَدًة, ىَمٌغَِمًة ضَمْٝمَّم٥ًم ُأؽْمَتَح٣مُض -ايمٛمٌَِّلَّ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل -صعم

ٌَْٔم٥ًم,»َأؽْمَتْٖمتِٝمِف,هَمَٗم٣مَل: ٣مٍم,َأْوؽَم َأيَّ ْٝمَْم٣مِن,هَمَتَحٝمَّيِضؽِمت٥ََّم ايمُمَّ ـَ َِم ََمِهَلَرىْمَّم٥ٌم إِٞمَّ

, ـَ ي َوفِممْمِ شَماَلشَم٥ًم َأْو , ـَ ي َوفِممْمِ َأْرزَمَٔم٥ًم هَمَِمقمِّ اؽْمَتٛمَْٗمْٟمِت هَم١مَِذا قِم, ًِ انْمَت شُمؿَّ

هَم١مِْنَوُصقَِمل ٣مُء, ًَ ََتِٝمُضايمٛمِّ ىَمََم هَم٣مهْمَٔمقِم َوىَمَذيمَِؽ ِزُئَؽ, َؽَُيْ
َذيمِ هَم١مِنَّ , َوَصقمِّ

 ـَ سَمْْمُٜمِري ضِمكَم قِم
ًِ سَمْٕمَت شُمؿَّ , ايْمَٔمٌْمَ قِم َوسُمَٔمجِّ ايمٓم ْٜمَر ِري سُم٠َمطمِّ َأْن فَمعَم وَمِقي٦ِم

ـَ ِري سُم٠َمطمِّ شُمؿَّ مَجِٝمًٔم٣م, َوايْمَٔمٌْمِ ايمٓم ْٜمَر َوسُمَِمٙمِّكَم شُمؿَّ ايْمِٔمَُم٣مِء, ٙمكَِم َوسُمَٔمجِّ اظمَْْٕمِرَب

ٌِْحَوسُمَِمٙمِّكمَ ايمِم  ََمَع ٙمكَِم
ًِ َوسَمْٕمَت هَم٣مهْمَٔمقِم. , اَلسَمكْمِ ايمِمَّ َٚمِٔمكَمزَمكْمَ َوجَتْ ٙمكَِم

ًِ ش.سَمْٕمَت

 إرَِمَّ»وَم٣مَل: ـِ ََْمَرْي ْٕ ا َأفْمَج٤ُم شَوُهَق
(ٔ)

 , لَّ
٣مئِ ًَ ايمٛمَّ َّٓ إِ ٥ُم ًَ ْٚم اخْلَ َرَواُه َحُف. َوَصحَّ

ٌَُخ٣مِري  ٛمَُفايْم ًَّ ,َوضَم َِمِذي  ْ (.ايمؼمِّ

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلتتمةُأحكامُالباب
                                                           

(. وفيو محمد ٜٖٗ/ ٙ(, وأحمد )ٕٚٙ(, وابن ماجو )ٕٛٔ(, والترمذي )ٕٚٛرواه أبو داود ) (ٔ)
في الفتح: وضعفو أبو حاتم الرازي والدارقطني  قاؿ ابن رجبابن عبد اهلل بن عقيل وىو ضعيف. 

وابن مندة, ونقل االتفاؽ على تضعيفو. من جهة محمد بن عبد اهلل بن عقيل, فإنو تفرد بروايتو, 
والمعروؼ عن اإلماـ أحمد أنو ضعفو, ولم يأخذ بو, وقاؿ: ليس بشيء, وقاؿ مرة: ليس عندي 

وقاؿ مرة: في نفسي منو شيء. ولكن ذكر أبو بذلك. وحديث فاطمة أصح منو, وأقوى إسناًدا, 
بكر الخالؿ أف أحمد رجع إلى القوؿ بحديث حمنة, واألخذ بو. وقد أنكره ابن المنذر أيًضا في 

 والصحيح أف الحديث ضعيف سنًدا, ومنكر متًنا كما ترى. قاؿ أبو محمد سدده اهلل: األوسط. 
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ُ زمٛم٦مصمحش»قوله: َحٛم٥م أطم٦مصمحشزمٛم٦مَحٛم٥م:شفمـ أمإؽمدي٥م,

ىم٣مٞم٦ماظم٠مَمٛمكم سمًٗملهم٘م٣مٞم٦مأضمدا,وؾمٜمدتاظم٣ٌمئم٣مت,َمـزيٛم٤م,

ُُ.وسمداوُّيؿاجلرضمك,وَتٚمؾايمٔمْمُمك,

رصم٤مازمـوم٣مل.ؤمٝمػوهقفمٗمٝمؾزمـاهللفمٌدازمـحمٚمدُوالحدٌثُفٌه

ايمٖمتحدم َمٛمدةوازمـوايمدارومْمٛملايمرازيضم٣مسمؿأزمقوؤمٖمف: آسمٖم٣مقوٞمٗمؾ,

سمّمٔمٝمٖمففمعم فمٗمٝمؾزمـاهللفمٌدزمـحمٚمدصمٜم٥مَمـ. ,زمروايتفسمٖمردهم١مٞمف,

ووم٣مل,زمًمءيمٝمس:ووم٣مل,زمفيٟمطمذوَل,ؤمٖمفأٞمفأَحداْلَم٣ممفمـواظمٔمروف

َمرة زمذيمؽفمٛمدييمٝمس: َمٛمفأصحهم٣مؿمٚم٥موضمدي٧م. إؽمٛم٣مًداوأومقى, ووم٣مل,

ايمٗمقلإلمرصمعأَحدأناخلاللزم٘مرأزمقذىمرويم٘مـ.رءَمٛمفٞمٖمزدم:َمرة

زمفوإطمذ,َحٛم٥مزمحدي٧م أزمقوم٣مل.إوؽمطدمأيًّم٣ماظمٛمذرازمـأٞم٘مرهوومد.

ُ.سمرىىمَمَمتٛم٣ًموَمٛم٘مر,ؽمٛمًداؤمٝمػاحلدي٧مأنوايمِمحٝمح:اهللؽمددهحمٚمد

ش.ىمٛم٦ماؽمتح٣مضضمٝمّم٥مىمٌغمةؾمديدة»قوله:ُ

اؽمتح٣موتٜم٣م أن ايمٗمقل هذا َمـ اظمراد أن إلم ايمٔمٙمؿ زمٔمضأهؾ ذه٤م

آؽمتح٣مو٥مضمتكَيرج رزمَمسمُمتدفمٙمٝمٜم٣م ويم٘مٛمٜم٣م ويمٝم٦ًمَمًتٚمرة, سمٛمٗمْمع,

 وم٣ميم٦م: داود أيب رواي٥م دم ىمَم ايم٘مثغم, ايمدم ضَمْٝمَّم٥ًم"َمٛمٜم٣م ُأؽْمَتَح٣مُض ىُمٛم٦ُْم

ُه, َوُأطْمػِمُ َأؽْمَتْٖمتِٝمِف َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقَل هَمَٟمسَمْٝم٦ُم ؾَمِديَدًة, ىَمثغَِمًة

اَْمَرَأٌة إِنِّ اهللَِّ, َرؽُمقَل َي٣م هَمُٗمْٙم٦ُم: صَمْحٍش زمِٛم٦ِْم َزْيَٛم٤َم ُأطْمتِل زَمْٝم٦ِم دِم هَمَقصَمْدسُمُف
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ْقَم.ُأؽْمَتَح٣مُضضَمْٝمَّم َوايمِمَّ اَلَة ايمِمَّ ََمٛمََٔمْتٛمِل وَمْد سَمَرىهمِٝمَٜم٣م هَمََم ؾَمِديَدًة, ىَمثغَِمًة ٥ًم

مَ»هَمَٗم٣مَل: ُيْذِه٤ُمايمدَّ ُف َذيمَِؽ.ش.َأْٞمَٔم٦ُميَمِؽايْمُ٘مْرؽُمَػ,هَم١مِٞمَّ ـْ َِم َأىْمَثُر وَم٣ميَم٦ْم:ُهَق

ِِذيشَمْقزًم٣م»وَم٣مَل: َذيمَِؽإِش.هَم٣مختَّ ـْ ٣مهَمَٗم٣ميَم٦ْم:ُهَقَأىْمَثُرَِم شَمجًّ ََمَأشُم٨م  ."ٞمَّ

أييًٝمؾايمدمَمٛملؽمٝمالًٞم٣م.":أشم٨مشمًج٣م"وَمٔمٛمكومقهل٣م:

ش.همٟمسمٝم٦مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿاؽمتٖمتٝمف»قوله:ُ

ُ سمٔم٣ملم:فٌه: وم٣مل ىمَم وصمؾ, فمز اهلل َٕمر ًٓ اَمتث٣م ايمٔمٙمؿ, أهؾ ؽم٠مال

سَمْٔمَٙمُٚمقَن} َٓ ىْمِرإِْنىُمٛمُْتْؿ زُمرِهَم٣مؽْمَٟميُمقاَأْهَؾايمذِّ ٌَٝمِّٛم٣َمِتَوايمز  .{*زم٣ِميْم

ُو وأٓفٌه: ايمٔمٙمَمء, َمـ ديٛمٜمؿ يٟمطمذوا أن اظمًٙمٚمكم, ايمقاصم٤مفمعم أن

ئمٚمٙمقاإٓزمديمٝمؾ,ٓؽمٝمَمدماظم٣ًمئؾايمٛم٣مزيم٥م.

َمـ ىمثغم فمٛمد ضورة َمٔمٙمقَم٥م سم٘مقن همٗمد ٞم٣مزيم٥م ايمٕمغم اظم٣ًمئؾ وأَم٣م

اظمًٙمٚمكم.

ش.إٞمَمهلرىمّم٥مَمـايمُمٝمْم٣من»قوله:ُ

٘مقنفمٛمدزمٔمضايمٛم٣ًمءيومدسم٘مقندمزمٔمضايمٛم٣ًمءزم٤ًٌمايمُمٝمْم٣من,وومد

دم ؾمٝمًئ٣م واؽمتدطمٙم٦م صٕمغمة ىم٣مٞم٦م إذا ؽمٝمَم ٓ زمٔمضإَمراض, زم٤ًٌم

همرصمٜم٣م,همرزمَمي٠مديإلمَمثؾذيمؽواهللاظمًتٔم٣من.

ودمهذهإي٣ممي٘مثرايمٛمزيػوآؽمتح٣مو٥مدمايمٛم٣ًمءَمـاؽمتخدامَمقاٞمع

ي٠مديإلمضمِمقلآؽمتح٣مو٥مهمٝمٜم٣م.احلٚمؾ,أوَمـؽمٗمطحيِمؾ,ُم٣م
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أو زم٣ميم٘مل, أو ايمٕمًٝمؾ, زم٣مؽمتخدام إَم٣م وصمؾ, فمز اهلل زم١مذن سمُمٖمك ورزمَم

زمٛمحقذيمؽُم٣ميقومػآؽمتح٣مو٥مهمٝمٜم٣م,وايمٛمزيػايمتلضمِمؾهل٣مَمـذيمؽ.

ش.همتحٝميضؽمت٥مأي٣مم»قوله:ُ

ِبذااؽمتدلاجلٚمٜمقرَمـأهؾايمٔمٙمؿإلمأنهمؼمةاحلٝمضهلؽمت٥مأي٣مم,أو

.فم,وايمِمحٝمحأنٓضمدٕىمثرَمدةيمٙمحٝمض,وٕٓومٙمؽمٌٔم٥مأي٣م

ش.شمؿانمتًقم»قوله:ُ

وصمؾ: فمز اهلل وم٣مل زمذيمؽ, أَمر وصمؾ فمز اهلل ٕن احلٝمض, نمًؾ أي

} َـّ ْرَنهَمْٟمسُمقُه ضَمتَّكَيْْمُٜمْرَنهَم١مَِذاسَمَْمٜمَّ َـّ سَمْٗمَرزُمقُه َٓ ٣مَءدِماظمَِْحٝمِضَو ًَ هَم٣مفْمَتِزيُمقاايمٛمِّ

ضَمْٝم٧ُم ـْ .{َأََمَرىُمُؿاهللََُِّم

ش.هم١مذااؽمتٛمٗمٟمتهمِمقمأرزمٔم٥موفممميـ»قوله:ُ

ؽمتتحٝمضؽمت٥مأي٣مم.٣مفمعمأنايمُمٜمري٘مقنشمالشمكميقًَم٣م,أوزم٣مفمت٣ٌمرأَن

ش.أوشمالشم٥موفممميـ»قوله:ُ

فمعمأنايمُمٜمري٘مقنسمًٔم٥موفممميـيقًَم٣م.

هم١مَن٣مؽمتِمقمشمالشم٥موفممميـ أي٣مم, ىم٣مٞم٦مؽمتتحٝمضؽمٌٔم٥م أوزم٣مفمت٣ٌمرإذا

.يقًَم٣م

همٖملايمِمحٝمحكمَمـ,ايمُمٜمرومدي٘مقنسمًٔم٥موفممميـيقًَم٣موومدشم٦ٌمأن

٣مئِِف ًَ
ٞمِ ـْ َؿآلَمَِم اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ فَمٛمَْٜم٣م,َأنَّ اهللَُّ ؽَمَٙمَٚم٥َمَريِضَ ضمدي٧مُأمِّ
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وَنَيْقًَم٣م,نَمَداَأْوَراَحهَمِٗمٝمَؾيمَ َٔم٥ٌمَوفِممْمُ ًْ
ََم٢َمسمِ َؽضَمَٙمْٖم٦َمَأْنؾَمْٜمًرا,هَمَٙمَمَّ ُف:إِٞمَّ

ـَ»َٓسَمْدطُمَؾؾَمْٜمًرا,هَمَٗم٣مَل: ي َٔم٥ًمَوفِممْمِ ًْ
ْٜمَرَيُ٘مقُنسمِ ايمُمَّ شَيْقًَم٣مإِنَّ

(ٔ)
.

وَم٣مَل: فَمٛمُْف, اهللُ َريِضَ ٣مٍص َوومَّ َأيِب ـِ زْم ؽَمْٔمِد ضمدي٧م َمـ َمًٙمؿ دم وصم٣مء

 زمَِٝمِدِه َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهلِل َرؽُمقُل َب َضَ هَمَٗم٣مَل: طُْمَرى, ْٕ ا ْٜمُر»فَمعَم ايمُمَّ

ًٌَٔم٣م َٞمَٗمَصدِمايمث٣َّميمَِث٥ِمإِْص شَهَ٘مَذاَوَهَ٘مَذاشُمؿَّ
(ٕ)

.

ََمَّم٦ْم ظم٣ََّم وَم٣ميَم٦ْم: فَمٛمَْٜم٣م اهللُ َريِضَ فَم٣مئَُِم٥َم ـْ ودمَمًٙمؿأيًّم٣مَمـضمدي٧مفَم

َص اهللِ َرؽُمقُل فَمقَمَّ َدطَمَؾ , َـّ ُه َأفُمد  يَمْٝمَٙم٥ًم وَن َوفِممْمُ ٌع ًْ
سمِ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ -عمَّ

سَمْدطُمَؾفَمَٙمْٝمٛم٣َمؾَمْٜمًرا,-وَم٣ميَم٦ْمزَمَدَأيِب َٓ ْٚم٦َمَأْن ًَ َؽَأوْم هَمُٗمْٙم٦ُم:َي٣مَرؽُمقَلاهللِ,إِٞمَّ

 هَمَٗم٣مَل: , َـّ ُه َأفُمد  ـَ ي َوفِممْمِ ٍع ًْ
سمِ ـْ َِم َدطَمْٙم٦َم َؽ ٌع»َوإِٞمَّ ًْ

سمِ ْٜمَر ايمُمَّ إِنَّ

ونَ شَوفِممْمُ
(ٖ)

.

ُفوَم٣مَل:ىَم٣مَنَرؽُمقُلوأيًّم٣مدمَم اهللُفَمٛمُْف,َأٞمَّ صَم٣مزمٍِرَريِضَ ـْ ًٙمؿَمـضمدي٧مفَم

, ـَ ي ٍعَوفِممْمِ ًْ
ؾَمْٜمًرا,هَمَخَرَجإيَِمْٝمٛم٣َمدِمسمِ ٣مَءُه ًَ

َؿافْمَتَزَلٞمِ اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ اهللِ

 هَمَٗم٣مَل: وَن, َوفِممْمُ ٌع ًْ
سمِ ايْمَٝمْقُم ََم إِٞمَّ ايم»هَمُٗمْٙمٛم٣َم: ََم شَماَلَثإِٞمَّ زمَِٝمَدْيِف َؼ َوَصٖمَّ ْٜمُر ُمَّ

طِمَرةِ ْٔ ًٌَٔم٣مَواضِمَدًةدِما ٌََسإِْص اٍت,َوضَم شََمرَّ
(ٗ)

.

                                                           
 (.ٕٕٓ٘(, ومسلم )ٜٓٔٔالبخاري ) (ٔ)
 (.ٙٛٓٔ)مسلم  (ٕ)
 (.ٖٛٓٔمسلم ) (ٖ)
 (.ٗٛٓٔمسلم ) (ٗ)
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 َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ اهللَُّفَمْٛمُٜمََم,فَم فُمَٚمَرَريِضَ ـَ وصم٣مءدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مازْم

ُفوَم٣مَل: َؿ,َأٞمَّ ٝم٥ٌَّم,َٓ»اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ ٥ٌمُأَمِّ ٣مُأَمَّ ْٜمُرَهَ٘مَذاإِٞمَّ ٤ُم,ايمُمَّ ًُ َٞمْ٘مُت٤ُمَوََٓٞمْح

ًةشَماَلشمكِمَشَوَهَ٘مَذا ,َوََمرَّ ـَ ي َٔم٥ًمَوفِممْمِ ًْ
ًةسمِ شَئْمٛمِلََمرَّ

(ٔ)
.

ش.وصقَملوصقم»قوله:ُ

زمؾوإن ويمٙمِمالة, يمٙمِمٝم٣مم يمٝم٦ًمَم٣مٞمٔم٥م َٕن٣م أيدمزَمـاؽمتح٣موتؽ4

ىم٣منهل٣مزوجصم٣مزيمفأنئم٣مذه٣م.

أَحدإلم طمًمفمعمٞمٖمًفزمٝمٛمَمذه٤ماْلَم٣مم إٓإذا ذيمؽ4 يمف َٓيقز أٞمف

ايمٔمٛم٦م.

ؿم٣ميم٦مِب٣م ٓيِمٙمحذيمؽإٓإذا إلمأٞمف ريضاهللفمٛمٜم٣م وذه٦ٌمفم٣مئُم٥م

ذيمؽَمْمٙمًٗم٣م, فمعمصمقاز واجلٚمٜمقر زوصمتف, إلم اضمت٣مج ضمتك آؽمتح٣مو٥م,

وهقايمِمحٝمح.

ش.هم١منذيمؽَيزُئؽ»قوله:ُ

أيي٘مٖمٝمؽايمتحٝمضزمًت٥مأي٣مم,أوؽمٌٔم٥مأي٣مم.

َي٤موهمٔمؾَم٣م:شوىمذيمؽهم٣مهمٔمقمىمَمَتٝمضايمٛم٣ًمء»ُقوله: أيزمؼمكَم٣م

,َيقز فمٛمف: ريضاهلل َم٣ميمؽ زمـ أٞمس ضمدي٧م إَِذا»همٖمل ىَم٣مُٞمقا ايْمَٝمُٜمقَد َأنَّ

َأْصَح٣مُب َٟمَل ًَ هَم ٌُُٝمقِت ايْم دِم َـّ َُي٣َمَِمُٔمقُه ْ َوََل ُي٠َماىمُِٙمقَه٣م, ْ ََل همِٝمِٜمْؿ اظمَْْرَأُة ضَم٣مَو٦ِم

                                                           
 (.ٓٛٓٔ(, ومسلم )ٖٜٔٔالبخاري ) (ٔ)
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 َصعمَّ سَمَٔم٣ملَمايمٛمٌَِّلِّ اهللُ هَمَٟمْٞمَزَل َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمٝمِْف اهللُ

٣مَءدِماظمَِْحٝمضِ} ًَ اظْمَِحٝمِضوُمْؾُهَقَأًذىهَم٣مفْمَتِزيُمقاايمٛمِّ ـِ َٟميُمقَٞمَؽفَم ًْ ]ايمٌٗمرة:{َوَي

فمَ111 اهلُل َصعمَّ اهلِل َرؽُمقُل هَمَٗم٣مَل َي٥ِم, ْٔ ا آطِمِر إلَِم [ َؿ: َوؽَمٙمَّ »َٙمْٝمِف ىُمؾَّ اْصٛمَُٔمقا

ايمٛمَِّ٘م٣مَح َّٓ ٍءإِ شَرْ
(ٔ)

.

هم١منومقي٦مإلمأنسمٔمجقمايمٓمٜمروسمٔمجقمايمٔمٌم,شمؿسمٕمتًقمضمكم»قوله:ُ

.سمٗمدمأٞمفيمٝمسفمعمايمقصمقب:شريـ,وسمِمقمايمٓمٜمروايمٔمٌممجٝمًٔم٣مسمْمٜم

ش.شمؿسم٠مطمريـاظمٕمربوسمٔمجٙمكمايمٔمُم٣مء»قوله:ُ

زم٣مجلٚمعايمِمقري.وهذايًٚمكفمٛمدايمٖمٗمٜم٣مء

زمٚمٔمٛمكأَن٣مسمِمقمايمٓمٜمردمآطمرووم٦مايمٓمٜمر,وسمِمقمايمٔمٌمدمأولووم٦م

ايمٔمٌم,وسمِمقماظمٕمربدمآطمرووم٦ماظمٕمرب,وسمِمقمايمٔمُم٣مءدمأولووم٦م

ايمٔمُم٣مء.

ش.وجتٚمٔمكمزمكمايمِمالسمكمهم٣مهمٔمقم»قوله:ُ

أيأنهذافمعمايمتخٝمغم.

ش.وسمٕمتًٙمكمَمعايمِمٌحوسمِمٙمكم»قوله:ُ

ٖمردة.َٕن٣مصالةَمٛم

ُ

ش.وهقأفمج٤مإَمريـإرم»قوله:ُ

                                                           
 (.ٕٖٓمسلم ) (ٔ)
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ٕنهمٝمفايمرطمِم٥م,إذأَن٣ميمقانمتًٙم٦ميم٘مؾصالةؾمؼذيمؽفمٙمٝمٜم٣م.

يم٘مـاحلدي٧مىمَمسمرىؤمٝمػٓسمٗمقمزمٚمثٙمفضمج٥م.

,ٓؽمٝمَمإنايم٣ٌمضم٧موأومقالايمٖمٗمٜم٣مءدمهذهاظمًٟميم٥مىمثغمة,همرزمَميّمْمرب

فمـاْلَم٣ممايمُم٣مهمٔملرَحفَليٟمطمذزمَمذه٤مإيمٝمفايمٌٝمٜمٗملرَحفاهلل,وهقَمروي

.,واهللاظمقهمؼتّمٔمٝمػهذهايمرواي٣متمجٝمًٔم٣م,زمَمـأهؾايمٔمٙمؿهاهللسمٔم٣ملم,ونمغم

**********
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 [َتَحُيْض الُمْسَتَحاَضة] 

ـْ)–222 ٥ٌََمزمِٛم٦َْمصَمْحٍشؾَمَ٘م٦ْمإلَِمفَم٣مئَُِم٥َمَوفَم ضَمٌِٝم ُأمَّ اهللَُّفَمٛمَْٜم٣م:َأنَّ َريِضَ

 اهللَِّ -َرؽُمقِل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل -صعم هَمَٗم٣مَل: َم, ىَم٣مَٞم٦ْم»ايمدَّ ََم٣م وَمْدَر ُاَْمُ٘مثِل

قِم ًِ انْمَت ِؽضَمْٝمَّمُتِؽ,شُمؿَّ ًُ ٌِ َصاَلةٍشََتْ ُؾىُمؾَّ ًِ ش,هَمَ٘م٣مَٞم٦ْمسَمْٕمَت
(ٔ)

ٙمِؿٌ.َرَواُه ًْ (.َُم

–221 : ٌَُخ٣مِريِّ يمِْٙم ِرَواَي٥ٍم َصاَلةٍ»)َودِم ئِليمُِ٘مؾِّ َداُوَدش.َوسَمَقوَّ يَِب ِٕ  َوِهَل

َوصْمٍفآطَمرَ ـْ ِهَِم َونَمغْمِ
(ٕ)

(.

*******************************الشرح:

ُ.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُالتحٌضُبماُتعلمُمنُأٌامها

أٞمفومداسمٖمؼفمٙمٝمفايمُمٝمخ٣من.هذااحلدي٧مهقايمٔمٚمدة,إذو

ش.ؾم٘م٦مإلمرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿايمدم»قوله:ُ

أيدمآؽمتح٣مو٥م,وفمدماٞمٗمْم٣معايمدمَمٛمٜم٣م.

ويمٝمسَمٔمٛمكذيمؽأَن٣مذه٦ٌمسمُم٘مقايمدمضمتكخت٣مصؿهمٝمف,ويم٘مـاظمٔمٛمك

ؾم٘م٦مَمـٞمزويمف,وىمٝمػسمٖمٔمؾإذاضمِمؾهل٣مهذااحل٣مل.

ش.َم٣مىم٣مٞم٦مَتًٌؽضمٝمّمتؽهمٗم٣مل:اَم٘مثلومدر»قوله:ُ

وذيمؽَٕن٣مىم٣مٞم٦مُمٝمزةحلٝمّمتٜم٣م,همتٚم٘م٧مومدره٣مَمـإي٣مموايمٙمٝم٣مل.

أييمٙمحٝمّم٥م.:ششمؿانمتًقم»قوله:ُ

                                                           
 (.ٙٙ( )ٖٖٗرواه مسلم ) (ٔ)
 (.ٛٙانظر حديث رقم ) (ٕ)
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ش.هم٘م٣مٞم٦مسمٕمتًؾيم٘مؾصالة»قوله:ُ

ُ:(2ُ/68)ُالباريُقالُابنُرجبُفًُفتح

ايمٔمٙمَمءاطمتٙمػوومد ومقيمكم,فمعمصالة؟يم٘مؾفمٙمٝمٜم٣مايمٕمًؾَي٤مهؾ:

ايمٔمٙمَمءوأىمثر زمقاصم٤ميمٝمسَذيمَِؽأنفمعم: همٝمَمَمًتقهم٣مةًاظمًٟميم٥مسمذىمرورزمَم.

.سمٔم٣ملماهللؾم٣مءإن-زمٔمد

ىمؾفمٛمَدوايمتٙمجؿوايمتحٖمظايمدمنمًؾفمٙمٝمٜم٣مَي٤مهؾ:اطمتٙمٖمقاوىمذيمؽ

.أَحدفمـروايت٣منمه٣مومقٓن,وهمٝمفصالة؟

:اظمْمٙمؼإَمرأندم:اظمُمٜمقرآطمتالفإلمآطمتالفهذايرصمعورزمَم

.َمُمٜمقراطمتالفوهمٝمفٓ؟أمايمت٘مرار,يٗمتيضهؾ

آنمت٣ًمل,إَمرهم١منصالة4يم٘مؾايمت٘مراريٗمتيضٓأٞمف:هٛم٣مإصحيم٘مـ

ومٝمؾهم١مذاوإدزم٣مره٣م,احلٝمّم٥مزم٣مٞمٗمّم٣مءَمٔمٙمؼهقَإٞمَمايمدمونمًؾ يٗمتيضإٞمف:

ها.همٗمطضمٝمّم٥مىمؾإدزم٣مرفمٛمَدإٓيٗمتّمفَلايمت٘مرار

و ومقل َمـ هل ايمتل ايمزي٣مدة أمهذه يمٖمٔمؾ ٞمٗماًل فمٛمٜم٣م, ريضاهلل فم٣مئُم٥م

وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف َمـ زمف سم٠مَمر َل دمأَمر ريضاهللفمٛمٜم٣م, ضمٌٝم٥ٌم

وؽمٙمؿ,وإٞمَمهمٔمٙمتفَمـٞمٖمًٜم٣م.

رصم٦مايمزي٣مدةدمإضم٣مدي٧م,همجٔمٙم٦مَمـومقلايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفدْشمؿأُ

 اْلدراج هذا هم٤ًٌٌم زمّمٔمٖمٜم٣م, ايمٔمٙمَمء ضم٘مؿ وومد وؽمٙمؿ, آيمف وومعوفمعم

اخلٙمطزمكمايمرواي٣مت.
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وايمِمحٝمحأننمًٙمٜم٣ميم٘مؾصالةىم٣منسمْمقفًم٣مَمٛمٜم٣م,ويمٝمسزمٟمَمرايمٛمٌلصعم

إلم زمف يِمؾ ٓ ُم٣م يريد َم٣م يٖمٔمؾ ومد واظمتْمقع وؽمٙمؿ, آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل

اظمخ٣ميمٖم٥مايمممفمٝم٥م,أوايمٌدفم٥م.

 دمزَمـهم١مناؽمتدلَمًتدلووم٣مل: ىم٣مٞم٦مسمٕمتًؾيم٘مؾصالةَمـٞمٖمًٜم٣م

فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,وايمٗم٣مفمدةاظمتٗمررةفمٛمدٞم٣مأنَم٣مصمرىدمايمٛمٌلصعماهلل

فمٌمايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿواؿمٙمعفمٙمٝمف,همٜمقذع.

ىمَم٣مهمٗمدي٘مقنذفمً واصم٤م, َٓمـضمٝم٧مأٞمف َمًتح٤م, َمـضمٝم٧مأٞمف

اؿمٙمعايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿفمعمصالةزماللزمـرزم٣محريضاهلل

ووقء,وَلسم٘مـايمِمالةواصم٥ٌم,هم٘مذيمؽيمٔمٙمفصعماهللفمٙمٝمففمٛمف,زمٔمدىمؾ

وفمعمآيمفوؽمٙمؿاؿمٙمعفمعمهمٔمؾأمضمٌٝم٥ٌمزمٛم٦مصمحشريضاهللفمٛمٜم٣م,ورأى

أنإَمرهمٝمفهمًح٥م,وَيقزهل٣مأنسمٕمتًؾإَم٣مٞمٓم٣مهم٥م,وإَم٣مسمْمقفًم٣موٓضمرجدم

َل أَمًرا أوصم٦ٌمفمعمٞمٖمًٜم٣م هم١مذا ايمقصمقب, إلمضمد يِمؾإَمر َل َم٣م ذيمؽ,

يممفمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,همًؼمىأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

وفمعمآيمفوؽمٙمؿؽمٝمٛم٘مرذيمؽ,ىمَمأٞم٘مرفمعمايمثالشم٥مايمذيـمهقازم٣مٓٞمٗمْم٣معَمـ

 وؽمٙمؿ: آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل ايمٛمٌلصعم همٗم٣مل ايمٔم٣ٌمدة, رنم٤مفمـ»أصمؾ َمـ

ش.ؽمٛمتلهمٙمٝمسَمٛمل

ش(.ؾصالةوسمقوئليم٘م»)ودمرواي٥ميمٙمٌخ٣مري:قوله:ُ
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أَن٣مَلسمث٦ٌم,َمعأنهذهايمرواي٥مَمٔمٙمقيم٥م,سم٘مٙمؿفمٙمٝمٜم٣مأهؾايمٔمٙمؿزمَمَم٠مداهو

مج٣مهغمأهؾايمٔمٙمؿ.فمٙمٝمٜم٣م

َم٣مذه٤مإيمٝمفاْلَم٣ممَم٣ميمؽزمـأٞمسرَحفاهلل,وٞمٗمٙمف وإٞمَمٞمرصمحفدمهذا

دم نمغم زمٛم٣مومض إٓ ووقؤه٣م, يٛمتٗمض ٓ أٞمف اهلل رَحف ايمػم فمٌد ازمـ

اظمرض,واهللأفمٙمؿ.آؽمتح٣مو٥مايمذيؽم٤ٌمهل٣م

ُ:(2ُ/71)ُالباريُقالُابنُرجبُفًُفتح

ووم٣مل ضمديثفدمَمٔم٣موي٥مأزمقوم٣مَل: ))ووم٣مل: ضمتكصالة,يم٘مؾسمقوئل:

.((ايمقوم٦مَذيمَِؽَيلء

:ىمِت٣مِب))دمايمٌخ٣مريطمرصمفىمذيمؽفمروة,ومقلَِمـَهذاأن:وايمِمقاب

ـِحمٚمدفَمـ((ايمقوقء احلدي٧م,همذىمرهُم٣ممفَمـَمٔم٣موي٥م,أيبفَمـؽمالم,زم

آطمرهدمووم٣مل وم٣مَل: ))أيبووم٣مل: َذيمَِؽَيلءضمتكصالةيم٘مؾسمقوئلشُمؿَّ:

.((ايمقوم٦م

))ضمديثفودمَمٔم٣موي٥م,أيبفَمـايمدورومل,ئمٗمقبرواهوىمذيمؽ هم١مذا:

انمتًقم(( سمقوئليم٘مؾ.أدزمرتهم٣منمًقمايمدم,شُمؿَّ وم٣مَلهُم٣مم:وم٣مَلأيب:))شُمؿَّ

.صالةضمتكَيلءَذيمَِؽايمقوم٦م((

وطمرصمفإؽمح٣مقزمـراهقيف,فمـأيبَمٔم٣موي٥م,ووم٣ملدمضمديثف:وم٣مَلهُم٣مم:

.وم٣مَلأيب:))وسمقوئليم٘مؾصالةضمتَّكَيلءَذيمَِؽايمقوم٦م((
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 هُم٣مم, فَمـ يقٞمس, ـِ زم احلدي٧مفمٝمًك آطمر-وىمذيمؽروى دم ووم٣مل

.احلدي٧م:ووم٣ملهُم٣مم:))سمتقوٟميم٘مؾصالة((

))سمقوئليم٘مؾصالة((رواه٣مأنيمٖمٓم٥م::وذىمرايمدارومْمٛملدم))ايمٔمٙمؾ((

فمجالن-٣مأيًّم- ـِ ايمً٘مريوحمٚمدزم أزمقضمٛمٝمٖم٥موأزمقَحزة فَمـهُم٣مم:

وحيٝمكزمـؽمٙمٝمؿ.

أزمقفمقاٞم٥م,فَمـهُم٣مم,ويمٖمظضمديثف:))اظمًتح٣مو٥مومٙم٦م: وىمذيمؽرواه

.,وسمتقوٟميم٘مؾصالة((اواضمًدسمدعايمِمالةأي٣ممأومرائٜم٣م,وسمٕمتًؾنمًاًل

))ايمق يمٖمٓم٥م أن وايمِمقاب: ومقلومٙم٦م: َِمـ احلدي٧م دم َمدرصم٥م وقء((

فمروة.

فمعم ))يمٝمَس وم٣مَل: أٞمف أزمٝمف, فَمـ هُم٣مم, فَمـ َم٣ميمؽ, روى وىمذيمؽ

سمتقوٟمزمٔمدَذيمَِؽيم٘مؾصالة((اواضمًداظمًتح٣مو٥مإٓأنسمٕمتًؾنمًاًل .,شُمؿَّ

 َم٣ميمؽ: أضم٤مَم٣موم٣مَل َوهَق أزمٝمف, فَمـ ضمدي٧مهُم٣مم, فمعم فمٛمدٞم٣م وإَمر

ؽمٚمٔم٦مإرم.

 ايمػم: فمٌد ازمـ دوَنوم٣مَل آؽمتح٣ٌمب فمعم َم٣ميمؽ فمٛمد فمٙمٝمٜم٣م وايمقوقء

ايمقصمقب.وم٣مَلوومداضمت٨مزمٔمضأصح٣مزمٛم٣مفمعمؽمٗمقطايمقوقءزمٗمقلرؽمقل

-اهلل َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ وَل-َصعمَّ هم٣منمتًقموصقم((, ذه٤مومدره٣م :))هم١مذا

ىػا.ايذىمرووقءً
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**********





















 

 [الكدرة والصفرة القول في] 

)–223 ـْ َوفَم فَمْمِٝم٥ََّم -ُأمِّ فَمٛمَْٜم٣م اهللَُّ ايْمُ٘مْدَرَة»وَم٣ميَم٦ْم:-َريِضَ َٞمُٔمد  َٓ  ىُمٛم٣َّم

ْٖمَرَةزَمْٔمَدايمْم ْٜمِرؾَمْٝمًئ٣م شَوايمِم 
(ٔ)

ْٖمُظيَمفُ ,َوَأزُمقَداُوَدَوايمٙمَّ ٌَُخ٣مِري  (..َرَواُهايْم

                                                           
 (.ٖٚٓ(, وأبو داود )ٕٖٙرواه البخاري ) (ٔ)
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*******************************الشرح:

وهقسمٕمغميمقنساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُحكمُالصفرةُوالكدرة,ُ

ُ.صٖمرار,ونمغمذيمؽآايمدمَمـاحلٝمضإلم

ش.وفمـأمفمْمٝم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م»قوله:ُ

آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم يمٙمٛمٌل اظم٣ٌمئم٣مت إضمدى إٞمِم٣مري٥م, ٞمًٝم٥ٌم هل

َمـوؽمٙمؿ,وهلايمتلسمقيم٦منمًؾازمٛمتفزيٛم٤مريضاهللفمٛمٜم٣م,وهل٣منمغمذيمؽ

ايمٖمّم٣مئؾوايمُمَمئؾ.

ىمٛم٣م:أيدمفمٜمدايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.ش:ىمٛم٣م»قوله:ُ

.فمٛمدمج٣مهغمايمٔمٙمَمءايمٗمقليمفضم٘مؿايمرهمعوهذا

صَم٣مزمٍِرريضاهللفمٛمٜمَم,وَم٣مَل: ـْ ىُمٛم٣َّم»ىمَمصم٣مءدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم

َيٛمِْزُل َوايْمُٗمْرآُن وَم٣مشَٞمْٔمِزُل, إؽِْمَح٣مُق, َزاَد , ؽُمْٖمَٝم٣مُن: فَمٛمُْف»َل ُيٛمَْٜمك ؾَمْٝمًئ٣م ىَم٣مَن يَمْق

شيَمٛمََٜم٣مَٞم٣مفَمٛمُْفايْمُٗمْرآنُ
(ٔ)

.

ومقلايمِمح٣ميبأَمرٞم٣مزم٘مذا,أوَنٝمٛم٣مفمـىمذا,هم١مٞمفدمضم٘مؿاظمرهمقع4َمثٙمفو

.ٚمدصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿهلؿحموايمٛم٣مهلٕنأَمر

ش.ٓٞمٔمدايم٘مدرةوايمِمٖمرة»قوله:ُ

هلايمتٕمغمدميمقنايمدم.الكدرة:

                                                           
 (.ٓٗٗٔ(, ومسلم )ٕٛٓ٘أخرجو البخاري ) (ٕ)
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هلَمٝمؾيمقنايمدمإلمَمثؾنمًٝمؾايمٙمحؿ.الصفرة:

زمدونذىمر ؾمٝمًئ٣م, ٓٞمٔمده٣م ايمٌخ٣مري: دمرواي٥م وايمِمٖمرة: ايم٘مدرة ضم٘مؿ

زمٔمدايمْمٜمر.

 أنزم٣ميمُمذوذ,وذيمؽأفمٙم٦موومدش,زمٔمدايمْمٜمرؾمٝمًئ٣م»ودمرواي٥مأيبداود:

يمٔمٙم٥مهمٝمٜم٣م.اْلَم٣ممايمٌخ٣مريإٞمَمسمرىمٜم٣مَمعإطمراصمفٕصؾاحلدي٧م,

ُ:(2ُ/156)ُالباريُقالُابنُرجبُفًُفتح

ومت٣مدة,رواي٥مَمثؾحمٚمدفَمـأيقب,رواي٥مأنفمعميدل:ايمًٝم٣مقَهذاوـم٣مهر

.((ايمْمٜمرزمٔمد:))ايمٙمٖمٓم٥مَهذهِهمٝمٜم٣موأناهلذيؾ,أمفَمـ

))يٗمقلىم٣منَؾمٔم٥ٌمأنَمعَ َمثٙمف: فُإلميُمغمزمحدي٧م,يمٝمَس(( يٗمعوَمدأٞمَّ

ُُهاُ.يمٖمٓمفدمايمت٣ًمهؾ

ُحكمُالكدرةُوالصفرة:ُ

ُ:(1ُ/94)ُالسننُقالُالخطابًُفًُمعالم

أٞمففمقمّفمـهمرويوايمٛمٗم٣مءايمْمٜمرزمٔمدوايم٘مدرةايمِمٖمرةدمايمٛم٣مساطمتٙمػ



ومقلوهق.ويمتِمقمويمتتقوٟمايمِمالةهل٣مسمؼمكوٓزمحٝمضذيمؽيمٝمسوم٣مل

.وإوزافملايمثقريؽمٖمٝم٣من

زمـأَحدوم٣ملزمفوصٙم٦مانمتًٙم٦مذيمؽرأتإذااظمًٝم٤مزمـؽمٔمٝمدووم٣مل

.ضمٛمٌؾ
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ايم٘مدرةأوايمِمٖمرةايمدماٞمٗمْم٣معوزمٔمداحلٝمضزمٔمدرأتإذاضمٛمٝمٖم٥مأيبوفمـ

سمرىضمتكسمْمٜمروٓضمٝمّمتٜم٣مَمـهمٜمقايمٔمممةَي٣موزَلَم٣ميقَمكمأويقَم٣م

.طم٣ميمِم٣مايمٌٝم٣مض

أصح٣مزمفَمذه٤مَمـهم٣مظمُمٜمقرهذادمايمُم٣مهمٔملأصح٣مبومقلواطمتٙمػ

فمممَخ٥ًمَي٣موزَلَم٣مايمٔم٣مدةدماٞمٗمْم٣معزمٔمدايم٘مدرةأوايمِمٖمرةرأتإذاأَن٣م

ضمٝمضهم١مَن٣ميقَم٣م وٓضمٝمّم٣مىم٣منايمٔم٣مدةأي٣ممدمرأهت٣مإذازمٔمّمٜمؿووم٣مل.

ىمدرةأوصٖمرةايمدمرأتَم٣مأولرأتإذاايمٌ٘مرهمٟمَم٣مصم٣موزه٣م,همٝمَمئمتػمه٣م

.وفمْم٣مءفم٣مئُم٥مومقلوهقضمٝمّم٣مايمٖمٗمٜم٣مءأىمثرومقلدمسمٔمدانٓهم١مَنَم

ضم٘مؿوايم٘مدرةزم٣ميمِمٖمرةاظمٌتدأةضم٘مؿايمُم٣مهمٔملأصح٣مبزمٔمضووم٣مل

ىػا.احلٝمض
:همتٙمخصيمٛم٣مأنيمٙمٔمٙمَمءشمالشم٥مأومقال

.هلذااحلدي٧م٣مأَن٣مزمٔمدايمْمٜمرٓسمٔمدؾمٝمئًاألول:

ايم٘مدأالثانً: َمْمٙمًٗم٣من ؾمٝمًئ٣م سُمٔمد ٓ وايمِمٖمرة رة ومٌؾ, ىم٣مٞم٦م ؽمقاء

.,أودمأواطمرٜم٣ماحلٝمض,أودموؽمْم

أنايمِمٖمرةوايم٘مدرةٓسُمٔمدؾمٝمًئ٣مإذاىم٣مٞم٦مدمأواطمراحلٝمض,هم١مذاالثالث:

هق وهذا سمٕمتًؾوسمِمقم, هم١مَن٣م وايم٘مدرة, إٓايمِمٖمرة يٌَؼ وَل ولماحلٝمض,

اهللأفمٙمؿ.وأـمٜمرإومقال,
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إذأٞمفٓيٙمزمأنايمِمٖمرةسمٟميتزمٔمدايمْمٜمر,همٗمدسمتِمؾزم٣محلٝمض.

دم,همحدي ايمٗمقلزمٟمٞمفيمٔمٙمفأني٘مقنزمٗم٣مي٣م ٧مأمفمْمٝم٥مريضاهللفمٛمفوأَم٣م

ْٖمَرَةؾَمْٝمًئ٣م»وم٣مضفمعمهذهاظمًٟميم٥م,وَم٣ميَم٦ْم: ايمُ٘مْدَرَةَوايمِم  ش.ىُمٛم٣َّمََٓٞمُٔمد 

ُ:(2ُ/158)ُالباريُقالُابنُرجبُفًُفتح

زمٔمدأوايمٕمًؾزمٔمدىمدرةأوصٖمرةرأتإذاإَن٣م:ايمًٙمػأىمثروم٣مَلوومد

فَمٛمفَُذيمَِؽرويوُمـسمِمقم,هم١مَن٣مايمْمٜمر ـِوؽمٔمٝمدفم٣مئُم٥م,: اظمًٝم٤م,زم

.ونمغمهؿاحلٛمٝمٖم٥مازمـوحمٚمدايمٛمخٔمل,وإزمراهٝمؿواحلًـ,وفمْم٣مء,

.َذيمَِؽفمعميدلفمْمٝم٥مأموضمدي٧م

ايمٙمٖمٓم٥م, اظمخ٣ميمٖم٥مهلذه ايمذييٓمـهمٝمف ضمدي٧مفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م وأَم٣م

َرصَم٥مِ»وهقأنفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م: زم٣ِميمد  َُم٥َم
فَم٣مئِ إلَِم ـَ ٌَْٔمْث َي ٣مٌء ًَ

ٞمِ َـّ همِٝمَٜم٣مَوىُم

ْٖمَرُة,هَمَتُٗمقُل: ٌَْٝمَّم٣مءَ»ايمُ٘مْرؽُمُػهمِٝمِفايمِم  ايم ٥َم ايمَٗمِمَّ ـَ ضَمتَّكسَمَرْي ـَ سَمْٔمَجْٙم سُمِريُدشَٓ

احَلْٝمَّم٥مِ ـَ شزمَِذيمَِؽايمْم ْٜمَرَِم
(ٔ)

.٘مٙمؿفمٙمٝمفهم٣محلدي٧مومدسمُ

                                                           
(, وقاؿ فيو: ٜٛٔمعلًقا, وىو في اإلرواء لْلماـ األلباني برقم )أخرجو البخاري في صحيحو  (ٔ)

( عن علقمة بن أبى علقمة عن أمو موالة عائشة أـ المؤمنين أنها ٜٚ/ٜ٘/ٔصحيح. رواه مالك )
قالت: كاف النساء يبعثن إلى عائشة أـ المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف, فيو الصفرة من دـ 

قوؿ لهن: ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء, تريد بذلك الطهر الحيض, يسألنها عن الصالة؟ فت
من الحيضة. وىذا سند جيد لوال أف أـ علقمة ىذه لم يتبين لنا حالها , وإف وثقها ابن حباف 
والعجلى, ففي النفس من توثيقها شيء, فإف المتتبع لكالمهما في الرجاؿ يجد في توثيقهما 

(. والحديث ٖٕٔفصلتو في " الرد على الحبشي " )ص  تساىال, وخاصة األوؿ منهما , كما
ػ فتح(. ثم وجدت لو طريقا أخرى عنها بلفظ: " قالت: إذا رأت الدـ  ٖٙ٘/ٔعلقو البخاري )
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ٌُا .يمٝم٦ًمفمعمضم٣ملؽمقاءدموصمقدايمٗمِم٥مأنايمٛم٣ًمء:اثان

ُقدُتقدمُأنُالطهرُلهُعالمات:ُو

اجلٖم٣مف.األولى:

ـمٜمقرايمِمٖمرةوايم٘مدرة.الثانٌة:

طمروجرؿمقزم٥مزمٝمّم٣مءسمًٚمكزم٣ميمٗمِم٥م.الثالثة:

اٞمٗمْم٣معطمروجايمدم.الرابعة:

هم٘مٝمػسمٙمزممجٝمعايمٛم٣ًمءزمٟمنسمٛمتٓمرايمٗمِم٥مايمٌٝمّم٣مء,وومدسم٘مقنٓسمٔمرف

.,واهللأفمٙمؿهذهايمٗمِم٥م4َٕن٣مٓخترجهمٝمٜم٣م

**********

 [دون الفرجاالستمتاع بالحائض فيما ] 

ـْ)–222 ايْمَٝمُٜمقَدىَم٣مُٞمقاإَِذاضَم٣مَو٦ِماظمَْْرَأُة»ريضاهللفمٛمف:-َأَٞمٍسَوفَم َأنَّ

 ايمٛمٌَِّل  هَمَٗم٣مَل ُي٠َماىمُِٙمقَه٣م, ْ -ََل وؽمٙمؿ: فمٙمٝمف اهلل »صعم َّٓ إِ ٍء َرْ ىُمؾَّ اْصٛمَُٔمقا

شايمٛمَِّ٘م٣مَح
(ٔ)

ٙمِؿٌ ًْ (..َرَواُهَُم

*******************************الشرح:

                                                                                                                                        

فلتمسك عن الصالة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة, ثم تسل وتصلى". أخرجو الدارمي 
 ( وإسناده حسن , وبو يصح الحديث.ٕٗٔ/ٔ)

 غضب.«: وجد»( ومعنى ٕٖٓرواه مسلم ) (ٔ)
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ُفًُ ُومجامعتها ُالمرأة ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُجوازُمؤاكلة
ُ.البٌوت

والحدٌثُفٌهُقصةُوهً:

ايْمَٝمُٜمقَدىَم٣مُٞمقاإَِذاضَم٣مَو٦ِماظمَْْرَأُة»َم٣مصم٣مءدمضمدي٧مَأَٞمٍسريضاهللفمٛمف, َأنَّ

اهللُ َصعمَّ َأْصَح٣مُبايمٛمٌَِّلِّ َٟمَل ًَ ٌُُٝمقِتهَم ايْم دِم َـّ َُي٣َمَِمُٔمقُه ْ َوََل ُْي٠َماىمُِٙمقَه٣م, ََل همِٝمِٜمْؿ

َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف سَمَٔم٣ملَم اهللُ هَمَٟمْٞمَزَل }َؿ ـِ فَم َٟميُمقَٞمَؽ ًْ َوَي

دِماظمَِْحٝمضِ ٣مَء ًَ ايمٛمِّ َأًذىهَم٣مفْمَتِزيُمقا آطِمِر111]ايمٌٗمرة:{اظمَِْحٝمِضوُمْؾُهَق [إلَِم

فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: اهللُ َصعمَّ َي٥ِم,هَمَٗم٣مَلَرؽُمقُلاهللِ ْٔ ايمٛمَِّ٘م٣مَح»ا َّٓ ٍءإِ َرْ شاْصٛمَُٔمقاىُمؾَّ

ٌَ هَم َّٓ إِ ؾَمْٝمًئ٣م َأَْمِرَٞم٣م ـْ َِم َيَدَع َأْن صُمُؾ ايمرَّ َهَذا ُيِريُد ََم٣م هَمَٗم٣ميُمقا: ايْمَٝمُٜمقَد, َذيمَِؽ َٙمَغ

 إِنَّ اهللِ, َرؽُمقَل َي٣م َٓ هَمَٗم٣م زممِْمٍ ـُ زْم ٣ٌَّمُد َوفَم , ضُمَّمغْمٍ ـُ زْم ُأؽَمْٝمُد هَمَج٣مَء همِٝمِف, طَم٣ميَمَٖمٛم٣َم

اهللُفَمَٙمْٝمِفايْمَٝمُٜمقَدسَمُٗمقُل:ىَمَذاَوىَمَذا,هَماَلٞمُ َوصْمُفَرؽُمقِلاهللَِصعمَّ َ ؟هَمَتَٕمغمَّ َـّ َج٣مَِمُٔمُٜم

إلَِم ـٍ ٌَ يَم ـْ َِم ٥ٌم َهِديَّ ٌََٙمُٜمََم هَم٣مؽْمَتْٗم هَمَخَرصَم٣م فَمَٙمْٝمِٜمََم, َوصَمَد وَمْد َأْن ضَمتَّكـَمٛمَٛم٣َّم َؿ َوؽَمٙمَّ

 ًَ هَم ٣م آشَم٣مِرمِهَ دِم هَمَٟمْرؽَمَؾ َؿ, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ََيِْدايمٛمٌَِّلِّ ْ ََل َأْن هَمَٔمَرهَم٣م ٣م, َٗم٣ممُهَ

ش.فَمَٙمْٝمِٜمََم

ُُ:الناسُفًُالحائضحالُ

وايمٛم٣مسدمؾمٟمناظمرأةاحل٣مئضشمالثَمذاه٤م:

الصنؾُاألول: هديايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفأهؾاْلؽمالم, ايمذيـٓزَمقا

زمٛمٓم٣مهم٥م َمٙمتزَمقن أَنؿ ىمَم ايمٌدن, زمٛمٓم٣مهم٥م َمٙمتزَمقن همٜمؿ وؽمٙمؿ, آيمف وفمعم
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ئمتٗمدوندماظمرأة,أَن٣مٓسمٛمجس,إَٓمقوعايمدم,وهلذاىم٣منايمروح,وه٘مذا

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿرزمَمٞم٣ممَمعزمٔمضٞم٣ًمئف,ي٣ٌمذه٣موهل

ضم٣مئضَمـهمققاْلزار,ىمَمؽمٝمٟميت.

هم١مَنؿيُمددوندمؾمٟمناظمرأةاحل٣مئض,ضمتكيمرزمَمايمٝمٜمقد,الصنؾُالثانً:

وٓيًتج يمقضمده٣م, دمنمرهم٥م ٝمزونيمٌسشمٝم٣مبوومعفمٙمٝمفرءَمـصمٔمٙمقه٣م

دَمٜم٣م,وٓيٟمىمٙمقنَمـؿمٔم٣مَمٜم٣موذاِب٣م,َم٣مداَم٦مدمهمؼمةضمٝمّمتٜم٣م.

الصنؾُالثالث: ٓي٣ٌميمقنزمٚمثؾهذهايمٛمِم٣مرى, إذ هم١مَنؿأهؾايمٗمذارة,

.فدمأي٣ممضمٝمّمٜم٣مإؾمٝم٣مء,ورزمَميٟميتأهٙم

ُو فمٙمٝمٜمؿدمفٌه: ؾمدد وهلذا وفمعمنمغمهؿ, فمعمأٞمٖمًٜمؿ, ايمٝمٜمقد سمُمديد

ىمثغمَمـؾم٠موَنؿىمَمهقَمٔمٙمقم,وهذاَمـسمٔمٛمتٜمؿ.

ُو َمقؿمـطمروجفٌه: هلدم ايمٛمج٣مؽم٥م وأن احل٣مئضيمٝم٦ًمزمٛمج٥ًم, أن

ايمدم.

وصمقبخم٣ميمٖم٥مايمٝمٜمقدوايمٛمِم٣مرى.فٌه:ُو

ش.اصٛمٔمقاىمؾرء»قوله:ُ

أيخم٣ميمٖمكمهلؿدمهذاايمُمٟمن.

ش.إٓايمٛم٘م٣مح»قوله:ُ
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واظم٣ٌمذةهمٝمَمدونايمٖمرج,وَمٔمٛمكذيمؽأٞمفَيقزيمفاظمِم٣مهمح٥م,وايمتٗمٌٝمؾ,

ذيمؽوإىمؾ نمغم إلم وآوْمج٣مع, , َمـ, همٝمف ظم٣م اجلَمع, وهق ايمٛم٘م٣مح إٓ

َٟميُمقَٞمَؽ}إضارايمديٛمٝم٥م,وايمٌدٞمٝم٥م,وومدوم٣ملاهللفمزوصمؾدمؾمٟمنذيمؽ: ًْ َوَي

سَمْٗمَرزُمق َٓ َو اظمَِْحٝمِض دِم ٣مَء ًَ ايمٛمِّ هَم٣مفْمَتِزيُمقا َأًذى ُهَق وُمْؾ اظمَِْحٝمِض ـِ ضَمتَّكفَم َـّ ُه

 ٤م 
ازمكَِمَوحُيِ ايمتَّقَّ اهللََّحُي٤ِم  إِنَّ ضَمْٝم٧ُمَأََمَرىُمُؿاهللَُّ ـْ َِم َـّ ْرَنهَمْٟمسُمقُه َيْْمُٜمْرَنهَم١مَِذاسَمَْمٜمَّ

ـَ ِري ,أيدمَم٘م٣مناحلرث,ودمَم٘م٣مناحلٚمؾوايمقٓدة.{اظمَُْتَْمٜمِّ

٣مُؤىُمْؿضَمْرٌثيَمُ٘مْؿهَمْٟمسُمقاضَمرْ}يٗمقلاهللفمزوصمؾ: ًَ
َُمقاٞمِ شَمُ٘مْؿَأٞمَّكؾِمْئُتْؿَووَمدِّ

ُ٘مؿْ ًِ َْٞمُٖم [.113]ايمٌٗمرة:{ِٕ

**********
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 [مباشرة الحائض]

)–225 ـْ اهللَُّفَمٛمَْٜم٣م-فَم٣مئَُِم٥َمَوفَم صعم-ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهللَِّ»وَم٣ميَم٦ْم:-َريِضَ

ِنَوَأَٞم٣م-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ٣ٌَمِذُ ِزُر,هَمُٝم شضَم٣مئٌِضَيْٟمَُمُرِنهَمَٟمسمَّ
(ٔ)

(..َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمفِ

*******************************الشرح:

ُدونُ ُفٌما ُالحائض ُمباشرة ُجواز ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ساق
ُ.الفرج

ؽَمَٙمَٚم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣موَم٣ميَم٦ْم: زَمْٝمٛم٣َمَأَٞم٣م"وصم٣مءدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مُأمَّ

اهلُلفَمَٙمْٝمِف َصعمَّ َٙمْٙم٦ُم,ََمَعايمٛمٌَِّلِّ ًَ َوؽَمٙمََّؿ,َُمّْمَْمِجَٔم٥ٌمدِمََخِٝمَِم٥ٍم,إِْذضِمّْم٦ُم,هَم٣مْٞم

 وَم٣مَل: ضِمٝمَّمتِل, شمَِٝم٣مَب ٦ِم»هَمَٟمطَمْذُت ًْ َأُٞمِٖم هَم٣مْوَْمَجْٔم٦ُمش هَمَدفَم٣مِن, َٞمَٔمْؿ, وُمْٙم٦ُم:

"ََمَٔمُفدِماخَلِٚمٝمَٙم٥مِ
(ٕ)

.

 وم٣ميم٦م: ريضاهللفمٛمٜم٣م, دمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مََمْٝمُٚمقَٞم٥َم ىَم٣مَن»وصم٣مء

َأََمَرَه٣م,َرؽُمق ٣مئِِف ًَ
ٞمِ ـْ َِم اَْمَرَأًة ٣ٌَمِذَ ُي َأْن َأَراَد إَِذا َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهللَِّ ُل

َزَرْتَوِهَلضَم٣مئٌِض شهَم٣مسمَّ
(ٖ)

.

ُالحدٌث: إٓوفًُهذا يٛمجسَمٛمٜم٣م ٓ وأٞمف اظمًٙمٚم٥م, فمعمؿمٜم٣مرة ديمٝمؾ

َمقؿمـطمروجايمدم.

                                                           
 (, واللفظ للبخاري.ٖٜٕ(, ومسلم )ٖٓٓرواه البخاري ) (ٔ)
 (.ٜٕٙ(, ومسلم )ٜٕٛالبخاري ) (ٕ)
 (.ٜٕٗ(, ومسلم )ٖٖٓالبخاري ) (ٖ)
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َلفٌه:ُو ايمرصمؾيمزوصمف,َم٣م يٗمعدماظمحذورإفمٓمؿوهقصمقازَمٔم٣مذة

اجلَمع.

َمٔم٣مذةاحل٣مئضدمهمرصمٜم٣مدمأي٣ممضمٝمّمٜم٣مُئمدىمٌغمةَمـىم٣ٌمئرايمذٞمقب,و

وفمٓمٝمٚم٥مَمـفمٓم٣مئؿأشم٣مم.

ُو ىم٣منفٌه: وؽمٙمؿ وفمعمآيمف ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف هم١من ايمٖمتٛم٥م, ذرائع ؽمد

يٟمَمره٣مهمتتزر,وذيمؽَٕمقر:

سمٗمززاْلٞم٣ًمنَمـايمٗمرب.ضمتكٓيرىَمٛمٜم٣مَمقؿمـايمدم,همرزمَماألول:

ضمتكٓيتٛمجساْلٞم٣ًمنزمَمَيرجَمـايمدم.الثانً:

آيمفوؽمٙمؿزمٔمٝمًدافمٛمف,ضمتكٓوإنىم٣منايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمالثالث:

عدماظمحذورإفمٓمؿ,وهقمج٣معاحل٣مئضدمهمرصمٜم٣م.ٗمي

وَم٣ميَم٦ْم فَمٛمَْٜم٣م, اهللَُّ َريِضَ شم٦ٌمدمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َم ىَم٣مَنىمَم :

 َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ َأَْمَٙمَ٘مُ٘مْؿ»ايمٛمٌَِّل  َوىَم٣مَن َص٣مئٌِؿ, َوُهَق ٣ٌَمِذُ َوُي ٌُِّؾ ُيَٗم

ْرزمِفِ شِْلِ
(ٔ)

.

زم٣مظمٔمروف4هم١منايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمففٌه:ُو ؿم٣مفم٥ماظمرأةيمزوصمٜم٣م

وؽمٙمؿىم٣منيٟمَمره٣مهمتٟمسمزر,وسمٟمَترزمٟمَمره.

ُ

ش.همٝم٣ٌمذون»قوله:ُ

                                                           
 (.ٙٓٔٔ(, ومسلم )ٕٜٚٔالبخاري ) (ٔ)
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أيَمـإيمِم٣مقايمٌممةزم٣ميمٌممة.

ش.وأٞم٣مضم٣مئض»قوله:ُ

أيدمضم٣ملضمٝمّمٜم٣م.

ايمِمحٝمحكمَمـ دم ىمَم وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ىم٣من وومد

فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ: اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلَّ ىَم٣مَنَيتَّ٘مُِئدِم»ضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣م,َأنَّ

ٌض,شُمؿَّ
شَيْٗمَرُأايمُٗمْرآنَضَمْجِريَوَأَٞم٣مضَم٣مئِ

(ٔ)
.

ودمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َمريضاهللفمٛمٜم٣موَم٣ميَم٦ْم:وَم٣مَلرِمَرؽُمقُل

 َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ِجدِ»اهللِ ًْ اظمَْ ـَ َِم ْٚمَرَة اخْلُ شَٞم٣مِويمِٝمٛمِل إِنِّ هَمُٗمْٙم٦ُم: وَم٣ميَم٦ْم ,

٦ْمدِميَ»ضَم٣مئٌِض,هَمَٗم٣مَل: ًَ ضَمْٝمَّمَتِؽيَمْٝم شِدكِإِنَّ
(ٕ)

.,واهللأفمٙمؿ

**********

 



  

                                                           
 (.ٖٔٓ(, ومسلم )ٜٕٚالبخاري ) (ٔ)
 (.ٜٕٛمسلم ) (ٕ)
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 [حائضالكفارة من يأتي ]

)–223 ـِ َوفَم ٣ٌَّمٍس فَم ـِ ازْم ِلِّ ايمٛمٌَّ ـِ فَم فَمٛمُْٜمََم, اهللَُّ صعماهللفمٙمٝمف-َريِضَ

 -وؽمٙمؿ ضَم٣مئٌِض َوِهَل اَْمَرَأسَمُف َيْٟميِت ايمَِّذي -دِم َأْو»وَم٣مَل: زمِِديٛم٣َمٍر, ُق َيَتَِمدَّ

 شِديٛم٣َمرٍٞمِِْمِػ
(ٔ)

َح َوَرصمَّ ايْمَٗمْم٣َّمِن, ـُ َوازْم ٣مىمُِؿ احْلَ َحُف َوَصحَّ ٥ُم, ًَ ْٚم اخْلَ َرَواُه .

٣مَووْمَٖمفُ مُهَ (.نَمغْمَ

*******************************الشرح:

 كفارة من أتى امرأته وهي حائض.ساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُ

,وسمّمٔمٝمًٖم٣مسمِمحٝمًح٣م,واظمتٟمطمروناظمتٗمدَمقنايمٔمٙمَمءهمٝمفاطمتٙمػواحلدي٧م

:وم٣مل,سمرهمٔمفىمٛم٦مأَم٣م:يمفهمٗمٝمؾ,فمٛمفرصمعشمؿ,يمفجمقًداؾمٔم٥ٌمرواهومدوىم٣من

همِمحح٦مجمٛمقًٞم٣مىمٛم٦م وايمٌٝمٜمٗملايمدارومْمٛملاظمقومقفورصمح. إيمٝمفوَم٣مل,

.ونمغمهايمتٙمخٝمصدمىمَم,آطمرونوؤمٖمف,ايمٛم٣ًمئل

ُ:(1ُ/431)ُقالُالحافظُفًُالتلخٌص

ـَُووَم٣مَل َأيِبازْم "ايْمِٔمَٙمؾِ"دِمضَم٣مسمٍِؿ: هَمَٗم٣مَلفَمٛمْفَُأيِبؽَمَٟميْم٦ُم: َواةُاطْمَتَٙمَػ: ايمر 

ـْهَمِٚمٛمُْٜمؿْهمِٝمفِ ـَْوَِمٛمُْٜمؿُْيقوِمْٖمفََُم ٛمِْدهََُم ًْ ٣مُي ـَْوَأَمَّ ٥ٌَمَضَمِدي٧ِمَِم ـَحَيَْٝمكهَم١مِنَّؾُمْٔم زْم

ـَْوضَمَ٘مكَأؽْمٛمََدهُؽَمِٔمٝمدٍ ٥ٌَمَفَم فُؾُمْٔم َ٘مؿُرِمَأؽْمٛمََدهُوَم٣مَلَأٞمَّ ةًاحْلَ ةًَوَووَمَٖمفََُمرَّ َََمرَّ َوزَمكمَّ

: ٌَْٝمَٜمِٗمل  ٥ٌَمََأنَِّرَواَيتِفِدِمايْم ـَْرصَمعَؾُمْٔم اَروُمْْمٛمِل َوَرَواهَُرهْمِٔمفِفَم ـْايمدَّ ضَمِدي٧ِمَِم

                                                           
(, وأحمد ٓٗٙ(, وابن ماجو )ٖٙٔ(, والترمذي )ٖ٘ٔ(, والنسائي )ٕٗٙرواه أبو داود ) (ٔ)

 (. ٕٚٔ(, والحاكم )ٕٚٔ)



 كفارة من يأتي الحائض[] 

ُ 

[798] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

٥ٌَمَ ٥ٌَمَُووَم٣مَلََمْقوُمقهًم٣مؾُمْٔم ٣مؾُمْٔم ٣مهَمَٚمْرهُمقعٌضِمْٖمٓمِلَأَمَّ :هَمَٗم٣ميُمقاَوهُماَلنٌَوهُماَلنٌهُماَلنٌَوَأَمَّ

ََمْرهُمقعٍنَمغْمُ

ٌَْٝمَٜمِٗمل َووَم٣مَل ٣مهمِِٔمل وَم٣مَل:ايْم ِدي٧ُمَهَذاىَم٣منَيَمقْ:ايْمُٗمْرآنَِأضْمَ٘م٣ممِدِمايمُمَّ شَم٣مزمًِت٣ماحْلَ

طََمْذَٞم٣م اْٞمَتَٜمكزمِفَِٕ

ْوْمَِراُب ِٓ ِدي٧ِمَهَذاإؽْمٛم٣َمدِدِمَوا اىَمثغِمٌَوََمْتٛمِفِاحْلَ صِمدًّ

ْم٣َّميِب َووَم٣مَل
ايْمِٔمْٙمؿَِأْهؾَِأىْمَثرُوَم٣مَل:اخْلَ ءََٓ ِدي٧َمَهَذاَأنََّوَزفَمُٚمقافَمَٙمْٝمفَِرْ احْلَ

ـِفَمعَمََمْقوُمقٌفَأوَُْمْرؽَمٌؾ ٣ٌَّمسِازْم وَم٣مَلفَم ََصح  ْٕ فَُوا َـََّمْرهُمقعٌَُمتَِِّمٌؾَأٞمَّ
يَم٘مِ

ََمؿَ زَمِريَئ٥مٌايمذِّ َّٓ ٥مُسَمُٗمقمََأنْإ جَّ .زمَُِمْٕمٙمَِٜم٣ماحْلُ

ـَُووَم٣مَل ٌْدِازْم ٥مُ:ايْمػَمِّفَم ـْضُمجَّ ََْم ٣مَرةَُيقصِم٤ْمََل ِدي٧ِمَهَذازم٣ِمْوْمَِراِبايْمَ٘مٖمَّ احْلَ

٥مََوَأنَّ َمَّ اَءةِفَمعَمايمذِّ ايْمػَمَ َٓ ٦ٌَُمَأنََْي٤ُِمَو ءٌهمِٝمَٜم٣مَيْث ٘مكِمٍَرْ ًْ
ظمِِ َٓ هَِو نَمغْمِ َّٓ إ

زمَِديمِٝمؾٍ همِٝمفََِمْدهَمعََٓ َٓ ـََو َٟميَم٥مَِهِذهِدِمََمْٔمُدومٌَوَذيمَِؽفَمَٙمْٝمفََِمْْمَٔم ًْ ـََووَمْداظمَْ َأَْمَٔم

ـُ ِدي٧ِمَهَذاسَمِْمِحٝمِحدِمايْمَٗمْقَلايْمَٗمْم٣َّمنِازْم َقاُباحْلَ ـَْواجْلَ ـِؿُمُرِقفَم زمََِمهمِٝمفِايمْمَّْٔم

.َِمٛمْفُُيَراصَمعُ

ـَُوَأوَمرَّ ـِسَمِْمِحٝمَحايْمِٔمٝمدَِدوِمٝمِؼازْم َقاُبَوُهقَاْلَم٣ممدموومقاهايْمَٗمْم٣َّمنِازْم ايمِمَّ

ـْهَمَ٘مؿْ قاوَمْدضَمِدي٧ٍمَِم ـْهمِٝمفِزمِفِاضْمَتج  طْمتاَِلِفَِم ِٓ ٣َّمَأىْمَثرُا ىَمَحِدي٧ِمَهَذادِمُِم

َتكْمَِوضَمِدي٧ِمزُمَّم٣مفَم٥مَزمِْئرِ ٣مايْمُٗمٙمَّ دِم2ايمٛمََّقِويِّفَمعَمَيُرد ََم٣مَذيمَِؽَودِمَوَٞمْحِقمِهَ

دِمَدفْمَقاهُ ِبِحَذْ اَلَص٥مَُوايمتَّٛمِْٗمٝمِحاظمَُْٜمذَّ ٥مََأنََّواخْلُ َئِٚمَّ ْٕ ُٜمؿْا ٣مىمِؿَطَم٣ميَمُٖمقاىُمٙمَّ احْلَ
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ّؼَوَأنَّسَمِْمِحٝمِحفِدِم فُاحْلَ َٖم٣موِمِٜمؿَْؤِمٝمٌػَأٞمَّ ـَُذيمَِؽزَمْٔمضِدِمايمٛمََّقِويََّوسَمٌِعَزم٣ِمسمِّ ازْم

اَلِح ىػا.َأفْمَٙمؿَُوَاهللَُّايمِمَّ
أناحلدي٧مٓيث٦ٌمفمـايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ,وٓالشاهد:

هذه زمٚمثؾ سم٠مطمذ ٓ إَمقال أن إذ ايمرهمع, ضم٘مؿ إلم همٝمف ايمٗمقل يِمؾ

اظمقومقهم٣متايمتلومدطم٣ميمٖمفنمغمههمٝمٜم٣م.

ىمٖم٣مرة دم ىم٣من ظم٣م ومقهلؿ: وهق ومٝم٣مس, إلم ايمٔمٙمؿ ذه٤مزمٔمضأهؾ زمٝمٛمَم

دمفمدةىمٖمــ٣مراتٞمحــقذيمؽ,اظمج٣مَمعدمرَمّم٣منايمٔمتؼ,واْلؿمٔم٣مم,وىم٣من

هم١منايمذييٟميتأهٙمفدماحلٝمضسمٙمحٗمفايم٘مٖم٣مرة.

ش.ايمذييٟميتاَمرأسمفوهلضم٣مئض»قوله:ُ

أيدمضم٣ملضمٝمّمٜم٣م,وضمتكومٌؾنمًٙمٜم٣م.

َمـ ؿمٜمرت ومد وهل أسم٣مه٣م إن ضمتك أٞمف إلم ايمٔمٙمؿ زمٔمضأهؾ همذه٤م

فمٙمٝمفايم٘مٖم٣مرة.وضمٝمّمٜم٣مومٌؾأنسمٕمتًؾ,هم١مناحل٘مؿيٙمحٗمف,

ش.دقزمديٛم٣مريتِم»قوله:ُ

 ايمٔمٙمؿ: زمٔمضأهؾ فمٛمدوم٣مل ضمٝمّمٜم٣م, أول دم ىم٣من إذا زمديٛم٣مر يتِمدق

همقرانايمدم.

يٗمؾطمروج فمٛمدَم٣م أو ضمٝمّمٜم٣م, ىم٣مندمآطمر إذا ويتِمدقزمٛمِمػديٛم٣مر

ايمدم.



 كفارة من يأتي الحائض[] 

ُ 

[811] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

هقأرزمٔم٥مصمراَم٣متورزمع.وايمديٛم٣مر:

نمغمصقرة فمعم ٣ًٌم ذه ئمْمل أن َيزئ ٓ أٞمف ايمٔمٙمؿ وذه٤مزمٔمضأهؾ

.فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأَمرزم٣ميمديٛم٣مرايمديٛم٣مر4ٕنايمٛمٌلصعماهلل

نمُمٝم٣مٞمف فمدم َمـ وصمؾ فمز اهلل إلم ايمتقزم٥م هل ايم٘مٖم٣مرة أن وايمِمحٝمح

َٓمرأسمفوهلضم٣مئض.

اهللفمٛمف,وومدصم٣مءضمدي٧مدمؽمٛمـايمؼمَمذيَمـضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَةريض

َؿوَم٣مَل: فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللَُّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ َأسَمكضَم٣مئًِّم٣م,َأِواَْمَرَأًةدِمُدزُمِرَه٣م,َأْو»فَم ـْ ََم

دٍ شىَم٣مِهٛم٣ًم,هَمَٗمْدىَمَٖمَرزمََِمُأْٞمِزَلفَمعَمحُمَٚمَّ
(ٔ)

.

قالُاإلمامُالترمذيُُرحمهُهللاُتعالىُعقبه:

 احَلِدي٧َم َهَذا َٞمْٔمِرُف ََتِٝمَٚم٥َمَٓ َأيِب ـْ فَم إشَْمَرِم, ضَم٘مِٝمٍؿ ضَمِدي٧ِم ـْ َِم إَِّٓ

َأيِبُهَرْيَرَةريضاهللفمٛمف. ـْ ,فَم اهُلَجْٝمِٚملِّ

ََمََمْٔمٛمَكَهَذافِمٛمَْدَأْهِؾايمِٔمْٙمِؿفَمعَمايمتَّْٕمٙمِٝمِظ. َوإِٞمَّ

                                                           
(, ٕٙٓٓ(, وىو في اإلرواء لْلماـ األلباني رحمو اهلل برقم )ٖٜٙ(, وابن ماجو )ٖ٘ٔالترمذي ) (ٔ)

( والدارمي ٜٕ/ٔ( والترمذي )ٔ/ٛٚ( والنسائي )ٜٖٗٓأخرجو أبو داود )وقاؿ فيو: صحيح. 
( ٜٛٔ/ٚ( والبيهقي )ٚٓٔ( وابن الجارود )ٕٙ/ٕ( والطحاوي )ٜٖٙ( وابن ماجو )ٜٕ٘/ٔ)

( من طرؽ عن حماد بن سلمة عن حكيم األثـر عن أبى تميمة الهجيمي ٙٚٗو ٛٓٗ/ٕوأحمد )
, فإف أبا تميمة اسمو طريف بن مجالد , وىو ثقة من عن أبى ىريرة بو. وقاؿ: وىذا إسناد صحيح 

رجاؿ البخاري , وحكيم األثـر , وإف قاؿ البخاري ال يتابع في حديثو يعنى ىذا, فال يضره ذلك 
 ألنو ثقة كما قاؿ ابن أبى شيبة عن ابن المديني. وكذا قاؿ اآلجري عن أبى داود. 
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َؿوَم٣مَل: اهللَُّفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ َصعمَّ ايمٛمٌَِّلِّ ـِ ْق»َووَمْدُرِوَيفَم َأسَمكضَم٣مئًِّم٣مهَمْٙمَٝمَتَِمدَّ ـْ ََم

ش.زمِِديٛم٣َمرٍ

٣مَرِة. هَمَٙمْقىَم٣مَنإسِْمَٝم٣مُناحَل٣مئِِضىُمْٖمًراََلُْي٠ْمََمْرهمِٝمِفزم٣ِميمَ٘مٖمَّ

ٌد ٌَِؾإؽِْمٛم٣َمِدِه.َهَذااحَلِدي٧َم-هقاْلَم٣ممايمٌخ٣مري–َوَؤمََّػحُمَٚمَّ وِم ـْ اىػ َِم
قالُأبوُمحمدُوفقهُهللاُتعالى:

هم٣محلدي٧مىمَمفمٙمٚم٦مؤمٝمػ,ٓيِمح,وَمعايمٗمقلزمِمحتف,ي٘مقنىمٖمر

 .-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-دونىمٖمر,أيأٞمفومدفمٍماهللورؽمقيمف

**********
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 [ما يحرم على الحائض] 

)–221 ـْ -ريضاهللفمٛمف-َأيِبؽَمِٔمٝمٍدَوفَم صعم-وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللَِّ

 وؽمٙمؿ: سَمُِمؿْ»اهللفمٙمٝمف ْ َوََل سُمَِمؾِّ ْ ََل ضَم٣مَو٦ْم إَِذا ش?َأيَمْٝمَس
(ٔ)

دِم فَمَٙمْٝمِف َُمتََّٖمٌؼ .

(.ضَمِدي٧ٍم

*******************************الشرح:

ُحالُ ُوصالتها ُالمرأة ُصٌام ُتحرٌم ُلبٌان ُالمصنؾُالحدٌث ساق
ُ.حٌضها
الحدٌثُلهُقصة:و

فَمٛمُْف, اهللَُّ َريِضَ َأيِبؽَمِٔمٝمٍداخُلْدِريِّ ـْ وهلَم٣مشم٦ٌمدمصحٝمحايمٌخ٣مريفَم

 شُمؿَّ , اظمَُِمعمَّ إلَِم همِْْمٍر َأْو َأْوًحك دِم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللَِّ َرؽُمقُل طَمَرَج

َدومَ زم٣ِميمِمَّ َوَأََمَرُهْؿ ايمٛم٣َّمَس, هَمَقفَمَظ َف, اْٞمٌَمَ هَمَٗم٣مَل: وُمقا»٥ِم, سَمَِمدَّ ايمٛم٣َّمُس, ٣َم ,شَأُّي 

 هَمَٗم٣مَل: ٣مِء, ًَ ايمٛمِّ فَمعَم َأْهِؾ»هَمَٚمرَّ َأىْمَثَر َـّ َرَأْيُتُ٘م هَم١مِنِّ , ـَ وْم سَمَِمدَّ ٣مِء, ًَ ايمٛمِّ ََمْٔممَمَ َي٣م

:َوزمَِؿَذيمَِؽَي٣مَرؽُمقَلاهللَِّ؟وَم٣مَل:شايمٛم٣َّمرِ ـَ ,َوسَمْ٘مُٖمرْ»هَمُٗمْٙم ـَ ْٔم َنايمَٔمُِمغَم,سُمْ٘مثِْرَنايمٙمَّ

, َـّ إضِْمَداىُم ـْ صُمِؾاحَل٣مِزِم,َِم ايمرَّ ,َأْذَه٤َميمُِٙم٤مِّ ـٍ َٞم٣موِمَِم٣مِتفَمْٗمٍؾَوِدي ـْ ََم٣مَرَأْي٦ُمَِم

٣مءِ ًَ ايمٛمِّ ََمْٔممَمَ شَي٣م ـِ ازْم ََمٛمِْزيمِِف,صَم٣مَءْتَزْيٛم٤َُم,اَْمَرَأُة إلَِم َص٣مَر َف,هَمَٙمَمَّ اْٞمٌَمَ شُمؿَّ

                                                           
( ولم يسق لفظو, ٓٛم فقد ساؽ سنده برقم )(, وىو بتمامو, وأما مسلٖٗٓرواه البخاري ) (ٔ)

( بلفظ آخر ليس فيو محل الشاىد, ولذلك يدخل ىذا الحديث في أوىاـ الحافظ ٜٛٛوأعاده )
والواقع أف مسلما لم يسق لفظو أصال!, وإنما (: »ٓٗٗ/ ٖ« )النكت الظراؼ»في و رحمو اهلل. 

 (.ٜٚأخرجو مسلم من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما )
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فَمَٙمْٝمفِ َتْٟمِذُن ًْ سَم ُٔمقٍد, ًْ ََم هَمَٗم٣مَل: َزْيٛم٤َُم, َهِذِه اهللَِّ, َرؽُمقَل َي٣م هَمِٗمٝمَؾ: », َأي 

َي٣مٞم٤ِِم؟ ُٔمقٍد,وَم٣مَل:شايمزَّ ًْ ََم ـِ ٣م»هَمِٗمٝمَؾ:اَْمَرَأُةازْم ٣م,وَم٣ميَم٦ْم:شَٞمَٔمْؿ,اْئَذُٞمقاهَلَ هَمُٟمِذَنهَلَ

ضُمقِم  فِمٛمِْدي َوىَم٣مَن َدوَم٥ِم, زم٣ِميمِمَّ ايمَٝمْقَم َأََمْرَت إِٞمََّؽ اهللَِّ, َٞمٌِلَّ َأْنَي٣م هَمَٟمَرْدُت رِم,

وْم٦ُمزمِِففَمَٙمْٝمِٜمْؿ,هَمَٗم٣مَل سَمَِمدَّ ـْ ََم ُفَوَويَمَدُهَأضَمؼ  ُٔمقٍد:َأٞمَّ ًْ ََم ـُ َقزمِِف,هَمَزفَمَؿازْم َأسَمَِمدَّ

 َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ »ايمٛمٌَِّل  ـْ ََم َأضَمؼ  َزْوصُمِؽَوَويَمُدِك ُٔمقٍد, ًْ ََم ـُ ازْم َصَدَق

وْم٦ِمزمِفِ شفَمَٙمْٝمِٜمؿْسَمَِمدَّ
(ٔ)

.

لبٌانُمسألةُمهمة,ُوهً:ُأنهُُرحمهُهللاُالحدٌث:ؾُنوساقُالمص
ٌجبُعلىُالحائضُأنُتفطرُفًُرمضان.

اجلٜمؾ ارسمٖم٣مع َمع اؽمتحٙم٦مذيمؽىمٖمرت, وإن آشمٚم٥م, وإنص٣مَم٦مهمٜمل

فمٛمٜم٣م.

سمٗميضايمِمقم, أَن٣م زمٝمٛمَمايمقاصم٤مدمضمٗمٜم٣م أنسمِمقم, َٓيقزهل٣م وه٘مذا

 ؽَمَٟميَم٦ْموٓسمٗميضايمِمالة, اَْمَرَأًة َأنَّ دمايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَُمَٔم٣مَذَة, ىمَم

هَمَٗم٣ميَم٦ْم: اَلَة.هَمَٗم٣ميَم٦ْم:»فَم٣مئَُِم٥َم سَمْٗميِضايمِمَّ َٓ ْقَم,َو ٣مئِِضسَمْٗميِضايمِمَّ احْلَ زَم٣مُل ََم٣م

 وَم٣ميَم٦ْم: َويَم٘مِٛمِّلَأؽْمَٟمُل. ٥ٍم, ٦ُمزمَِحُروِريَّ ًْ يَم َأْٞم٦ِم؟وُمْٙم٦ُم: ٥ٌم ٌُ»َأضَمُروِريَّ ُيِِمٝم ٛم٣َمىَم٣مَن

اَلةِ ُٞم٠ْمََمُرزمَِٗمَّم٣مِءايمِمَّ َٓ ْقِم,َو شَذيمَِؽ,هَمٛم٠ُْمََمُرزمَِٗمَّم٣مِءايمِمَّ
(ٕ)

.

                                                           
 (.ٕٙٗٔبخاري )ال (ٔ)
 (.ٖٖ٘(, ومسلم )ٕٖٔالبخاري ) (ٕ)
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ُهللاُتعالى: ُرحمهم ُالعلماء يت٘مررقال ٓ ايمِمقم ذيمؽأن دم وايمٔمٙم٥م

دم ي٘مقن ورزمَم ايمقاضمد, ايمٝمقم دم سمت٘مر ايمِمالة زمٝمٛمَم همٝمف, َمُمٗم٥م ٓ وومّم٣مؤه

ومّم٣مئٜم٣مَمُمٗم٥م,واهللأفمٙمؿ.

**********
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 [ أحكام الحائض في الحج] 

ـْ)–222 َوفَم -فَم٣مئَُِم٥َم فَمٛمَْٜم٣م اهللَُّ -َريِضَ َف َهِ صِمْئٛم٣َم ظم٣ََّم وَم٣ميَم٦ْم:
(ٔ)



 َأْن»صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ:-ضِمّْم٦ُم,هَمَٗم٣مَلايمٛمٌَِّل  ,نَمغْمَ ٣مج  اهِْمَٔمقِمََم٣مَيْٖمَٔمُؾاحْلَ

ٌَْٝم٦ِمضَمتَّكسَمْْمُٜمِري سَمُْمقدِمزم٣ِميْم (.َُمتََّٖمٌؼفَمَٙمْٝمِفدِمضَمِدي٧ٍمشَٓ
(ٕ)

.

*******************************الشرح:

ُالطواؾُ ُعلٌها ُالحائضٌُحرم ُأن ُلبٌان ُالحدٌث ُالمصنؾ ساق
ُُ.بالبٌت

ؽم٣مومفايمٌخ٣مريوَمًٙمؿدمومِم٥مضمج٥مايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمواحلدي٧م

آيمفوؽمٙمؿ:

 وَم٣ميَم٦ْم: فَمٛمَْٜم٣م, اهللُ َريِضَ اهللُ»وهقأنفَم٣مئَُِم٥َم َصعمَّ اهللِ َرؽُمقِل ََمَع طَمَرصْمٛم٣َم

َرؽُمقُل َفهَمَْمِٚمث٦ُْم,هَمَدطَمَؾفَمقَمَّ ,ضَمتَّكصِمْئٛم٣َمَهِ ٨مَّ احْلَ َّٓ َٞمْذىُمُرإِ َٓ َؿ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ

همَ َأزْم٘مِل, َوَأَٞم٣م َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهللِ ٌْ٘مِٝمِؽ؟»َٗم٣مَل: ُي ََم٣م َواهللِ,ش هَمُٗمْٙم٦ُم:

 وَم٣مَل: ايْمَٔم٣مَم, طَمَرصْم٦ُم ـْ َأىُم ْ ََل َأنِّ ٦ِم؟»يَمَقِدْدُت ًْ َٞمِٖم يَمَٔمٙمَِّؽ يَمِؽ؟ ََم٣م وُمْٙم٦ُم:ش

»َٞمَٔمْؿ,وَم٣مَل: َٓ َأْن نَمغْمَ ٣مج  ٌَُفاهللُفَمعَمزَمٛم٣َمِتآَدَم,اهْمَٔمقِمََم٣مَيْٖمَٔمُؾاحْلَ ٌءىَمَت َهَذاَرْ

ٌَْٝم٦ِمضَمتَّكسَمْْمُٜمِريسَمْمُ زم٣ِميْم شقدِم َصعمَّ اهللِ َرؽُمقُل وَم٣مَل ٥َم, وَمِدَْم٦ُمََم٘مَّ هَمَٙمَمَّ وَم٣ميَم٦ْم:

                                                           
بفتح أولو وكسر ثانيو, وىما مهملتاف, اسم موضع, وىو واد على طريق مكة والمدينة, وىو أقرب  (ٔ)

.)  إلى مكة من مر الظهراف )وادي الجمـو
 (ٕٓٔ( )ٕٔٔٔ(, ومسلم )ٖ٘ٓرواه البخاري ) (ٕ)
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 َْصَح٣مزمِِف ِٕ  َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف فُمْٚمَرةً»اهللُ اصْمَٔمُٙمقَه٣م ََمَٔمُفش ىَم٣مَن ـْ ََم َّٓ إِ ايمٛم٣َّمُس هَمَٟمضَمؾَّ

ايمٛمٌَِّلِّ ََمَع ْدُي اهْلَ هَمَ٘م٣مَن وَم٣ميَم٦ْم: ْدُي, َوفُمَٚمَراهْلَ زَمْ٘مٍر َوَأيِب َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ

ؿَمَٜمْرُت, ايمٛمَّْحِر َيْقُم ىَم٣مَن هَمَٙمَمَّ وَم٣ميَم٦ْم: ضِمكَمَراضُمقا, َأَهٙم قا شُمؿَّ ٣مَرِة, ًَ َوَذِويايْمَٝم

زمِٙمَ هَمُٟمسمَِٝمٛم٣َم وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٟمهَمّْم٦ُم, َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ اهلِل َرؽُمقُل زَمَٗمٍر,هَمَٟمََمَرِن ْحِؿ

٣مئِِف ًَ
ٞمِ ـْ فَم َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهلُل َصعمَّ اهلِل َأْهَدىَرؽُمقُل هَمَٗم٣ميُمقا: َهَذا؟ ََم٣م هَمُٗمْٙم٦ُم:

٥ٍم زمَِحجَّ ايمٛم٣َّمُس َيْرصِمُع اهلِل, َرؽُمقَل َي٣م وُمْٙم٦ُم: ٥ٌَِم, ِْم احْلَ يَمْٝمَٙم٥ُم ىَم٣مَٞم٦ْم هَمَٙمَمَّ ٌََٗمَر, ايْم

٥ٍم؟وَم٣م زمَِحجَّ َوَأْرصِمُع فَمعَمَوفُمْٚمَرٍة هَمَٟمْرَدهَمٛمِل زَمْ٘مٍر, َأيِب ـَ زْم ـِ َْحَ ايمرَّ ٌَْد فَم هَمَٟمََمَر يَم٦ْم:

َوصْمِٜمل هَمُٝمِِمٝم٤ُم َأْٞمَٔمُس , ِـّ ًِّ ايم ضَمِديَث٥ُم صَم٣مِرَي٥ٌم َوَأَٞم٣م َْذىُمُر, َٕ  هَم١مِنِّ وَم٣ميَم٦ْم: مَجَٙمِِف,

 َِمٛمَْٜم٣م هَمَٟمْهَٙمْٙم٦ُم ايمتَّٛمِْٔمٝمِؿ, إلَِم صِمْئٛم٣َم ضَمتَّك ضْمِؾ, ايمرَّ زمُِٔمْٚمَرِةَُم٠ْمطِمَرَة صَمَزاًء زمُِٔمْٚمَرٍة,

.شايمٛم٣َّمِسايمَّتِلافْمَتَٚمُروا

ٌُت:ُبحكمُطواؾُالحائضُبال

يمٌٝم٣منأٞمفَٓيقزيمٙمح٣مئضأنسمْمقفزم٣ميمٌٝم٦م,:الحدٌثالمصنؾُساقُو

سمدطمؾ أن هل٣م َيق احل٣مئضٓ أن فمعم ايمٔمٙمؿ أهؾ مج٣مهغم زمف اؽمتدل ورزمَم

زمٛمقافمٙمٝمفهذااحل٘مؿؤمٝمػ,اظمًجد,وٓدٓيم٥مهلؿهمٝمف4ٕناحلدي٧مايمذي

 ضمدي٧م: وهق يِمح, جلٛم٤م»وٓ وٓ حل٣مئض اظمًجد أضمؾ ٓ ش,إن

واحلدي٧مدمإؽمٛم٣مدهصمنةزمٛم٦مدصم٣مصم٥م,وهلجمٜمقلاحل٣مل.

."فمٛمده٣مفمج٣مئ٤م"بلُقالُاإلمامُالبخاريُفٌها:

ُ
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ُ

ش.ففمٛمدَم٣مصمئٛم٣مَهِ»قوله:ُ

واظمديٛم٥م,وإنَمٛمْمٗم٥مسمٌٔمدَمـاحلرمضمقارمؽمت٥مفمممىمٝمٙمقَمؼم,زمكمَم٘م٥م

ؾمئ٦مأنسمٗمقل:زمكمايمتٛمٔمٝمؿواجلٚمقم,وهمٝمٜم٣مومػمتَمٝمٚمقٞم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م.

ش.ضمّم٦ُم»قوله:ُ

أيوومعهمٝمٜم٣ماحلٝمض.

ش.اهمٔمقمَم٣ميٖمٔمؾاحل٣مج»قوله:ُ

أيَمـذىمر,ودفم٣مء,وومراءةيمٙمٗمرآن,وايمقومقفزمٔمرهم٥م,واظمٌٝم٦مزمٚمزديمٖم٥م,

ورَملاجلَمر,ونمغمذيمؽَمـأفمَملاحل٨م.

.وهذاهقايمُم٣مهدش.أٓسمْمقدمزم٣ميمٌٝم٦منمغم»قوله:ُ

هم١مٞمفَيقزهل٣مأنسمًٔمكزمكمايمِمٖم٣مَمـضم٣مو٦مزمٔمدأنؿم٣مهم٦مزم٣ميمٌٝم٦موأَم٣م

ضمتكَمـيٗمقلزمٚمٛمٔمٜم٣مَمـدطمقلاظمًجد.وواظمروة,فمٛمدمجٜمقرأهؾايمٔمٙمؿ,

يمٝمًت واظمروة وَمـايمٔمٙمَمء٣مٕنايمِمٖم٣م َمّم٣مفمٖم٥مىٓيرَمـَمـاظمًجد,

اظمروةظمـصعمهمٝمٜمَم,َمثؾاظمًجداحلرام.إصمردمايمِمالةزمكمايمِمٖم٣مو

َمـنمغم صقمهمٝمٜمَم إذا أَم٣م اسمِمٙم٦مايمِمٖمقف, ايمٗمٝم٣مسإذا إَٓمـصمٜم٥م

ضم٣مصم٥م,وَمـنمغمزضم٣ممواسمِم٣مليمٙمِمٖمقف,همٗمدصعمطم٣مرجاظمًجداحلرام,

وَم٘م٣منايمِمٖم٣مواظمروةيمٝمسَمـاظمًجداحلرام,وإٞمَمأدطمؾدمزمٛم٣مءاظمًجدَمع

صمقزايمٌٝمعوايممماءهمٝمف4ٕٞمفيمٝمسَمـاظمًجد.ضمتكأنزمٔمّمٜمؿ,ايمتقؽمٔم٥م
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ش.نمغمأٓسمْمقدمزم٣ميمٌٝم٦م»قوله:ُف

فم٣ٌمسريضاهلل ازمـ فمـ صم٣مء ىمَم زم٣ميمٌٝم٦مصالة, ايمْمقاف وذيمؽٕن

فمٛمٜمَم.

ضمدي َمـ ونمغمه ايمؼمَمذي ؽمٛمـ دم فمٛمٜمَمىمَم ريضاهلل ٣ٌَّمٍس فَم ـِ ازْم :٧م

همِٝمِف» َؿ سَمَ٘مٙمَّ ـْ هَمَٚم همِٝمِف, سَمَتَ٘مٙمَُّٚمقَن ُ٘مْؿ َأٞمَّ إَِّٓ اَلِة, ايمِمَّ ٌَْٝم٦ِمَِمْثُؾ ايم ايمْمََّقاُفضَمْقَل

إَِّٓزمَِخغْمٍ َـّ َٚم شهَماَلَيَتَ٘مٙمَّ
(ٔ)

.

ُحكمُالطهارةُفًُالطواؾ:ُ

دمايمْمقافزم٣ميمٌٝم٦م, واؽمتدلزمفمج٣مهغماهؾايمٔمٙمؿفمعماؾمؼماطايمْمٜم٣مرة

وٓدٓيم٥مهمٝمف.

وأَم٣مأنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَليْمػزم٣ميمٌٝم٦مضمتكسمقوٟم,

همٖمٔمؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿٓيدلفمعمايمقصمقب.

                                                           
( وابن ٜٜٛ( وابن حباف )ٜٖٕٚ( وابن خزيمة )ٗٗ/ٕ(, والدارمي )ٜٓٙأخرجو الترمذي ) (ٔ)

( وأبو نعيم في " الحلية " ٘ٛ/٘( والبيهقي )ٕٚٙ/ٕو ٜ٘ٗ/ٔ( والحاكم )ٔٙٗالجارود )
( . من طرؽ عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا. وىو في اإلرواء ٕٛٔ/ٛ)

وجملة القوؿ أف الحديث مرفوع صحيح, وقاؿ فيو: (, ٕٔٔبرقم ) وصححو اإلماـ األلباني فيو
( ٖٙ/ٕووروده أحيانا موقوفا ال يعلو لما سبق بيانو. واهلل أعلم. وقد جاء الحديث عند النسائي )

( من طرؽ عن ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن ٖٚٚ/٘و ٗٙ/ٗ,  ٗٔٗ/ٖوأحمد )
م أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: " إنما طاوس عن رجل أدرؾ النبي صلى اهلل عليو وسل

وىذه متابعة قوية قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل: الطواؼ صالة , فاذا طفتم فأقلوا الكالـ ". 
 بإسناد صحيح ليس فيو علة.



 أحكام الحائض في الحج[] 

ُ 

[819] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 زمحدي٧م: آؽمتدٓل »وأَم٣م َٓ  يَمَٔمقمِّ َأْدِري َٓ  هَم١مِنِّ ََمٛم٣َمؽِمَ٘مُ٘مْؿ, يمَِتْٟمطُمُذوا

َهِذهِ تِل ضَمجَّ زَمْٔمَد شَأضُم٨م 
(ٔ)

همٜمقاؽمتدٓل زمٔمٝمد4ٕنَمـاظمٛم٣مؽمؽايمقاصم٤م,,

واظمًتح٤م,ونمغمذيمؽ.

ش.زم٣ميمٌٝم٦م»قوله:ُ

اظمرادزمفايم٘مٔم٥ٌم.

وهذاَمـأؽمَمءايم٘مٔم٥ٌم,وَمـأؽمَمئٜم٣مايمٗمٌٙم٥م.

ش.ضمتكسمْمٜمري»قوله:ُ

أيضمتكيٗمعَمٛمؽايمْمٜمروسمٕمتًقم,ظم٣مزمٝمٛمفدماحلدي٧م,وَم٣ميَم٦ْمفم٣مئُم٥مريض

تِلضَمتَّك»اهللفمٛمٜم٣م: ٌَْٝم٦ِمهَمَخَرصْم٦ُمدِمضَمجَّ ؿُمْٖمٛم٣َمزم٣ِميْم ْرُت,شُمؿَّ ش.َٞمَزيْمٛم٣َمَِمٛمًكهَمَتَْمٜمَّ

وهذاناحلديث٣منذىمرايمٌٝم٣منزمٔمضأدابايمتلسمٖمٔمٙمٜم٣مايمٛم٣ًمء,وسمؼمىمٜم٣مدم

.واهللاظمقهمؼأي٣ممضمٝمّمٜم٣م,

**********









                                                           
 (.ٜٕٚٔأخرجو مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)



 ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض[»] 

ُ 

[811] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 من امرأته وهي حائض[ ما يحل للرجل»] 

)–223 ـْ َوفَم -َُمَٔم٣مٍذ -ريضاهللفمٛمف ايمٛمٌَِّلَّ ؽَمَٟمَل ُف صعماهللفمٙمٝمف-َأٞمَّ

اَِْمَرَأسمِِف,َوِهَلضَم٣مئٌِض ـِ صُمِؾَِم يمِٙمرَّ َزارِ»وَم٣مَل:?وؽمٙمؿ:ََم٣محَيِؾ  شََم٣مهَمْقَقاْْلِ
(ٔ)

.

َٖمفُ (.َرَواُهَأزُمقَداُوَدَوَؤمَّ

*******************************الشرح:

ُدونُُساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌان ُفٌما جوازُاًلستمتاعُبالزوجة
ُالفرج.

ُ وآٞمٗمْم٣معػٝماحلدي٧مؤمفائدة: يمّمٔمػؽمٔمدزمـفمٌداهللإنمْمش,

ويم٘مـيُمٜمديمف,زمكمفمٌدايمرَحـزمـفم٣مئذوَمٔم٣مذ,وهمٝمففمٛمٔمٛم٥مزمٗمٝم٥مزمـايمقيمٝمد

همٔمؾايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَمـأٞمفىم٣مني٣ٌمذٞم٣ًمئفَمـهمقق

 ودمإؽمٛم٣مدهيمفؾم٣مهدَمـضموإزر, فمٛمدأَحد, دي٧مفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م

َم٣ٌمركزمـهمّم٣ميم٥مَمديمس,وهمٝمفؤمػيًغم,وومدفمٛمٔمـ.

فمٛمدأَحدفمـفمٚمرريضاهللفمٛمف,ودمإؽمٛم٣مدهرصمؾَمٌٜمؿ,وؾم٣مهدأطمر:

وَمثؾهذآيًتُمٜمدزمف.

                                                           
ْيَس ُىَو, يَػْعِني: اْلَحِديَث ( وتضعيف أبي داود رحمو اهلل حيث قاؿ: َولَ ٖٕٔرواه أبو داود ) (ٔ)

بِاْلَقِويِّ, إذ أف في إسناده سعد بن عبد اهلل األغطش, وفيو لين, وفيو انقطاع بين الراوي عن معاذ 
بن جبل, وىو عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع منو, وفيو بقية بن الوليد وقد عنعن, وفيو زيادة وىي 

رة. فهذه عدة علل. لكن يشهد لو ما تقدـ من وىي زيادة منك« والتعفف عن ذلك أفضل»قولو: 
 فعل النبي صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم.  



 ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض[»] 

ُ 

[811] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 َمـضمدي٧مفمٌداهللزمـؽمٔمدأطمرصمفأزمقداودوإؽمٛم٣مدهويمفؾم٣مهدأطمر:

ايمُمقاهديرسمٗملإلماحلًـ.ضمًـ,هم٣محلدي٧مِبذه

ش.َمٔم٣مذزمـصمٌؾريضاهللفمٛمف»قوله:ُ

هقأزمقفمٌدايمرَحـ,زمٔمثفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿإلمايمٝمٚمـ,

ووم٣ممزمتقدئمف,وىم٣منرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿحيٌف.

ريضاهللفمٛمف ٌٍَؾ صَم ـِ زْم َمـضمدي٧مَُمَٔم٣مِذ ونمغمه, داود أيب فمٛمد ىمَم َأنَّ ,

زمَِٝمِدِه,َووَم٣مَل: َأطَمَذ َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف ٌ َؽ,َواهللَِّ»َرؽُمقَلَصعمَّ ضُِم َٕ  إِنِّ َي٣مَُمَٔم٣مُذ,َواهللَِّ

ٌ َؽ ضُِم َٕ  شإِنِّ هَمَٗم٣مَل: سَمُٗمقُل:», َصاَلٍة ىُمؾِّ ُدزُمِر دِم َـّ سَمَدفَم َٓ  َُمَٔم٣مُذ َي٣م ُأوِصٝمَؽ

َأفِمٛمِّلفَمعَمِذىْمِركَ ُٜمؿَّ ٣ٌَمَدسمَِؽايمٙمَّ فِم ـِ ًْ ش,َوؾُمْ٘مِرَك,َوضُم
(ٔ)

,َوَأْوَصزمَِذيمَِؽَُمَٔم٣مٌذ

. ـِ َْحَ ٌِْدايمرَّ َأزَم٣مفَم ٛم٣َمزمِِحل  ,َوَأْوَصزمِِفايمِم  ٛم٣َمزمِِحلَّ ايمِم 

وومدأردهمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿطمٙمػدمايمرىمقب,ىمَمدم

اهللَُّ َريِضَ ٌٍَؾ صَم ـِ زْم ايمِمحٝمحكمَمـضمدي٧مَُمَٔم٣مِذ وَم٣مَل: َرِديُػ»فَمٛمُْف َأَٞم٣م زَمْٝمٛم٣َم

ضْمِؾ,هَمَٗم٣مَل: َأطِمَرُةايمرَّ َّٓ َؿيَمْٝمَسزَمْٝمٛمِلَوزَمْٝمٛمَُفإِ فَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ اهللُ َصعمَّ َي٣مَُمَٔم٣مُذ»ايمٛمٌَِّلِّ

ٌَؾٍ صَم ـَ وَم٣مَل:شزْم ؽَم٣مَرؽَم٣مفَم٥ًمشُمؿَّ ٌَّْٝمَؽَرؽُمقَلاهللََِّوؽَمْٔمَدْيَؽ,شُمؿَّ شَُمَٔم٣مذَُي٣م»وُمْٙم٦ُم:يَم

 وَم٣مَل: شُمؿَّ ؽَم٣مفَم٥ًم ؽَم٣مَر شُمؿَّ َوؽَمْٔمَدْيَؽ, اهللَِّ ٌَّْٝمَؽَرؽُمقَل يَم َُمَٔم٣مذُ»وُمْٙم٦ُم: َي٣م وُمْٙم٦ُم:ش

َوؽَمْٔمَدْيَؽ,وَم٣مَل: ٌَّْٝمَؽَرؽُمقَلاهللَِّ ٣ٌَمِدهِ»يَم فَمعَمفِم اهللَِّ وُمْٙم٦ُم:شَهْؾسَمْدِريََم٣مضَمؼ 

                                                           
(, وقاؿ: ىذا ٗ٘(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي رحمو اهلل )ٕٕ٘ٔأبو داود ) (ٔ)

 حديث صحيح.



 ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض[»] 

ُ 

[812] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

ىُمقازمِِفؾَمْٝمًئ٣مضَم»اهللََُّوَرؽُمقيُمُفَأفْمَٙمُؿ,وَم٣مَل: ٌُُدوُه,َوَُٓيمْمِ ٣ٌَمِدِهَأْنَئْم اهللَِّفَمعَمفِم شؼ 

وَم٣مَل: ؽَم٣مَرؽَم٣مفَم٥ًم,شُمؿَّ ٌَؾٍ»شُمؿَّ صَم ـَ ٌَّْٝمَؽَرؽُمقَلاهللََِّوؽَمْٔمَدْيَؽ,شَي٣مَُمَٔم٣مُذزْم وُمْٙم٦ُم:يَم

٣ٌَمِدفَمعَماهللَِّإَِذاهَمَٔمُٙمق»هَمَٗم٣مَل: ايمِٔم وُمْٙم٦ُم:اهللََُّوَرؽُمقيُمُفَأفْمَٙمُؿ,شهَُهْؾسَمْدِريََم٣مضَمؼ 

َِبُؿْ»وَم٣مَل: ٣ٌَمِدفَمعَماهللََِّأْنَُٓئَمذِّ ايمِٔم شضَمؼ 
(ٔ)

.

وىم٣منَمـفمٙمَمءإٞمِم٣مرريضاهللفمٛمٜمؿ.

,وَليرصمعهوومدوٓهايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿاجلٛمد,دمفمٜمد

إٓدمطمالهم٥مأيبزم٘مرايمِمديؼريضاهللفمٛمف.

ٌٍَؾريضاهللفمٛمفوَم٣مَل: صَم ـِ زْم ظم٣ََّم»ىمَمشم٦ٌمدمَمًٛمدأَحدَمـضمدي٧مَُمَٔم٣مِذ

اهلُل طَمَرَجََمَٔمُفَرؽُمقُلاهلِلَصعمَّ ـِ َؿإلَِمايْمَٝمَٚم اهلُلفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمَّ زَمَٔمَثُفَرؽُمقُلاهلِلَصعمَّ

 َصعمَّ اهلِل َوَرؽُمقُل َراىم٤ٌِم َوَُمَٔم٣مٌذ ُيقِصٝمِف َؿ َوؽَمٙمَّ َيْٚمًِمفَمَٙمْٝمِف َؿ َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ

هَمَرَغوَم٣مَل: ٦َمَراضِمَٙمتِِف,هَمَٙمَمَّ سَمْٙمَٗم٣مِنزَمْٔمَدفَم٣مَِملَهَذا»ََتْ َٓ كَأْن ًَ َؽفَم َي٣مَُمَٔم٣مُذإِٞمَّ

ي ِجِديَهَذا,َووَمػْمِ ًْ زمَِٚم ٌََ٘مكَُمَٔم٣مٌذصَمَُمًٔم٣ميمِِٖمَراِقَرؽُمقِلاهلِلش.َويَمَٔمٙمََّؽأَنََتُرَّ هَم

 َصعمَّ هَمَٗم٣مَل: اظمَِْديٛم٥َِم َٞمْحَق زمَِقصْمِٜمِف ٌََؾ هَمَٟموْم ايْمَتَٖم٦َم شُمؿَّ َوؽَمٙمََّؿ, فَمَٙمْٝمِف َأْولَم»اهلُل إِنَّ

ىَم٣مُٞمقاَوضَمْٝم٧ُمىَم٣مُٞمقا ـْ شايمٛم٣َّمِسيِباظمُْتَُّٗمقَنََم
(ٕ)

.

                                                           
 (.ٖٓ(, ومسلم )ٜٚٙ٘البخاري ) (ٔ)
(, ٛٓٔٔلْلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )(, وىو في الصحيح المسند ٕٕٕ٘ٓأخرجو أحمد ) (ٕ)

 وقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح.



 ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض[»] 

ُ 

[813] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

 وهلَٕحد: اهلِل"ودمرواي٥م َرؽُمقِل يمِِٖمَراِق صَمَُمًٔم٣م ٌٍَؾ صَم ـُ زْم ٌََ٘مكَُمَٔم٣مُذ هَم

 َؿ: َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َصعمَّ ايمٛمٌَِّل  هَمَٗم٣مَل َؿ, َوؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف اهللُ َُمَٔم٣مُذ»َصعمَّ َي٣م ٌِْؽ سَم َٓ

ْٝمَْم٣منِ ايمُمَّ ـَ ٌَُ٘م٣مَء,َِم ايْم ٌَُ٘م٣مُء,َأْوإِنَّ شيَمْٙم
(ٔ)

.

ش.فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿأٞمفؽمٟملايمٛمٌلصعماهلل»قوله:ُ

ؽم٠مالأهؾايمٔمٙمؿهمٝمَميُم٘مؾ,وآضمتٝم٣مطدمايمديـ.فٌه:ُو

ضمرصايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿفمعمايمٔمٙمؿ,همٗمدىم٣مٞمقايًٟميمقنايمٛمٌلفٌه:ُ

نمغمذيمؽ.كدمإَمقراظم٣ٌمضم٥م,وايمتٔمٌدي٥م,وصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿضمت

أيَم٣ميٚمٛمعَمٛمفوَم٣مي٣ٌمحش.َم٣محيؾيمٙمرصمؾَمـاَمرأسمفوهلضم٣مئض»قوله:ُ

اظمٔم٣مذةونمغمه٣م.زمٚمٔمٛمكأَن٣مىم٣مٞم٦مومٌؾاحلٝمضَتؾيمفيمف

ش.همٗم٣ملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ:َم٣مهمققاْلزار»قوله:ُ

وومدَي٣ميمٖمفضمدي٧مفم٣مئُم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م,وضمدي٧مَمٝمٚمقٞم٥مريضاهللفمٛمٜم٣م

زمٔمّمٜمؿَمٛمعَمـايمتٖمخٝمذضمتكأن٣ٌمذة,وهليمِمؼايمٌممةزم٣ميمٌممةوهمٝمٜمَماظم

وٞمحقه.

وايمِمحٝمحأناظمٚمٛمقعَمـهذاهقايمٗمربَمـاظمخرصمكم.

وأَم٣منمغمذيمؽهمالضمرجهمٝمف,ؽمقاءىم٣مندمايمٖمخذيـ,أودمايم٣ًمومكم,أو

.,واهللأفمٙمؿهمققاْلزار

                                                           
(, وقاؿ فيو: ٛٓٔٔ(, وىو في الصحيح المسند لْلماـ الوادعي أيًضا برقم )ٕٕٗ٘ٓأحمد ) (ٔ)

 ىذا حديث صحيح.
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)–250 ـْ َوفَم ؽَمَٙمَٚم٥َم ُأمِّ وَم٣ميَم٦ْم: فَمٛمَْٜم٣م اهللَُّ دِم»َريِضَ سَمْٗمُٔمُد ٣مُء ًَ ىَم٣مَٞم٦ِمايمٛم َٖم

 اهللَِّ َرؽُمقِل -فَمْٜمِد وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل َأْرزَمِٔمكمَ-صعم ٞمَِٖم٣مؽِمَٜم٣م شزَمْٔمَد
(ٔ)

َرَواُه .

يَِبَداُوَد. ِٕ ْٖمُظ ,َوايمٙمَّ لَّ
٣مئِ ًَ ايمٛمَّ َّٓ ٥ُمإِ ًَ ْٚم اخْلَ

                                                           
( وقاؿ ٖٓٓ/ ٙ(, وأحمد )ٛٗٙ(, وابن ماجو )ٜٖٔ(, والترمذي )ٖٔٔرواه أبو داود ) (ٔ)

والحديث ضعيف, فيو مسة األزدية, وىي مجهولة, وقد جاءت لو شواىد من «. غريب»الترمذي: 
حديث عثماف بن أبي العاص, وعبد اهلل بن عمر, وأبي ىريرة, وأبي الدرداء, ومعاذ, وعائشة, 
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 يَمُف: يَمْٖمٍظ َيْٟمَُمْرهَ»َودِم ْ َوََل ايمٛمٌَِّل  -٣م وؽمٙمؿ َصاَلِة-صعماهللفمٙمٝمف زمَِٗمَّم٣مِء

شايمٛمَِّٖم٣مسِ
(ٔ )

٣مىمِؿُ َحُفاحْلَ (.,َوَصحَّ

*******************************الشرح:

ُساقُالمصنؾُالحدٌثُلبٌانُمدةُالنفاس

ُُ:(1/413قالُالعمرانًُفًُالبٌانُ)

احلٝمضٕٞمفوأَم٣مدمايمٛمٖم٣مسهم١مٞمفحيرمَم٣محيرماحلٝمضويًٗمطَم٣ميًٗمط

زمٔمدايمقٓدة دم وطمرجَمٛمٜم٣م وصمدتاظمرأة ضمٝمضجمتٚمعٕصمؾاحلٚمؾهم١مذا

وإنطمرجَمع٣مطمالفوإنطمرجومٌؾايمقٓدةَلي٘مـٞمٖم٣مؽًمؽم٣مياًل٣مىم٣منٞمٖم٣مؽًم

ُُها.ايمقيمدهمٖمٝمفوصمٜم٣من

ايمِمحٝمحأنايمدماخل٣مرجزم٤ًٌمايمقٓدةهقُ:قالُأبوُمحمدُسددهُهللا

ُ.ٞمٖم٣مسىم٣منومٌؾايمقٓدةأمزمٔمده٣م

ُُ:(1/517ومعُذلكُقالُالعثٌمٌنُفًُشرحُالممتعُ)

أوزمٝمقَمكم,ومٌٙمٜم٣مأوَمٔمٜم٣م,أوايمقٓدة,زمٔمداظمرأةَمـَيرجدمٌ:ُوالنِّفاس

ويمٝمسهم٣ًمددمُايمقٓدةومٌؾَيرجهم٣ميمذيايمْمَّٙمؼ,زمدونأَم٣مايمْمَّٙمؼ,َمعشمالشم٥مٍ

.زمًمء

                                                                                                                                        

رضي اهلل عنهم, وكلها ال تصح في الشواىد لشدة ضعفها, أو لشذوذىا ونكارتها, كما في 
 الخالفيات للبيهقي.

 (.٘ٚٔ(, والحاكم )ٕٖٔد أبي داود )وىو عن (ٕ)
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٦ماَمرأةهمٜمٛم٣مشمالشم٥م؟أوزمٝمقَمكمايمقٓدةومٌؾأٞمفٞمٔمرفىمٝمػ:ومٝمؾهم١مِن ًَّ أضم

موص٣مرزم٣ميمْمَّٙمؼ, أويقَمكمطماللؽَمَتٙمُِدأَن٣مٞمٔمٙمؿهؾيم٘مـَمٛمٜم٣م4َيرجايمدَّ

.شمالشم٥م؟

اجلقاب فمعمَيْٗمَقىـم٣مهرٌفمٛمدٞم٣ميم٘مـجتٙمس,ٓأَن٣موإصؾٞمٔمٙمؿ,ٓ:

مأنَّفمعمومريٛم٥مٌهم١مِٞمفايمْمَّٙمؼ,وهقإصؾهذا ايمقٓدةَوأنٞمِٖم٣مٍس,دمُايمدَّ

,وٓجتٙمُسهذاوفمعمومري٥ٌٌم, فزاد4َم٣مومّم٦مايمٝمقَمكمفمعمزادهم١مِنسُمِمقمِّ ٕٞمَّ

 .هم٣ًمددمُهقزمؾزمٛمٖم٣مس,يمٝمسزادَم٣مأنَّسمٌكمَّ

ومٌؾاظمرأةُسمراهوَم٣مزمٔمده٣م,أوايمِقٓدةَمعإِٓٞمٖم٣مسٓ:ايمٔمٙمَمءزمٔمضووم٣مل

.زمٛمِٖم٣مسهمٙمٝمسـايمْمَّٙمؼَمعويمقـايمقٓدة

َمًؼمحي٥ًم,اظمرأةسم٘مقنُايمٗمقلهذاوفمعم وصمقدَمعضمتكوسمِمقمُوسُمِمقمِّ

م ٣مهمٔمٝم٥مومقلوهذافمٙمٝمٜم٣م,ضمرجوٓوايمْمَّٙمؼايمدَّ سمف4إيِمٝمفوأذت,ايمُمَّ يمٗمقَّ

٣م ىػا.زم٣ميمتٛمٖم سي٘مقنوايمٛمِّٖم٣مسسمتٛمٖمَّس,َلأنإلِمَٕنَّ
وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل فمـ يث٦ٌم إزدي٥م,َل َم٥ًم همٝمف هم٣محلدي٧م

.جمٜمقيم٥م

ُُ:(1ُ/95)ُالسننُمعالمومعُذلكُقالُالخطابًُفًُ

زمـفمٚمرفمـذيمؽرويوومديقَم٣مأرزمٔمقنايمٖمٗمٜم٣مءأىمثرومقلدمايمٛمٖم٣مس

وأصح٣مبايمثقريؽمٖمٝم٣منومقلوهقَم٣ميمؽزمـوأٞمسفم٣ٌمسوازمـاخلْم٣مب

مج٣مفم٥مهذاوفمعمفمٌٝمدأزمقوم٣مل,راهقيفزمـوإؽمح٣مقضمٛمٌؾزمـوأَحدايمرأي
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وإيمٝمفؾمٜمريـأومِم٣مهايمٛمٖم٣مسصمٔمالأَنَموفمْم٣مءايمُمٔمٌلفمـوروي.ايمٛم٣مس

فمـايمٛم٣ًمءيًئؾووم٣ملفمٛمفرصمعشمؿإولدمَم٣ميمؽزمفووم٣ملايمُم٣مهمٔملذه٤م

.ضمداهمٝمفحيدوَلذيمؽ

.َتديدنمغمَمـٞم٣ًمئٜم٣مَمـىم٣مَمرأةسمٗمٔمدإوزافملوفمـ

وإوزافملَم٣ميمؽوم٣ملوىمذيمؽايمُم٣مهمٔملفمٛمدهم٣ًمفم٥مايمٛمٖم٣مسأومؾهمٟمَم٣م

.احلًـزمـحمٚمدَم٣ملهذاوإلم

يقَم٣موفمممونَخ٥ًمايمٛمٖم٣مسأومؾوم٣ملهم١مٞمفضمٛمٝمٖم٥مأزمقهمٟمَم٣م أزمقووم٣مل.

ذيمؽومٌؾايمْمٜمررأتهم١منيقَم٣م,فمممأضمدايمٛمٖم٣ًمءيمفسمٗمٔمدَم٣مأدٞمكيقؽمػ

.زمٝمقماحلٝمضأىمثرفمعمزائداأدٞم٣مههمٝم٘مقن

َمـوسمِمقمسمٕمتًؾوم٣ملدَم٣مسمروَلويمدتاَمرأةدمإوزافملوفمـ

ىػا.وومتٜم٣م
ُُ:(1/258اإلنصاؾُ)فًُرحمهُهللاُتعالىُوقالُالمرداويُ

.(َيْقًَم٣مَأْرزَمُٔمقنَايمٛمَِّٖم٣مسَِوَأىْمَثرُ):وَمْقيُمفُ

اظمَْْذَه٤ُمَهَذا َْصَح٣مِبمَج٣َمِهغمَُوفَمَٙمْٝمفِ. ْٕ ا ـُضَمَ٘م٣مَه٣م.ؽِمت قنََوفَمٛمْفُ. فَمِٗمٝمؾٍازْم

ـْ .زَمْٔمَدهُهَمَٚم

ْٝمُخَووَم٣مَل ـِسَمِٗمل ايمُمَّ ي :ايمدِّ ىَْمَثرِضَمدََّٓ َْرزَمِٔمكمَفَمعَمَزادََويَمقْ.ايمٛمَِّٖم٣مسِِٕ ْٕ َأوْا

تِّكَم, ًِّ ٌِْٔمكمََأوْايم ًَّ ـْٞمَِٖم٣مٌس,هَمُٜمقَ.َواْٞمَٗمَْمعَايم ٣مدٍَدمُهَمُٜمقَاسمََِّمَؾإنْيَم٘مِ ًَ .هَم
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َْرزَمُٔمقنَ:َوضِمٝمٛمَئِذٍ ْٕ مَايْمَٕم٣ميم٤ِِمَُمٛمَْتَٜمكهَم٣م ٌَْؾَرَأسْمفُإَذاَوسَمَٗمدَّ ٣موَم َدهِتَ َٓ َأوْزمَِٝمْقََمكْمِِو

ةَِوازْمتَِداءُشَماَلشَم٥مٍ ـْاظمُْدَّ ٣مَِمُؾ)وَمْقيمِفِفِمٛمَْدَووْم٦ٍمَأيَِِّم َواحْلَ .هَمْٙمُٝمَٔم٣مَودْ(ََتِٝمُضَٓ

َْرزَمِٔمكمَصَم٣مَوزَيَمقْاظمَْْذَه٤ِم,هَمَٔمعَم ْٕ ائُِد.ا ْإنْاؽْمتَِح٣مَو٥ٌم,هَم٣ميمزَّ فَم٣مَدةًُيَِم٣مِدْفََل

ْ َُي٣َمِوْزَه٣مَوََل ْفَم٣مَدةًَص٣مَدَفهَم١مِنْ. َُي٣َمِوْزَه٣مَوََل صَم٣مَوَزَه٣مَوإِنْضَمْٝمٌض,هَمُٜمقَ.

ْإنْهَم٣مؽْمتَِح٣مَو٥ٌم, ْر,ََل ْإَذاَيَتَ٘مرَّ ْٝمضَِأىْمَثرََُي٣َمِوزََْل احْلَ وُمْٙم٦م. ٌَِٕملَوىَمَذا: َأنَْيٛمْ

ْ٘مؿَُيُ٘مقنَ تِّكمَزَمْٔمَداحْلُ ًِّ زمِفِايْمَٗمْقلِفَمعَمايم . َٓ ََمهَمْرَق,َو َوإِٞمَّ َْصَح٣مُباوْمَتٌَمَ ْٕ ا

.اظمَْْذَه٤ِمفَمعَمزمِٛم٣َمءًَذيمَِؽفَمعَم

)وَمْقيُمفُ َٓ فِضَمدََّو وََمٙمِّ :َئْمٛمِل.(ِٕ ,ضَمدََّٓ ـٍ ىػا.اظمَْْذَه٤ُمَوُهقَزمَِزََم
هقاحلؼايمذيَٓمٔمدلوَمـيٗمقلٓضمدٕومٙمفوأىمثرهوومقلإوزافمل

فمٛمفوزم٣مهللايمتقهمٝمؼ.

ش.ريضاهللفمٛمٜم٣موفمـأمؽمٙمٚم٥م»قوله:ُ

هلهٛمدزمٛم٦مأيبأَمٝم٥م,زوجايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

ش.وم٣ميم٦م:ىم٣مٞم٦مايمٛمٖم٣ًمء»قوله:ُ

وهلاظمرأة:ايمتليٗمعهمٝمٜم٣مايمدم,زم٤ًٌمايمقٓدة.

ُأقسامُالدماءُعندُالنساء:ُ

دماحلٝمض.األول:

دمآؽمتح٣مو٥م.الثانً:

دمايمٛمٖم٣مس.الثالث:
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ايمذيي٘مقندمأي٣مماحلٚمؾ,وزمٔمّمٜمؿئمدهضمٝمًّم٣م,ايمدمايمٖم٣مؽمدالرابع:

وزمٔمّمٜمؿيٛمٓمرإلمصٖم٣مسمف.

ُسببُتسمٌتهاُنفساء:ُ

هم١مذا احل٣مل, َمـ ؾمدة دم سم٘مقن ايمقٓدة, زم٤ًٌم ايمتٛمٖمٝمس, هل٣م يٗمع ٕٞمف

وؤم٦مسمٛمٖم٦ًم.

ش.سمٗمٔمددمفمٜمدايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قوله:ُ

.ونمُمٝم٣منايمزوجأيفمـايمِمالة,وفمـايمِمٝم٣مم,

ش.أرزمٔمكم»قوله:ُ

يقًَم٣م.أي

و اٞمٗمْمعومد َمتك أٞمف اظمًٟميم٥م دمهذه واحل٘مؿ احلدي٧مؤمٝمػ, أن سمٗمدم

َي٤م زمَم وصمؾ, فمز اهلل إلم وايمتٗمرب آنمت٣ًمل, فمٙمٝمٜم٣م وصم٤م ايمدم فمٛمٜم٣م

فمٙمٝمٜم٣م,وسمرصمعإلمضم٣ميمتٜم٣مومٌؾوؤمٜم٣م.

ُ؟ُاهلُكلُماٌُخرجُعندُالوضعٌُكونُنفاسُاُ:مسألة

ُُ:(1/518)قالُفًُالشرحُالممتعُ

:أضمقالَمـهذاَيٙمقٓ

مهمٜمذاٞمْمٖم٥ًم,سُمًِٗمطَأن:إولم .زمٛمَِٖم٣مسويمٝمسهم٣ًمددمُايمدَّ
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ايمث٣َّمٞمٝم٥م ٞمِٖم٣مٌسهمٜمذاأؾمٜمر,أرزمٔم٥مُيمفسمؿََّم٣مسمّمعأن: ًٓ ٕٞمف4اواضمًدومق

وُح,همٝمفُٞمِٖمخ٦ْم ٛم٣َّمايمر  فوسمٝمٗمَّ ,أٞمَّ ايمْمَّرهم٣منوهذانزَممَمٌ حمؾزمٝمٛمٜمَموَم٣ماسمٖم٣مق,حمؾ 

.اطمتالف

:ذيمؽدمواطمُتٙمَػ.فمٙمٗم٥مًسُمًِٗمطَأن:ايمث٣َّميمث٥م

.ٞمَِٖم٣مسوٓزمَحٝمضٍيمٝمسأٞمف:اظمذه٤مَمـهم٣مظمُمٜمقر

ايمٔمٙمؿأهؾزمٔمضووم٣مل وفمٙمَّٙمقاٞمِٖم٣مس,إِٞمف: ايمٛم ْمٖم٥مهقايمذياظم٣مءأن:

ُم,وهقاِْلٞم٣ًمن,أصؾإلِمضم٣ميمفَمـاٞمٗمٙم٤م ٛم٣َّمايمدَّ ٗمطهذاأنهمتٝمٗمَّ ًَّ .إِٞم٣ًمنُايم

.خمٙمَّٗم٥منمغمَُمّمَٕم٥مًسُمًِٗمطأن:ايمرازمٔم٥م

.زمِٛمَٖم٣مسٍيمٝمسأٞمَّف:اظمذه٤مَمـهم٣مظمُمٜمقر

.ٞمٖم٣مسإِٞمَّف:ايمٔمٙمؿأهؾزمٔمضووم٣مل

مأن:وفمٙمَّٙمقا َمّمٕم٥مإلمص٣مرهم١مذاإِٞم٣ًمن,َمٛمفيٛمُمٟموٓيٖمًد,أنَيقزايمدَّ

ٛم٣ّمهمٗمدحلؿ .ٞمِٖم٣مسدمُهمدَُمٜم٣مإٞم٣ًمن,أٞمفسمٝمٗمَّ

.ورصمالهويداهرأؽُمفيتٌكمُزمحٝم٧مخمٙمَّٗم٥مَُمّمٕم٥مًسُمًِٗمطَأن:اخل٣مَم٥ًم

فـاظمذه٤مَمـاظمُمٜمقروهقـايمٔمٙمؿأهؾهمٟمىمثر .ٞمَِٖم٣مسأٞمَّ

ْؼوَلؽمٗمطإِذاأٞمف:وايمتَّٔمٙمٝمؾ ٙمَّ ًد٣مدَمًي٘مقنأنحُيتٚمؾَُيَ ومْمٔم٥مأو,اَمتجٚمِّ

يمفايمٛمِّٖم٣مسٕنَّ٣4مٞمَِٖم٣مؽًمي٘مقنٓآضمتَملوَمعاِْلٞم٣ًمن,أصٙمٜم٣ميمٝمسحلؿ
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الةإؽِمٗم٣مطَمٛمٜم٣مأضم٘م٣مم قم,ايمِمَّ هذهٞمرهمعهمالَمٛمٜم٣م,زوصمٜم٣موَمٛمعوايمِمَّ

,زمًمءإِٓإؾمٝم٣مء ـٍ ضمتكٞمتٝمٗمَّـوَُٓمتٝمٗمَّ .اِْلٞم٣ًمنطَمْٙمَؼهمٝمفٞمتٌكمَّ

 ةوأومؾ  َمدَّ ازمـحلدي٧م٣4ميقَمًوشمَمٞمقنواضمٌداِْلٞم٣ًمنطَمْٙمُؼهمٝمٜم٣ميتٌكمَّ

.شذيمؽَمثؾفمٙمٗم٥مشمؿٞمْمٖم٥م,٣ميقَمًأرزمٔمقن»وهمٝمف:فمٛمفاهللريضَمًٔمقد

»وم٣مل,٣ميقَمًشمَمٞمقنهمٜمذه َمـوسمٌتدئ,٣ميقَمًأرزمٔمقنوهل,شَمّمٕم٥مشمؿ:

.وشمَمٞمكمواضمد

ؽمٗمطهم١مِذا مُٞمِٖم٣مس,همال,٣ميقَمًشمَمٞمكمَمـٕومؾَّ دمضم٘مؿُضم٘مُٚمفوايمدَّ

.آؽمتح٣مو٥م

ٌ ٦ُم,همٝمج٤م٣ميقَمًوشمَمٞمكميمقاضمدويمدتوإِذا نمغمأمخمٙمَّؼهقهؾايمتث

ؿَاهللٕنخمٙمؼ4 ًَّ َٗم٥مٍَُمّْمَٕم٥مٍ}ُزمٗمقيمف:خمٙمَّٗم٥مونمغمخمٙمَّٗم٥م,إلِماظمُّْمَٕم٥موم َونَمغْمِخُمَٙمَّ

َٗم٥مٍ .خُتٙمَّؼأَّٓهمج٣مئز,[5:احل٨م]{خُمَٙمَّ

وايمٕم٣ميم٤م ٣ميقَمًسمًٔمقنيمٙمحٚمؾسمؿَّإِذاأٞمف: وفمعماِْلٞم٣ًمن,طمٙمؼهمٝمفسمٌكمَّ

ايمتًِّٔمكمزمٔمدوَم٣مايمٕم٣ميم٤م,فمعمٞمَِٖم٣مسهمٜمق٣ميقَمًيمتًٔمكموؤم٦مإِذاهذا

د موأنَّويمٌدأٞمفيتٟمىمَّ ٌ ٦ٍمإلِمحيت٣مجايمتًٔمكمومٌؾوَم٣مٞمٖم٣مِس,ايمدَّ ُُىػاُ.سمث
ُسببُالنفاس:ُ

ويمذيمؽ ايمتلىم٣مٞم٦مومدجتٚمٔم٦مدمأي٣مماحلٚمؾ, ؽمٌٌفهقطمروجايمدَم٣مء,

جتدأنصٖم٣متدمايمٛمٖم٣مسىمِمٖم٣متدماحلٝمضؽمقاء,واهللأفمٙمؿ.
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اظمرأة,شمؿيٓمٜمرزمٔمدذيمؽرءَمـايمدَم٣مء,همرزمَميٛمٗمْمعايمٛمٖم٣مسفمـفائدة:ُ

وهذهإٞمَمسم٘مقنَمتجٚمٔم٥مدماظمُمٝمٚم٥م4ٕنزمٔمضايمٛم٣ًمءضمكمايمقٓدةٓسمٛمٓمػ

َت٣مًَم٣م,همتٌٗمكزمٔمضايمدَم٣مءَمتجٚمٔم٥م,شمؿزمٔمدذيمؽسمذه٤م,همالأشمرظمثؾهذا,

وٓيٙمحٗمفأضم٘م٣ممايمٛمٖم٣مس,واهللأفمٙمؿ.

ُحكمُؼسلُالنفساء:ُ

هم١منًؾ4ضمتكويمقطمرجايمْمٖمؾزمدوندم,وَي٤مفمٙمٝمٜم٣مإذاٞمٖم٦ًمأنسمٕمت

َمـَمقصم٣ٌمتايمٕمًؾ,وومدشم٦ٌمدمصحٝمحَمًٙمؿَمـضمدي٧مصم٣مزمرايمٛمٖم٣مس

آيمف وفمعم ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف ضمج٥م دمومِم٥م فمٛمٜمَم, اهللريضاهلل فمٌد زمـ

زمِْٛم٦ُمفُمَٚمْٝمٍس»وهمٝمف:وؽمٙمؿ َأؽْمََمُء هَمَقيَمَدْت َٙمْٝمَٖم٥ِم, احْلُ َذا ريضاهلل-ضَمتَّكَأسَمْٝمٛم٣َم

اهللُفَمَٙمْٝمِفَوؽَمٙمََّؿ:ىَمْٝمَػ-فمٛمٜم٣م َأيِبزَمْ٘مٍر,هَمَٟمْرؽَمَٙم٦ْمإلَِمَرؽُمقِلاهللَِصعمَّ ـَ َدزْم حُمَٚمَّ

قِم,َواؽْمَتْثِٖمِريزمَِثْقٍبَوَأضْمِرَِمل»َأْصٛمَُع؟وَم٣مَل: ًِ شانْمَت
(ٔ)

.

.1واحلٚمدهللفمعمايمتَمموأؽمٟميمفسمٔم٣ملمايمث٣ٌمتفمعماْلؽمالم

                                                           
 (.ٕٛٔٔمسلم ) (ٔ)

            وبحمد اهلل عز وجل من كتاب الطهارة, من بلوغ المرام في  توبهذا انتهي (ٔ(

 درًسا, وهذا بفضل اهلل, وتوفيقه, وعونه, يعتبر منة  ثالثين

 عظيمة علينا, فنسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا

 للمزيد من فضلة, وأن يعيننا على  

 ذكره, وشكره, وحسن  

 عبادته, والحمد هلل 

 رب العالمين

 . 6441/ رجب /  61وكانت االنتهاء من المراجعة للتنسيق : 
ُ
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523ُ.................................................[زم٣مظم٣مءآؽمتٛمج٣مء]

521ُ......................................[احل٣مصم٥مومّم٣مءفمٛمدآؽمتت٣مر]

510ُ..........................[وـمٙمٜمؿايمٛم٣مسؿمريؼدمايمتخقمفمـايمٛمٜمل

513ُ..............................[احل٣مصم٥مومّم٣مءفمٛمدايم٘مالمفمـايمٛمٜمل]

511ُ....................................[زم٣ميمٝمٚمكمآؽمتٛمج٣مءفمـايمٛمٜمل]

531ُ.......................[احل٣مصم٥مومّم٣مءفمٛمدايمٗمٌٙم٥ماؽمتٗم٣ٌملفمـايمٛمٜمل]

521ُ................................[ايمٗمٚمريـواؽمتدزم٣مراؽمتٗم٣ٌملصمقاز]

521ُ..................................[همٙمٝمًتؼمايمٕم٣مئطأوايمٌقلأسمكَمـ]

552ُ................................[احل٣مصم٥مومّم٣مءَمـهمرغإذايٗمقلَم٣م]

552ُ................[أضمج٣مرزمثالشم٥مايمًٌٝمٙمكمَمـواضمدىمؾدمآؽمتٛمج٣مء]

531ُ............................[وايمروثزم٣ميمٔمٓمؿآؽمتٛمج٣مءفمـايمٛمٜمل]



 الفهرسة[] 

ُ 

[829] 
 

  
 هبةُالسالمُشرحُبلوغُالمرامُمنُأدلةُاألحكامُ

533ُ.........................[َمٛمفايمٗمػمفمذابفم٣مَم٥موأنايمٌقلَمـايمتٛمزه]

533ُ.........................[ايمٝمنىفمعمَمٔمتٚمًدااحل٣مصم٥ميمٗمّم٣مءَيٙمس]

533ُ...............................................[ايمٌقلدمايمذىمرٞمؼم]

511ُ.........................[آؽمتٛمج٣مءفمٛمدواظم٣مءاحلج٣مرةزمكماجلٚمع]

512ُ....................................[اجلٛم٤موضم٘مؿآنمت٣ًملزم٣مب]

525ُ.........[شاظم٣مءَمـاظم٣مء»:-وؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعم-ايمٛمٌلومقلَمٔمٛمك]

532ُ...................................[اخل٣مسمٛمكمزم٣ميمتٗم٣مءايمٕمًؾوصمقب]

533ُ..........................................[اضمتٙمٚم٦مإذااظمرأةنمًؾ]

305ُ............[أرزمعَمـيٕمتًؾ- وسلم عليه هللا صلى-ايمٛمٌلىم٣من]

302ُ.....................................[أؽمٙمؿإذاايم٘م٣مهمرنمًؾإَي٣مب]

322ُ..............................................[اجلٚمٔم٥منمًؾضم٘مؿ]

315ُ......................................[يمٙمٗمرءاناجلٛم٤مومراءةضم٘مؿ]

332ُ...........................[اجلَمعإلمايمٔمقدأرادظمـايمقوقءضم٘مؿ]

322ُ..............................................[اجلٛم٣مزم٥منمًؾىمٝمٖمٝم٥م]

353ُ..............................[ايمٕمًؾدمؾمٔمره٣ماظمرأةسمٛمٗمضضم٘مؿ]

352ُ.......................[اظمًجددماظم٘م٧مفمـواحل٣مئضاجلٛم٤مَنل]

333ُ.....................[واضمدإٞم٣مءَمـاَمرأسمفَمعايمرصمؾانمت٣ًملصمقاز]
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333ُ[شايمٌمموأٞمٗمقا,ايمُمٔمرهم٣منمًٙمقا,صمٛم٣مزم٥مؾمٔمرةىمؾَت٦مإن»:ضمدي٧م]

332ُ.....................................................[ايمتٝمٚمؿزم٣مب]

333ُ...........[-وؽمٙمؿفمٙمٝمفاهللصعم-حمٚمدأَم٥مطمِم٣مئصَمـايمتٝمٚمؿ]

103ُ.....................................................[ايمتٝمٚمؿصٖم٥م]

121ُ.......................................[ايمتٝمٚمؿدمزميزمتكموم٣ملَمـ]

122ُ..............................[اظم٣مءَيدَلَم٣ماظمًٙمؿووقءايمِمٔمٝمد]

121ُ...................[ايمقوم٦مدماظم٣مءوصمدشمؿزم٣ميمتٝمٚمؿصعمَمـئمٝمدٓ]

111ُ......................................[وٞمحقه٣مصمروحزمفَمـسمٝمٚمؿ]

111ُ...............................................[اجلٌغمةفمعماظمًح]

132ُ................................[اجلراحفمعمايمتلاخلروم٥مفمعماظمًح]

132ُ........................................[صالةيم٘مؾايمتٝمٚمؿيٙمزمٓ]

131ُ....................................................[احلٝمضزم٣مب]

133ُ..............................................[اظمًتح٣مو٥مأضم٘م٣مم]

110ُ....................................[صالةيم٘مؾسمتقوٟماظمًتح٣مو٥م]

113ُ...................................[فم٣مدهت٣مأي٣ممسمتحرىاظمًتح٣مو٥م]

ُٝمْض] َتَح٣مَو٥مََتَ ًْ 120ُ...............................................[اظمُ

123ُ.......................................[وايمِمٖمرةايم٘مدرةدمايمٗمقل]
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132ُ..............................[ايمٖمرجدونهمٝمَمزم٣محل٣مئضآؽمتٚمت٣مع]

135ُ.................................................[احل٣مئضَم٣ٌمذة]

132ُ..........................................[احل٣مئضيٟميتَمـىمٖم٣مرة]

203ُ.............................................[احل٣مئضفمعمحيرمَم٣م]

203ُ.........................................[احل٨مدماحل٣مئضأضم٘م٣مم]

222ُ..........................[ضم٣مئضوهلاَمرأسمفَمـيمٙمرصمؾحيؾَم٣م»]

225ُ.....................................................[ايمٛمٖم٣مسَمدة]

212ُ........................................................[ايمٖمٜمرؽم٥م]

 




