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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 الشارحمقدمة 

سبب ذلك عملهم  دار السالم, وكان  هءه وأولياءالذي بلغ أنبيا الحمد هلل,

 األحكام.العمل بالتوحيد وودعوهتم إلى 

وأشهد شهادة ترضي الملك العالم, وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له,  

  .ومن تبعهم من األنام ملسو هيلع هللا ىلصبده ورسوله أن محمًدا ع

]آل عمران:  {  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ٿ  ٿ  }

102]. 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 .[1]النساء:  { ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ }

  .[01 - 00]األحزاب:  { ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 :(1) أما بعد

من كانت همته )بلوغ المرام(, وسلك طريق العالمين والعاملين )بأدلة  سعديا ف

 .والحراماألحكام(, المبينة للحالل 

يَقْوِل  األعالم الكتاب والسنة على فهم سلف األمةعلم وطريق ذلك النفرة لطلب  

                                                           

يف يوم الثالثاء التاسع والعشرون من شهر محرم, لعام ألف وأربعمائة وأربعين من الهجرة النبوية  (1) 

الشريفة, على صاحبها أفضل الصالة والسالم, يف مركز الصحابة بالغيضة, كان الشروع يف تدريس 

بن علي  بن محمد بن حجر  للحافظ أبي الفضل أحمد«, بلوغ المرام من أدلة األحكام» كتاب: 

/جمادى األول 12العسقالين رحمه اهلل تعالى, وبدأت يف مراجعته بعد تفريغه يف يوم الجمعة 

 ه. 1440/
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 َتَعاَلى: 
ِ
 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ }اهلل

لعباده على أل يص من اهلل , فهذا تخص[122]التوبة:  { ی ی ىئ ىئ ىئ

 - ملسو هيلع هللا ىلص -النفرة لطلب العلم والفقه, إذ أنه سبيل الدعوة إلى اهلل, وقد دعا رسول اهلل 

 .«اللهم فقهه يف الدين» قوله:بالبن عباس 

مهمات, وهو واجب فيما تعين على المكلف فعله؛ وال الالفقه يف الدين من و

 لتعلم. سبيل إلى معرفة الطريقة الشرعية للعبادة إال با

  قال النووي ( 22/ 1يف المجموع شرح المهذب:)  ُثمَّ إَذا َكاَن اْلَواِجُب

ُم اْلَكْيِفيَِّة َعَلى اْلَفْوِر َوإِْن َكاَن َعَلى التََّراِخي َكاْلَحجِّ َفَعَلى التََّراِخي:  َعَلى اْلَفْوِر َكاَن َتَعلُّ

ِه َما َيتَ  ِذي َيِجُب مِْن َذلَِك ُكلِّ َوقَُّف َأَداُء اْلَواِجِب َعَليِْه َغالًِبا ُدوَن َما َيْطَرُأ َناِدًرا َفإِْن ُثمَّ الَّ

 . هـا .َوَقَع َوَجَب التََّعلُُّم ِحينَئِذ  

وقد كان السلف الصالح رضوان اهلل عليهم يتسابقون يف معرفة ما يجب عليهم, يف 

 العقيدة, واألحكام, والحالل والحرام.

 من حديث  :ففي الصحيحين
ِ
َجاَء َرُجٌل إَِلى َرُسوِل ", َيُقوُل: َطْلَحَة ْبَن ُعَبْيِد اهلل

 
ِ
ْأِس, َنْسَمُع َدِويَّ َصْوتِِه, َواَل َنْفَقُه َما َيُقوُل َحتَّى َدَنا مِْن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُر الرَّ

مِْن َأْهِل َنْجد  َثائِ

 
ِ
ْساَلِم, َفَقاَل َرُس ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل  , َفإَِذا ُهَو َيْسَأُل َعِن اْْلِ

ِ
َخْمُس َصَلَواٍت فِي »: ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهلل

ْيَلةِ  ؟ َقاَل:  «اْلَيْوِم، َواللَّ َّ َغْيُرُهنَّ
َع، َوِصَياُم َشْهرِ َرَمَضانَ »َفَقاَل: َهْل َعَلي , «ََل، إَِلَّ َأْن َتطَّوَّ

َّ َغيُْرُه؟ َفَقاَل: 
عَ »َفَقاَل: َهْل َعَلي   , َوَذَكَر َلُه َرُسوُل «ََل، إَِلَّ َأْن َتطَّوَّ

ِ
َكاَة, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل الزَّ

 َغْيُرَها؟ َقاَل: 
َّ
عَ »َهْل َعَلي , اَل َأِزيُد «ََل، إَِلَّ َأْن َتطَّوَّ

ِ
ُجُل, َوُهَو َيُقوُل: َواهلل , َقاَل: َفَأْدَبَر الرَّ

 
ِ
 (1) «َأْفَلَح إِْن َصَدَق »: ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َهَذا, َواَل َأْنُقُص مِنُْه, َفَقاَل َرُسوُل اهلل

                                                           

 (.11(, ومسلم )44أخرجه البخاري ) (1)



   

  

4 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 ", ََقاَل: من حديث اْبِن َعبَّاس   :ينويف الصحيح
َّ
إِنَّ َوْفَد َعْبِد الَقْيِس َأَتُوا النَّبِي

َمْرَحًبا بِالَقْوِم َأْو بِالَوْفِد، َغْيَر »َقاُلوا: َربِيَعُة َفَقاَل:  «َمِن الَوْفُد َأْو َمِن الَقْومُ »َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص

اِر  َقاُلوا: إِنَّا َنْأتِيَك  «َخَزاَيا َوَلَ َنَداَمى  مِْن ُكفَّ
ُّ
ة  َبِعيَدة , َوَبْينَنَا َوَبْينََك َهَذا الَحي مِْن ُشقَّ

, َفُمْرَنا بَِأْمر  ُنْخبُِر بِِه َمْن َوَراَءَنا, َنْدُخ  ُل ُمَضَر, َواَل َنْسَتطِيُع َأْن َنْأتَِيَك إاِلَّ فِي َشْهر  َحَرام 

  بِِه الَجنََّة. َفَأَمَرُهْم بَِأْرَبع  َوَنَهاُهمْ 
ِ
: َأَمَرُهْم بِاِْليَماِن بِاهلل َهْل »َوْحَدُه, َقاَل:  َعْن َأْرَبع 

َشَهاَدُة َأْن َلَ إَِلَه إَِلَّ اهَّللُ، »َقاُلوا: اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم, َقاَل:  «َتْدُروَن َما اإِليَماُن بِاهَّللِ َوْحَدُه؟

ًدا َرُسوُل اهَّللِ، َوإَِقاُم  َكاِة، َوَصْوُم َرَمَضاَن، َوُتْعُطوا الُخُمَس َوَأنَّ ُمَحمَّ الَِة، َوإِيَتاُء الزَّ الصَّ

ِت », «ِمَن الَمْغنَمِ  بَّاِء َوالَحنَْتِم َوالُمَزفَّ  «النَِّقيرِ »َقاَل ُشْعبَُة: ُربََّما َقاَل:  «َوَنَهاُهْم َعِن الدُّ

  .(1) «وُه َمْن َوَراَءُكمْ اْحَفُظوُه َوَأْخبِرُ »َقاَل:  «الُمَقيَّرِ »َوُربََّما َقاَل: 

 ", َقاَل: من حديث َمالِِك ْبِن الُحَوْيِرِث  :ويف الصحيحين
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَقِدْمنَا َعَلى النَّبِي

 
ُّ
َلْو »َرِحيًما َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَنْحُن َشبََبٌة, َفَلبِْثنَا ِعنَْدُه نَْحًوا مِْن ِعْشِريَن َلْيَلًة, َوَكاَن النَّبِي

ْمُتُموُهْم، ُمُروُهْم َفْلُيَصلُّوا َصالََة َكَذا فِي ِحيِن َكَذا، َوَصالََة َكَذا َرَجْعُتْم إَِلى باِلَ  ِدُكْم َفَعلَّ

ْن  الَُة؛ َفْلُيَؤذِّ ُكْم َأْكَبُرُكمْ فِي ِحيِن َكَذا، َوإَِذا َحَضَرِت الصَّ  كانواف, (2)«لَُكْم َأَحُدُكْم، َوْلَيُؤمَّ

 الدين. ليتفقوا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -يرحلون إلى رسول اهلل 

ففي صحيح مسلم من حديث كانت من المنافسات يف هذا الباب,  بل إن نساءهم

 : َعائَِشَة, 
َّ
َتْأُخُذ إِْحَداُكنَّ »َعْن ُغْسِل اْلَمِحيِض؟ َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َأْسَماَء َسَأَلِت النَّبِي

ُر َفتُْحِسُن الطُُّهوَر، ُثمَّ َتُصبُّ  َعَلى َرْأِسَها َفَتْدُلُكُه َدلًْكا َشِديًدا َماَءَها َوِسْدَرَتَها، َفتََطهَّ

ُر بَِها َكًة َفتََطهَّ  «َحتَّى َتْبُلَغ ُشُؤوَن َرْأِسَها، ُثمَّ َتُصبُّ َعَلْيَها اْلَماَء، ُثمَّ َتْأُخُذ فِْرَصًة ُمَمسَّ

ُر بَِها؟ َفَقاَل:  رِينَ »َفَقاَلْت َأْسَماُء: َوَكْيَف َتَطهَّ َفَقاَلْت َعائَِشُة: َكَأنََّها  «بَِها ُسْبَحاَن اهَّللِ، َتطَهَّ

                                                           

 (.10(, ومسلم )70أخرجه البخاري ) (1)

 (.404(, ومسلم )472أخرجه البخاري ) (2)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

ِم, َوَسَأَلْتُه َعْن ُغْسِل اْلَجنَاَبِة؟ َفَقاَل:  ُر »ُتْخِفي َذلَِك َتَتبَِّعيَن َأَثَر الدَّ َتْأُخُذ َماًء َفتََطهَّ

ى َتبُْلَغ ُشُؤوَن َفُتْحِسُن الطُُّهوَر َأْو ُتْبِلُغ الطُُّهوَر، ُثمَّ َتُصبُّ َعَلى َرْأِسَها َفتَْدُلُكُه َحتَّ 

 . «َرْأِسَها، ُثمَّ ُتِفيُض َعَلْيَها اْلَماءَ 

ْهَن  ":  َفَقاَلْت َعائَِشةُ  نِْعَم النَِّساُء نَِساُء اأْلَْنَصاِر َلْم َيُكْن َيْمنَُعُهنَّ اْلَحَياُء َأْن َيَتَفقَّ

ينِ    :, ويف حديث أنس يف الصحيحين(1)"فِي الدِّ
ِ
, إِنَّ اهلَل اَل َيْسَتِحي َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلل

, َهْل َعَلى الَمْرَأةِ ُغْسٌل إَِذا اْحَتَلَمْت؟ َقاَل:  َفَضِحَكْت  «َنَعْم، إَِذا َرَأِت الَماءَ »مَِن الَحقِّ

 
ُّ
 .(2)«َفبَِم َشَبُه الَوَلدِ »: ملسو هيلع هللا ىلصُأمُّ َسَلَمَة, َفَقاَلْت: َأَتْحَتلُِم الَمْرَأُة؟ َفَقاَل النَّبِي

 جالس الفقه من أعظم مجالس الذكر, إن لم تكن أعظمها؛ ألن الفقه وتعترب م

 فقهان: 

 ملسو هيلع هللا ىلصوهو تعلم العقيدة الصحيحة التي كان عليها رسول اهلل األول: الفقه األكرب: 

ومالئكته وكتبه ورسله واليوم األخر والقدر  , يف باب اْليمان باهلل وأصحابه 

 ,من بقية المعتقد وأبواب الغيب ابخيره وشره, وغير ذلك مما يدخل تحت هذا الب

 .إذ أن صالح الظاهر والباطن منوط هبذا األمر

وهو تعلم األحكام التي عليها مدار العبادة: من الصالة, الثاين: الفقه األصغر: 

 والصيام, والزكاة, والحج, والقيام, وغير ذلك.

َقاِش : ويف الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  , َعْن َأَنِس ْبِن َمالِك  َعْن َيِزيَد الرَّ
ِّ
ي

 
ِ
ََلَْن َأْجِلَس َمَع َقْوٍم َيْذُكُروَن اهَّللَ ِمْن ُغْدَوٍة إَِلى ُطُلوِع »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْمُس، َوِمَن اْلَعْصرِ إَِلى ُغُروبَِها َأَحبُّ إَِليَّ  ا َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّ ْمِس، َأَحبُّ إَِليَّ ِممَّ ِمْن الشَّ

اُد ْبُن َزْيد   «َكَذا َوَكَذا   ,َعِن اْلُمَعلَّى ْبِن ِزَياد   ,َوَقاَل: نا َحمَّ
ِّ
َقاِشي َقاَل: َكاَن  ,َعْن َيِزيَد الرَّ

                                                           

 (.332أخرجه مسلم ) (1)

 (. 313(, ومسلم )4001جه البخاري )أخر (2)
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 َوَقاَل: َأَنٌس 
َّ
َث َهَذا اْلَحِديث, َأْقَبَل َعَلي َواهَّللِ َما ُهَو بِالَِّذي َتْصنَُع َأْنَت », إَِذا َحدَّ

 .(1) «َلكِنَُّهْم َقْوٌم َيَتَعلَُّموَن اْلُقْرآَن َواْلِفْقهَ َوَأْصَحاُبَك، وَ 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}َعْن َيْحَيى ْبِن َأبِي َكثِير  فِي َقْولِِه َتَعاَلى: وذكر: 

َوفِي َحِديِث َأْحَمَد ْبِن  «َمَجالُِس اْلِفْقهِ », َقاَل: [27]الكهف:  { پ پ پ

 .(2)«ِهَي َمَجالُِس اْلِفْقهِ »َمْهِديٍّ َقاَل: 

  وأخرج عن َعَطاء  
َّ
ْكرِ » :اْلُخَراَسانِي  َمَجالُِس اْلَحاَلِل َواْلَحَرامِ  ,َمَجالُِس الذِّ

َ
, «ِهي

ُق  ,َوُتَصلِّي َوَتُصومُ  ,َكْيَف َتْشَتِري َوَتبِيعُ »َويف رواية:  َوَأْشبَاُه  ,َوَتُحجُّ  ,َوُتنَْكُح َوُتَطلِّ

 .(3) «َهَذا

ر ل على بصيرة  ؛ حتى يعبد اهلل لتفقه يف دين اهلل فما على المسلم إال أن ُيشمِّ

َصلُّوا َكَما َرَأْيُتُمونِي », فهو القائل: ملسو هيلع هللا ىلص, ومتابعة رسوله من إخالص العمل هلل 

 ؛ وال سبيل إلى ذلك إال بالفقه.(4) «ُأَصلِّي

تِي  لَِتْأُخُذوا عني َمنَاِسَكُكْم، َفإِنِّي ََل َأْدِري َلَعلِّي ََل َأُحجُّ »وهو القائل:  َبْعَد َحجَّ

 ., وال وصول إلى ذلك إال بالتفقه يف دين اهلل (5) «َهِذهِ 

 انتوللعلماء يف دراسة الفقه طريق: 

س كتاًبا حديثًيا كالجوامع وغيرها, رحيث يأخذ المداألولى: الدراسة الحديثية: 

مما هو مصنف على أبواب الفقه, ويقوم بشرح الحديث, واستخراج ما فيه من 

                                                           

 (.1/01أخرجه الخطيب يف الفقيه والمتفقه: ) (1)

 (.1/02أخرجه الخطيب يف الفقيه والمتفقه: ) (2)

 (.1/04أخرجه الخطيب يف الفقيه والمتفقه: ) (3)

 (, من حديث مالك بن الحويرث رضي اهلل عنه. 4007أخرجه البخاري ) (4)

 ن جابر رضي اهلل عنه.( ع1217أخرجه مسلم ) (2)
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ائد, وربما تكلم على رواته وألفاظه؛ فيعرج على ما فيه من العقائد واآلداب, الفو

ويذكر ما فيه من الفقه مع طرق االستشهاد, وهذه طريقة المتقدمين من علماء 

المسلمين, وعليها مضى شراح كتب الحديث, وفيه سهولة للمبتدئين؛ ألهنا بعيدة 

المبادر  ملسو هيلع هللا ىلص, وبقول رسوله المتعال عن الحواشي وذكر األقوال, رابطة بقول اهلل 

 .إلى االمتثال

وهي أعظم تعمًقا وغوًصا يف مسائل  : دراسة الفقه على طريقة المسائل:الثانية

الباب, فيأيت على أغلبها, وغالًبا ما هتتم هبذه الطريقة الكتب التي صنفت يف 

لمصنف المذاهب, وهي طريق معتمد على سوق كالم الفقهاء والعلماء, وقد يرجح ا

 بين األقوال, وفيها فوائد.

 :ومن المعلوم عند أهل اْلسالم أن المذاهب المشتهرة أربعة 

 .( ه127المتوىف سنة: ) مذهب اْلمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت األول: 

 .( ه100المتوىف سنة: ) مذهب اْلمام أبي عبد اهلل مالك بن أنس الثاين: 

المتوىف  هلل محمد بن إدريس الشافعي مذهب اْلمام أبي عبد االثالث: 

 .( ه204):سنة

المتوىف  بن حنبل  محمدمذهب اْلمام أبي عبد اهلل أحمد بن الرابع: 

 .( ه241):سنة

 .ذهب كتب مختصرة, ومطولة, ومتوسطةوقد صنفت يف كل م

 والناس يف هذه المذاهب على طرائق:  

 وإن خالف الدليل.المتعصب الذي يأخذ كل ما جاء به المذهب, : األول

مجحف غير ناظر إلى ما يف هذه المذاهب, بل ربما وصل الحال ببعضهم : الثاين

 .زدراء العلماء والتنقص لهماإلى 
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قسم عدل خيار يأخذون بالدليل وبالقول الراجح من كل مذهب, وهؤالء : الثالث

ا الخالف ألهنم قد عرفو رجع المتأخرونيحققون وإلى كثير من أقوالهم يف الحقيقة م

 .وأخذوا الراجح بدليله

 ."إذا صح الحديث فهو مذهبي": وقد قال اْلمام الشافعي 

 .وروي هذا القول عن أبي حنفية 

ال يحل ألحد أن يأخذ بقولنا؛ ما لم يعلم من أين ", أنه قال: ويروى عنه 

 ."أخذنا

 حرام على من لم يعرف دليلي, أن يفتي بكالمي."ويف رواية له: 

 ."فإننا بشر نقول اليوم القول, ونرجع عنه غًدا"رواية:  زاد يف

أجمع المسلمون على أن من ": ومن القول المشهور عن اْلمام الشافعي 

كثير يف  , وكالمه "لم يحل له أن يدعها لقول أحدِ  ملسو هيلع هللا ىلصاستبان له سنة رسول اهلل 

 هذا.

 وأصيب,إنما أنا بشر ُأخطئ "أنه قال:  ويروى عن اْلمام مالك بن أنس 

فانظروا يف رأي, فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه, وكل ما لم يوافق الكتاب 

 ."والسنة فاتركوه

 ."ملسو هيلع هللا ىلصإال ويأخذ من وقوله ويرتك, إال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصليس ألحد بعد النبي ": وقال 

ال تقلدين, وال تقلد ما لًكا, وال الشافعي, وال ": وقال اْلمام أحمد بن حنبل 

 ."لثوري, وخذ من حيث أخذوااألوزاعي, وال ا

رأي األوزاعي, ورأي مالك, ورأي أبي حنيفة كلها رأي, وهو ": وهو القائل 

 ."عندي سواء, وإنما الحجة يف اآلثار

 ."فهو على شفا هلكة ملسو هيلع هللا ىلصمن رد حديث رسول اهلل ": وقال 
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ن من كالهم رحمهم اهلل وهو حجة على مقلديهم, واهلل  إلى غير ذلك مما دوِّ

 .(1)انالمستع

بغضه للرأي, وأبعد ل مذهب اْلمام أحمد أقرب المذاهب إلى الدليل: و

لتقديمه القياس والرأي على الدليل, حتى   المذاهب عن الدليل مذهب أبي حنيفة 

 قيل:

 فعليك إثم أبي حنيفة وزفر إن كنت كاذبة بما حدثتني 

 روالناكبين عن الطريقة واألث  الواثبين على القياس تعدًيا 

 األدلة اليت تقوم عليها األحكام: 

 .واألدلة المتفق عليها عند أهل العلم الكتاب والسنة واْلجماع

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}: قول اهلل الدليل على حجية الكتاب: و

 ., يف كثير من األدلة[3]األعراف:  {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ   }: فقول اهلل الدليل على حجية السنة: و

 ., يف كثير من األدلة[0]الحشر:  {ہ ہ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}: قول اهلل والدليل على حجية اْلجماع: 

 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

َل تجتمع »  :- ملسو هيلع هللا ىلص -, مع ما فيه السنة من مثل قول رسول اهلل [112]النساء:  {ڍ

 .«أمتي على ضاللة 

 

                                                           

 .ملسو هيلع هللا ىلصذكر هذه األقوال عنهم العالمة األلباين يف مقدمة صفة صالة النبي  (1)
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  وأما ما يتعلق بالقياس:

الصحيح وأنه دليل من األدلة الشرعية, و جيتهحفقد ذهب جمهور أهل العلم إلى 

 أنه ليس بدليل مستقل, وذلك ألمور:

 حصول الخالف يف حجيته.أواًل: 

أن كثيًرا من المسائل التي بنيت على القياس الصحيح؛ يكون الحكم فيها ثانًيا: 

 إن الدليل العام يمكن أن تدخل تحته كثير من المسائل.من عموم األدلة, إذ  امأخوذً 

  قال شيخ اْلسالم :202كما يف جامع المسائل المجموعة الثانية )ص - 

وإذا تبين أن الكتاب والميزان منزالن, فال يجوز فال يجوز أن يناقض الكتاب  :(204

فال تتناقض داللة النصوص  ,بتناقض الميزان, وال يتناقض الكتاب والميزان

 ,النص الصحيح والقياس الصحيحوال داللة  ,الصحيحة وال داللة األقيسة الصحيحة

وقد بسطنا هذا  .ابل يصدق بعضه بعًض  ,فأما الصحيح الذي كله حق فال يتناقض

 المعنى يف مواضع.

فقد بين اهلل تعالى  ,بادعالنصوص محيطة بجميع أحكام ال: والمقصود هنا أن نقول

له وجميع ما وجميع ما أح ,بكتابه وسنة رسوله جميع ما أمر اهلل به وجميع ما هنى عنه

 . [3]المائدة:  {ڇ چ چ چ }وهبذا أكمل الدين حيث قال:  ,حرمه

والناس  ,ولكن يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص

, ولو كان [00]األنبياء:  {ہ ہ } :ولذلك قال تعالى ,متفاوتون يف األفهام

  .لما خصَّ به الفهم متماثاًل 

 :يف القضاء إلى أبي موسى األشعري ب وكذلك يف كتاب عمر بن الخطا

 ."الفهم الفهم يف ما أدلي إليك"

 . «يف كتابه ايؤتيه اهَّلل عبًد  اإَل فهمً » : ويف الحديث الصحيح عن علي 
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  .ملسو هيلع هللا ىلص أعلمنا برسول اهلل وكان أبو بكر  : ويف حديث أبي سعيد 

 الدين فقهه يف مالله» :فقال دعا البن عباس  - ملسو هيلع هللا ىلص -ويف الصحيح أن النبي 

  ـها. «وعلمه التأويل

وقد غال قوم يف القياس فأبطلوه بالكلية, كالظاهرية, وعلى رأسهم اْلمام أبو 

 محمد ابن حزم الظاهري. 

 :والمقصود  :(271قال شيخ اْلسالم كما يف مجموع المسائل الثانية )ص

ن الميزان وهو م –هنا أن نفاة القياس لما سدوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل 

احتاجوا يف معرفة األحكام إلى مجرد الظواهر  - ل اهلل سبحانهزوالقسط الذي أن

 ,وصاروا معتصمين بالظاهر واالستصحاب فحيث فهموا من النص حكما أثبتوه

 .أثبتوا األمر على موجب االستصحابو ,وحيث لم يفهموه نفوه

وإن اهلل  ,لحوادثإن النصوص تفي بجميع ا :وهم وإن أحسنوا يف كوهنم قالوا

 ,وأغنى الناس عما سوى الكتاب والسنة ,وأكمل الدين ,ورسوله بين األحكام

  :فأخطأوا من ثالثة أوجه –ردوه من األقيسة الفاسدة  وأحسنوا يف ردهم ما

 .رد القياس الصحيح :أحدها

فلم يفهموا  ,فكم من حكم دلَّ عليه النص ,تقصيرهم يف فهم النصوص :والثاين

 .فكانوا مقصرين يف فهم الكتاب لما قصروا يف معرفة الميزان ,عليهداللته 

وعدم العلم ليس  ,لعدم علمهم بالناقل ,جزمهم بموجب االستصحاب :والثالث

  ـها .بالعدم اعلمً 

, إال من رحم اهلل يةفالحنوتساهل قوم فتوسعوا فيه حتى أحلوا الحرام, ومنهم 

 تعالى.

لماء, فالقياس الصحيح الذي تتحد فيه العلة وسلك المذهب الوسط كثير من الع
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 والمناط يقبل, وما ال يتحقق فيه ذلك فهو قياس باطل.

  قال اْلمام ابن القيم : ِحيُح ُهَو اْلِميَزاُن؛ َفاأْلَْوَلى َتْسِمَيتُُه َواْلِقَياُس الصَّ

اُه اهلُل بِِه, َفإِنَُّه َيُدلُّ َعَلى اْلعَ  ِذي َسمَّ ْسِم الَّ
ِ
ْدِل, َوُهَو اْسُم َمْدح  َواِجٌب َعَلى ُكلِّ َواِحد  بِاال

ْمَكانِ  ,  فِي ُكلِّ َحال  بَِحَسِب اْْلِ بِِخاَلِف اْسِم اْلِقَياِس َفإِنَُّه َينَْقِسُم إَلى َحقٍّ َوَباطِل 

ُه, َواَل اأْلَ  , َولَِهَذا َلْم َيِجْئ فِي اْلُقْرآِن َمْدُحُه َواَل َذمُّ  َوَمْمُدوح  َوَمْذُموم 
ُ
ْمُر بِِه َواَل النَّْهي

.  َعنُْه, َفإِنَُّه َمْوِرُد َتْقِسيم  إَلى َصِحيح  َوَفاِسد 

ِذي َأْنَزَلُه َمَع كَِتابِِه. ِحيُح ُهَو اْلِميَزاُن الَّ  َوالصَّ

َبا بَِجامِِع َما َيْشَتِرَكاِن فِ  ِذيَن َقاُسوا َعَلى الرِّ ُه َكِقَياِس الَّ يِه مِْن َواْلَفاِسُد َما ُيَضادُّ

ى فِي َجَواِز َأْكلَِها  ِذيَن َقاُسوا اْلَمْيتََة َعَلى اْلُمَذكَّ التََّراِضي بِاْلُمَعاَوَضِة اْلَمالِيَِّة, َوقَِياِس الَّ

, َولَِهَذا 
ِ
وِح َهَذا بَِسَبب  مِْن اآْلَدمِيِّيَن َوَهَذا بِِفْعِل اهلل بَِجامِِع َما َيْشَتِرَكاِن مِْن إْزَهاِق الرُّ

يِن, َوَتِجُد فِي َكاَلمِِهْم اْستِْعَماَلُه تَ  َلِف َذمَّ اْلِقَياِس َوَأنَُّه َلْيَس مِْن الدِّ ِجُد فِي َكاَلِم السَّ

ْستِْداَلَل بِِه, َوَهَذا َحقٌّ َوَهَذا َحقٌّ 
ِ
 اهـ .(1) "َواال

ْأِي َوَتَكلُّ ": وقد بوب اْلمام البخاري  , ثم "ِف الِقَياسِ َباُب َما ُيْذَكُر مِْن َذمِّ الرَّ

  .(2) «َلَ َتُقْل »أي:  [34]اْلسراء:  {ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}: ذكر قول اهلل 

َباُب َما َجاَء فِي َذمِّ "يف جامع بيان العلم وفضله:  وقد بوب اْلمام ابن عبد الرب 

ْأِي َوالظَّنِّ َواْلِقَياِس َعَلى َغْيرِ   َتَعاَلى بِالرَّ
ِ
ْكَثاِر مَِن  اْلَقْوِل فِي ِديِن اهلل , َوَعْيِب اْْلِ َأْصل 

 اهـ. (3) "اْلَمَساِئِل ُدوَن اْعتَِبار  

 , وربما قال غير ذلك. "أول من قاس إبليس" :وقال اْلمام الشعبي 

                                                           

 (.1/103كتاب إعالم الموقعين عن رب العالمين: ) (1)

 (.0/100راجع البخاري ) (2)

 (.1004جامع بيان العلم وفضله, قبل حديث رقم: ) (3)
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 ما عبدت الشمس والقمر إال بالمقاييس.وقيل: 

للعالم المتمكن أن يقيس, ولكن ال يلزم غيره "يقول:  وكان اْلمام الوادعي 

 ."بذلك

أن الواجب علينا العمل باألدلة الشرعية, ففيها السالمة من والمراد من ذكر هذا: 

 ک ڑ ڑ ژ ژ}: الخطأ, وهي المرجع حين يقع الخالف, يقول اهلل 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک

 .[73]النساء:  { ںڻ ں

ه , لمؤلفوالحمد هلل, «بلوغ المرام من أدلة اَلحكام»كتاب  تشرحمن هذا فقد و

 .هـ(722المتوىف ) العسقالين ابن حجر أحمد بن علي أبي الفضل الحافظ 

, شرحه على الطريقة الحديثية يف شرح ألفاظه ومعانيه, وسيكون بعون اهلل 

والرتكيز على مسألة الباب, وذكر الحكم فيها, مع الرتجيح بين أقوال أهل العلم إن 

مع  ن والتسديد والتوفيق, ثم بما دونه العلماء, مستعينًا باهلل أواًل فمنه العوشاء اهلل 

 ,والتطويل غير الممل, ومن نقلت عنه ذكرت مرجعه ,محاولة االختصار غير المخل

 ,وربما كان لي استفادة من بعض الموسوعات الفقهية يف المكتبة اْللكرتونية

ه فالحمد فما عزونا وأكثر ذلك كان يف أبواب المعامالت, المعروفة بالمكتبة الشاملة,

 .هلل, وما لم نعزه فهذه اْللماحة أرجو أن تكون كافية

ذكر  من الكتب النفيسة والمفيدة يف باب الفقه, إذ أن مؤلفه وكتاب بلوغ المرام 

 األدلة التي يستدل هبا العلماء يف مسائل الفقه, ذاكًرا علة ما لم يصح منها يف الغالب.

وجده إما اعتماد أحدهم على حديث ولو تأمل الطالب سبب اختالف العلماء, ل

 التوفيق االختالف, وباهلل  لم يصح, أو منسوخ, أو عدم الجمع بين ما ظاهره

 والسداد.
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أن يعينني على تدريسه وشرحه, وأن يكون نافًعا لعباده, سبياًل إلى  وأسأل اهلل 

 ."من أدلة اَلحكام السالم شرح بلوغ المرام هبة"مرضاته, وأسميته: 

 

 :كتبه

 أبو حممد  

 الزُّْعُكِرياحلجوري عبد احلميد بن حييى بن زيد 
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  ترجمة الحافظ ابن حجر  

 :امسه وكنيته ولقبه *

هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن 

 حجر الكناين العسقالين األصل, المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة.

, وكناه هبذه الكنية "أبي الفضلب"وكان ُيكنى:  . "بشهاب الدين"يلقب: كان 

 والده.

 :تعاىل مولده * 

يف يوم الثاين عشر, من شهر شعبان, سنة ثالثة وسبعين وسبعمائة من  ولد 

 الهجرة النبوية.

ماتت أمه قبل والده وهو ما يزال طفاًل, ثم مات والده يف رجب, سنة سبعمائة 

 واستصحبه معه.  ,يف كل منهما وجاور, أن حج وزار بيت المقدسرية, بعد هج

 :نشأته وبداية طلبه للعلم *

بعد أن أكمل الخامسة من عمره دخل المكتب, وحفظ القرآن, وأتم حفظه وهو 

ابن تسع سنين, كما حفظ جملة من أمهات الكتب العلمية, والمتون المتداولة آنذاك, 

م الحديث لشيخه الحافظ العراقي, والحاوي الصغير, منها: العمدة, واأللفية يف علو

 ومختصر ابن الحاجب يف األصول, وملحة األعراب.

وكان قد حبب إليه أواًل: النظر يف التواريخ, وهو بعد يف المكتب, فعلق يف ذهنه 

شيء كثير من أحوال الرواة, ثم نظر بعد يف فنون األدب, من سنة اثنين وتسعين 

 وسبعمائة.

 النظم, وقال الشعر, ونظم مقاطيع ومدائح نبوية. وتولع يف
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ثم حبب إليه طلب الحديث, فابتدأ يف ذلك من سنة ثالثة وتسعين وسبعمائة  

هجرية؛ لكنه لم يلزم طلبه, إال سنة ستة وتسعين وسبعمائة, حيث أقبل بكليته على 

شرة فالزمه ع الحديث وعلومه, وعكف على حافظ العصر, وهو زين الدين العراقي,

 أعوام.

فتخرج عليه وقرأ عليه ألفيته, وشرحها, ونكته على مقدمة ابن الصالح درايًة 

وتحقيًقا, وقرأ الكثير من الكتب الكبار, واألجزاء القصار, وحمل عنه من أماليه 

جملة نافعة من علم الحديث سنًدا ومتنًا, وعلاًل واصطالًحا, كما استملى عليه 

 بعضها.

لشامية, والحجازية, واليمنية, ونبغ يف العلم مبكًرا, حتى أذن وارتحل إلى البالد ا

 له جل علماء عصره, كالبلقيني, والعراقي, باْلفتاء والتدريس.

 :تدريسه وإفتائه *

 درس يف مراكز علميه كثيرة, ومن ذلك: 

 تدريسه التفسير يف المدرسة الحسينية, والمنصورية. -1

 سية, والزينية, والشيخونية, وغيرها.وتدريس الحديث يف المدارس البيرب -2

 وإسماعه الحديث بالمحمودية.  -3

 يف المؤيدية, وغيرها من المدارس.وتدريسه الفقه  -4

 : املناصب اليت حصل عليها بعد ذلك *

ولي مشيخة المدرسة البيربسية, ومدراس أخرى عددها السخاوي يف الضوء 

 الالمع.

 :زهده يف القضاء *

أنه لم يوافق صدر الدين  عدم دخول القضاء؛ حتى على صمم الحافظ 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

ثم عرض عليه االستقالل  ,يه قبل سنة ثمانمائة النيابة عنهلما عرض عل ؛المناوي

بل فق ,ثم ُألزم من أحبائه بقبوله ,الملك المؤيد فمن دونه وهو يأبى بالقضاء يف أيام

 يف المحرم من سنة ,باييف عهد الملك األشرف برس ,واستقر قاضًيا للقضاء الشافعي

وقد تزايد ندمه على قبوله القيام به؛ لعدم تمييز  ,سبع وعشرين وثمانمائة من الهجرة

رد إشاراهتم وإن لم تكن وفق أرباب الدولة بين العلماء وغيرهم, ومبالغتهم يف اللوم ل

بحيث ال يمكنه القيام بكل ما يرمونه  حتياج إلى مداراة صغيرهم وكبيرهمواال ,الحق

 .ى وجه العدلعل

اْلقالع عنه  عزل نفسه أحياًنا, إلى أن صمم عنو ,وقد تكرر صرفه عن القضاء

بعد سنة اثنين وخمسين وثمانمائة هجرية, بعد زيادة مدة قضائه على  عقب صرفة,

وصالبته يف  ,لى عليه من المحن بسبب سيرته فيهواحد وعشرين سنة, لكثرة ما توا

 .هلل وترك المداهنة يف دين ا ,الحق

والزم االشتغال بالعلم  ,ل فيها عن القضاء, انقطع يف بيتهوالتي اعتز ويف سنة وفاته

 والتصنيف.

 :مكانته العلمية *

فقرأ عليه غالب علماء ذلك  ,مكانة عظيمة يف عصره احتل الحافظ ابن حجر  

فظ, بالحوشهد له أعيان العلماء حينئذ   ,ورحل الناس إليه من سائر األقطار ,العهد

 ,وعلل الحديث ,ومعرفة العالي والنازل ,واستحضارهم ,والتفرد يف معرفة الرجال

 وصار هو المعول عليه يف هذا الشأن.

 :ثناء العلماء عليه*  

شيخ اْلسالم, علم من األعالم, أمير المؤمنين يف الحديث, فيه: قال ابن العماد 

 حافظ عصره.
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ر الشهير, اْلمام المنفرد بمعرفة بالحافظ الكبي: ووصفه اْلمام الشوكاين 

 الحديث وعلله يف األزمنة المتأخرة؛ حيث صار إطالق الحافظ عليه كلمة إجماع. 

 :هخيمشا * 

 منهم:كثير من المشايخ, فله 

 إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن.يف القراءة: 

لح الكناين بن نصير بن صاعمر بن رسالن  سراج الدين أبو حفصويف الفقه: 

 عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل األنصاري.الشافعي و

بن أبي إبراهيم المهراين  عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الرحمنويف الحديث: 

 المولد, العراقي األصل.

 : تالميذه* 

 محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي.منهم: 

 كريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري, وغيرهم.وزين الدين الحافظ ز

 :رحالته يف طلب العلم واحلديث *

إن ما تميز به أئمة العلم يف اْلسالم, ال سيما أئمة الحديث, كثرة االرتحال, 

 والتنقل ومالزمة األسفار يف طلب العلوم الشرعية, وخاصة الحديث الشريف. 

ت يف طلب الحديث, والتقى فيها مع رحالعدة  ولقد سافر الحافظ ابن حجر 

 العلماء, فأخذ عنهم وأعطاهم.

 رحالته داخل مصر. أواًل:

 بالد الصعيد, سنة ثالث وتسعين وسبعمائة هجرية. رحل إلى

 إلى اْلسكندرية سنة سبعة وتسعين. ورحل

 إلى الطور, وهو جبل يف أرض مصر, سنة تسعة وتسعين وسبعمائة هجرية. ورحل
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 خارج بلده مصر. رحالته ثانًيا:

إلى ينبغ, ثم إلى جدة, ثم إلى  حيث رحلاألولى: رحالته إلى الديار الحجازية: 

 مكة.

 الثانية: رحلته إلى أرض اليمن.

كانت سنة ثمانمائة هجرية, وصل فيها إلى تعز وزبيد وعدن رحلته األولى: 

 والمهجم, ووادي الحصيب وغيرها.

 ستة هجرية.وكانت سنة ثمانمائة ورحلته الثانية: 

 .لته إلى ديار الشامالثالثة: رح

وكانت سنة ثمانمائة واثنين هجرية, مر بُسريُقوس بليدة بنواحي القاهرة, ثم 

 بُقطيِّة, ثم بغزة, ونابلس, والرملة, وبيت المقدس, والخليل.

 :مؤلفاته*  

على هذه األمة, أن جعل يف كل جيل علماء أفذاذ وهبوا  إن من فضل اهلل  

, وابن م لخدمة هذا الدين, دون كلل وال ملل, يبتغون بذلك رضوان اهلل أنفسه

من هذا الرعيل الذي وهب نفسه لخدمة هذا الدين, ومصنفاته شاهدة له  حجر 

 بذلك.

 مؤلفاته يف علوم القرآن:  

اْلتقان يف جمع أحاديث وفضائل القرآن, من المرفوع والموقوف, ولم  – 1

 يكمل.

ن ما يف القرآن من اْلهبام, جمع فيه مؤلفه بين كتابين: للسهيلي األحكام لبيا – 2

 وابن عساكر, برتتيب المبهمات على األبواب.

 اْلعجاب يف بيان األسباب, ويسمى أيًضا العباب يف بيان األسباب. – 3
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 منسوًبا لمن نقل عنه. تجريد التفسير من صحيح البخاري على ترتيب السور, – 4

 ث: مؤلفاته يف الحدي 

 الفصل لمن رجح فيه اْلرسال على الوصل. بيان – 1

 تقريب المنهج برتتيب المدرج. – 2

 تقويم السناد بمدرج اْلسناد. – 3

 الزهر المطلول يف بيان الخرب المعلول. – 4

 شفاء الغلل يف بيان العلل. – 2

 فيه الوقف على الرفع. فريد النفع بمعرفة ما رجح – 4

 س بمراتب الموصوفين بالتدليس.تعريف أولى التقدي – 0

 المقرب يف بيان المضطرب. – 7

 نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر. – 0

 نزهة النظر, وهو شرح لنخبة الفكر. – 10

 نزهة القلوب يف معرفة المبدل والمقلوب. – 11

 ها بخير عظيم مع أهنا لم تكمل.فيالنكت على ابن الصالح, وأتى  – 12

مقدمة فتح الباري, شرح فيها طريقة البخاري يف تأليفه, هدي الساري يف  – 13

 وترجم فيها للبخاري.

فتح الباري بشرح صحيح البخاري, وهو من أجل كتب ابن حجر, وهو  – 14

شرح مستفيض لكثير من المسائل الفقهية, وذكر الروايات المختلفة التي ُروي فيها 

 الحديث.

 لى غير ذلك مما ذكر.تغليق التعليق على صحيح البخاري, إ – 12

 إذ أنه ما من باب من أبواب العلم, إال وقد ألف فيه المؤلفات الواسعة النافعة.
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 مصنفاته يف الفقه: 

بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام, لخص فيه اْللمام البن دقيق العيد, وزاد  – 1

ام عليه كثيًرا, وهو كتاب جيد جامع يشتمل على أصول األدلة الحديثية لألحك

الشرعية, رتبه على األبواب الفقهية, وفيه ألف وأربعمائة وستة وستون حديًثا, وقد 

يزيد وينقص على حسب الرتتيبات التي أجريت على الكتاب, وبعضهم يقول: بأنه 

 استفاد من المحرر البن عبد الهدي.

 مصنفاته يف التاريخ والتراجم: 

  .اْلصابة يف تمييز الصحابة  –1

 لغمر برتتيب العمر.إنباء ا – 2

  تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. – 3

 تعجيل المنفعة برجال األئمة األربعة. – 4

 تقريب التهذيب. – 2

 هتذيب التهذيب, وهو اختصار لكتاب هتذيب الكمال للمزي, مع الزيادات. – 4

 الدرر الكاملة يف أعيان المائة الثامنة. – 0

 لليثية.الرحمة الغيثية عن الرتجمة ا – 7

 لسان الميزان, وهو كتاب استدرك به ما فات اْلمام الذهبي يف ميزانه. – 0

 :وفاته *  
بعد أن انقطع يف بيته بعد أن عزل نفسه من منصب قاضي القضاة, يف الخامس 

والعشرين من جمادى اآلخرة لسنة اثنين وخمسين وثمانمائة هجرية, الزم التصنيف 

يف ذي القعدة, يف السنة نفسها,  إلى أن مرض والتأليف, ومجالس اْلمالء, 

واستمر يطلع إلى الجامع الطوالين للصالة, وللقراءة, ولإلمالء على العادة, ولم 
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يرتكه إلى أن اشتد به المرض جًدا يف يوم الثالثاء, الرابع عشر من ذي الحجة؛ بحيث 

 وتكرر ذلك منه. صار يصلي الفرض جالًسا, وترك قيام الليل, ثم صرع يوم األربعاء,

ة وكانت وفاته يف ليلة السبت, الثامن عشر من ذي الحجة, بعد العشاء بنحو ساعة, سن

  (1) واسعة ةرحم رحمه اهلليف القاهرة, ف اثنين وخمسين وثمانمائة هجرية 

 

       

  

                                                           

 ا محمد صبحي حالق رحمه اهلل.هذه الرتجمة مأخوذة عن الطبعة التي حققه (1)
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  عقيدة الحافظ ابن حجر العسقالني 

وم المقدمات على غيرها, إن االهتمام بالعقيدة من المهمات إذ أهنا من العل

لما يقع من الزلل لبعض أهل العلم يف هذا  اولذلك ينبغي للمسلم أن يكون متنبهً 

كغيره من شراح الحديث كالنووي   لحافظ ابن حجر الباب, وقد وقعت ل

 مزالت كثيرة, يف باب الصفات, إذ هي والقرطبي والخطابي, وغيرهم روالماز

ى الطريقة األشعرية, وربما رجح يف بعض المواطن, يف كثير من المسائل عل ونيسير

فتح  ), ال سيما مالقراءة يف كتبه عندطريقة المفوضة؛ فليكن الطالب على حذر 

(, )شرح النووي على مسلم(, )معالم السنن(, الباري يف شرح صحيح البخاري

له موافقات للسلف الصالح رضوان اهلل عليهم يف كثير من  مع أنه وغيرها, 

على كتاب التوحيد من صحيح اْلمام البخاري  همسائل, كما ترى ذلك يف شرحال

. 

بذوات الصالحين غير التربك ي الشافعية, يف باب إجازة وله زلة كغيره, من مصنف

 ., وهذه بدعة محدثة ليست من دين اهلل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصبذات النبي ربك وشرع الت وإنما أباح اهلل 

راءة القرآن, والدعاء, والعلم, وشرب ماء زمزم, طلب الربكة بق ال حرج منو

 وغير ذلك من األمور المباركة.

أن يرحمه, وأن يتجاوز عنه, وعن جميع علماء المسلمين,  ومع ذلك نسأل اهلل 

 فمثله يكون مراده الحق؛ لكن عند أهل السنة أن الحق أحق أن يتبع.

لباري, أو يقول: ال فنحن نستفيد منه ولسنا كمن يقول: يجب أن يحرق فتح ا

من , فإن هذا قول مبتدع من طوائف يجوز االستفادة من كتب الحافظ ابن حجر 
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 م, وأهله.لجهلة, ال يعلمون مقداًرا للعال

, يستفيدون من كتبه, فإن علماء المسلمين, من بعد الحافظ ابن حجر 

 ويدرسوهنا, مع التنبيه على ما فيها من الخطأ والزلل. 

يف تعليقه على ما تيسر له يف فتح الباري, ثم أمر غيره   ام ابن باز كما فعل اْلم

 بإتمام ذلك.

تعالى, وهو من أئمة السنة والجماعة,  وهكذا شيخنا مقبل بن هادي الوادعي 

ق فتح الباري, فقال يحربتقوله:  ح والتعديل, كان ينكر على الحدادومن أئمة الجر

 أنت تحرق بالنار ", لقنا: «ب بالنار إَل رب النارَل يعذ»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص: لو ال أن النبي

 , إلى غير ذلك."يا حداد

وما زال العلماء, كاللجنة الدائمة, وهيئة كبار العلماء, وعلماء العصر, مثل اْلمام 

, , ومن األحياء الشيخ العالمة الفوزان, والشيخ يحيى بن علي الحجورياأللباين 

اهلل تعالى, وغيرهم يستفيدون من نقوالت  فظهميوبي ح, ومحمد بن آدم اْلثوالعباد

 الحافظ ابن حجر, وترجيحاته, بدون نكير.

 والحمد هلل رب العالمين
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 مقدمة المؤلف

الحمد هلل على نعمه الظاهرة والباطنة, قديًما وحديًثا, والصالة والسالم على نبيه 

سيرا حثيًثا, وعلى أتباعهم  ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا يف نصرة دينه,

 الذين ورثوا علمهم, والعلماء ورثة األنبياء, أكرم هبم وارًثا وموروًثا. 

 :أما بعد

فهذا مختصر يشتمل على أصول األدلة الحديثية لألحكام الشرعية, حررته تحريًرا 

تغني بالًغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابًغا, ويستعين به الطالب المبتدئ, وال يس

 عنه الراغب المنتهي.

 وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من األئمة ْلرادة نصح األمة.

أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن  فالمراد بالسبعة:

 ماجة. 

 َمن عدا أحمد.وبالستة: 

 من عدا البخاري ومسلم, وقد أقول األربعة وأحمد.وبالخمسة: 

 الثالثة األول.  من عداوباألربعة: 

 من عداهم وعدا األخير. وبالثالثة: 

 البخاري ومسلم, وقد ال أذكر معهما غيرهما, وما عدا ذلك فهو مبين. وبالمتفق: 

, واهلل أسأله أن ال يجعل ما علمناه علينا «بُُلوُغ اْلَمَراِم ِمْن َأِدلَِّة اَْلَْحَكامِ »وسميته: 

 سبحانه وتعالى وبااًل, وأن يرزقنا العمل بما يرضيه
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 تعالى شرح مقدمة المصنف 

كتابه بالبسملة اقتداًء   افتتح المصنف  :«بسم اهَّلل الرحمن الرحيم» قوله:

, فإن االبتداء بالبسملة من السنن المرضية, ملسو هيلع هللا ىلصبكتاب اهلل العزيز, واقتداًء بسنة النبي 

, وفيها تقديم ذكر عانة باهلل االست وفيها من الربكات العلية ما يعلمه السالك, وفيها

ْسِم األعظم, وهو اسم اهلل على الصحيح من  اسم اهلل 
ِ
على غيره, وهي متضمنة لاِل

 أقوال أهل العلم.

اسمه الرحمن الرحيم, فهو الذي يرحم عباده بنعمه  منودالة على صفة الرحمة 

يتعلق  ما وقد تكلمت علىويرحم المؤمنين بالتجاوز عنهم العظيمة الجليلة, 

الفوائد الذهبية على العقيدة "يف كتابي:  يكفي إن شاء اهلل تعالىالبسملة بما ب

 .لشيخ اْلسالم ابن تيمية  "الواسطية

؛ لعلو منزلتها, ولعظيم شأهنا, فإن األلف ثنى بالحمد هلل : «الحمد هَّلل»قوله: 

 والالم يف الحمد لالستغراق.

 وتعظيمه وإجالله. هو ذكر محاسن المحمود مع حبه والحمد: 

اللسان والقلب, وتكون على الصفات المتعدية واالزمة, فتقول: حمدت  وآلتها:

 اهلل على جماله وكماله, كما تقول: حمدته على إحسانه وكرمه. 

يحمد على كل حال؛  , واهلل وهي من أفضل الذكر, وأحب الكالم إلى اهلل 

فتح الباري على شرح " :ا يف كتابيلكمال فضله وعدله, وقد تكلمت على ما يتعلق هب

 ."السنة لإلمام الربهباري

: كثيرة, يقول اهلل  ألن نعم اهلل : «على نعمه الظاهرة والباطنة»قوله: 

 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}
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 .[34]إِْبَراِهيَم: اآْلَيَة  {ٿ ٺ ٺ

 ڦ ڤ}: على نعمه زادها وبارك فيها, يقول اهلل  وإذا ُشكر اهلل 

]إِْبَراِهيَم:  {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ

0]. 

 ويف حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِّ
ََل َيْشُكُر اهَّللَ َمْن ََل َيْشُكُر »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

 .(1)«النَّاَس 

 يف كل حال. فيتعين شكر اهلل 

مثل األكل والشرب واللباس, والدين القويم والصراط والنعم الظاهرة: 

 المستقيم.

مثل سالمة الطوية, وحسن المقصد, واالعتقاد الصحيح, وغير م الباطنة: والنع

 ذلك.

 .القديمة والحديثة :أي «قديًما وحديثًا»قوله: 

 .«والصالة والسالم على نبيه ورسوله محمد»قوله: 

 ڄ ڄ}: ذكر العبد يف المأل األعلى, يقول اهلل : الصالة من اهلل 

 .{ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 { ہہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ}: الدعاء, يقول اهلل ة من العباد: والصال
 . [103]التوبة: 

 ْبِن َأبِي  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 
ِ
مطبًقا لهذه اآلية, كما يف الصحيحين من حديث َعْبِد اهلل

                                                           

(, وهو يف الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه اهلل 1024(, والرتمذي )4711أخرجه أبو داود )( 1)

 ( وصححه اْلمام االلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. 1330)
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 َأْوَفى 
ُّ
ُهمَّ َصلِّ َعَلى آ»إَِذا َأَتاُه َقْوٌم بَِصَدَقتِِهْم, َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َكاَن النَّبِي , «ِل ُفالَنٍ اللَّ

 . (1) «اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى آِل َأبِي َأْوَفى»َفَأَتاُه َأبِي بَِصَدَقتِِه, َفَقاَل: 

 .دعاء بالسالمة, وهو من أسماء اهلل  :«والسالم»قوله: 

مشتق من النبوة وهي االرتفاع, وقد ارتفعوا على غيرهم, بما : «على نبيه»قوله: 

 الشريف.إليهم من الوحي  أوحاه اهلل 

إلى الناس  امحمدً  هو المرسل, وقد أرسل اهلل  : الرسول:«ورسوله»قوله:   

, [27]سبأ:  { ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}: كافة, يقول اهلل 

]األعراف:  { ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ} ويَقْوُل اهلل َتَعاَلى:

 {ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}: , ويقول اهلل [127
 .[1]الفرقان: 

 ديث َأبِي ُهَرْيَرَة وثبت يف صحيح مسلم من ح
ِ
َأنَُّه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعْن َرُسوِل اهلل

، ُثمَّ » ، َوََل َنْصَرانِيٌّ ِة َيُهوِديٌّ ٍد بِيَِدِه، ََل َيْسَمُع بِي َأَحٌد ِمْن َهِذِه اَْلُمَّ َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ

 .(2)«َحاِب النَّارِ َيُموُت َوَلْم ُيْؤِمْن بِالَِّذي ُأْرِسْلُت بِِه، إَِلَّ َكاَن ِمْن َأْص 

 .«وآله»قوله: 

 من حرمت عليه الصدقة, وهم: آل علي وآل جعفر وآل : ماآلل يطلق ويراد هب

 َزْيِد ْبِن َأْرَقَم  عقيل وآل العباس, كما يف حديث
ِ
َيْوًما فِينَا  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَم َرُسوُل اهلل

َة َواْلَمدِ  ا َبْيَن َمكَّ  ُيْدَعى ُخمًّ
ُرُكُم اهَّللَ فِي َأْهِل َبْيتِي، »فيه: وينَِة َخطِيًبا, بَِماء  َوَأْهُل بَْيتِي ُأَذكِّ

ُرُكُم اهَّللَ فِي َأْهِل َبيْتِي ُرُكُم اهَّللَ فِي َأْهِل َبْيتِي، ُأَذكِّ َفَقاَل َلُه ُحَصْيٌن: َوَمْن َأْهُل َبْيتِِه؟  «ُأَذكِّ

                                                           

 (.1007(, ومسلم )1400أخرجه البخاري ) (1)

 (.123أخرجه مسلم ) (2)
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نَِساُؤُه مِْن َأْهِل َبْيتِِه, َوَلكِْن َأْهُل َبيْتِِه َمْن ُحِرَم  َيا َزْيُد َأَلْيَس نَِساُؤُه مِْن َأْهِل َبْيتِِه؟ َقاَل:

, َوآُل َعبَّاس   , َوآُل َجْعَفر  ٍّ َوآُل َعِقيل 
َدَقَة َبْعَدُه, َقاَل: َوَمْن ُهْم؟ َقاَل: ُهْم آُل َعلِي الصَّ

َدَقَة؟ َقاَل: َنَعمْ   .(1)«َقاَل: ُكلُّ َهُؤاَلِء ُحِرَم الصَّ

َغِة َومِْن االتباع:  مويراد هب ويطلق اآلل * َوإَِلْيِه َذَهَب َنْشَواُن اْلِحْمَيِريُّ إَماُم اللُّ

 ِشْعِرِه فِي َذلَِك:

ـــــــــِه  تِ ـــــــــاُع مِلَّ ـــــــــْم َأْتَب  ُه
ِّ
ـــــــــي  آُل النَّبِ

 

ــــَرْب    ــــوَداِن َواْلَع ــــاِجِم َوالسُّ ــــْن اأْلََع
 مِ

ـــــــُه   ـــــــُه إالَّ َقَراَبَت ـــــــْن آُل ـــــــْم َيُك ـــــــْو َل  َل

 

 لِّي َعَلـى الطَّـاِغي َأبِـي َلَهـْب َصلَّى اْلُمَص   

 فاآلل من حرمت عليهم الصدقة,, إذا جمع اآلل مع الصحبوقال بعضهم:  

 . ملسو هيلع هللا ىلصوالصحب هم أصحاب النبي 

  :مؤمنًا به, ومات على ذلك, ولو تخللت ردة  ملسو هيلع هللا ىلصهو من لقي النبي والصحابي

 على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

, حتى ولو كان ساعًة ا, أو سنًة, أو أقل, أو أكثريوًما, أو شهرً  ملسو هيلع هللا ىلصفمن لقي النبي 

 مؤمنًا به فهو صحابي.من الساعات 

 والصحبة أجرها عظيم, وفضلها شريف, وال يعدلها شيء.

, سارعوا يف نصرة دين اهلل  :أي «والذين ساروا يف نصرة دينه سيًرا حثيًثا»قوله: 

وطان, وعاداهم القريب قبل وبذلوا الجهد واألموال, وهجروا البلدان, وتركوا األ

 .البعيد, فصربوا لذلك, فأعزهم اهلل 

 {ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}يقول:  واهلل 
 لنصرة دينه. , فنصرهم اهلل [0]محمد: 

                                                           

 (.2407أخرجه مسلم )(  1)
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 سريًعا, لم يكونوا بالمتوانين وال بالمتماوتين. :أي «حثيًثا» قوله:و

, من جاء بعدهمم سيرهم من أخذ :أي «وعلى أتباعه الذين ورثوا علمهم»قوله: 

 پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ }: يقول اهلل 

 ٿ ٿ         ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[100]التوبة:  {  ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ

 ويف الصحيحين من حديث ِعْمَراَن ْبَن ُحَصيْن  
ُّ
َخْيُرُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل النَّبِي

  .(1)«وَنُهمْ َقْرنِي، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم، ُثمَّ الَِّذيَن َيلُ 

َوإِنَّ اْلُعَلَماَء َوَرَثُة اَْلَْنبَِياِء، َوإِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي : «والعلماء ورثة اَلنبياء» قوله:

ُثوا اْلِعْلَم، َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّ َوافِرٍ  ُثوا ِدينَاًرا َوََل ِدْرَهًما، وإنما َورَّ  .(2)«اَْلَْنبَِياَء َلْم ُيَورِّ

الف بين هذا الحديث, وما يف الصحيحين من حديث َأبي َبْكر  اخت وال فائدة:  

 الصديق 
ِ
وكذلك قول  (2)«َلَ ُنوَرُث، َما َتَرْكنَا َصَدَقةٌ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: إِنَّ َرُسوَل اهلل

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} :زكريا

وإنما  ,,[4-2]مريم:  {ڌڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ميراثهم العلم والعمل به.

هذا ثناء على العلم الموروث, وعلى الوارثين  :«وأكرم بهم وارًثا ومورًثا» ه:قول

فقد إن كان من العاملين به, له؛ وهم العلماء, وال شك أن العالم ال ينتفع بعلمه إال 

                                                           

 ( .2232(, ومسلم )2421أخرجه البخاري )( 1)

( عن أبي الدرداء رضي اهلل عنه 223(, وابن ماجه )2472(, والرتمذي )3441أخرجه أبو داود ) (2)

 وله طرق.

 ( .1020(, ومسلم )3003أخرجه البخاري )  (3)
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ِ
ٌة َلَك َأْو َعَلْيَك، ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو َفبَايٌِع َنْفَس »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل ُه َفُمْعتُِقَها َواْلُقْرآُن ُحجَّ

 .(1)«َأْو ُموبُِقَها

 ملسو هيلع هللا ىلصكلمة ُيؤتى هبا للفصل بين الخطبة وما بعدها, وقد كان النبي : «أما بعد» قوله:

َباُب َمْن "يأيت هبا يف خطبه, ويأيت هبا يف كلماته, وقد بوب اْلمام البخاري يف صحيحه: 

ا َبْعدُ   ."َقاَل فِي الُخْطَبِة َبْعَد الثَّنَاِء: َأمَّ

 ومهما يكن من شيء بعد, فهو كذا, ولهذا غالًبا ما ُيؤتى بعدها بالفاء. تقديرها:و

به التقريب؛ إذ أنه ليس  يشعر أنه اختصره من غيره, وأراد: «فهذا مختصرٌ » قوله:

 .بالمطول, وقد اختصره من اْللمام البن دقيق العيد

رآنية؛ ألنه لم خرج به األدلة الق: «يشتمل على أصول اَلدلة الحديثية» قوله:

 يضعها يف هذا الكتاب. 

 وأدلة أهل السنة والجماعة ثالثة كما تقدم: القرآن, والسنة, واْلجماع.

 , وأفعاله, وتقريراته.ملسو هيلع هللا ىلصأقول النبي والمراد بالحديثية: 

لمستحب وهي الواجب واوالمراد هبا التكليفية  :«لألحكام الشرعية»قوله: 

 .والحرام والمكروه والمباح

 ذلك األحكام غير الشرعية؛ كاألحكام العقلية, والعادية.وخرج ب

أنه اصطفاه من كثير من األحاديث, وبالغ يف  :أي «حررته تحريًرا بالًغا»قوله: 

 .تحريره؛ من حيث االختصار, والتخريج, والحكم عليه بما يليق به

 ليصبح من يحفظ هذا الكتاب مع فهمه. :أي «ليصير من يحفظه »قوله: 

 بين زمالئه نابًغا متميًزا بعلمه, وفهمه, وغير ذلك. :أي: «بين أقرانه نابًغا»قوله: 

                                                           

 (, من حديث أبي مالك األشعري رضي اهلل عنه.223أخرجه مسلم )  (1)
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؛ يف يتخذه له عوًنا, بعد عون اهلل  :أي «ويستعين به الطالب المبتدي»قوله: 

 معرفة أمهات األدلة التي عليها أحكام الدين.

 هو الطالب الذي لم يرسخ باعه يف العلم.والطالب المبتدي: 

لمراجعة أدلة األحكام, والعودة  :أي «يستغني عنه الراغب المنتهيوَل »قوله: 

إلى مضاهنا, ال سيما مع مرور األيام واألعوام, إذ أن اْلنسان قد يلحقه الفتور 

وإنما ل إلى مرحلة ينتهي فيها من الطلب, والنسيان, وليس معنى ذلك أن اْلنسان يص

 وإال فالعلم ال ينتهي وقته.  يريد بالمنتهي من قد بلغ مبلًغا يفيد ويستفيد,

 ."المحربة إلى المقربة مع": كما قال اْلمام أحمد 

 .[114]طه: {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}: ملسو هيلع هللا ىلصلنبيه  وقد قال اهلل 

 صاحب علم وعمل. ملسو هيلع هللا ىلصمع أن النبي 

وهذا من األمور : «وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من اَلئمة الستة»قوله: 

ر الحديث, ثم إن النفوس تطمئن حين تجد العزو المهمة, إذا أنه من العزو إلى مصاد

إلى أمهات الكتب؛ ال سيما من اعتنى منهم بالصحيح, ومن أسند فقد أحال, ثم إن 

األمة عالة على كتب المتقدمين, وإنما يقوم المتأخر باستنباط ما يستنبطه منها من 

 األحكام وغير ذلك.

وقد ثبت يف الصحيحين من ألن الدين النصيحة, : «إلرادة نصح اَلمة»قوله: 

 
ِ
الَِة، َوإِيَتاِء  ملسو هيلع هللا ىلصَباَيْعُت َرُسوَل اهَّللِ », َقاَل: حديث َجِريِر ْبِن َعْبِد اهلل َعَلى إَِقاِم الصَّ

َكاِة، َوالنُّْصِح لُِكلِّ ُمْسِلمٍ   .(1)«الزَّ

مة كتاًبا وقد جمعت فيه الصحيح والضعيف ولم تبين, التبس خرجت لألألو ف

                                                           

 (.24(, ومسلم )20لبخاري )أخرجه ا (1)
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 .ملسو هيلع هللا ىلص, وربما عملوا بما لم يثبت عن النبي األمر عليهم

ال نحدث يف ": بمعنى كالمه يقول ولذلك كان شيخنا مقبل بن هادي الوادعي 

 ."ملسو هيلع هللا ىلصخطبنا, ومحاضراتنا, ودروسنا, إال بما ثبت عن نبينا 

ولم يثبت؛ تعين عليه ذكر ضعفه, وإن  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا ذكر المحدث حديًثا عن النبي 

ل, وهذا من النصح, فكونك تقول: هذا حديث استطاع أن يأيت بعلته فهو أكم

, ولكتابه, ولرسوله, وألئمة المسلمين وعامتهم, ألن الناس ضعيف, هذا نصح هلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكلهم مطالبون بالعمل بحديث النبي 

 وهذا النصح ال يقوم به إال أهل السنة والجماعة؛ أهل الحديث واألثر.

 ديث أخرجه السبعة.إذا قلت: هذا ح :أي: «فالمراد بالسبعة»قوله: 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباين هو اْلمام أبو عبد اهلل: : «أحمد» قوله: 

صاحب المسند, وكتابه المسند يعترب ديوان السنة, حوى أكثر من  ,(ه241) :المتوىف

ثالثين ألف حديث, حتى ذكر بعضهم: أنه بزيادات عبد اهلل بن أحمد وصل إلى 

 أربعين ألف حديث.

مقاربة, فكثير منه يف الصحيحين, وكثير على شرطهما, وكثير يحتج به  وأحاديثه

 العلماء.

 ليس فيه حديث موضوع.وقال فيه بعضهم: 

إن أراد أنه ليس فيه حديث موضوع من حيث المتن, فهذا ال يستقيم؛ ألهنا فقيل: 

 قد وجدت فيه أحاديث فضائل مرو وعسقالن وغير ذلك من الموضوعات.

 يس يف رواته من اهتم بالكذب, أو كذاب, فهذا هو الصواب.وإن أرد بأنه ل

وكان األولى للحافظ أن يقدم اْلمام البخاري لصحته, ولكنه قدم اْلمام أحمد من 

, وألنه اْلمام المتبع من حيث الطريقة, فهو إمام أهل السنة حيث أنه أقدم طبقةً 
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 والجماعة يف عهده.

 ألنه ابتلي بمسألة القول: بخلق القرآن, وكثير ممن سلك سبيل السنة ينتسب إليه؛

التي أحدثها المعتزلة وامتحنوا الناس هبا على أن القرآن مخلوق, والصحيح ما قرره 

وخرج  العلماء كأحمد وغيره, من أن القرآن كالم اهلل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود,

 منها كالذهب األحمر.

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم  هو اْلمام أبو عبد اهلل:: «والبخاري»قوله: 

جبل الحفظ وفقيه المحدثين ومحدث الفقهاء ( ؛ 241) :البخاري الجعفي المتوىف

صاحب الصحيح, وكتابه الصحيح أصح الكتب المصنفة على اْلطالق, وهو من 

أنفسها فقًها؛ إذ أنه حلى كتابه باآليات القرآنية, واآلثار السلفية, والتفسيرات التي ال 

 ا.غنى عنه

 يف أبوابه, ويكرر الحديث ويقطعه للفائدة.  وفقه اْلمام البخاري 

اضل بعضهم بين البخاري ومسلم, وعند التحقيق تجد أن صحيح البخاري وقد ف

 .هو أصحها لمرجحات ذكرها الحافظ يف كتابه النكت على مقدمة ابن صالح

ي النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيرهو اْلمام أبو الحسين: : «ومسلم»قوله: 

(, صاحب كتاب الصحيح, وصحيحه أصح الكتب المصنفة بعد 241) :المتوىف سنة

 صحيح اْلمام البخاري رحمة اهلل عليهما أجمعين.

 :سليمان بن األشعث السجستاين المتوىف سنةهو اْلمام: : «وأبو داود»قوله: 

لكتب, بل (, صاحب كتاب السنن, وبعضهم يقدم كتابه السنن على غيره من ا202)

إنه بوب يف كتابه السنن تبويبات يشد لها الرحال, وهو كتاب واسع, فيه الكثير من 

 .من العلل ايظم كثيرً األحاديث, و

محمد بن عيسى بن َسْوَرة الرتمذي هو اْلمام أبو عيسى: : «والترمذي»قوله: 
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ى أن (, وكتابه الجامع ويسمى بالسنن, وهو من أنفس الكتب, حت200) :المتوىف سنة

 بعضهم يقدمه على غيره من الكتب؛ ألنه حوى أموًرا لم تكن يف غيره:

  :أنه أتى بأدلة األحكام مبوًبا عليها.منها 

 :أنه يذكر أقوال العلماء. ومنها 

 :أنه يذكر يف الباب ما جاء من األحاديث. ومنها 

 :أنه كتاب علل. ومنها 

 :ال يوافق يف الحكم عليه. أنه يذكر درجة الحديث؛ وإن كان قد ومنها 

 :أنه ذكر يف آخره كتاب العلل الذي يستفيد منه العلماء. ومنها 

أحمد بن شعيب النسائي المتوىف هو اْلمام أبو عبد الرحمن: : «والنسائي»قوله: 

, وله السنن , ويعترب من كتب العلل(, وكتابه السنن المراد به المجتبى303) :سنة

 الكربى. 

ضله بعضهم يف شرطه على صحيح مسلم, وال يستقيم له هذا, فإن والمجتبى قد ف

 يف النسائي الضعيف وغير ذلك.

المتوىف  محمد بن يزيد القزويني هو اْلمام أبو عبد اهلل: : «وابن ماجه»قوله: 

نة, وبيان المعتقد, إلى (, وكتابه السنن بدأه بمقدمة نفيسة يف طريقة الس203) :سنة

 .الفضل بن طاهر متأخًراالكتاب يف األمهات الست  وُأدخل هذا, غير ذلك

من األحاديث الضعيفة, حتى  اوالسبب يف تخلفه عن األمهات الست؛ أن فيه كثيرً 

 قال بعضهم: أغلب مفردات ابن ماجه ضعيفة.

يعني: البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي : «وبالستة: ما عدا أحمد»قوله: 

 والنسائي وابن ماجه.

وهم: أحمد وأبو داود والرتمذي : «الخمسة: ما عدا البخاري ومسلموب»قوله: 



   

  

36 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 والنسائي وابن ماجه.

يعني: له طريقان يف وصف هذا النوع من  «وقد أقول: اَلربعة وأحمد» قوله:

 المخرجين.

يعني: أبو داود والرتمذي والنسائي وابن  «وباَلربعة: ما عدا الثالثة اَلَُول»قوله: 

 ماجه.

 يعني: أبو داود والرتمذي والنسائي. «الثة: من عداهم وعدا اَلخيروبالث»قوله: 

 يعني: البخاري ومسلم, أي اتفقا على الحديث.: «وبالمتفق عليه»قوله: 

. :باالتفاقوالمراد   أهنما أخرجاه عن صحابي  واحد 

 فإنليه, , ال نقول: بأهنما اتفقا ع(1)«اْنُصْر َأَخاَك َظالًِما َأْو َمْظُلوًما»فمثل حديث: 

 ., ومسلم أخرجه عن جابر بن عبد اهلل البخاري أخرجه عن أنس بن مالك 

ويستفاد من ذكر هذه المراتب الرتجيح؛ فإن أصح الصحيح عند العلماء  فائدة:  

المتفق عليه, ثم ما انفرد به البخاري, ثم ما انفرد به مسلم, ثم ما كان على شرط 

البخاري, ثم ما كان على شرط مسلم, ثم ما  البخاري ومسلم, ثم ما كان على شرط

 صح على غير شرطهما.

ألن الحديث إذا : «وقد َل أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين»قوله: 

أخرجه البخاري ومسلم جاوز القنطرة, واستغني بذكرهما عن ذكر من سواهما؛ بل 

 .ن بعض العلماء يعترب من يذكر سوهما معهما كالمقصرإ

, استغني بإخراجهما له عن أحدهماالحديث يف البخاري ومسلم, أو يف  ُخرَج فإذا 

                                                           

(, 2274(, من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه, واللفظ له, ومسلم )2443أخرجه البخاري ) (1)

 من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما.
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 كثرة التخريج والتعقيب.

 بلوغ المقصد والمطلب. :أي «وسميته: بلوغ المرام »قوله: 

خرج به أدلة المعتقد؛ ألن المسلم له عقيدة وعبادة, وإن كان : (من أدلة األحكام)

 عند اْلجمال كل يدخل يف بعض.

 ُتتلقى بالعلم والعمل.واألحكام:  ,ُتتلقى بالعلمة: فالعقيد

العلم هبا قلبي, والعمل هبا قد واألحكام: العلم هبا والعمل هبا قلبي, والعقيدة: 

 يكون بالجوارح.

 تقسيمهم: إلى أصول وفروع؛ ألن أحسن من  ,قيدة وأحكامالدين إلى ع وتقسيم

 وحكموا عليه بأنه تقسيم مبتدع.  إلى أصول وفروع قد انتقده بعض العلماء,تقسيمه 

  قال بكر أبو زيد  :(100يف معجم المناهي اللفظية )ص: 

وال عن التابعين   هذا التفريق ليس له أصل ال عن الصحابة  أصول وفروع: 

 لهم بإحسان, وال أئمة اْلسالم, وإنما هو مأخوذ من المعتزلة, وُأمثالهم من أهل

وهو تفريق متناقض, وال يمكن وضع حد بينهما , قهاءالبدع, وعنهم تلقاه بعض الف

 ينضبط به.

 مباحُث مهمٌة يف نقض هذا التفريق.   , وابن القيم  ولشيخ اْلسالم ابن تيمية

أنه انتشر يف كالم المتقدمين أن أحكام الشريعة منقسمة إلى ُأصول بما خالصته: 

م من اْلسالم بالضرورة, وفروع, ويقصدون باألصول: ما يتعلق بالعقيدة, وما ُعلِ 

ال يرتضي هذا التقسيم, ويراه   وابن تيمية, بالفروع: فقه أحكام أفعال العبيدو

من قبل المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع, وأن االعتقاد لموجب النصوص وما  امحدثً 

, من حيث لزوم االعتقاد وداعي االمتثال. وأن التقسيم  تمليه الشريعة يف مساق  واحد 

 هاقوٌض بعدم الحدِّ الفاصل بينهما. من
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  وأسوء من ذلك تقسيم الدين إلى: قشور ولباب؛ إذ أن هذا التقسيم أحل

 الحرام, وحرم الحالل, كما هو طريقة الحزبيين والرائيين واهلل المستعان.

ألن اْلنسان يعمل, والعمل : «واهَّلل أسأل أن َل يجعل ما عملنا علينا وباًَل »قوله: 

, فهو مردود على صاحبه, ويف ملسو هيلع هللا ىلص, وعلى طريقة رسول اهلل كن خالًصا هلل إذا لم ي

 . «والقرآن حجة لك أو عليك»الحديث: 

أن يوفقه للعمل الصالح, وأن ال يكون هذا العمل حجة  فاْلنسان يسأل ربه 

ى ُعثَْماَن , َقاَل: قِيَل َلُه: َأاَل َتْدُخُل َعلَ عليه, ففي مسلم من حديث ُأَساَمَة ْبِن َزْيد  

  قالَفُتَكلَِّمُه؟ َفَقاَل: 
ِ
ُجِل َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفُيْلَقى فِي النَّاِر، »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل ُيْؤَتى بِالرَّ

َحى، َفَيْجَتِمُع إَِلْيِه َأْهُل النَّاِر،  َفَتنَْدلُِق َأْقَتاُب َبْطنِِه، َفَيُدوُر بَِها َكَما َيُدوُر اْلِحَماُر بِالرَّ

َفَيُقوُلوَن: َيا ُفاَلُن َما َلَك؟ َألَْم َتُكْن َتْأُمُر بِاْلَمْعُروِف، َوَتنَْهى َعِن اْلُمنَْكر؟ َفَيُقوُل: َبَلى، 

 . (1)«َقْد ُكنُْت آُمُر بِاْلَمْعُروِف َوََل آتِيِه، َوَأْنَهى َعِن اْلُمنَْكرِ َوآتِيهِ 

 فالرزق رزقان: : «وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى»قوله: 

 وهو الطعام والشراب واللباس والزوجة والبيت.األول: رزق حسي: 

وهو اْلسالم, والتوفيق للسنة, والعمل, وهو أشرف أنواع الثاين: رزق معنوي: 

 الرزقين, فيسأل اْلنسان ربه أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح.

لفعلية, التي يفعلها متى شاء وهي من الصفات ا: إثبات صفة الرضى هلل فيه: و

 سبحانه وتعالى.

       

                                                           

 (. 2070أخرجه مسلم ) (1)



  



كِتَـــابُ 

 الطَّــهَـارة
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 المياه باب -كتاب الطهارة

 [َباُب اْلِمَياهِ  - كَِتاُب الطََّهاَرةِ ] 

 الشرح: 
مأخوذ من الجمع, وسمي كتاًبا الجتماع حروفه وفصوله : «كتاب»قوله: 

وكتيبة الرجال, والكتاب هو وأبوابه, ومنه كتيبة الخيل سميت هبذا الجتماعها, 

 المكتوب.

العلماء ما يصنفونه إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل, وربما زادوا إلى  جعلوي

ذلك الفوائد, لتقريب العلم وترتيبه, ألن المسألة إذا لم ُتميز يف حالة كتابتها 

 وتفريعاهتا, اختلط أولها بآخرها فال يستفيدها الراغب.

 .«الطهارة»قوله: 

 األقذار, وهي منقسمة إلى: حسية ومعنوية.النظافة والنزاهة عن ة يف اللغة: الطهار

هي طهارة القلب من الشرك, والبدع, واألول: الطهارة المعنوية وهي األصل: 

  ۇ  ڭ}: والحقد, والغل, والحسد, وغير ذلك من األمراض القلبية, قال اهلل 

ارة من الشرك؛ ألن الثوب استدل هبا العلماء على الطه حيث, [4]المدثر:  {

 القميص, يطلق على الخلق الذي يتخلق به اْلنسان, حتى قال القائل: و

 وإين بحمــــــد اهلل ال ثــــــوَب فــــــاجر  

 

ـــــعُ    ـــــدرة  أتقن ـــــن غ ـــــُت وال م  لبس

ويف رواية:  ,(1)«اْلُمْؤِمُن ََل َينُْجُس »: فإنذا المحل, هبولما كانت الطهارة المعنوية  

                                                           

 (, من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.301(, وأخرجه مسلم )272أخرجه البخاري )( 1)

 (.302خرجه مسلم من حديث حذيفة رضي اهلل عنه )أ( 2)
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 .(2) «ُس الُمْسِلُم َلَ َينُْج »

, [27]التوبة: { ٿ ٿ ٿ}: وأما الكافر فنجاسته الزمة, يقول اهلل 

وإن اغتسلوا بماء البحار, وأضافوا إليها ماء األهنار, واستخدموا جميع أنواع 

 األشنان, لم تكن لهم نظافة.

بل لتوغل النجس فيهم يعذبون يف النار وال تزول نجاستهم, ولهذا يستمر عذاهبم, 

 . [24]النساء:  { ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک}: يقول اهلل 

عنهم, بأهنم لو عذبوا وعادوا إلى األرض, لبقوا على نجاستهم,  وقد أخرب اهلل 

 .[27]األنعام:  {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}قال تعالى: 

طهارة الثوب والبدن, وهذه الطهارة تكون بالماء, وما يف الثاين: الطهارة الحسية: 

 رتين قال شيخ اْلسالم اتمام الشريعة األمر بالطه بابه على ما يأيت, ومن

ِر مِنَْها: َكَذلَِك  :(21/12) نَُّة بَِتَجنُِّب اْلَخَبائِِث اْلُجْسَمانِيَِّة َوالتََّطهُّ ا َجاَءْت السُّ َفَلمَّ

ِر مِنَْها. َحتَّى َقاَل  وَحانِيَِّة َوالتََّطهُّ َقاَم َأَحُدُكْم ِمْن  إَذا» ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءْت بَِتَجنُِّب اْلَخَبائِِث الرُّ

ْيَطاَن َيبِيُت َعَلى َخْيُشوِمهِ  ْيِل َفْليَْسَتنِْشْق بَِمنَْخَرْيِه ِمْن اْلَماِء؛ َفإِنَّ الشَّ إَذا َقاَم »َوَقاَل:  «اللَّ

َناِء َحتَّى َيْغِسَلَها َثاَلًثا؛ َفإِنَّ  ْيِل َفاَل َيْغِمْس َيَدُه فِي اإْلِ َأَحَدُكْم ََل َيْدِري َأَحُدُكْم ِمْن َنْوِم اللَّ

ْيَطاِن َعَلى َخْيُشومِِه َفُعلَِم َأنَّ َذلَِك َسَبٌب  «َأْيَن َباَتْت َيُدُه؟ َفَعلََّل اأْلَْمَر بِاْلَغْسِل بَِمبِيِت الشَّ

َبَب لَِغْسلِ  َهاَرِة مِْن َغْيِر النََّجاَسِة الظَّاِهَرِة َفاَل ُيْسَتْبَعُد َأْن َيُكوَن ُهَو السَّ َيِد اْلَقاِئِم َمْن  لِلطَّ

ْيِل.  ها َنْوِم اللَّ

وزوال الخبث, ويكون ارتفاع هي ارتفاع الحدث والطهارة يف االصطالح: 

وأما إزالة الخبث  ,الحدث بالماء أو التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استخدامه

 .فيكون بالماء عند الجمهور ويجوز بغيره

ونحوها مما يشرتط له الطهارة,  ةوصف قائم بالبدن, يمنع الصالوالحدث: 
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 سبابه عدة:أو

 من بول أو غائط أو ريح.أولها: ما خرج من القبل أو الدبر: 

وتكون بثالثة أشياء: إما بالجماع الثاين: الجماع, وإن شئت أن تقول: الجنابة, 

بدون إنزال, وإما بالجماع مع اْلنزال, وإما باْلنزال المجرد بدون جماع كاالحتالم, 

 نحوه.أو 

 .الثالث: أكل لحم اْلبل

 بجنون أو إغماء, أو سكر.الرابع: زوال العقل: 

 النوم المستغرق.الخامس: 

 ألن الردة محبطة لجميع األعمال.السادس: الردة عن اْلسالم؛ 

, ويشرتك يف ذلك الرجال سواء مس فرج نفسه, أو فرج غيرهالسابع: مس الفرج, 

 .إن شاء اهلل تعالىوالنساء, وسيأيت بياهنا يف موطنه 

فهذه مسببات األحداث, ويف بعضها إجماع فإذا حصل الحدث؛ يرفع بالماء وما 

 يف بابه.

 حسي ومعنوي.  الباب ينقسم إلى:: «باب»قوله: 

 ما يدخل منه: إلى البيت, أو المسجد, أو الغرفة. فالباب الحسي

 ما يدخل منه: إلى المسائل. والمعنوي

 .«المياه»قوله: 

مع لتعدد أنواعه, فيدخل فيه ماء البحر, والنهر, والنازل من السماء, ء, وُج جمع ما

 والبَِرك, وغير ذلك من أنواع المياه.

 على غيرها من األحكام؛ ألن والمياه ويقدم العلماء أحكام الطهارة  :مسألة

 ٻ ٱ}: الطهارة مفتاح الصالة, وال تصح إال هبا, ولهذا يقول اهلل 
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[4]المائدة:  {ٹ ٿ                ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ     ٺ

 اأْلَْشَعِريِّ 
 ويف صحيح مسلم من حديث َأبِي َمالِك 

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

يَمانِ » , ويف صحيح مسلم من حديث اْبَن ُعَمَر؟ َقاَل: إِنِّي َسِمْعُت (1)«الطُُّهوُر َشْطُر اإْلِ

 
ِ
 .(2)«ََل ُتْقبَُل َصاَلٌة بَِغْيرِ ُطُهوٍر، َوََل َصَدَقٌة ِمْن ُغُلولٍ »ُقوُل: يَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل

 و الطهارة ال تكون إال بالماء؛ وهو األصل, وما يف بابه؛ وهو الفرغ.

  واألصل يف المياه الطهارة, وقد قال العالمة السعدي : 

 واألرض والثياب والحجارة     واألصل يف مياهنا الطهارة

 {گ گ گ ک ک ک}: ء كان النازل من السماء, َقاَل اهلُل سوا

 چ ڃ ڃ ڃ}: , فهو َطُهوٌر يف نفسه ُمَطِهٌر لغيره, كما َقاَل [47]الفرقان: 

 .[11]األنفال:  { ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 َتَعاَلى: 
ِ
 ڻ ڻ ں ں}والماء هو العنصر الذي به قوام الحياة, يَقْوُل اهلل

 .[30]األنبياء:  { ہ ۀ ڻۀ ڻ

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :يف الصحيحينو
َّ
َبْينَا َرُجٌل بَِطرِيٍق،  »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ النَّبِي

اْشَتدَّ َعَلْيِه الَعَطُش، َفَوَجَد بِْئًرا، َفنََزَل فِيَها، َفَشرَِب ُثمَّ َخَرَج، َفإَِذا َكْلٌب َيْلَهُث، َيأُْكُل 

ُجُل: َلَقْد َبَلَغ َهَذا الَكْلَب ِمَن الَعَطِش ِمْثُل الَِّذي َكاَن َبَلَغ الثََّرى ِمَن الَعَطِش، َفَقاَل الرَّ 

ُه َماًء، َفَسَقى الَكْلَب، َفَشَكَر اهَّللُ َلُه َفَغَفَر َلهُ  , َقاُلوا: َيا َرُسوَل « ِمنِّي، َفنََزَل البِْئَر َفَمالَ ُخفَّ

                                                           

 (.223أخرجه مسلم ) (1)

 (.224أخرجه مسلم ) (2)
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, َوإِنَّ َلنَا فِي الَبَهائِِم أَلَْجًرا؟ فَ 
ِ
 .(1) «فِي ُكلِّ َذاِت َكبٍِد َرْطَبٍة َأْجرٌ »َقاَل: اهلل

 أقسام املياه:  

  :تنقسم المياه عند الجمهور إلى ثالثة أقسام

 .وهو الماء المطلق ,طهور يف نفسه مطهر لغيره :األول

 .كماء الورد ,طاهر غير مطهر :الثاين

  نجس. :الثالث

  :ء ينقسم إلى قسمينوقد رد هذا التقسيم جمع من المحققين, وأن الما

وهو الماء المطلق الباقي على خلقته ويلتحق به الماء الذي طاهر مطهر,  :األول

اختلط بما ال يسلب عنه اسم الماء, وبقي على طهارته كالماء المختلط بالعجين 

  .والطحلب ونحوه

وهو الماء الذي تغير بنجاسة وقعت فيه على ما يأيت إن شاء اهلل نجس,  :والثاين

  .عالىت

 .والذي تدل عليه الدليل ,وهذا التقسيم هو المعتمد

 

       

  

                                                           

 (.2244(, مسلم )2343أخرجه البخاري ) (1)
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 طهارة ماء البحر

  -  - َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ) – 1
ِ
ُهَو الطَُّهوُر »فِي اْلَبْحِر:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َحُه اْبُن ُخَزْيَمَة َأْخَرَجُه اأْلَْرَبَعُة, َواْبُن َأبِ  .(1) «َماُؤُه، اْلِحلُّ َمْيَتُتهُ  ي َشْيَبَة َواللَّْفُظ َلُه, َوَصحَّ

 َوَأْحَمدُ 
ُّ
افِِعي , َوَرَواُه َمالٌِك َوالشَّ  (.َوالتِّْرمِِذيُّ

  الشرح: 
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي, على القول : «عن أبي هريرة »قوله: 

؛ بل ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل الصحيح من أقوال أهل العلم, وهو من المكثرين يف رواية حديث رس

أربعة وسبعون وهو أكثرهم رواية, إذا بلغت روايته للحديث خمسة ألف وثالثمائة 

 .احديثً 

أربع سنوات, وأصله من دوس, ودوس  ملسو هيلع هللا ىلصأسلم عام خيرب, وأدرك من حياة النبي 

 بسبب ما سلكه من االجتهاد يف تحصيل العلم. من اليمن, وهو حافظ الصحابة 

َيُقوُلوَن إِنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة ُيْكثُِر , َقاَل: بِي ُهَرْيَرَة من حديث أَ  :في الصحيحينف

ُثوَن مِْثَل َأَحاِديثِِه؟  الَحِديَث, َواهلُل الَمْوِعُد, َوَيُقوُلوَن: َما لِْلُمَهاِجِريَن َواألَنَْصاِر اَل ُيَحدِّ

                                                           

وابن أبي شيبة  (,374)وابن ماجه  (,20)والنسائي  (,40)والرتمذي  (,73)أخرجه أبو داود ( 1)

عن  ,عن سعيد بن سلمة ,يق صفوان بن سليممروي من طر ,وغيرهم (,111)وابن خزيمة  (,131)

 ويف إسناده اختالف كما يف العلل للدارقطني ,عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ,المغيرة بن أبي بردة

بينها  وله شواهد ,منهم: الدارقطني ,والحديث صحيح كما رجح ذلك جمع من أهل العلم (,24)

ع يف تخريجه ابن الملقن يف البدر المنير وتوس(, 1)الحافظ يف التلخيص الحبير تحت حديث رقم 

رحمه -وخرجه الشيخ مقبل (,0)وصححه األلباين يف ارواء العليل رقم  ,وذكر شيًئا من فوائده (1)

أخرجه أحمد  -رضي اهلل عنهما-موقوفًا على ابن عباس (1/270)يف الجامع الصحيح  -اهلل

  (.03ي )وصححه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى للبيهق (,2217)
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ْفُق  بِاألَْسَواِق, َوإِنَّ إِْخَوتِي مَِن األَْنَصاِر َوإِنَّ إِْخَوتِي مَِن الُمَهاِجِريَن َكاَن َيْشَغُلُهُم الصَّ

  اَكاَن َيْشَغُلُهْم َعَمُل َأْمَوالِِهْم, َوُكنُْت اْمرَ ً
ِ
َعَلى مِْلِء َبْطنِي,  ملسو هيلع هللا ىلصمِْسكِينًا, َأْلَزُم َرُسوَل اهلل

 
ُّ
ْن َيْبُسَط َأَحٌد ِمنُْكْم لَ »َيْوًما:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَأْحُضُر ِحيَن َيِغيُبوَن, َوَأِعي ِحيَن َينَْسْوَن, َوَقاَل النَّبِي

 «َثْوَبُه َحتَّى َأْقِضَي َمَقاَلتِي َهِذِه، ُثمَّ َيْجَمَعُه إَِلى َصْدِرِه َفَينَْسى ِمْن َمَقاَلتِي َشْيًئا َأَبًدا

 
ُّ
 َثْوٌب َغْيُرَها, َحتَّى َقَضى النَّبِي

َّ
ا إَِلى َمَقاَلَتُه, ُثمَّ َجَمْعُتهَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَبَسْطُت َنِمَرًة َلْيَس َعَلي

 َلْواَل آَيَتاِن 
ِ
, َما َنِسيُت مِْن َمَقاَلتِِه تِْلَك إَِلى َيْومِي َهَذا, َواهلل ِذي َبَعَثُه بِالَحقِّ َصْدِري, َفَوالَّ

ْثُتُكْم َشْيًئا َأَبًدا:  , َما َحدَّ
ِ
 { ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}فِي كَِتاِب اهلل

 .(1) [140 - 120 ]البقرة: { ۉ}إَِلى َقْولِِه 

حريًصا على طلب العلم, ففي صحيح البخاري َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَُّه َقاَل:  ن كاو

 
ِ
 َمْن َأْسَعُد النَّاِس بَِشَفاَعتَِك َيْوَم الِقَياَمِة؟ َقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
لََقْد »: ملسو هيلع هللا ىلصقِيَل َيا َرُسوَل اهلل

ُل ِمنَْك لَِما َرَأْيُت ِمْن ِحْرِصَك َظنَنُْت َيا َأبَا ُهَرْيَرَة َأْن َلَ َيْسَألُنِي َعْن َهَذ  ا الَحِديِث َأَحٌد َأوَّ

َعَلى الَحِديِث، َأْسَعُد النَّاِس بَِشَفاَعتِي َيْوَم الِقَياَمِة، َمْن َقاَل َلَ إَِلَه إَِلَّ اهَّللُ، َخالًِصا ِمْن 

 .(2) «َقْلبِِه، َأْو َنْفِسهِ 

, فقد رافقوا  ان وعلي وليس معنى ذلك أنه أعلم من أبي بكر وعمر وعثم

 ., من أول البعثة إلى أن توفاه اهلل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 . للتحصيل واألداء أبو هريرة  إنما تفرغو

 إجماع أهل العلم.ب ملسو هيلع هللا ىلصوإال فإن أبا بكر الصديق أعلم األمة بعد النبي  

للحديث  هذه سياقة الحافظ ابن حجر : «: يف البحرملسو هيلع هللا ىلصقال النبي »قوله: 

أخرجه األربعة ومالك وغيرهم, من طريق اْلُمِغيَرَة بَْن  :الحديث , وإال فإنامختصرً 

                                                           

 (.2423(, مسلم )2320أخرجه البخاري ) (1)

 (.4200, 00أخرجه البخاري )( 2)
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اِر  -َأبِي ُبْرَدَة  َأْخَبَرُه, َأنَُّه َسِمَع َأَبا ُهَرْيَرَة, َيُقوُل: َسَأَل َرُجٌل  -َوُهَو مِْن َبنِي َعبِْد الدَّ

 
َّ
 إِنَّا َنْرَكُب اْلَبْحَر, وَ ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

ِ
َنْحِمُل َمَعنَا اْلَقلِيَل مَِن اْلَماِء, َفإِْن , َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
ُأ بَِماِء اْلَبْحِر؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلل ْأَنا بِِه َعطِْشنَا, َأَفنََتَوضَّ ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه اْلِحلُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَتَوضَّ

 .«َمْيَتُتهُ 

أنه َقاَل:  , والبيهقي يف المعرفة: َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  يف المستدرك وأخرجه الحاكم

 
ِ
ُد  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتى َرُسوَل اهلل , إِنَّا َنْرَكُب اْلَبْحَر َوَنَتَزوَّ

ِ
ْن َيْرَكُب اْلَبْحَر َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل َنَفٌر مِمَّ

َأ مِْن َماِء الْ  ْأَنا بِِه َعطِْشنَا َفَهْل َيْصُلُح َلنَا َأْن َنَتَوضَّ َبْحِر؟ َفَقاَل َشْيًئا مَِن اْلَماِء, َفإِْن َتَوضَّ

 
ِ
 .(1)«ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه اْلِحلُّ َمْيَتُتهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

والبحر هو الماء المالح المحيط باليابسة, وقد قسمها علماء الهيئة إلى بحر محيط 

 ,والهندي ,واألطلسي ,المحيط الهادي :وغير محيط فالمحيطات عندهم خمسة

حر والبحار مثل البحر األحمر وبحر العرب والبوالمتجمد الشمالي, والجنوبي ؛ 

وهي دون البحر يف السعة كخليج عدن والخليج  األبيض المتوسط, وهنالك خلجان

 وئ} :ومننه العظيمات قال تعالىمن آيات اهلل الباهرات  ونحوها, وهيالعربي 

 {ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
 . [44]اْلسراء: 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} :كما قال اهلل 

 ., إلى غير ذلك[22 - 10]الرحمن:   {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

حتى ال ينتن من موت الحيوان فيه, وجعله  اأن جعله مالحً أل ومن حكمت اهلل 

 .حتى يسهل حركة المالحة فيه, واهلل المستعان امتحركً 

                                                           

 (.04(, وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )401أخرجه الحاكم يف مستدركه ) (1)
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جدت فيه الملوحة, فال تؤثر الطاهر ضد النجس, وإن وُ  :أي «الطهورهو »قوله: 

لب, أو غيرها, فإن ذلك ال حا, حتى وإن قدر أن تغير لونه؛ بسبب ما فيه من الطفيه

 ينجسه, وألن النجاسة إن وقعت فيه تبددت.

بفائدة أعظم,  ملسو هيلع هللا ىلصفسألوه عن حكم الوضوء من ماء البحر؟ فأفادهم النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصوأخربهم أنه هو الطهور ماؤه, فيصلح للغسل ولوضوء, وهذا من كرم رسول اهلل 

ويف هذا رحمة من  لعلم, إذ ُيسأل عن مسألة فيجيب السائل بما هو أنفع له,وجوده با

 , إذ جعل البحر طهوًرا.اهلل 

فلو قدر أنه يمنع الوضوء, واالغتسال منه؛ لشق ذلك على الناس, ال سيما وركاب 

 السفن ربما يمكثون يف البحر األشهر, وأكثر من ذلك.

لخروج إلى الساحل يف كل يوم أو وإن استخدموا الماء العذب, شق عليهم ا

 .هنحوه؛ للمجيء ب

 مَِن » :قال عن ابن عمر ( 1403وأخرج ابن أبي شيبة )
َّ
ُم َأَحبُّ إَِلي التََّيمُّ

 .«اْلُوُضوِء مِْن َماِء اْلَبْحرِ 

َماُء اْلَبْحِر اَل ُيْجِزُئ مِْن »  :قال عن عبد اهلل بن عمرو  :(1404) اوأخرج أيًض 

والحديث حجة عليهما, وعلى  ,«َناًرا ُثمَّ َماًء ُثمَّ َناًراَجنَاَبة  إِنَّ َتْحَت اْلَبْحِر  ُوُضوء  َواَل 

 .ماء البحربمن كره الوضوء 

 ( 1/12قال يحيى بن أبي الخير العمراين يف البيان شرح المهذب):  وتجوز

ء إال ما الطهارة بماء البحر مع وجود غيره من الماء ومع عدمه وهو قول كافة العلما

 ـها .حكي عن عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عمرو

أن ميتة البحر مما كان من حيوانه حالل وال تلزم فيه  :أي «الحل ميتته»قوله: 

 .التذكية
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 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: لقول اهلل  األصل أن ميتة الرب حرام,بينما 

 ڑ}:  , فال يجوز أن تؤكل يف حال إال للمضطر كما قال اهلل[3]المائدة:  { پ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 .[103]البقرة:  {ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: لقول اهلل وأما ميتة البحر فهي حالل, 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ

 . [04]المائدة:  {ٹ

 ما وجد ميًتا, وصيده ما أخذ وهو حي.طعامه قيل: 

 .وال يشرتط له الذكاة

 أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه. :أي «اَلربعة أخرجه»قوله: 

شيخ  وهو عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة: «وابن أبي شيبة واللفظ له»قوله: 

لكثرة  العلم الواسعة التي ال يستغني عنها باحث من دواوين ومصنفهالبخاري ومسلم 

  .ما حوى من اآلثار واألبواب, واهلل الموفق

صحيح تجوًزا, وإال ال هيف صحيحه, ويطلق علي :أي «خزيمة وصححه ابن»قوله: 

 ففيه الضعيف, بل والموضوع.

األحكام على  يذكروممن صححه, ألن الرتمذي  :أي «والترمذي»قوله: 

 األحاديث التي يخرجها.

 ( 117/ 1قال الحافظ يف التلخيص الحبير:)  َحُه اْلُبَخاِريُّ فِيَما َحَكاُه َوَصحَّ

َبُه اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ بَِأنَُّه َلْو َكاَن َصِحيًحا ِعنَْدُه أَلَْخَرَجُه فِي َصِحيِحِه َوَهَذا َعنُْه التِّ  ْرمِِذيُّ َوَتَعقَّ

ي اْلعُ  تِِه لَِتَلقِّ ْستِيَعاَب ُثمَّ َحَكَم اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ َمَع َذلَِك بِِصحَّ
ِ
َنَُّه َلْم َيْلَتِزْم اال

ِ
َلَماِء َمْرُدوٌد أل
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ِة ُجْمَلة  مِْن لَ  ْسنَاُد َوَقبَِلُه مِْن َحْيُث اْلَمْعنَى َوَقْد َحَكَم بِِصحَّ ُه مِْن َحْيُث اْْلِ ُه بِاْلَقُبوِل َفَردَّ

َتهُ  َح اْبُن َمنَْدْه ِصحَّ َحُه َأْيًضا ابُْن  اأْلََحاِديِث اَل َتْبُلُغ َدَرَجَة َهَذا َواَل ُتَقاِرُبُه َوَرجَّ َوَصحَّ

د  اْلَبَغِوّي َوَمَداُرُه َعَلى َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيم  َعْن َسِعيِد ْبِن َسَلَمَة َعْن اْلُمنِْذِر  َوَأُبو ُمَحمَّ

 هـااْلُمِغيَرِة ْبِن َأبِي بُْرَدَة َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة. 

 ابن القيم  ومن فوائد الحديث ما قاله( 100/ 1كما يف عون المعبود:) 

ائِِل َحاَجًة إَِلى ِذْكِر َما َيتَِّصُل بَِمْسَأَلتِِه َأنَّ اْلُمْفتِي إَِذا ُس   َوَعلَِم َأنَّ لِلسَّ
ء 
ْ
ئَِل َعْن َشي

َياَدَة فِي اْلَجَواِب بَِقْولِِه اْلِحلُّ َمْيَتُتُه لَِتْتِميِم اْلَفائَِدِة وَ  َنَّ الزِّ
ِ
 اْسُتِحبَّ َتْعلِيُمُه إِيَّاُه أل

َ
ِهي

َْهِل الصَّ 
ِ
ائَِل مِنُْهْم َوَهَذا مِْن َمَحاِسِن اْلَفْتَوىِزَياَدٌة َتنَْفُع أل  .ْيِد َوَكَأنَّ السَّ

نِ  إِنَُّه َحِديٌث َعظِيٌم َأْصٌل مِْن ُأُصوِل الطََّهاَرةِ  تعالى:  قال الحافظ بن اْلُمَلقِّ

ة    َوَقَواِعَد ُمِهمَّ
 .ُمْشَتِمٌل َعَلى َأْحَكام  َكثِيَرة 

  :َقاَل اْلُحَمْيِديُّ  :اِويَقاَل اْلَماَوْرِديُّ فِي اْلحَ 
ُّ
افِِعي َهَذا اْلَحِديُث نِْصُف ِعْلِم  :َقاَل الشَّ

 .الطََّهاَرةِ 

  .وأخرجه الرتمذي والنسائي وبن َماَجهْ  :َقاَل المنذري

  .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح  :َوَقاَل التِّْرمِِذيُّ 

َد ْبَن إِْسمَ  :َوَقاَل التِّْرمِِذيُّ  ُهَو  :اِعيَل اْلُبَخاِريَّ َعْن َهَذا اْلَحِديِث َفَقاَل َسَأْلُت ُمَحمَّ

  .َحِديٌث َصِحيٌح 

 
ُّ
َْجِل  :َقاَل اْلَبْيَهِقي

ِ
ِحيِح أل اِج فِي الصَّ ْجُه اْلُبَخاِريُّ َوُمْسلُِم ْبُن اْلَحجَّ َوإِنََّما َلْم ُيَخرِّ

 ها .ْبِن َأبِي بُْرَدةَ اْختاَِلف  َوَقَع فِي اْسِم َسِعيِد ْبِن َسَلَمَة َواْلُمِغيَرةِ 

بنقل والصحيح عند أهل العلم هو الحديث الذي يتصل سنده  :«وصححه»قوله: 

 وال معلاًل. امنتهاه ولم يكن شاذً العدل الضابط عن مثله إلى 

 : تضمن خمسة شروطوتفصيل ذلك أن الحديث يحكم له بالصحة إذا 
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 .وحفظهم ضبط الرواة :لثالثا .عدالة الرواة :الثاين     .السند اتصال: األول

 من الشذوذ, وهو المخالفة لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر اأن يكون سالمً  :الرابع

 .اعددً 

من العلة الخفية القادحة يف صحة الحديث, وهو مراتب  اأن يكون سالمً  :الخامس

 .وأصحها ما اتفق عليه الشيخان على ما تقدم
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 طهارة المياه

 اْلُخْدِريِّ َوَعْن أَ ) – 2
  -  - بِي َسِعيد 

ِ
إِنَّ اْلَماَء » :ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ُسُه َشْيءٌ  َحُه َأْحَمدُ  َأْخَرَجُه الثَّاَلَثُة, .(1)«َطُهوٌر َلَ ُينَجِّ  (.َوَصحَّ

  الشرح: 
, هو سعد بن مالك بن سنان الخدري : «عن أبي سعيد الخدري »قوله: 

(, 1100يف رواية الحديث, فقد روى عنه ) ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  وهو من المكثرين عن

من صغار األنصار استصغر بأحد واستشهد أبوه هبا وغزى ما بعدها, مات سنة وكان 

 .أربع وسبعين وقيل أربع وستين وقيل خمس وستين, واهلل أعلم

                                                           

ويف  ,وهو حديث صحيح بشواهده (,44)والرتمذي  (,324)والنسائي  (,40)أخرجه أبو داود  (1)

ويف إسناده عبيد اهلل بن عبد  ,لكن رجح الدارقطني الطريق التي أخرجها المذكورون ,ه اختالفإسناد

وقيل: عبيد اهلل بن عبد الرحمن بن رافع وهو مجهول الحال؛ وللحديث شواهد نذكر  ,اهلل بن رافع

ا كم ,أخرجه القاسم بن أصبغ يف مصنفه ,من حديث سهل بن سعد رضي اهلل عنهمااألول: بعضها: 

من حديث ابن  الثاين:ويف إسناده عبد الصمد بن أبي سكين الحلبي وهو مجهول.  (,2) يف التلخيص

وهو من طريق  (,100) وابن خزيمة (322)والنسائي ( 2100)عند أحمد  ,عباس رضي اهلل عنهما

وفيه  (221)حديث أبي أمامة عند ابن ماجه الثالث: وهي رواية مضطربة.  ,سماك عن عكرمة

ويف  (4042)حديث عائشة رضي اهلل عنها عند أبي يعلى الرابع: بن سعد ضعيف جًدا.  رشدين

حديث جابر عند ابن ماجة الخامس: كما يف الفتح. ورجح ابن رجب وقفه  ,إسناده شريك القاضي

ويف سنده طريف ابن هشام مرتوك, وشريك ضعيف. وصحح الحديث اْلمام أحمد بن  (220)

وصححه من المتأخرين كما ذكر ذلك الحفاظ يف التخليص,  ,ابن حزمو ,ويحيى بن معين ,حنبل

 ,وكان يحتج به شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه اهلل(, 14العالمة األلباين يف اْلرواء رقم )

يف مبحثه على منتقى ابن  ,وشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه اهلل تعالى على تصحيحه

 الجارود. 
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  فيه قصة: الحديثو «ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهَّلل »قوله: 
ِ
ُأ ": ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه قِيَل لَِرُسوِل اهلل َأَنَتَوضَّ

  (1) مِْن بِئِْر ُبَضاَعةَ 
ِ
 بِْئٌر ُيْطَرُح فِيَها اْلِحَيُض َوَلْحُم اْلكاَِلِب َوالنَّْتُن؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلل

َ
َوِهي

ُسُه َشْيءٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص   .«إن اْلَماُء َطُهوٌر ََل ُينَجِّ

 قال:  :(40ويف لفظ ألبي داود )
ِ
َلُه: إِنَُّه ُيْسَتَقى  َوُهَو ُيَقاُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اهلل

 بِْئٌر ُيْلَقى فِيَها ُلُحوُم اْلكاَِلِب, َواْلَمَحايُِض َوَعِذُر النَّاِس؟ 
َ
َلَك مِْن بِْئِر ُبَضاَعَة, َوِهي

 
ِ
ُسُه َشْيءٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل َرُسوُل اهلل , َقاَل َأُبو َداُوَد: وَسِمْعت ُقتَْيبََة «إِنَّ الَْماَء َطُهوٌر ََل ُينَجِّ

, َقاَل: َسَأْلُت َقيَِّم بِْئِر ُبَضاَعَة َعْن ُعْمِقَها؟ َقاَل: َأْكَثُر َما َيُكوُن فِيَها اْلَماُء إَِلى بْ  َن َسِعيد 

  اْلَعْوَرِة.اْلَعاَنِة, ُقْلُت: َفإَِذا َنَقَص, َقاَل: ُدوَن 

ْرُت َأَنا بِْئَر ُبَضاَعَة بِِرَدائِي َمَددْ  "َقاَل َأُبو َداُوَد:  ُتُه َعَلْيَها, ُثمَّ َذَرْعُتُه َفإَِذا َعْرُضَها َوَقدَّ

ا َكا ِذي َفتََح لِي َباَب اْلُبْسَتاِن َفَأْدَخَلنِي إَِلْيِه, َهْل ُغيَِّر بِنَاُؤَها َعمَّ , َوَسَأْلُت الَّ َنْت ِستَُّة َأْذُرع 

ْوِن   ."َعَلْيِه؟ َقاَل: اَل, َوَرَأْيُت فِيَها َماًء ُمَتَغيَِّر اللَّ

 الخطابي اْلمام ال ق( 30/ 1يف معالم السنن):  قد يتوهم كثير من الناس

هذا كان منهم عادة وأهنم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا  أنإذا سمع هذا الحديث 

وتعمدا وهذا ما ال يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضال عن مسلم ولم يزل من عادة 

اه وصوهنا عن النجاسات فكيف الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المي

يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين. 

والماء يف بالدهم أعز والحاجة إليه أمس أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهاهنم له, 

من تغوط يف موارد الماء ومشاِرِعه فكيف من اتخذ عيون  ملسو هيلع هللا ىلصوقد لعن رسول اهلل 

رصدا ألنجاس ومطرحا لألقذار, هذا ما ال يليق بحالهم, وإنما كان هذا  الماء ومنابعه

من أجل أن هذه البئر موضعها يف َحدور من األرض وأن السيول كانت تكسح هذه 

                                                           

 لضاد, وقيل: بكسر الباء.بضم الباء وفتح ا (1)
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األقذار من الطرق واألفنية وتحملها فتلقيها فيها وكان الماء لكثرته ال يؤثر فيه وقوع 

عن شأهنا ليعلموا حكمها يف الطهارة  ملسو هيلع هللا ىلص هذه األشياء وال يغيره فسألوا رسول اهلل

 هـا .شيءوالنجاسة فكان من جوابه لهم أن الماء ال ينجسه 

  استخدام املاء يف رفع احلدث:حكم 

 .طالق إال الماءوأجمعوا على أن الحدث ال يرفعه عند اْل

أن الماء طهور ال ينجسه شيء, ومع ذلك  :القاعدة التي دل عليها هذا الحديثو

, [11]األنفال:  { چ چ} :يف الطهارة, ورفع الحدث غيره لقوله تعالى ال يجزئ

 رفع الحدثفال يُ  ,[43]النساء:  { چ چ چ ڃ ڃ ڃ} :قول اهلل ول

, أو المرق, أو النبيذ, أو بشيء من المائعات مما خرج عن مسمى الماء بالعصائر

أن الوضوء إنما وقد جّوَز الوضوء به شيخ اْلسالم وابن القيم, والصحيح المطلق, 

 .بالماء, ما دام على اسميته, و وصفه, على ما سيأيت إن شاء اهلل  يكون

   اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى قولين غري املاء:إزالة النجاسة بحكم: 
إلى هذا ذهب الشافعي, والجمهور أن النجاسة ال تزال إال بالماء,  قولاألول: 

يف  احد من أهل العلم, وهو ترجيح ابن قدامة وغير ووأحمد يف رواية ومالك, 

 المغني.

ز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر, ورواية عن أحمد أنه يجوأبي حنيفة  قولالثاين: 

, وهو الصحيح, فإن النجاسة إذا وقعت يف واختار هذا القول العالمة ابن عثيمين 

 .مزيل للعين بكل مائع طاهر إزالتها أالثوب, أو الجسم, أجز

 وأما حديث َأْسَماءَ 
َّ
َفَقاَلْت: َأَرَأْيَت إِْحَداَنا َتِحيُض  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَلْت: َجاَءِت اْمَرَأٌة النَّبِي
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 ,(1) «َتُحتُُّه، ُثمَّ َتْقُرُصُه بِاْلَماِء، َوَتنَْضُحُه، َوُتَصلِّي فِيهِ »فِي الثَّْوِب, َكْيَف َتْصنَُع؟ َقاَل: 

اء, وإنما الماء هو األكثر وجوًدا, واألعظم إزالة أن النجاسة ال تزول إال بالم فيهفليس 

 للنجس.

أن الماء المطلق,  ملسو هيلع هللا ىلصحرف توكيد, فيؤكد لهم النبي إن:  «إن الماء طهور»قوله: 

 فيه, أنه طاهر يف ذاته, مطهر لغيره. تالذي لم يتغير بسبب نجاسة وقع

عمه, أو ط هذا مطلق وسيأيت تقييده أنه ينجس إذا تغير :«َل ينجسه شيء»قوله: 

 .ريحه, أو لونه, بنجاسة تقع فيه

  قال الخطابي( 30/ 1يف معالم السنن):  يريد الكثير منه الذي صفته

صفة ماء هذه البئر يف غزارته وكثرة جمامه ألن السؤال إنّما وقع عنها بعينها فخرج 

 اهـ  .عليهاالجواب 

 أبو داود والرتمذي والنسائي. أي: «أخرجه الثالثة» قوله: 

فإن  ,القبول: أي حكم له بالصحة, وهي أعلى درجات «وصححه أحمد»قوله: 

والحمد , وقد أخرجه أيضا يف مسنده ,ضعيفوالحديث ينقسم إلى صحيح وحسن 

 هلل رب العالمين.

       

  

                                                           

 (.201(, مسلم )220أخرجه البخاري ) (1)
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 تغير الماء بالنجاسة

3 – ( 
ِّ
ُسُه إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل    َوَعْن َأبِي ُأَماَمَة اْلَباِهلِي اْلَماَء َطُهوٌر، ََل ُينَجِّ

َفُه َأُبو  .(1)«َشْيٌء، إَِلَّ َما َغَلَب َعَلى ِريِحِه، َوَطْعِمِه، َوَلْونِهِ  َأْخَرَجُه اْبُن َماَجْه, َوَضعَّ

 (.(2)َحاتِم  

4 – ( 
ِّ
بِنََجاَسٍة َتْحُدُث  ;ُنهُ اْلَماُء َطاِهٌر إَِلَّ إِْن َتَغيََّر ِريُحُه، َأْو َطْعُمُه، َأْو َلوْ »: َولِْلَبْيَهِقي

 (.(3)«فِيهِ 

 الشرح: 
 .عالمة نجاسة الماءلبيان  :الحديث ساق المصنف 

 الباهلي  بن الحارث هو صدي بن عجالن :«عن أبي أمامة الباهلي »قوله: 

 . ه 74 :سكن الشام مات سنة وأرضاه

 بِي ُأَماَمَة أَ  فعنله وأنه كثير الصيام,  - ملسو هيلع هللا ىلص -ثبت يف مسند أحمد دعاء النبي 

                                                           

ورشدين شديد  ,من طريق رشدين بن سعد (3)والدارقطني يف السنن  (,221)أخرجه ابن ماجه  (1)

وقد ساق طرق الحديث وشواهده الحافظ ابن حجر رحمه اهلل يف  ,وقد اضطرب يف إسناده ,الضعف

ونقل النووي يف شرح  (3)وابن الملقن يف البدر المنير رقم  (,10) رقم( 23/ 1)التلخيص الحبير 

إال ما غلب »والضعف يف اْلستثناء من قوله  اهـ,اتفاق المحدثين على تضعيفه ( 1/110)المهذب 

فقال: وهذا غير قوي إال أنا ال نعلم يف نجاسة  (240 /1)وضعفه البيهقي يف الكربى « على طعمه..

 وجمهور العلماء على العمل به. ,وضعفه غيرهم اهـ الماء إذا تغير خالًفا

قال أبي يوصله »فقال:  (44/ 1)« العلل»ونقل إعالل أبي حاتم ولده يف  (221)أخرجه ابن ماجة  (2)

 ,ورشدين ليس بقوي ,عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ,يقول: عن أبي إمامة ,رشدين بن سعد

 «.والصحيح مرسل

وهو مدلس وقد عنعن. وله  ,ويف إسناده بقية بن الوليد (240 - 120)« كربىال»البيهقي يف أخرجه  (3)

 طريق آخر ولكنها ضعيفة أيًضا.
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 "َقاَل: 
ِ
َهاَدِة.  ملسو هيلع هللا ىلصَأْنَشَأ َرُسوُل اهلل , اْدُع اهلَل لِي بِالشَّ

ِ
َغْزَوًة َفَأَتْيُتُه َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

ْمُهْم َوَغنِّْمُهمْ »َفَقاَل:   «اللُهمَّ َسلِّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص. َقاَل: َفَسلِْمنَا َوَغنِْمنَا. َقاَل: ُثمَّ َأْنَشَأ َرُسوُل اهلل

َهاَدِة. َفَقاَل: َغْزوً  , اْدُع اهلَل لِي بِالشَّ
ِ
ْمُهْم »ا َثانًِيا, َفَأَتْيُتُه َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل اللُهمَّ َسلِّ

 .(1)«اَل: َفَسلَّْمنَا َوَغنِْمنَا. قَ «َوَغنِّْمُهمْ 

ته ال ينجس بمجرد يأن الماء على طهور :أي «إن الماء َل ينجسه شيء»قوله: 

النجاسة على ما يأيت إن حتى يتغير طعمه أو ريحه أو لونه بسبب  وقوع النجاسات فيه

 .شاء اهلل

 .«الماء طهور َل ينجسه شيء», ويشهد له ما تقدم من حديث أبي سعيد 

اق الشجر, ركالماء المستخدم, والعجين, وما الورد, وأو وأما غير النجاسات:

ء طاهًرا, وأنزله من السماء خلق الما ونحو ذلك من الغبار؛ فإهنا ال تنجسه, فاهلل 

 طاهًرا, ويخرج من األرض طاهًرا. 

إال أنه حتى يتغير بالنجاسة وهذا وصف للماء المطلق, فإنه ال ينجسه شيء, 

 .إن شاء اهللتوجيهه وبيان ما يتعلق به , وسيأيت يشكل ما يأيت من حديث القلتين

 وهذا يعرف بالشم.: «إَل ما غلب على ريحه»قوله: 

 وهذا يعرف بالطعم باللسان والتذوق.: «و طعمه»قوله: 

وهذا يعرف بالنظر, وال يلزم تغير جميع الصفات بل لو تغير : «ولونه»قوله: 

 .أحدها بسبب النجاسة لحقته النجاسة

أخشم ال يشم,  فبعضهم ,ر على أصناف الناسجعل األموسبحان اهلل الحكيم! 

 عت طرق معرفة النجاسات.وبعضهم قد ال يبصر؛ فتنو ,وبعضهم قد ال يطعم

                                                           

 (, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل.22140أخرجه أحمد ) (1)
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 فالذي ال يشم: يعرف النجاسة بلوهنا, أو بطعمها.

 والذي ال يطعم: يعرف النجاسة بلوهنا, أو بشمها.

 أو بشمها, وهكذا. ,لذي ال يرى: يعرف النجاسة بطعمهاوا

محمد بن يزيد القزويني, صاحب  هو أبو عبد اهلل :«أخرجه ابن ماجه»قوله: 

 .عة, من حيث ترتيب السنن, وهي السادسة يف األمهات الستالسنن, وسننه هي الراب

يف العلل, وهو كتاب نفيس, يسأله ولده عبد  :أي «وضعفه أبو حاتم»قوله: 

 عن كثير من األحاديث, فيجيب عليه, كما أن الرتمذي  الرحمن بن أبي حاتم 

 ة.فيجيب عليه, فيستفيد العلماء علوًما كثير كان يسأل اْلمام البخاري 

بن علي بن موسى  وهو أبو بكر أحمد بن الحسين :«وللبيهقي»قوله: 

, أحد الذين نصروا المذهب الشافعي, وألف (427المتوىف ) البيهقي الخسروجردي

 فيه السنن الكربى, والصغرى, والخالفيات, والسنن واآلثار, وغير ذلك.

َي فهو إلى األشعرية أقرب, كما يظهر ذلك من كوأما يف المعتقد:  تابه المفيد إذا ُعرِّ

 من كالم الخطابي الذي يضيفه البيهقي؛ االسماء والصفات.

فهو كتاب جامع ألدلة يف أسماء اهلل وصفاته, يف مواطن كثيرة, ولكن إذا قال: قال 

يأيت بالتأويل المخالف لعقيدة السلف الصالح حيث الخطابي, جاءت الطامة, 

 رضوان اهلل عليهم.

 الماء المطلق األصل فيه الطهارة. :أي «الماء طاهر»قوله: 

 .مما يقع فيه من النجاسات وغيرها :أي «َل ينجسه شيء»قوله: 

هذه الزيادة ويف : «بنجاسة تحدث فيه إَل إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه »قوله: 

أن ليس كل تغير ينجس الماء, وإنما التغير الذي ينجس الماء؛ هو  منما تقدم, لبيان 

 فيه.وقعت نجاسة  من ما كان
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وخرج به ما وقع ما يقع فيه من غير النجاسات كما تقدم بيانه,  ذه الزيادةخرج هبو

 .رى ضعيف؛ إال أن اْلجماع قائم عليهوالحديث كما تفيه النجاسة ولم يتغير 

  قال الحافظ فِي اْلِعَلِل:  :(131/ 1التلخيص )يف 
ُّ
اَرُقْطنِي َهَذا َقاَل الدَّ

َيْرِويه ِرْشِديُن ْبُن َسْعد  َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َصالِح  َعْن َراِشِد ْبِن َسْعد  َعْن َأبِي ُأَماَمَة  اْلَحِديُث 

َوَخاَلَفُه اأْلَْحَوُص ْبُن حكيم فرواه عن راشد ْبِن َسْعد  ُمْرَساًل َوَقاَل َأُبو ُأَساَمَة َعْن 

اَرقُ  : َما اأْلَْحَوِص َعْن َراِشد  َقْوُلُه َقاَل الدَّ
ُّ
افِِعي  َواَل َيثُْبُت َهَذا اْلَحِديُث َوَقاَل الشَّ

ُّ
ْطنِي

 
ِّ
مِْن َوْجه   ملسو هيلع هللا ىلصُقْلت مِْن َأنَُّه إَذا َتَغيََّر َطْعُم اْلَماِء َوِريُحُه َوَلْوُنُه َكاَن َنِجًسا ُيْرَوى َعْن النَّبِي

ةِ   اَل َأْعَلُم َبْينَُهْم ِخاَلًفا. اَل ُيْثبُِت َأْهُل اْلَحِديِث مِْثَلُه َوُهَو َقْوُل اْلَعامَّ

ُثوَن َعَلى َتْضِعيِفِه َوَقاَل اْبُن اْلُمنِْذِر َأْجَمَع اْلُعَلَماُء َعَلى  :َوَقاَل النََّوِويُّ  اتََّفَق اْلُمَحدِّ

ًنا َأْو ِريًحا َفُهَو َأنَّ اْلَماَء اْلَقلِيَل َواْلَكثِيَر إَذا َوَقَعْت فِيِه َنَجاَسٌة َفَغيََّرْت َلُه َطْعًما َأْو َلوْ 

 اهـ .َنِجس

  َأْجَمَع َأْهُل اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ اْلَماَء  :(240/ 1قال ابن المنذر يف األوسط )و

ا اْلَقلِيَل َأِو اْلَكثِيَر إَِذا َوَقَعْت فِيِه َنَجاَسٌة َفَغيََّرِت النََّجاَسُة اْلَماَء َطْعًما, َأْو َلْوًنا, َأْو ِريحً 

ْغتَِساُل بِِه. َوَأْجَمُعوا َعَلى َأنَّ اْلَماَء َأنَُّه 
ِ
َنَجٌس َما َداَم َكَذلَِك, َواَل َيْجِزي اْلُوُضوُء َواال

ُجِل مَِن اْلَبْحِر َأْو َنْحُو َذلَِك إَِذا َوَقَعْت فِيِه َنَجاَسٌة َفَلْم ُتَغيِّْر َلُه َلْوًنا, وَ  اَل اْلَكثِيَر مِْثُل الرَّ

َهاَرِة َقْبَل َطْعًما, َواَل ِري  هـا .َأْن َتَقَع فِيِه النََّجاَسةُ ًحا َأنَُّه بَِحالِِه فِي الطَّ

 ( 21/30وقال شيخ اْلسالم كما يف المجموع):  ا اْلَماُء إَذا َتَغيََّر َوَأمَّ

ا َما َلْم َيَتَغيَّْر َفِفيِه َأْقَواٌل  تَِّفاِق. َوَأمَّ
ِ
 َمْعُروَفٌة: بِالنََّجاَساِت: َفإِنَُّه َينُْجُس بِاال

اَل َينُْجُس. َوُهَو َقْوُل َأْهِل اْلَمِدينَِة َوِرَواَيُة اْلَمَدنِيِّيَن َعْن َمالِك  َوَكثِير  مِْن  َأَحُدَها: 

َواَياِت َعْن َأْحَمد اْخَتاَرَها َطائَِفٌة مِْن َأْصَحابِِه َوَنَصَرَها ابُْن  َأْهِل اْلَحِديِث َوإِْحَدى الرِّ

 ْلُمْفَرَداِت؛ َواْبُن اْلَبنَّاِء َوَغيُْرُهَما.َعِقيل  فِي ا
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. َوالثَّانِي:  يَن َعْن َمالِك  َ ِرَواَيُة اْلَبْصِريِّ
 َينُْجُس َقلِيُل اْلَماِء بَِقلِيِل النََّجاَسِة. َوِهي

َواَيِة اأْلُْخَرى  َوالثَّالُِث:  ِّ َوَأْحَمد فِي الرِّ
افِِعي ا َطائَِفٌة مِْن اْخَتاَرهَ  -َوُهَو َمْذَهُب الشَّ

  -َأْصَحابِِه 
ُّ
افِِعي َتْيِن َوالشَّ َتْيِن َوَغْيِرِهَما. َفَمالٌِك اَل َيُحدُّ اْلَكثِيَر بِاْلُقلَّ اْلَفْرُق َبْيَن اْلُقلَّ

َتْيِن. اِن اْلَكثِيَر بِاْلُقلَّ  َوَأْحَمد َيُحدَّ

ابُِع:  ُس مِنُْه َما َأْمَكَن اْلَفْرُق َبْيَن اْلَبْوِل َواْلَعِذَرِة اْلَما َوالرَّ ُل ُينَجِّ ئَِعِة َوَغْيِرِهَما َفاأْلَوَّ

َتْيِن َفَصاِعًدا. َوَهَذا  ُس اْلُقلَّ َنْزُحُه ُدوَن َما َلْم ُيْمكِْن َنْزُحُه بِِخاَلِف الثَّانِي؛ َفإِنَُّه اَل ُينَجِّ

َواَياِت َعْن َأْحَمد َواْختَِياُر َأْكَثِر َأْصَحابِِه.  َأْشَهُر الرِّ

َأنَّ اْلَماَء َينُْجُس بُِماَلَقاِة النََّجاَسِة َسَواٌء َكاَن َقلِياًل َأْو َكثِيًرا؛ َوَهَذا َقْوُل  َواْلَخامُِس: 

وا َما اَل َيِصُل إَلْيِه: بَِما اَل  ُسُه. ُثمَّ َحدُّ  َأبِي َحنِيَفَة َوَأْصَحابِِه َلكِْن َما َلْم َيِصْل إَلْيِه اَل ُينَجِّ

كُ  ِئ َأْو  َيَتَحرَّ َأَحُد َطَرَفْيِه بَِتْحِريِك الطََّرِف اآْلَخِر. ُثمَّ َتنَاَزُعوا: َهْل ُيَحدُّ بَِحَرَكِة اْلُمَتَوضِّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن بَِمْسِجِدِه َفَوَجُدوُه َعَشَرَة َأْذُرع  فِي َعَشَرةِ  َر َذلَِك ُمَحمَّ اْلُمْغَتِسِل؟ َوَقدَّ

. َوَتنَاَزُعوا فِي ا آْلَباِر إَذا َوَقَعْت فِيَها َنَجاَسٌة: َهْل ُيْمكُِن َتْطِهيُرَها؟ َفَزَعَم المزين: َأْذُرع 

اَل  ِء َأنَُّه اَل ُيْمكُِن. َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َوَأْصَحاُبُه. ُيْمكُِن َتْطِهيُرَها بِالنَّْزِح َوَلُهْم فِي َتْقِديِر الدِّ

 َأْقَواٌل َمْعُروَفٌة.

اِدُس:   فِيِه َقوْ  َوالسَّ
َ
ُسوَن َما َباَل فِيِه اْلَبائُِل ُدوَن َما ُأْلِقي ِذيَن ُينَجِّ ُل َأْهِل الظَّاِهِر الَّ

ُسوَن َما ِسَوى َذلَِك إالَّ بِالتََّغيُِّر.  اْلَبْوُل َواَل ُينَجِّ

نََّجاَسُة بِاْلَماِء: َهْل َوَأْصُل َهِذِه اْلَمْسَأَلِة مِْن ِجَهِة اْلَمْعنَى: َأنَّ اْختاَِلَط اْلَخبِيِث َوُهَو ال

ُيوِجُب َتْحِريَم اْلَجِميِع َأْم ُيَقاُل: َبْل َقْد اْسَتَحاَل فِي اْلَماِء َفَلْم َيْبَق َلُه ُحْكٌم؟ 

ْحتَِراُز مِ 
ِ
ِل؛ ُثمَّ َمْن اْستَْثنَى اْلَكثِيَر َقاَل: َهَذا َيُشقُّ اال ُسوَن َذَهُبوا إَلى اْلَقْوِل اأْلَوَّ ْن َفاْلُمنَجِّ

ُوُقوِع النََّجاَسِة فِيِه َفَجَعُلوا َذلَِك َمْوِضَع اْستِْحَسان  َكَما َذَهَب إَلى َذلَِك َطائَِفٌة مِْن 

ا َأْصَحاُب َأبِي َحنِيَفَة َفَبنَْوا اأْلَْمَر َعَلى ُوُصوِل النََّجاَسِة  ِّ َوَأْحَمد. َوَأمَّ
افِِعي َأْصَحاِب الشَّ
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رُ  وُه بِاْلَحَرَكِة َأْو بِاْلِمَساَحِة فِي الطُّوِل َواْلَعْرِض ُدوَن اْلُعْمِق. َوَعَدِم ُوُصولَِها َوَقدَّ

ُل َوَأنَُّه متى ُعلَِم َأنَّ النََّجاَسَة َقْد اْسَتَحاَلْت َفاْلَماُء َطاِهٌر َسَواٌء  َواُب: ُهَو اْلَقْوُل اأْلَوَّ َوالصَّ

يِّبَاِت َكاَن َقلِياًل َأْو َكثِيًرا َوَكَذلَِك فِي اْلَمائِ  َنَّ اهلَل َتَعاَلى َأَباَح الطَّ
ِ
َعاِت ُكلَِّها َوَذلَِك أل

يِِّب بِِصَفاتِِه َفإَِذا َكاَنْت ِصَفاُت اْلَماِء َوَغْيِرِه  َم اْلَخَبائِِث َواْلَخبِيُث ُمَتَميٌِّز َعْن الطَّ َوَحرَّ

يِِّب ُدوَن اْلَخبِيِث: َوَجَب ُدُخوُلُه فِي اْلَحاَل   اهـ« ِل ُدوَن اْلَحَرامِ ِصَفاِت الطَّ
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 حكم الماء إذا بلغ القلتين 

 ْبِن ُعَمرَ ) – 2
ِ
     َوَعْن َعْبِد اهلل

ِ
َتْيِن، َلْم » :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل إَِذا َكاَن اْلَماَء ُقلَّ

  .«(1)َيْحِمْل اْلَخَبَث 

: َحُه اْبُن ُخَزْيَمَة, َواْبُن ِحبَّاَن َأْخَرَجُه ا. (2) «َلْم َينُْجْس » َوفِي َلْفظ  أْلَْرَبَعُة, َوَصحَّ

 (. َوالَحاكِمُ 

 الشرح: 
هو أبو عبد الرحمن: عبد اهلل بن عمر بن : «عن عبد اهَّلل بن عمر »قوله: 

, وكان من عباد ملسو هيلع هللا ىلصالخطاب العدوي, من المكثرين يف رواية الحديث عن النبي 

َقاَل:  من حديث اْبِن ُعَمَر,  :البخاري ففي, , ومن المبشرين بالخيرالصحابة 

" 
ِ
ُجُل فِي َحَياِة َرُسوِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الرَّ

ِ
َها َعَلى َرُسوِل اهلل , ملسو هيلع هللا ىلص, إَِذا َرَأى ُرْؤَيا, َقصَّ

 
ِّ
َها َعَلى النَّبِي َناُم , َقاَل: َوُكنُْت ُغاَلًما َشابًّا َعَزًبا, َوُكنُْت أَ ملسو هيلع هللا ىلصَفَتَمنَّْيُت َأْن َأَرى ُرْؤَيا َأُقصُّ

 
ِ
, َفَرَأْيُت فِي النَّْوِم َكَأنَّ َمَلَكْيِن َأَخَذانِي َفَذَهَبا بِي ملسو هيلع هللا ىلصفِي اْلَمْسِجِد َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل

 اْلبِْئِر, َوإَِذا َلَها َقْرَناِن َكَقْرَنِي اْلبِْئِر, َوإَِذا فِيَها َناٌس 
ِّ
ٌة َكَطي َ َمْطِويَّ

 َقْد إَِلى النَّاِر, َفإَِذا ِهي

                                                           

 .«خبث»يف المخطوط  (1)

 (,217)وابن ماجه  ,(40) والرتمذي (,327 ,22)والنسائي  (,42 ,44 ,43)أبو داود  أخرجه (2)

صحيح على وقال الحاكم:  (,1240)وابن حبان  (,132)والحاكم  (,02)وصححه ابن خزيمة 

: قال يحيى بن معينوصححه,  (4)وقد احتجا بجميع رواته, وهو مخرج يف البدر المنير  ,شرطهما

ة والبصرة على إسناده جيد. كما نقله ابن الملقن وقال: فثبت الحديث باتفاق أهل المدينة والكوف

وذكر ابن الملقن وغيره أن  (4)حديث عبيد اهلل بن عبد اهلل... وذكره. وخرجه الحافظ يف التلخيص 

وصححه األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي  اهـ.  الحديث أعل باْلضطراب يف متنه وإسناده ودافع عنه

 (. 04(, وأقر تصحيحه شيخنا الحجوري يف تخريج الصغرى للبيهقي )24داود )
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 مَِن النَّاِر, عَ 
ِ
 مَِن النَّاِر, َأُعوُذ بِاهلل

ِ
 مَِن النَّاِر, َأُعوُذ بِاهلل

ِ
َرْفُتُهْم, َفَجَعْلُت َأُقوُل: َأُعوُذ بِاهلل

ْتَها َحْفَصُة, َعَلى  َقاَل َفَلِقَيُهَما َمَلٌك َفَقاَل لِي: َلْم ُتَرْع, َفَقَصْصُتَها َعَلى َحْفَصَة, َفَقصَّ

 
ِ
 , فَ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل

ُّ
ْيلِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل النَّبِي ُجُل َعْبُد اهَّللِ َلْو َكاَن ُيَصلِّي ِمَن اللَّ  .(1)«نِْعَم الرَّ

 بعد ذلك ال ينام من الليل إال قلياًل. فكان عبد اهلل بن عمر 

َرَأْيُت فِي اْلَمنَاِم َكَأنَّ فِي َيِدي "َقاَل:  من حديث اْبِن ُعَمَر,  :وما ثبت يف مسلم

, َوَلْيَس َمَكاٌن ُأِريُد مَِن اْلَجنَِّة إاِلَّ َطاَرْت إَِلْيِه, َقاَل َفَقَصْصُتُه َعَلى َحْفَصَة, قِْطَعَة إِْستَ  ْبَرق 

 
ِّ
ْتُه َحْفَصُة َعَلى النَّبِي  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقصَّ

ُّ
 .(2)"«َأَرى َعْبَد اهَّللِ َرُجاًل َصالًِحا»: ملسو هيلع هللا ىلص, َفَقاَل النَّبِي

 .وهو ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

 ( 1/134قال الحافظ يف التلخيص):  :إسناده على شرط قال ابن مندة

  .يرـــــمسلم, ومداره على الوليد بن كث

فقيل: عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير. وقيل: عنه عن محمد بن عباد بن جعفر. 

 وتارة: عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر. وتارة: عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر. 

أن هذا ليس اضطراًبا؛ ألن بعض أهل العلم قد ضعف الحديث واب: والج

 باالضطراب قادًحا؛ فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوًظا انتقال من ثقة إلى ثقة. 

الصواب أنه عن الوليد بن كثير, عن محمد بن عباد بن جعفر, عن وعند التحقيق: 

ن جعفر بن الزبير, وعن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر المكرب, وعن محمد ب

عبد اهلل بن عمر المصغر, ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم, وقد رواه الجماعة 

عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين. وله طريق ثالثة أخرجها الحاكم 

بن وغيره من طريق حماد بن سلمة عن العاصم بن المنذر عن عبد اهلل بن عبد اهلل 

                                                           

 (.2400(, ومسلم )1122, 1121أخرجه البخاري ) (1)

 (.2407أخرجه مسلم )( 2)
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 عمر عن أبيه. 

إسناده جيد, فقيل له: فإن ابن علية لم وسئل ابن معين عن هذه الطريق, فقال: 

 يرفعه, فقال: وإن لم يحفظه ابن علية, فالحديث جيد اْلسناد. 

ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب وقال ابن عبد الرب يف التمهيد: 

ثر, ألن الحديث تكلم فيه جماعة من ضعيف من حيث النظر, غير ثابت من جهة األ

 أهل العلم, وألن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما, من أثر ثابت وال إجماع. 

 حديث معلول, رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه. وقال يف االستذكار: 

 يثبت.  إنما لم نقل به؛ ألن مقدار القلتين لمقال الطحاوي: 

ث قد صحيحه بعضهم, وهو صحيح على طريقة هذا الحدي قال ابن دقيق العيد:

الفقهاء؛ ألنه وإن كان مضطرب اْلسناد مختلفا يف بعض ألفاظه, فإنه يجاب عنها 

بجواب صحيح؛ ألنه يمكن الجمع بين الرواية, ولكني تركته؛ ألنه لم يثبت عندنا 

  اهـشرعًا تعين مقدار القلتين.  بطريق استقاللي يجب الرجوع إليه

 :الحديث إلى اْلعالل أقرب؛ وإن كان قد الصة يف الحديث: الخ أقول

صححه جمع من المتقدمين والمتأخرين, لكن مع ذلك الحكم لما تقدم من حديث 

 . , أن الماء ال ينجسه شيءأبي سعيد وأبي أمامة 

 المراد هبم أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه.: «اَلربعة»قوله: 

السلمي  محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر هو: «وصححه ابن خزيمة»قوله: 

صاحب الصحيح, وكتاب التوحيد, وغير ذلك من  هـ(311المتوىف ) ,النيسابوري

يه تجوز, ألن فيه الكتب, وهو من أئمة السنة؛ إال أن وصف كتابه بالصحيح ف

 .الضعيف, وغيره

 البستي, بن أحمد بن حبان وهو أبو حاتم محمد بن حبان: «وابن حبان»قوله: 
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صاحب الصحيح, وهذا اللفظ فيه تجوز, فهذه تلميذ ابن خزيمة هـ( 324المتوىف )

عنده تساهل كبير يف توثيق  التسمية ال تفيد صحة الحديث؛ ألن ابن حبان 

 المجاهيل ونحو ذلك.

إذا كان مقدار الماء قلتين, والقالل قد اختلف  :أي «إذا كان الماء قلتين»قوله: 

 قالل َهَجر وقيل من قالل الحجاز. فيها: فقيل: من

  ابن المنذر اْلمام قال  َواْخَتَلُفوا فِي َقْدِر " :(241/ 1) يف األوسط

َتْيِن؛  ُة َتَسُع اْلُقلَّ ِذي َذَكَرُه اْبُن ُجَرْيج  َقاَل: َرَأْيُت قاَِلَل َهَجَر, َفإَِذا اْلُقلَّ َفِفي اْلَحِديِث الَّ

 ِن َوَشْيًئا. قِْرَبَتْيِن َأْو قِْرَبتَيْ 

, َقاَل: 
ُّ
افِِعي َة قِْرَبَتْيِن َونِْصًفا, َفإَِذا َوفِيِه َقْوٌل َثان  َقاَلُه الشَّ ْحتَِياُط َأْن َتُكوَن اْلُقلَّ

ِ
َواال

َكاَن اْلَماُء َخْمَس قَِرب  َلْم َيْحِمْل َنِجًسا فِي َجرٍّ َكاَن َأْو َغْيِرِه, َوقَِرُب اْلِحَجاِز كَِباٌر, َواَل 

 . ِذي اَل َيْحِمُل النََّجاَسَة إاِلَّ بِِقَرب  كَِبار   َيُكوُن اْلَماُء الَّ

 َعْن َأْحَمَد ْبِن َحنَْبل  َقْواَلِن:  :َوفِيِه َقْوٌل َثالٌِث 
َ
 ُحكِي

َة َأَحُدُهَما:   قِْرَبَتاِن.َأنَّ اْلُقلَّ

, َوَلْم َيُقْل بِأَ َواآْلَخُر:  َتْيِن َخْمُس قَِرب  . َأنَّ اْلُقلَّ  يِّ قَِرب 

ا الَِّذي َنْعَتِمُد َعَلْيِه إَِذا َكاَن اْلَماُء َوفِيِه َقْوٌل َرابٌِع, َقاَلُه إِْسَحاُق ْبُن َراَهَوْيِه, َقاَل:  َأمَّ

َة َنْحُو اْلَخابَِيِة.  َنَّ اْلُقلَّ
ِ
؛ أل َتْيِن َوُهَما َنْحُو ِستِّ قَِرب   ُقلَّ

َتْيِن َخْمُس قَِرب  َلْيَس بَِأْكَبِر اْلِقَرِب َواَل بَِأْصَغِرَها. َوُهَو َأنَّ َوفِيِه َقْوٌل َخامٌِس:  اْلُقلَّ

 .  َهَذا َقْوُل َأبِي َثْور 

 قاَِلُل َهَجَر َمْعُروَفٌة ُمْسَتِفيَضٌة, َوَسِمْعنَا َوفِيِه َقْوٌل َساِدٌس: 
َ
َوُهَو َأنََّها اْلُحَباُب, َوِهي

. َذلَِك فِي َأْشَعاِرِهْم, َوَلْم َيجْ  ا. َهَذا َقْوُل َأبِي ُعَبْيد   َعْل لَِذلَِك َحدًّ

, َوَوكِيٌع,  َسابٌِع:َوفِيِه َقْوٌل  ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ َة, َوَكَذلَِك َقاَل َعْبُد الرَّ َة اْلَجرَّ َوُهَو َأنَّ اْلُقلَّ
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ا ُيوَقُف َعَلْيِه.   َوَيْحَيى ْبُن آَدَم, َوَلْم َيْجَعُلوا َذلَِك َحدًّ

َة َقْد ُيَقاُل لِْلُكوِز َحَكى َقبِيَصُة َأنَّ ُسْفَياَن الثَّْوِريَّ َصلَّى َقْوٌل َثامٌِن: َوفِيِه  َوُهَو َأنَّ اْلُقلَّ

ًة َمَعُه ُثمَّ َخَرَج بَِها.   َخْلَفُه فِي َشْهِر َرَمَضاَن, ُثمَّ َأَخَذ َنْعَلُه َوُقلَّ

تِي ُجِعَلْت مِْقَداًرا َبْيَن َما َغِة, َقاَل: َوفِيِه َقْوٌل َتاِسٌع, َقاَلُه َبْعُض َأْهِل اللُّ  ُة الَّ َواْلُقلَّ

ُه إَِذا َأَطاَقُه   َمْأُخوَذٌة مَِن اْستََقلَّ ُفاَلٌن بَِحْملِِه َوَأَقلَّ
َ
َينُْجُس مَِن اْلَماِء, َوَما اَل َينُْجُس ِهي

َنََّها تُ 
ِ
َيِت اْلكِيَزاُن قاَِلاًل؛ أل َقلُّ بِاأْلَْيِدي َوُتْحَمُل َفُيْشَرُب فِيَها, َقاَل: َوَحَمَلُه, َوإِنََّما ُسمِّ

ِة اللَّطِيَفِة َواْلَعظِيَمةِ  ِغيِر, َواْلَجرَّ ُة َتَقُع َعَلى اْلُكوِز الصَّ  ه ا ".َواْلُقلَّ

 وفقه اهلل تعاىل قال أبو حممد:  

 .لضبط األمر اإذ لو كان ثابتً  ,وهذا االختالف يفضي إلى القول بضعف الحديث

 تعيني مقدار القلتني: 

  قال الحافظ ابن حجر ( ,1/130يف التلخيص الحبير:)  :َكَأنَُّه ُيِشيُر ُقْلُت

َتْيِن ِمْن قِاَلِل َهَجَر َلْم »إَلى َما َرَواُه اْبُن َعِديٍّ مِْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر:  إَذا َبَلَغ اْلَماُء ُقلَّ

ُسُه َشْيءٌ   ة بن صقالب, َوُهَو ُمنَْكُر اْلَحِديِث. , َوفِي إسناده المغير«ُينَجِّ

 :
ُّ
 َلْم َيُكْن ُمْؤَتَمنًا َعَلى اْلَحِديِث. َقاَل النَُّفْيلِي

 : ِة َحِديثِِه. َوَقاَل اْبُن َعِديٍّ  اَل ُيَتاَبُع َعَلى َعامَّ

 فِي َذلَِك َفُهَو َما َذَكَرُه فِي األم و 
ُّ
افِِعي ا َما اْعَتَمَدُه الشَّ َبْعَد َأْن َرَوى : تصر[]المخَوُأمًّ

[َحِديَث اْبِن ُعَمَر, َقاَل: َأْخبَْرَنا ُمْسلُِم 
ُّ
ْنِجي  الزِّ

, َعْن اْبِن ُجَرْيج  بِإِْسنَاد  اَل (1) ]ْبُن َخالِد 

 
ِ
َتْيِن َلْم َيْحِمل َنَجًسا»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَيْحُضُرنِي ِذْكُرُه, َأنَّ َرُسوَل اهلل َل َوَقا «إَذا َكاَن اْلَماُء ُقلَّ

 .«بِِقاَلِل َهَجرَ »فِي اْلَحِديِث: 

 : ُة َتَسُع قِْرَبَتْيِن َأْو قِْرَبَتْيِن َوَشْيًئا. َقاَل اْبُن ُجَرْيج   َوَرَأْيت قاَِلَل َهَجَر, َفاْلُقلَّ

                                                           

 وهو إلى الكذب أقرب. (1)
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 :
ُّ
افِِعي ُة قِْرَبَتْيِن َونِْصًفا, َفإَِذا َكاَن اْلَماَقاَل الشَّ ْحتَِياُط: َأْن َتُكوَن اْلِقلَّ

ِ
 ُء َفاال

َخْمَس قَِرب  َلْم َيْحِمْل َنَجَسا فِي جريان َكاَن َأْو َغْيِرِه, َوقَِرُب اْلِحَجاِز كَِباٌر, َفاَل َيُكوُن 

 .  اهـالماء الذي لم َيْحِمُل النََّجاَسَة إالَّ بِِقَرب  كَِبار 

, وغاية ما ثبت ملسو هيلع هللا ىلص, لم يثبت الحديث عن النبي «قالل هجر» قوله: أن الشاهد

 الصحيحين من حديث َمالِِك ْبِن َصْعَصَعَة  فيها ما يف
ُّ
فيه: و: ملسو هيلع هللا ىلص, عن النَّبِي

ُه آَذاُن الُفُيولِ » ُه قاِلَُل َهَجَر َوَوَرُقَها، َكَأنَّ  .(1)«َوُرفَِعْت لِي ِسْدَرُة الُمنَْتَهى، َفإَِذا َنبُِقَها َكَأنَّ

رة سدفهذا يف وصف سدرة المنتهى, وهذا الحديث ليس يف الباب أصاًل, فإن 

 .المنتهى شأهنا شأن أمور الغيب

  الحافظ قال( 130/ 1يف التلخيص):  ِة َتِزيُد َعَلى فِي ُثبُوِت َكْوِن اْلُقلَّ

يَِّة  .قِْرَبَتْينِ 
افِِعيَِّة َوإِْسَماِعيُل اْلَقاِضي مِْن اْلَمالِكِ َوَقْد َطَعَن فِي َذلَِك اْبُن اْلُمنِْذِر مِْن الشَّ

ُلهُ  َواِة َوالظَّنُّ َلْيَس بَِواِجِب َقُبوُلُه َواَل ِسيََّما  :بَِما ُمَحصَّ َأنَُّه َأْمٌر مبني َعَلى َظنِّ َبْعِض الرُّ

ِد ْبِن َيْحَيى اْلَمْجُهولِ  َلُف  ,مِْن مِْثِل ُمَحمَّ َوُفَقَهاُء اأْلَْمَصاِر َعَلى  ,ولهذا َلْم َيتَِّفْق السَّ

 اهـ. اأْلَْخِذ بَِذلَِك التَّْحِديِد 

أن الحديث إلى اْلعالل أقرب, والتحديد عائد إلى الكثرة والقلة,  :صخلفت

, أي فما كان دون القلتين فهو ماء قليل, وما كان فوق «إذا كان الماء قلتين»فالمراد: 

 القلتين فهو ماء كثير.

, سواء كان فوق أو «الماء َل ينجسه شيء»  :  والعمل على حديث أبي سعيد

 إذا تغير طعمه, أو ريحه, أو لونه بسبب نجاسة وقعت فيه.دون القلتين, وينجس 

لط الطاهر مع النجس, والطاهر أكثر تيخفأنه : المعنى «لم يحمل الخبث»قوله: 

                                                           

(, وليس فيه ذكر القالل, يف حديث 144(, واللفظ له, وأخرجه مسلم )3200أخرجه البخاري ) (1)

 المعراج الطويل.
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 فيتبدد النجس فيه.

, لكن إن تبدد تبدًدا كلًيا؛ النجاسةبالماء الذي تظهر فيه  الوضوءال يجوز ومن هنا ف

, مطهر الماء طاهر لى األصل من أنإنعود  د ذلكبحيث ال ُيرى األثر, وال العين, فعن

 .واهلل أعلم
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 النهي عن البول في الماء الدائم ثم االغتسال منه

    َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ) – 4
ِ
ََل َيْغَتِسُل َأَحُدُكْم فِي اْلَماِء » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ائِِم َوُهَو ُجنٌُب    .(1)ُمْسلِمٌ  َأْخَرَجهُ  .«الدَّ

: ائِِم الَِّذي ََل َيْجرِي، ُثمَّ َيْغتَِسُل فِيهِ » َولِْلُبَخاِريِّ   .(2)«ََل َيُبوَلنَّ َأَحُدُكْم فِي اْلَماِء الدَّ

 .(3)«ِمنْهُ »: َولُِمْسلِم  

َبِي َداُودَ 
ِ
 (.(4)«َوََل َيْغَتِسُل فِيِه ِمَن اْلَجنَاَبةِ »: َوأل

 الشرح: 

والنهي عن البول يف  آداب قضاء الحاجة, بعضلبيان : الحديث ساق المصنف 

بيان لكمال الشريعة وعمومها, إذ أهنا هتتم بطهارة اْلنسان باطنًا  هوفي أماكن الغسل,

 وظاهًرا, وهذا ال يوجد يف غير شريعة اْلسالم.

 وتضمن هذا احلديث ثالث مسائل: 

 :حكم البول يف املاء الراكداألوىل: 

عن البول يف  ملسو هيلع هللا ىلصي النبي وقد هن ,لراكد دائر بين الكراهة والتحريمالبول يف الماء ا

الماء الراكد, كما يف حديث الباب, ويدل على هذا ما ثبت يف صحيح مسلم من 

                                                           

 .(273)أخرجه مسلم  (1)

 ."ثم يغتسل منه"بلفظ  (,272)ومسلم  (,230)أخرجه البخاري ( 2)

 .(272)أخرجه مسلم  (3)

بسند حسن, من طريق محمد بن عجالن, عن أبيه, عن أبي هريرة. وقال فيه  (,00)أخرجه أبو داود ( 4)

 ."حسن صحيح"اْلمام األلباين رحمه اهلل يف سنن أبي داود: 
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اكِدِ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل اهَّللِ »: حديث َجابِر  بن عبد اهلل  ُه َنَهى َأْن ُيَباَل فِي اْلَماِء الرَّ  .(1)«َأنَّ

 .(2)«ََل َيُبوَلنَّ َأَحُدُكْم فِي اْلَماِء النَّاقِعِ » :(342ن ماجه )عند اب وعن ابن عمر 

َنَهى َأْن ُيَباَل فِي »لحديث الباب  ا, سواء أراد االغتسال فيه, أم الوهذا النهي مطلقً 

ائِِم، ُثمَّ ُيْغَتَسَل فِيِه ِمَن اْلَجنَاَبةِ  , ويف لفظ (4)«ُثمَّ ُيْغَتَسَل ِمنْهُ » , ويف لفظ: (3)«اْلَماِء الدَّ

 «ثم يغتسل منه أو يتوضأ» :, ويف لفظ للنسائي(5)«ثم يتوضأ منه» :للنسائي والرتمذي

 .وأسانيدها صحيحة

  :تغتسال يف املاء الراكد وهو ننبالثانية: النهي عن اال

وسيأيت بيان ذلك وقد أجمع أهل العلم على هني الجنب أن يغتسل يف الماء الدائم 

 .إن شاء اهلل

 :البول واالتغتسال يف املاء الراكد: النهي عن اجلمع بني الثالثة

هذا هني؛ والنهي يقتضي التحريم, إال إذا كان النهي لإلرشاد : «َل يغتسل» قوله:ف

 األصوليين يدل على الكراهة.جمهور فإنه عند 

والذي يظهر أن النهي لإلرشاد؛ ألن فيه مصلحة للعبد نفسه, لما يف اغتساله يف 

 م من األذى لنفسه, أو لغيره. الماء الدائ

الخطاب للرجال, ويدخل فيه النساء؛ إذ أن أغلب خطابات : «أحدكم»قوله: 

الشريعة للرجال, وذلك ألهنم العمدة يف العلم والعمل, والنساء تابعة لهم, وال تخرج 

                                                           

 (.271أخرجه مسلم ) (1)

 (. 4714لباين رحمه اهلل يف الضعيفة )(, وضعفه اْلمام األ242أخرجه ابن ماجه ) (2)

 (, وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح النسائي. 307أخرجه النسائي ) (3)

 (, وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح النسائي.300أخرجه النسائي ) (4)

 (.47( والرتمذي )20أخرجه النسائي )  (2)
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 خصوصية.ال بما يدل على إال الشرعية النساء من األوامر والنواهي

ه خرج به الجاري, فيجوز االغتسال فيفالساكن,  :أي «ميف الماء الدائ»قوله: 

 كمياه البحار, واألهنار.

 .نه متلبًسا بالجنابةحال كو :أي «وهو جنب»قوله: 

 واجلنابة حدث يلحق العبد بإحدى أمور: 

, ودليله حديث َأبِي ُهَرْيَرَة األول: إيالج الفرج يف الفرج ولو كان بدون إنزال, 

 
ِ
 اهلل

َّ
 «إَِذا َجَلَس َبْيَن ُشَعبَِها اَْلَْرَبِع ُثمَّ َجَهَدَها، َفَقْد َوَجَب َعَلْيِه اْلُغْسُل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َنبِي

 مسلم. ا,انفرد هب(1) «َوإِْن لَْم ُينِْزْل »: روايةَوفِي  أخرجه الشيخان

 ودليله حديث َعائَِشَة الثاين: اْليالج مع اْلنزال, 
ِّ
: إِنَّ , َقاَلْت ملسو هيلع هللا ىلص, َزْوِج النَّبِي

 
ِ
ُجِل ُيَجامُِع َأْهَلُه ُثمَّ ُيْكِسُل َهْل َعَلْيِهَما اْلُغْسُل؟  ملسو هيلع هللا ىلصَرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اهلل َعِن الرَّ

 
ِ
 .(2) «إِنِّي ََلَْفَعُل َذلَِك، َأَنا َوَهِذِه، ُثمَّ َنْغَتِسُل »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَعائَِشُة َجالَِسٌة. َفَقاَل َرُسوُل اهلل

 اْلُخْدِريِّ ج: الثالث: اْلنزال بدون إيال
, كاحتالم, ودليله حديث َأبِي َسِعيد 

ُجَل ُيْعَجُل َعِن اْمَرَأتِِه َوَلْم ُيْمِن, َماَذا َعَلْيِه؟  , َأَرَأْيَت الرَّ
ِ
َقاَل: َقاَل ِعْتَباُن: َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
َما اْلَماُء ِمَن اْلَماءِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل  .(3)«إِنَّ

  :اجلنب أن يغتسل يف املاء الدائم ريهل جيوز لغمسألة: 

حديث الباب يدل على أن غير الجنب يجوز له أن يغتسل يف الماء الدائم مفهوم 

الذي ال يجري, وجوازه من حيث التقييد بالجنب؛ إذ لو لم تكن هذه اللفظة معتربة 

 ."ال يغتسل أحدكم يف الماء الدائم", وقال: ملسو هيلع هللا ىلصألطلق النبي 

                                                           

 , هي لمسلم فقط."وإن لم ينزل"(, وزيادة: 347(, ومسلم )201أخرجه البخاري ) (1)

 (.320أخرجه مسلم )( 2)

 . "إنما الماء من الماء"(, ولكن ليس فيه زيادة: 170(, وأخرجه البخاري )343أخرجه مسلم )( 3)
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  :اء الدائم يؤدي إىل اجاسة املاءيف امل هل االتغتسالمسألة: 

   جاء يف الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ 
ِ
َوَأَنا ُجنٌُب,  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َلِقَينِي َرُسوُل اهلل

ْحَل, َفاْغَتَسْلُت ُثمَّ ِجْئُت  َفَأَخَذ بَِيِدي, َفَمَشْيُت َمَعُه َحتَّى َقَعَد, َفاْنَسَلْلُت, َفَأَتْيُت الرَّ

ُسْبَحاَن اهَّللِ َيا َأَبا ِهرٍّ إِنَّ », َفُقْلُت َلُه, َفَقاَل: «َأْيَن ُكنَْت َيا َأَبا ِهرٍّ »اِعٌد, َفَقاَل: َوُهَو قَ 

 .(2)«إِنَّ الُمْسِلَم َلَ َينُْجُس », ويف رواية أخرى: (1)«الُمْؤِمَن َلَ َينُْجُس 

علم واهلل أإًذا فالماء ال يلحقه النجس لمجرد االغتسال فيه, وإنما يتقذر, 

نه بعض المستقذرات, أو بعض األمور المؤذيات, بالحكمة؛ ولعل الجنب تنطلق م

 وإن لم تكن نجسة يف نفس األمر.

 مسألة: حكم املاء املستعمل: 

الصحيح أن الماء استدل الجمهور هبذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل, و

عمه, أو ريحه, أو لونه بنجاسة المستعمل ال ينجس, وال ينجس الماء إال إذا تغير ط

 وقعت فيه على ما تقدم بيانه.

 عدة أحاديث:  يفبيان أن الماء المستعمل ال ينجس و

كان يغتسل مع بعض نسائه من إناء واحد وهما جنبان, كما يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  منها:

ِمْن إَِناٍء َواِحٍد  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت َأْغَتِسُل َأَنا َوالنَّبِيُّ », َقاَلْت: الصحيحين من حديث َعائَِشَة 

 . (3)«ِمْن َجنَاَبةٍ 

ِمْن إَِناٍء َبْينِي َوَبْينَُه َواِحٍد،  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت َأْغَتِسُل َأَنا َوَرُسوُل اهَّللِ »ويف لفظ لمسلم: 

                                                           

 (.301(, ومسلم )272أخرجه البخاري )( 1)

( من حديث 302سلم )(, من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه, وأخرجه م273أخرجه البخاري )( 2)

 حذيفة رضي اهلل عنه.

 (.321(, ومسلم )243أخرجه البخاري )( 3)
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 .(1)«َفُيَباِدُرنِي َحتَّى َأُقوَل: َدْع لِي، َدْع لِي. َقاَلْت: َوُهَما ُجنَُبانِ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أهنم كانوا يتبادرون وضوء  ومنها:

 .هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري: «أخرجه مسلم»قوله: 

عن البول يف الماء الدائم؛ أي الساكن الذي ال  هنى :«َل يبولن أحدكم»قوله: 

 يجري.

 البول فيه, لكن األولى ترك ذلك. يحرمأن الماء الجاري ال  فيه:و

الموطن, فجوزا أن يبول الرجل  ويذكر العلماء أن الظاهرية جمدوا يف هذافائدة:   

 من الماء, وإن رجع فيه ال يضر, وهذا من الجمود المستقبح. اقريبً 

 وهذا لفظ البخاري. «ثم يغتسل فيه»قوله: 

 يغتسل.فيبول فيه, ثم ينزل فيه  أن النهي أن :أي

 وهذا لفظ مسلم., «ثم يغتسل منه»قوله: 

نهي الفيه ف, ل, والمعنى متقاربال يبولن ثم يغرتف له من ذلك الماء ويغتس :أي

 .بعد البول االغتسال فيه, أو االغرتاف منهعن 

 .(2)«َيَتنَاَوُلُه َتنَاُوًَل »: وجاء يف مسلم, َفَقاَل: َكْيَف َيْفَعُل َيا َأَبا ُهَرْيَرَة, َقاَل 

 .هو سليمان بن األشعث السجستاين : «ويف رواية أبي داود» قوله:

  موافق لما تقدم.: «من الجنابة وَل يغتسل فيه»قوله: 

 .والنهي هنا للكراهة؛ وليس للتحريم, كما سبق

 

                                                           

 (.321أخرجه مسلم )( 1)

 (.273أخرجه مسلم )( 2)
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 :؟ النجاسة يف املاء الدائم هل يلزم من البول مسألة 

 .حتى تتغير أوصافه بسبب النجاسة الواقعة فيه ذلك أنه ال يلزم :الجواب

 ( 21/34قال شيخ اْلسالم كما يف المجموع):  ِْل فِي اْلَماِء َنْهُيُه َعْن اْلَبو

ِد اْلَبْوِل ؛ إْذ َلْيَس فِي اللَّْفِظ َما َيُدلُّ َعَلى َذلَِك َبْل  ائِِم اَل َيُدلُّ َعَلى َأنَُّه َينُْجُس بُِمَجرَّ الدَّ

َنَّ اْلَبْوَل َذِريَعٌة إَلى َتنِْجيِسِه ؛ َفإِنَُّه إَذا َباَل هَ 
ِ
ِريَعِة ؛ أل ا لِلذَّ َذا ُثمَّ َباَل َهَذا َقْد َيُكوُن َنْهُيُه َسدًّ

ِريَعةِ  ا لِلذَّ َْجِل  :َأْو ُيَقاُل  .َتَغيََّر اْلَماُء بِاْلَبْوِل َفَكاَن َنْهُيُه َسدًّ
ِ
ْبِع اَل أل دِ الطَّ إنَُّه َمْكُروٌه بُِمَجرَّ

ُسهُ   اهـ .َأنَُّه ُينَجِّ

  :ط والتبول يف أماكن ارتياد الناسحكم التغومسألة: 

  أماكن ارتياد الناس.تغوط والتبول يف ويف الباب النهي عن ال

, حديث َأبِي ُهَرْيَرَة من تعالى:  يف صحيح اْلمام مسلم ويدل على ذلك ما 

 
ِ
اَنْينِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل عَّ ؟ َقاَل:  «اتَُّقوا اللَّ

ِ
اَناِن َيا َرُسوَل اهلل الَِّذي »َقاُلوا: َوَما اللَّعَّ

ِهمْ َيَتَخلَّى فِي َطرِيِق ال  .(1)«نَّاِس، َأْو فِي ظِلِّ

, أنه قال: َلَقْد حديث ُمَعاُذ ْبُن َجَبل   منوغيره:   وما جاء يف سنن أبي داود 

 
ِ
، »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اهلل ُقوا اْلَماَلِعَن الثَّاَلَث: اْلَبَراَز فِي اْلَمَواِرِد، َوالظِّلِّ اتَّ

 .(2)«َوَقاِرَعِة الطَّرِيِق 

 لعن صاحبها, أو أنه ملعون فاعلها.لدعاء بالسبب ل؛ ألهنا هبذا االسميت وسم

                                                           

 (.240أخرجه مسلم )( 1)

(, من حديث معاذ رضي اهلل عنه, وله شاهد, وأخرجه 327(, وابن ماجه )24أخرجه أبو داود )( 2)

س رضي اهلل عنهما, وحسنه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف اْلرواء (, من حديث ابن عبا2012أحمد )

ويف صحيح السنن, وحديث معاذ فيه انقطاع بين أبي سعيد الحميري وبين معاذ رضي اهلل  (,42)

 عنه, وحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما الراوي عنه مبهم ال يعرف.
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وجمدت الظاهرية يف هذا المعنى, وذهبوا إلى أنه إن تغوط يف الماء ال  فائدة:  

 يضر؛ ألن للنهي إنما جاء يف حق البول.

النهي عن فأن هذا من الجمود المستقبح, بل إن النهي عام يف االثنين: والصحيح: 

 األولى.باللفظ, والنهي عن الغائظ ب الماء الدائم ول يفالب

ائط فإنه قد يظهر على ماء وال ُيرى, وال يشم, بخالف الغوألن البول قد يتبدد بال

 .واهلل أعلم ,الماء
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 اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس

  مِنْ  َوَعْن َرُجل  ) – 0
ِّ
َأْن َتْغَتِسَل اْلَمْرَأُة  ملسو هيلع هللا ىلصُل اهَّللِ َنَهى َرُسو»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَصْحِب النَّبِي

ُجُل بَِفْضِل اْلَمْرَأِة، َوْلَيْغَترَِفا َجِميًعا ُجِل، َأْو الرَّ َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد.  .(1) «بَِفْضِل الرَّ

, َوإِْسنَاُدُه َصِحيٌح 
ُّ
 (. َوالنََّسائِي

َأْخَرَجُه  .»(2)َتِسُل بَِفْضِل َمْيُموَنَة َكاَن َيغْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ »: َوَعِن اْبِن َعبَّاس  ) – 7

  (.ُمْسلِمٌ 

نَِن:  – 0 َْصَحاِب السُّ
ِ
فِي َجْفنٍَة، َفَجاَء لَِيْغَتِسَل  ملسو هيلع هللا ىلصاْغَتَسَل َبْعُض َأْزَواِج النَّبِـيِّ »)َوأل

,  .(3)«إِنَّ اْلَماَء ََل ُيْجنُِب »ِمنَْها، َفَقاَلْت َلُه: إِنِّي ُكنُْت ُجنًُبا؟ َفَقاَل:  َحُه التِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ

                                                           

 ,عن حميد الحميري ,د بن عبد اهلل األوديمن طريق داو (237)والنسائي  (,71)أخرجه أبو داود ( 1)

وصححه كما قال الحافظ.  ,به. وهذا إسناد صحيح ,عن رجل صحب النبي صلى اهلل عليه وسلم

(, وشيخنا الوادعي رحمه اهلل تعالى يف الصحيح 04اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن )

 (.1400المسند )

َأْخَبَرنِي َعْمُرو  ,حيث جاء من طريق ابُْن ُجَرْيج   ,أهل العلموقد أعله بعض  (,323)أخرجه مسلم ( 2)

ْعَثاءِ  ,َقاَل: َأْكَبُر ِعْلِمي ,ْبُن ِدينَار   ِذي َيْخطُِر َعَلى َبالِي َأنَّ َأَبا الشَّ َأْخَبَرنِي َأنَّ اْبَن َعبَّاس  رضي اهلل  ,َوالَّ

أعله قوم لرتدد وقع يف رواية عمرو بن  لكن( 1/300وقال الحافظ ابن حجر يف )َأْخَبَرُه.  ,عنهما

والمحفوظ ما  ,وقد خولف ,ولكن راويها غير ضابط ,وقد ورد من طريق أخرى بدون تردد ,دينار

. قال النووي يف شرح اهـ "وميمونة كانا يغتسالن من إناء واحد ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي "أورده الشيخان بلفظ: 

وقد حمل بعض  اهـ.ال أنه قصد اْلعتماد عليه  الحديث: وهذا الحديث ذكره مسلم رحمه اهلل متابعة

 أهل العلم النهي على الكراهة والفعل على الجواز.

من طريق أبي  (,3120)وأحمد  (300)وابن ماجه  (,42)والرتمذي  (,47)أخرجه أبو داود  (3)

عن ابن عباس. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة عند  ,عن عكرمة ,األحوص, عن سماك بن حرب

 ,وأما الحاكم فهو يخرجها ويقول: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ,ر أهل العلمجماهي

=                   وإنما أخرج مسلم من ,هبذه الطريقة الشيخين لم يخرجا عن سماك وعكرمة والصحيح أن
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 (. َواْبُن ُخَزْيَمةَ 

 الشرح: 

لبيان طهارة الماء المستعمل وجواز الوضوء بفضل  :األحاديث  ساق المصنف 

 .المرأة مع الكراهة

يف السند والمتن ال يضر,  إهبام الصحابة : «ملسو هيلع هللا ىلصعن رجل صحب النبي »قوله: 

 يف السند يضر. وإهبام غير الصحابة 

مؤمنًا به ومات على ذلك, ولو تخللته ردة على  ملسو هيلع هللا ىلصهو من لقي النبي  ابي:والصح

 الصحيح من أقوال أهل العلم. 

رضي  وال يشرتط لها طول المجالسة, وهي مرتبة علية ال يعدلها شيء؛ ألن اهلل 

 ٻ ٻ ٻ ٱٻ }: عنهم وعن أفعالهم, قال اهلل 

 ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ

, وذلك لمسارعتهم يف [100]التوبة:  {  ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ         ٿ

 .مرضاة اهلل 

الغالب على صيغة ال منع وزجر, والنهي يأيت يف  :أي «ملسو هيلع هللا ىلصنهى رسول اهَّلل »قوله: 

ا َنَهاُكْم َومَ » : تفعل وهو دال على التحريم حتى تصرفه قرينة إلى الكراهة قال اهلل

                                                                                                                                                    

وقد جاء  ,وأخرج البخاري من طريق عكرمة عن غير سماك ,عن غير عكرمة ,طريق سماك وحده =

ورواية شعبة عن سماك عن عكرمة كانت قديمة.  ,عن عكرمة ,من رواية شعبة: عن سماك الحديث

وصححه:  ,"إسناده صحيح"وقال:  (41وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )

 "وابن حجر ,والنووي ,الرتمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم ووافقه الذهبي"

 (. 02خنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )وصححه شي. اهـ

 الحديث لم يخرجه النسائي .«: تنبيه»
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 .متفق عليه عن أبي هريرة  «م عنه فاجتنبوهما نهيتك» : ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي  «َعنُْه َفاْنَتُهوا

تغتسل المرأة بالماء الزائد عن غسل  :أي «أن تغتسل المرأة بفضل الرجل»قوله: 

 الرجل.

وهنى الرجل أن يغتسل بالماء الزائد عن  :أي «والرجل بفضل المرأة»قوله: 

 استخدام المرأة.

.  ًعاليغرتفا من اْلناء جمي :أي «وليغترفا جمعًيا»قوله:    يف وقت واحد 

وهذا دليل على جواز غسلهما مًعا, وإذا جاز غسلهما مًعا فقد يقع التقاطر من 

أو من كليهما إلى الماء, وظاهر الحديث أنه ال ينجس إذا حصل منهم ذلك, أحدهما, 

 وهبذا نخلص إلى أن الماء المستعمل ال ينجس.

, كحديث ملسو هيلع هللا ىلصفعل النبي قد جاءت لها شواهد من : «وليغترفا جميًعا» قوله:و 

, ويف «من إناء واحد ملسو هيلع هللا ىلصأنهن كن يغتسلن مع النبي », عائشة, وميمونة, وأم سلمة 

ِمْن إَِناٍء َبْينِي َوَبْينَُه َواِحٍد،  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت َأْغَتِسُل َأَنا َوَرُسوُل اهَّللِ », قالت: لفظ عائشة 

 .(1) «َوُهَما ُجنَُبانِ َفُيَباِدُرنِي َحتَّى َأُقوَل: َدْع لِي، َدْع لِي. َقاَلْت: 

كان الرجال والنساء ويتوضؤن يف زمن » ( عن ابن عمر 103ويف البخاري )

 .«جميعًا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهَّلل 

  :سل الرنل بفضل امرأته, والعكس:تغ حكممسألة 

والصارف له من  عن ذلك, والنهي للكراهة, وليس للتحريم؛ ملسو هيلع هللا ىلصهنى النبي 

كان  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »: حديث ابن عباس التحريم إلى الكراهة, ما يأيت بعده من 

 .«إن الماء َل يجنب», وحديثه: «يغتسل بفضل ميمونة

                                                           

 (.321أخرجه مسلم )( 1)
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هو أبو العباس عبد اهلل بن عباس, بن عــم النبي : «عبد اهَّلل بن عباس »قوله: 

 فعن اْبِن َعبَّاس   ملسو هيلع هللا ىلصالعباس, دعا له النبي  ملسو هيلع هللا ىلص
َّ
َدَخَل الَخالََء,  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

ينِ », َفَقاَل: «َمْن َوَضَع َهَذا َفُأْخبِرَ »ُضوًء, فَقاَل: َفَوَضْعُت َلُه وَ  ْهُه فِي الدِّ ُهمَّ َفقِّ  .(1)«اللَّ

ْههُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي ويف رواية:   .(2)«اللُهمَّ َفقِّ

ْمُه الكَِتاَب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي ويف رواية:  ُهمَّ َعلِّ  .(3)«اللَّ

يِن، َوَعلِّ »ويف رواية:  هُّ فِي الدِّ  .(4)«ْمُه التَّْأِويَل اللُهمَّ َفقِّ

)َأْلٌف َوِستُّ وُمْسنَُدُه: , ملسو هيلع هللا ىلصالمكثرين يف رواية الحديث عن النبي السبعة وهو من 

َد: الُبَخاِريُّ اماَئة  َوِستُّْوَن َحِديثً  ِحْيَحْيِن: َخْمَسٌة َوَسْبُعْوَن. َوَتَفرَّ . َوَلُه مِْن َذلَِك فِي الصَّ

َد: ُمْسلٌِم بِتِْسَعِة َأَحاِدْيَث اَلُه بِماَئة  َوِعْشِرْيَن َحِديثً  , وهو من العبادلة الذين (5)(, َوَتَفرَّ

  احتاج الناس إلى علمهم.

وهذا دليل صريح على أن الماء : «كان يغتسل بفضل ميمونة ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »قوله: 

 المستعمل ال ينجس.

غتسال وذهب بعض أهل العلم إلى أن الممنوع هو الماء الذي تنفرد به المرأة باال

منه, أما إذا كانت تغتسل مع زوجها فال يضر, والصحيح أن هذا التفصيل ال دليل 

 عليه.

كان يغتسل مع نسائه, ويصيب إحداهن من فضله,  ملسو هيلع هللا ىلصوالحكم ثابت من أن النبي 

                                                           

 (.143أخرجه البخاري )( 1)

 (.2400أخرجه مسلم )( 2)

 (.02أخرجه البخاري )( 3)

 (, إسناده قوي على شرط مسلم.3032أخرجه أحمد )( 4)

 (3/320من السير لإلمام الذهبي رحمه اهلل تعالى ) (2)
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 ويصيب هو من فضل إحداهن, وال بد.

 النسائي.لم يخرجه : «وَلصحاب السنن»قوله: 

, وجاء عند ًاجاء ذكر المرأة مبهم: «يف جفنة ملسو هيلع هللا ىلصاغتسل بعض أزواج النبي »قوله: 

شريك, واضطرب  ه؛ وفيميمونةأهنا   ابن عباسمن حديث ( 24702برقم ) أحمد

 .سماك عن عكرمة

 هي اْلناء الذي يوضع فيه العجين.: «الجفنة» قوله:

 .ال ينجسه شيءلألصل أن الماء طاهر : «فجاء ليغتسل منها»قوله: 

تخرب أهنا كانت متلبسة بجنابة, وقد  :أي «نت جنًبافقالت له: إين ك»قوله: 

 .اغتسلت منه

ألن الجنابة حدث يلحق الشخص بأسباب تقدم : «إن الماء َل يجنب»قوله: 

 .هذكرها, والماء ال مدخل له في

  قال ابن المنذر ( 272/ 1يف األوسط):  اْختََلَف َأْهُل اْلِعْلِم فِي اْلُوُضوِء

ْغتَِس 
ِ
 َماِء اْلُمْسَتْعَملِ اِل بِالْ َواال

 َوَأْصحَ َفَقاَلْت َطائَِفٌة:  
ُّ
افِِعي  َوالشَّ

ُّ
اُب ـــــاَل َيُجوُز اْلُوُضوُء بِِه َكاَن َمالٌِك َواأْلَْوَزاِعي

َئ بِهِ  ِذي ُتُوضِّ ْأِي: اَل َيَرْوَن اْلُوُضوَء بِاْلَماِء الَّ  .الرَّ

َتْيِن َقاَل: اَل ُيْجِزيِه, َقْد  َوَقاَل َأْحَمُد فِي ُجنُب  اْغَتَسَل فِي بِْئر   فِيَها مَِن اْلَماِء َأَقلَّ مِْن ُقلَّ

 َأْنَجَس َذلَِك اْلَماَء. 

َنَُّه َماٌء َطاِهٌر. َوَلْيَس َمَع َمْن َوَقاَلْت َطاِئَفٌة: 
ِ
اَل َبْأَس بِاْلُوُضوِء بِاْلَماِء اْلُمْسَتْعَمِل أل

َهاَرَة بَِهَذا اْلَماِء  َم َوُهَو َيِجُد اْلَماَء, َواْحَتجَّ َبْعُض َأْبَطَل الطَّ  َأْن َيَتَيمَّ
ََحد 

ِ
ٌة َوَلْيَس أل ُحجَّ

 َمْسَح 
َ
 َواْبِن ُعَمَر َوَأبِي ُأَماَمَة فِيَمْن َنِسي

ٍّ
َمْن َيُقوُل بَِهَذا اْلَقْوِل بَِأْخَبار  ُرِوَيْت َعْن َعلِي

 .ُه َأْن َيْمَسَح َرْأَسُه بَِذلَِك اْلَبَللِ َرْأِسِه َأْو َوَجَد َبَلاًل فِي لِْحَيتِِه َأْجَزأَ 
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 َوَمْكُحوٌل  : َوَكَذلَِك َقاَل 
ُّ
َعَطاُء ْبُن َأبِي َرَباح  َواْلَحَسُن اْلبَْصِريُّ َوالنََّخِعي

, َوَهَذا مِْن َقْولِِهْم َيُدلُّ َعَلى َطَهاَرِة اْلَماِء اْلُمْسَتْعَمِل َوَعَلى اْستِْعَماِل  ْهِريُّ اْلَماِء َوالزُّ

َأ بِِه َأْجَزَأُه إِذَ  ِذي َتَوضَّ َأ بِاْلَماِء اْلُمْسَتْعَمِل الَّ ا اْلُمْسَتْعَمِل َوَكاَن َأُبو َثْور  َيُقوُل: إِْن َتَوضَّ

 َكاَن َنظِيًفا. 

ِة َمْن َيَرى اْلُوُضوَء بِاْلَماِء اْلُمْسَتْعَمِل َقْوُلُه َجلَّ َذكَ  : َومِْن ُحجَّ  خض }َرُه: َقاَل َأُبو َبْكر 
ََحد  َأْن  [43]النساء:  { مع جع مظ حط مض

ِ
َقاَل: َفاَل َيُجوُز أل

َم َوَماٌء َطاِهٌر َمْوُجوٌد َوَهَذا َيْلَزُم َمْن َأْوَجَب اْلَقْوَل بَِظاِهِر اْلكَِتاِب َوَتَرَك اْلُخُروَج  َيَتَيمَّ

َهاَرِة لِْلَماِء ا ُد  -ْلُمْسَتْعَمِل بَِحِديِث َجابِر  َعْن َظاِهِرِه, َواْحَتجَّ فِي إِْثبَاِت الطَّ َثنَا ُمَحمَّ َحدَّ

, َقاَل: َأَتى َرُسوُل  ِد بِْن اْلُمنَْكِدِر, َعْن َجابِر  اُن, ثنا ُشْعَبُة, َعْن ُمَحمَّ ْبُن إِْسَماِعيَل, ثنا َعفَّ

 
ِ
 مِْن وَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َّ
َأ َوَصبَّ َعَلي ُضوئِِه َقاَل: َفَهَذا َيُعوُدنِي َوَأَنا َمِريٌض اَل َأْعِقُل, َفَتَوضَّ

أِ بِهِ اْلَحِديُث َيُدلُّ َعَلى َطَهاَرِة اْلَما  ـها  .ِء اْلُمَتَوضَّ
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 تطهير اإلناء من ولوغ الكلب

  -  - َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  ) – 10
ِ
َطُهوُر إَِناِء َأَحِدُكْم » :ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

اٍت، ُأوََلُهنَّ بِالتَُّراِب  إَِذا َوَلَغ فِيهِ    .َأْخَرَجُه ُمْسلِمٌ  .(1) «اْلَكْلُب َأْن َيْغِسَلُه َسْبَع َمرَّ

  .(2) «َفْلُيرِْقهُ »: َوفِي َلْفظ  َلهُ 

، »: َولِلتِّْرمِِذيِّ  [ُأْخَراُهنَّ  (. (4) «بِالتَُّراِب  (3)]َأْو ُأوََلُهنَّ

 الشرح: 

 .طهارة اْلناء الذي ولغ فيه الكلب لبيان أحكام :حديثال   ساق المصنف

                                                           

أوالهن بالرتاب( من رواية محمد بن سيرين, وتابعه عليها أبو رافع )وقوله  (,200) مسلم جهأخر (1)

إَِذا َشِرَب الَكْلُب فِي إَِناِء »بلفظ:  (,102) وأخرجه البخاري ,(337)نفيع الصائغ عند النسائي 

  .«َأَحِدُكْم َفْلَيْغِسْلُه َسْبًعا

 ْبَن ُمْسِهر  َعَلى"وَقاَل:  (,44)ه النسائي وأخرج (,200) مسلمأخرجه  (2)
َّ
 قوله: اَل َأْعَلُم َأَحًدا َتاَبَع َعلِي

: َوَقاَل اْبُن َمنَْدْه: (0)فهي رواية شاذة. وقال الحافظ ابن حجر يف التخليص الحبير  اهـ, ""َفْلُيِرْقهُ "

 ْبُن ُمْسِهر  َواَل "
ُّ
َراَقِة فِيِه َعلِي َد بِِذْكِر اْْلِ َم بَِوْجه  مِْن اْلُوُجوِه إالَّ َتَفرَّ  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ِّ
 ُيْعَرُف َعْن النَّبِي

 بِْن ُمْسِهر  بِِزَياَدةِ ": (32). وقال "مِْن ِرَواَيتِهِ 
ِّ
ِد َعلِي  بَِتَفرُّ

 َواْبُن َمنَْدْه َوَغْيُر َواِحد 
ُّ
َوَجَزَم النََّسائِي

 ."َفْلُيِرْقهُ "

 لمخطوط وهي مثبتة من األصل.ليست يف ا (3)

على الرتدد, والصحيح رواية مسلم كما رجحها الحافظ, ونقلها عنه  (,01) أخرجه الرتمذي (4)

وهي زيادة «. غسل مرة ,وإذا ولغت فيه الهرة»وهي:  ,وعنده زيادة أخرى صاحب تحفة األحوذي,

صحيح أنه يف ولوغ الكلب حيث قال: وال (302)مدرجة بينها البيهقي يف معرفة السنن واآلثار 

الهر موقوف, ميزه علي بن جعفر الجهضمي, عن قرة بن خالد, عن ابن سيرين, عن أبي  مرفوع, ويف

وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف من تحفة األحوذي. اهـ  هريرة, ووافقه عليه جماعة من الثقات,

 (.00صحيح الرتمذي )
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ح هو الماء, والُطهور ُغسل إناء أحدكم؛ ألن الَطهور بالفت :أي «ُطهور»قوله: 

 .طهرالتفعل بالضم هو 

 ما يوضع فيه الماء, أو الطعام. وهو معروف: «ناءإ»قوله: 

عندك؛ وهو خرج على الغالب, وإال فإنه لو أصاب إناء غيرك : «أحدكم»قوله: 

 عليك طهوره بما تقدم. لتعين

هو شرب الماء باللسان, بدون َعب, وإنما يدخل الولوغ:  «إذا ولغ فيه»قوله: 

لسانه يف الماء ثم يجعل يحركه ويدخل به الماء, وهذا خاص بالكلب, والهر, وربما 

 يف غيرهما من السباع.

ماء يف وصف علأل الحيوان المعروف بالخسة والدنائة قال اهلل  :«الكلب»قوله: 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ} :السوء

 ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ,[104-102األعراف:] {ائ ائ ىى ې ېې ې ۉ

 .مثل السوء على ما يأيت يف باب الهبة - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي  به وضرب

وهذا األمر يف جميع الكالب سواء كان أسوًدا, أو أحمًرا, أو كلب صيد, أو كلب 

 .وماشية غنم

 المقصود هبذا الكلب األسود, وال دليل له يف ذلك. أن ألن بعضهم ربما ذهب إلى

 يطهره مما وقع فيه. :أي «أن يغسله»قوله: 

سبع ُغسالت, وهذا اللفظ متفق عليه من حديث أبي  :أي «سبع مرات»قوله: 

وبه احتج  ,هبذا اللفظ , وجاء عن عدة من أصحابه كلهم يروونه عنههريرة 
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 .ولوغ الكلب سبع مرات منغسل الالشافعي وأحمد وجمهور العلماء على وجوب 

ادي يف أفاده آب ,يكفي غسله ثالث مرات, والحديث يرد عليه : وقال أبو حنيفة  

 .(1/104قطني )التعليق المغني على الدار

  الترتيبحكم:  

, وتابعه أبو (1) «أوَلهن بالتراب» قوله: جاء يف رواية محمد بن سيرين عند مسلم

 ألمور: رافع عند النسائي وهذه أثبت الروايات يف الترتيب

ِد ْبِن األول:   .ِسيِريَن أهنا يف مسلم, َعْن ُمَحمَّ

 أن محمد بن سيرين قد تابعه أبو رافع خارج الصحيح. الثاين: 

, فهي من طريق «أوَلهن أو أخراهن بالتراب»وأما ما يأيت من رواية الرتمذي: 

والحكم يعود وعدم الضبط ن سليمان, وهذا محمول على الرتدد من الراوي, معتمر ب

إلى زيادة محمد بن يسيرين وأبي رافع, وإما أن يحمل على جواز األمرين, واألول 

 أولى.

ِل   اْبِن اْلُمَغفَّ
ِ
ُروُه الثَّامِنََة فِي وجاء يف صحيح مسلم من حديث َعْبِد اهلل , َوَعفِّ

ذه اللفظة من حيث الثبوت ثابتة, وأغلب من خرج حديث عبد اهلل بن , وه(2) «التَُّراِب 

 , يخرجه هبذه السياقة.مغفل 

 ( 244/ 17قال ابن عبد الرب يف التمهيد):  وهبذا الحديث كان يفتي الحسن

 ها .ال أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيرهأن يغسل اْلناء سبع مرات والثامنة بالرتاب و

إلى أن القول بالثامنة إنما هو تجوز, واألصل أن : لىتعا وقد ذهب النووي 

الغسل يكون سبع غسالت, وتدخل الثامنة يف السبع؛ لكن لما كان إضافة الرتاب يف 

                                                           

 (.200أخرجها مسلم )( 1)

 (.270م )أخرجه مسل( 2)
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 سميت غسلة, ولم يوافقه غيره يف هذا القول. الغسل

َقاَل:  وجاء األمر بغسل اْلناء سبع مرات عند ابن ماجه من حديث اْبِن ُعَمَر 

 َقاَل َرُس 
ِ
اٍت »: ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهلل , ولكنه (1) «إَِذا َولََغ اْلَكْلُب فِي إَِناِء َأَحِدُكْم، َفْلَيْغِسْلُه َسْبَع َمرَّ

عند  من طريق عبد اهلل العمري وهو ضعيف, وجاء من حديث علي بن أبي طالب 

 ويف إسناده الجارود بن يزيد مرتوك. (2) الدارقطني

  ولغ فيه الكلبحكم إراقة املاء من اإلناء الذي: 

, انفرد هبا مسلم عن البخاري, وقد أخرجها النسائي وحكم عليها «فليرقه»زيادة: 

بالشذوذ, والشاذ من قسم الضعيف؛ ألن من شروط الحديث الصحيح عند أهل 

أن يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه, وال يكون شاًذا وال "العلم: 

 .مل هبا جمهور أهل العلم لكن الراجح ما تقدم, وقد ذهب إلى الع"معلاًل 

 القول يف اجاسة الكلب: 

 ومن هذه الحديث اختلف أهل العلم يف نجاسة الكلب:

فذهب جمهورهم إلى نجاسته؛ ألن الُطهور ال يكون إال من نجاسة, أو من حدث, 

 .وهذا مذهب الشافعي وأحمد يف رواية

ا إلى أن الكلب ليس بنجس, والدليل وخالفهم مالك وغيره من أهل العلم, وذهبو

َكاَنِت الكاِلَُب َتُبوُل، »َقاَل:  على ذلك ما جاء يف البخاري من حديث ابن عمر 

وَن َشيًْئا ِمْن ملسو هيلع هللا ىلصَوُتْقبُِل، َوُتْدبُِر فِي الَمْسِجِد، فِي َزَماِن َرُسوِل اهَّللِ  ، َفَلْم َيُكوُنوا َيُرشُّ

 . (3) «َذلَِك 

                                                           

 (.344أخرجه ابن ماجه )( 1)

 (.102أخرجه الدارقطني )( 2)

 (.104أخرجه البخاري )( 3)
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كل من لم يَر نجاسة الكلب, قالوا: كانت الكالب على عهد وهذا الوجه احتج به 

متكاثرة: منها: ما كان كلب صيد, ومنها: ما كان كلب زرع, أو ماشية,  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

تون, وربما ومنها: ما كان من الكالب المطلقة, ومع ذلك كان الناس يذهبون, ويأ

 يكونوا يتحرجون من ذلك. جلسوا على سؤرها, ولم

لعلم إلى أن النجاسة إنما هي يف فم الكلب, وهذا قول أبي وذهب بعض أهل ا

أمر بغسل ما لعقه الكلب, ولم  ملسو هيلع هللا ىلصحنيفة والمشهور عن أحمد؛ وحجتهم أن النبي 

 بغسل روثه وبوله. ملسو هيلع هللا ىلصيأمر النبي 

فُرد عليهم بأن الغائط و البول مروره يف أول أمره يكون من عند الفم, فهي نجسة 

, وهذا قول من يقول بأن الكلب نجس, ولعابه نجس, أيًضا, ونجاستها من باب أولى

لتنجس به اللحم  ا, فرد على ذلك أنه لو كان لعابه نجًس وما يخرج منه نجس أيًضا

 .حين الصيد

 لتعبد.ل ابالغسل سبعً  ؛ فيقول األمرذهب إلى عدم نجاسته وأما من 

ة, وربما أن النجاسة تزول بأدنى من ذلك, فربما تزول النجاسة من غسلوالدليل 

تزول بغسلتين, أو ثالث, أو بسبع ؛ لكن لما قيدت الغسالت بسبع وأوالهن 

  .بالرتاب, دل ذلك على أن األمر يعود إلى التعبد, وهذا هو المذهب الصحيح

  وقد نصره ابن عبد الرب (فقال320/ 1يف التمهيد ):  وطهارة الهر تدل

نزير واهلل أعلم ألن الكلب من على طهارة الكلب وأن ليس يف حي نجاسة سوى الخ

الطوافين علينا ومما أبيح لنا اتخاذه يف مواضيع األمور وإذا كان حكمه كذلك يف تلك 

المواضيع فمعلوم أن سؤره يف غير تلك المواضيع كسؤره فيها ألن عينه ال تنتقل ودل 

ما ذكرناه على أن ما جاء يف الكلب من غسل اْلناء من ولوغه سبعا أنه تعبد 

يف الهر أهنا ليست بنجس أهنا من الطوافين عليكم بيان أن  ملسو هيلع هللا ىلصاستحباب ألن قوله و
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الطوافين علينا ليسوا بنجس يف طباعهم وخلقتهم وقد أبيح لنا اتخاذ الكلب للصيد 

والغنم والزرع أيضا فصار من الطوافين علينا واالعتبار أيضا يقضي بالجمع بينهما 

كل الميتة فإذا جاء نص يف أحدهما كان حكم ويألعله أن كل واحد منهما سبع يفرتس 

نظيره حكمه ولما فارق غسل اْلناء من ولوغ الكلب سائر غسل النجاسات كلها 

علمنا ان ذلك ليس لنجاسة ولو كان لنجاسة سلك به سبيل النجاسات يف االنقاء من 

 اهـ .غير تحديد

 حكم تسبيع الغسل يف بقية السباع: 

المسألة يف جميع أنواع السباع: الكلب, والخنزير,  ذهب الجمهور إلى إطراد

 واألسد, والفهد, والنمر, وما إليها.

 أيًضا. اوذلك لعلة الُسْبعية؛ وألهنا تسمى كالبً 

أن النص عائد إلى الكلب المعروف, فنقول واهلل أعلم أن األمر والصحيح: 

 ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  للتعبد, وأن الحكمة يف ذلك حتى يضيق على الناس يف شأن الكالب؛

َأنَّ َرُسوَل »بلفظ: ,(1) نحوه هنى عن تربية الكالب, وأمر بقتلها كما يف حديث ابن عمر

 «َأَمَر بَِقْتِل الكاِلَِب  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّللِ 

  ملسو هيلع هللا ىلصنه إثم  ,  (2) وعبد اهلل بن مغفل
ِ
استثنى األسود البهيم, فعن َجابَِر ْبَن َعْبِد اهلل

 :" 
ِ
ِل اْلكاَِلِب, َحتَّى إِنَّ اْلَمْرَأَة َتْقَدُم مَِن اْلَباِدَيِة بَِكْلبَِها بَِقتْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَرَنا َرُسوُل اهلل

 
ُّ
ُه »َعْن َقْتلَِها, َوَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفنَْقُتُلُه, ُثمَّ َنَهى النَّبِي َعَلْيُكْم بِاَْلَْسَوِد اْلَبِهيِم ِذي النُّْقَطتَْيِن، َفإِنَّ

 .(3) «َشْيَطانٌ 

                                                           

 (,.   1200(, ومسلم )3323أخرجه البخاري )( 1)

 (.1203أخرجه مسلم )( 2)

 (.1202أخرجه مسلم )( 3)
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بَِقْتِل اْلكاَِلِب، ُثمَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَر َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل:  ِل ويف حديث َعِن اْبِن اْلُمَغفَّ 

ْيِد, َوَكْلِب اْلَغنَمِ «َما َباُلُهْم َوَباُل اْلكاَِلِب؟» َص فِي َكْلِب الصَّ  .« , ُثمَّ َرخَّ

  ويف حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
ْلَب َمِن اتََّخَذ َكْلًبا إَِلَّ كَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعْن َرُسوِل اهلل

ُه َينُْقُص ِمْن َأْجرِِه قِيَراَطاِن ُكلَّ َيْومٍ   .(1) «َماِشَيٍة، َأْو َصْيٍد، َأْو َزْرٍع، َفإِنَّ

 وجاء يف حديث عبد اهلل بن عمر 
ِّ
َمِن اْقَتنَى َكْلًبا، إَِلَّ َكْلَب »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

 .(2) «ٍم قِيَراَطانِ َصْيٍد، َأْو َماِشَيٍة، َنَقَص ِمْن َأْجرِِه ُكلَّ َيوْ 

 : ْهِريُّ ْبِن ُعَمَر ويف رواية: َقاَل الزُّ
ِ
َيْرَحُم », َفَقاَل: , َقْوُل َأبِي ُهَرْيَرَة َفُذكَِر ال

 .(3)«اهَّللُ َأَبا ُهَرْيَرَة َكاَن َصاِحَب َزْرعٍ 

 : منها أتت مسائل كثيرة يف نجاسة الكلب وبسبب االختالف

  ؟الترتيب والغسل سبًعا هيلزم فيلو أن الكلب صاد صيًدا, فهل 

, كما يف ملسو هيلع هللا ىلصقول ضعيف؛ ألن النبي ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك, ولكنه 

, بين أحكام صيد الكالب, ولم حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث عدي بن حاتم 

ن هذا من إأمرهم بغسل ما يصيده الكلب سبع مرات, بل  ملسو هيلع هللا ىلصيأِت يف حرف واحد أنه 

 التكلف.

  الكلب يف يد اإلنسان, أو رنله, أو ثيابهَلْعُق حكم: 

ليس فيها غسل وال تسبيع إال إذا تقذر اْلنسان, وأراد إزالته فال هذه المسألة و

 .حرج إذ أنه ال دليل على الغسل والترتيب

 

                                                           

 (, واللفظ لمسلم.1202(, ومسلم )2322أخرجه البخاري )( 1)

 (.1204ومسلم ) (,2470أخرجه البخاري )( 2)

 (.1202أخرجه مسلم )( 3)
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 :حكم التسبيع يف الغسل من ولوغ الكلب يف اإلناء 

وي من حديث أبي ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب التسبيع يف الغسل؛ لما ر

. قال «ُيْغَسُل َثاَلًثا َأْو َخْمًسا َأْو َسْبًعا» :(103عند الدار قطني يف سننه ) هريرة 

اِب  :الدارقطني َد بِِه َعْبُد اْلَوهَّ َوَغْيُرُه َيْرِويِه  ,َعْن إِْسَماِعيَل َوُهَو َمْتُروُك اْلَحِديِث  ,َتَفرَّ

ْسنَادِ   .«َفاْغِسُلوُه َسبًْعا»: َعْن إِْسَماِعيَل بَِهَذا اْْلِ

َناِء » َقاَل: , َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  :(104وأخرجه الدارقطني ) إَِذا َوَلَغ اْلَكْلُب فِي اإْلِ

اٍت  َوَلْم َيْرِوِه َهَكَذا َغيُْر َعْبِد اْلَملِِك,  ,َهَذا َمْوُقوٌف  :. وقال«َفاْهرِْقُه ُثمَّ اْغِسْلُه َثاَلَث َمرَّ

وأعله البيهقي يف المعرفة ثم إن المرفوع أصح والعمل به أولى  ,اهلُل َأْعَلمُ وَ  ,َعْن َعَطاء  

 .واهلل الموفق

 استخدام الصابون واألشنان بدل الرتاب حكم: 

 ل ـالذي يظهر أن التوقف على ما دل عليه الشرع أولى, وإن كان بعض أه

 العلم قد جوز ذلك.

  الغسل من اخلنزيرحكم: 

 حجر  قال الحافظ ابن  اْلَمْذَهُب َأنَّ ُحْكَم اْلِخنِْزيِر : (1/3) يف التلخيص

 َكاْلَكْلِب.

 :
ّ
: فِي ُنُزوِل ِعيَسى َأنَُّه َيْقُتُل اْلِخنِْزيَر, بَِحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة َواْسَتَدلَّ اْلَبْيَهِقي

َنَُّه اَل َيْلَزُم مِْن اأْلَْمِر بِ 
ِ
 َقْتلِِه, َأْن َيُكوَن َنِجًسا.َوَداَلَلُتُه َغيُْر َظاِهَرة ؛ أل

َنَّ اْلَكْلَب اَل َفإِْن قِيَل: 
ِ
إْطاَلُق اأْلَْمِر بَِقتْلِِه دال َعَلى َأنَُّه َأْسَوُأ َحااًل مِْن اْلَكْلِب؛ أل

 ُيْقَتُل إالَّ فِي َبْعِض اأْلَْحَواِل. 

ِّ َفإِنَُّه َنصَّ فِي ِسيَ ُقْلنَا: 
افِِعي ِر اْلَواقِِديِّ َعَلى َقْتلَِها ُمْطَلًقا, َوَكَذا َهَذا ِخاَلُف نَصِّ الشَّ
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 . "ُاْقُتْلَها َحْيُث َوَجْدَتَها"َقاَل فِي َباِب اْلِخاَلِف فِي َثَمِن اْلَكْلِب 

ِب:  ُب مِْن النََّوِويِّ فِي َشْرِح اْلُمَهذَّ  َفإِنَُّه َجَزَم بَِأنَُّه اَل ُيْقَتُل مِنَْها إالَّ اْلَكْلُب َوُيَتَعجَّ

 . (1) اْلَعُقوُر, َواْلَكلُِب 

ٌة َعَلى َوَقاَل:  ْكِر َأْيًضا ُحجَّ اَل ِخاَلَف فِي َهَذا َبيَْن َأْصَحابِنَا, َوَليَْس فِي َتْخِصيِصِه بِالذِّ

ِذيَن َيْأُكُلوَنُه.  دُّ َعَلى النََّصاَرى الَّ َدَتُه الرَّ
َنَّ َفائِ

ِ
ِعي؛ أل  اْلُمدَّ

لِيُب  َْجلِِه.  َولَِهَذا ُيْكَسُر الصَّ
ِ
ِذي يتعبدون به أل  الَّ

ِب:  َأنَّ ُحْكَم اْلِخنِْزيِر ُحْكُم َغْيِرِه مِْن اْلَحَيَواَناِت, َواْخَتاَر النََّوِويُّ فِي َشْرِح اْلُمَهذَّ

ا ُنَجاِوُر َأْهَل »: (3) َوَأبِي َداُود(2) َوَيُدلُّ لَِذلَِك َحِديُث َأبِي َثْعَلَبَة ِعنَْد اْلَحاكِمِ  اْلكَِتاِب إنَّ

, اْلَحِديَث َفَأَمَر بَِغْسلَِها َوَلْم ُيَقيِّْد بعدد, واختار «َوُهْم َيْطُبُخوَن فِي ُقُدوِرِهْم اْلِخنِْزيرَ 

ًة.  اهـ النووي أن ُيْغَسُل مِْن ُوُلوِغِه َمرَّ

 :فقياس الخنزير على الكلب غير صحيح يف هذه المسألة, واهلل أعلم. قلت 

 

       

  

                                                           

 وهو الذي أصيب بداء الَكلِب, فأصبح مجنوًنا.( 1)

 (.202يف المستدرك )  (2)

 (.3730أخرجه أبو داود )  (3)
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 ن طهارة الهرة وسؤرهابيا  

    َوَعْن َأبِي َقَتاَدةَ ) – 11
ِ
ِة:   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل َها َلْيَسْت بِنََجٍس، »َقاَل فِي اْلِهرَّ إِنَّ

افِيَن َعَلْيُكمْ  َما ِهَي ِمَن الطَّوَّ . َواْبُن ُخَزْيَمةَ  .(1)«إِنَّ َحُه التِّْرمِِذيُّ   (.َأْخَرَجُه اأْلَْرَبَعُة, َوَصحَّ

 الشرح: 

 .وسؤرها لبيان طهارة الهرة :الحديث ساق المصنف 

, وهو من هو الحارث بن ربعي األنصاري : «وعن أبي قتادة »قوله: 

 ملسو هيلع هللا ىلص, وقد أبلوا بالء حسنًا, ودعاء له النبي ملسو هيلع هللا ىلصالفرسان الذين كانوا يقاتلون مع النبي 

 اء يف صحيح مسلم, َعْن َأبِي َقَتاَدَة, , كما ج«َحِفَظَك اهَّللُ بَِما َحِفْظَت بِِه َنبِيَّهُ »قوله: ب

 
ِ
ُكْم َتِسيُروَن َعِشيَّتَُكْم َوَلْيَلتَُكْم، َوَتْأُتوَن اْلَماَء إِْن », َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َخَطَبنَا َرُسوُل اهلل إِنَّ

, َقاَل َأُبو َقَتاَدةَ «َشاَء اهَّللُ َغًدا  , َفاْنَطَلَق النَّاُس اَل َيْلِوي َأَحٌد َعَلى َأَحد 
ِ
: َفَبْينََما َرُسوُل اهلل

  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ْيُل, َوَأَنا إَِلى َجنْبِِه, َقاَل: َفنََعَس َرُسوُل اهلل , َفَماَل َعْن ملسو هيلع هللا ىلصَيِسيُر َحتَّى اْبَهارَّ اللَّ

                                                           

 (104)وابن خزيمة  (,340)وابن ماجه  (,02)والرتمذي  (,47)والنسائي  (,02)أخرجه أبو داود ( 1) 

أن أبا قتادة  -وكانت تحت ابن أبي قتادة  -بنت كعب بن مالك  عن خالتها كبشة ,من طريق حميدة

قالت  ,فأصغى لها اْلناء حتى شربت ,فسكبت له وضوًءا. قالت: فجاءت هرة تشرب ,دخل عليها

كبشة: فرآين أنظر إليه! فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

حميدة والحديث أعله ابن مندة بأن: «. حديث حسن صحيح: »رتمذيوقال الوسلم قال: فذكره. 

: رفعه صحيح. وجاء الحديث عن وقال الدارقطني ,وكبشة مجهولتان. وأعله بعضهم بالوقف

وأسانيده ضعيفة. ويحسنه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن  ,وأنس رضي اهلل عنهما ,عائشة

وهو مما صححه مالك  ,حديث صحيح )وقال الحاكم: "فيه: (, وقال 103ويف اْلرواء ), (47)

 "المجموع ": وصححه أيضا النووي يف ثم قال. ووافقه الذهبي. ("الموطأ  "واحتج به يف 

. وكذا صححه البخاري والعقيلي "إسناده صحيح  ". ونقل عن البيهقي أنه قال: (1/101)

 ."والدارقطني. كما يف تلخيص الحافظ
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َظُه َحتَّى اْعَتَدَل َعَلى َراِحَلتِِه, َقاَل: ُثمَّ َسارَ 
َحتَّى  َراِحَلتِِه, َفَأَتْيُتُه َفَدَعْمُتُه مِْن َغْيِر َأْن ُأوقِ

ْيُل, َماَل َعْن َراِحَلتِِه, َقاَل: َفَدَعْمُتُه مِْن َغْيِر َأْن ُأوقَِظُه َحتَّى اْعَتَدَل َعَلى َراِحَلتِهِ  َر اللَّ , َتَهوَّ

َ َأَشدُّ مَِن اْلَمْيَلَتْيِن اأْلُوَليَ 
َحِر, َماَل َمْيَلًة ِهي يِْن, َقاَل: ُثمَّ َساَر َحتَّى إَِذا َكاَن مِْن آِخِر السَّ

ُقْلُت: َأُبو َقَتاَدَة, َقاَل:  «َمْن َهَذا؟»َحتَّى َكاَد َينَْجِفُل, َفَأَتْيُتُه َفَدَعْمُتُه, َفَرَفَع َرْأَسُه, َفَقاَل: 

ْيَلِة, َقاَل:  «َمَتى َكاَن َهَذا َمِسيَرَك ِمنِّي؟» َحِفَظَك اهَّللُ »ُقْلُت: َما َزاَل َهَذا َمِسيِري ُمنُْذ اللَّ

 .. الحديث. .(1) «ْظَت بِِه َنبِيَّهُ بَِما َحفِ 

 للحديثهذا اختصار من الحافظ, وإال فإن : «قال يف الهرة ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »قوله: 

 قصة وهي:

دخل عليها َأنَّ َأَبا  –َوَكاَنْت َتْحَت اْبِن َأبِي َقَتاَدَة  -أن َكْبَشَة بِنِْت َكْعِب ْبِن َمالِك  

َناَء َحتَّى َشِرَبْت, َقَتاَدَة, َفَسَكَبْت َلُه َوُضوًءا ٌة َفَشِربَْت مِنُْه, َفَأْصَغى َلَها اْْلِ , َفَجاَءْت ِهرَّ

َقاَلْت َكْبَشُة: َفَرآنِي َأْنُظُر إَِلْيِه! َفَقاَل: َأَتْعَجبِيَن َيا اْبنََة َأِخي؟ َفُقْلُت: َنَعْم, َفَقاَل: إِنَّ 

 
ِ
َها َليَْسْت بِنََجسٍ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل اَفاِت إِنَّ افِيَن َعَلْيُكْم َوالطَّوَّ َها ِمَن الطَّوَّ  . «، إِنَّ

هي الدويبة المعروفة, وهي كثيرة األسماء, فمن أسمائها: الهر, والقط, والهرة: 

 والبِس, والَكت, والَسنَّور, وغير ذلك من األسماء.

   :تصطاد الثعابين الكبيرة, وتتغلب عليها, وتتعمد ومن عجيب شأهنا أهنا

 .مالعبة والقصد إليه, بخالف كثير من الحيوانات التي قد تفر منه وتأكل الفئرانال

  :إذا ُلدغت يف غير رقبتها ورأسها, تعالج نفسها بريقهاومن عجيب شأهنا أهنا. 

  :النوم تتمطى كما يتمطى اْلنسان, وتمسح  من إذا قامتومن عجيب شأهنا أهنا

وتدفن غائطها, إلى غير ذلك مما ذكر يف النوم عن عيوهنا, وتسرح شعر نفسها, 

 وصفها.

                                                           

 (.471) أخرجه مسلم( 1)
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حتى يتنجس ما يصيبه منها, فهي طاهرة, وقال أبو  :أي «إنها ليست بنجس»قوله: 

 ., وقوله مخالف للنصغ فيه الهر, وال يجزئ الوضوء بهيهرق ما ول :حنيفة

والجمهور على طهارة سؤره وجواز استخدامه, واهلل أعلم, وذهب طاوس أنه  

يغسل مرة, وهو قول أبي هريرة وروي عنه  ن لعاهبا مرة كالكلب وقال الحسنيغسل م

( من 202عند الدارقطني ) - ملسو هيلع هللا ىلص -عن رسول اهلل  ايغسل سبع مرات وما جاء مرفوعً 

طهور اإلناء إذا ولغ »  : حديث قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 

قال  «الهر مرة أو مرتين )قرة يشك(فيه الكلب أن يغسل سبع مرات اَلولى بالتراب و

و  اأبو بكر: كذا رواه عاصم مرفوعا ورواه غير واحد عن قرة ولوغ الكلب مرفوعً 

 اهـ .اولوغ الهرة موقوفً 

 هذا الحديث المجمع على صحته يدل على  :وقال الزيلعي يف نصب الراية

 اإن كان مرفوعً  طهارة سؤر الهرة وهو قول أكثر أهل العلماء وهذا هو الحق ومعارضه

من  افهو وإن كان صحيحً  افما ورد منها كلها ضعاف فال يحتج بمثلها وإن كان موقوفً 

جهة بعض األسانيد لكن الحديث ال يساوي الموقوف وال تقابل اآلثار الحديث 

 اهـ .المرفوع

 احليوانا  الطهارة, أم النجاسة:هل األصل يف  

 واألصل يف جميع الحيوان أهنا طاهرة.

ما ذهب إليه الجمهور من أن الحيوان الحرام نجس, والحالل طاهر, قول ليس و

 عليه دليل.

, ويدخل فيه طهارة بوله وروثه, والتحليل والتحريم أمر خارج خالفهوالصحيح: 

 عن هذا األمر.
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 ؟يلزم من احلرمة النجاسة هل 

ى عدم النجاسة وإن قال به جمهور العلماء, والدليل عل لحرمةوال يلزم من ا

نجاسة المحرم أن الخمر أهريق يف طرق المدينة, ومعلوم أنه سال يف سككها ولم 

  نه.يذكر أهنم كانوا يغسلون ما أصاهبم م

  قال ابن حزم  ( 120/ 1يف المحلى):  َوَلْيَس ُكلُّ َحَرام  َنِجًسا, َواَل َنِجَس

اُه اهلُل َتَعاَلى َأْو َرُسوُلُه َنِجًس  َهُب َحَراٌم َعَلى الإالَّ َما َسمَّ َجاِل َوَليَْسا ا, َواْلَحِريُر َوالذَّ رِّ

 اهـ .بِنَِجَسْينِ 

تطوف يف البيت, وتكثر الخروج والدخول : «إنها من الطوافين عليكم»قوله: 

 والمالمسة, وربما تكون من أسباب السالمة بقتلها لبعض المؤذيات.

سنور ويختلف حكمه عن أن يبين حكم ال :بسوق هذا الحديث وأراد المصنف 

 من أمور: الكلب

 أمر بقتل الكالب, ولم يأمر بقتل الهر.ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي األول: 

 هنى عن تربية الكالب, ولم ينَه ن تربية الهر. ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي الثاين: 

ب, ولم يأمر بالغسل من ولوغ أمر بالغسل من ولوغ الكل ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي الثالث: 

سمي  , حتى أن أبا هريرة ملسو هيلع هللا ىلصيف عهد النبي مع أن الكالب والهرر متوافرة , الهر

 .هبذه الكنية؛ لهرته التي كانت معه

 أن الكالب مستقبحة الطبع والهر غير مستقبح.الرابع: 

أن الكالب قد صار الكفار يستمتعون هبن يف أمور ال تذكر هنا, بخالف الخامس: 

 الهر.

وقد جاء به الدليل, الحيوان اْلباحة؛ إال ما االستمتاع بأن األصل يف السادس: 

 .بخالف الهر كما تقدمالدليل بالنهي عن تربية الكالب  جاء
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 جواز اتخاذ الحراسة من الحيوان إذا أمنت غائلته. وفيه من الفوائد:

 :حكم اختاذ احلراسة مطلًقا 

 ", قالت: قد ثبت يف الصحيحين من حديث َعائَِشُة 
ُّ
َذاَت َلْيَلة ,  ملسو هيلع هللا ىلصَأِرَق النَّبِي

ْيَلةَ »: َفَقاَل  الَِح,  «َلْيَت َرُجاًل َصالًِحا ِمْن َأْصَحابِي َيْحُرُسنِي اللَّ إِْذ َسِمْعنَا َصْوَت السِّ

 «َمْن َهَذا؟»َقاَل: 
ُّ
, ِجئُْت َأْحُرُسَك, َفنَاَم النَّبِي

ِ
َحتَّى َسِمْعنَا  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل َسْعٌد: َيا َرُسوَل اهلل

 . (1)"َغطِيَطهُ 

, أي «إنما هي من الطوافين عليكم»: ملسو هيلع هللا ىلصال النبي حيث قتعليل الحكم, فيه: و

 يكثرن الَطْوف. 

 والحمد هلل رب العالمين, هو الخروج, والرجوع, والذهابوالَطْوف: 

 

       

  

                                                           

 (. 2410(, ومسلم )0231أخرجه البخاري )( 1)
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 نجاسة بول اإلنسان

 َفَباَل فِي َطائَِفِة الْ ": َقاَل     َوَعْن َأَنِس ْبِن َمالِك  ) – 12
ٌّ
َمْسِجِد, َجاَء َأْعَرابِي

 , َجَرُه النَّاُس َفزَ 
ُّ
ا َقَضى َبْوَلهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنََهاُهْم النَّبِي  ،بَِذُنوٍب ِمْن َماءٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَر النَّبِيُّ »:"َفَلمَّ

  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1) «َفُأْهرِيَق َعَلْيهِ 

 الشرح: 

  طهارة ما أصاب األرض من النجاسات.لبيان كيقية  :الحديث  ساق المصنف 

 .ى نجاسة بول اآلدمي وهو إجماعوالحديث فيه داللة عل

 ويف مسلم زيادة: 
ِ
إِنَّ َهِذِه اْلَمَساِجَد ََل َتْصُلُح لَِشْيٍء ِمْن »َقاَل َلُه:  ملسو هيلع هللا ىلصأن َرُسوِل اهلل

َما ِهَي لِِذْكرِ اهَّللِ  اَلِة َوقَِراَءِة اْلُقْرآنِ َهَذا اْلَبْوِل، َوََل اْلَقَذِر إِنَّ  .(2)«، َوالصَّ

 َفَباَل فِي الَمْسِجِد, حديث َأَبي ُهَرْيَرَة وجاء يف البخاري من 
ٌّ
, َقاَل: َقاَم َأْعَرابِي

 
ُّ
َدُعوُه َوَهرِيُقوا َعَلى َبْولِِه َسْجاًل ِمْن َماٍء، َأْو َذُنوًبا »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَتنَاَوَلُه النَّاُس, َفَقاَل َلُهُم النَّبِي

رِيَن، َوَلْم ُتبْ  َما ُبِعْثُتْم ُمَيسِّ رِينَ ِمْن َماٍء، َفإِنَّ  .(3)«َعُثوا ُمَعسِّ

, َأنَّ َأْعَرابِيًّا َدَخَل اْلَمْسِجَد َعْن َأبِي ُهَرْيَرِة وأخرج الحديث أبو داود وفيه قصة: 

 
ِ
َجالٌِس َفَصلَّى َقاَل اْبُن َعْبَدة: َرْكَعتَْيِن, ُثمَّ َقاَل: اللَُّهمَّ اْرَحْمنِي  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسوُل اهلل

ًدا, َواَل َتْرَحمْ    َوُمَحمَّ
ُّ
ْرَت َواِسًعا»: ملسو هيلع هللا ىلصَمَعنَا َأَحًدا, َفَقاَل النَّبِي . ُثمَّ َلْم َيْلَبْث «َلَقْد َتَحجَّ

 
ُّ
َما ُبِعْثتُْم »َوَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأْن َباَل فِي َناِحَيِة اْلَمْسِجِد َفَأْسَرَع النَّاُس إَِلْيِه, َفنََهاُهُم النَّبِي إِنَّ

                                                           

 .(220)وانفرد به البخاري عن أبي هريرة رضي اهلل عنه  (,274)ومسلم  (,210)أخرجه البخاري ( 1)

 (.272أخرجه مسلم )( 2)

 (.220أخرجه البخاري )( 3)
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رِي رِيَن، َوَلْم ُتْبَعُثوا ُمَعسِّ  .(1) «َذُنوًبا ِمْن َماءٍ »َأْو َقاَل:  «َن، ُصبُّوا َعَلْيِه َسْجاًل ِمْن َماءٍ ُمَيسِّ

 قدم رجل من األعراب. :أي «جاء أعرابي»قوله: 

 تدَ جِ هم الذين سكنوا بعيًدا عن المدن, واستوطنوا البوادي وربما وُ واألعراب:  

 م األول.الجفاء, وفيهم أهل خير وصالح؛ إال أن األصل فيهو الغلظة فيهم

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}فيهم:  قال اهلل 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭڭ ڭ

 وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .[00 - 00]التوبة:  {ی ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ

وهذا بسبب بعدهم عن الذكر والمواعظ والعلم, وبسبب مخالطتهم لبعض 

من بدا " :حديث أبي هريرة ويف  أثرون بشيء من أخالقها,الحيوان التي قد يت

 .( وفيه اضطراب7734أخرجه أحمد ) "جفا

 عمد إلى البول  :أي «فبال»قوله: 

جانب من جوانبه, وهذا الفعل كان معتاًدا عند  :أي «يف طائفة المسجد»قوله: 

  .العرب, وال يستنكفون منه

 لم يؤاخذه هبذا الفعل. ملسو هيلع هللا ىلصالعذر بالجهل, إذ أن النبي ويف الحديث: 

تعظيم المساجد, وأهنا لم تبَن لهذا؛ فالمساجد بيوت اهلل ينبغي أن تصان مما فيه: و

 يقع يف غيرها من البيوت واألماكن.

 هنروه عن صنيعه, وهموا به. :أي «فزجره الناس»قوله: 

                                                           

 (, 140(, والرتمذي )370أخرجه أبو داود )( 1)
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لعقل, امع أن فعل األعرابي مخالف للنص, و: «عن ذلك ملسو هيلع هللا ىلصفنهاهم النبي »قوله: 

 المصلحة األعلى على األدنى. مقد ملسو هيلع هللا ىلصلفطرة يف وجوب التنزه؛ إال أن النبي او

 أن يصان المسجد عن البول. فالمصلحة األدنى يف هذا الموطن: 

 أن ُيتألف الرجل على اْلسالم. والمصلحة األعلى: 

 أو يحافظ على صحته, كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم.

 ثر البول إلى أكثر من المكان الذي وقع فيه.أو التقليل من النجاسة حتى ال يتنا

 ."درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"والقاعدة الفقيه: 

يقتضي االمتثال, كما ثبت يف الصحيحين من حديث َأبِي  ملسو هيلع هللا ىلصأن هني النبي فيه: و

 ُهَرْيَرَة 
ِّ
َما َهَلَك َمْن كَ », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي اَن َقبَْلُكْم َدُعونِي َما َتَرْكُتُكْم، إِنَّ

َأْمرٍ بُِسَؤالِِهْم َواْختاِلَفِِهْم َعَلى َأْنبَِيائِِهْم، َفإَِذا َنَهْيتُُكْم َعْن َشْيٍء َفاْجَتنُِبوُه، َوإَِذا َأَمْرُتُكْم بِ 

 .(1)«َفْأُتوا ِمنُْه َما اْسَتَطْعُتمْ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإلى امتثال أوامر النبي  مسارعة الصحابة فيه: و

 انتهى من بوله, وفرغ من حاجته. :أي «هفلما قضى بول»قوله: 

بدلو فيه ماء يصب يف موطن النجاسة  :أي «بذنوب من ماء ملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي »قوله: 

 .حتى تتبدد وتذهب

 .وفيه دليل لمذهب جماهير العلماء من تعين الماء يف إزالة النجاسة

 فصب على موضع البول, وهذا هو الشاهد من ذكر هذا :أي «فأهريق عليه»قوله: 

 الحديث يف هذا الوطن.

 

                                                           

 (.1330سلم )(, وم0277أخرجه البخاري )( 1)
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 تطهري األرض من النجاسة: 

والنجاسة إذا وقعت على األرض يصب الماء عليها حتى يستوعب النجس فال 

, وغير يلزم رفع الرتاب, وإزالته, وهل تطهر بغير الماء, فقيل تطهر بالريح والشمس

 .ذلك, واهلل أعلم

   الصنعاين اْلمام قال َواْلَحِديُث  :هذا الحديثيف شرحه ل يف سبل السالم

ُر اأْلَْرَض, َرْخَوًة َكاَنْت َأْو ُصْلَبًة. َوقِيَل: اَل ُبدَّ مِْن َغْسِل  َظاِهٌر فِي َأنَّ َصبَّ اْلَماِء ُيَطهِّ

َساِت, َوَأْرُض َمْسِجِدِه  ْلَبِة َكَغْيِرَها مِْن اْلُمَتنَجِّ َكاَنْت َرْخَوًة َفَيْكِفي فِيَها  - ملسو هيلع هللا ىلص -الصُّ

بُّ   اهـ .الصَّ

 ويف الحديث من الفوائد غير ما ذكر:

, وحسن خلقه؛ وهذا هو الذي دعا الناس إلى الدخول يف دينه ملسو هيلع هللا ىلصشفقت النبي 

 . [4]القلم:  {ں ں ڱ ڱ ڱ}يف شأنه:  أفواًجا, قال اهلل 

 :كما يف حديث أبي هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الذي ينبغي أن نسير عليه, لقول النبي 

ليس التيسير يف ذكر أحاديث الرجاء, التيسير يف المعاملة بما , و(1)«إنما بعثتم ميسرين»

, وليس معنى ذلك أنك تميع األمر الذي أنت عليه, والمسلمين هو نافع لإلسالم

 زجرك وأمرك بما فيه مصلحة لإلسالم وللمسلمين. يكونوإنما 

يلت ؛ إال إذا لم يوجد الماء, وأزوهذا هو األصل أن طهارة النجاسة بالماء,فيه: و

 النجاسة بأي مزيل, كريح, أو شمس, أو رفع الرتاب, أو غير ذلك, فال بأس به.

 

           

                                                           

 (.220تقدم من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه عند البخاري )  (1)
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 ما أحل من الميتة والدم 

  --َوَعن اْبِن ُعَمَر ) – 13
ِ
ْت َلنَا َمْيَتَتاِن َوَدَماِن، »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ُأِحلَّ

ا اْلَمْيَتَتاِن: َفاْلَجَراُد وَ  َماُن: َفالطَِّحاُل َواْلَكبُِد َفَأمَّ ا الدَّ َأْخَرَجُه َأْحَمُد,  .(1) «اْلُحوُت، َوَأمَّ

  (.َواْبُن َماَجْه, َوفِيِه َضْعٌف 

 الشرح: 

 .طهارة ميتة الجراد والحوت وهو السمكساق المصنف الحديث لبيان: 

حكم الرفع  قول الصحابي أمرنا, أو هنينا, فيما ال مجال للرأي فيه, له فائدة هامة:

 , عند جماهير المحدثين.ملسو هيلع هللا ىلصإلى النبي 

 :أللهم وهذا مستثنى من قول اهلل أل أحل اهلل  :أي «أحلت لنا ميتتان ودمان»قوله: 

 .[3]المائدة:  { ٻ ٻ ٻ ٱ}

بمعنى أهنا تموت بنفسها, وال يضر ذلك فيها؛ ألنه ال يشرتط فيها الذكاة, ميتتان: 

 مة. والذكاة تأيت أحكامها يف باب األطع

 

                                                           

من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  (,3314)وابن ماجه  (,2023( )00/ 2)أخرجه أحمد ( 1) 

وخالفهم جمع من الحفاظ فرووه  ,وتابعه أخواه أسامة وعبد اهلل وكالهما ضعيف ,وهو ضعيف جًدا

ورواه سليمان بن بالل, عن زيد بن أسلم, عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  ,ل أصحوالمرس ,مرساًل 

والدارقطني يف ( 1224) رقم (2/10)ورجح الموقوف أبو حاتم وأبو زرعة كما يف العلل  ,موقوًفا

. والموقوف له حكم الرفع فقد قال اْلمام البيهقي (1241)والبيهقي يف الكربى  (4/202)السنن 

أن رواه موقوًفا: وهذا إسناد صحيح, وهو يف معنى المسند, وقد رفعه أوالد زيد عن  رحمه اهلل بعد

جه الحافظ يف التلخيص     (34)أبيهم. والحديث خرَّ
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 :وامليتة يف احليوان تلحقه بأمرين  

 أن يموت حتف أنفه.األول: 

أن يموت بفعل فاعل بدون تسمية, أو بذبح يف غير موطن الذبح؛ إال الصيد الثاين: 

, كما سيأيت.  الذي َينُدُّ

من موطن الذبح, ويسمى عليه؛ فهو  فإذا لم يتم ذبح الحيوان ذي النفس السائلة

 .[3]المائدة:  { ٻ ٻ ٱ}ل:يقو ميتة, واهلل 

دليل على أن غير الميتة من الحيوان حالل لنا؛ إذ أن األصل يف  ويف الحديث:

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ}: الحيوان الحل, يقول اهلل 

, ويقول تعالى: [20]البقرة:  {جئ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 .[13]الجاثية:  { ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ}

: فالمحلل والمحرم هو اهلل سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصقول من النبي إن كان ال: «ُأحلت»قوله: 

 وتعالى.

 ملسو هيلع هللا ىلص: وهو الذي رجحه الحفاظ, فهو أن النبي وإن كان القول من ابن عمر 

 بلغهم بذلك.

: قال - ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي  بِي َسِعيد  الخدري من حديث أَ  :في صحيح مسلم ف

ُه َلْيَس بِي َتْحرِيُم َما َأَح » َها النَّاُس إِنَّ  .(1)«لَّ اهَّللُ لِي، َوَلكِنََّها َشَجَرٌة َأْكَرُه ِريَحَهاَأيُّ

: ليس المراد به الدم المسفوح, فإن الدم المسفوح حرام, يقول اهلل «ودمان»قوله: 

 :{ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ 

                                                           

 (.242أخرجه مسلم )( 1)
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 ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .[142]األنعام:  { ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 .غلب عليه الدم يف تكوينهوإنما المراد به ما 

 .«فأما الميتتان: فالجراد والحوت»قوله: 

 ليس له نفس سائلة, وال يشرتط يف حله التذكية. الجراد: 

حشرة طيارة تقتات على العشب ونحوه, وربما مرت على البلد والجراد: 

يأكلون  عدة غزوات ملسو هيلع هللا ىلصمع النبي  المزروع, فيصبح مجدًبا, وقد غزا الصحابة 

 . (1)كما يف حديث عبد اهلل بن أبي أوىف  الجراد

 ملسو هيلع هللا ىلصفهو حيوان البحر, وقد تقدم الكالم على حل جميعه, قال النبي وأما الحوت: 

يف سننه برقم  عند أبي داود , وأما حديث جابر «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»فيه: 

 .«َوَما َماَت فِيِه َفَطَفا َفاَل َتأُكُلوُه  َما َأْلَقاُه الَْبْحُر َأْو َجَزَر َعنُْه َفُكُلوهُ »  :وغيره (3712)

 :تعالى  الصنعاين اْلمام قال 

 اهـ .وأجيب بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث 

  :يف سنده يحيى بن سليم الطائفي ضعيف . أقول 

نوع من السمك, وهو إشارة إلى حل جميع أنواع األسماك البحرية, إال والحوت: 

َقاَل اهلُل َتَعاَلى يف شأن يونس  ,طلقون الحوت على الحيوان الكبيرعلماء البحر يأن 

وهو حيوان كبير, يف , [142]الصافات:  {ں ں ڱ ڱ ڱ} عليه السالم:

 مرتًا, أو أكثر من ذلك. 20, أو 17بعض األماكن يصل طوله إلى 

ب و عضو بين المعدة والحجاهالطحال:  «وأما الدمان: فالطِّحال والكبد»قوله:  

                                                           

 (.1022أخرجه مسلم )  (1)
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ن من الناس يرمو اونرى كثيرً  ,يذكر العلماء أنه يتكون منه الدم وهو صغير ,الحاجز

 والصحيح أنه حالل. ,به, ال سيما يف البالد اليمنية

  .وله أهمية كبيرة ,هو عضو يف الجهة اليمنى من البطنوالكبد: 

وإذا أصيب الكبد بنوع من  ,مخزن السكريات الزائدة يف الجسم هوفالكبد: 

ويلحقه  ,اْلنسان إلى حالة من اليرقانبفربما يصل  (B) ال سيما فيروس ,مراضاأل

 . اوإذا تلف الكبد انتهى اْلنسان غالبً  ,وهو صفار ,مرض شديد

 

َيِت فهو مستثنى من الدماء المحرمةف ويؤكل نِيئًا , إذا ُأخذ من هبيمة قد ُذكِّ

 .ومطبوًخا

  .واهلل الموفق
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  نفس له سائلةطهارة ما ال

  َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  ) – 14
ِ
َباُب فِي َشَراِب » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل إَِذا َوَقَع الذُّ

َأْخَرَجُه  .(1)«َأَحِدُكْم َفْلَيْغِمْسُه، ُثمَّ لَِينِْزْعُه، َفإِنَّ فِي َأَحِد َجنَاَحْيِه َداًء، َوفِي اْْلَخرِ ِشَفاءً 

  .اْلُبَخاِريُّ 

اءُ »: َوَأُبو َداُوَد, َوَزادَ  ُه َيتَِّقي بَِجنَاِحِه الَِّذي فِيِه الدَّ   (.(1)«َوإِنَّ

 الشرح: 

 .لبيان طهارة ما ال نفس له سائلة :الحديث  ساق المصنف 

 من حديث َأبي َسِعيد  الخدري  يف البابو
ِ
فِي َأَحِد », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

َباِب  ُم  َجنَاَحِي الذُّ ُه ُيَقدِّ ، َوفِي اْْلَخرِ ِشَفاٌء، َفإَِذا َوَقَع فِي الطََّعاِم، َفاْمُقُلوُه فِيِه، َفإِنَّ ُسمٌّ

َفاءَ  ُر الشِّ ، َوُيَؤخِّ مَّ  .(2)«السُّ

ثابت وال مطعن فيه, وقد طعن فيه بعض الزنادقة, والعقالنيين: كأبي  ديثوالح

 رية والرتابي. 

, أو بمعنى راين يف الذباب, وال أقبل الحديثنصأقبل قول الفقد قال الرتابي: 

 كالمه.

 وقد حكم عليه العلماء بالزندقة, بسبب رده لهذا الحديث ولغيره ممن األحاديث.

  قال الخطابي  ( 3/440يف معالم السنن):  وقد تكلم على هذا الحديث

                                                           

 .(2072) (,3320)أخرجه البخاري ( 1)

وروايته عنه ضعفها  ,أبي سعيد المقربيعن  ,من طريق محمد بن عجالن (3744)أخرجه أبو داود  (2)

وله  ,وهو مرتوك (0021)وتابعه إبراهيم ابن الفضل عند أحمد  ,يحيى بن سعيد القطان والنسائي

 .(11443)شاهد من حديث أبي سعيد بإسناد صحيح عند أحمد 

 (. 3204(, وابن ماجه )11443أخرجه أحمد )( 3)
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حي بعض من ال خالق له وقال كيف يكون هذا وكيف يجتمع الداء والشفاء يف جنا

الذبابة وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء وما 

 أرهبا إلى ذلك.

وهذا سؤال جاهل أو متجاهل وإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان  قلت:

قد جمع فيها بين الحرارة والربودة والرطوبة واليبوسة وهي أشياء متضادة إذا تالقت 

 سبحانه قد ألف بينها وقهرها على االجتماع وجعل منها تفاسدت, ثم يرى أن اهلل

قوى الحيوان التي هبا بقاؤها وصالحها لجدير أن ال ينكر اجتماع الداء والشفاء يف 

زأين من حيوان واحد, وأن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وأن ج

جتها إليه هو الذي خلق تعسل فيه, وألهم الذرة أن تكتسب قوهتا وتدخره ألوان حا

لما أراد من االبتالء الذي  اوتؤخر جناًح  االذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناًح 

حكمة هو مدرجة التعبد واالمتحان الذي هو مضمار التكليف ويف كل شيء عربة و

 اهـ .وما يذكر إاّل أولو األلباب

, إذ أن اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوة النبي والحديث مذكور يف كتب الطب النبوي, وهو من دالئل نب

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}:حى إليه بذلك, يقول اهلل عز وحجل هو الذي أو

 .[4 - 3]النجم:  {ٿ ٿ ٿ ٿ

  نفس له سائلة إذا وقعت يف املاءحكم ما ال:  

  قال الخطابي  ( 3/440يف معالم السنن):  وفيه دليل على أن ما ال نفس

ينجسه, وذلك إن غمس الذباب يف اْلناء قد يأيت له سائلة إذا مات يف الماء القليل لم 

عليه فلو كان نجسه إذا مات فيه لم يأمره بذلك لما فيه من تنجيس الطعام وتضييع 

المال وهذا قول عامة العلماء, إاّل أن الشافعي قد علق القول فيه فقال يف أحد قوليه إن 
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 ذلك ينجسه.

رب يموت يف الماء أهنا تنجسه وقد روي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال يف العق

 اهـ .خالفهوعامة أهل العلم على 

 :ولما أمرهم بغمس الذباب يف الشراب

  :قال عن سلمان  :(74وقد أخرج الدارقطني يف سننه )
ِ
َيا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

فِيِه َفُهَو َحاَلٌل َأْكُلُه  َسْلَماُن ُكلُّ َطَعاٍم َوَشَراٍب َوَقَعْت فِيِه َدابٌَّة َلْيَس َلَها َدٌم َفَماَتْت 

 . «َوُشْرُبُه َوُوُضوُؤهُ 

بَْيِديِّ َوُهَو  ,َلْم َيْرِوِه َغْيُر َبِقيَّةَ  : قال الدارقطني  الزُّ
َعْن َسِعيِد بِْن َأبِي َسِعيد 

 .َضِعيٌف 

ا؛ ال سيما والذباب يقع كثيرً : «إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه»قوله: 

 وماء الشرب.  ,والعصير ,يقع يف الشاي, والقهوة فإنه قد ,لتهاميةيف المناطق ا

يه أحد دافع عن نفسه للذباب سالًحا, إذا اعتدى عل وقد جعل اهلل  فائدة هامة:

 .وجد حكة بسبب ما يقع من الذباب ,فإذا وقع على جسم اْلنسان ,بذلك السالح

فلو رفع  ,الذي فيه السم ع عن نفسه بالجناحفهو حين يقع يف الماء يريد أن يداف

بغمس الذباب يف الشراب؛ حتى يخرج منه  ملسو هيلع هللا ىلصلبقي السم يف الشراب, فأمر النبي 

 .ويبطله ,الدواء الذي يعالج ذلك السم

؛ إذ أنه جعل يف هذا المخلوق الضعيف, الداء والدواء, ويف هذا بيان لقدرة اهلل 

 .يعجزه شيءال وهو تعالى 

 :ويف احلديث من الفوائد 

 يان يسرية اْلسالم.ب

ما دل لحل والطهارة, وأهنا ال تنجس إال مأن األصل يف األطعمة واألشربة افيه: و
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س.  الدليل على أنه ُينجِّ

يقع الذباب يف قد فعدم اْلسراف يف الطعام, أو الشراب, أو غير ذلك؛ فيه: و

 .العطش, فلو أراقه للحقه الضرر, أو شرابه وهو بحاجة إليه

وإنما هو على اْلباحة, فإن غمسه وشرب  , ليس للوجوب,«غمسهفلي»: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 .فاألمر مباح له, وإن لم يغمسه فليس عليه إثم, وإن غمسه ولم يشرب فكذلك

يشرب مع الماء؛ والقاعدة: أن أن ال يجوز حرام ف: ألن الذباب «ثم لينزعه»قوله: 

 ة مستقذرة.ما أمر الشرع بقتله, أو هنى عن قتله, فهو حرام, والذباب حشر

 :أخرجه الطرباين يف الكبير  «كل الذباب يف النار إَل النحلة»حديث:  فائدة

وقد حسنه بعض أهل العلم,  (0412) ( عن ابن عمر, وأخرجه عبد الرزاق13447)

 يف النار لعذاب الكافرين. يكون نوعهليس معناه أنه يعذب يف النار, وإنما و

د بعض األمراء, فجعل بعض الذباب يقع كان عن: ويذكر أن اْلمام الشافعي 

: لُيهين به على وجهه, فقال للشافعي: لماذا خلق اهلل الذباب؟ فقال الشافعي 

 : فما استحضرين يف ذلك الوقت غير هذا الجواب.الجبابرة, ثم قال الشافعي 

من دون اهلل  ايعبدوهن التيبه مثاًل يف القرآن آللهة المشركين؛  وقد ضرب اهلل 

,  ,حيث قال تعالى: وال يستطيع رده فكان حالهم كحال من يسلبه الذباب شيًئا

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .[03]الحج:  {ڦ ڦ ڦ

, والداء هو ملسو هيلع هللا ىلصوهذا دليل من دالئل النبوة للنبي : «فإن يف أحد جناحيه داء»قوله: 

 الذي يسبب المرض.
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عالج وشفاء, وهذا أمر ليس بمستحيل, فكم من  :أي «فاءويف اْلخر ش»قوله: 

 .إنسان يتداوى بُِسم الثعبان, وربما صنعوا أدوية أخرى من غيره من السموم

معناه بفضل اهلل وال مطعن يف إسناده, و: «أخرجه البخاري يف صحيحه»قوله: 

. 

 .والحمد هلل
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  ميت فهو - حية البهيمة وهي من قطعَما  

 12 – ( 
ِّ
ْيثِي       َوَعْن َأبِي َواقِد  اللَّ

ُّ
َوِهَي  -َما ُقطَِع ِمَن اْلَبِهيَمِة »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل النَّبِي

نَُه, َواللَّْفُظ َلهُ  َأْخَرَجهُ  .(1)«َفُهَو َميٌِّت  -َحيٌَّة   (.َأُبو َداُوَد, َوالتِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ

  الشرح: 

 .لبيان ما ذهب إليه الجمهور من نجاسة الميتة :يثالحد   ساق المصنف

ومات سنة ثمان أو خمس  االحارث بن عوف شهد بدرً  :«أبو واقد الليثي»قوله: 

 .وستين بمكة

, جاء يف بعض ط
ِّ
يـْثِي   رقه: أن َأبِا َواقِـد  اللَّ

ُّ
اْلَمِدينََة َوُهْم  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقِدَم النَّبِي

َما ُقطَِع ِمَن الَبِهيَمِة َوِهَي َحيٌَّة َفِهَي »ِل, َوَيْقَطُعوَن َأْلَياِت الَغنَِم, َفَقاَل: َيُجبُّوَن َأْسنَِمَة اِْلبِ 

 , وهذا لفظ الرتمذي.«َمْيَتةٌ 

 .كل ذات أربع قوائم من الحيوان وبما أطلق على أوالد الضأن والمعز :والبهيمة 

 .م تذكى بذبح, فلحال كوهنا حي :أي: «ما قطع من البهيمة وهي حية»قوله: 

                                                           

من طريق عبد  (,21003( )2/217)وأحمد  (,1470)والرتمذي  (,2727)أخرجه أبو داود ( 1) 

الرحمن بن دينار, وقد تكلموا فيه, واختلف فيه على زيد بن أسلم, وقد جاء عن عدة من الصحابة 

ويف  (0032)والطرباين يف األوسط (, 3214)منهم: عبد اهلل بن عمر عند ابن ماجه  ,رضي اهلل عنهم

وعن تيميم الداري أخرجه ابن ماجه  ,ضعيفانإسناده هشام بن سعد ويعقوب بن حميد وهما 

من طريق أبي بكر  (,3/322) وابن عدي يف الكامل (,0032)والطرباين يف األوسط  (,3210)

والذي يظهر  ,وجاء مرساًل ومرفوًعا ,وأبو بكر الهذلي مرتوك ,وشهر ضعيف ,عن شهر ,الهذلي

 (4/200ذكره الدارقطني يف العلل ) وقد واهلل أعلم أن هذه الروايات ال ترقيه إلى االحتجاج.

والحديث مخرج يف  (,41) وحسنه الشيخ األلباين رحمه اهلل يف غاية المرام. "ورجح اْلرسال"

 .(14)التلخيص 
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أن المقطوع منها وهي يف حياهتا مْيت, يعامل معاملة  :أي: «فهو ميت»قوله: 

 الميتات, من حيث عدم أكله, والقول بنجاسته عند جماهير العلماء.

  قال الخطابي  ( 4/44يف معالم السنن):  هذا يف لحم البهيمة وأعضاءها

 ه. المتصلة ببدنه دون الصوف المستخلف والشعر ونحو

وكذلك هذا يف الكلب يرسله فينتف من الصيد نتفة قبل أن يزهق نفسه, أو تصيبه 

وهو حي فإن ذلك كله محرم ألنه بان من البهيمة وهي حية  االرمية فيكسر عنه عضوً 

 .جميًعافصار ميتة, فأما إذا فصده نصفين فإنه بمنزلة الذكاة له ويؤكالن 

الذي فيه الرأس أصغر كان ميتة, وإن  إن كان النصف :تعالى  وقال أبو حنيفة

 كان الذي يلي الرأس حلت القطعتان.

يف  اال فرق وكلتاهما حالل ألنه إذا خرج الروح من القطعتين معً  :وعند الشافعي

هبذا  احالة واحدة فليس هناك إبانة ميتة عن حي بل هو ذكاة الكل ألن الكل صار ميتً 

 اهـ .«كله سواء يف ذلك لشيء بل  امنه تابعً  االعقر فليس شيئً 
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 باب اآلنية

 نَِيِة[َباُب اْل]

  الشرح: 

 تخذ للشراب والطعام.جمع إناء, وهو ما يُ اآلنية: 

 صنع من أشياء كثيرة: تو

 الذهب والفضة, وغيرها من المعادن.و الخزفو الجلودو والمدر من الحجر

 أعواد الشجر. يفما ينقب ومنها: 

م الماء استخداهذا الباب بعد باب المياه؛ ألنه ال يمكن   صنف ذكر الم فائدة:

  .غالبا إال يف وعاء

لما جاءهم وفد عبد  ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي يف الصحيحين من حديث ابن عباس و

ِت » القيس, بَّاِء َوالَحنَْتِم َوالُمَزفَّ َما َوُربَّ  «النَِّقيرِ »َقاَل ُشْعَبُة: ُربََّما َقاَل:  «َنَهاُهْم َعِن الدُّ

 . (1) «الُمَقيَّرِ »َقاَل: 

في صحيح مسلم, من حديث بريدة بن ف, بعد ذلك الشرب فيهايف رخص  ولكنه

 الحصيب 
ِ
َوَنَهيُْتُكْم َعِن النَّبِيِذ إَِلَّ فِي ِسَقاٍء، َفاْشَرُبوا فِي »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َها، َوََل َتْشَرُبوا ُمْسكًِرا  . (2) «اَْلَْسِقَيِة ُكلِّ

فدل على أن األصل يف اآلنية اْلباحة, استصحاًبا للقاعدة العامة المأخوذة من قول 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ} :اهلل 

                                                           

 (.10(, ومسلم )70أخرجه البخاري )( 1)

 (.000أخرجه مسلم )( 2)



   

  

004 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 خب حب جب يئ} :, ومن قول اهلل [20]البقرة:  { ی ی ی ی ىئىئ ىئ

 .[13]الجاثية:  { يث ىث مث جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب

يكون من المخصصات, وسيرجع  ملسو هيلع هللا ىلصوما يأيت يف هذا الباب مما هنى عنه النبي 

 الباب إلى مسألتين:

آنية الذهب والفضة, وألحق هبا بعضهم ما يف باهبا من المعادن الثمينة, أو األولى: 

 الجواهر النفيسة.

مسألة يف باهبا إن شاء اهلل كل  وسنذكر حكماآلنية التي اتخذت من الجلود, الثانية: 

 تعالى.
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 الشرب في آنية الذهب والفضةتحريم األكل و 

   ,َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن ) – 14
ُّ
َهِب » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل النَّبِي ََل َتْشَرُبوا فِي آنَِيِة الذَّ

ْنيَا، َوَلُكْم فِي اْْلِخَرةِ  َها َلُهْم فِي الدُّ ِة، َوََل َتْأُكُلوا فِي ِصَحافَِها، َفإِنَّ ُمتََّفٌق  (1)«واْلِفضَّ

 (.ْيهِ َعلَ 

  ,َوَعْن ُأمِّ َسَلَمَة ) – 10
ِ
الَِّذي َيْشَرُب فِي إَِناِء » :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلل

َما ُيَجْرِجُر فِي َبْطنِِه َناَر َجَهنَّمَ  ِة إِنَّ َهِب واْلِفضَّ   (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(2)«الذَّ

 الشرح: 
والفضة, والذهب والفضة أحكام إناء الذهب  لبيان :ينالحديث  ساق المصنف 

 .فلزان ثمينان تصنع منهما النقود وغيرها من الزينة

هو حذيفة بن اليمان, واليمان لقب, واسمه: : «عن حذيفة بن اليمان »قوله: 

  .ُحْسيل, وقيل: ِحْسل

  قال النووي  ( :12/144يف شرح مسلم :) َُّثم 
هو ُحَسْيٌل بَِحاء  َمْضُموَمة 

, َوُيَقاُل َلُه َأْيًضا ِحْسٌل بَِكْسِر اْلَحاِء َوإِْسَكاِن ـْيِن ُثمَّ َياء  ثُ ــَحة  ُمْهَمَلتَ وـــِسين  َمْفتُ  مَّ اَلم 

ثِيَن َأنَُّه  يِن, َوُهَو َوالُِد ُحَذْيَفَة, َواْلَيَماُن َلَقٌب َلُه, َواْلَمْشُهوُر فِي اْستِْعَماِل اْلُمَحدِّ السِّ

 بِاْلَياِء َوَكَذا َعْمُرو ْبُن اْلَيَماِن بِالنُّوِن مِْن غَ 
ُّ
ِحيُح اْلَيَمانِي َ ُلَغٌة َقلِيَلٌة َوالصَّ

ْيِر َياء  َبْعَدَها َوِهي

ثِيَن  اُد ْبُن اْلَهاِدي َواْلَمْشُهوُر لِْلُمَحدِّ ْحَمِن ْبُن َأبِي اْلَمَوالِي َوَشدَّ اْلَعاِصي َوَعْبُد الرَّ

ِحيُح إِْثَباُتهَ   ا.َحْذُف اْلَياِء َوالصَّ

                                                           

«. ولنا يف اآلخرة( »2424)وعنده  ,واللفظ للبخاري (,2040)ومسلم  (,2424)أخرجه البخاري ( 1) 

 والجملة ليست عند مسلم.

 .(2042 ,017)ومسلم  (,2434)أخرجه البخاري ( 2) 
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يف صحيح مسلم, عن ُحَذْيَفُة ْبُن اْلَيَماِن, وأسلم هو وأبوه قديًما ولم يشهدا بدًرا؛  

  :اُر "َقاَل َما َمنََعنِي َأْن َأْشَهَد َبْدًرا إاِلَّ َأنِّي َخَرْجُت َأَنا َوَأبِي ُحَسْيٌل, َقاَل: َفَأَخَذَنا ُكفَّ

, َقاُلوا: إِنَُّكْم ُتِريُدوَن ُمَحمَّ  ًدا, َفُقْلنَا: َما ُنِريُدُه, َما ُنِريُد إاِلَّ اْلَمِدينََة, َفَأَخُذوا مِنَّا ُقَرْيش 

 
ِ
 َومِيَثاَقُه َلنَنَْصِرَفنَّ إَِلى اْلَمِدينَِة, َواَل ُنَقاتُِل َمَعُه, َفَأَتْينَا َرُسوَل اهلل

ِ
, َفَأْخَبْرَناُه ملسو هيلع هللا ىلصَعْهَد اهلل

 .(1) «ْم بَِعْهِدِهْم، َوَنْسَتِعيُن اهَّللَ َعَلْيِهمْ اْنَصرَِفا، َنِفي َلهُ », َفَقاَل: "اْلَخَبرَ 

ا والده اليمان  , فقتل يف أحد؛ قتله المسلمون خطأ, فعفا عنهم حذيفة  فأمَّ

وفضائله  , عاش إلى ما بعد فتح المدائنملسو هيلع هللا ىلصفهو صاحب سر النبي  وأما حذيفة 

 .مشهورة ويف غير ما كتاب مذكورة

ية الذهب والفضة عن جمع من الصحابة منهم وقد جاء النهي عن الشرب يف آن

عند أحمد  ( وعن ابن عباس 2030عند البزار كما يف كشف األستار ) معاوية 

ن أبي الغادية يف عو ,«عن الشرب يف إناء الفضة   ملسو هيلع هللا ىلص نهى رسول اهَّلل »  :(1/313)

 .( وجاء عن غيرهم4/04زوائد عبد اهلل بن أحمد )

إذا وجدت ال فالنهي يقتضي التحريم,  :«هب والفضةَل تشربوا يف آنية الذ» قوله:

من التحريم إلى الكراهة إال تفعل, فاألصل أنه على التحريم عند العلماء, وال ينقله 

 والصوارف تعرف يف موطنها.صارف, 

صحيح مسلم من حديث ُهَرْيَرَة  ومما يدل على أن النهي يقتضي التحريم ما يف

 
ِ
ُلوا َما َنَهْيتُُكْم َعنُْه، َفاْجَتنُِبوُه َوَما َأَمْرُتُكْم بِِه َفاْفعَ »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص , َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهلل

  .ا, ويدل الحديث على وجوب ترك المنهي عنه مطلقً (2) «ِمنُْه َما اْسَتَطْعُتمْ 

 { ھ ہ ہ ہ} :بخالف األمر فإنه معلق باالستطاعة, يقول اهلل 
                                                           

 (.1070أخرجه مسلم )( 1)

 (.1330أخرجه مسلم )( 1)
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 ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} :, وكذلك قول اهلل [14]التغابن: 

 { ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ} :, وقول اهلل [274]البقرة:  { ۉې ۉ ۅ
 .[0]الطالق: 

, «َل تشربوا يف آنية...»كما يف الباب:  ملسو هيلع هللا ىلصعلق بوجوده, كقوله توأما النهي فهو م

 وجب الكف عنه. ملسو هيلع هللا ىلصفما هنى عنه النبي 

وتون يف القدرة على يتطلب فعل, والناس يتفافألن النهي ال يتطلب فعل, أما األمر 

 , يستطيع أن يصلي قائًما, أو قاعًدا, أو على جنب."صل يا فالن"األفعال, تقول: 

 الكف عن ذلك.يف فال يحتاج إلى استطاعة , أما قولك: ال تشرب هذا الشراب

يف اآلنية المصنوعة من الذهب, ويدخل فيه ما شيب  :أي «يف آنية الذهب»قوله: 

  بالذهب, كاآلنية

ماء الذهب, أو صفحت وعة من النحاس, أو من القصدير؛ ولكنها طليت بالمصن

 . بصفائح منه 

 انكسر قدحه, فخاطه بسلسلة من فضة. ملسو هيلع هللا ىلصوسيأيت معنا أن النبي 

 فاالستخدام اليسير ال يؤثر, وأما االستخدام الذي يخرج الشيء عن حاله فيؤثر.

 ناس, وهو أنواع: هو الفلز النفيس, الذي هو مصدر العملة عند الوالذهب: 

واحد وعشرين, وثمانية عشر, وهذه األعيرة بالنظر وعيار أربعة وعشرين, منه: 

 الفلز الذي فيه.حجم إلى 

ما كثر الفلز قلت جودة الذهب وزادت صالبته, وكلما قل الفلز زادت جودته لفك

 وزادت ليونته.

الجراحية, أنه ال يدخله الصدأ؛ ولذلك يستخدمونه يف العلميات ومن خواصه: 

 ألنه يمكث يف الجسم وال يضره.
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 يف األكل والشرب واللباس: حكم استعمال الذهب 

أما األكل والشرب يف آنية الذهب, فاألصل فيه أنه حرام على الرجال والنساء, 

َل تشربوا يف آنية » قوله:أطلق النهي ب ملسو هيلع هللا ىلصوعلى الصغار والكبار من األمة؛ ألن النبي 

 .«الذهب

للمرأة يف لبسه, كما يف سنن ابن ماجه  ملسو هيلع هللا ىلصلبس فقد رخص النبي أما من حيث ال

 
ِ
 ْبَن َأبِي َطالِب  َيُقوُل: َأَخَذ َرُسوُل اهلل

َّ
َحِريًرا بِِشَمالِِه, َوَذَهًبا بِيَِمينِِه,  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث َعلِي

تِي»ُثمَّ َرَفَع بِِهَما َيَدْيِه, َفَقاَل:  َناثِِهمْ إِنَّ َهَذْيِن َحَراٌم َعَلى ُذُكوِر ُأمَّ ِ ِ
 .(1) «، ِحلٌّ إل

لة مهو النوع الثاين من الفلزات المشهورة بين الناس, والع: «والفضة»قوله: 

المستخرجة منه تسمى بالدراهم, كما أن العلمة المستخرجة من الذهب تسمى 

 بالدنانير.

 :نصاب الذهب والفضة 

ب إذا بلغت مائتي يبلغ الذهب النصاب إذا بلغ عشرين ديناًرا, وتبلغ الفضة النصا

 درهم. 

 الصفات.ومن حيث القيمة, فهما مختلفان: 

 من حيث أهنما عملة, وال يباعان إال يًدا بيد, كما سيأيت بيانه يف موطنه.ومتفقان: 

 عن الذهب يف احلكم من حيث اللبس: الفضة اختالف 

 الفضة تختلف عن الذهب يف كوهنا مباحة يف لبسها للذكور.و

                                                           

إِنَّ »(, بلفظ: 2144(, والنسائي )4020(, واللفظ له ,وأخرجه أبو داود )3202أخرجه ابن ماجه )( 1)

تِيَهَذْيِن َحَراٌم َعَلى ُذُكو , واأللباين رحمه اهلل يصححه يف صحيح "حالل ْلناثهم"قوله:دون «, ِر ُأمَّ

 السنن.
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خذ خاتًما من فضة, وكان قبل ذلك قد اتخذ خاتًما من ذهب قد ات ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 بن عمر 
ِ
 فألقاه, كما يف الصحيحين من حديث َعْن َعبِْد اهلل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

َخَذُه النَّاُس، َفَرَمى بِِه َواتََّخَذ » ُه، َفاتَّ ا َيِلي َكفَّ ُه ِممَّ  اتََّخَذ َخاَتًما ِمْن َذَهٍب، َوَجَعَل َفصَّ

ةٍ   .(1)«َخاَتًما ِمْن َوِرٍق َأْو فِضَّ

 , ملسو هيلع هللا ىلص "محمد رسول اهلل"وكان نقش خاتمه: 

ا اْسُتْخِلَف َبَعَثُه إَِلى  َأنَّ َأَبا َبْكرٍ »: كما يف الصحيحين من حديث َأَنس   َلمَّ

َنْقُش الَخاَتِم َثالََثَة ، َوَكاَن ملسو هيلع هللا ىلصالَبْحَرْيِن، َوَكَتَب َلُه َهَذا الكَِتاَب، َوَخَتَمُه بَِخاَتِم النَّبِيِّ 

ٌد َسْطٌر، َوَرُسوُل َسْطٌر، َواهَّللِ َسْطرٌ   .(2)«َأْسُطرٍ: ُمَحمَّ

للشراب, والصحفة  ةالكأس ُمعدوالكوب و: «وَل تأكلوا يف صحافهما»قوله: 

 تكون ممتدة وهي معدة للخبز ولإلدام وما يف بابه.

 ة:كل والشرب يف ننية الذهب والفضالنهي عن األ علة 

 اختلف العلماء يف العلة من النهي عن ذلك:

ألهنما أصل العملة, وإذا فعلوا ذلك لحق الناس الضرر؛ لقلة فقال بعضهم: 

 العملة؛ الحتواء األغنياء لعنصري الذهب والفضة دون الفقراء.

العلة يف الربط على قلوب الفقراء؛ ألهنم إذا رأوا األغنياء يأكلون يف وقال بعضهم: 

د ذلك على أنفسهم.هذه اآلن  ية, ربما شَّ

 .لم يبح استخدامها لهذا المقصد؛ ألن الشرع كفران النعمهذا من وقال بعضهم: 

والذي يظهر أهنا نوع من السرف, وسبب للبطر والكرب والرتفع, وال يمنع أن يكون 

                                                           

 (.2001(, ومسلم )2742أخرجه البخاري )( 1)

 ( بنحوه.2002(, ومسلم )3104أخرجه البخاري )( 2)



   

  

021 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 النهي متعلق بجميع ما ذكر, ولعل هناك علة لم تذكر واهلل أعلم.

 اآلخرة, ما يفيتمتعون هبا وال حظ لهم فيللكفار,  :أي «الدنيافإنها لهم يف »قوله: 

 مج} عن شأهنم: ممنوعون من الحرام, كما قال اهلل  كفار ألن الكفار مع أهنم

 مط حط مض خض حض جض مص حص مس خس حس جس مخ حخ جخ مح جح

 .[40 - 42]المدثر:  {حق يف مفىف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

ا المراد أهنا لهم يف الدنيا, وليس المعنى أهنا لهم يف الدنيا جائزة ومباحة, وإنم

 ويستمتعون هبا كما تأكل األنعام, والنار هي مصيرهم. 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں} :كما قال اهلل : «ولكم يف اْلخرة»قوله: 

  .[14, 12]اْلنسان:  { ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ

أهنا للمسلم يف اآلخرة, يشرب ويأكل يف آنية الذهب والفضة ويتنعم  :فالشاهد

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} يف شأن أهل الجنة: هلل فيها, كما قال ا

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[31]الكهف:  { ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ

 ْبِن َقْيس  
ِ
 وثبت يف الصحيحين من حديث َعْبِد اهلل

ِ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ٍة، آنَِيُتُهَما َوَما فِيِهَما، َوَجنََّتاِن ِمْن » َذَهٍب، آنَِيُتُهَما َوَما فِيِهَما، َوَما َبْيَن َجنََّتاِن ِمْن فِضَّ

 .(1)«الَقْوِم َوَبْيَن َأْن َينُْظُروا إَِلى َربِِّهْم إَِلَّ ِرَداُء الكِْبرِ، َعَلى َوْجِهِه فِي َجنَِّة َعْدنٍ 

 اء  , َفاْسَتْسَقى, أنه َأَتاُه ِدْهَقاٌن بَِماء  فِي إِنَ وقد ثبت يف البخاري من حديث ُحَذْيَفُة 

 
ِ
, َفَرَماُه بِِه, َوَقاَل: إِنِّي َلْم َأْرمِِه إاِلَّ َأنِّي َنَهْيُتُه َفَلْم َينَْتِه, َقاَل َرُسوُل اهلل ة  : ملسو هيلع هللا ىلصمِْن فِضَّ
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ْنَيا، َوَلُكْم فِي اْلِخَرةِ » يَباُج، ِهَي َلُهْم فِي الدُّ ُة، َوالَحرِيُر َوالدِّ َهُب َوالِفضَّ  .(1)«الذَّ

, أم , ملسو هيلع هللا ىلصهي هند بنت أبي أمية, زوج النبي : « عن أم سلمة»قوله: 

عبد اهلل المؤمنين, هاجرت الهجرتين إلى الحبشة والمدينة, وتويف زوجها أبو سلمة 

: ملسو هيلع هللا ىلص, واسرتجعت عليه بقول النبي من الرضاعة  ملسو هيلع هللا ىلصبن عبد األسد أخو النبي 

بنبيه وأخلف لها  فآجرها اهلل  ,«اللُهمَّ ْأُجْرنِي فِي ُمِصيَبتِي، َوَأْخِلْف لِي َخْيًرا ِمنَْها»

 .ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 

الحديث وهذا إخبار عن حاله يف اآلخرة, : «الذي يشرب يف إناء الفضة»قوله: 

 السابق تضمن النهي عن حكمه يف الدينا.

 الفرق بني اخلرب والنهي: 

الخرب يقابل بالتصديق, فنحن نعتقد أن الذي يشرب يف إناء الفضة والذهب ثم ف

, فهو معرض لهذا الوعيد, ومع ملسو هيلع هللا ىلصب من ذلك؛ إن كان من أمة محمد يموت ولم يت

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ} :تحت المشيئة لقول اهلل فهو ذلك 

 .[47]النساء:  {ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ

 .والنهي واألمر إنشاء ويقابل بالفعل أو الرتك

 .«إنما يجرجر»قوله: 

 هي صوت وقوع الماء يف الجوف. الجرجرة: 

 .كأنما يجرع يف بطنه نار جهنمعنى من ذلك: والم

الحديث إخبار عن عذابه يوم القيامة؛ ألنه لما يجرجر الماء يف بطنه ويتلذذ و

بذلك, ويتكرعه, فإنه يجرجر يف نار جهنم, ويلحقه هذا العذاب ال سيما إن كان من 
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 الوعيد العظيم. فهذاالكافرين, وإن كان من المؤمنين, 

 أن الشرب يف آنية الذهب والفضة من الكبائر. الفوائد: ويف هذا الحديث من

هي ما توعد عليها بنار, أو حرمان من جنة, أو لعن, أو إخبار ضابط الكبيرة:  :فائدة

, أو أجري عليها حد من حدود بأهنا كبيرة, أو إخبار بغضب اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصمن رسول اهلل 

 , كما هو مبين يف موطنه.اهلل 

 أيًضا: ويف احلديث من الفوائد

 أن دين اْلسالم دين التواضع.

أن اْلنسان ينبغي أن يراعي غيره, فالغني يمكن أن يشرب يف هذا اْلناء؛ لكن فيه: و

 ينبغي أن يراعي الفقير, وأن ال يكسر قلبه, وأن يراعي ضعفه.

له؛ الن الملك المالك هو اهلل  أن المسلم حريته يف ماله بقدر ما أباح اهلل فيه: و

إنما نتصرف يف ملكه بما شاء سبحانه وتعالى. , ونحن 

 .مرضي؛ أن نتصرف وفق ما أمر وشرعفهذا هو التصرف ال

 ملسو هيلع هللا ىلصرد على المرجئة: الذي يقولون ال يضر مع اْليمان ذنب, وهذا نبينا فيه: و

يخرب أن من شرب يف هذا اْلناء, عليه هذا الوعيد العظيم, فما بالك بغيره من 

 الذنوب.

 ل المؤمنين يف الدنيا, وأنه قد يفوهتم بعض النعيم, بيان لحافيه: و

 ۈئ ۈئ ۆئ} فيهم: كما قال اهلل فلكنه مدخر لهم يوم القيامة, أما أولئك 

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 .[20]األحقاف:  {مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب

 والحمد هلل رب العالمين

       



   

  

023 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 إذا دبغ اإلهاب فقط طهر

   َعبَّاس   َوَعِن اْبنِ ) – 17 
ِ
َهاُب َفَقْد َطُهرَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل  .(1)«إَِذا ُدبَِغ اإْلِ

  .َأْخَرَجُه ُمْسلِمٌ 

 (.(2) «َأيَُّما إَِهاٍب ُدبِغَ » :َوِعنَْد اأْلَْرَبَعةِ 

     َوَعْن َسَلَمَة ْبِن اْلُمَحبِِّق ) – 10
ِ
وِد اْلَمْيَتِة دَِباُغ ُجلُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َحُه اْبُن ِحبَّانَ  .(3)«ُطُهوُرهاَ   (.َصحَّ

                                                           

 .(344)مسلم أخرجه ( 1) 

وهو  ,عن ابن عباس أيضا (3400)وابن ماجه  (,4241)والنسائي  (,1027)أخرجه الرتمذي ( 2) 

 .(27)صحيح كسابقه. وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف غاية المرام برقم 

 لم يخرجه أبو داود هبذا اللفظ, بل لفظه كلفظ مسلم. «:تنبيه»

 ,ويف إسناده جون بن قتادة مجهول ,عن سلمة (,4122)ود وأبو دا (,12000)أخرجه أحمد  (3) 

 "بلفظ: ( 1200)وحديث عائشة عند النسائي  ,ويشهد له حديث ابن عباس الذي قبله
ُّ
ُسئَِل النَّبِي

ابن وهو عند  ,وإسناده صحيح ,«ِدَباُغَها َطُهوُرَها»َفَقاَل:  ,"َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ُجُلودِ اْلَمْيَتةِ 

. وقد حقق هذه ويف إسناده شريك القاضي سيء الحفظ ,باللفظ الذي ذكره الحافظ (1200)حبان 

فقال بعد أن ذكر حديث ابن  ,بأوسع من هذا( 41األحاديث الحافظ يف التلخيص تحت حديث )

 فِي اأْلَْوَس  عباس رضي اهلل عنهما:
ُّ
َبَرانِي  َوفِي إْسنَاِدِه ويف الباب: َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َرَواُه الطَّ

ّ
اَرُقْطنِي ِط َوالدَّ

 َعنْ  ,َفَرُج ْبُن َفَضاَلَة َوُهَو َضِعيٌف 
ِّ
ْعبِي اْبِن َعبَّاس   َوفِي َتاِريِخ َنْيَساُبوَر لِْلَحاكِِم مِْن َطِريِق ُمِغيَرَة َعْن الشَّ

ُمِّ َس 
ِ
 َميَِّتة  أل

َم بَِشاة   َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُّ
قال أبو محمد سدده  -َلَمَة َأْو لَِسْوَدِة َفَذَكَر اْلَحِديَث.َمرَّ النَّبِي

ا َحِديُث: ثم قال رحمه اهلل:  -(4474)حديث سودة يف البخاري  اهلل: َأيَُّما إَهاب  ُدبَِغ َفَقْد "َوَأمَّ

 َعْن اْبِن ُعَيْينََة َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن ابْنِ  ,"َطُهرَ 
ُّ
افِِعي   َوْعَلةَ  َفَرَواُه الشَّ

ِ
عن ابن عباس َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

َوَكَذا َرَواُه التِّْرمِِذيُّ فِي َجامِِعِه َعْن ُقَتْيَبَة َعْن ُسْفَياَن َوَقاَل َحَسٌن  ,َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل بَِهَذا

و النَّاقِِد َعْن ُسْفَياَن بَِلْفِظ: َوَرَواُه ُمْسلٌِم َعْن َأبِي َبْكِر ْبِن َأبِي َشْيَبَة  ,َصِحيٌح  َهاُب َفَقْد "َوَعْمر  إَذا ُدبَِغ اْْلِ

َثنِي َزْيُد بُْن َأْسَلَم َسِمْعُت  ,"َطُهرَ  =                ابْنَ  َوَرَواُه ابُْن ِحبَّاَن بَِلْفِظ ُقَتْيَبَة َوفِي ِسَياقِِه َعْن ابِْن ُعَيْينََة َحدَّ
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  ,َوَعْن َمْيُمونََة ) – 20
ِ
وَنَها - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَلْت: َمرَّ َرُسوُل اهلل  َيُجرُّ

لَْو »َفَقاَل:  ,بَِشاة 

ُرَها اْلَماُء َواْلَقرَ »َقاَل:  ,َفَقاُلوا: إِنََّها َمْيتَةٌ  «َأَخْذُتْم إَِهابََها؟ َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد,  .(1)«ظُ ُيَطهِّ

 
ُّ
 (.َوالنََّسائِي

 الشرح: 

 .حكام اآلنية؛ إذا كانت من الجلودهذه األحاديث لبيان أساق المصنف 

(: بأوسع من هذا, فقال 1/100وقد حقق هذه األحاديث الحافظ يف التلخيص )

 فِي اأْلَْوَسِط : ويف الباب: َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َرَوابعد أن ذكر حديث ابن عباس 
ُّ
َبَرانِي ُه الطَّ

 َوفِي إْسنَاِدِه َفَرُج ْبُن َفَضاَلَة َوُهَو َضِعيٌف, َوفِي َتاِريِخ َنْيَساُبوَر لِْلَحاِكِم مِْن 
ّ
اَرُقْطنِي َوالدَّ

 
ُّ
ِّ َعْن اْبِن َعبَّاس  َمرَّ النَّبِي

ْعبِي ُمِّ َس  ملسو هيلع هللا ىلصَطِريِق ُمِغيَرَة َعْن الشَّ
ِ
 َميِّتَة  أل

لَِسْوَدةِ َلَمَة َأْو بَِشاة 

 َفَذَكَر اْلَحِديَث.

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

ا َحِديُث: ثم قال  -أما حديث سودة فقد تقدم معنا أنه يف البخاري  َأيَُّما ": َوَأمَّ

 َعْن اْبِن ُعَيْينََة َعْن َزْيِد ْبِن َأْس "إَهاب  ُدبَِغ َفَقْد َطُهرَ 
ُّ
افِِعي  عن َوْعَلةَ  اْبنِ  َلَم َعنْ , َفَرَواُه الشَّ

 
ِ
َيُقوُل بَِهَذا, َوَكَذا َرَواُه التِّْرمِِذيُّ فِي َجامِِعِه َعْن ُقَتيَْبَة  ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

و النَّاقِ  ِد َعْن ُسْفَياَن َوَقاَل َحَسٌن َصِحيٌح, َوَرَواُه ُمْسلٌِم َعْن َأبِي بَْكِر ْبِن َأبِي َشْيبََة َوَعْمر 

َهاُب َفَقْد َطُهرَ "َعْن ُسْفَياَن بَِلْفِظ:  , َوَرَواُه ابُْن ِحبَّاَن بَِلْفِظ ُقَتْيَبَة َوفِي ِسيَاقِِه "إَذا ُدبَِغ اْْلِ

                                                                                                                                                    

ةِ  َوْعَلَة َسِمْعُت اْبنَ  = حَّ  َعَلى َشْرط الصِّ
 بِإِْسنَاد 

ُّ
اَرُقْطنِي . َوَلُه َشاِهٌد َعْن اْبِن ُعَمَر َرَواُه الدَّ َوَقاَل  ,َعبَّاس 

ال "َوآَخُر مِْن َحِديِث َجابِر  َرَواُه اْلَخطِيُب فِي َتْلِخيِص اْلُمَتَشابِِه. ثم ذكر حديث ابن عكيم:  ,إنَُّه َحَسنٌ 

 ثم ذهب إلى إعالله وقد ساق له طرقًا  كثيرة. ,"ب وال عصبتنتفعوا من الميتة بإها

 كما تقدم. الحديث لم يخرجه ابن حبان عن سلمة, إنما عن عائشة «:تنبيه»    

من طريق عبد اهلل بن مالك بن  ,وهو ضعيف (,4247)والنسائي  (,4124)أخرجه أبو داود  (1) 

 إسناده ضعيف لجهالة عبد اهلل بن مالك وأمه.و ,عن ميمونة به ,عن أمه العالية بنت سبيع ,حذافة
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. َوَلُه َشاِهٌد  َثنِي َزْيُد ْبُن َأْسَلَم َسِمْعُت اْبَن َوْعَلَة َسِمْعُت اْبَن َعبَّاس  َعْن اْبِن ُعَييْنََة َحدَّ

ِة, َوَقاَل إنَُّه َحَسٌن, َوآَخُر مِْن َعْن ابْ  حَّ  َعَلى َشْرط الصِّ
 بِإِْسنَاد 

ُّ
اَرُقْطنِي ِن ُعَمَر َرَواُه الدَّ

ال "َحِديِث َجابِر  َرَواُه اْلَخطِيُب فِي َتْلِخيِص اْلُمَتَشابِِه. ثم ذكر حديث ابن عكيم: 

ه ساق له طرقًا , ثم ذهب إلى اْلعالل ولكن"تنتفعوا من الميتة بإهاب وال عصب

 كثيرة. 

 (1/203قال الحافظ يف التلخيص الحبير:)  َأَلْيَس يف "َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُرِوَي َأنَُّه

ُرهُ  َلم, وقيل: هو قشرة  -, "الشت َواْلَقَرِظ َواْلَماِء َما ُيَطهِّ والقرظ, قيل: هو ورق السَّ

ْفِظ َباطٌِل اَل َأْصَل َلُه. َوَقاَل يف شرح َقاَل النََّوِويُّ فِي اْلُخاَلَصِة: َهَذا بَِهَذا اللَّ  -البلوط 

, َوَهْل ُهَو بِاْلَباِء 
ِّ
افِِعي المذهب: ليس الشت ِذْكٌر فِي اْلَحِديِث َوإِنََّما ُهَو مِْن َكاَلِم الشَّ

, َقاَل: َوُهَو مِْن اْلَجَواِهِر ا ِل اأْلَْزَهِريُّ َثِة, َجَزَم بِاأْلَوَّ َدِة َأْو اْلُمَثلَّ تِي َجَعَلَها اهلُل فِي اْلُمَوحَّ لَّ

: إنَُّه َنْبٌت َطيُِّب الرَّ  َثِة. َوَقاَل اْلَجْوَهِريُّ اَج, َوَجَزَم َغْيُرُه بَِأنَُّه بِاْلُمَثلَّ ائَِحِة اأْلَْرِض ُتْشبُِه الزَّ

ْيُخ َأُبو َحامِد  فِي التَّْعلِيَقة َجاَء فِي الْ  ْعِم ُيْدَبُغ بِِه َوَقاَل الشَّ َأَلْيَس فِي اْلَماِء "َحِديِث ُمرُّ الطَّ

ُرَها؟ ِذي َأْعِرُفُه َمْرِويًّا. َقاَل: َوَأْصَحاُبنَا َيْرُووَنُه: "َواْلَقَرِظ َما ُيَطهِّ تُّ ", َوَهَذا ُهَو الَّ الشَّ

تِّ فِي "َواْلَقَرظُ  ء  َفَهَذا َشْيُخ اأْلَْصَحاِب َقْد َنصَّ َعَلى َأنَّ ِزَياَدَة الشَّ
ْ
اْلَحِديِث  َوَليَْس بَِشي

ِّ َواْلَماَوْرِديِّ َوَمْن َتبَِعُهَما َأْن ُيَقلُِّدوُه فِي َذلِ 
ء  َفَكاَن َينَْبِغي لإِْلَِماِم اْلُجَوْينِي

ْ
َك َلْيَسْت بَِشي

َثِة فِي اْلَحِديِث  يِن َوالثَّاِء اْلُمَثلَّ ِة الشِّ يِر َفَقاَل فِي النَِّهاَيِة فِي َمادَّ
َأنَُّه َمرَّ  َوَأْغَرَب اْبُن اأْلَثِ

تِّ َواْلَقَرِظ َما يطهره؟ "بَِشاة  لَِمْيُموَنَة َفَقاَل:  , والحديث الذي ذكر َلْيَس "َأَلْيَس فِي الشَّ

 بِإِْسنَاد  َحَسن  مِْن َحِديِث اْبِن َعبَّاس  َنْحَو َحِديِث اْلَباِب 
ُّ
اَرُقْطنِي تُّ َفَقْد َرَواُه الدَّ فِيِه الشَّ

ِل, َوَزادَ  ُرَها؟ "قوله: فِي آِخِرِه َبْعدَ  اأْلَوَّ إنََّما َحُرَم َأْكُلَها أو ليس فِي اْلَماِء َواْلَقَرِظ َما ُيَطهِّ

" 
ِ
ُّ مِْن َطِريِق َيْحَيى ْبِن َأيُّوَب َعْن ُعَقْيل  َعْن اْبِن ِشَهاب  َعْن ُعَبْيِد اهلل

اَرُقْطنِي , َأْخَرَجُه الدَّ

 ْبِن ُعبَْيد  
ِ
 َعْن اْبِن عباس. ْبِن َعْبِد اهلل
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 :وقد اختلف العلماء يف أحكام هذه اجللود إىل أقوال 

 النووي يف شرح صحيح مسلم جملًة. ها منهاذكر

 اْلمام النووي قال و  ( ,1/210يف المجموع :) :َسبَْعُة َمَذاِهَب 
َ
 ِهي

َباِغ شيء مِْن ُجُلوِد اْلَمْيتَِة؛  اْلَخطَّاِب, ُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن لَِما َأَحُدَها: اَل َيْطُهُر بِالدِّ

. َواْبنِِه, َوَعائَِشَة,  َواَيَتْيِن َعْن َأْحَمَد, َوِرَواَيٌة َعْن َمالِك   , َوُهَو َأْشَهُر الرِّ

َباِغ ِجْلُد َمْأُكوِل اللَّْحِم ُدوَن َغْيِرِه,  َوُهَو َمْذَهُب َواْلَمْذَهُب الثَّانِي: َيْطُهُر بِالدِّ

 َواْبِن المبارك وأبي داود واسحق ابن َراْهَوْيِه. اأْلَْوَزاعِ 
ِّ
 ي

َد مِْن َأَحِدِهَما؛  َوُهَو َوالثَّالُِث: َيْطُهُر بِِه ُكلُّ ُجُلوِد اْلَمْيَتِة إالَّ اْلَكْلَب َواْلِخنِْزيَر َواْلُمَتَولَّ

, َوا -أي الشافعية –َمْذَهُبنَا   ْبِن َأبِي َطالِب 
ِّ
 . ْبِن َمْسُعود  َوَحَكْوُه َعْن َعلِي

ابُِع: َيْطُهُر بِِه اْلَجِميُع إالَّ ِجْلَد اْلِخنِْزيِر؛   َوُهَو َمْذَهُب َأبِي َحنِيَفَة. َوالرَّ

َواْلَخامُِس: َيْطُهُر اْلَجِميُع َواْلَكْلُب َواْلِخنِْزيُر؛ إالَّ َأنَُّه َيْطُهُر َظاِهُرُه ُدوَن َباطِنِِه, 

ْطِب, َوُيَصلَّى َعَليِْه اَل فِيِه, َوُهَو َمْذَهُب َمالِك  فِيَما َحَكاُه َفُيْسَتْعَمُل فِي اْلَيا بِِس ُدوَن الرَّ

 َأْصَحاُبنَا َعنُْه. 

َباِغ َجِميُع ُجُلوِد اْلَمْيَتِة, والكلب, والخنزير, ظاهًرا وباطنًا؛  اِدُس: َيْطُهُر بِالدِّ َوالسَّ

 اْلَماَوْرِديُّ َعْن َأبِي ُيوُسَف. قاله َداُود َوَأْهُل الظَّاِهِر, َوَحَكاُه 

ْطِب َواْلَيابِِس؛  , َوَيُجوُز اْستِْعَماُلَها فِي الرَّ ابُِع: ُينَْتَفُع بُِجُلوِد اْلَمْيتَِة باَِل ِدَباغ  َوالسَّ

 . ْهِريِّ  اهـَحَكْوُه َعْن الزُّ

 تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل: 

وطن, وقد لخصها ابن المنذر يف فهذه سبعة مذاهب لخصها النووي يف هذا الم

 كتابه األوسط, مع سوق أدلتها.

يطهر بالدباغ جميع جلود من أنه هو المذهب السادس, وأرجح هذه المذاهب, 
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إذا دبغ »الميتة, والكلب, ظاهًرا, وباطنًا, والدليل على ذلك الحديث الذي يف الباب, 

 .«وإيما إهاب دبغ فقد طهر», «اإلهاب فقد طهر

, فقد ذكره الحافظ يعارض هذا الحديث, من حديث عبد اهلل بن عكيم وأما ما 

 يف التلخيص وذهب إلى إعالله, تارة باالضطراب, وتارة بعدم االتصال, وغيره.

  ثم قال النووي : :َْحَمَد َوُمَوافِِقيِه
ِ
 بَِأْشيَاَء مِنَْها: َواْحَتجَّ أل

 ي اْلِجْلِد َوَغيِْرِه. َوُهَو َعامٌّ فِ  { ٻ ٻ ٱ}َقْوُل اهلل تعالى: 

 ْبِن ُعَكْيم  
ِ
َقْبَل َمْوتِِه بشهر أن  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتاَنا كَِتاُب َرُسوِل اهَّللِ », َقاَل: َوبَِحِديِث َعْبِد اهلل

 , َوَهَذا اْلَحِديُث ُهَو ُعْمَدُتُهْم. «َل َتنْتَِفُعوا ِمْن اْلَمْيَتِة بِإَِهاٍب َوََل َعَصٍب 

َنَُّه ُج 
ِ
ِذي َنِجَس بِِه َقاُلوا: َوأل َنَّ اْلَمْعنَى الَّ

ِ
ْزٌء مِْن الميتة فلم يطهر بشيء؛ َكاللَّْحِم, َوأل

ْبِغ, َفاَل َيَتَغيَُّر اْلُحْكُم.   ُهَو اْلَمْوُت َوُهَو ُماَلِزٌم َلُه, اَل َيُزوُل بِالدَّ

ابَِقْيِن:  َوَأيَُّما إَهاٍب », «اُب َفَقْد َطُهرَ إَذا ُدبَِغ اإْلِهَ »َواْحَتجَّ َأْصَحاُبنَا؛ بِاْلَحِديَثْيِن السَّ

 , َوُهَما َصِحيَحاِن َكَما َسَبَق َبَياُنُه. «ُدبَِغ َفَقْد َطُهرَ 

 َوبَِحِديِث اْبُن َعبَّاس  
َّ
َهالَّ َأَخُذوا إَهابََها، »َقاَل: فِي َشاِة َمْيُموَنَة  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

: إنََّها َمْيتٌَة, َقاَل: , َقاُلوا يَ «َفَدبَُغوُه، َفاْنَتَفُعوا بِهِ 
ِ
َما َحُرَم َأْكُلَها»ا َرُسوَل اهلل , َرَواُه «إنَّ

ا ُمْسلٌِم َفَرَواُه فِي آِخِر كَِتاِب الطََّهاَرِة,  , َأمَّ
اْلُبَخاِريُّ َوُمْسلٌِم فِي َصِحيَحْيِهَما مِْن ُطُرق 

ا اْلُبَخاِريُّ َفَرَواُه فِي َمَواِضَع مِْن َصِحيِحهِ  َدَقِة َعَلى َوَأمَّ َكاِة فِي الصَّ : مِنَْها: ِكَتاُب الزَّ

 
ِ
َبائِِح َوَغْيِرِه, َوإِنََّما َذَكْرُت َهَذا ملسو هيلع هللا ىلصَمَوالِي َأْزَواِج َرُسوِل اهلل ْيِد, َوالذَّ , َوفِي كَِتاِب الصَّ

؛ َكَأنَُّه َخ  اِظ َجَعَلُه مِْن َأْفَراِد ُمْسلِم  ِة َواْلُحفَّ َنَّ َبْعَض اأْلَئِمَّ
ِ
 َعَلْيِه َمَواِضُعُه مِْن أل

َ
ِفي

 .  اْلُبَخاِريِّ

وا َأْيًضا:    بَِحِديِث اْبِن َعبَّاس  َواْحَتجُّ
ِّ
َماَتْت َلنَا »َقاَلْت:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َسْوَدَة َزْوِج النَّبِي
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 .هكذا (1)َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  «َشاٌة، َفَدبَْغنَا مسكها، ثم مازلنا َننْبُِذ فِيِه؛ َحتَّى َصاَر َشنًّا

  َوبَِحِديِث َعائَِشةُ 
َّ
 «َأَمَر َأْن ُيْسَتْمَتَع بُِجُلوِد اْلَمْيَتِة إَذا ُدبَِغْت »: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

أِ  , (4124يف سننه برقم ) , َوَأُبو َداُود(1437) َحِديٌث َحَسٌن َرَواُه َمالٌِك فِي اْلُمَوطَّ

 
ِّ
َباِس, , َوآَخُروَن, بَِأَسانِيَد َحَسنَ (4244) َوالنََّسائِي , َوَأُبو َداُود َواْبُن َماَجْه فِي اللِّ ة 

َبائِِح.   فِي الذَّ
ِّ
 َوالنََّسائِي

َنَُّه ِجْلٌد َطاِهٌر َطَرَأْت َعَليِْه 
ِ
َوفِي اْلَمْسَأَلِة َأَحاِديُث َكثِيَرٌة, َوفِيَما َذَكْرَنا كَِفاَيٌة؛ َوأل

اةِ  َس.  َنَجاَسٌة َفَجاَز َأْن َيْطُهَر َكِجْلِد اْلُمَذكَّ  إَذا َتنَجَّ

ا اْلَجَواُب:  نَُّة. َوَأمَّ ْتَها السُّ ٌة َخصَّ  َعْن اْحتَِجاِجِهْم بِاآْلَيِة, َفُهَو َأنََّها َعامَّ

ِّ َوَغيُْرُهمْ 
 ْبِن ُعَكيْم  َفَرَواُه َأُبو َداُود َوالتِّْرمِِذيُّ َوالنََّسائِي

ِ
ا َحِديُث َعْبِد اهلل َوَأمَّ

(2) . 

: َقاَل التِّْرمِ  ُهَو َحِديٌث َحَسٌن, َقاَل: َوَسِمْعُت َأْحَمَد ْبَن اْلَحَسِن َيُقوُل: َكاَن َأْحَمُد ِذيُّ

ْبُن َحنَْبل  َيْذَهُب إَلى َحِديِث اْبِن ُعَكْيم  َهَذا, لَِقْولِِه َقْبَل َوَفاتِِه بَِشْهَرْيِن, َوَكاَن َيُقوُل َهَذا 

ا اْضَطَرُبوا فِي إْسنَادِِه, َحيُْث آِخُر اأْلَْمِر, َقاَل: ُثمَّ َتَرَك َأْح  َمُد ْبُن َحنَْبل  َهَذا اْلَحِديَث؛ َلمَّ

 .  َرَوى َبْعُضُهْم َعْن اْبِن ُعَكْيم  َعْن َأْشَياخ  مِْن ُجَهْينََة. َهَذا َكاَلُم التِّْرمِِذيِّ

, َوُرِوَي بَِشْهَريْ   ِن, َوُرِوَي بَِأْرَبِعيَن َيْوًما. َوَقْد ُرِوَي َهَذا اْلَحِديُث َقْبَل َمْوتِِه بَِشْهر 

اِظ:  ِة اْلُحفَّ نَِن َواآْلَثاِر, َوآَخُروَن مِْن اأْلَئِمَّ َتابِِه َمْعِرَفُة السُّ
 فِي كِ

ُّ
َهَذا َقاَل اْلَبْيَهِقي

 اْلَحِديُث ُمْرَسٌل, وابن عكيم ليس بصاحبي. 

 :
ُّ
ِة اْلُعَلَماِء َجوَ َوَقاَل اْلَخطَّابِي َنَّ اْبَن َمْذَهُب َعامَّ

ِ
نُوا َهَذا اْلَحِديَث؛ أل َباِغ َوَوهَّ اُز الدِّ

ُعَكْيم  َلْم يلق النبي صلى اهلل لعيه َوَسلََّم, إنََّما ُهَو ِحَكاَيٌة َعْن كَِتاب  َأَتاُهْم, َوَعلَُّلوُه 

                                                           

 (4474برقم )  (1)

( وأحمد 3413( وابن ماجه )4240( والنسائي )1020( والرتمذي )4127أخرجه أبو داود )  (2)

(17070. ) 
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 اهـ .َأْيًضا بَِأنَُّه ُمْضَطِرٌب, َوَعْن َمْشَيَخة  َمْجُهولِيَن َلْم َتْثُبْت ُصْحَبُتُهمْ 

 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

يف كتابه إرواء الغليل, ودافع عنه, ورد كل  جه اْلمام األلباين الحديث قد خرَّ 

 ملسو هيلع هللا ىلص, فنعم؛ لم يلقاه, ولكن كتاب النبي ملسو هيلع هللا ىلصلم يلَق النبي  ههذه التعاليل, وأما دعوى أن

والكتاب معمول به, قدم إليهم, َفُقِرأ عليهم, وسمعه كما سمعه غيره من أبناء جهينة, 

 .الوجه األولوهذا على القول باْلرسال وهو 

 :الباب على القول بصحة الحديث, هل يعارض أحاديثالوجه الثاين: 

 َل تنتفعوا من الميتة بإهاب وَل عصب» :لفظه حديث ابن عكيم :أقول» ,

, «طهرإذا دبغ اإلهاب فقد », «أيما إهاب دبغ فقد طهر»: وحديث ابن عباس 

 .«باغ جلود الميتة طهورهاد»

 ال يسمى إهاًبا.فباْليهاب قبل دباغته, وأما إذا دبغ  الجلد يسمىف

   ثم قال النووي  :تعالى :  إَذا ُعِرَف َهَذا: َفاْلَجَواُب َعنُْه مِْن َخْمَسِة َأْوُجه 

اِظ, َأَحُدَها:  ْمنَاُه َعْن اْلُحفَّ  . َأنَُّه َحِديٌث ُمْرَسٌل َما َقدَّ

 َوَكَما َنَقَلُه التِّْرمِِذيُّ َعْن أحمد, وال يقدح انِي: َأنَُّه ُمْضَطِرٌب َكَما َسَبَق, َوالثَّ 

َنَُّه َقاَلُه َعْن اْجتَِهاِدِه, َوَقْد َبيََّن 
ِ
: إنَُّه َحِديٌث َحَسٌن؛ أل يف هذين الجوابين قول التِّْرمِِذيِّ

 ُهَو َوَغْيُرُه َوْجَه َضْعِفِه َكَما َسَبَق. 

َوَأْخَباُرَنا َسَماٌع َوَأَصحُّ إْسنَاًدا َوَأْكَثُر ُرَواًة َوَسالَِمٌة مِْن الُِث: َأنَُّه كَِتاٌب, الثَّ 

 َأْقَوى َوَأْوَلى. 
َ
ْضطَِراِب َفِهي

ِ
 اال

َصٌة لِلنَّْهِي؛  ابُِع: َأنَُّه َعامٌّ فِي النَّْهِي, َوَأْخَباُرَنا ُمَخصِّ َباِغ, ُمَص الرَّ َحٌة بَِما َقْبَل الدِّ رِّ

ٌم.  َباِغ, َواْلَخاصُّ ُمَقدَّ ْنتَِفاِع َبْعَد الدِّ
ِ
 بَِجَواِز اال

ى إَهاًبا َبْعَدهُ  َهاَب اْلِجْلُد َقْبَل ِدَباِغِه, َواَل ُيَسمَّ ْمنَاُه َعْن َواْلَخامُِس: َأنَّ اْْلِ , َكَما َقدَّ
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, َوَأبِي َداوُ  , َواْلَجْوَهِريِّ َوَغْيِرِهْم, اْلَخلِيِل ْبِن َأْحَمَد, َوالنَّْضِر بِْن ُشَمْيل  ِّ
ِجْسَتانِي د السِّ

َباِغ َتْصِريًحا.  ُ لَِما َقْبَل الدِّ
 اهـَفاَل َتَعاُرَض َبْيَن اْلَحِديَثْيِن, َبْل النَّْهي

 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

هذا أولى ما يجمع به بين األقوال, أن حديث عبد اهلل بن عكيم مع أن القول 

أقرب, لكن على القول بصحته, ال يجوز االنتفاع بجلود الميتة قبل دبغه, وال بضعفه 

 .يث القاضية بطهارة الجلد إذا دبغيعارض األحاد

, روى ألف هو أبو العباس عبد اهلل بن عباس : «وعن ابن عباس »قوله: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصبي فهو من المكثرين يف رواية الحديث عن الن وستين حديًثا,وستمائة 

 :(1)سيوطيالكما قال 

 َأُبو ُهَرْيــَرَة َيلِيــِه اْبُن ُعَمرْ    َواْلُمْكثُِروَن فِي ِرَواَيــِة األََثرْ 

   َوَأَنٌس َواْلَبْحُر َكاْلُخــْدِريِّ 
ِّ
 َوَجـــابٌِر َوَزْوَجــــُة النَّبِي

حديًثا, أو نحو  لم يسمع من الحديث إال ثالثة عشر والعلماء يذكرون أنه 

 .مقبولة يل الصحابة ومراس,  أعلمذلك, واهلل

بغ جلد الميتة, أو جلد المذكاة, فقد دإذا  :أي «إذا دبغ اإلهاب فقد طهر»قوله: 

طهر, إما من إزالة النجس على القول بالنجاسة, أو إزالة الخبث على القول بعدم 

ال وورطوبة لم تدبغ, تبقى فيها رائحة منتنة,  ألهنا إذاالنجاسة, فجاز استخدامه, 

 .لالستخدامتصلح 

   الدباتغةكيفية:  

  قال النووي ( 22/ 4يف مسلم):  ُف َفَضاَلِت ء  ُينَشِّ
ْ
َباُغ بُِكلِّ َشي َيُجوُز الدِّ

                                                           

 (.107يف ألفيته يف علم الحديث: )ص  (1)
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بِّ َواْلَقْرِظ َوُقُشوِر  تِّ َوالشَّ اْلِجْلِد َوُيَطيُِّبُه َوَيْمنَُع مِْن ُوُروِد اْلَفَساِد َعَلْيِه َوَذلَِك َكالشَّ

انِ  مَّ َوَما َأْشَبَه َذلَِك مَِن اأْلَْدِوَيِة الطَّاِهَرِة َواَل َيْحُصُل بِالتَّْشِميِس ِعنَْدَنا َوَقاَل َأْصَحاُب  الرُّ

 , َماِد َواْلِمْلِح َعَلى اأْلََصحِّ  هـاَأبِي َحنِيَفَة َيْحُصُل َواَل َيْحُصُل ِعنَْدَنا بِالتَُّراِب َوالرَّ

 .«أخرجه مسلم»قوله: 

َق َعَلى َمْواَلة  لَِمْيُموَنَة بَِشاة  , َقاَل: ن حديث اْبِن َعبَّاس  م وفيه قصة:  ُتُصدِّ

 
ِ
 «َهالَّ َأَخْذُتْم إَِهاَبَها َفَدَبْغُتُموُه َفاْنَتَفْعُتْم بِِه؟»َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَماَتْت َفَمرَّ بَِها َرُسوُل اهلل

َما َحُرَم َأكْ »َفَقاُلوا: إِنََّها َمْيَتٌة َفَقاَل:   .(1) «ُلَهاإِنَّ

 .«إذا دبغ اإلهاب فقد طهر»ويف رواية: 

  .«إيما إهاب دبغ فقد طهر» ويف رواية أخرى: 

 وهم أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه.: «وعند اَلربعة»قوله: 

, بمعنى أن ما دبغ وهذا اللفظ مفيد للحصر: «إيما إهاب دبغ فقد طهر»قوله: 

 .طهر وما لم يدبغ لم يطهر

الهذلي, وقيل اسم المحبق صخر, وقيل غير : «وعن سلمة بن المحبق »: قوله

 .اذلك, شهد حنينً 

أو للقذر  مطهر لها, ومزيل للنجسأنه  :أي «دباغ جلود الميتة طهورها»قوله: 

عند العلماء؛ صححه ابن حبان, وتصحيحه غير معتمد الذي فيها, وحديث سلمة 

 .ألنه من المتساهلين

, ومن ملسو هيلع هللا ىلص, زوج النبي وهي ميمونة بنت الحارث : «ة وعن ميمون»قوله: 

 بسرف, وماتت بسرف.  ملسو هيلع هللا ىلصأمهات المؤمنين, تزوجها النبي 

                                                           

 (.343أخرجه مسلم ) (1)
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 .وخالد بن الوليد وهي خالة عبد اهلل بن عباس 

ْلخراجها من القرية؛ حتى ال  :أي «بشاة يجرونها ملسو هيلع هللا ىلصقالت: مر النبي »قوله: 

 تؤذي الناس بنتنها.

  يجوز أكلها.حرمت الميتة, وأنه الفيه: و

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قال اهلل 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 , وكل هذه ميتات.[3]المائدة:  { ٹ

من الخروج إلى أرجاء المدينة؛ لعيادة المرضى, أو  ملسو هيلع هللا ىلصما كان عليه النبي فيه: و

 .ملسو هيلع هللا ىلصلقضاء الحاجات, أو للصلح بين المسلمين, أو لالستجمام كما هو حال النبي 

 اْلرشاد إلى ما فيه مصالح العباد.فيه:  «لو أخذتم إهابها»: قوله

من القلة؛ حتى احتاجوا إلى استخدام جلود  ما كان عليه الصحابة فيه: و

 الميتة.

 الحفاظ على المال وإن قل.فيه: و

بالحفاظ على هذا  ملسو هيلع هللا ىلصفهم يذبحون األبعرة والشياه والبقر, ومع ذلك أمرهم النبي 

 .المال, واالنتفاع به

دليل على أنه ال يجوز لهم أخذ غيره, فال يقول : «لو أخذتم إهابها» قوله:و

أحدهم: إذا جاز أخذ اْلهاب, جاز لنا أن نأخذ اللحم والشحم, ففي الصحيحين من 

 
ِ
 حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

ِ
َة:ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَُّه: َسِمَع َرُسوَل اهلل  , َيُقوُل َعاَم الَفْتِح َوُهَو بَِمكَّ

َم َبْيَع الَخْمرِ، َوالَمْيَتِة، َوالِخنِْزيرِ، َواَلَْصنَامِ » , «إِنَّ اهَّللَ َوَرُسوَلُه َحرَّ
ِ
, َفِقيَل: َيا َرُسوَل اهلل

ُفُن, َوُيْدَهُن بَِها الُجُلوُد, َوَيْسَتْصبُِح بَِها  َأَرَأْيَت ُشُحوَم الَمْيتَِة, َفإِنََّها ُيْطَلى بَِها السُّ
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 «َلَ، ُهَو َحَرامٌ »َقاَل: النَّاُس؟ فَ 
ِ
َقاَتَل اهَّللُ الَيُهوَد إِنَّ اهَّللَ »ِعنَْد َذلَِك:  ملسو هيلع هللا ىلص, ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهلل

َم ُشُحوَمَها َجَمُلوُه، ُثمَّ َباُعوُه، َفَأَكُلوا َثَمنَهُ  ا َحرَّ  .(1) «َلمَّ

عوه وعلموه من ال يجوز االنتفاع هبا, استصحاًبا لما قد سم :أي «إنها ميتة»قوله: 

 .«يطهرها الماء والقرظ»: ملسو هيلع هللا ىلص, فقال لهم النبي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 أي يذهب نجاسة اْلهاب الماء مع القرظ. 

 نوع من ورق الشجر, ويستخدم لعالج المعدة إذا كان هبا قرحة.والقرظ: 

 ؟ نلد اخلنزير هل يطهر بالدباغ 

كروهنا كمسألة ذهب بعض أهل العلم أن الخنزير ال جلد له يف األصل, وإنما يذ

واهلل  ,تصل بالجلدعلمية, وإال فالخنزير جلده كجلد اْلنسان, بمعنى أن اللحم م

 .والحمد هلل رب العالمين ,المستعان

 

       

 

  

                                                           

 (.1271(, ومسلم )2234أخرجه البخاري ) (1)
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 حكم استعمال آنية الكفار

 21– ( 
ِّ
 اهلُل َتَعاَلى َعنْهُ  - وَعْن َأبِي َثْعَلَبَة الُخَشنِي

َ
 َقاَل: ُقْلُت: َيا رَ  - َرِضي

ِ
 ,ُسوَل اهلل

فِيَها إَِلَّ َأْن َلَ َتِجُدوا  َتأُكُلوا َلَ »َأَفنَْأُكُل فِي آنَِيتِِهْم؟ َقاَل:  ,إِنَّا بَِأْرِض َقوم  َأْهِل كَِتاب  

 (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1)«َغْيَرَها، َفاْغِسُلوَها، َوُكُلوا فِيَها

ُئوا ِمْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -نَّبِيَّ َأنَّ ال» -  - َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْين  ) – 22 َوَأْصَحاَبُه َتَوضَّ

 (. فِي َحِديث  َطِويل   ,ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(2)«َمَزاَدِة اْمَرَأٍة ُمْشرَِكةٍ 

 الشرح: 

ليبين حكم استخدام آنية المشركين, وما  هذين الحديثين: المنصف  ساق

 .يتعلق بذلك من األحكام

جرثوم بن ناشر, واختلف يف اسم أبيه  هو: «وعن أبي ثعلبة الخشني »قوله: 

 وغيره من أهل العلم. على عدة أنحاء, ذكرها النووي 

يف حياته, أما نداء  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا نداء لرسول اهلل : «قال: قلت: يا رسول اهَّلل»قوله: 

بعد موته, فال يجوز, كما هو حال كثير من الناس اليوم, كأن يقول: يا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 . هونحو رسول اهلل أغثنا

 .[30]الزمر:  {جب يئ ىئ مئ حئ} :هو ميت, يقول اهلل ف

السالم عليه يقول: السالم عليك يا رسول اهلل, أو يجمع له بين الصالة المشروع و

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} قوله:ب والسالم كما أمر اهلل 

                                                           

 .(1030)ومسلم  (,2404 ,2477 ,2407)أخرجه البخاري  (1) 

, عن عمران بن حصين يف حديث طويل. وقد (472)ومسلم  (,344)أخرج أصله البخاري  (2) 

 تصرف الحافظ رحمه اهلل يف لفظه.
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وال يقال بأنه سمع ذلك  ,[24]األحزاب:  {ڇ ڇ ڇ چ چ چ

ِه » :- ملسو هيلع هللا ىلص -تبلغه من أمته السالم قال ئكة فاألحاديث تدل على أن اهلل جعل مال إِنَّ لِلَّ

  تِي ُغونِي ِمْن ُأمَّ اَلمَ َماَلئَِكًة َسيَّاِحيَن فِي اَْلَْرِض، ُيَبلِّ أخرجه أحمد عن ابن  ,(1)«السَّ

 . مسعود 

, وهذا من ملسو هيلع هللا ىلصيزعمون أن أهل السنة قلَّت محبتهم للنبي  عباد القبور أنوالعجب 

الشرك  يحب التوحيد, والموحدين, ويكره ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل جهلهم, وإال فإن رسو

 بالاًل وأبعض أبا لهب. ملسو هيلع هللا ىلصالمشركين والمنددين, فقد أحب النبي و

 وغالًبا ما تكون أرض الشام. : «إنا بأرض قوم أهل كتاب»قوله: 

من أهل الكتاب, إما أن يكونوا يهوًدا, أو نصارى,  :أي «قوم أهل كتاب»قوله: 

 ين اليهود والنصارى.وإما أن تكون مخلوطة ب

فالنصارى يتعبدون باْلنجيل, ؛ ألن لهم كتًبا يتعبدون هبا, كتابالسموا بأهل و

واليهود يتعبدون بالتوراة, وكٌل قد حرف وغير وبدل, إال أهنم لهم أحكام تخصهم 

 ھ ھ ھ ھ} :عن بقية المشركين, وإال فهم من جملة المشركين, يقول اهلل 

 .[4]البينة:  {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

الربوبية إنما أولئك شركهم يف األلوهية وفليس معناه أن ليس عندهم إشراك, و

ظاهر, وهؤالء قد يتسرتون بتوحيد الربوبية ويشركون يف توحيد األلوهية, ألن الشرك 

 يأيت على نوعين: 

, , وهو الشرك يف الربوبية, مثل أن يجعل له ظهيًراشرك يف أفعال اهلل األول: 

 ومعينًا, ونصيًرا, ونًدا.
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شرك يف أفعال العبد, وهو الشرك يف األلوهية, مثل أن يتقرب بالعبادة التي الثاين: 

 .لغير اهلل  هي هلل 

قرآن والسنة, فمن قال بإسالمهم كفر لبنص ا الشرك واليهود والنصارى واقع منهم

 .لتكذيبه القرآن ورده لصحيح السنة

يسأل عن هذه المسألة, وهي حكم األكل يف آنية اليهود : «أفنأكل يف آنيتهم»قوله: 

 والنصارى.

 و
ِّ
 جاء يف رواية أبي داود َعْن َأبِي َثْعَلَبَة اْلُخَشنِي

ِ
َقاَل: إِنَّا  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَُّه َسَأَل َرُسوَل اهلل

وَن فِي آنَِيتِِهُم اْلَخْمَر, ُنَجاِوُر َأْهَل اْلكَِتاِب َوُهْم َيْطُبُخوَن فِي ُقُدوِرِهُم اْلِخنِْزيَر َوَيْشَربُ 

 
ِ
إِْن َوَجْدُتْم َغْيَرَها َفُكُلوا فِيَها َواْشَرُبوا، َوإِْن َلْم َتِجُدوا َغْيَرَها »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل

 .(1)«َفاْرَحُضوَها بِاْلَماِء َوُكُلوا َواْشَرُبوا

 وذلك لمظنة تلوثها ونجاستها على القول بالنجاسة.

  ؟عن األكل والشرب فيها يفيد التحريم كما هو على إطالقهوهل النهي 

ال يفيد التحريم, ألنه قد وقع فيه استثناء, وهو من المخصصات  أنه :الجواب

 المتصلة, كما هو معلوم أن المخصصات منها المتصلة, ومنها المنفصلة.

 تنزهوا عنها.  :أي «قال: َل تأكلوا فيها»قوله: 

 للبعد عن مالمسة القذر والنجس. ثانًيا:  م.للبعد عن مشاهبته أوًَل:

ألن حال الناس ضعيف, والناس يستسلف : «إَل أن َل تجدوا غيرها»قوله: 

المسلمون يستلفون من جيراهنم من اليهود, ومن جيراهنم من فبعضهم من بعض, 

النصارى, وربما تجد أن اليهود والنصارى يستلفون من جيراهنم من المسلمين؛ ال 
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البالد المختلطة, قد ال يجدون تحرًجا من مثل هذه األمور التي تقع بين  سيما يف

َي », َقاَلْت: ما يف صحيح البخاري من حديث َعائَِشَة  ويدل عليه الجيران, ُتُوفِّ

، بَِثالَثِيَن َصاًعا ِمْن َشِعيرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ   .(1)«َوِدْرُعُه َمْرُهوَنٌة ِعنَْد َيُهوِديٍّ

 مل مع اليهود والنصارىتعاال حكم: 

 , كما قال تعالى:كفر , وناصرهم على المسلمينوأحبهم على دينهممن واالهم و

 ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 .[21]المائدة:  {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

تقاء شرهم, أو كانت مداخلته معهم لمصلحة دينية, الأما من أتخذ واليتهم تقية؛ 

]آل  {ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ} :, قال تعالىحرج يف ذلك أو دنيوية للمسلم, فال

 .[27عمران: 

فيه دليل على أنه لو وجد غيرها, من آنية : «إَل أن َل تجدوا غيرها» قوله:و 

 المسلمين فهي األولى, واألحوط.

, أي اغسلوها حتى يزول ما «فارحضوها»ويف رواية مسلم: : «فاغسلوها»قوله: 

 فيها على يقين وطمأنينة من أهنا طاهرة.هبا من النجس, أو القذر, وتأكلون 

 .: واألمر لإلباحة«وكلوا فيها»قوله: 

وال حرج عليكم, ويجوز أن يتعاطى فيها جميع ما  بعد غسلها كلوا فيهاف :أي

 يتعاطى, من األكل والشرب واالدخار وغير ذلك.

 لها بغس ملسو هيلع هللا ىلصأن آنية المشركين طاهرة, وإنما أمر النبي  :فالشاهد من هذا احلديث

 لمظنة النجاسة فيها.
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كما سيأيت يف حديث عمران بن  ,فال يلزم الغسلوأما إذا لم يكن فيها ثمة نجاسة, 

 .حصين 

الخزاعي هو أبو نجيد عمران بن حصين : « وعن عمران بن حصين»قوله: 

مات  ,, أسلم عام خيرب وغزى عدة غزوات, وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح

  .سنة اثنتين وخمسين

ث َعْن ِعْمَراَن بِْن في مسند أحمد من حديف ملسو هيلع هللا ىلصلنبي ا قدم علىوأبوه حصين 

,   ُحَصْين 
ِ
ُد َلَعْبُد اْلُمطَّلِِب َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ ُحَصْينًا, َأْو َحِصينًا َأَتى َرُسوَل اهلل َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ

نَاَم,   َخْيًرا لَِقْومِِه مِنَْك؛ َكاَن ُيْطِعُمُهُم اْلَكبَِد َوالسَّ
ُّ
: َما ملسو هيلع هللا ىلصَوَأْنَت َتنَْحُرُهْم. َفَقاَل َلُه النَّبِي

ُقِل اللُهمَّ قِنِي َشرَّ َنْفِسي، َواْعِزْم »َشاَء اهلُل َأْن َيُقوَل َفَقاَل َلُه: َما َتْأُمُرنِي َأْن َأُقوَل؟ َقاَل: 

ُجُل, ُثمَّ َجاءَ «لِي َعَلى َأْرَشِد َأْمرِي َفَقاَل: إِنِّي َأَتْيُتَك َفُقْلَت لِي:  . َقاَل: َفاْنَطَلَق َفَأْسَلَم الرَّ

ُقِل » . َفَما َأُقوُل اآْلَن؟ َقاَل: «ُقِل اللُهمَّ قِنِي َشرَّ َنْفِسي، َواْعِزْم لِي َعَلى َأْرَشِد َأْمرِي»

َوَما اللُهمَّ اْغِفْر لِي َما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلنُْت، َوَما َأْخَطْأُت َوَما َعَمْدُت، َوَما َعِلْمُت 

 .(1)«َجِهْلُت 

الحافظ يف هذا تصرف من  :«توضأوا من مزادة امرأة مشركة ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » قوله:

البخاري ومسلم يف صحيحهما, من حديث ِعْمَراَن أخرجه  اختصار الحديث الذي

  :َقاَل" 
ِّ
ْيِل, َوَقْعنَا َوْقَعًة, , َوإِنَّا َأْسَرْينَا َحتَّى ُكنَّا فِي آِخِر اللَّ ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا فِي َسَفر  َمَع النَّبِي

َل َمِن اْسَتيَْقظَ  ْمِس, َوَكاَن َأوَّ  َواَل َوْقَعَة َأْحَلى ِعنَْد الُمَسافِِر مِنَْها, َفَما َأْيَقَظنَا إاِلَّ َحرُّ الشَّ

 َعْوٌف ُثمَّ ُعَمُر ْبُن الخَ  -ُفالٌَن, ُثمَّ ُفالٌَن, ُثمَّ ُفالٌَن 
َ
يِهْم َأُبو َرَجاء  َفنَِسي ابُِع ُيَسمِّ طَّاِب الرَّ

-  
ُّ
َنَّا اَل َنْدِري َما َيْحُدُث َلُه  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن النَّبِي

ِ
إَِذا َناَم َلْم ُيوَقْظ َحتَّى َيُكوَن ُهَو َيْسَتيِْقُظ, أل

ا اْسَتْيَقَظ ُعَمُر َوَرَأى َما َأَصاَب النَّاَس َوَكاَن َرُجاًل َجلِيًدا, َفَكبََّر َوَرَفَع  فِي َنْومِِه, َفَلمَّ
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ُّ
, ملسو هيلع هللا ىلصَصْوَتُه بِالتَّْكبِيِر, َفَما َزاَل ُيَكبُِّر َوَيْرَفُع َصْوَتُه بِالتَّْكبِيِر َحتَّى اْسَتْيَقَظ بَِصْوتِِه النَّبِي

ا اْسَتْيَقَظ َشَكْوا إَِلْيِه الَِّذي َأَصاَبُهْم, َقاَل:  , «اْرَتِحُلوا -َأْو َلَ َيِضيُر  -َلَ َضْيَر »َفَلمَّ

الَِة, َفَصلَّى َفاْرَتَحَل, َفَس  َأ, َوُنوِدَي بِالصَّ , ُثمَّ َنَزَل َفَدَعا بِالَوُضوِء, َفَتَوضَّ
اَر َغْيَر َبِعيد 

ا اْنَفَتَل مِْن َصالَتِِه إَِذا ُهَو بَِرُجل  ُمْعَتِزل  َلْم ُيَصلِّ َمَع الَقْوِم, َقاَل:  َما َمنََعَك »بِالنَّاِس, َفَلمَّ

َي َمعَ  ُه »َقاَل: َأَصاَبْتنِي َجنَاَبٌة َواَل َماَء, َقاَل:  «الَقْوِم؟ َيا ُفالَُن َأْن ُتَصلِّ ِعيِد، َفإِنَّ َعَلْيَك بِالصَّ

 «َيْكِفيَك 
ُّ
َكاَن  -, َفاْشَتَكى إَِلْيِه النَّاُس مَِن الَعَطِش, َفنََزَل َفَدَعا ُفالًَنا ملسو هيلع هللا ىلص, ُثمَّ َساَر النَّبِي

يِه َأُبو َرَجاء  َنِسَيُه َعْوٌف  يَا  «اْذَهَبا، َفاْبَتِغَيا الَماءَ »َوَدَعا َعلِيًّا َفَقاَل:  -ُيَسمِّ َفاْنَطَلَقا, َفَتَلقَّ

مِْن َماء  َعَلى َبِعير  َلَها, َفَقااَل َلَها: َأْيَن الَماُء؟ َقاَلْت:  -َأْو َسطِيَحَتْيِن  -اْمَرَأًة َبْيَن َمَزاَدَتْيِن 

اَعةَ  َوَنَفُرَنا ُخُلوٌف, َقااَل َلَها: اْنَطلِِقي, إًِذا َقاَلْت: إَِلى َأْيَن؟  َعْهِدي بِاْلَماِء َأْمِس َهِذِه السَّ

 
ِ
ِذي َتْعنِيَن, ملسو هيلع هللا ىلصَقااَل: إَِلى َرُسوِل اهلل ابُِئ, َقااَل: ُهَو الَّ ِذي ُيَقاُل َلُه الصَّ , َقاَلْت: الَّ

 
ِّ
َثاُه الَحِديَث,ملسو هيلع هللا ىلصَفاْنَطلِِقي, َفَجاَءا بَِها إَِلى النَّبِي َقاَل: َفاْسَتنَْزُلوَها َعْن َبِعيِرَها,  , َوَحدَّ

 
ُّ
َغ فِيِه مِْن َأْفَواِه الَمَزاَدَتْيِن  ملسو هيلع هللا ىلصَوَدَعا النَّبِي , َفَفرَّ

َوَأْوَكَأ َأْفَواَهُهَما  -َأْو َسطِيَحَتْينِ  -بِإَِناء 

, َوُنوِدَي فِي النَّاِس اْسُقوا َواْسَتُقوا, َفَسَقى َمْن َشاءَ  َ
َواْسَتَقى َمْن َشاَء  َوَأْطَلَق الَعَزالِي

, َقاَل:  ِذي َأَصاَبْتُه الَجنَاَبُة إَِناًء مِْن َماء  اْذَهْب َفَأْفرِْغُه »َوَكاَن آِخُر َذاَك َأْن َأْعَطى الَّ

 َلَقْد ُأْقلَِع َعنَْها, َوإِنَُّه «َعَلْيَك 
ِ
 َقائَِمٌة َتنُْظُر إَِلى َما ُيْفَعُل بَِماِئَها, َواْيُم اهلل

َ
َلُيَخيَُّل إَِلْينَا , َوِهي

 
ُّ
َفَجَمُعوا َلَها مِْن َبيِْن  «اْجَمُعوا َلَها»: ملسو هيلع هللا ىلصَأنََّها َأَشدُّ مأِْلًَة مِنَْها ِحيَن اْبَتَدَأ فِيَها, َفَقاَل النَّبِي

 َعْجَوة  َوَدقِيَقة  َوَسِويَقة  َحتَّى َجَمُعوا َلَها َطَعاًما, َفَجَعُلوَها فِي َثْوب  َوَحَمُلوَها َعَلى

َتْعَلِميَن، َما َرِزْئنَا ِمْن َمائِِك َشْيًئا، َولَكِنَّ »َبِعيِرَها َوَوَضُعوا الثَّْوَب بَْيَن َيَدْيَها, َقاَل َلَها: 

, َفَأَتْت َأْهَلَها َوَقِد اْحَتَبَسْت َعنُْهْم, َقاُلوا: َما َحَبَسِك َيا ُفالََنُة, «اهَّللَ ُهَو الَِّذي َأْسَقاَنا

ابُِئ َفَفَعَل َكَذا َوَكَذا, َقاَلْت: العَ  ِذي ُيَقاُل َلُه الصَّ َجُب َلِقَينِي َرُجالَِن, َفَذَهَبا بِي إَِلى َهَذا الَّ

بَّاَبِة,   إِنَُّه أَلَْسَحُر النَّاِس مِْن َبْيِن َهِذِه َوَهِذِه, َوَقاَلْت: بِإِْصَبَعْيَها الُوْسَطى َوالسَّ
ِ
َفَواهلل
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َماَء َواألَْرَض  -َماِء َفَرَفَعْتُهَما إَِلى السَّ  ا, َفَكاَن  -َتْعنِي السَّ  َحقًّ
ِ
َأْو إِنَُّه َلَرُسوُل اهلل

ْرَم الَِّذي  يَن, َواَل ُيِصيُبوَن الصِّ
الُمْسلُِموَن َبْعَد َذلَِك ُيِغيُروَن َعَلى َمْن َحْوَلَها مَِن الُمْشِركِ

 مِنُْه, َفَقاَلْت: َيْوًما لَِقْومَِها َما ُأرَ 
َ
ى َأنَّ َهُؤاَلِء الَقْوَم َيْدُعوَنُكْم َعْمًدا, َفَهْل َلُكْم فِي ِهي

 .(1)"اِْلْسالَِم؟ َفَأَطاُعوَها, َفَدَخُلوا فِي اِْلْسالَمِ 

لم يتحرج من األخذ من  ملسو هيلع هللا ىلصعبارة عن قربة مصنوعة من الجلد, والنبي والمزادة: 

نية المشركين الطهارة, آاألصل يف فدل على أن الماء, شرًبا واغتسااًل ووضوًءا,  ذلك

 ٺ ٺ ٺ} :وأما نجاسة المشركين فهي نجاسة معنوية, لقول اهلل 

 .[27]التوبة:  { ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

وال تنفك عنهم إال باْليمان, وإال فهم على تلك النجاسة ولو اغتسلوا بماء  

 البحار, ولذلك يخلدون يف النار, واهلل المستعان.

 .ملسو هيلع هللا ىلصاالحتجاج بفعل النبي فيه:  «أواتوض ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »قوله: 

 ألصحابه رضوان اهلل عليهم حجة. ملسو هيلع هللا ىلصأن تقرير النبي  فيه:و

 مصنوعة من جلد, يزاد إليه جلد آخر, حتى تتسع. قربة :أي: «من مزادة»قوله: 

الظاهر من آخر , كما هو بعد ذلك وهذه المرأة كانت مشركة, ثم أسلمت

َذلَِك ُيِغيُروَن َعَلى َمْن َحْوَلَها ِمَن الُمْشرِكِيَن، َوَلَ  َفَكاَن الُمْسِلُموَن َبْعَد » :الحديث

ْرَم الَِّذي ِهَي ِمْنُه، َفَقاَلْت: َيْوًما لَِقْوِمَها َما ُأَرى َأنَّ َهُؤَلَِء الَقْوَم َيْدُعوَنُكْم  ُيِصيُبوَن الصِّ

  .«ي اإِلْسالَمِ َعْمًدا، َفَهْل َلُكْم فِي اإِلْسالَِم؟ َفَأَطاُعوَها، َفَدَخُلوا فِ 

 .«يف حديث طويل»قوله: 

 جواز االختصار للحديث. فيه: 

                                                           

 (.472(, ومسلم )344أخرجه البخاري )( 1)
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 جواز رواية الحديث بالمعنى؛ إذا كان ال يخل بالحديث.فيه: و

الحديث أهنم توضأوا, ولكنهم شربوا من الماء, والزم الشرب أهنم  لفظ ليس يفو

, دل على الطهارةباالغتسال ي لمن لم يصل ملسو هيلع هللا ىلصتوضأوا بعد ذلك, وال سيما أمر النبي 

 .واهلل أعلم

 تضبيب اإلناء بالفضة جائز

ْعِب  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َقَدَح النَّبِيِّ »: َوَعْن َأَنِس ْبِن َمالِك  ) – 23  اْنَكَسَر، َفاتََّخَذ َمَكاَن الشَّ

ةٍ   (.اْلُبَخاِريُّ  َأْخَرَجهُ  .(1)«ِسْلِسَلًة ِمْن فِضَّ

 الشرح: 

صالح بعض اآلنية بشيء من الفضة لبيان جواز إ :الحديث  ساق المصنف 

 .للمنهي عنه اوأن ذلك ال يعد استخدامً ونحوه 

هو اْلناء الذي يشرب فيه, وهو غير القدح:  «انكسر ملسو هيلع هللا ىلصأن قدح النبي »قوله: 

 ليس له ذلك.فألن الكوب يكون له مقبض, وأما القدح ب, الكو

 :الفرق بينهما أنيأيت بالكسر والفتح وو

 ا يوضع يف رأسه.هو السهم, ومالِقْدح: 

 هو اْلناء الذي يشرب فيه كما سبق معنا.الَقَدح: و

قد اتخذ قدحا لبعض حاجته, من شراب, أو ما يوضع له فيه,  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي فيه: و

 من النبيذ. 

ينتبذ له يف الصباح فيشربه  ملسو هيلع هللا ىلصوليس المراد بالنبيذ المسكر, وإنما كان النبي  تنبيه:

                                                           

 .(3100)أخرجه البخاري ( 1) 
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, وسيأيت ه يف الصباح, أي لم يصل إلى حد اْلسكارعشًيا, وينتبذ له يف العشي فيشرب

 .بيانه يف األشربة

اتخذ مكان الشرخ والشق  :أي «فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة»قوله: 

 سلسلة من فضة.

وهذا مخصص لحديث المنع من الشرب يف آنية الذهب والفضة, واألكل يف 

المطلق للذهب  صحافهما, ولكن هذا التخصيص ال يدل على جواز االستخدام

 والفضة, يف اآلنية وما شاهبها, وإنما يستخدم بقدر ما جاء به النص.

من المحافظة على المال, إذ أنه لم يأمر بإلقاء القدح  ملسو هيلع هللا ىلصما عليه النبي فيه: و

 .واْلتيان بغيره

جواز استخدام المنهي عنه للحاجة بقدرها, وليس معنى ذلك أن تكون فيه: و

ا ال إشكال فيه, فقد كان عندهم الحديد, والنحاس, وغير الحاجة مع وجود غيره مم

 ذلك, ومع ذلك استخدم الفضة, إما لسهولتها, أو لدوام بقائها.

فلو قيل لرجل: إذا استخدمت سن من نحاس, أو من قصدير, أو من كذا ربما 

يلحقك كذا, وإن استخدمته من فضة, أو من ذهب كان أيسر لك, فله أن يستخدمه 

استخدام صفائح الذهب يف عالج هكذا وليس من اللبس المنهي عنه, ومن الذهب, 

الكسور, ليس من المنهي عنه, فإن هذا يستخدم للحاجة, وليس هو بلبس, واهلل 

 أعلم.

 والحمد هلل رب العالمين
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 باب إزالة النجاسة وبيانها 

 ]باب إزالة النجاسة، وبياهنا[

  الشرح: 

 .كما هو قول الجمهور لبيان نجاسة الخمر :ثالحدي  ساق المصنف 

باب كيفية تزال النجاسة, وبيان أنواع  :أي «باب إزالة النجاسة وبيانها » قوله: 

 النجاسات.

 النجاسة تنقسم إىل قسمني:و  

 وما يف بابه. ويزيلها الماء: نجاسة حسية؛ ىاألول

 ٺ ٺ ٺ} :ويزيلها اْلسالم, لقول اهلل الثانية: نجاسة معنوية؛ 

رسول  اً , فإذا شهدوا أن ال إله إال اهلل, وأن محمد[27]التوبة:  { ٿ ٿ ٿ

, (1)«إِنَّ الُمْؤِمَن َلَ َينُْجُس »: ملسو هيلع هللا ىلص, والتزموا الشرع, كان حالهم كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

إِنَّ الُمْسِلَم َلَ », بلفظ: , وأخرجه مسلم عن حذيفة متفق عليه عن أبي هريرة 

 .(2)«َينُْجُس 

أخرجه مالك يف الموطأ  «َل يمس القرآن إَل طاهر»هبذا تعلم أن حديث: و

 , أي إال مسلم.( وهو مرسل3234)

ن َعبِْد عفي الصحيحين فقد هنى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو,  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

                                                           

 (.301(, ومسلم )272أخرجه البخاري ) (1)

(, من حديث حذيفة 302(, من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه, ومسلم )273)أخرجه البخاري  (2)

 رضي اهلل عنه.
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 ْبِن ُعَمَر 
ِ
 اهلل

ِ
ُه َكاَن َينَْهى َأْن ُيَساَفَر بِاْلقُ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َعْن َرُسوِل اهلل ، َأنَّ ْرآِن إَِلى َأْرِض اْلَعُدوِّ

 .(1)«َمَخاَفَة َأْن َينَاَلُه اْلَعُدوُّ 

 النجاسا  احلسية: 

 أما النجاسات الحسية فقد اختلف فيها العلماء اختالًفا كثيًرا:و

 فجمهورهم على نجاسة بول وروث كل حيوان.

 علق بالكلب والخنزير.توبعضهم: زاد نجاسة لعاب, ورشح, ما ي

 فعية والحنفية إلى نجاسة المني.وذهب الشا

 وذهب الجمهور إلى نجاسة كل خارج من البدن: كالدم, والقيح.

 وبعضهم ذهب أيًضا: إلى نجاسة القيء.

والذي نراه من , ويف هذه اْلطالقات نظر, وبعضهم عمم وقال: كل محرم نجس

 النجاسات أربعة:

 غائط اْلنسان.الثاين:    بول اْلنسان.األول: 

 دم النفاس.الرابع:    دم الحيض. الثالث:

وما سواها فهو طاهر, سواء من باألدلة , نجاستها ثبتت هذه األربعة هي التي

 المحرمات, أو المباحات, وسيأيت الكالم يف تفاصيل بعضها يف موطنه.

 

 حكم بول الكلب: 

 بن
ِ
عمر  الدليل على أن بول الكلب طاهر, ما جاء يف البخاري من حديث َعْبِد اهلل

 :ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنِت الكاِلَُب َتبُوُل، َوُتْقبُِل، َوُتْدبُِر فِي الَمْسِجِد، فِي َزَماِن َرُسوِل اهَّللِ », َقاَل ،

                                                           

 (.1740(, ومسلم )2000أخرجه البخاري ) (1)
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وَن َشْيًئا ِمْن َذلَِك   .(1)«َفَلْم َيُكوُنوا َيُرشُّ

 أنه أمر برش بولها. ملسو هيلع هللا ىلصفالكالب كانت تدخل بكثرة وتبول, ولم ينقل عن النبي 

بالرش على بوله, كما يف حديث أنس  ملسو هيلع هللا ىلصالمسجد أمر النبي  ولما بال األعرابي يف

 .نحوه يف الصحيحين وقد سبق, ويف حديث أبي هريرة  بن مالك 

  , وما خيرج منهاحكم اجلراحا: 

َباُب "يف صحيحه بخالف ما قاله الجمهور, حيث قال:  اْلمام البخاري بوب 

ُبرِ َمْن َلْم َيَر الُوُضوَء إاِلَّ مَِن الَمْخَرَج   , "ْيِن: مَِن الُقُبِل َوالدُّ

َقاِع، َفُرِمَي  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ »: َوُيْذَكُر َعْن َجابِر  ": ثم قال  َكاَن فِي َغْزَوِة َذاِت الرِّ

ُم، َفَرَكَع، َوَسَجَد، َوَمَضى فِي َصالَتِهِ   . «َرُجٌل بَِسْهٍم، َفنََزَفُه الدَّ

 . «ُموَن ُيَصلُّوَن فِي ِجَراَحاتِِهمْ َما َزاَل الُمْسلِ »َوَقاَل الَحَسُن: 

, َوَعَطاٌء, َوَأْهُل الِحَجاِز: 
ٍّ
ُد ْبُن َعلِي ِم ُوُضوءٌ "َوَقاَل َطاُوٌس, َوُمَحمَّ  . "َلْيَس فِي الدَّ

أْ ": َوَعَصَر اْبُن ُعَمَر  ُم َوَلْم َيَتَوضَّ  . "َبْثَرًة َفَخَرَج مِنَْها الدَّ

 . "َدًما َفَمَضى فِي َصالَتِِه ": َوَبَزَق اْبُن َأبِي َأْوَفى 

 .(2)"فِيَمْن َيْحَتِجُم: َلْيَس َعَلْيِه إاِلَّ َغْسُل َمَحاِجِمِه  "َوَقاَل اْبُن ُعَمَر, َوالَحَسُن: 

اِعِديَّ   السَّ
, َوَسَأَلُه النَّاُس: وما ثبت يف الصحيحين من حديث َسْهَل ْبَن َسْعد 

ء  ُدوِوَي ُجْرُح ا
ْ
 بَِأيِّ َشي

ِّ
َ َأَحٌد َأْعَلُم بِِه مِنِّي, ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِي

َكاَن َعِليٌّ َيِجيُء »؟ َفَقاَل: َما َبِقي

َم، َفُأِخَذ َحِصيٌر َفُأْحرَِق، َفُحِشَي بِِه  بُِتْرِسِه فِيِه َماٌء، َوَفاطَِمُة َتْغِسُل َعْن َوْجِهِه الدَّ

الدم, أو  ئيرقل غسلهنجس, وإنما ليس بالدم  , فالحديث دليل على أن(3)«ُجْرُحهُ 

                                                           

 (.104أخرجه البخاري ) (1)

 (.44/  1أخرجه البخاري ) (2)

 (.243أخرجه البخاري ) (3)
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 .ألنه قذرينظفه ل

, كما ثبت يف مسند أحمد وسنن أبي داود من القذر نعليه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قد خلع و

 اْلُخْدِريِّ 
 », َقاَل: وغيرهما من حديث َأبِي َسِعيد 

ِ
ُيَصلِّي  ملسو هيلع هللا ىلصَبْينََما َرُسوُل اهلل

ا  بَِأْصَحابِِه إِْذ َخَلَع َنْعَلْيِه َفَوَضَعُهَما َعْن َيَساِرِه, ا َرَأى َذلَِك اْلَقْوُم َأْلَقْوا نَِعاَلُهْم, َفَلمَّ َفَلمَّ

 
ِ
, َقاُلوا: َرَأْينَاَك «َما َحَمَلُكْم َعَلى إِْلَقاِء نَِعالُِكمْ » َصاَلَتُه, َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَقَضى َرُسوُل اهلل

 
ِ
َأَتانِي َفَأْخَبَرنِي َأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصِجْبرِيَل إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَأْلَقْيَت َنْعَلْيَك َفَأْلَقْينَا نَِعاَلنَا, َفَقاَل َرُسوُل اهلل

إَِذا َجاَء َأَحُدُكْم إَِلى اْلَمْسِجِد َفْلَينُْظْر: َفإِْن َرَأى  "َوَقاَل:  " -َأْو َقاَل: َأًذى  -فِيِهَما َقَذًرا 

 .(1)«فِي َنْعَلْيِه َقَذًرا َأْو َأًذى َفْلَيْمَسْحُه َوْلُيَصلِّ فِيِهَما

 

       

  

                                                           

 شرط مسلم.(, وإسناده صحيح على 420(, وأبو داود )11123أخرجه أحمد ) (2)
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 يل الخمرحكم تخل

 [ُحْكُم َتخِليل الَخمر]

َعْن اْلَخْمرِ ُتتََّخُذ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُسئَِل َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل:  -- َعْن َأَنِس ْبِن َمالِك  ) – 23

  (.َأْخَرَجُه ُمْسلِم .(1) «ََل : »َقاَل  ?َخالًّ 

 الشرح: 

 ٻ ٻ ٱ} سؤال أهل العلم, قال اهلل تعالى:فيه:  «ملسو هيلع هللا ىلصسئل النبي »قوله: 

 .[43]النحل:  {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ

 .ملسو هيلع هللا ىلصكانوا يحرصون على إذن النبي  أن الصحابة فيه: و

 ., مع علمه حرمة الزنابالزنا اْلذن, ملسو هيلع هللا ىلصلنبي سأل احتى ذلك الرجل الذي 

إِنَّ َفًتى َشابًّا َأَتى »َقاَل:  أحمد يف مسنده من حديث َعْن َأبِي ُأَماَمَة  فقد أخرج

 
َّ
َنا, َفَأْقَبَل اْلَقْوُم َعَلْيِه َفَزَجُروُه َوَقاُلوا: َمْه. َفقَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي , اْئَذْن لِي بِالزِّ

ِ
اَل: َيا َرُسوَل اهلل

َك؟  ": َقاَل: َفَجَلَس َقاَل . "اْدُنْه، َفَدَنا ِمنُْه َقرِيًبا  " َمْه. َفَقاَل:   "َأُتِحبُُّه َِلُمِّ
ِ
َقاَل: اَل. َواهلل

َهاتِِهْم  ": َقاَل  َجَعَلنِي اهلُل فَِداَءَك. ْبنَتَِك؟  "َقاَل: . "َوََل النَّاُس ُيِحبُّوَنُه َِلُمَّ
ِ
 "َأَفُتِحبُُّه ال

 َجَعَلنِي اهلُل فَِداَءَك َقاَل 
ِ
 َيا َرُسوَل اهلل

ِ
. "َوََل النَّاُس ُيِحبُّوَنُه لَِبنَاتِِهْم  ": َقاَل: اَل. َواهلل

ُْختَِك؟  "َقاَل: 
ِ
 َجَعَلنِي اهلُل فَِداَءَك. َقاَل َقاَل  "َأَفُتِحبُُّه أل

ِ
َوََل النَّاُس ُيِحبُّوَنُه  ": : اَل. َواهلل

تَِك؟  "َقاَل: . "َِلََخَواتِِهْم   َجَعَلنِي اهلُل فَِداَءَك. َقاَل  "َأَفُتِحبُُّه لَِعمَّ
ِ
َوََل  ": َقاَل: اَل. َواهلل

اتِِهْم   َجَعَلنِي اهلُل فَِداَءَك.  "ُه لَِخاَلتَِك؟ َأَفُتِحبُّ  "َقاَل: . "النَّاُس ُيِحبُّوَنُه لَِعمَّ
ِ
َقاَل: اَل. َواهلل

اللُهمَّ اْغِفْر َذْنبَُه  " َقاَل: َفَوَضَع َيَدُه َعَلْيِه َوَقاَل:. "َوََل النَّاُس ُيِحبُّوَنُه لَِخاََلتِِهْم  ": َقاَل 
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ْن َفْرَجُه  ْر َقْلَبُه، َوَحصِّ ء  َقاَل: َفَلْم َيُكْن َبعْ  "َوَطهِّ
ْ
 .(1)«ُد َذلَِك اْلَفَتى َيْلَتِفُت إَِلى َشي

ا َقِدُموا  َأنَّ َوْفدَ : ويف سنن أبي داود من حديث ُعْثَماَن ْبِن َأبِي اْلَعاِص   َلمَّ
َثِقيف 

 
ِ
 , َأْنَزَلُهُم اْلَمْسِجَد لَِيُكوَن َأَرقَّ لُِقُلوبِِهْم, َفاْشَتَرُطوا َعَلْيِه َأْن اَل ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َرُسوِل اهلل

 
ِ
َلُكْم َأْن ََل ُتْحَشُروا، َوََل » :ملسو هيلع هللا ىلصُيْحَشُروا, َواَل ُيْعَشُروا, َواَل ُيَجبَّْوا, َفَقاَل َرُسوُل اهلل

 .(2)«ُتْعَشُروا، َوََل َخْيَر فِي ِديٍن َليَْس فِيِه ُرُكوعٌ 

, فتوضع بعض المواد مع بعضما خامر العقل, الخمر:  «عن الخمر»قوله: 

وته, ويغطي على مائه, ثم بعد ذلك إذا شرب غطى على العقل, فيخمر حتى ترتفع رغ

 وصار صاحبه مخبواًل.

( عن عثمان بن عفان 2444جاء عند النسائي وغيره )لما  ويسمى بأم الخبائث,

 ْن َخاَل َقْبَلُكْم َتَعبَّ » :قال ُه َكاَن َرُجٌل ِممَّ َها ُأمُّ اْلَخَبائِِث، إِنَّ َد، اْجَتنُِبوا اْلَخْمَر َفإِنَّ

َهاَدِة، َفاْنطَ  ا َنْدُعوَك لِلشَّ ٌة، َفَأْرَسَلْت إَِلْيِه َجاِرَيَتَها، َفَقالَْت َلُه: إِنَّ َلَق َمَع َفَعِلَقْتُه اْمَرَأٌة َغِويَّ

َما َدَخَل َباًبا َأْغَلَقْتُه ُدوَنُه، َحتَّى َأْفَضى إَِلى اْمَرَأٍة َوِضيَئٍة ِعنَْد  َها ُغاَلٌم َجاِرَيتَِها َفَطِفَقْت ُكلَّ

، َأْو  َهاَدِة، َوَلكِْن َدَعْوُتَك لِتََقَع َعَليَّ َوَباطَِيُة َخْمرٍ، َفَقاَلْت: إِنِّي َواهَّللِ َما َدَعْوُتَك لِلشَّ

 َتْشَرَب ِمْن َهِذِه اْلَخْمَرِة َكْأًسا، َأْو َتْقُتَل َهَذا اْلُغاَلَم، َقاَل: َفاْسِقينِي ِمْن َهَذا اْلَخْمِر َكْأًسا،

َفَسَقْتُه َكْأًسا، َقاَل: ِزيُدونِي َفَلْم َيرِْم َحتَّى َوَقَع َعَلْيَها، َوَقَتَل النَّْفَس، َفاْجَتنُِبوا اْلَخْمَر، 

يَماُن، َوإِْدَماُن اْلَخْمرِ إَِلَّ َلُيوِشُك َأْن ُيْخرَِج َأَحُدُهَما َصاِحَبهُ  َها َواهَّللِ ََل َيْجَتِمُع اإْلِ  .(3) «َفإِنَّ

 .يت أحكامه يف أحكام األطعمةوستأ

                                                           

(, وإسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الصحيح, وصححه اْلمام األلباين 22211أخرجه أحمد ) (1)

 (.300يف الصحيحة )

 (.220(, وضعفه اْلمام األلباين يف ضعيف أبي داود )3024أخرجه أبو داود ) (2)

 رحمه اهلل موقوفا يف صحيح النسائي. (, وصححه اْلمام األلباين2444أخرجه النسائي ) (3)
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, وقد ثبت يف ارها إلى حال الخلسكإُتغير من حال  :أي :«تتخذ خاًل »قوله: 

 
ِ
 صحيح مسلم من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

َّ
َسَأَل َأْهَلُه اأْلُُدَم, َفَقاُلوا:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

, َفَدَعا بِِه, َفَجَعَل َيأْ  ، نِْعَم اَْلُُدُم »ُكُل بِِه, َوَيُقوُل: َما ِعنَْدَنا إاِلَّ َخلٌّ نِْعَم اَْلُُدُم اْلَخلُّ

 .(1)«اْلَخلُّ 

وقد كانت العرب تأتدم به كثيًرا, بخالف اآلن فإنما يوضع بين المتبالت وما يف 

 باهبا, حتى قيل:

 تصـُب الخلَّ يف الزيت  ربـــابة ربـــة البيت

 وديٌك حسن الصوت  لها سبع دجــاجــات

مر, وصار مسكًرا, أهنم يأتون إلى الخمر وقد تخوطريقة اتخاذ الخمر خاًل:  ئدة:فا

ما يف بابه فيكسر حدته, فيتحول من اْلسكار إلى حالة  وأمن الخل,  اه شيئً فيصبون في

 الخل.

 الصنعاين اْلمام قال   ( 40/ 1يف سبل السالم): َوَلْم , َلَها َلْم َتِحلَّ َفَلْو َخلَّ

ْمِس َأْو َعْكُسُه؛ َوقِيَل: َتْطُهْر, وَ  َظاِهُرُه بَِأيِّ ِعاَلج  َكاَن, َوَلْو بِنَْقلَِها مِْن الظِّلِّ إَلى الشَّ

.  َتْطُهُر َوَتِحلُّ

ا إَذا َتَخلََّلْت بِنَْفِسَها مِْن ُدوِن ِعاَلج  َفإِنََّها َطاِهَرٌة َحاَلٌل, إالَّ َأنَُّه َقاَل فِي اْلَبْحِر إنَّ   َوَأمَّ

.َأكْ   َثَر َأْصَحابِنَا َيُقوُلوَن إنََّها اَل َتْطُهُر َوإِْن َتَخلََّلْت بِنَْفِسَها مِْن َغْيِر ِعاَلج 

 واعلم أنَّ للعلماء يف خلِّ اخلمر ثالثة أقوال:

ُل  َحُرَم  َأنََّها إَذا َتَخلََّلْت اْلَخْمُر بَِغْيِر َقْصد  َحلَّ َخلَُّها, َوإَِذا ُخلَِّلْت بِاْلَقْصدِ  :اأْلَوَّ

 َخلَُّها.
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َد َعْن َخْمر  ُمْطَلًقا. :الثَّانِي  َيْحُرُم ُكلُّ َخلٍّ َتَولَّ

ِدِه مِْن اْلَخْمِر َسَواٌء ُقِصَد َأْم اَل, إالَّ َأنَّ َفاِعَلَها آثٌِم إْن  :الثَّالُِث  َأنَّ اْلَخلَّ َحاَلٌل َمَع َتَولُّ

ِه, َمْجُروُح اْلَعَداَلِة, لَِعَدِم إَراَقتِِه َلَها َحاَل َتَرَكَها َبْعَد َأْن َصاَرْت َخْمًرا, َعاص  لِ  لَّ

تَِها, َفإِنَُّه َواِجٌب َكَما َدلَّ َلُه َحِديُث َأبِي َطْلَحَة. َلكِْن َقاَل فِي  َيِحلُّ اْلَخلُّ  الشرح:َخْمِريَّ

ر  اْلَكائُِن َعْن اْلَخْمَرِة َفإِنَُّه َخلٌّ ُلَغًة َوَشْرًعا. َوقِيَل: َوُجعِ  َل التََّخلُُّل َأْيًضا مِْن ُدوِن َتَخمُّ

.  فِي ُصَور 

, َفإِنَُّه َيَتَخلَُّل َواَل َيِصيُر َخْمًرا. مِنَْها:  ُمَعتَّق  بِاْلَخلِّ َعِصيَر ِعنَب 
 إَذا َصبَّ فِي إَناء 

َدْت َحبَّاُت اْلِعنَِب مِْن َعنَاقِيِدَها, َوُختَِم َرْأُس اْْلِ  َومِنَْها: َناِء بِطِين  َأْو َنْحِوِه, إَذا ُجرِّ

 َفإِنَُّه َيَتَخلَُّل َواَل َيِصيُر َخْمًرا.

َ َعَلْيِه َقْبَل َأْن َيَتَخلََّل مِْثاَلُه َخالًّ َصاِدًقا, َفإِنَُّه  َومِنَْها:
إَذا ُعِصَر َأْصُل اْلِعنَِب, ُثمَّ ُأْلِقي

 اهـَيَتَخلَُّل, َواَل َيِصيُر َخْمًرا َأْصاًل. 

بفعل فاعل وخرجت عن االسكار أنه يجوز  هر أهنا لو تخللتوالذي يظ

  .استخدامها واْلثم على من تعمد التخليل

 ال تتخذوا الخمر خاًل, وأمر بإراقته, وعدم االنتفاع به. :أي «َل»قوله: 

 اجاسة اخلمر: 

 .لون هبذا الحديث على نجاسة الخمرجمهور أهل العلم يستد

  س, وذلك ألمور:والصحيح أن اخلمر ليس بنج 

 أن األصل يف األشياء الطهارة؛ حتى يأيت الدليل بنجاسته.األول: 

 ٻ ٱ} :ما استدل به الجمهور على أن الخمر نجس, من قول اهلل الثاين: 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
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فقالوا: الرجس هو النجس, وهذا ال يتأتى؛ ألن األصنام  ,[00]المائدة:  {ٺ

عند الجمهور, فكيف يحكمون على الخمر بالنجاسة, وال  واألوثان ليست بنجسة

 يحكمون على هذه األشياء بالنجاسة.

على جرار  لما حرم التجارة يف الخمر, قام الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي الثالث: 

سكك المدينة, ومعلوم أن الخمر إذا سال يف  يفالخمر فكسروها, حتى سال الخمر 

 النجاسة.أمرهم بغسل  ملسو هيلع هللا ىلصولم ينقل أن النبي السكك والطرق أن الناس ستمر عليه, 

إِنَّ َرُجاًل َأْهَدى لَِرُسوِل »: ثبت يف صحيح مسلم من حديث اْبُن َعبَّاس  الرابع: 

َمَها؟: »ملسو هيلع هللا ىلصَراِوَيَة َخْمرٍ، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهَّللِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّللِ  َقاَل: اَل,  «َهْل َعِلْمَت َأنَّ اهَّللَ َقْد َحرَّ

 َفَسارَّ إِْنَساًنا
ِ
إِنَّ », َفَقاَل: َأَمْرُتُه بَِبْيِعَها, َفَقاَل: «بَِم َساَرْرَتُه؟»: ملسو هيلع هللا ىلص, َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلل

َم َبْيَعَها َم ُشْرَبَها َحرَّ  .(1) «"َفَفَتَح اْلَمَزاَدَة َحتَّى َذَهَب َما فِيَها", َقاَل: «الَِّذي َحرَّ

 أبعد عنا النجس. ملسو هيلع هللا ىلصولم يقل له النبي 

 أنه ال تالزم بين التحريم, وبين النجاسة. هذا:فالشاهد من 

  العطور اليت تسمى بالكانوليا, اليت فيها نسبة من الكحولحكم: 

لهذه العلة؛ وهي أن كل محرم نجس, وأن الخمر نجس, ذهب كثير أهل العلم 

إلى تحريم التطيب بما يسمى بالكانوليا وهي التي تخلط بالكحول, قالوا: ألهنا 

 نجسة.

وإنما حرم الخمر لما وليست بخمر على الصحيح أهنا ليست بنجسة,  يح:والصح

 ما إذا وقع يف جسم فإنه ال ينجسه. تقدم, فال يجوز بيعه, وال يجوز شراؤه, وأ

 .وغيره تيار العالمة العثيمين وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم, وهو اخ
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 .فليس بنجسالحمار حرام أكله, ومع ذلك  :ومثاله

, ولما جاز الركوب عليه, وأنت تركب ملسو هيلع هللا ىلصو كان نجًسا لما ركب عليه النبي لو

, والقاعدة أن كل نجس حرام وال لعابه, ورشحهوالحمار, وربما أصابك من بوله, 

 .عكس وكل حرام خبيث وال عكس
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 النهي عن أكل لحوم الحمر األهلية

ا َكاَن َيْوُم  َوَعنُْه ) – 22   َقاَل: َلمَّ
ِ
إِنَّ »َأَبا َطْلَحَة, َفنَاَدى:  ملسو هيلع هللا ىلصَخْيَبَر, َأَمَر َرُسوُل اهلل

َها ِرْجٌس    (.ُمتََّفٌق َعَلْيه .(1)«اهَّللَ َوَرُسوَلُه َينَْهَيانُِكْم َعْن ُلُحوِم اْلُحُمرِ ]اَْلَْهِليَِّة[، َفإِنَّ

 الشرح: 

 .لبيان القول يف الحمر األهلية :الحديث  ساق المصنف 

 هم:من بيان حكم الحمر األهلية ء يف الصحيحين عن عدد من الصحابة جاوقد 

أبي وابن عباس ولرباء بن عازب واجابر بن عبد اهلل وابن عمر وعبد اهلل بن أبي أوىف 

 .جميًعا ثعلبة الخشني 

 وكان ممن شد بدًرا. يف صحيح البخاري من حديث زاهر األسلمي جاء و

, وعن سلمة بن األكوع ي بن أبي طالب يف صحيح مسلم من حديث علجاء و

 (2). 

جماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على تحريم الحمر األهلية لما ذهب و

َلَ َأْدِري َأَنَهى َعنُْه َرُسوُل اهَّللِ », َقاَل: َعِن اْبِن َعبَّاس   (3)تقدم وجاء يف الصحيحين

ُه َكاَن َحُموَلَة ال ملسو هيلع هللا ىلص َمُه فِي َيْوِم َخْيَبَر ِمْن َأْجِل َأنَّ نَّاِس َفَكرَِه َأْن َتْذَهَب َحُموَلُتُهْم، َأْو َحرَّ

  .«َلْحَم الُحُمرِ اَلَْهِليَّةِ 

                                                           

 .(1040)ومسلم  (,2001)أخرجه البخاري ( 1)

, 4220, 4224, 4210, 4217, 4210, 4212, 4100, 4103, 3122أخرجه البخاري ) (2)

, 1030, 241, 1034, 1400(, ومسلم )2220, 2227, 2220, 2222, 2221, 2112

1037 ,1030 ,1040 ,1041.) 

 ( .1030( ومسلم )4220البخاري )  (3)
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  الصنعاين اْلمام قال  ( 40/ 1سبل السالم :) َواَل َيْخَفى َضْعُف َهَذا

َنَّ اأْلَْصَل فِي النَّْهِي التَّْحِريُم, َوإِْن َجِهْلنَ 
ِ
َتُه.اْلَقْوِل, أل  ا ِعلَّ

 { ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}بُِعُموِم َقْوله َتَعاَلى:  "اْبُن َعبَّاس   "َواْسَتَدلَّ 
 اآْلَيَة.  [142]األنعام: 

ُه َجاَء إَلى َرُسوِل إنَّ »َفإِنَُّه َتاَلَها َجَواًبا لَِمْن َسَأَلُه َعْن َتْحِريِمَها, َولَِحِديِث َأبِي َداُود 

َأَصاَبْتنَا َسنٌَة َوَلْم َيُكْن فِي َمالِي َما ُأْطِعُم   ملسو هيلع هللا ىلصَأْبَحَر َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهَّللِ  َغالُِب ْبُن  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّللِ 

ْمت ُلُحوَم اْلُحُمرِ اَْلَْهِليَِّة َفَقاَل: َأْطِعْم َأْهَلَك ِمْن َسِميِن  َأْهِلي إَلَّ ِسَماُن ُحُمرٍ، َوإِنَّك َحرَّ

ْمتَها ِمنْ  َما َحرَّ اِل اْلَقْرَيةِ  ُحُمرِك َفإِنَّ  اْلَعِذَرةُ  «َأْجِل َجوَّ
َ
َة َوِهي تِي َتْأُكُل اْلِجلَّ  .ُيِريُد الَّ

َمُة, َوبَِأنَّ َحِديَث َوُأِجيَب:  ِحيَحُة اْلُمَتَقدِّ َصْت ُعُموَمَها اأْلََحاِديُث الصَّ بَِأنَّ اآْلَيَة َخصَّ

ثِيًرا, َوإِْن َصحَّ َحْمُلُه َعَلى اأْلَْكِل مِنَْها ُمْضَطِرٌب ُمْخَتَلٌف فِيِه اْختاَِلًفا كَ  "َأبِي َداُود  "

ُروَرِة, َكَما َدلَّ َعَلْيهِ  ٌة َوَحاَجٌة.  ,«َأَصاَبْتنَا َسنَةٌ » قوله: ِعنَْد الضَّ  اهـَأْي ِشدَّ

زوة خيرب, وكانت يف السنة السادسة, وقيل: غ :أي: «لما كانت سنة خيبر»قوله: 

 صاحبها أفضل الصالة والسالم, السابعة من الهجرة النبوية على 

, وكانت موطن "مائة وثمانين كيلو مرتًا تقريًبا "بينها وبين المدينة: قرية وخيرب: 

هبا على المسلمين, استعصت على المسلمين  لليهود, وهي أول مال وسع اهلل 

, كما ثبت يف الصحيحين من الراية لعلي بن أبي طالب  ملسو هيلع هللا ىلصحتى أعطى النبي 

 ْبُن َسْعد  حديث َسْهُل 
ِ
اَيَة َغًدا »َقاَل َيْوَم َخْيَبَر:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل ََلُْعطَِينَّ َهِذِه الرَّ

, َقاَل: َفَباَت النَّاُس «َرُجاًل َيْفَتُح اهَّللُ َعَلى َيَدْيِه، ُيِحبُّ اهَّللَ َوَرُسوَلُه َوُيِحبُُّه اهَّللُ َوَرُسوُلهُ 

 َيُدوُكوَن َلْيَلَتُهْم َأيُّ 
ِ
ا َأْصَبَح النَّاُس َغَدْوا َعَلى َرُسوِل اهلل ُهْم َيْرُجو  ملسو هيلع هللا ىلصُهْم ُيْعَطاَها, َفَلمَّ ُكلُّ

 َيْشَتكِي َعيْنَيِْه, «َأْيَن َعِليُّ ْبُن َأبِي َطالٍِب »َأْن ُيْعَطاَها, َفَقاَل: 
ِ
. َفِقيَل: ُهَو َيا َرُسوَل اهلل

 . «َفَأْرَسُلوا إَِلْيهِ »َقاَل: 
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َ
 َفُأتِي

ِ
فِي َعْينَْيِه َوَدَعا َلُه, َفَبَرَأ َحتَّى َكَأْن َلْم َيُكْن بِِه َوَجٌع,  ملسو هيلع هللا ىلصبِِه َفَبَصَق َرُسوُل اهلل

, ُأَقاتُِلُهْم َحتَّى َيُكوُنوا مِْثَلنَا؟ َفَقاَل: 
ِ
: َيا َرُسوَل اهلل

ٌّ
اَيَة, َفَقاَل َعلِي اْنُفْذ َعَلى »َفَأْعَطاُه الرَّ

ِزَل بَِساَحتِِهْم، ُثمَّ اْدُعُهْم إَِلى اإِلْسالَِم، َوَأْخبِْرُهْم بَِما َيِجُب َعَليِْهْم ِمْن ِرْسِلَك َحتَّى َتنْ 

َحقِّ اهَّللِ فِيِه، َفَواهَّللِ ََلَْن َيْهِدَي اهَّللُ بَِك َرُجاًل َواِحًدا، َخْيٌر َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر 

 .(1) «النََّعمِ 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي من حديث سلمة بن األكوع وجاء يف صحيح مسلم 

اَيَة َرُجاًل ُيِحبُّ اهَّللَ َوَرُسوَلهُ » , َقاَل: َفَأَتيُْت - «ُيِحبُُّه اهَّللُ َوَرُسوُلهُ »َأْو  - «ََلُْعطَِينَّ الرَّ

 
ِ
َق فِي َعيْنَْيِه َفبََرَأ , َفَبَس ملسو هيلع هللا ىلصَعلِيًّا, َفِجْئُت بِِه َأُقوُدُه َوُهَو َأْرَمُد, َحتَّى َأَتْيُت بِِه َرُسوَل اهلل

اَيَة, َوَخَرَج َمْرَحٌب, َفَقاَل:  َوَأْعَطاُه الرَّ

ُب   َقْد َعلَِمْت َخْيَبُر َأنِّي َمْرَحُب  اَلِح َبَطٌل ُمَجرَّ ي السِّ
 َشاكِ

ُب   إَِذا اْلُحُروُب َأْقَبَلْت َتَلهَّ

 :
ٌّ
 َفَقاَل َعلِي

ي َحْيَدَرةْ  ْتنِي ُأمِّ ِذي َسمَّ  َكَلْيِث َغاَبات  َكِريِه اْلَمنَْظَرةْ   َأَنا الَّ

نَْدَرةْ  اِع َكْيَل السَّ  ُأوفِيِهُم بِالصَّ

 .(2) َقاَل: َفَضَرَب َرْأَس َمْرَحب  َفَقَتَلُه, ُثمَّ َكاَن اْلَفْتُح َعَلى َيَدْيهِ 

 اْلسالم, وأهل اْلسالم بفتح خيرب.  وأعزل اهلل 

 بن الخطاب  ا, حتى أجالهم عمريهود خيرب على زراعته ملسو هيلع هللا ىلصثم استعمل النبي 

 .من خيرب

 ", َقاَل: من حديث اْبِن ُعَمَر في صحيح البخاري ف
ِ
ا َفَدَع َأْهُل َخْيَبَر َعْبَد اهلل َلمَّ

                                                           

 (.2404(, مسلم )2042أخرجه البخاري ) (1)

 (.1700أخرجه مسلم ) (2)
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ِ
َكاَن َعاَمَل َيُهوَد َخْيَبَر َعَلى َأْمَوالِِهْم,  ملسو هيلع هللا ىلصْبَن ُعَمَر, َقاَم ُعَمُر َخطِيًبا, َفَقاَل: إِنَّ َرُسوَل اهلل

ُكُم اهَّللُ »َقاَل: وَ  ُكْم َما َأَقرَّ  ْبَن ُعَمَر َخَرَج إَِلى َمالِِه ُهنَاَك, َفُعِدَي َعَلْيِه مَِن  «ُنِقرُّ
ِ
َوإِنَّ َعْبَد اهلل

َنا َوُتْهَمُتنَا َوَقْد  ْيِل, َفُفِدَعْت َيَداُه َوِرْجالَُه, َوَلْيَس َلنَا ُهنَاَك َعُدوٌّ َغيَْرُهْم, ُهْم َعُدوُّ اللَّ

ا َأْجَمَع ُعَمُر َعَلى َذلَِك َأَتاُه َأَحُد َبنِي َأبِي الُحَقْيِق, َفَقاَل: َيا َأمِيَر  َرَأْيُت إِْجالََءُهْم, َفَلمَّ

ٌد  نَا ُمَحمَّ , َوَعاَمَلنَا َعَلى األَْمَواِل َوَشَرَط َذلَِك َلنَا, َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصالُمْؤمِنِيَن, َأُتْخِرُجنَا َوَقْد َأَقرَّ

 ُعَمُر: َأظَ 
ِ
َكْيَف بَِك إَِذا ُأْخرِْجَت ِمْن َخْيَبَر َتْعُدو »: ملسو هيلع هللا ىلصنَنَْت َأنِّي َنِسيُت َقْوَل َرُسوِل اهلل

َفَقاَل: َكاَنْت َهِذِه ُهَزْيَلًة مِْن َأبِي الَقاِسِم, َقاَل: َكَذْبَت َيا  «بَِك َقُلوُصَك َليَْلًة بَْعَد َليَْلةٍ 

, َفَأْجالَُهْم ُعَمُر,
ِ
َوَأْعَطاُهْم قِيَمَة َما َكاَن َلُهْم مَِن الثََّمِر, َمااًل َوإِباًِل, َوُعُروًضا  َعُدوَّ اهلل

 .(1) "مِْن َأْقَتاب  َوِحَبال  

 .أي لتبليغ الناس هذا الحكم .«أبا طلحة ملسو هيلع هللا ىلصأمر رسول اهَّلل »قوله: 

وهو  ,األنصاري هو زيد بن سهل بن األسود الخزرجي النجاري :وأبو طلحة

  :القائل

 وكل يوم يف شباكي صيد.  بو طلحة واسمي زيدأنا أ

من فضالء الصحابة, وهو زوج أم سليم, مات يف الخمسين أو الواحد كان 

 .والخمسون

 جواز النيابة يف تبليغ العلم.فيه: 

 .وجوب طاعة األمير إذا أمر بطاعة اهلل فيه: و

, الذي يرده دليل لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من قبول خرب اآلحادفيه: و

المعتزلة, ويتنمر له يف هذا الزمان حزب التحرير, الذي يدعو إلى إقامة الخالفة 

اْلسالمية, وما أقامها يف نفسه, فضاًل أن يقيمها يف غيره؛ فإن هذا الحزب قد أسس يف 

                                                           

 (.2030أخرجه البخاري ) (2)
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بريطانيا, وفتح له فروًعا يف كثير من بالد المسلمين وغيرها, وهم معتزلة يف عقائدهم, 

 رب الواحد.ويردون خ

ولم  وهو واحد, وقد قبل منه الصحابة  أرسل أبا طلحة  ملسو هيلع هللا ىلصمع أن النبي 

 يقولوا هذا خرب آحاد, وليس بمقبول.

 يسمعه القريب والبعيد. مرتفع بصوت :أي «فنادى»قوله: 

 تبليغ العلم.فيه: و

 أن اْلنسان ال بد أن يبين ما أرسل به.فيه: و

عبد  ملسو هيلع هللا ىلص, والرسول يكون من اهلل التحريم و :«إن اهَّلل ورسوله ينهيانكم»قوله: 

؛ ألن يف هذا الحديث على اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصطف النبي وإنما عُ  ,ألمبلغ عن اهلل  كريم

 .مبلغ عن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

بِْئَس اْلَخطِيُب َأْنَت، ُقْل: َوَمْن َيْعِص »ال مخالفة بين هذا الحديث, وبين حديث: و

 .(1) «اهَّللَ َوَرُسوَلهُ 

حرم كذا, وكذا,  وطن خطبة ويحتاج إلى تفصيل, فيقول: إن اهلل فإن ذلك يف م

 يقول مثاًل أمر بكذا,  ملسو هيلع هللا ىلصأمر بكذا, ورسول اهلل  ن اهلل إحرم كذا,  ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص, وأن تطيعوا رسول اهلل يجب عليكم أن تطيعوا اهلل 

بِئَْس »: ملسو هيلع هللا ىلصوقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للكراهة, يف قول النبي 

 .«ْلَخطِيُب َأْنَت، ُقْل: َوَمْن َيْعِص اهَّللَ َوَرُسوَلهُ ا

 يف الصحيحين من حديث َأَنِس ْبِن َمالِك   لماوذلك ألنه 
ِّ
أنه  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

ا »َقاَل:  َثالٌَث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد َحالََوَة اإِليَماِن: َأْن َيُكوَن اهَّللُ َوَرُسوُلُه َأَحبَّ إَِلْيِه ِممَّ

ِه، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد فِي الُكْفرِ َكَما َيْكَرُه أَ  ْن ِسَواُهَما، َوَأْن ُيِحبَّ الَمْرَء َلَ ُيِحبُُّه إَِلَّ لِلَّ

                                                           

 (, من حديث عدي بن حاتم رضي اهلل عنه.700أخرجه مسلم ) (1)
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 .(1) «ُيْقَذَف فِي النَّارِ 

يمنعانكم, فإن النهي هو طلب الكف, على وجه  :أي: «ينهيانكم»قوله: 

]الحشر:  { ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} :االستعالء, يقول اهلل 

 , ويف الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة [0
ِّ
َدُعونِي َما », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

َما َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم بُِسَؤالِِهْم َواْختاِلَفِِهْم َعَلى َأْنبَِيائِِهْم، َفإَِذا َنَهْيُتُكمْ   َعْن َتَرْكُتُكْم، إِنَّ

 .(2)«إَِذا َأَمْرُتُكْم بَِأْمرٍ َفْأُتوا ِمنُْه َما اْسَتَطْعُتمْ َشْيٍء َفاْجَتنُِبوُه، وَ 

 ي التحريم:النهي يقتض 

والنهي يقتضي التحريم, إال أن تأيت قرينة يف الحديث, أو خارج الحديث؛ ألن 

القرائن منها المتصلة وتكون يف الحديث نفسه, ومنها ما تكون منفصلة وتكون خارج 

 يتغير النهي من التحريم إلى الكراهة, أو نحو ذلك. الحديث, فعند ذلك قد

خرج به لحوم الحمر الوحشية, فحمار الوحش حالل, : «الحمر اَلهلية»قوله: 

ويجب على المحرم بحج أو بعمرة أن يفديه إذا صاده وهو محرم, أو صاده وهو يف 

 الحرم.

ُكنُْت "َقاَل: , من حمار الوحش, كما يف حديث أبي َقَتاَدَة  ملسو هيلع هللا ىلصقد أكل النبي و

 
ِّ
, َوُكنُْت  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع النَّبِي َة َوالَمِدينَِة َوُهْم ُمْحِرُموَن, َوَأَنا َرُجٌل ِحلٌّ َعَلى َفَرس  فِيَما َبْيَن َمكَّ

, َفَذَهبُْت َأْنُظرُ  ء 
ْ
فِيَن لَِشي اًء َعَلى الِجَباِل, َفبَْينَا َأَنا َعَلى َذلَِك, إِْذ َرَأْيُت النَّاَس ُمتََشوِّ , َرقَّ

 ,
ٌّ
, َفُقْلُت َلُهْم: َما َهَذا؟ َقاُلوا: اَل َنْدِري, ُقْلُت: ُهَو ِحَماٌر َوْحِشي َفإَِذا ُهَو ِحَماُر َوْحش 

َفَقاُلوا: ُهَو َما َرَأْيَت, َوُكنُْت َنِسيُت َسْوطِي, َفُقْلُت َلُهْم: َناِوُلونِي َسْوطِي, َفَقاُلوا: اَل 

                                                           

 (.43(, ومسلم )14أخرجه البخاري ) (1)

 (.1330(, ومسلم )0277البخاري )أخرجه  (2)
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َخْذُتُه, ُثمَّ َضَرْبُت فِي َأَثِرِه, َفَلْم َيُكْن إاِلَّ َذاَك َحتَّى َعَقْرُتُه, َفَأَتْيُت ُنِعينَُك َعَلْيِه, َفنََزْلُت َفأَ 

ُه, َفَحَمْلُتُه َحتَّى ِجْئُتُهْم بِِه, َفَأَبى  إَِلْيِهْم, َفُقْلُت َلُهْم: ُقوُموا َفاْحَتِمُلوا, َقاُلوا: اَل َنَمسُّ

 َبْعُضُهْم, َوَأَكَل َبْعُضُهْم, َفُقلْ 
َّ
ْثتُُه ملسو هيلع هللا ىلصُت َلُهْم: َأَنا َأْسَتْوقُِف َلُكُم النَّبِي , َفَأْدَرْكُتُه َفَحدَّ

ُكُلوا، َفُهَو ُطْعٌم »ُقْلُت: َنَعْم, َفَقاَل:  «َأَبِقَي َمَعُكْم َشْيٌء ِمنُْه؟»الَحِديَث, َفَقاَل لِي: 

 .(1)«َأْطَعَمُكُموُه اهَّللُ 

كما يف الصحيحين من حديث من حمار الوحش فرده,  ملسو هيلع هللا ىلصهدي إلى النبي وأُ 

 
ِّ
ْيثِي ْعِب ْبِن َجثَّاَمَة اللَّ  ": الصَّ

ِ
ِحَماًرا َوْحِشيًّا, َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َأْهَدى لَِرُسوِل اهلل

ُه َعَليْهِ  اَن, َفَردَّ ا َرَأى َما فِي َوْجِهِه َقاَل: "بِاألَْبَواِء, َأْو بَِودَّ ُه َعَلْيَك إِ », َفَلمَّ ا لَْم َنُردَّ َلَّ َأنَّا إِنَّ

 .(2)«ُحُرمٌ 

أبو  أن كان محرًما, وصيد ألجله, ويف حديث أبي قتادة  ملسو هيلع هللا ىلصوإنما رده ألنه 

ومن معه  ملسو هيلع هللا ىلصولم يصده من أجل النبي  ,صاده وهو يف الحل وليس بمحرم قتادة 

 , فلهذا جاز لهم األكل منه.المحرمينمن 

متاع به, كالركوب, دل على أن غير اللحم يجوز االست: «عن لحوم الُحُمر»قوله: 

 والحمل عليها.

 :حكم لنب احُلُمر األهلية 

الحرمة, فلبنها حرام, حيث الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلحق حكمها من 

 فال يجوز أن يشرب, وال أن يتداوى به.

 مع أهنم يف بعض البلدان يداوون به أصحاب السعلة الشديدة.

بيوت, ومن أسمائها أيًضا األنسية؛ ألهنا ألهنا تربى يف الوسميت بالحمر األهلية 

                                                           

 (.1104(, ومسلم )2402أخرجه البخاري ) (1)

 (.1103(, ومسلم )1722أخرجه البخاري ) (2)
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 تأنس الناس, بخالف الوحشية فهي تنفر من الناس, فتكون يف القفار.

ذا اللفظ استدل به جمهور أهل العلم على نجاسة الحمر هب: «فإنها رجس»قوله: 

 األهلية, 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ} :والرجس هو النجس, كما قال اهلل  قالوا:

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 {ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ
 .[142]األنعام: 

أن لفظة رجس, أو ركس, ال تدل على النجاسة, وإنما تدل على مطلق  :والصحيح

 .واهلل أعلم ,خبث, ثم إفادة النجاسة يكون بحسبها
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 لعاب ما يؤكل لحمه طاهر 

بِِمنًى، َوُهَو َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلصَخَطَبنَا َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل:     َوَعْن َعْمِرو ْبِن َخاِرَجةَ ) –  24 

َحه .(1)«َكتَِفيَّ  َراِحَلتِِه، َوُلَعاُبَها َيِسيُل َعَلى  (.َأْخَرَجُه َأْحَمُد, َوالتِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان طهارة لعاب مأكول اللحم

 ,, وقيل األسدي حليف أبي سفياننصاريصحابي أ :«عمر بن خارجة»قوله: 

 .والصحيح األول كما قال ابن عبد الرب يف االستيعاب ,ويقال فيه خارجة بن عمرو

بمنى عدة أحاديث: منها  ملسو هيلع هللا ىلصدل على خطبة النبي : «بمنى ملسو هيلع هللا ىلصخطبنا النبي »قوله: 

ي بن عجالن الباهلي , ومنها حديث أبي أمامة صد(2)حديث أبي بكرة يف الصحيحين

 :«وا َزَكاَة َأْمَوالُِكْم، ا ُقوا اهَّللَ َربَُّكْم، َوَصلُّوا َخْمَسُكْم، َوُصوُموا َشْهَرُكْم، َوَأدُّ تَّ

يف أيام  - ملسو هيلع هللا ىلص - خطبهموقد  ,(3)أخرجه الرتمذي «َوَأطِيُعوا َذا َأْمرُِكْم َتْدُخُلوا َجنََّة َربُِّكمْ 

  التشريق.

قية أيام ية, ويبقون فيه يوم النحر, وبالناس يوم الرتو يقصرههي المشعر, الذي ومنى: 

 بحرام. بخالف عرفات فإنه مشعر, وليس. التشريق, وهو مشعر حرام

                                                           

ويف إسناده شهر بن حوشب مختلف فيه والراجح  (,2121)والرتمذي  (,470)أخرجه أحمد ( 1)

 (12047)وأحمد  (,1024)وجاء الحديث عن الهرماس رضي اهلل عنه, أخرجه أبو داود  ,ضعفه

ولعاهبا "بدون زيادة:  (,1172)وصححه اْلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند برقم 

(, ويف صحيح ابن 2121وصححه اْلمام األلباين يف صحيح الرتمذي )وجاء عن غيره.  ,"يسيل

 .(2012ماجه )

 (.1400( ومسلم )40البخاري ) (2)

 (414رقم )  (3)
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ارتفاع الخطيب عمن هم دونه؛ حتى يسمعهم ويراهم, فيه:  «على راحلته»قوله: 

 وهو أوقع يف إفادهتم.

 ما سيق الحديث ألجله, وهو طهارة اْلبل وما خرج منها.فيه: و

العرنيين أن يشربوا من أبوالها وألباهنا, كما يف  ملسو هيلع هللا ىلصولهذا أمر النبي  ,فبولها طاهر

َأنَّ َناًسا اْجَتَوْوا فِي الَمِدينَِة، َفَأَمَرُهُم » :حديث أنس بن مالك  من (1)الصحيحين

الَِها، َفَلِحُقوا َفَيْشَرُبوا ِمْن َأْلَبانَِها َوَأْبوَ  -َيْعنِي اإِلبَِل  -َأْن َيْلَحُقوا بَِراِعيِه  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ 

اِعَي َوَساُقوا  بَِراِعيِه، َفَشرُِبوا ِمْن َأْلَبانَِها َوَأْبَوالَِها، َحتَّى َصَلَحْت َأْبَداُنُهْم، َفَقَتُلوا الرَّ

 َفَقَطَع َأْيِدَيُهْم َوَأْرُجَلُهْم، َوَسَمرَ  ، َفبََعَث فِي َطَلبِِهْم َفِجيَء بِِهمْ ملسو هيلع هللا ىلصاإِلبَِل، َفَبَلَغ النَّبِيَّ 

 ولو كانت نجسة ما جاز لهم أن يتداووا هبا. «َأْعُينَُهمْ 

بزمامها, ولم يأمره النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفقد سالت على كتف من يمسك للنبي  ,ولعاهبا طاهر

 أن يغسل أثر لعاهبا. ملسو هيلع هللا ىلص

بغسل ما  ملسو هيلع هللا ىلصعليها, ولم يأمر النبي  اكان راكبً  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي ورشحها طاهر؛ 

 يصيب اْلنسان منها.

 ما  نجسة على نجاستها ولو كانت وء من لحوم اْلبل, فال يدلالوضباألمر أما و

  .جاز أكلها

فعلناه, وما هنانا عنه تركناه, وما علمنا الحكمة  ملسو هيلع هللا ىلصأن ما أمر به النبي  والذي يهم

 ؛ فليس علينا البحث عن ذلك.والنهي, فالحمد هلل, وما لم نعلموالعلة من األمر 

 عليهم كانوا يتسابقون إلى خدمة النبي خدمة الفاضل, فالصحابة رضوان اهللفيه: و

 والحمد هلل رب العالمين. , والقيام بشأنه,ملسو هيلع هللا ىلص

           

                                                           

 (1401( ومسلم )1201أخرجه البخاري )  (1)
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 طهارة المني

، ُثمَّ َيْخُرُج  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َقاَلْت:  َوَعْن َعائَِشَة ) –  20 َيْغِسُل اْلَمنِيَّ

اَلِة فِي َذلَِك الثَّْوِب، َوَأَنا َأنْ   (.ُمتََّفٌق َعَلْيه .(1) «ُظُر إَِلى َأَثرِ اْلُغْسِل فِيهِ إَِلى الصَّ

  .(2) «َفْرًكا، َفُيَصلِّي فِيهِ   ملسو هيلع هللا ىلصَلَقْد ُكنُْت َأْفُرُكُه ِمْن َثْوِب َرُسوِل اهَّللِ  »: َولُِمْسلِم  ) – 27

ُه َيابًِسا بُِظُفرِي ِمْن َثْوبِهِ »: َوفِي َلْفظ  َلهُ   .(3)(«َلَقْد ُكنُْت َأُحكُّ

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان طهارة المني

  إىل ثالثة أقوال اختلف العلماء يف حكمهوقد: 

 حنيفة, ثم اختلفا يف تطهيره:  ومالك وأبإلى ذلك ذهب  أنه اجس األول:

 فذهب أبو حنيفة إلى فركه إن كان يابًسا, وغسله إن كان رطًبا.

 طًبا.ال بد من غسله يابًسا ورإلى أنه وذهب مالك 

وهذا هو القول الصحيح, الذي أهل العلم, وهو قول جمهور  أنه طاهرالثاني: 

 ينبغي أن ال يعدل عنه ألمور:

أن اْلنسان, من هذه المادة, ولو كانت نجسه للزم أن يكون األنبياء قد األول: 

 تولدوا عن النجاسة.

يث ُمَعاِوَيَة بِْن كان يصلي يف الثوب الذي جامع فيه, كما يف حد ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي الثاين: 

 َأبِي ُسْفَياَن 
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَهْل َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »:  ,ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَُّه َسَأَل ُأمَّ َحبِيبََة, َزْوَج النَّبِي

                                                           

 واللفظ لمسلم. (,270)ومسلم  (,220)أخرجه البخاري  (1) 

 .(277)أخرجه مسلم  (2) 

 .(200)أخرجه مسلم  (3) 
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 .(1) «ُيَصلِّي فِي الثَّْوِب الَِّذي َكاَن ُيَجاِمُع فِيِه؟ َقاَلْت: َنَعْم. إَِذا لَْم َيَر فِيِه َأًذى

 لتعين الغسل, ا, ولو كان نجًس أو بنحوه من األعواد بالظفر :أي :«فرًكا»قولها: 

  والغسل هنا لالستحباب ال الوجوب.

: ُيَصلِّي فِي الثَّْوِب ملسو هيلع هللا ىلصَسَأَل َرُجٌل النَّبِيَّ », َقاَل: وجاء يف حديث َجابِِر ْبِن َسُمَرَة 

 .(2) «ا َفَيْغِسَلهُ َنَعْم، إَِلَّ َأْن َيَرى فِيِه َشْيئً »الَِّذي َيْأتِي فِيِه َأْهَلُه؟ َقاَل: 

ابن القيم, وغيرهم من واْلمام أحمد, والشافعي, رجح القول بطهارة المني: وقد 

 المتقدمين والمتأخرين.

ذهب قوم إلى نجاسة مني حيث  ,والتفريق بني مين الرنل واملرأة ليصالتفالثالث: 

أن اللوازم , إذ المرأة, وطهارة مني الرجل, وهذا قول شاذ, كما ذكر ذلك النووي 

 التي تلزم بالقول بنجاسة مني الرجل, تلزم يف مني المرأة.

 ليس عليه دليل صحيح  ,والمرأة من هذه الناحية ثم إن التفريق بين مني الرجل

 السنة. وأمن الكتاب 

 حكم مين احليوان: 

 :اختلف العلماء فيه إلى قولين

 مه.ذهب بعضهم إلى طهارة مني الحيوان المأكول لحاألول: 

وذهب البعض إلى طهارة مني جميع الحيوانات, إال ما كان من مني الكلب الثاين: 

                                                           

(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام 240(, وابن ماجه )204(, والنسائي )24040أخرجه أحمد )( 1)

َعائَِشَة رضي اهلل عنها َقاَلْت َكاَن (, من حديث 22722( وأخرجه أحمد )1223الوادعي رحمه اهلل )

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم 
ِ
ِذي ُيَجامُِع فِيِه  "َرُسوُل اهلل , وحديث أم حبيبة صححه "ُيَصلِّي فِي الثَّْوِب الَّ

 (.302اْلمام األلباين يف صحيح أبي داود األم )

 السنن. (, وصححه اْلمام األلباين يف صحيح242أخرجه ابن ماجه ) (2)
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 والخنزير.

 هو الطهارة, إذ أن القول بالنجاسة يحتاج إلى دليل عن معصوم,  :والصحيح

 وال وجود له.

بأم  ملسو هيلع هللا ىلص, وقد كناها النبي ملسو هيلع هللا ىلصهي أم المؤمنين, زوج النبي : «عن عائشة »قوله: 

ألفين  ملسو هيلع هللا ىلص, إذ روت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلصالمكثرين يف رواية حديث النبي  عبد اهلل, وهي من

 ومائتين وعشرة أحاديث.

يف حديث  ومن فضائله ما, إليه, بعد خديجة  ملسو هيلع هللا ىلصوهي من أحب أزواج النبي  

 َأبِي ُموَسى األشعري 
ِ
َجاِل َكثِيٌر، َولَْم »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َكَمَل ِمَن الرِّ

النَِّساِء: إَِلَّ آِسَيُة اْمَرَأُة فِْرَعْوَن، َوَمْرَيُم بِنُْت ِعْمَراَن، َوإِنَّ َفْضَل َعائَِشَة َعَلى َيْكُمْل ِمَن 

 ببكر غيرها. ملسو هيلع هللا ىلصولم يتزوج النبي , (1) «النَِّساِء َكَفْضِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِرِ الطََّعامِ 

ا َبَعَث  , َقاَل: َلمَّ , َعّمــَاًرا, َوالَحَسَن إَِلىوثبت يف البخاري عن َأَبي َوائِل 
ٌّ
 َعلِي

اٌر  ْنيَا َواْلِخَرةِ، »َفَقاَل:  الُكوَفِة لَِيْسَتنِْفَرُهْم, َخَطَب َعمَّ َها َزْوَجُتُه فِي الدُّ إِنِّي ََلَْعَلُم َأنَّ

 .(2)«َوَلكِنَّ اهَّللَ اْبَتالَُكْم لَِتتَّبُِعوُه َأْو إِيَّاَها

 يف شأنه الداخلي ما لم يروه غيرها.  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فقيهة االمة, روت عن  وهي  

, وربما خالفتهم يف بعض موافقات كثيرة ألحاديث الصحابة  ولها  

 المسائل, كحال المجتهدين من علماء األمة.

 يف حجرهتا. ملسو هيلع هللا ىلصوهو بين سحرها ونحرها, ودفن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصقبض النبي  

 سواك. من الدنيا ريقها, حين قضمت له ال ملسو هيلع هللا ىلصوآخر ما نال النبي  

 من الفضائل, وكم لها من الشمائل, وال يبغضها إال زنديق. فكم لها  

                                                           

 (. 2431(, ومسلم )3411أخرجه البخاري ) (1)

 (.3002أخرجه البخاري ) (2)
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َواهلُل َيْعَلُم َأنِّي ِحينَئِذ  َبِريَئٌة, ": منه إال كافر, قالت  برأها اهلل بما وال يتهمها  

ئِي  َما ُكنُْت َأُظنُّ َأنَّ  َوَأنَّ اهلَل ُمَبرِّ
ِ
اهلَل ُمنِْزٌل فِي َشْأنِي َوْحًيا ُيْتَلى, بِبََراَءتِي, َوَلكِْن َواهلل

, َوَلكِْن ُكنُْت َأْرُجو َأْن َيَرى َرُسوُل   بَِأْمر 
َّ
 َلَشْأنِي فِي َنْفِسي َكاَن َأْحَقَر مِْن َأْن َيَتَكلََّم اهلُل فِي

 
ِ
ُئنِي اهلُل بَِها, ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}َتَعاَلى: , َفَأْنَزَل اهلُل (1)"فِي النَّْوِم ُرْؤَيا ُيَبرِّ

 ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ

 اآلَياِت.[21 - 11]النور:  { ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

! أن الرافضة من زمن قديم, وهم يحاولون أن يخرجوا سورة النور من  والعجب

, والذي ملسو هيلع هللا ىلصالمنهج الدراسي؛ وذلك لما فيها من بيان خبثهم وطعنهم يف عرض النبي 

 .يف الرسالة, والطعن يف اهلل يلزم منه الطعن 

حتى وإن حذفت السورة من المنهج الدراسي؛ فهي محفوظه يف صدور الرجال,  

 القرآن من األرض. النساء, ومحفوظة يف المصاحف, ولن ترفع حتى يرفع اهلل و

فليمت األعداء بغيظهم, وأما نحن فنحبها, ونحب من يحبها, ووالؤنا لمن 

ن من طعن فيها, ويف عرضها, فحكمه السيف عند إضها, بل يحبها, وبراؤنا ممن يبغ

 أئمة اْلسالم.

 تفيد اللزوم واالستمرار.: كان « ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهَّلل »قالت: »قوله: 

 من ثوبه, ومما أصابه من جلده, وجسمه. :أي «يغسل المني»قوله: 

وهذا دليل على أن الثوب لم : «ثم يخرج إلى الصالة يف ذلك الثوب»قوله: 

 .لغسلهس, وإال يتنج

, فلم يكن لهم عدة أصحابه و, ملسو هيلع هللا ىلصقلة الحال التي كان عليها النبي فيه: و

                                                           

 (.2000(, ومسلم )4141أخرجه البخاري ) (1)
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أثواب كحالنا اآلن, فيستطيع أحدنا أن يبدل يف اليوم الواحد, الثوب, والثوبين, 

 والثالثة, وإذا اتسخ هذا, لبس اآلخر وغسل األول, وذلك ألمور:

 االت.لتوفر الغس الثاين:  لتوفر اللباس. اَلول:

 لتوفر األشنان والمنظفات التي تزيل البقع. الرابع:  لتوفر المياه. الثالث:

 .ملسو هيلع هللا ىلصتنظر إلى أثر الماء يف ثوب النبي  :أي «وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه» قوله:

  إزالة القذر من الثوب, كالمخاط, والمني, والتفلة, وما يف باهبا. ويف الحديث:

 مسلم.صحيح ى يف رواية أخر :أي «ولمسلم»قوله: 

 «ملسو هيلع هللا ىلصلقد كنت أفركه من ثوب رسول اهَّلل »قوله: 

 هو الحك بالظفر, وهذا يكون يف حال يبوسته.الفرك:  

َعْن َعْلَقَمَة, َواأْلَْسَوِد, َأنَّ َرُجاًل َنَزَل بَِعائَِشَة,  :فقد أخرج مسلموللحديث قصة: 

َما َكاَن ُيْجِزُئَك إِْن َرَأْيَتُه َأْن َتْغِسَل َمَكاَنُه، َفإِْن لَْم إِنَّ »َفَأْصَبَح َيْغِسُل َثْوَبُه َفَقاَلْت َعائَِشُة: 

  .(1)«َفْرًكا َفُيَصلِّي فِيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَتَر َنَضْحَت َحْوَلُه َوَلَقْد َرَأْيُتنِي َأْفُرُكُه ِمْن َثْوِب َرُسوِل اهَّللِ 

اِم ْبِن اْلَحاِرِث, َقاَل: َنَزَل يف لفظ أحمد وابن ماجه: و , َضيٌْف, بَِعائَِشَة  َعْن َهمَّ

ْحتاَِل 
ِ
ِم, َفَأَمَرْت َلُه بِِمْلَحَفة  َلَها َصْفَراَء, َفاْحَتَلَم فِيَها, َفاْسَتْحَيا َأْن ُيْرِسَل بَِها َوفِيَها َأَثُر اال

َما َكاَن َيْكِفيِه لَِم َأْفَسَد َعَلْينَا َثْوَبنَ »َفَغَمَسَها فِي اْلَماِء, ُثمَّ َأْرَسَل بَِها, َفَقاَلْت َعائَِشُة:  ا؟ إِنَّ

 .(2)«بِإِْصَبِعي ملسو هيلع هللا ىلصَأْن َيْفُرَكُه بِإِْصَبِعِه، ُربََّما َفَرْكتُُه ِمْن َثْوِب َرُسوِل اهَّللِ 

قد صلى يف الثوب, ولم ينتبه  ملسو هيلع هللا ىلصفيه دليل على أن النبي  :«فرًكا فيصلي فيه»قوله: 

 له إال بعد الصالة, وقد يبس وزالت رطوبته.

يف لفظ مسلم, وفيه قصة أخرى أيًضا:  :أي «لقد كنت أحكه»له:  ويف لفظ»قوله: 

                                                           

 (.277أخرجه مسلم ) (1)

 (, وإسناده صحيح على شرط الشيخين.237(, وابن ماجه )24127أخرجه أحمد ) (2)
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َّ
, َقاَل: ُكنُْت َناِزاًل َعَلى َعائَِشَة َفاْحَتَلْمُت فِي َثْوَبي

ِّ
 ْبِن ِشَهاب  اْلَخْواَلنِي

ِ
َعْن َعْبِد اهلل

 َعائَِشُة َفَقاَلْت: َما َفَغَمْسُتُهَما فِي اْلَماِء, َفَرَأْتنِي َجاِرَيٌة لَِعائَِشَة َفَأْخَبَرْتَها َفبَ 
َّ
َعَثْت إَِلي

َحَمَلَك َعَلى َما َصنَْعَت بَِثْوَبْيَك؟ َقاَل ُقْلُت: َرَأْيُت َما َيَرى النَّائُِم فِي َمنَامِِه, َقاَلْت: َهْل 

ُه ِمْن َفَلْو َرَأْيَت َشْيًئا َغَسْلَتُه َلَقْد َرَأْيتُ »َرَأْيَت فِيِهَما َشْيًئا؟ ُقْلُت: اَل, َقاَلْت:  نِي َوإِنِّي ََلَُحكُّ

 .(1)«َيابًِسا بِظُُفرِي ملسو هيلع هللا ىلصَثْوِب َرُسوِل اهَّللِ 

يكون بالعود, والعصا, وبأي شيء يحك بل يكون بالظفر, يف الحك أن ال يلزم و

 فيه.

 :حكم املذي 

 اختلف العلماء يف حكم المذي أطاهر هو أم نجس, إلى قولين:

بغسله   اأمر عليً  - ملسو هيلع هللا ىلص -ألن النبي  لى نجاستهإجمهور أهل العلم ذب األول: 

 وألنه خارج من سبيل الحدث وال يخلق منه طاهر فهو كالبول

أجمع أهل العلم على أن خروج المذي من  :قال ابن المنذر كما يف المغني 

 هـا .األحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء وال توجب الغسل

 .واهلل أعلم ,ل الجمهور هو األظهر, وقوذهب بعض أهل العلم إلى طهارتهالثاين: 

 والودي الفرق بني املين واملذي: 

ورائحته مثل  ,سائل أبيض غليظ, يخرج بدفق وبشهوة, ويعقبه فتورالمني: 

 .العجين ويلزم من خروجه الغسل

سائل أبيض رقيق, يخرج سائاًل, بمجرد التفكر بالشهوة, أو بالمالعبة بين المذي: 

 .لزم من خروجه الغسل, وال يالمرأةالرجل و

                                                           

 (.200أخرجه مسلم ) (1)
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البول, ويكون  بإسكان الدال الماء الثخين األبيض الذي يخرج يف إثرالودي: 

 بسبب مرض, أو فتور, أو كسل, أو برد, أو حمل ثقيل, أو غير ذلك.

 حكم الودي: 

 ة ــذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية على القول الراجح والشافعي

اح األكل وذهب الحنابلة إلى أن الودي مما ال يؤكل إلى نجاسته ولو كان من مب

  .نجس وأما من مباح األكل فطاهر واستدلوا بحديث أنس يف طهارة أبوال اْلبل

لو وجدت رطوبته وأنا يف الصالة يف "وجاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: 

 ."فخذي, ما خرجت من الصالة

  فهو يف حكم السلس. اإال إن كان غاصبً  :والمذي والودي ناقضان للوضوء

  قال النووي  ( 2/004يف المجموع):  الخارج من السبيلين كالبول

 اهـ .اوالغائط والمني والمذي والودي والريح فهذا ينقض الوضوء إجماعً 

 بن أبي طالب ويجب غسلهما والوضوء منها ف
ٍّ
في الصحيحين من حديث َعلِي

 :اًء, َفَأمَ ": َقاَل  ُكنُْت َرُجاًل َمذَّ
َّ
, لَِمَكاِن ملسو هيلع هللا ىلصْرُت الِمْقَداَد ْبَن األَْسَوِد َأْن َيْسَأَل النَّبِي

ْأ َواْغِسْل َذَكَركَ »اْبنَتِِه, َفَسَأَل؟ َفَقاَل:  , ويف «فِيِه الُوُضوءُ », ويف رواية لهما: (1) «َتَوضَّ

أُ »رواية لمسلم:  ْأ َواْنَضْح َتَوضَّ », ويف رواية لمسلم أيًضا: «َيْغِسُل َذَكَرُه َوَيَتَوضَّ

 .«َفْرَجَك 

وذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب إزالة الودي عند الحاجة باالستنجاء 

 .واهلل أعلم, واالستجمار

 

       

                                                           

 (.303مسلم )(, و240أخرجه البخاري ) (1)
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 بول الغالم والجارية القول في 

ْمِح ) – 20      َوَعْن َأبِي السَّ
ُّ
 ُيْغَسُل ِمْن َبْوِل اْلَجاِرَيِة، َوُيَرشُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل النَّبِي

َحُه اْلَحاكِمُ  َأْخَرَجُه َأُبو .(1)«ِمْن َبْوِل اْلُغاَلمِ  , َوَصحَّ ُّ
 (.َداُوَد, َوالنََّسائِي

 الشرح: 

, مسألة مهمة, وهي القول يف بول الجارية والغالم :ساق المصنف الحديث لبيان

 .وقد تقدم القول يف نجاسة بول اآلدمي واْلجماع على ذلك

 .ملسو هيلع هللا ىلصهو إياد مولى النبي : «عن أبي السمح »قوله: 

 .«يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغالم» قوله:

 اختلف العلماء يف حكم بول الغالم إلى ثالثة مذاهب:وقد 

 ينضح من بول الجارية, وينضح من بول الغالم, ال تفريق بينهما.األول: 

ة ومالك يغسل من بول الجارية, ويغسل من بول الغالم, وهو قول أبي حنيفالثاين: 

 وأهل الكوفة.

وهو قول جماهير العلماء, ينضح من بول الغالم, ويغسل من بول الثالث: 

                                                           

وهو حديث صحيح, وصححه  (,144)والحاكم  (,304)والنسائي  (,304)أخرجه أبو داود  (1) 

. وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف (1230)اْلمام الوادعي رحمه اهلل تعالى يف الصحيح المسند 

داود أخرجه أبو  ,, وجاء من حديث علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه(402)صحيح أبي داود 

قال اْلمام الرتمذي . "وإن لم يطعم"وفيه زيادة:  (,222)وابن ماجه  (,410)والرتمذي  (,300)

 َهَذا الَحِديَث رحمه اهلل: 
ُّ
ْستَُوائِي َعْن َقَتاَدَة َوَلْم  ,َوَأْوَقَفُه َسِعيُد ْبُن َأبِي َعُروَبةَ  ,َعْن َقَتاَدةَ  ,َرَفَع ِهَشاٌم الدَّ

إال أن الحافظ ابن حجر  ,حديثية تقتضي أن سعيد أرجح وأثبت يف قتادة من غيرهَيْرَفْعُه. والقاعدة ال

وهذا الذي عليه العمل. وله شواهد ليس  ,وهذا ال يعلها. أي أنه يرى ثبوت الزيادة رحمه اهلل يقول:

 (. 02وصححه شيخنا الحجوري يف تخريج الصغرى )هذا موطن بسطها. 
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 الجارية.

حديث الباب هو الذي عليه العمل عند أهل العلم, أنه يغسل من بول الجارية, و

 ويرش من بول الغالم, ما لم يطعم, فإذا طعم كان حاله وحال الجارية سواء.

  قال الخطابي  معنى النضح يف هذا الموضع  :(1/173عالم السنن )يف م

الغسل إاّل أنه غسل بال مرس وال دلك وأصل النضح الصب, ومنه قيل للبعير الذي 

يستقى عليه الناضح فأما غسل بول الجارية فهو غسل يستقصى فيه فيمرس باليد 

 .اويعصر بعده, وقد يكون النضح بمعنى الرش أيًض 

يث علي بن أبي طالب وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح وممن قال بظاهر هذا الحد

والحسن البصري وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق قالوا ينضح بول 

الغالم ما لم يطعم, ويغسل بول الجارية وليس ذلك من أجل أن بول الغالم ليس 

 بنجس ولكنه من أجل التخفيف الذي وقع يف إزالته؛ وقالت طائفة يغسل بول الغالم

 .اوالجارية معً 

 اهـ الثوري. وإليه ذهب النخعي وأبو حنيفة وأصحابه وكذلك قال سفيان

ِه, َأنََّها َأْبَصَرْت ُأمَّ َسَلَمَة قد و َتُصبُّ اْلَماَء َعَلى َبْوِل »: جاء َعِن اْلَحَسِن, َعْن ُأمِّ

 .(1) «ْغِسُل َبْوَل اْلَجاِرَيةِ اْلُغاَلِم َما َلْم َيْطَعْم، َفإَِذا َطِعَم َغَسَلْتُه، َوَكاَنْت تَ 

 
ٍّ
  وجاء َعْن ُلَباَبَة بِنِْت اْلَحاِرِث َقاَلْت: َكاَن اْلُحَسْيُن ْبُن َعلِي

ِ
فِي ِحْجِر َرُسوِل اهلل

َما ُيْغَسُل ِمنْ », َفَباَل َعَلْيِه َفُقْلُت: اْلَبْس َثْوًبا َوَأْعطِنِي إَِزاَرَك َحتَّى َأْغِسَلُه. َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  إِنَّ

َكرِ   .(2) «َبْوِل اَْلُْنَثى َوُينَْضُح ِمْن َبْوِل الذَّ

من حديث أبي ليلى  وجاء عند أحمد وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي 

                                                           

 (.300أخرجه أبو داود ) (1)

 (.302جه أبو داود )أخر (2)
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َوَعَلى  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت ِعنَْد َرُسوِل اهَّللِ »َقاَل:  أن البائل الحسن أو الحسين, فَعْن َأبِي َلْيَلى 

َدُعوا »َأِو اْلُحَسْيُن َقاَل: َفَرَأْيُت َبْوَلُه َأَساِريَع َفُقْمنَا إَِلْيِه، َفَقاَل: َصْدِرِه َأْو بَْطنِِه اْلَحَسُن 

 .(1) «, ُثمَّ َأْتَبَعُه اْلَماءَ «اْبنِي، ََل ُتْفِزُعوُه َحتَّى َيْقِضَي َبْوَلهُ 

 
ِّ
اَن كَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّللِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوجاء يف الصحيحين من حديث َعائَِشَة َزْوِج النَّبِي

ُك َعَلْيِهْم َوُيَحنُِّكُهْم، َفُأتَِي بَِصبِيٍّ َفبَاَل َعَلْيِه، َفَدَعا بَِماٍء، َفَأْتبَ  ْبَياِن َفُيَبرِّ َعُه َبْوَلُه ُيْؤَتى بِالصِّ

 .(2) «َوَلْم َيْغِسْلهُ 

, فَعْن ُأمِّ َقْيس  بِنِْت ملسو هيلع هللا ىلصمن فعل النبي  وجاء من حديث أم قيس بنت محص 

 , بِاْبٍن لِي َلْم َيْأُكِل الطََّعاَم، َفَباَل َعَلْيِه، َفَدَعا  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخْلُت َعَلى النَّبِيِّ »ْت: َقالَ  مِْحَصن 

 .(3) «بَِماٍء َفَرشَّ َعَلْيِه 

 احلكمة يف النضح من بول الغالم: 

 اختلف أهل العلم يف هذا إلى أقوال: 

ما بول الجارية بول الغالم ما لم يطعم لعدم نجاسته, وأ قال بعضهم ينضحاألول: 

 .نجس, وهذا التفريق ال دليل عليه فيهو

 مخففة. ينضح بول الغالم, ألن نجاسته :بعض أهل العلمقول الثاين: 

بعض أهل العلم لما كانت العرب تتعلق قلوهبم بالغلمان أكثر من  قول الثالث:

ال, الجواري, فربما لكثرة المالمسة والمالبسة بال عليهم, فشق عليهم كثرة االغس

 بالنضح دون الغسل. ملسو هيلع هللا ىلصفأمر النبي 

 .يكون برش الماء حتى يستوعب النجاسة ويبددهاالنضح: 

                                                           

 (.10020أخرجه أحمد ) (1)

 (.274(, ومسلم )2447أخرجه البخاري ) (2)

 (.270(, ومسلم )2403أخرجه البخاري ) (3)
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 يغسل الثوب الذي أصابه بول الجارية.  :أي «يغسل من بول الجارية»قوله: 

 يطلق على عدة معاين: الجارية: ولفظ 

  ., وهو المراد من الحديثعلى الطفلة الصغيرةاألول: 

 ولو كانت بالغة.  على مملوكةالثاين: 

 على من كانت مقاربة البلوغ, ولو كانت حرة.الثالث: 

 .يصب عليه الماء ويفرك :أي ومعنى كونه يغسل:

ليه, حتى يستوعبه وتتبدد يرش الماء ع :أي: «ويرش من بول الغالم»قوله: 

, وقد جاءت يف ذلك زيادة يستمر الرش من بول الغالم حتى يطعم الطعامالنجاسة, و

 .ادةعن قت

 .الطعام ما يقتاتهأو يكون أغلب ه يستغني بالطعام عن الحليب, أنومعنى يطعم: 
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 نجاسة دم الحيض ووجوب غسله

  ;--َوَعْن َأْسَماَء بِنِْت َأبِي َبْكر  ) – 30 
َّ
فِي َدِم اْلَحيِْض  -َقاَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي

 (.َعَلْيه ُمتََّفٌق  .(1) «بِاْلَماِء، ُثمَّ َتنَْضُحُه، ُثمَّ ُتَصلِّي فِيهِ  ُرُصهُ َتُحتُُّه، ُثمَّ َتقْ »ُيِصيُب الثَّْوَب: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان كيفية طهارة النجاسة من الثوب  الشرح: 

 , أبوها الصديق  النطاقين, ذاُت هي : «عن أسماء بنت أبي بكر »قوله: 

قبل موته, وهي والدة عبد اهلل بن الزبير  , إال أنه طلقهاالزبير بن العوام  زوجهاو

 , هجرته, ويف غير ذلك من  , يفملسو هيلع هللا ىلصوكانت لها مواقف عظيمة يف نصرة النبي

 المواطن.

عن كيفية تطهير دم  ملسو هيلع هللا ىلصُسئل النبي  :أي «قال: يف دم الحيض ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »قوله: 

 .الحيض

 .داللة على نجاسة دم الحيض على ما تقدم :ويف احلديث

ثوب المرأة, وهذا يف الغالب, وقد يصيب ثوب  :أي «الثوبيصيب »قوله: 

لنساء, فقد تيسرت حفاضات لوأما اآلن فقد , لرجل, ال سيما إن لم يقع التحرزا

 على الناس. تحيض المرأة وال يشعر بحيضها, وهذا من فضل اهلل 

تقشره وتحكه وتنحته, إما بعود حتى ال تالمس النجاسة, وإما  :أي «تحته»قوله: 

 بحصاة, وإما بغير ذلك.

, الماء, فإن الحت يزيل عين النجاسةبأطراف الظفر مع  :أي «ثم تقرصه»قوله: 

 .والقرص يزيل أثر النجاسة

                                                           

 .(201)ومسلم  (,300) (,220)أخرجه البخاري  (1) 



   

  

075 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

عند جماهير  تغسله بالماء, ألن النجاسة ال تزال إال بالماء :أي «ثم تنضحه»قوله: 

ال يكون إال بالماء فرفع الحدث  وأما ذلك , مع أهنا لو أزيلت بغير الماء, صحالعلماء

 .على ما يأيت بيانه إن شاء اهلل 

 وهذا األمر ليس على الوجوب, وإنما هو على اْلرشاد: «ثم تصلي فيه»قوله: 

سل وتصلي فيه تإذا كان حالها ضيق, وليس لها إال ثوب واحد, فإهنا تغ ,والرخصة

 جمل.وإن زال العين واألثر فهو أحسن وأي األثر, وال يضرها, حتى ولو بق

 ثياب احليض للمرأة ختصيص حكم: 
، ُمْضَطِجَعٌة فِي ملسو هيلع هللا ىلصَبْينَا َأَنا َمَع النَّبِيِّ »َقاَلْت:  من حديث ُأمَّ َسَلَمَة  :يف الصحيحين

ُقْلُت: َنَعْم,  «َأُنِفْسِت »َخِميَصٍة، إِْذ ِحْضُت، َفاْنَسَلْلُت، َفَأَخْذُت ثَِياَب ِحيَضتِي، َقاَل: 

 .(1)«َجْعُت َمَعُه فِي الَخِميَلةِ َفَدَعانِي, َفاْضطَ 

لحيضتها, خاصة  ااستدل به أهل العلم على أن المرأة يجوز لها أن تتخذ لها ثيابً 

 حتى ال تقع عليه المشقة, أو الحرج, عند صالهتا, أو يف غير ذلك من شأهنا.

  احلجارة وما يف بابها: أو ,إزالة النجس, باملاءحكم 

يف وجوب إزالة عين النجاسة, فرجل دخل الخالء, وهذا الحديث حجة للعماء 

ثم قضى حاجته, فيجب عليه أن يستنجي حتى يزيل عين النجاسة, إما بالحجر, وإما 

يف إزالة  والماء أفضلالحجر يزيل العين, والماء يزيل العين واألثر؛ أو هبما فبالماء, 

 النجس.

حجارة والماء, مع أنه قد وال عن أهل قباء, الجمع بين ال ,ملسو هيلع هللا ىلصولم يثبت عن النبي 

َكاَن », َيُقوُل: أنه استنجى بالماء, كما يف حديث َأَنَس ْبَن َمالِك   ملسو هيلع هللا ىلصجاء عن النبي 

                                                           

 (.204(, ومسلم )207أخرجه البخاري ) (1)
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َيْدُخُل اْلَخاَلَء، َفَأْحِمُل َأَنا، َوُغاَلٌم َنْحِوي، إَِداَوًة ِمْن َماٍء، َوَعنََزًة،  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ 

 .أنه كان يستنجي بالحجارة, كما يأيت, وثبت عنه (1)«َفَيْستَنِْجي بِاْلَماءِ 

وجاء عن أهل قباء أهنم كانوا يستنجون بالماء, كما يف سنن أبي داود من حديث 

  أبي ُهَرْيَرَة, 
ِّ
 ڇ چ}, َقاَل: َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة فِي َأْهِل ُقَباَء: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

نََزَلْت َقاَل: َكاُنوا َيْسَتنُْجوَن بِالَماِء, فَ  {ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ

 .(2)«َهِذِه اآلَيُة فِيِهمْ 

الحديث البزار يف مسنده قال: حدثنا , فقد أخرج الجمع بين الحجارة والماء أماو

عبد اهلل بن شبيب حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز: وجدت يف كتاب أبى عن 

 قباءنزلت هذه اآلية يف أهل »قال:  الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس 

؟ فقالوا: ملسو هيلع هللا ىلصفسألهم رسول اهلل ،{يت ىت نت زتمت يبرت نبىب}

ال نعلم أحدا رواه عن الزهري إال محمد بن عبد ", قال البزار: «نتبع الحجارة الماء

 ., وعبد اهلل بن شبيب ضعيف(3)"العزيز, وال عنه إال ابنه 

َيْسَتطِيُبوا بِاْلَماِء، َفإِنِّي ُمْرَن َأْزَواَجُكنَّ َأْن », َأنََّها َقاَلْت: وثبت من حديث َعائَِشَة 

 .(4)«َكاَن َيْفَعُلهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْسَتْحيِيِهْم ِمنُْه، إِنَّ َرُسوَل اهَّللِ 

واهلل , وفيه ما عليه دين اْلسالم من حسن الطهارة سواء طهارة الظاهر أو الباطن

 .أعلم

                                                           
 (.201(, ومسلم )122أخرجه البخاري ) (1)

 (.320(, وابن ماجه )3100(, والرتمذي )44داود ) أخرجه أبو (2)

ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له وال "(: 41قال الحافظ يف التلخيص )ص  (3)

, راجع اْلرواء لإلمام "ألخويه عمران وعبد اهلل حديث مستقيم , وعبد اهلل بن شبيب ضعيف أيضا

 (.42األلباين رحمه اهلل )

 (.44(, والنسائي )10رتمذي )أخرجه ال (2)
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 العفو عن أثر الحيض في الثوب بعد غسله وحته

, َفإِْن َلْم َيْذَهْب  -  - ةَ ُهَرْيرَ  َأبِي َوَعنْ ) –  31 
ِ
َقاَل: َقاَلْت َخْوَلُة: َيا َرُسوَل اهلل

مُ  ِك َأَثُرهُ »َقاَل:  ?الدَّ , َوَسنَُدُه َضِعيف َأْخَرَجهُ  .(1) «َيْكِفيِك اْلَماُء، َوََل َيُضرُّ  (.التِّْرمِِذيُّ

 الشرح: 

 .لعينية, والحكميةجاسة بنوعيها: اكيفية إزالة الن :ساق المصنف الحديث لبيان

, من أن النجاسة تكون على أسماءيف حديث  تقدمالحديث معناه موافق لما 

 قسمين: 

 نجاسة حكمية.  الثاين:    نجاسة عينية. اَلول:

 فإن كانت النجاسة عينية؛ فإنه يجب إزالة النجس, ثم الغسل بعدها. 

ا قول جماهير أهل وهذزالة عينها وإن كانت حكمية, فإهنا تغسل وال تحتاج إلى إ

 .وبعضهم قد يرى غير ذلك, العلم

هي خولة بنت يسار كما جاء مصرًحا بذلك يف رواية أحمد يف : «خولة»قوله: 

 مسنده.

كأهنا واهلل أعلم سمعت بفتوى النبي : «يا رسول اهَّلل: فإن لم يذهب الدم»قوله: 

 .ملسو هيلع هللا ىلص, أو لغيرها, ثم بعد ذلك راجعت النبي ألسماء  ملسو هيلع هللا ىلص

 .ة العالم, والمفتي, حتى يرفع اْلشكالمراجعفيه: ف

ألثر, وإال فالعين تزول مرادها: فإن لم يذهب ا «فإن لم يذهب الدم»قوله: 

                                                           

وقد اختلط.  ,وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد اهلل بن لهيعة (342)وأبو داود  (,7040)أخرجه أحمد  (1) 

 (. 207وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة )

 الحديث لم يخرجه الرتمذي. «: تنبيه»
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 .بسهولة ويسر

 يكفي الماء يف غسل العين. :أي «قال: يكفيك الماء»قوله: 

ألن اْلنسان ال يكلف إال بما يستطيع, وألن العين إذا : «وَل يضرك أثره»قوله: 

النجاسة, وربما يكون األثر ال معنى له أصاًل, وإن بقي شيء من  ذهبت ذهبت

  .نجاسة, فالنجاسة شرًعا قد ارتفعتال

لو أن رجاًل استجمر بالحجر, ثم قام وتوضأ, ثم دخل المسجد, فبينما هو فمثاًل: 

يصلي, انبعثت منه رائحة بسبب العرق والحرارة, فهذه الرائحة ليست بفساء, وال 

فليس عليه شيء, ثر النجس الذي أزيلت عينه بالحجر, ي من أضراط, وإنما ه

وصالته صحيحة, وهذا الذي كان عليه العرب يف الزمن القديم, حتى إن بعض 

وقد جاء عن مروءة, العرب كان يستنكف من االستنجاء بالماء, ويعده من خوارم ال

 يستنجي بالماء. من. اْلنكار على , وعن سعيد بن المسيب حذيفة 

أنه  ملسو هيلع هللا ىلصإلى أنه لم يثبت عن النبي  كما هو قول مالك ذهب بعض أهل العلمو

 استنجى بالماء كما سبق حديث أنس بن مالك  ملسو هيلع هللا ىلصوالصحيح أنه استنجى بالماء, 

 وهو يف الصحيحين.

 .بقي اللون, أو بقايا اللونفلو أن امرأة استطاعت أن تغسل حيضها من ثوهبا, لكن 

ذا استطاعت, وإال فال يكلف اهلل نفسها إال ما آتاها, ذلك, إال إإال ال يجب عليها ف

 .والحمد هلل رب العالمين, [0]الطالق:  { ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ} كما قال تعالى:

 

           

 

  



   

  

079 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

  فضائل الوضوء

 ]َباُب اْلُوُضوِء[

  الشرح: 

 بالضم يطلق على الفعل, الذي هو عمل اْلنسان يف رفع الحدث.الُوُضوء: 

 بالفتح يطلق على الماء الذي يتطهر به.ء: والَوُضو

وسمي ُوُضوًءا وَوُضوًءا؛ ألن متعاطي هذا الفعل تكون له الوضاءة, يف الدنيا 

 واآلخرة.

 هل الوضوء خاص بهذه األمة: 

يف الذي عليه أكثر العلماء أنه عام يف جميع األمم, والدليل على ذلك, ما جاء 

  صحيح مسلم من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ 
ِ
ْلُت َعَلى اَْلَْنبِيَاِء »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل ُفضِّ

ْعِب، َوُأِحلَّْت لَِي اْلَغنَائُِم، َوُجِعَلْت لَِي  : ُأْعطِيُت َجَواِمَع اْلَكِلِم، َوُنِصْرُت بِالرُّ بِِستٍّ

ًة، َوُختِمَ   .(1)«بَِي النَّبِيُّونَ  اَْلَْرُض َطُهوًرا َوَمْسِجًدا، َوُأْرِسْلُت إَِلى اْلَخْلِق َكافَّ

 وجاء يف صحيح مسلم من حديث ُحَذْيَفَة 
ِ
ْلنَا »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ُفضِّ

َها  َعَلى النَّاِس بَِثاَلٍث: ُجِعَلْت ُصُفوُفنَا َكُصُفوِف اْلَماَلئَِكِة، َوُجِعَلْت َلنَا اَْلَْرُض ُكلُّ

 .(2)«ُهوًرا، إَِذا َلْم َنِجِد اْلَماءَ َمْسِجًدا، َوُجِعَلْت ُتْرَبُتَها لَنَا طَ 

 والذي تختص به هذه األمة ه, والتيممالوضوء, وإنما ذكر  ملسو هيلع هللا ىلصولم يذكر النبي 

 الغرة والتحجيل.

 ؛ ففيه من األجور العظيمة, ما تجعل العبد مبادًرا إليه: أن الوضوء عبادة هلل مع و

                                                           

 (.223أخرجه مسلم ) (1)

 (.222أخرجه مسلم ) (2)
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 من أسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات. أنهاألول: 

 َصـــلَّى اهللُ  في صحيح مسلم من حديث َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة, َأنَّ ف
ِ
َعَلْيِه َوَسلََّم  َرُسوَل اهلل

َرَجاِت؟»َقاَل:  َقاُلوا َبَلى َيا  «َأََل َأُدلُُّكْم َعَلى َما َيْمُحو اهَّللُ بِِه اْلَخَطاَيا، َوَيْرَفُع بِِه الدَّ

 َقاَل: 
ِ
ِء َعَلى اْلَمَكاِرِه، َوَكْثَرُة اْلُخَطا إَِلى اْلَمَساِجِد، َواْنتَِظاُر إِْسَباُغ اْلُوُضو»َرُسوَل اهلل

َباطُ  اَلِة، َفَذلُِكُم الرِّ اَلِة َبْعَد الصَّ  .(1)«الصَّ

 ويف صحيح مسلم من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
َأ اْلَعبُْد »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل إَِذا َتَوضَّ

َفَغَسَل َوْجَهُه َخَرَج ِمْن َوْجِهِه ُكلُّ َخطِيَئٍة َنَظَر إَِلْيَها بَِعْينَْيِه َمَع  -ِمُن َأِو اْلُمؤْ  -اْلُمْسِلُم 

، َفإَِذا َغَسَل َيَدْيِه َخَرَج ِمْن َيَدْيِه ُكلُّ َخطِيَئٍة َكاَن َبطََشتَْها -ْو َمَع آِخرِ َقْطرِ اْلَماءِ أَ  -اْلَماِء 

، َفإَِذا َغَسَل ِرْجَلْيِه َخَرَجْت ُكلُّ َخطِيَئٍة َمَشتَْها -رِ َقْطرِ اْلَماِء َيَداُه َمَع اْلَماِء َأْو َمَع آِخ 

ُنوِب  -َأْو َمَع آِخرِ َقْطرِ اْلَماِء  -ِرْجاَلُه َمَع اْلَماِء   .(2)«َحتَّى َيْخُرَج َنِقيًّا ِمَن الذُّ

 ويف صحيح مسلم أيًضا من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
َأَتى اْلَمْقُبَرَة,  ملسو هيلع هللا ىلص , َأنَّ َرُسوَل اهلل

ا َقْد »َفَقاَل:  ا إِْن َشاَء اهَّللُ بُِكْم ََلِحُقوَن، َوِدْدُت َأنَّ اَلُم َعَلْيُكْم َداَر َقْوٍم ُمْؤِمنِيَن، َوإِنَّ السَّ

 َقاَل:  «َرَأْينَا إِْخَواَننَا
ِ
ْخَواُننَا الَِّذيَن َأْنُتْم َأْصَحابِي َوإِ »َقاُلوا: َأَوَلْسنَا إِْخَواَنَك؟ َيا َرُسوَل اهلل

 َفَقاَل:  «َلْم َيْأُتوا َبْعُد 
ِ
تَِك؟ َيا َرُسوَل اهلل َفَقاُلوا: َكْيَف َتْعِرُف َمْن َلْم َيْأِت َبْعُد مِْن ُأمَّ

َلٌة َبْيَن َظْهَرْي َخْيٍل ُدْهٍم ُبْهٍم َأََل َيْعرُِف َخْيلَ »  «ُه؟َأَرَأْيَت َلْو َأنَّ َرُجاًل َلُه َخْيٌل ُغرٌّ ُمَحجَّ

 َقاَل: 
ِ
ِليَن ِمَن اْلُوُضوِء، َوَأَنا َفَرُطُهْم َعَلى »َقاُلوا: َبَلى َيا َرُسوَل اهلل ا ُمَحجَّ ُهْم َيْأُتوَن ُغرًّ َفإِنَّ

الُّ ُأَناِديِهْم َأََل َهُلمَّ َفُيَقاُل:  اْلَحْوِض َأََل َلُيَذاَدنَّ ِرَجاٌل َعْن َحْوِضي َكَما ُيَذاُد اْلَبِعيُر الضَّ

ُلوا َبْعَدَك َفَأُقوُل ُسْحًقا ُسْحًقاإِ  ُهْم َقْد بَدَّ  . (3)«نَّ

                                                           

 (.221مسلم )أخرجه ( 1)

 (.244أخرجه مسلم ) (2)

 (. 240أخرجه مسلم ) (3)
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 ٻ ٱ}: مر به: فقال اهلل أليف القرآن وللوضوء  وصف اهلل : الثاين

     ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ          ٹ ٹ  ٹٹ ٿ                ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

 ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ

 ک ڑ ڑ   ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇڇ

  .[4]المائدة:  { ک ک

 :المصنف رتب  فائدة  هذا الكتاب على األولوية, فأولها الماء الذي يحتاجه

لنجاسات, ثم شرع اْلنسان ْلزالة النجاسة, ثم الوعاء الذي يكون فيه الماء, ثم إزالة ا

 .يف بيان الوضوء

صالة, ثم لما كان يوم الفتح  يتوضأ عند كل ملسو هيلع هللا ىلصولما فرض الوضوء كان النبي 

صلى الصلوات بوضوء واحد, كما ثبت يف صحيح مسلم من حديث ُبَرْيَدَة بن 

 الحصيب 
َّ
َلَواِت َيْوَم اْلَفْتِح بُِوُضوٍء َواِحٍد، َوَمَسَح َعَلى »: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي َصلَّى الصَّ

ْيهِ  َعْمًدا َصنَْعُتُه َيا »يًْئا َلْم َتُكْن َتْصنَُعُه, َقاَل: َفَقاَل َلُه ُعَمُر: َلَقْد َصنَْعَت اْلَيْوَم َش  «ُخفَّ

 .(1)«ُعَمرُ 

 .واهلل الموفق .ملسو هيلع هللا ىلصن الوضوء عند كل صالة كان من خصائص النبي إ وقيل:

 

       

 

  

                                                           

 (.200أخرجه مسلم ) (1)
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 فضل السواك

 )َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  – 32 
ِ
تِي َلْوََل َأْن َأُشقَّ َعلَ » َأنَُّه َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعْن َرُسوِل اهلل ى ُأمَّ

َواِك َمَع ُكلِّ ُوُضوءٍ  , وَصححُه ابُن . (1)«ََلََمْرُتُهْم بِالسِّ
ٌ
َأْخَرَجُه َمالِك, وَأْحَمد, والنََّسائِي

 (.(2) ُخَزيَمةَ 

 الشرح: 

 .لبيان أدب مهم من آداب الطهارة, وهو السواك :ساق المصنف الحديث

 بعض فوائد السواك:  

 إزالة األذى والقذر عن الفم.  نية:الثا   تنقية الفم.  اَلولى:

 . االستعداد للوقوف بين يدي اهلل  الرابعة:  التطيب للفم. : الثالثة

 البعد عن أذية المؤمنين والمالئكة.  الخامسة:

 الجراثيم والمكروبات التي قد تؤدي إلى أمراض اللثة. يزيل السادسة:

 يره.تبيض األسنان, وإزالة االصفرار عنها, وغ السابعة:

  وأحاديث السواك متواترة. فائدة:

 ابن الملقن  قال َوقد اْجتمع بَِحْمد اهلل وعونه : (47/ 2)يف البدر المنير

َواك إَِلى َهَذا اْلَمَكان ِزَياَدة َعَلى  من اأْلََحاِديث من ِحين شرع المصنّف فِي ذكر السِّ

َواك ومتعلقاته, َوَهَذا عَ  ظِيم جسيم, فواعجًبا! سنة َواِحَدة ماَئة َحِديث كّلها فِي السِّ

                                                           

 (,140)وابن خزيمة  (,3020)والنسائي يف الكربى  (,0412)وأحمد  (,112)أخرجه مالك  (1)

ِعنَْد ُكلِّ »بلفظ:  (222)ومسلم «, َمَع ُكلِّ َصالَة  »بلفظ  (770)وسنده صحيح. وأخرجه البخاري 

 «.ة  َصاَل 

 الحديث زيادة من المخطوط. (2) 
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َتأيت فِيَها َهِذه اأْلََحاِديث, ويهملها كثير من النَّاس بل كثير من اْلُفَقَهاء المشتغلين, 

 اهـَوِهي خيبة َعظِيَمة, نْسَأل اهلل المعافاة مِنَْها. 

, َقاَل: يف صحيح البخاري من حديث َأَنٌس  جاءوفعاًل أن أحاديثه كثيرة, حتى 

 قَ 
ِ
َواكِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسوُل اهلل  .(1)«َأْكَثْرُت َعَلْيُكْم فِي السِّ

َقاَل: َأْشَهُد َعَلى  من حديث َأبِي َسِعيد  الخدري  ومسلم وجاء يف البخاري

 
ِ
، َوَأْن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل الُغْسُل َيْوَم الُجُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْحَتِلٍم، َوَأْن َيْستَنَّ

 .(2)«طِيًبا إِْن َوَجَد  َيَمسَّ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيهتم بشأن السواك, حتى عند موته  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

ْحَمِن ْبُن َأبِي َبْكر  َعَلى  :ومسلم في البخاريف َشَة, َدَخَل َعْبُد الرَّ
من حديث َعائِ

 
ِّ
ْحَمِن ِسَواٌك َرْطٌب َيْس  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي ُه َوَأَنا ُمْسنَِدُتُه إَِلى َصْدِري, َوَمَع َعْبِد الرَّ َتنُّ بِِه, َفَأَبدَّ

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

ِّ
َواَك َفَقَصْمُتُه, َوَنَفْضتُُه َوَطيَّْبُتُه, ُثمَّ َدَفْعُتُه إَِلى النَّبِي بََصَرُه, َفَأَخْذُت السِّ

  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ا َأْن َفَرَغ اْسَتنَّ اْستِنَاًنا َقطُّ َأْحَسَن مِنُْه, َفَما َعدَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفاْسَتنَّ بِِه, َفَما َرَأْيُت َرُسوَل اهلل

 
ِ
فِيِق اَلَْعَلى»َرَفَع َيَدُه َأْو إِْصَبَعُه ُثمَّ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل . َثالًَثا, ُثمَّ َقَضى, َوَكانَْت «فِي الرَّ

 .(3)"َتُقوُل: َماَت َبْيَن َحاقِنَتِي َوَذاقِنَتِي

إلى موته, حري أن يالزمه المسلمون, وأن يحرصوا على  ملسو هيلع هللا ىلصفأمر الزمه النبي 

 إال لفضيلته وبركته. ملسو هيلع هللا ىلصتيان به, وما الزمه النبي اْل

يتسوك به عود األراك, فإنه سواك طبيعي كما يقال, وفيه روائح  ماأفضل وأحسن و

 يستدام, وسهل التنظيف, وال تتبدد ليفته بحيث تؤذي اْلنسان, إال النادر منه.وطيبة, 

                                                           

 (.777أخرجه البخاري ) (1)

 (.770أخرجه البخاري ) (2)

 ( ومسلم .700أخرجه البخاري ) (3)
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 شيء. لم يثبت يف الباب فأمر بعود الزيتون,  ملسو هيلع هللا ىلصجاء أن النبي  وما

 ( 220/ 1قال الحافظ يف التلخيص):  َوَرَوى َأُبو ُنَعْيم  َأْيًضا فِي كِتَاِب

 فِي اأْلَْوَسِط مِْن َحِديِث ُمَعاذ  َرَفَعُه: 
ُّ
َبَرانِي َواِك َوالطَّ ْيُتوُن مِْن "السِّ َواِك الزَّ َنَعْم السِّ

 ُيَطيُِّب اْلَفَم َوُيْذِهُب اْلَجْفَر 
َوفِي  "َوُهَو ِسَواكِي َوِسَواُك اأْلَنْبَِياِء َقْبلِيَشَجَرة  ُمَباَرَكة 

َد بِِه َعْن إبَْراِهيَم ْبِن َأبِي َعْبَلةَ  ِد ْبِن محيض َتَفرَّ  اهـ .إْسنَاِدِه َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

عود يصلح ْلزالة القذر واألذى عن الفم, حتى أن له أن  يجزئ يف السواك أيلكن 

 .ف الفميستخدم القماش الخشن لتنظي

  اك باألصبع:سوالحكم 

 ك باَلصبع: اسواختلف العلماء يف ال

 فذهب بعضهم إلى جواز ذلك.

 وذهب البعض إلى اشرتاط أن تكون األصبع خشنة, وإال فإن ذلك ال يجزئ.

والصحيح أن األصبع إذا كانت رطبة قد ال تزيل شيًئا من األذى والقذر, لكن إذا 

 .هكانت خشنة قد تزيل

 ك باليد اليمنىاسوال حكم: 

أن اليد اليسرى هي التي  علىجمهور أهل العلم ف اختلف العلماء يف ذلك:

 .ينقل االتفاق على ذلك تستخدم يف السواك, بل أن شيخ اْلسالم ابن تيمية 

 اأْلَْفَضُل َأْن ُيْسَتاَك بِاْلُيْسَرى؛ نَصَّ  :(107/ 21يف المجموع )كما قال  حيث

َمامُ  َأْحَمد فِي ِرَواَيِة اْبِن َمنُْصور  اْلَكْوَسِج َذَكَرُه َعنُْه فِي َمَسائِلِِه َوَما َعلِْمنَا َأَحًدا  َعَلْيِه اْْلِ

ْستِنَْثاِر 
ِ
ْستَِياَك مِْن بَاِب إَماَطِة اأْلََذى َفُهَو َكاال

ِ
َنَّ اال

ِ
ِة َخاَلَف فِي َذلَِك. َوَذلَِك أل مِْن اأْلَئِمَّ

ْمتَِخاِط؛ َوَنْحوِ 
ِ
ا فِيِه إَزاَلُة اأْلََذى َوَذلَِك بِاْلُيْسَرى َكَما َأنَّ إَزاَلَة النََّجاَساِت  َواال َذلَِك مِمَّ

ْستِْجَماِر َوَنْحِوِه بِاْلُيْسَرى َوإَِزاَلُة اأْلََذى َواِجُبَها َوُمْسَتَحبَُّها بِاْلُيْسَرى
ِ
 اهـ .َكاال
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 ليمين, لما ثبت يف خالف هذا المذهب, وهو أن السواك يكون با والذي نراه

 الصحيحين من حديث َعائَِشَة 
ُّ
ِلِه، » ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَلْت: َكاَن النَّبِي ُن، فِي َتنَعُّ ُيْعِجُبُه التََّيمُّ

هِ  ِلِه، َوُطُهوِرِه، َوفِي َشْأنِِه ُكلِّ  .(1)«َوَتَرجُّ

فمن قال: بأنه أنه إزالة أذى,  موسبب االختالف راجع إلى السواك هل هو طهارة أ

 ذى, قال: األذى يزال باليسار.إزالة أ

 ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل قول رسول جعله باليمين والدليل على أنه طهارة طهارة ومن قال: بأنه 

بِّ » :- َواُك َمْطَهَرٌة لِْلَفِم َمْرَضاٌة لِلرَّ , ثم إنه متعبد به عند كل صالة و وضوء (2) «السِّ

 .وجد القذر واألذى أم لم يوجد

  ك أمام الناس:االسوحكم 

 لف أهل العلم يف ذلك: اخت 

 ال يزيله أمام الناس. إزالة أذى, قال: يلزم من ذلك أن فمن قال: بأنه

 يجوز له أن يتطهر أمام الناس.ومن قال: بأنه تطهر, 

  ,,أبي موسى األشعري في الصحيحين فوالصحيح أنه تطهر, 
َّ
َقاَل: َأَتيُْت النَّبِي

عُ َيْسَتنُّ بِِسَواٍك بِيَ »َفَوَجْدُتُه:  ملسو هيلع هللا ىلص ُه َيَتَهوَّ َواُك فِي فِيِه، َكَأنَّ , ويف (3)«ِدِه، َيُقوُل: ُأْع ُأْع، َوالسِّ

َواِك َعَلى لَِسانِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخْلُت َعَلى النَّبِيِّ »لفظ مسلم: َقاَل:   .«َوَطَرُف السِّ

 ويف الصحيحين من حديث ُحَذْيَفَة 
ُّ
ْيِل، » ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َكاَن النَّبِي إَِذا َقاَم ِمَن اللَّ

َواكِ   .(4)«َيُشوُص َفاُه بِالسِّ

                                                           

 (.247(, ومسلم )147أخرجه البخاري ) (1)

 (.44(, وصححه اْلمام اْلمام األلباين رحمه اهلل تعالى يف اْلرواء )2أخرجه النسائي ) (2)

 (.224(, ومسلم )244اري )أخرجه البخ (3)

 (.222(, ومسلم )242أخرجه البخاري ) (4)
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, أنه قالت: في صحيح مسلم من حديث عائشة ف ملسو هيلع هللا ىلصلنبي لعد يُ السواك كان و

ُك، َوَيتَ » ْيِل، َفَيتََسوَّ أُ ُكنَّا ُنِعدُّ َلُه ِسَواَكُه َوَطُهوَرُه، َفَيْبَعُثُه اهَّللُ َما َشاَء َأْن َيْبَعَثُه ِمَن اللَّ  .(1)«َوضَّ

 ل الوضوءموطن السواك يف حا: 

ينبغي أن يكون يف موطن المضمضة, فإنه ينظف فاه بالمضمضة, ثم قال بعضهم: 

ة ْلزالة ما علق من المضمض ولو استخدمه بعدها فيحتاج إلىيستخدم السواك, 

 .األذى والقذر

  السواك يف مجيع األوقا: 
 : َعِن َعائَِشُة  لحديثيف جميع األوقات, السواك  يستحب

ِّ
َواُك » ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي السِّ

بِّ  اْلمام أحمد, وذهب , , وهذا الحديث مختلف فيه(2)«َمْطَهَرٌة لِْلَفِم َمْرَضاٌة لِلرَّ

 .صائملل, يكره بعد الزوال إلى أن السواكوالشافعي, وإسحاق, ومن إليهم, 

وذهب أبو حنيفة ومالك, وهو الذي اختاره شيخ اْلسالم, وعليه العالمة 

, للصائم ه, أنه يجوز السواك قبل الزول, وبعدمهم اهللرح العثيمين, وعليه مشايخنا

 .المفطرو

أحاديث ضعيفة, وإما على استدالل فيه نظر,  بسببوالقول بالمنع, إما أن يأيت 

إَِذا » قال:  ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي الحديث الذي يستدلون به, حديث علي بن أبي طالب و

ٍم َتيَْبُس َشَفَتاُه بِاْلَعِشيِّ ُصْمُتْم َفاْسَتاُكوا بِاْلَغَداِة َوََل َتْسَتاُكو
ُه َلْيَس ِمْن َصائِ ا بِاْلَعِشيِّ َفإِنَّ

, وهذا الحديث يضعفه البيهقي, والحافظ ابن (3)«إَِلَّ َكاَنَتا ُنوًرا َبْيَن َعْينَْيِه َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

 .حجر

                                                           

 (.044أخرجه مسلم ) (1)

 (.2(, والنسائي )31/ 3أخرجه البخاري معلًقا ) (2)

 (.7334(, والبيهقي يف الكربى )2302أخرجه الدارقطني ) (3)
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اَن ََل َيْرُقُد ِمْن كَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ », من حديث َعْن َعائَِشَة  :وجاء يف سنن أبي داود

أَ  َك َقْبَل َأْن َيَتَوضَّ , والحديث يف إسناده علي بن زيد (1)«َلْيٍل َوََل َنَهاٍر، َفيَْسَتيِْقُظ إَِلَّ َتَسوَّ

 بن جدعان ضعيف.

 واستدلوا بما يف الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
, َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ائِِم َأْطَيُب ِعنَْد اهَّللِ َتَعاَلى ِمْن ِريِح الِمْسِك َوالَِّذي َنْفِسي بِ »  .(2)«يَِدِه َلُخُلوُف َفِم الصَّ

  قال الحافظ ابن حجر:  ْستِْداَلِل بَِحِديِث َأبِي
ِ
ِة اال َناَزَع َجَماَعٌة فِي ِصحَّ

ائِِم ِحيَن َيْخُلُف َفُمُه, مِنْهُ  َواِك لِلصَّ  َفَقاَل: اْلُخُلوُف ُهَرْيَرَة َعَلى َكَراَهِة السِّ
ِّ
ْم اْبُن اْلَعَربِي

َواُك اَل ُيِزيُلُه, َوإِنََّما ُيِزيُل َوَسَخ اأْلَْسنَاِن.   َيَقُع مِْن ُخُلوِّ اْلَمِعَدِة َوالسِّ

َواِك, َوإِنََّما ِسيَق لَِتْرِك َكَراَهِة ُمَخاَلَطةِ َوَقاَل:   َأْيًضا اْلَحِديُث َلْم ُيَسْق لَِكَراِهيَِة السِّ

ائِِم, َكَذا َقاَل.   الصَّ

َواُك اَل  :َوفِيهِ  َم مِْن َقْوِل َأبِي ُهَرْيَرَة َراِوي اْلَحِديِث, َوَكَذا فِي َقْولِِه َوالسِّ َنَظٌر لَِما َتَقدَّ

ِد إَلى اأْلَْسنَان النَّاِشِئ َعْن ُخُلوِّ اْلَمِعَدِة. َنَُّه ُيِزيُل اْلُمَتَصعِّ
ِ
 اهـ ُيِزيُلُه َنَظٌر أل

أقرب مما ذهب إليه الحافظ , حيث وهو ذهب إليه ابن العربي صحيح ما الو

 . ابن حجر 

, «َلمرتهم بالسواك عند كل صالة»يدخل يف حديث:  بعد الزوال ثم إن السواك

 وعندنا صالة الظهر, والعصر, واالستعداد لصالة المغرب.

 لقول, بأن السواك يكره بعد الزوال, ليس عليه دليل. اف

 ملسو هيلع هللا ىلص لسواك يف حق النيبا حكم: 

  من حديث َعْن َعائَِشَة  :جاء يف سنن البيهقي الكربى
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلل

                                                           

 (.20أخرجه أبو داود ) (1)

 (.1121(, ومسلم )1704أخرجه البخاري ) (2)
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ْيلِ » َواُك، َوقَِياُم اللَّ  . (1)«َثاَلَثٌة َعَليَّ َفرِيَضٌة َوِهَي لَُكْم ُسنٌَّة: اْلِوْتُر، َوالسِّ

ا, ُموَسى ْبُن َعبْ عقب الحديث:  قال اْلمام البيهقي  ْحَمِن َهَذا َضِعيٌف ِجدًّ ِد الرَّ

 , َواهلُل َأْعَلُم.َيْثُبْت فِي َهَذا إِْسنَاٌد  َوَلمْ 

 وضع السواك:م 

 اختلف أهل العلم يف ذلك: 

فذهب بعضهم إلى أنه يوضع موضع القلم, واستدلوا بأحاديث يف الباب, منها 

كان السواك »قال:  ,(0/234بن عدي يف الكامل )عند ا حديث جابر بن عبد اهلل 

, وفيه عنعنة ابن إسحاق, وأعله أبو «، موضع القلم من أذن الكاتبملسو هيلع هللا ىلصمن أذن النبي 

 بالوقف. زرعة 

( وغيره وهي 10047وجاء موقوفًا عن زيد بن خالد الجهني أخرجه أحمد )

 زيادة ضعيفة من طريق محمد بن إسحاق .

 :املواطن اليت يستحب فيها السواك 

 :مما يدل على تنوع مواطن السواك ونذكر بعضهاكثيرة, أحاديث السواك 

: َأنَّ َرُسوَل لما اتفق عليه الشيخان, من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة األول: عند الصالة, 

 
ِ
َواِك َمَع ُكلِّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل تِي َأْو َعَلى النَّاِس ََلََمْرُتُهْم بِالسِّ َلْوَلَ َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّ

 .(2)«َصالَةٍ 

, َعْن الثاين: عند دخول البيت,  لما ثبت يف صحيح مسلم َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن ُشَرْيح 

 َأبِيِه, َقاَل: َسَأْلُت َعائَِشَة 
ُّ
ء  َكاَن َيْبَدُأ النَّبِي ْ

إَِذا َدَخَل َبْيَتُه؟ َقاَلْت:  ملسو هيلع هللا ىلص, ُقْلُت: بَِأيِّ َشي

                                                           

 (.13202أخرجه البيهقي الكربى ) (1)

 (.222(, ومسلم )770أخرجه البخاري ) (2)
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َواكِ »  .(1)«بِالسِّ

 لسواك يستحب كذلك عند الخروج من البيت.وذكر أيًضا بعض أهل العلم أن ا

 األن الفم يتغير, وقد أمرنا أن ال نؤذي أحدً الثالث: إذا كثر الكالم, أو الصمت؛ 

 
ِ
, من الناس, والمالئكة أيًضا, كما يف صحيح مسلم من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

 
ِّ
ًة: َمْن َأَكَل اْلَبَصَل َوالثُّوَم  -، الثُّوِم َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه اْلَبْقَلةِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي وَقاَل َمرَّ

ا َيتَأَذَّى ِمنُْه َبنُو آَدمَ  اَث َفاَل َيْقَرَبنَّ َمْسِجَدَنا، َفإِنَّ اْلَماَلئَِكَة َتَتَأذَّى ِممَّ  .(2)«َواْلُكرَّ

ْن لما ثبت يف سنن البيهقي الكربى من حديث عَ  الرابع: عند قراءة القرآن والذكر,

 
ٍّ
َواِك. َوَقاَل: َعلِي إِنَّ اْلَعبَْد إَِذا َقاَم ُيَصلِّي، َأَتاُه اْلَمَلُك َفَقاَم َخْلَفُه », َقاَل: ُأمِْرَنا بِالسِّ

 َلَّ َيْسَتِمُع اْلُقْرآَن، َوَيْدُنو، َفاَل َيَزاُل َيْسَتِمُع َوَيْدُنو، َحتَّى َيَضَع َفاُه َعَلى فِيِه، َفاَل َيْقَرُأ آَيًة إِ 

 .(3)«َكاَنْت فِي َجْوِف اْلَمَلِك 

الحديث رواه أيًضا أبو نعيم ورواته ثقات قاله ابن دقيق العيد, وأخرجه البزار, 

 
ٍّ
  بلفظ: عن َعلِي

ُّ
َواِك, َوَقاَل: َقاَل النَّبِي َك، ُثمَّ َقاَم »: إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َأَمَر بِالسِّ اْلَعْبَد إَِذا َتَسوَّ

َع لِِقَراَءتِِه َفيَْدُنو ِمنْهُ ُيَصلِّي َقاَم اْلمَ  َحتَّى َيَضَع َفاُه »َأْو َكلَِمًة َنْحَوَها  «َلُك َخْلَفُه، َفَتَسمَّ

ُروا  َعَلى فِيِه َفَما َيْخُرُج ِمْن فِيِه َشْيٌء ِمَن اْلُقْرآِن، إَِلَّ َصاَر فِي َجْوِف اْلَمَلِك، َفَطهِّ

 .(4)«َأْفَواَهُكْم لِْلُقْرآنِ 

 غير ريح فمه.ما أكل اْلنسان إذا الخامس: 

  .عند نومه  ملسو هيلع هللا ىلص  عند القيام من النوم لما سبق من إعداد السواك للنبيالسادس: 

                                                           

 (.223أخرجه مسلم ) (1)

 (.244أخرجه مسلم ) (2)

 (.142أخرجه البيهقي يف الكربى ) (3)

 (.403أخرجه البزار ) (4)
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وقد ذكر أهل العلم غيرها من إذا تغير لون األسنان استحب تنظيفها  :السابع

 .المواطن

أمته, بمن الرأفة  ملسو هيلع هللا ىلصدليل لما عليه النبي فيه:  «لو َل أن أشق على أمتي»قوله: 

ۇ  ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ ڭ }: ول اهلل يق

 .[127]التوبة:  {ۇ    ۆ  ۆ    

األمة,  عن المشاقة على ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وقد هنى , "أن المشقة تجلب التيسير"فيه: و

 في صحيح مسلم من حديث َعائَِشَة ف
ِ
, َيُقوُل فِي ملسو هيلع هللا ىلص, قالت: َسِمْعُت مِْن َرُسوِل اهلل

، َمْن َولِيَ »َبْيتِي َهَذا:  تِي َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم، َفاْشُقْق َعَلْيِه، َوَمْن َولَِي ِمْن  اللُهمَّ ِمْن َأْمرِ ُأمَّ

تِي َشْيًئا َفَرَفَق بِِهْم، َفاْرُفْق بِهِ   .(1)«َأْمرِ ُأمَّ

 هي أن يكلفوا ما ال يطيقون, أو يتحملون, أو ربما قاموا به بكلفة. والمشقة:

تنقسم إلى  ملسو هيلع هللا ىلصابة, ألن األمة بعد مبعث النبي المراد هبا أمة اْلج: «أمتي»قوله: 

 قسمين: 

 أمة اْلجابة.: ةالثاني    أمة الدعوة.: ىاألول

الدعوة غير داخلة يف هذا الخطاب؛ ألهنا مطالبة بالدخول يف اْلسالم أواًل,  ةوأم

 أحكام اْلسالم هو المسلم.بوالذي يطالب بالعمل 

, تكريًما لهذه األمة التي ملسو هيلع هللا ىلصإلى نفسه  أمة اْلجابة, وأضافهافالمراد باألمة هنا: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأجابت دعوته 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} :كما قال اهلل  وهي أفضل األمم:

 ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

                                                           

 (.1727أخرجه مسلم ) (1)
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 .[110]آل عمران:  {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ

ِه, معاوية  , َعْن َأبِيِه, َعْن َجدِّ وثبت يف سنن الرتمذي وابن ماجه, َعْن َبْهِز ْبِن َحكِيم 

 , بن حيدة 
ِ
ًة، َأْنُتْم », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل ْيتُْم َسْبِعيَن ُأمَّ ُكْم َوفَّ إِنَّ

 .(1)«َخْيُرَها، َوَأْكَرُمَها َعَلى اهَّللِ 

وثبت يف سنن ابن ماجه من حديث ُسَلْيَماَن ْبِن ُبَرْيَدَة, َعْن َأبِيِه بريدة بن الحصيب 

 
ِّ
ِة، », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي ، َثَماُنوَن ِمْن َهِذِه اَْلُمَّ َأْهُل اْلَجنَِّة ِعْشُروَن َوِماَئُة َصفٍّ

 .(2)«َوَأْرَبُعوَن ِمْن َسائِرِ اَْلَُممِ 

تِي»بقوله: , ملسو هيلع هللا ىلصالنبي من دعاء  وكان تِي ُأمَّ  .(3)«اللُهمَّ ُأمَّ

 .األمر هو طلب الفعل على وجه االستعالء :«َلمرتهم»قوله: 

لو أمرهم لتعين عليهم  ملسو هيلع هللا ىلصعلى أن األمر يفيد الوجوب, إذ أنه  ويف الحديث داللة

 اْلتيان به.

 أمر وجوب, إذ أنه قد أمر به أمر استحباب. :, أي«َلمرتهم»: ملسو هيلع هللا ىلصوالمراد من قوله 

 ک ک ک ڑ}: والدليل على أن األمر يفيد الوجوب, قول اهلل 

 .[43]النور:  {ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

, سواء كان الوضوء نفاًل, أو «مع كل وضوء», : أي باالستياك«بالسواك»قوله: 

 .اواجًبا, وسواء كان الوضوء تجديًدا, أو وضوًءا مبتدً 

وإذا استحب السواك عند كل وضوء, استحب السواك عند كل صالة, وهذا هو 

                                                           

 (.4277(, وابن ماجه )3001أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.4270)  أخرجه ابن ماجه (2)

 (, من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما.202أخرجه مسلم ) (3)
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 .الثابت يف الصحيحين من حديث أبي هريرة 

َقاَلْت:  ,في صحيح مسلم من حديث عائشة ف السواك من الفطرة,استخدام و

 
ِ
َواُك، »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل ْحَيِة، َوالسِّ اِرِب، َوإِْعَفاُء اللِّ َعْشٌر ِمَن اْلِفْطَرِة: َقصُّ الشَّ

بِِط، َوَحْلُق اْلَعاَنِة،  َواْستِنَْشاُق اْلَماِء، َوَقصُّ اَْلَْظَفاِر، َوَغْسُل اْلَبَراِجِم، َوَنْتُف اإْلِ

إاِلَّ َأْن َتُكوَن  "اَل َزَكِريَّا: َقاَل ُمْصَعٌب: َوَنِسيُت اْلَعاِشَرَة:, قَ (1)«َواْنتَِقاُص اْلَماءِ 

ْستِنَْجاءَ اْنتَِقاُص اْلمَ  "َزاَد ُقتَْيَبُة, َقاَل َوكِيٌع:  "اْلَمْضَمَضةَ 
ِ
ويف سنده مصعب  ,اِء: َيْعنِي اال

 .بن شيبة يضعفه بعض أهل العلم

أصح الكتب المصنفة قبل  يف موطأه, وهو من :أي «أخرجه مالك»قوله: 

  الصحيحين.

 .«ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك» فيه: حتى قال اْلمام الشافعي 

, إمام دار (100األصبحي المدين المتوىف ) هو أبو عبد اهلل مالك بن أنسومالك: 

 الهجرة, ومفتيها, إليه ينسب المذهب المالكي.

بن حنبل الشيباين أبو عبد اهلل, وهو أفضل المراد به اْلمام أحمد : «وأحمد»قوله: 

وأجل من اْلمام مالك, فهو إمام أهل السنة والجماعة, وإنما قدم اْلمام مالك يف 

التخريج؛ ألن كتابه قد قيل فيه أصح, وألنه شيخ اْلمام الشافعي, الذي هو شيخ 

 حنبل, رحمة اهلل عليهم أجمعين.محمد بن اْلمام أحمد بن 

 .أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه :أي «ن خزيمةوصححه اب» قوله:

 والحمد هلل رب العالمين.

       

 

                                                           

 (.241أخرجه مسلم ) (1)
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 الوضوءصفة  

, ُثمَّ  ُعْثَماَن َأنَّ "َوَعْن ُحْمَراَن: ) – 33
ات  ْيِه َثاَلَث َمرَّ , َفَغَسَل َكفَّ َدَعا بَِوُضوء 

, ُثمَّ َغَسَل َيَدُه اْلُيْمنَى إَِلى َمْضَمَض, َواْستَنَْشَق, َواْسَتنْثََر, ُثمَّ َغَسَل َوْجَهُه َثاَل 
ات  َث َمرَّ

, ُثمَّ اْلُيْسَرى مِْثَل َذلَِك, ُثمَّ َمَسَح بَِرْأِسِه, ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلُه اْلُيْمنَى 
ات  اْلِمْرَفِق َثاَلَث َمرَّ

, ُثمَّ اْلُيْسَرى مِْثَل َذلَِك, ُثمَّ َقاَل: 
ات  َأْيُت َرُسوَل اهَّللِ َصلَّى َعَلْيِه رَ »إَِلى اْلَكْعَبْيِن َثاَلَث َمرَّ

َأ َنْحَو ُوُضوئِي َهَذا َم َتَوضَّ   (.ُمتََّفٌق َعَلْيه .(1)«َوَسلَّ

 الشرح: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكيفية وضوء النبي  :ساق المصنف الحديث لبيان

 ,ملسو هيلع هللا ىلصصفة وضوء النبي هو أحد األحاديث التي عليها مدار  ث عثمان يحدو

ومسلم, رحمة اهلل عليهما, وله ألفاظ متقاربة, وله وهو من المتفق عليه بين البخاري 

ال سيما مثل القول بتخليل اللحية, فإن قد ضرب عليها كثير من أهل العلم,  زيادات

 لم يصح يف الباب شيء. قال اْلمام أحمد 

يف سننه  وهكذا مسألة التثليث يف مسح الرأس, فقد ساق اْلمام أبو داود 

, وقد خرج ألفاظه لى هذه الرواية فبين أهنا رواية شاذةالروايات الثابتة, ثم جاء ع

 وطرقه مسلم يف صحيحه.

, َسَأَل ويف الباب:  عن َعْمُرو ْبُن َيْحَيى, َعْن َأبِيِه, َقاَل: َشِهْدُت َعْمَرو ْبَن َأبِي َحَسن 

 ْبَن َزْيد  
ِ
 َعْبَد اهلل

ِّ
َأ َلُهْم، َفَكَفَأ َعَلى َفَدَعا بَِتْوٍر ِمْن َما»؟ ملسو هيلع هللا ىلص, َعْن ُوُضوِء النَّبِي ٍء َفَتَوضَّ

ِث َيَدْيِه َفَغَسَلُهَما َثالًَثا، ُثمَّ َأْدَخَل َيَدُه فِي اإِلَناِء َفَمْضَمَض َواْسَتنَْشَق َواْسَتنَْثَر َثالًَثا، بِثاَلَ 

َأْدَخَل َيَدُه فِي اإِلَناِء،  َغَرَفاٍت ِمْن َماٍء، ُثمَّ َأْدَخَل َيَدُه فِي اإِلَناِء، َفَغَسَل َوْجَهُه َثالًَثا، ُثمَّ 

                                                           

 .(224)ومسلم  (,120)أخرجه البخاري  (1)
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َتْيِن، ُثمَّ َأْدَخَل َيَدُه فِي اإِلَناِء َفَمَسَح بَِرْأِسِه، َفأَ  َتْيِن َمرَّ ْقبََل َفَغَسَل َيَدْيِه إَِلى الِمْرَفَقيِْن َمرَّ

َثنَا وَح  «بَِيَدْيِه َوَأْدَبَر بِِهَما، ُثمَّ َأْدَخَل َيَدُه فِي اإِلَناِء َفَغَسَل ِرْجَليْهِ  َثنَا ُموَسى َقاَل: َحدَّ دَّ

ةً "ُوَهْيٌب َقاَل:   .(1)"َمَسَح َرْأَسُه َمرَّ

  «ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلْيِه إَِلى الَكْعبَْينِ »: ولهما عنه 
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل: َهَكَذا َرَأْيُت النَّبِي

أُ   .(2)«َيَتَوضَّ

ًة َواِحَدًة، ُثمَّ َغَسَل ُثمَّ َأْدَخَل َيَدُه َفَمَسَح َرْأَسُه، َفَأقْ »: ولهما عنه  َبَل بِِهَما َوَأْدَبَر َمرَّ

 .«ِرْجَلْيِه إَِلى الَكْعَبيْنِ 

ُثمَّ َأْدَخَل َيَدُه فِي اإِلَناِء َفَمَسَح بَِرْأِسِه، َفَأْقَبَل بَِيَدْيِه َوَأْدَبَر بِِهَما، ُثمَّ »: ولهما عنه 

َثنَا ُوَهْيٌب َقاَل: َمَسَح َرْأَسُه  «َأْدَخَل َيَدُه فِي اإِلَناِء َفَغَسَل ِرْجَلْيهِ  َثنَا ُموَسى َقاَل: َحدَّ وَحدَّ

ًة.  َمرَّ

ُثمَّ َأْدَخَل َيَدُه َفاْسَتْخَرَجَها َفَمْضَمَض، َواْسَتنَْشَق ِمْن َكفٍّ َواِحَدةٍ، »: ولهما عنه 

 .«َفَفَعَل َذلَِك َثاَلًثا

، َفَأْخَرْجنَا َلُه َماًء فِي َتْوٍر ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص َجاَءَنا َرُسوُل اهَّللِ »: وألبي داود يف سننه عنه 

أَ   .(3)«ُصْفرٍ َفَتَوضَّ

 .(4)«َوَمَسَح َرْأَسُه بَِماٍء َغْيرِ َفْضِل َيَدْيِه، َوَغَسَل ِرْجَلْيِه َحتَّى َأْنَقاُهَما»: وله عنه 

, :والبن ماجه  اأْلَْنَصاِريِّ
 ْبِن َزْيد 

ِ
، َفَسَأَلنَا ملسو هيلع هللا ىلصا َرُسوُل اهَّللِ َأَتانَ »َقاَل:   َعْن َعْبِد اهلل

                                                           

 (.232(, ومسلم )100, 102, 174أخرجه البخاري )( 1)

 (.232(, ومسلم )100, 174, 140أخرجه البخاري )( 2)

 (.100) أخرجه أبو داود( 3)

 (.120أخرجه أبو داود )( 4)



   

  

095 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 .(1)«َوُضوًءا، َفَأَتْيُتُه بَِماٍء، َفَمْضَمَض َواْسَتنَْشَق ِمْن َكفٍّ َواِحدٍ 

 ْبِن َزْيد   :وللنسائي
ِ
ِذي ُأِرَي النَِّداَء َقاَل:  َعْن َعْبِد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ », الَّ

َأ َفَغَسَل َوْجَهُه َثاَلثً  َتْينِ َتَوضَّ َتيِْن، َوَمَسَح بَِرْأِسِه َمرَّ َتْيِن، َوَغَسَل ِرْجَلْيِه َمرَّ  .(2)«ا َوَيَدْيِه َمرَّ

 ْبِن َزْيد  
ِ
ُه َرَأى النَّبِيَّ »: وللرتمذي َعْن َعْبِد اهلل ُه َمَسَح َرْأَسُه ِبَماٍء  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َأ، َوَأنَّ َتَوضَّ

  .حيحهوأخرجها مسلم يف ص (3) «َغْيرِ َفْضِل َيَدْيهِ 

َأ َفَغَسَل َوْجَهُه، َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماٍء، »َأنَُّه ,  حديث اْبِن َعبَّاس   ويف الباب َتَوضَّ

َفَمْضَمَض بَِها َواْسَتنَْشَق، ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماٍء، َفَجَعَل بَِها َهَكَذا، َأَضاَفَها إَِلى َيِدِه 

، ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماٍء، َفَغَسَل بَِها َيَدُه الُيْمنَى، ُثمَّ َأَخَذ اَلُْخَرى، َفَغَسَل بِِهَما َوْجَههُ 

َغْرَفًة ِمْن َماٍء، َفَغَسَل بَِها َيَدُه الُيْسَرى، ُثمَّ َمَسَح بَِرْأِسِه، ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماٍء، َفَرشَّ 

 «َذ َغْرَفًة ُأْخَرى، َفَغَسَل بَِها ِرْجَلُه، َيْعنِي الُيْسَرىَعَلى ِرْجِلِه الُيْمنَى َحتَّى َغَسَلَها، ُثمَّ َأَخ 

 "ُثمَّ َقاَل: 
ِ
أُ  ملسو هيلع هللا ىلصَهَكَذا َرَأْيُت َرُسوَل اهلل  .(4)"َيَتَوضَّ

 وقد أخرج اْلمام البخاري هذه الثالثة األحاديث, ثم رواها مختصرة: فائدة:

 ."باب الوضوء ثالًثا ثالًثا", وبوب على حديث عثمان 

 ."باب الوضوء مرتين مرتين", على حديث عبد اهلل بن زيد بن عاصم  وبوب

 ."باب الوضوء مرة مرة", وعلى حديث ابن عباس 

ُأ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأى َرُسوَل اهَّللِ », أنه: وألبي داود يف سننه من حديث اْبِن َعبَّاس    -َيَتَوضَّ

                                                           

 (.402أخرجه ابن ماجه  )( 1)

 (.00أخرجه النسائي )( 2)

 (.32أخرجه الرتمذي )( 3)

 (. 140أخرجه البخاري )( 4)
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ُه َثاَلًثا َثاَلًثا -َفَذَكَر اْلَحِديَث   .(1)«َمَسَح بَِرْأِسِه َوُأُذَنْيِه َمْسَحًة َواِحَدةً وَ », َقاَل: «ُكلَّ

َفَرشَّ َعَلى ِرْجلِِه اْلُيْمنَى, َوفِيَها فيه: و: وألبي داود من حديث ابن عباس 

النَّْعُل, ُثمَّ َمَسَحَها بَِيَدْيِه َيد  َفْوَق اْلَقَدِم َوَيد  َتْحَت النَّْعِل, ُثمَّ َصنََع بِاْلُيْسَرى مِثَْل 

 .(2)«لَِك ذَ 

, «َمَسَح بَِرْأِسِه َوُأُذَنْيِه َظاِهرِِهَما َوَباطِنِِهَما ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ »وأخرج الرتمذي بلفظ: 

 .(3)تعالى وهذه مخرجة يف الصحيح المسند للشيخ الوادعي 

 .(4) «بهاميهباطنهما بالسباحتين، وظاهرهما بإ أذنيه»وزاد النسائي: 

َمَسَح ُأُذَنْيِه َداِخَلُهَما  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّللِ »: َعبَّاس   وذكر ابن ماجه يف حديث اْبنِ 

بَّابََتْيِن، َوَخاَلَف إِبَْهاَمْيِه إَِلى َظاِهرِ ُأُذَنْيِه، َفَمَسَح َظاِهَرُهَما َوَباطِنَُهَما  .(5)"«بِالسَّ

 , ففيه من الزيادات, ما لم يذكره المصنف.وأما حديث عثمان بن عفان 

َأ بِاْلَمَقاِعِد َفَقاَل:  , َأنَّ ُعْثَماَن بِي َأَنس  فَعْن أَ  َأََل ُأِريُكْم ُوُضوَء َرُسوِل »َتَوضَّ

َأ َثاَلًثا َثاَلًثاملسو هيلع هللا ىلصاهَّللِ  َوِعنَْدُه ِرَجاٌل ِمْن َأْصَحاِب » , َوَزاَد ُقَتْيبَُة فِي ِرَواَيتِِه:«؟ ُثمَّ َتَوضَّ

 .(6) «ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهَّللِ 

ْبُن َأبِي ُمَلْيَكَة, أنه ُسئل َعِن اْلُوُضوِء, َفَقاَل: َرَأْيُت ُعْثَماَن ْبَن وعند أبي داود عن ا

اَن ُسئَِل َعِن اْلُوُضوِء  َفَدَعا بَِماٍء، َفُأتَِي بِِميَضَأٍة َفَأْصَغاَها َعَلى َيِدِه اْلُيْمنَى، ُثمَّ َأْدَخَلَها »َعفَّ

                                                           

 (.133أخرجه أبو داود )( 1)

 (. 130أخرجه أبو داود )( 2)

 (.430 )(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل34أخرجه الرتمذي )( 3)

 (. 102أخرجه النسائي ) (4)

 (.430أخرجه ابن ماجه  ) (2)

 (.230أخرجه مسلم ) (4)
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َر َثاَلًثا، َوَغَسَل َوْجَهُه َثاَلًثا، ُثمَّ َغَسَل َيَدُه اْليُْمنَى فِي اْلَماِء َفَتَمْضَمَض َثاَلًثا، َواْسَتنْثَ 

 َثاَلًثا، َوَغَسَل َيَدُه اْلُيْسَرى َثاَلًثا، ُثمَّ َأْدَخَل َيَدُه َفَأَخَذ َماًء َفَمَسَح بَِرْأِسِه َوُأُذَنْيِه، َفَغَسَل 

ًة َواِحَدًة، ُثمَّ َغَس  ائُِلوَن َعِن «َل ِرْجَلْيهِ ُبُطوَنُهَما َوُظُهوَرُهَما َمرَّ , ُثمَّ َقاَل: َأْيَن السَّ

أُ  ملسو هيلع هللا ىلصَهَكَذا َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ »اْلُوُضوِء؟   . «َيَتَوضَّ

ًة,  َأَحاِديُث ُعثَْماَن  "َقاَل َأُبو َداُوَد:  ْأِس َأنَُّه َمرَّ َها َتُدلُّ َعَلى َمْسِح الرَّ َحاُح ُكلُّ الصِّ

ُوُضوَء َثاَلًثا, َوَقاُلوا فِيَها: َوَمَسَح َرْأَسُه َوَلْم َيْذُكُروا َعَدًدا َكَما َذَكُروا فِي َفإِنَُّهْم َذَكُروا الْ 

 .(1)"َغْيِرِه 

  وعند أبي داود 
ٌّ
, َقاَل: َأَتاَنا َعلِي ,  أيًضا َعْن َعْبِد َخْير  َوَقْد َصلَّى َفَدَعا بَِطُهور 

 بِإَِناء  فِيِه َماٌء َوَطْست   َفُقْلنَا َما َيْصنَُع بِالطَُّهوِر َوَقدْ 
َ
َمنَا, َفُأتِي َصلَّى َما ُيِريُد, إاِلَّ لُِيَعلِّ

َناِء َعَلى َيِمينِِه، َفَغَسَل َيَدْيِه َثاَلًثا، ُثمَّ َتَمْضَمَض َواْسَتنَْثَر َثاَلًثا، َفَمْضَمَض » َفَأْفَرَغ ِمَن اإْلِ

، ُثمَّ َغَسَل َوْجَهُه َثاَلًثا، ُثمَّ َغَسَل َيَدُه اْلُيْمنَى َثاَلًثا، (2)َوَنَثَر ِمَن اْلَكفِّ الَِّذي َيْأُخُذ فِيهِ 

ًة َواِحَدًة، ُثمَّ َغَسَل  َناِء َفَمَسَح بَِرْأِسِه َمرَّ َماَل َثاَلًثا، ُثمَّ َجَعَل َيَدُه فِي اإْلِ َوَغَسَل َيَدُه الشِّ

َماَل َثاَل  ُه َأْن َيْعَلَم ُوُضوَء َرُسوِل اهَّللِ », ُثمَّ َقاَل: «ًثاِرْجَلُه اْلُيْمنَى َثاَلًثا، َوِرْجَلُه الشِّ َمْن َسرَّ

 .(3)«َفُهَو َهَذا ملسو هيلع هللا ىلص

, َرَأْيُت َعلِيًّا  ويف رواية أخرى عند أبي داود: عن ُأتَِي بُِكْرِسيٍّ َفَقَعَد » َعْبَد َخْير 

ْستِنَْشاِق بَِماٍء َواِحدٍ َعَلْيِه، ُثمَّ ُأتَِي بُِكوٍز ِمْن َماٍء َفَغَسَل َيَدْيِه َثاَلثً 
ِ

, «ا، ُثمَّ َتَمْضَمَض َمَع اَل

 .(4)َوَذَكَر اْلَحِديَث 

                                                           

 (, وقال اْلمام األلباين رحمه اهلل: حسن صحيح.107أخرجه أبو داود ) (1)

 وهذا موافق لرواية حديث عب اللن بن زيد بن عاصم المازين رضي اهلل عنه.( 2)

 (.040الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل ) (, وهو يف111أخرجه أبو داود ) (3)

 (.03(, والنسائي )113أخرجه أبو داود )( 4)
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, َأنَُّه َسِمَع َعلِيًّا  , َوُسئَِل َعْن ُوُضوِء ويف رواية أيًضا ألبي داود: َعْن ِزرِّ ْبِن ُحَبْيش 

 
ِ
ا َيْقُطْر، َوَغَسَل  َوَمَسَح َعَلى َرْأِسهِ »َفَذَكَر اْلَحِديَث, َوَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل َحتَّى َلمَّ

  .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصَهَكَذا َكاَن ُوُضوُء َرُسوِل اهَّللِ », ُثمَّ َقاَل: «ِرْجَلْيِه َثاَلًثا َثاَلًثا

ْحَمِن ْبِن َأبِي َلْيَلى, َقاَل: َرَأْيُت َعلِيًّا  َأ َفَغَسَل َوْجَهُه » ويف رواية َعْبِد الرَّ َتَوضَّ

َأ َرُسوُل اهَّللِ », ُثمَّ َقاَل: «ْيِه َثاَلًثا، َوَمَسَح بَِرْأِسِه َواِحَدةً َثاَلًثا، َوَغَسَل ِذَراعَ  َهَكَذا َتَوضَّ

 .(2)«ملسو هيلع هللا ىلص

ُه َثاَلًثا َثاَلًثا» ويف رواية َأبِي َحيََّة, َقاَل: َرَأْيُت َعلِيًّا  َأ َفَذَكَر ُوُضوَءُه ُكلَّ , َقاَل: «َتَوضَّ

َما َأْحَبْبُت َأْن ُأِرَيُكْم ُطُهوَر », ُثمَّ َقاَل: «ِرْجَلْيِه إَِلى اْلَكْعَبْينِ  ُثمَّ َمَسَح َرْأَسُه، ُثمَّ َغَسَل » إِنَّ

 .(3)«ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهَّللِ 

 
ِ
ِد ْبِن َطْلَحَة ْبِن َيِزيَد ْبِن ُرَكاَنَة, َعْن ُعَبْيِد اهلل ِد ْبِن إِْسَحاَق, َعْن ُمَحمَّ ويف رواية ُمَحمَّ

, َعِن ابْ 
ُّ
, َوَقْد َأْهَراَق ِن َعبَّاس  اْلَخْواَلنِي  َيْعنِي اْبَن َأبِي َطالِب 

ٌّ
 َعلِي

َّ
, َقاَل: َدَخَل َعَلي

, َفَأَتْينَاُه بَِتْور  فِيِه َماٌء, َحتَّى َوَضْعنَاُه بَْيَن َيَدْيِه, َفَقاَل: َيا اْبَن َعبَّا
, اْلَماَء َفَدَعا بَِوُضوء  س 

 َأاَل ُأِريَك َكْيَف َكاَن َيَتَوضَّ 
ِ
َناَء َعَلى َيِدِه »؟ ُقْلُت: َبَلى, َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصُأ َرُسوُل اهلل َفَأْصَغى اإْلِ

ْيِه، ُثمَّ َتَمْضَمَض  َفَغَسَلَها، ُثمَّ َأْدَخَل َيَدُه اْلُيْمنَى َفَأْفَرَغ بَِها َعَلى اَْلُْخَرى، ُثمَّ َغَسَل َكفَّ

َناِء َج  ِميًعا، َفَأَخَذ بِِهَما َحْفنًَة ِمْن َماٍء َفَضَرَب بَِها َعَلى َواْسَتنَْثَر، ُثمَّ َأْدَخَل َيَدْيِه فِي اإْلِ

ِه َوْجِهِه، ُثمَّ َأْلَقَم إِْبَهاَمْيِه َما َأْقَبَل ِمْن ُأُذَنْيِه، ُثمَّ الثَّانَِيَة، ُثمَّ الثَّالَِثَة ِمْثَل َذلَِك، ثُ  مَّ َأَخَذ بَِكفِّ

َعَلى َناِصَيتِِه َفَتَرَكَها َتْسَتنُّ َعَلى َوْجِهِه، ُثمَّ َغَسَل ِذَراَعْيِه اْلُيْمنَى َقْبَضًة ِمْن َماٍء، َفَصبََّها 

 َحْفنًَة إَِلى اْلِمْرَفَقْيِن َثاَلًثا َثاَلًثا، ُثمَّ َمَسَح َرْأَسُه َوُظُهوَر ُأُذَنْيِه، ُثمَّ َأْدَخَل َيَدْيِه َجِميًعا َفَأَخَذ 

                                                           

 (.103(, وهو يف صحيح أبي داود لإلمام األلباين رحمه اهلل )114أخرجه أبو داود )( 1)

 (.07(, وهو يف صحيح أبي داود )03(, وأخرجه النسائي )112أخرجه أبو داود ) (2)

 (.114داود )أخرجه أبو  (3)
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َقاَل:  «، َوفِيَها النَّْعُل َفَفَتَلَها بَِها، ُثمَّ اَْلُْخَرى ِمْثَل َذلَِك ِمْن َماٍء َفَضَرَب بَِها َعَلى ِرْجِلهِ 

ُقْلُت: َوفِي النَّْعَلْيِن؟ َقاَل: َوفِي النَّْعَلْيِن, َقاَل: ُقْلُت: َوفِي النَّْعَلْيِن؟ َقاَل: َوفِي النَّْعَليِْن, 

وهذه الرواية انفرد هبا محمد بن  (1) "َلْينِ َقاَل: ُقْلُت: َوفِي النَّْعَلْيِن؟ َقاَل: َوفِي النَّعْ 

إسحاق, وهو مدلس وقد عنعن, ولو صرح بالتحديث فهو ال يحتمل هذا التفرد, فهي 

 .رواية غير ثابتة

َنَُّه َقاَل فِيِه  "َقاَل َأُبو َداُوَد: 
ِ
, أل

ٍّ
, َعْن َشيَْبَة, ُيْشبُِه َحِديَث َعلِي َوَحِديُث اْبِن ُجَرْيج 

اُج بْ  ًة َواِحَدًة, َوَقاَل اْبُن َوْهب  فِيِه, َعِن ابِْن َحجَّ : َوَمَسَح بَِرْأِسِه َمرَّ ِد ْبِن ُجَرْيج  ُن ُمَحمَّ

, َوَمَسَح بَِرْأِسِه َثاَلًثا   ."ُجَرْيج 

ْيِه َحتَّى ويف رواية للرتمذي:  َأ, َفَغَسَل َكفَّ َعْن َأبِي َحيََّة, َقاَل: َرَأْيُت َعلِيًّا َتَوضَّ

ُهَما, ُثمَّ َمْضَمَض َثالًَثا, َواْسَتنَْشَق َثالًَثا, َوَغَسَل َوْجَهُه َثالًَثا, َوِذَراَعْيِه َثالًَثا, َوَمَسَح َأْنَقا

ًة, ُثمَّ َغَسَل َقَدَميِْه إَِلى اْلَكْعَبْيِن, ُثمَّ َقاَم َفَأَخَذ َفْضَل َطُهوِرِه َفَشِرَبُه َوُهَو َقائِ  ٌم, بَِرْأِسِه َمرَّ

 ُثمَّ َقا
ِ
 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصَل: َأْحَبْبُت َأْن ُأِرَيُكْم َكْيَف َكاَن ُطُهوُر َرُسوِل اهلل

, َقاَل:   مِْثَل َحِديِث َأبِي َحيََّة, إاِلَّ َأنَّ َعْبَد َخْير 
ٍّ
, َذَكَر َعْن َعلِي ويف رواية: َعْن َعْبِد َخيْر 

 .(3) ِه َفَشِربَهُ َكاَن إَِذا َفَرَغ مِْن ُطُهوِرِه َأَخَذ مِْن َفْضِل َطُهوِرِه بَِكفِّ 

 وللحديث طرق أخرى.

ِذ اْبِن َعْفَراَء  َبيِِّع بِنِْت ُمَعوِّ  ويف الباب َعِن الرُّ
ِ
, َيْأتِينَا ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اهلل

َثْتنَا َأنَُّه َقاَل:   «اْسُكبِي لِي َوُضوًءا»َفَحدَّ
ِ
 وفيه: َقاَلْت  ملسو هيلع هللا ىلص, َفَذَكَرْت ُوُضوَء َرُسوِل اهلل

َأ َيَدْيِه َثاَلًثا فَ » ًة، َوَوضَّ َأ َوْجَهُه َثاَلًثا، َوَمْضَمَض َواْسَتنَْشَق َمرَّ ْيِه َثاَلًثا، َوَوضَّ َغَسَل َكفَّ

                                                           

 (.110أخرجه أبو داود )( 1)

 (.47أخرجه الرتمذي )( 2)

 (.40أخرجه الرتمذي ) (3)
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ِمِه َوبُِأُذَنْيِه كِْلَتيِْهَما ُظُهوِرِهَما رِ َرْأِسِه، ُثمَّ بُِمَقدَّ َتْيِن بُِمَؤخَّ  َثاَلًثا، َوَمَسَح بَِرْأِسِه َمرَّ

َأ ِرْجَلْيِه َثاَلًثا َثاَلًثاَوُبُطونِهِ  د  «َما، َوَوضَّ وهذا له (1), َقاَل َأُبو َداُوَد: َوَهَذا َمْعنَى َحِديِث ُمَسدَّ

طرق كثيرة إال أنه من طريق عبد اهلل بن محمد بن عقيل مختلف فيه والصحيح أنه 

 يذهب إلى تحسين حديثه. ضعيف, وإن كان البخاري 

عند أبي داود, وعن عثمان  اء عن أنس بن مالك ج ما اللحية: تخليلوأما يف 

 عند الرتمذي وابن ماجه وكلها ال تثبت. عند الرتمذي وابن ماجه, وعن عمار 

كما يف  وقد أعلها الحفاظلم يثبت يف الباب شيء, : قال اْلمام أحمد بن حنبل 

 .التلخيص الحبير

, َعْن َأبِيِه, َعْن وقد جاء عند أبي داود والنسائي وابن ماجه, َعْن َعْمرِ  و ْبِن ُشَعْيب 

ِه,   َجدِّ
َّ
َيا َرُسوَل اهَّللِ َكْيَف الطُُّهوُر َفَدَعا بَِماٍء فِي », َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُجاًل َأَتى النَّبِي

ْيِه َثاَلًثا، ُثمَّ َغَسَل َوْجَهُه َثاَلًثا، ُثمَّ َغَسَل ِذَراَعْيِه َثاَلًثا، ثُ  مَّ َمَسَح بَِرْأِسِه إَِناٍء َفَغَسَل َكفَّ

بَّاَحتَ  بَّاَحَتْيِن فِي ُأُذَنْيِه، َوَمَسَح بِإِْبَهاَمْيِه َعَلى َظاِهرِ ُأُذَنْيِه، َوبِالسَّ ْيِن َفَأْدَخَل إِْصبََعْيِه السَّ

َزاَد َعَلى َهَذا َأْو  َهَكَذا اْلُوُضوُء َفَمنْ », ُثمَّ َقاَل: «َباطَِن ُأُذَنْيِه، ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلْيِه َثاَلًثا َثاَلًثا

 .(2)«-َأْو َظَلَم َوَأَساَء  -َنَقَص َفَقْد َأَساَء َوَظَلَم 

نكرة وهي زيادة شاذة, بل مالنسائي وابن ماجه  لم يخرجها, "أو نقص"وزيادة: 

, أن توضأ مرة كما تقدم من حديث عبد اهلل بن عباس  ملسو هيلع هللا ىلصألنه قد ثبت عن النبي 

ه الوضوء ثالًثا كما يف حديث عثمان وعائشة وعلي وثبت أن توضأ مرتين, وثبت عن

                                                           

(, وحسنه األلباين رحمه اهلل يف 300(, وابن ماجه )1/47(, والرتمذي )124أخرجه أبو داود )( 1)

مسح األذنين "( عنه: 1/44( منه, والبيهقي )1/122(, وروى الحاكم )110صحيح أبي داود )

 . "هرهما وباطنهماظا

 (.422(, وابن ماجه )140(, واللفظ له, والنسائي )132أخرجه أبو داود ) (2)



   

  

210 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 .ملسو هيلع هللا ىلص, وجاء عن عدة من أصحاب النبي وأبي هريرة 

ِه, َقاَل:  , َعْن َأبِيِه, َعْن َجدِّ ف   ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ »وأما ما جاء َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرِّ

ًة َواِحَدًة َحتَّى َبَلَغ اْلَقَذاَل  ُل اْلَقَفا. -َيْمَسُح َرْأَسُه َمرَّ  َوُهَو َأوَّ

ٌد:  رِِه َحتَّى َأْخَرَج َيَدْيِه ِمْن َتْحِت ُأُذَنْيهِ "َوَقاَل ُمَسدَّ ِمِه إَِلى ُمَؤخَّ , «َمَسَح َرْأَسُه ِمْن ُمَقدَّ

ْثُت بِِه َيْحَيى َفَأْنَكَرُه. ٌد: َفَحدَّ  َقاَل ُمَسدَّ

ُه َكاَن ُينْكُِرُه، َوَيُقوُل إِ »وَسِمْعت َأْحَمَد, َيُقوُل: َقاَل َأُبو َداُوَد:  نَّ اْبَن ُعَيْينََة َزَعُموا َأنَّ

هِ   .(1)«إِيْش َهَذا َطْلَحُة، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ

ِه, َقاَل: ويف رواية أخرى:  َعَلى  -َيْعنِي  -َدَخْلُت »َعْن َطْلَحَة, َعْن َأبِيِه, َعْن َجدِّ

ُأ، َواْلَماءُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َيِسيُل ِمْن َوْجِهِه َولِْحَيتِِه َعَلى َصْدِرِه، َفَرَأْيُتُه َيْفِصُل َبيَْن  َوُهَو َيَتَوضَّ

ْستِنَْشاِق 
ِ

 .(2)«اْلَمْضَمَضِة َواَل

 :فهذا احلديث فيه عدة علل  

 أن مصرف مجهول.الثانية:     أن الجد ليست له صحبة, وهو عمرو.األولى: 

 .وهو ضعيف ,أن الراوي عن طلحة ليث بن أبي سليمالثالثة: 

ْأسِ »وأما حديث:  مذي, , فقد جاء عند أبي داود وابن ماجه والرت(3)«اَْلُُذَناِن ِمَن الرَّ

وأنه ال  , وجاء عن غيره ذكر طرقه الحافظ ابن حجر يف التلخيصعن أبي أمامة 

  .يثبت منها شيء

                                                           

 (.132أخرجه أبو داود ) (1)

 (.130أخرجه أبو داود ) (2)

(, وجاء عن عبد اهلل بن زيد عند ابن 444(, وابن ماجه )30(, والرتمذي )134أخرجه أبو داود )( 3)

حد من أهل العلم إلى أنه لم يثبت يف الباب شيء, وأما األلباين رحمه (, وقد ذهب غير وا443ماجه )

 (.74(, ويف اْلرواء )123اهلل فقد ذهب إلى تصحيحه كما يف صحيح أبي داود )
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ا غير ما ذكرنا, إال إن بعضها شديدة الضعف, وهي عائدة إلى م يف صفة الوضوءو

 .ملسو هيلع هللا ىلصتقدم من حديث النبي 

, َوَكاَن َأمِيًرا بُِعَماَن,  وأخرج اْلمام أحمد  يف مسنده َعْن َيِزيَد ْبِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزب 

 
ِ
ُأ,  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن َكَخْيِر اأْلَُمَراِء, َقاَل: َقاَل َأبِي: اْجَتِمُعوا َفأَلُِرَيُكْم َكْيَف َكاَن َرُسوُل اهلل َيَتَوضَّ

َن ُيَصلِّي, َفإِنِّي اَل َأْدِري َما َقْدُر ُصْحَبتِي إِيَّاُكْم, َقاَل: َفَجَمَع َبنِيِه َوَأْهَلُه, َوَدَعا َوَكْيَف َكا

 , َوَغَسَل َوْجَهُه َثاَلًثا, َوَغَسَل اْلَيَد اْلُيْمنَى َثاَلًثا, َوَغَسَل  َفَمْضَمَض, َواْستَنَْثَر, "بَِوُضوء 

ي اْلُيْسَرى, ُثمَّ َمَسَح َرْأَسُه َوُأُذَنْيِه: َظاِهَرُهَما َوَباطِنَُهَما, َوَغَسَل َهِذِه َيَدُه َهِذِه َثاَلًثا, َيْعنِ 

ْجَل َثاَلًثا, َيْعنِي اْلُيْسَرى,  ْجَل, َيْعنِي اْلُيْمنَى, َثاَلًثا, َوَغَسَل َهِذِه الرِّ َهَكَذا  ", َقاَل: "الرِّ

 َما َأَلْوُت َأْن ُأِرَيُكْم َكْيَف َكاَن رَ 
ِ
ُأ  ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اهلل , ُثمَّ َدَخَل َبْيَتُه, َفَصلَّى َصاَلًة اَل "َيَتَوضَّ

اَلِة, َفُأقِيَمْت, َفَصلَّى بِنَا الظُّْهَر, َفَأْحِسُب َأنِّي  , ُثمَّ َخَرَج, َفَأَمَر بِالصَّ َ
َنْدِري َما ِهي

نَا اْلَمْغِرَب, ُثمَّ َصلَّى بِنَا اْلِعَشاَء. َسِمْعُت مِنُْه آَيات  مِْن يس, ُثمَّ َصلَّى اْلَعْصَر, ُثمَّ َصلَّى بِ 

  "َوَقاَل: 
ِ
ُأ, َوَكْيَف َكاَن ُيَصلِّي  ملسو هيلع هللا ىلصَما َأَلْوُت َأْن ُأِرَيُكْم َكْيَف َرُسوُل اهلل  .(1)"َيَتَوضَّ

 :شروط رفع احلدث بالوضوء 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}: ألن الكافر ال قبول لعمله, قال اهلل األول: اْلسالم؛ 

 .{چ چ ڃ ڃ ڃ
ألن غير المميز ال نية, وال قصد له, وهو غير مطالب بشيء من الثاين: التمييز؛ 

 األعمال.

: أن -- :لحديث عائشة فالمجنون ال تصح منه العباداتالثالث: العقل, 

: َعِن النَّاِئم حتى يستيقظ, وعن الُمْبَتَلى "قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل  ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثاَلث 

                                                           

 (.17230أخرجه أحمد ) (1)
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 .عن الصبي حتى يكربحتى يربأ, و

, قال: قال لما ثبت يف الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب الرابع: النية, 

َما اَلَْعَماُل بِالنِّيَّاِت »: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   .(1)«إِنَّ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}يف القرآن:  ولقول اهلل 

 , [2]البينة:  {ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ

لوضوء, بل يكون نيته رفع وهو أن ال ينوى قطع االخامس: استصحاب حكمها, 

 يبدأ حتى ينتهي. أن الحدث منذ

بحيث أنه ال يبدأ الوضوء, وما زال الحدث يخرج السادس: انقطاع الموجب, 

 منه.

 .استنجى بالماء, والحجارة ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي ْلزالة النجس السابع: االستنجاء؛ 

إال الماء  فال يجوز له أن يتوضأ بماء نجس, فإن لم يوجدالثامن: طهور الماء, 

 النجس فإنه يتيمم؛ ألنه غير واجد للماء على الصحيح من أقوال أهل العلم.

 فال يجوز له أن يتوضأ بماء مغصوب.التاسع: إباحة الماء, 

ما استطاع إلى ذلك سبياًل, إال إذا العاشر: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة, 

 .نفًسا إال وسعها عجز عن ذلك, فال يكلف اهلل 

هذا هو الذي عليه وهذا لمن كان حدثه دائم, والحادي عشر: دخول الوقت؛ 

والصحيح أن من حدثه دائم يجوز له أن يتوضأ حتى قبل أن يدخل جمهور العلماء, 

 الوقت, وله أن يصلي ما شاء أن يصلي بذلك الوضوء.

وال ينتقض الوضوء إال بحدث غير الغاصب, كأن يكون رجل عنده سلس ريح, 
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 .غير ذلكينتقض وضوؤه مثاًل إال بالبول, أو بالغائط, أو فال 

 أركان الوضوء: 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: تضمنها قول اهلل فهي ما وأما أركانه 

 ٺ     ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ

  :ةفهي ست { ٺ ٺ

ومنه المضمضة واالستنشاق, على الصحيح من أقوال أهل غسل الوجه,  األول:

 .شاء اهلل العلم, على ما سيأيت بيانه إن 

 المرفقين. إلىغسل اليدين الثاين: 

 ومنه المسح على األذنين.الثالث: مسح جميع الرأس, 

 .غسل الرجلين مع الكعبينالرابع: 

وليس المراد بالرتتيب الرتتيب بين اليمين الخامس: الرتتيب بين أعضاء الوضوء, 

 نما هو سنة.والشمال؛ فإن الرتتيب بين اليمين والشمال يف العضو الواحد إ

بحيث يتوضأ ويوالي بين غسل األعضاء حتى ينتهي من السادس: المواالة؛ 

 الوضوء.

 الَفِقْيُه, َمْوَلى َأمِيِْر ا: «حمران مولى عثمان  عن»قوله: 
ُّ
بُن َأَبان  الَفاِرِسي

: الُمْؤمِنِْيَن ُعْثَماَن, َكاَن مِْن َسْبِي َعْيِن التَّْمِر, اْبَتاَعُه ُعْثَماُن مِ 
َ
َن الُمَسيِِّب بِن َنَجَبَة, ُتُوفِّي

 وهو ثقة يف الحديث. َسنََة َنيِّف  َوَثَمانِْينَ 

, ملسو هيلع هللا ىلص, زوج ابنتي النبي هو عثمان بن عفان : «أن عثمان بن عفان »قوله: 

, ولذلك لقب بذي وال يعلم رجل على وجه األرض تزوج بابنتي نبي غير عثمان 

 النورين.
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 .وكانت تستحي منه المالئكة؟, ة يف مواطن عديدةبالجن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  هوقد بشر

يف بيعة الرضوان, كما يف صحيح البخاري من حديث َعبُْد  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بايع عنه النبي 

 ْبُن ُعَمَر 
ِ
ْثنِي, َهْل َتْعَلُم َأنَّ ُعْثَماَن اهلل  َفَحدِّ

ء 
ْ
, َقاَل: َيا اْبَن ُعَمَر, إِنِّي َسائُِلَك َعْن َشي

؟ َقاَل: َنَعْم, َقاَل: َتْعَلُم َأنَُّه َتَغيََّب َعْن َبْدر  َوَلْم َيْشَهْد؟ َقاَل: َنَعْم, َقاَل: َتْعَلُم َفرَّ َيْوَم ُأُح 
د 

ْضَواِن َفَلْم َيْشَهْدَها؟ َقاَل: َنَعْم, َقاَل: اهلُل َأْكَبُر, َقاَل: اْبُن ُعَمَر:  َأنَُّه َتَغيََّب َعْن َبْيَعِة الرِّ

ا َتَغيُُّبُه َعْن َبْدر   َتَعاَل ُأَبيِّنْ  , َفَأْشَهُد َأنَّ اهلَل َعَفا َعنُْه َوَغَفَر َلُه, َوَأمَّ
ا فَِراُرُه َيْوَم ُأُحد  َلَك, َأمَّ

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَفإِنَُّه َكاَنْت َتْحَتُه بِنُْت َرُسوِل اهلل

ِ
إِنَّ لََك »: ملسو هيلع هللا ىلص, َوَكاَنْت َمِريَضًة, َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلل

ْن َشِهَد َبْدًرا، َوَسْهَمهُ  َأْجَر َرُجلٍ  ْضَواِن, َفَلْو َكاَن َأَحٌد َأَعزَّ  «ِممَّ ا َتَغيُُّبُه َعْن َبْيَعِة الرِّ َوَأمَّ

 
ِ
َة مِْن ُعْثَماَن َلَبَعَثُه َمَكاَنُه, َفَبَعَث َرُسوُل اهلل ْضَواِن  ملسو هيلع هللا ىلصبَِبْطِن َمكَّ ُعْثَماَن َوَكاَنْت َبْيَعُة الرِّ

 َبْعَد َما َذَهَب عُ 
ِ
َة, َفَقاَل َرُسوُل اهلل . «َهِذِه َيُد ُعْثَمانَ »بِيَِدِه الُيْمنَى:  ملسو هيلع هللا ىلصْثَماُن إَِلى َمكَّ

 .(1) «َفَقاَل َلُه اْبُن ُعَمَر اْذَهْب بَِها اآلَن َمَعَك  «َهِذِه لُِعْثَمانَ »َفَضَرَب بَِها َعَلى َيِدِه, َفَقاَل: 

ظلًما ما يستحقون, وقتلوه  ومع ذلك فقد تجرأ عليه الخوارج عليهم من اهلل

إمام الجماعة, فما ن سنة, وهو صائم يقرأ القرآن, ووعدواًنا, وكان عمره ستة وثمانو

 .رقأ لإلمة دم بعد عثمان 

, عند جماهير أهل السنة وهو يف الفضيلة مقدم على علي بن أبي طالب 

 جميًعا, فهم على الرتتيب المعروف: والجماعة, و

, ثم علي , ثم عثمان بن عفان , ثم عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق 

 .بن أبي طالب 

قد يكون بالنص, كما يف صحيح البخاري من حديث اْبِن ُعَمَر  وتفضيل عثمان 

 :َفنَُخيُِّر َأَبا َبْكرٍ، ُثمَّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ُنَخيُِّر َبْيَن النَّاِس فِي َزَمِن النَّبِيِّ », َقاَل ،
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اَن   .»(1)ُثمَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ

 ولفظ أبي داود يف سننه: إِنَّ اْبَن ُعَمَر 
ِ
:  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: ُكنَّا َنُقوُل َوَرُسوُل اهلل

ٌّ
َحي

ِة النَّبِيِّ »  .(2)«َأْجَمِعينَ  َبْعَدُه َأبُو َبْكرٍ، ُثمَّ ُعَمُر، ُثمَّ ُعْثَماُن،  ملسو هيلع هللا ىلصَأْفَضُل ُأمَّ

ألن الُوضوء بضم الواو هو الفعل ليتوضأ به دعا بماء,  :أي «دعا بوضوء»قوله: 

 فتح هو الماء.البو

 ومعنى دعا, أي طلب الوضوء, إما أنه أراد أن يصلي, وإما أنه أراد أن يعلمهم.

وهذه الغسلة األولى للكفين سنة, إال يف : «وغسل كفيه ثالث مرات»قوله: 

 حالين: 

 يجب أن تغسل. إذا كان يف اليد نجاسة, فإنه: ىاألول

في فإذا كان مستيقًظا من نوم الليل على الصحيح من أقوال أهل العلم, : الثاين

 الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
َّ
إَِذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

َناِء َحتَّى َيْغِسَلَها َثاَل  ُه ََل َيْدِري َأْيَن َباَتْت َيُدهُ َنْوِمِه، َفاَل َيْغِمْس َيَدُه فِي اإْلِ , (3)«ًثا، َفإِنَّ

 الحديث وسيأيت بيانه.

ويكون غسل اليدين يف هذه الحالة إلى الرسغين, والرسغ هو مفصل الكف, ولو 

 وإن غسلها ثالث مرات فهو أكمل. جاز,غسلها مرة جاز له ذلك, وإن غسلها مرتين 

, عبد اهلل بن زيد بن عاصم تقدم من حديث : «ثم تمضمض واستنشق»قوله: 

 فعل ذلك من كف واحد ثالًثا. ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 
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 :حكم املضمضة واالستنشاق 

لى استحباب إالجمهور من أهل العلم اختلف العلماء يف حكمها فذهب 

 المضمضة واالستنشاق.

وذهب أحمد وابن أبي ليلى وجمع من أهل العلم إلى وجوب المضمضة 

 واالستنشاق وهو الصحيح.

, كما يف الصحيحين من حديث أبي ملسو هيلع هللا ىلصفقد جاء األمر به من النبي ما االستنشاق: أ

 ُهَرْيَرَة 
ِّ
َأ َفْليَْسَتنْثِْر، َوَمِن اْسَتْجَمَر َفْلُيوتِرْ »َأنَُّه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي  .(1)«َمْن َتَوضَّ

هويف رواية لمسلم وبو أَ »: ب عليها اْلمام البخاري يف صحيح  َأَحُدُكْم  إَِذا َتَوضَّ

 .«َفْلَيْسَتنِْشْق بَِمنِْخَرْيِه ِمَن اْلَماِء ُثمَّ لَِينَْتثِرْ 

 ,   وثبت يف سنن أبي داود وابن ماجه من حديث اْبِن َعبَّاس 
ِ
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َتْيِن َبالَِغَتيِْن َأْو َثاَلًثا»: ملسو هيلع هللا ىلص  .(2)«اْسَتنْثُِروا َمرَّ

وم أن يستنثر ثالث مرات, كما يف الصحيحين من من يقوم من الن ملسو هيلع هللا ىلصوأمر النبي 

 
َّ
إَِذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َمنَاِمِه َفْليَْسَتنْثِْر َثاَلَث »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصحديث َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة, َأنَّ النَّبِي

ْيَطاَن َيبِيُت َعَلى َخَياِشيِمهِ  اٍت، َفإِنَّ الشَّ  .(3)«َمرَّ

: أن األمر هبا, يف حديث لقيط بن صربة يف ية فقد جاءت رواوأما المضمضة: 

ْستِنَْشاِق إَِلَّ َأْن َتُكوَن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ِ

ْل َبْيَن اَْلََصابِِع، َوبَالِْغ فِي اَل َأْسبِِغ اْلُوُضوَء، َوَخلِّ

َثنَا َأُبو «َصائًِما , َحدَّ ُد بُْن َيْحَيى ْبِن َفاِرس  , وجاءت زيادة يف الحديث من طريق ُمَحمَّ
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َثنَا اْبُن ُجَرْيج  بَِهَذا اْلَحِديِث, َقاَل عَ  , َحدَّ ْأَت َفَمْضِمْض » فيه: اِصم    .(1)«إَِذا َتَوضَّ

 .وقد أعلها الحفاظ

على القول بشذوذ, ستكون المضمضة واجبة من حيث أهنا من الوجه, ومن و

 كان يجمع بينها وبين االستنشاق. ملسو هيلع هللا ىلصحيث أن النبي 

 .كما تقدم من حديث عبد اهلل بن زيد ذلك ثالًثا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد فعل النبي 

 إدخال الماء إلى الفم, ثم تحريكه ومجه.المضمضة: و

 .ويستحب معها السواك, كما تقدم

 إدخال الماء إلى األنف.االستنشاق: و

 إخراج الماء من األنف.االستنثار: و

أنه كان  ملسو هيلع هللا ىلصجاء عن النبي وقد , أن يمسك بيساره عند إخراج الماءال يلزم و

 .بيده اليسرى أنفه يمسك

حده من منابت الشعر إلى أسفل الوجه:  «ثم غسل وجهه ثالث مرات»قوله: 

 الذقن, ومن شحمة األذن إلى شحمة األذن, ويدخل فيه غسل ما ظهر من اللحية.

 :حكم ختليل اللحية 

, وما جاء يف ذلك ملسو هيلع هللا ىلصال يلزم من ذلك تخليل اللحية لعدم ثبوت ذلك عن النبي و

بين ذلك غير واحد من أهل العلم كابن حزم, وغيره, ودافع عنها ابن , كما فهو شاذ

 .القيم يف هتذيب السنن, وقد وقع خالف بين أهل العلم يف حكم تخليلها

                                                           

(, والحديث مع الزيادة يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل 144, 142أخرجه أبو داود ) (1)

(, وشيخنا مقبل الوادعي رحمه اهلل قد ذكرها يف كتابه الجامع الصحيح أيًضا, فهل هو على 1004)

االحتجاج هبا, أم أنه لم يبحثها؟ فاهلل أعلم, وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل كما يف صحيح أبي 
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  قال الخطابي  ( 24/ 1يف معالم السنن):  قد أوجب بعض العلماء

وأبي  تخليل اللحية وقال إذا تركه عامدا أعاد الصالة وهو قول إسحاق بن راهويه

ثور. وذهب عامة العلماء إلى أن األمر به استحباب وليس بإيجاب ويشبه أن يكون 

المأمور بتخليله من الحي على سبيل الوجوب ما رق من الشعر منها فرتاءى ما تحتها 

  اهـ .من البشرة

بدأ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي والسنة أن يبدأ باليمين فإن : «ثم غسله يده اليمنى إلى المرفق»قوله: 

ترجله, ويف كان يعجبه التيمن, يف تنعله, وطهوره, و ملسو هيلع هللا ىلصلفضيلتها, وألن النبي  باليمنى

وهو يف الصحيحين, وسيأيت يف موطنه إن شاء اهلل  شأنه كله, كما يف حديث عائشة 

. 

  يدخل يف تغسل اليدينهل املرفق: 

 اختلف يف ذلك أهل العلم, إلى قولين:  :«ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق»قوله: 

فذهب بعضهم إلى أن المرفق غير داخل يف غسل اليد, وقالوا: إلى المرفق, أي 

 إلى حده, وال يلزم من ذلك دخول المرفقين يف غسل اليدين.

 ( 74/ 4قال القرطبي يف تفسيره :) َواْخَتَلَف النَّاُس فِي ُدُخوِل اْلَمَرافِِق فِي

َنَّ َما
ِ
إَِذا َكاَن مِْن َنْوِع ما قبلها دخل فيه, قاله  "إَِلى "َبْعدَ  التَّْحِديِد, َفَقاَل َقْوٌم: َنَعْم, أل

ُمَبيَّنًا. َوقِيَل: اَل َيْدُخُل اْلِمْرَفَقاِن فِي  "اْلَبَقَرةِ  "ِسيَبَوْيِه َوَغْيُرُه, َوَقْد َمَضى َهَذا فِي

َْشهَ 
ِ
, الثَّانَِيُة أل َتاِن َعْن َمالِك  َواَيَتاِن َمْرِويَّ َب, َواأْلُوَلى َعَلْيَها َأْكَثُر اْلُعَلَماِء اْلَغْسِل, َوالرِّ

ِحيُح.   اهـَوُهَو الصَّ

 في صحيح فيبين أن المرفقين داخلة يف غسل اليدين,  ملسو هيلع هللا ىلصفعل النبي  :قلت

ُأ َفَغَسَل َوْجَهُه َفَأْسَبَغ اْلُوُضوَء, ُثمَّ َغَسَل َيَدُه  , أنهمسلم من حديث أبي ُهَرْيَرَة  َتَوضَّ

تَّى َأْشَرَع فِي اْلَعُضِد, ُثمَّ َيَدُه اْلُيْسَرى َحتَّى َأْشَرَع فِي اْلَعُضِد, ُثمَّ َمَسَح َرْأَسُه, اْلُيْمنَى َح 
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اِق, ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلُه اْلُيْسَرى َحتَّى َأْشَرَع فِي  ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلُه اْلُيْمنَى َحتَّى َأْشَرَع فِي السَّ

اِق  أُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ  َهَكَذا», ُثمَّ َقاَل: "السَّ  .(1) «َيَتَوضَّ

 بين المرفق والكتف. الذيهو العظم والعضد: 

غسل يده اليسرى مع المرفق, مثل غسل يده  :أي «ثم اليسرى مثل ذلك»قوله: 

 اليمنى.

َوَمَسَح بَِرْأِسِه بَِماٍء َغيْرِ », ويف حديث عبد اهلل بن زيد : «ثم مسح برأسه»قوله: 

 .(2) «ِدهِ َفْضِل يَ 

 :ذكر حاال  مسح الرأس 

أن يكون مكشوًفا, فالسنة يف مسحه, أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب الحالة األولى: 

 إلى قفاه, ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. ثم يمسح أذنيه.

حديث لمسح الرأس واألذنين بماء واحد, ويكون بماء غير فضل اليدين, ويكون 

ومسح األذنين , «بَِماٍء َغْيرِ َفْضِل َيِدهِ  َوَمَسَح بَِرْأِسهِ »: اصم عبد اهلل بن زيد بن ع

 يكون بإدخال السبابتين يف باطن األذنين, ثم تحريك اْلهبامين على ظاهر األذنين.

أن يكون على رأسه عمامة محنكة, أو غير محنكة على الصحيح من الحالة الثانية: 

 أقوال أهل العلم.

 , ويفيث المغيرة بن شعبة العمامة, كما سيأيت يف حدفعند ذلك يمسح على 

َيْمَسُح َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت النَّبِيَّ », َقاَل: صحيح البخاري من حديث َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة 

ْيهِ   .(3)«ِعَماَمتِِه َوُخفَّ

                                                           

 (.244أخرجه مسلم ) (1)

 (.234أخرجه مسلم ) (2)

 (.202أخرجه البخاري ) (3)
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ًة، َسرِيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث َرُسوُل اهَّللِ »وثبت يف سنن أبي داود وغيره: من حديث َثْوَباَن, َقاَل: 

ا َقِدُموا َعلَ  َأَمَرُهْم َأْن َيْمَسُحوا َعَلى اْلَعَصائِِب  ى َرُسوِل اهَّللِ َفَأَصاَبُهُم اْلَبْرُد َفَلمَّ

 .(1)«َوالتََّساِخينِ 

ْيِن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّللِ »: من حديث باَِلل   مسلم يف صحيحو َمَسَح َعَلى اْلُخفَّ

 .(2)«َواْلِخَمارِ 

 .والمراد بالخمار العمامة تعالى: قال النووي 

 أن يكون قد لبس العمامة, وقد ظهر بعض شعر ناصيته. احلالة الثالثة:

 فهنا يمسح على العمامة وعلى مقدمة رأسه, أي على ناصيته.

َوَمَسَح »: ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي لما ثبت يف صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة 

ْيهِ  بِنَاِصَيتِِه َوَعَلى اْلِعَماَمِة َوَعَلى َمَسَح َعَلى », ويف رواية أخرى يف صحيح مسلم: (3) «ُخفَّ

ِم َرْأِسِه َوَعَلى ِعَماَمتِهِ  ْيِن، َوُمَقدَّ  .«اْلُخفَّ

  قال ابن القيم ( 1/100يف هتذيب سنن أبي داود): قال ابن المنذر: 

وقال  وعن أبي بكر وعمر  ملسو هيلع هللا ىلص ويمسح على العمامة, لثبوت ذلك عن النبي

سلمان الفارسي, وثوبان,  :- ملسو هيلع هللا ىلص -روى المسح على العمامة عن النبي  :الجوزجاين

وأبو أمامة, وأنس بن مالك, والمغيرة بن شعبة, وأبو موسى ؛ وفعله الخليفة الراشد 

من لم يطهره المسح على العمامة  : وقال عمر بن الخطاب  أبو بكر الصديق 

ره اهلل  .فال طهَّ

ماضية مشهورة عند ذوي  - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهلل  والمسح على العمامة سنة من :قال

                                                           

 (.104(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )144أخرجه أبو داود )( 1)

 (.202أخرجه مسلم ) (2)

 (.204أخرجه مسلم )( 3)
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وحكاه عن ابن أبي شيبة وأبي خيثمة زهير,  .القناعة من أهل العلم يف األمصار

 .لهم اوسلمان بن داود الهاشمي مذهبً 

 هـا .عمرو بن أمية الضمري وبالل اورواه أيًض 

 :حكم املسح على القلنسوة 

يف المسح على  ملسو هيلع هللا ىلصليل عن النبي ال يصح المسح عليها, وال يجوز, لعدم ثبوت دو

 القلنسوة.

ال ينتقض الوضوء بنزعها, ألن األصل يف الرأس المسح, وهذا القول اختاره ابن و

 اد, وغيره من أهل العلم.الزيف  القيم 

 مسألة االستيعاب يف مسح الرأس: 

 ( 70/ 4قال القرطبي يف تفسيره): ِحِه َعَلى َواْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي َتْقِديِر َمْس

َبِي َحنِي
ِ
, َوِستَُّة َأْقَوال  لُِعَلَمائِنَا, ــَأَحَد َعَشَر َقْواًل, َثاَلَثٌة أل ِّ

افِِعي َفَة, َوَقْواَلِن لِلشَّ

ِحيُح مِنَْها َواِحٌد َوُهَو ُوُجوُب التَّْعِميِم لَِما َذَكْرَناُه. َوَأْجَمَع اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ َمْن  َوالصَّ

ُه َفَقْد َأْحَسَن َوَفَعَل َما َيْلَزُمهَمَسَح َرأْ   اهـ .َسُه ُكلَّ

{  من خن}يقول:  والذي ينبغي أن ُيستوَعب الرأس يف المسح, ألن اهلل 
 وهذه اآلية مقتضية لمباشرة مسح جميع الرأس., [4]المائدة:

والخالف يف دخول الكعبين : «ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين»قوله: 

 .المرفقين كالخالف يف دخول

مبين لذلك, لحديث أبي  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح أهنما يدخالن يف الغسل, ألن فعل النبي و

ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلُه اْلُيْمنَى " وفيه: وهو عند مسلم يف صحيحه كما تقدم معنا, هريرة 

اِق, اِق, ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلُه اْلُيْسَرى َحتَّى َأْشَرَع فِي السَّ َهَكَذا »ثم قال:  َحتَّى َأْشَرَع فِي السَّ

أُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ   ."«َيَتَوضَّ
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فال  (1)«كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه» :عند الدارقطني جابر  وأما حديث

يثبت إذ هو من طريق القاسم بن محمد ابن عبد اهلل بن محمد بن عقيل عن جده عن 

 ., والقاسم مرتوك, وأبوه ضعيفجابر 

 مسح الرأسصفة 

34 – ( 
ٍّ
 َوَعْن َعلِي

ِّ
َوَمَسَح بَِرْأِسِه »َقاَل:  -ملسو هيلع هللا ىلص-: فِي ِصَفِة ُوُضوِء النَّبِي

.  .(2)«َواِحَدةً  , بِإِْسنَاد  َصِحْيح  , َوالتِّْرمِِذيُّ ُّ
 َأْخَرَجُه َأُبو َداُود, َوَأْخَرَجُه النََّسائِي

 : ء  فِي الَباِب "َبْل َقاَل التِّْرمِِذيُّ
ْ
 (."إِنَُّه َأَصحُّ َشي

 ْبِن زيَد ْبِن َعاِصم  َوَعْن ) – 32
ِ
َوَمَسَح  »َقاَل:  -فِي ِصَفِة اْلُوُضوِء  -  -َعْبِد اهلل

  .ُمتََّفٌق َعَلْيه .(3) «َوَأْدَبرَ  بَِرْأِسِه، َفَأْقَبَل بِيََدْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلص

 : ِم َرْأِسِه، َحتَّى َذَهَب بِِهَما إَِلى َقَفاهُ »َوفِي َلْفظ  ُهَما إَِلى اْلَمَكاِن الَِّذي َبَدَأ بُِمَقدَّ ، ُثمَّ َردَّ

 (.(4) «َبَدَأ ِمنْهُ 

 الشرح: 

, وهو أول من ملسو هيلع هللا ىلص, ابن عم النبي هو علي بن أبي طالب : «علي »قوله: 

آمن من الصبيان, وهو من العشرة المبشرين بالجنة, وهو رابع األمة يف الفضل, ورابع 

                                                           

 ( . 24/  1(, والبيهقي )31أخرجه الدارقطني )ص ( 1)

وصححه اْلمام وهو حديث صحيح,  (,02)والنسائي  (,47)والرتمذي  (,112)بو داود أخرجه أ (2) 

(, واْلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند 104األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )

 ."(1/422)"التلخيص ", وصحح إسناده الحافظ يف (000)

 .(232)ومسلم  (,174)أخرجه البخاري  (3) 

 (232)ومسلم  (,172)ه البخاري أخرج (4) 
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 الخلفاء الراشدين.

 الخارجيالرحمن بن ملجم الخارجي, وامتدح قاتله  شهيًدا, قتله عبد قتل 

 .عمران بن حطان

 .واهلل الموفق ,وقد تقدم ذكر أحكام الحديث قبل 

  .اختلف يف شهوده بدر ,المازينبن عاصم األنصاري  :«عبد اهَّلل بن زيد»قوله: 

  .وغيرها قتل يوم الحرة سنة ثالثة وستين اشهد أحدً  :تعالى  وقال ابن عبد الرب

 التي عليها مدار الوضوء, وقد تقدم. ثديث عبد اهلل بن زيد من األحاديح

السنة يف المسح على الرأس وأنه يبدأ بمقدم رأسه  :وساق المصنف الحديث لبيان

سح على الرأس, ثم يردها إلى قفاه ثم يردها إلى مقدم رأسه, وهذا أكمل أنواع الم

 .هولو مسح بغيره أجزأ
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 ذنينمسح األ 

و ) – 34  ْبِن َعْمر 
ِ
 - ملسو هيلع هللا ىلص -ُثمَّ َمَسَح »َقاَل:  -فِي ِصَفِة اْلُوُضوِء  - -َوَعْن َعْبِد اهلل

بَّاَحَتْينِ  َأْخَرَجُه  .(2)«فِي ُأُذَنْيِه، َوَمَسَح بِإِبَْهاَمْيِه َظاِهَر ُأُذَنْيهِ  (1)بَِرْأِسِه، َوَأْدَخَل إِْصبَِعْيِه السَّ

 َأُبو َداُوَد, َوالنَّ 
ُّ
َحُه اْبُن ُخَزْيَمة, َسائِي   (.َوَصحَّ

   الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان كيفية مسح األذنين

هو أبو محمد عبد اهلل بن عمرو بن : «عبد اهَّلل بن عمرو بن العاص »قوله: 

 وكان صواًما قواًما. , ب بعابد الصحابةيلق وكان , , القرشيالعاص 

, , كما يف البخاري من حديث أبي ُهَرْيَرَة ملسو هيلع هللا ىلصوكان أحفظ لحديث رسول اهلل 

َأَحٌد َأْكَثَر َحِديًثا َعنُْه ِمنِّي، إَِلَّ َما َكاَن ِمْن َعْبِد اهَّللِ ْبِن  ملسو هيلع هللا ىلصَما ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ »أنه قال: 

ُه َكاَن َيْكُتُب َوَلَ َأْكُتُب   .(3) «َعْمرٍو، َفإِنَّ

 :اتهوالسبب يف قلة حديث إلى كثرة محفوظ

 ., فزهد الناس يف حديثهألنه أخذ زاملتين من كتب أهل الكتابقيل: 

                                                           

 ."السبَّابتين"يف المخطوط   (1) 

بعضه وليس عنده الشاهد, من طريق عمرو بن  (140)وأخرج النسائي  (,132)أخرجه أبو داود  (2) 

وسنده  (102)وله شواهد أخرى, منها حديث ابن عباس عند النسائي  ,عن جده ,عن أبيه ,شعيب

والحديث ثابت وقد روي بأطول  ,وليس عنده الشاهد (,104)حسن, وصحح الحديث ابن خزيمة 

. وصححه "إسناده حسن صحيح"( وقال: 124وهو يف صحيح أبي داود لأللباين رحمه اهلل )من هذا 

ويعارضه ما يأيت يف  ,كما عليه المحققون ,وهم من بعض الرواة "أو نقص"قوله:  النووي. غير أن

 . اهـ "ومرتين مرتين ,هلُل َعَلْيِه َوَسلََّم مرة مرةالبابين التالين من وضوئه َصلَّى ا

 (.113أخرجه البخاري ) (3)
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 ألنه ُشغل بأبيه, وما زال يرافقه يف فتوحاته, ويف غزواته.وقيل: 

 الزمخشري الضال المبتدع. وقد طعن يف عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

دك من أنت يا محمود حتى تتناول بيفقال:   ودافع عنه اْلمام الشوكاين 

القصيرة ورجلك العرجاء نجوم السماء, أتدري على أي جنب سقطت, ويف أي واد  

 وقعت. 

يف الوضوء, ومعنى ذلك أن  ملسو هيلع هللا ىلصما نقله عن النبي  :أي «يف صفة الوضوء»قوله: 

 ., وقد تقدمالحديث مختصر

 .بماء غير فضل يده كما تقدم :أي «ثم مسح برأسه»قوله: 

محل وهذا  ,أي حال مسح األذنين .« أذنيهوأدخل أصبعيه السبابتين يف»قوله: 

 .الشاهد من الحديث

فإن مسحهما بغير هذه الطريقة أجزأه ذلك, : «ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه»قوله: 

ولكن هذه الطريقة هي أكمل الطرق, وقد جاء عند الرتمذي وغيره من حديث اْبِن 

 .(1) «ُذَنْيِه، َظاِهرِِهَما َوَباطِنِِهَماَمَسَح بَِرْأِسِه َوأُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ »: َعبَّاس  

 مع ذكر بعض االحاديث التي يف الباب. ملسو هيلع هللا ىلصوضوء النبي لفهذا وصف مختصر 

 

       

                                                           

(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل 430(, وابن ماجه )34أخرجه الرتمذي ) (1)

(, من حديث المقدام بن معدي كرب رضي اهلل عنه, وصححه 123(, وجاء عند أبي داود )430)

 (.112لباين )اْلمام األ
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 االستنثار عند االستيقاظ من النوم

  -  - َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ) – 30
ِ
إَِذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكْم » :ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْيَطاَن َيبِيُت َعَلى َخْيُشوِمهِ  ِمنْ   (.ُمتََّفٌق َعَلْيه .(1)«َمنَاِمِه َفْلَيْسَتنْثِْر َثاَلًثا، َفإِنَّ الشَّ

لبيان أن األصل يف االستنشاق الحديث:  المصنف ساق  الشرح: 

 واالستنثار أن يكون مرة واحدة, وإنما يكون التثليث يف حق من قام من النوم.

 ذلك:النوم املونب ل 

 اختلف أهل العلم يف النوم الموجب لذلك إلى أقوال: و

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب يف كل نوم, فال فرق عندهم بين نوم ألول: ا

 الليل والنهار.

ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك مختص بنوم الليل, واستدلوا على ذلك الثاين: 

فإن الشيطان يبيت على » :ملسو هيلع هللا ىلصبقرينة متصلة يف الحديث نفسه, وهي قول النبي 

 , قالوا: والبيتوتة إنما تكون يف الليل.«خيشومه

, لخروج الحديث مخرج الغالب, إذ «يبيت»ومن نازعهم يف ذلك قال: إنما قال: 

 أن أغلب النوم يف الليل, وإال فإن الحديث عام.

 هذا يشمل الرجال والنساء. : «إذا استيقظ أحدكم»قوله: 

 النوم المستغرق. أي :«من منامه»قوله: 

 أي إذا توضأ.: «فليستنثر ثالًثا»قوله: 

 ؟فهل يلزمه ذلك عند القيام من النوم, حتى ولو مل يرد أن يتوضأ 

                                                           

 .(237)ومسلم  (,3202)أخرجه البخاري  (1) 
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الذي يظهر أنه ال يلزم, ولكن إذا تمضمض واستنثر فأمر حسن, ال من باب 

 العبادة, ولكن من باب التطهر.

أراد الوضوء, فليستنثر ثالًثا يف والمراد بالحديث إذا استيقظ أحدكم من منامه, و

 وضوئه.

به ليس المراد و, «فإن الشيطان يبيت على خيشومه»: ملسو هيلع هللا ىلصالعلة يف ذلك قول النبي و

فلعله يكون القرين, أو غيره, , نما المراد به شيطان من الشياطينالشيطان األكرب, وإ

 
ِ
  , َأنَُّه َسِمعَ ففي صحيح مسلم من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

َّ
إَِذا »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

ْيَطاُن: ََل َمبِيَت َلُكْم، َوََل  ُجُل َبْيَتُه، َفَذَكَر اهَّللَ ِعنَْد ُدُخولِِه َوِعنَْد َطَعاِمِه، َقاَل الشَّ َدَخَل الرَّ

يَْطاُن: َأْدَرْكُتُم الْ  َمبِيَت، َوإَِذا َلْم َعَشاَء، َوإَِذا َدَخَل، َفَلْم َيْذُكرِ اهَّللَ ِعنَْد ُدُخولِِه، َقاَل الشَّ

 .(1)«َيْذُكرِ اهَّللَ ِعنَْد َطَعاِمِه، َقاَل: َأْدَرْكُتُم اْلَمبِيَت َواْلَعَشاءَ 

, َقاَل: إَِذا َأَوْيَت إَِلى فَِراِشَك, من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :ويف صحيح البخاري

 :
ِّ
ى َتْختَِم اآلَيَة, , َحتَّ [222]البقرة:  {ہ ہ  ہ  ہ ۀ ۀ ڻ }َفاْقَرْأ آَيَة الُكْرِسي

ْيُت َسبِيَلُه,   َحافٌِظ, َواَل َيْقَرَبنََّك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصبَِح, َفَخلَّ
ِ
َفإِنََّك َلْن َيَزاَل َعَلْيَك مَِن اهلل

 
ِ
, زَ «َما َفَعَل َأِسيُرَك الَباِرَحةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَأْصَبْحُت َفَقاَل لِي َرُسوُل اهلل

ِ
َعَم , ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

ْيُت َسبِيَلُه, َقاَل:  ُمنِي َكلَِمات  َينَْفُعنِي اهلُل بَِها, َفَخلَّ , ُقْلُت: َقاَل لِي: إَِذا «َما ِهيَ »َأنَُّه ُيَعلِّ

لَِها َحتَّى َتْختَِم اآلَيَة:  ِّ مِْن َأوَّ
  ہ  ہ ۀ ۀ ڻ}َأَوْيَت إَِلى فَِراِشَك َفاْقَرْأ آَيَة الُكْرِسي

 َحافٌِظ, َواَل َيْقَربَ  ,[222]البقرة:  {ہ ہ
ِ
َك َشْيَطاٌن َوَقاَل لِي: َلْن َيَزاَل َعَلْيَك مَِن اهلل

 .(2) «َحتَّى ُتْصبَِح 

                                                           

 (.2017أخرجه مسلم ) (1)

 (.2311أخرجه البخاري ) (2)
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 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :ويف الصحيحين
ِ
يْطَاُن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل َيْعِقُد الشَّ

الََث ُعَقٍد َيْضرُِب ُكلَّ ُعْقَدٍة َعَليَْك َلْيٌل َطِويٌل، َعَلى َقافَِيِة َرْأِس َأَحِدُكْم إَِذا ُهَو َناَم ثَ 

َأ اْنَحلَّْت ُعْقَدٌة، َفإِْن َصلَّى اْنَح  لَّْت َفاْرُقْد َفإِِن اْسَتيَْقَظ َفَذَكَر اهَّللَ، اْنَحلَّْت ُعْقَدٌة، َفإِْن َتَوضَّ

 .(1)«َح َخبِيَث النَّْفِس َكْسالَنَ ُعْقَدٌة، َفَأْصَبَح َنِشيًطا َطيَِّب النَّْفِس َوإَِلَّ َأْصبَ 

فهذا يدل على أن الشيطان له حرص على مقارنة اْلنسان حتى عند نومه, وربما 

, وهو يف الصحيحين, أن اضطجاعه مع أهله, كما يف حديث ابن عباس  يفشاركه 

 
َّ
ْيَطاَن َوَجنِِّب َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم إَِذا َأَتى َأْهَلُه َقاَل بِاْسِم اهَّللِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي ُهمَّ َجنِّْبنَا الشَّ ، اللَّ

هُ  ْيَطاَن َما َرَزْقَتنَا، َفُقِضَي َبيْنَُهَما َوَلٌد َلْم َيُضرُّ  .(2)«الشَّ

 من حديث َعْن َجابِر   :ويف صحيح مسلم
َّ
إِنَّ »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسِمْعُت النَّبِي

ْيَطاَن َيْحُضُر َأَحَدُكْم ِعنَْد كُ  لِّ َشْيٍء ِمْن َشْأنِِه، َحتَّى َيْحُضَرُه ِعنَْد َطَعاِمِه، َفإَِذا الشَّ

ْقَمُة، َفْلُيِمْط َما َكاَن بَِها ِمْن َأًذى، ُثمَّ لَِيْأُكْلَها، َوََل َيَدْعَها  َسَقَطْت ِمْن َأَحِدُكُم اللُّ

ُه ََل يَ  يَْطاِن، َفإَِذا َفَرَغ َفْلَيْلَعْق َأَصابَِعُه، َفإِنَّ  .(3)«ْدِري فِي َأيِّ َطَعاِمِه َتُكوُن اْلَبَرَكةُ لِلشَّ

 ., وتكون بالليلمن البيتوتة :أي «يبيت»قوله: 

 يضع نفسه على خيشومه, أو يبقى على خيشومه. :أي «على خيشومه»قوله: 

 .أقصى األنفهو أعلى األنف, وقيل: هو عظام رقيقة تكون يف والخيشوم: 

م السيئة, ويحرص , فربما آذاه باألحالهحكم فيأذية اْلنسان, والتومراد الشيطان 

 على التالعب به.

 .واهلل المستعان ,صحيح هؤوضوف م ولم يستنثر إال مرة واحدةقام من النو منو

                                                           

 (.004(, ومسلم )1142أخرجه البخاري ) (1)

 (.1434(, ومسلم )141أخرجه البخاري ) (2)

 (.2033أخرجه مسلم )( 3)
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 غسل اليد لمن قام من نومه

َناِء َحتَّ »)َوَعنُْه:  – 37 ى َيْغِسَلَها إَِذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه َفاَل َيْغِمُس َيَدُه فِي اإْلِ

ُه ََل َيْدِري َأْيَن َباَتْت َيَدهُ    (.ُمتََّفٌق َعَلْيِه. َوَهَذا َلْفُظ ُمْسلِم   .(1)«َثاَلًثا، َفإِنَّ

   الشرح: 

مشروعية غسل اليدين خارج اْلناء عند القيام من  :ساق المصنف الحديث لبيان

 .النوم

 الرجال والنساء.هو عام يف حق : «إذا استيقظ أحدكم من نومه»قوله: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه عام يف كل نوم, سواء كان من ليل أو هنار, وقد 

 عندهم على الكراهة. النهيولكن 

وذهب اْلمام أحمد إلى تفصيل, فقال: إذا كان من نوم الليل فإنه يحرم عليه أن 

 يضع يده يف اْلناء حتى يغسلها ثالث مرات.

لنهار فإنه يكره أن يضع يديه يف اْلناء حتى يغسلها وإن كان استيقاظه من نوم ا

 ثالث مرات, موافًقا للجمهور. 

أن الغسل ْلزالة ذهب جمهور أهل العلم إلى : «حتى يغسلها ثالثا»قوله: 

 .النجاسة

: أن أهل الحجاز كانت أرضهم حارة, وربما نام بعضهم وذكر اْلمام الشافعي 

 لت إلى الموضع, فأصاهبا النجاسة.فأصابه العرق, فربما تحركت يده فوص

أن الماء ينجس قليله وكثيره, بسبب أن  علىوهبذا الحديث استدل بعضهم 

 النجاسة قد وقعت فيه.

                                                           

 .(207)ومسلم  (,142)أخرجه البخاري ( 1) 
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و لونه, أو ريحه بنجاسة والصحيح ما تقدم, أنه ال ينجس إال إذا تغير طعمه, أ

ن النوم, لو قدر أنه توضأ ولم يغسل يديه ثالث مرات عند االستيقاظ مووقعت فيه, 

 ولكنه ترك مأموًرا به.يصح وضوءه, ف

والقول فيه كالقول يف المسألة األولى, أنه يأثم إذا قلنا بالوجوب, ويكره له ذلك 

 إذا قلنا بأن األمر لالستحباب والندب.

, واهلل أن األمر إنما هو لالستحباب, وذلك أنه أمر إرشاد ىوبعض أهل العلم ير

 .أعلم

هبذا الحديث استدل من استدل بأن هذا : «أين باتت يدهفإنه َل يدري »قوله: 

 متعلق بنوم الليل فقط, وهو قول الجمهور من أهل العلم, بل ادعاه بعضهم اتفاًقا.

 وذهب بعضهم إلى أن نوم النهار غير داخل يف ذلك.

 ؟هل ينجس املاء إذا أدخل يديه فيه قبل أن يغسلها ثالث مرا و 

م أنه ال ينجس, والقول فيه كالقول يف طهارة الماء من أقوال أهل العل الصحيح

 .المستعمل

 .داألمر بالغسل ثالث مرات هو للتعبو

 .لم يقيد بعدد بل متى أزيلت النجاسة اكتفىولو كان ْلزالة النجاسة؛ 

وغيره, بأن الحكم ليس خاًصا بنوم الليل, أو  وهبذا الحديث احتج النووي 

يف النجاسة, فإذا شك يف نجاسة يديه؛ فإنه يجب  النهار, وإنما هو عام يف كل شك

 عليه أن يغسلها ثالث مرات.

إلى أن من أدخل يديه يف اْلناء قبل أن يغسلها   وقد ذهب الحسن البصري

كي عن إسحاق بن راهويه, وابن ثالثا؛ فإنه الماء ينجس, وهذا قول ضعيف, وقد ُح 

 .جرير, وضعفه النووي 



   

  

222 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

اْلَماُء َطُهوٌر ََل »: خالف داللة حديث أبي سعيد وقلنا بأنه ضعيف؛ ألنه ي

ُسُه َشْيءٌ   .(1)«ُينَجِّ

مكارم األخالق, وبيان لما عليه دين اْلسالم من االهتمام بالنظافة, ويف الحديثين: 

 ومعالي األمور.

باالستجابة,  ملسو هيلع هللا ىلصأن على المسلم االنقياد ألمر رسول اهلل وفيه من الفوائد: 

 بالرتك. ملسو هيلع هللا ىلص واالنقياد لنهي النبي

هو الذي أخربه بأن الشيطان يبيت  , فإن اهلل ملسو هيلع هللا ىلصدليل من دالئل نبوة النبي فيه: و

 على خيشوم اْلنسان.

 حرص الشيطان على أذية اْلنسان بجميع أنواع األذى, وإال فكم فيه: و

من إنسان له فراش وثير, وسرير واسع, ومع ذلك يأبي الشيطان إال أن يبيت على 

 خياشيمه. 

, ونفخه السالمة والعافية من كيد الشيطان, ومن أذيته, ومن همزه ل اهلل فنسأ

 .والحمد هلل, ونفثه

 

       

 

  

                                                           

(, من حديث أبي سعيد الخدري, 324(, والنسائي )44(, والرتمذي )44داود ) أخرجه أبو (1)

(, من حديث أبي أمامة رضي اهلل عنه كما سبق معنا, وصححه 221, 220وأخرجه ابن ماجه )

 (. 20اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )
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 والمبالغة في االستنشاق لغير الصائم ,تخليل األصابع

   َوَعْن َلِقيِط ْبُن َصْبَرةَ ) – 30
ِ
ْل »: ملسو هيلع هللا ىلص-َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َأْسبِِغ اْلُوُضوَء، َوَخلِّ

ْستِنَْشاِق، إَِلَّ َأْن َتُكوَن َصائًِمابَ 
ِ

َحهُ  َأْخَرَجُه اأْلَْرَبَعُة, .(1)«ْيَن اَْلََصابِِع، َوَبالِْغ فِي اَل  َوَصحَّ

َبِي َداُوَد فِي ِرَواَية   .ُخَزْيَمة اْبنُ 
ِ
ْأَت َفَمْضِمْض »: َوأل   (.(2)«إَِذا َتَوضَّ

  الشرح: 

 .االستنشاقساق المصنف الحديث لبيان حكم المضمضة و

يف عام  ملسو هيلع هللا ىلصوفد على النبي  بن المنتفق, هو ابن عبد اهلل: «لقيط بن صبرة»قوله: 

 .الوفود

األمر بإسباغ الوضوء, وقد جاء األمر بإسباغ الوضوء  فيه: «أسبع الوضوء»قوله: 

ُئوَن مِنَ في الصحيحين من حديث أبي ُهَرْيَرَة ف  , َوَكاَن َيُمرُّ بِنَا َوالنَّاُس َيَتَوضَّ

 .(3) «َوْيٌل لأِْلَْعَقاِب ِمَن النَّارِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالِمْطَهَرِة, َقاَل: َأْسبُِغوا الُوُضوَء, َفإِنَّ َأَبا الَقاِسِم 

يف صحيح مسلم, َقاَل:   (4)وجاء من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

َة إَِلى اْلَمِدينَِة َحتَّى ملسو هيلع هللا ىلصَرَجْعنَا َمَع َرُسوِل اهَّللِ » َل َقْوٌم  ِمْن َمكَّ إَِذا ُكنَّا بَِماٍء بِالطَّرِيِق َتَعجَّ

َها اْلَماُء َفقَ  ُئوا َوُهْم ِعَجاٌل َفاْنَتَهْينَا إِلَْيِهْم َوَأْعَقاُبُهْم َتُلوُح َلْم َيَمسَّ اَل ِعنَْد اْلَعْصرِ، َفَتَوضَّ

                                                           

وابن خزيمة  (,447)وابن ماجه  (,37)والرتمذي  (,70)والنسائي  (,143 ,142)أخرجه أبو داود  (1) 

(, واْلمام 130وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )بسند صحيح.  (147 ,120)

 (.  1004الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )

(, واْلمام 132وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود ). (144)أخرجه أبو داود  (2) 

 (. 1004ادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )الو

 (. 242(, ومسلم )142أخرجه البخاري ) (3)

 (.241أخرجه مسلم ) (4)
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 .«َوْيٌل لأِْلَْعَقاِب ِمَن النَّاِر َأْسبُِغوا اْلُوُضوءَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ 

 وجاء يف صحيح مسلم من حديث َعائَِشَة 
ِّ
 َسْعُد ملسو هيلع هللا ىلص, َزْوِج النَّبِي

َ
, أهنا: َيْوَم ُتُوفِّي

ْحَمِن  َأ ِعنَْدَها َفَقاَلْت: َيا َعْبَد الرَّ ْحَمِن ْبُن َأبِي َبْكر  َفَتَوضَّ ْبُن َأبِي َوقَّاص  َفَدَخَل َعْبُد الرَّ

 َأْسبِِغ اْلُوُضوَء َفإِنِّي َسِمْعُت َرُس 
ِ
 .(1) «َوْيٌل لأِْلَْعَقاِب ِمَن النَّارِ »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصوَل اهلل

, ملسو هيلع هللا ىلصهو إتمامه, واْلتيان به على الوجه الذي جاء عن النبي  وإسباغ الوضوء:

, قال: وهذا يف التثليث ولذلك ذكر الزهري بعد رواية لحديث عثمان بن عفان 

 .أسبغ الوضوء

قد توضأ مرة مرة, وتوضأ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ويمكن أن يسبغ الوضوء ولو بمرة مرة؛ ألن 

 مرتين مرتين, وتوضأ ثالًثا ثالًثا.

 وإسباغ الوضوء فضله عظيم: 

َما »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: قال النبي  من حديث ُعَمُر بن الخطاب  :ففي صحيح مسلم

ُأ َفُيْبِلُغ  َأْن ََل إَِلَه إَِلَّ اهَّللُ َوَأنَّ  اْلَوُضوَء ُثمَّ َيُقوُل: َأْشَهُد  -َأْو َفُيْسبُِغ  -ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َيَتَوضَّ

َها َشاءَ  ًدا َعْبُد اهَّللِ َوَرُسوُلُه إَِلَّ ُفتَِحْت َلُه َأْبَواُب اْلَجنَِّة الثََّمانَِيُة َيْدُخُل ِمْن َأيِّ  .(2) «ُمَحمَّ

ْلزالة ما  وهذا عام يف أصابع اليدين, والقدمين: «وخلل بين اَلصابع»قوله: 

  .العضو يف الغسل الستيعابواختفى بينها من قذر 

أسبغوا الوضوء، ويل » :بن عمرو بن العاص سبق يف حديث عبد اهلل و

 .«لألعقاب من النار

هبذا الحديث يستدل على أن اْلنسان يجب عليه أن يتتبع المواطن التي يخشى و

 أن ال يصل إليها الماء, وهذا من إسباغ الوضوء.

                                                           

 (.240أخرجه مسلم )( 1)

 (.234أخرجه مسلم )( 2)
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َوْيٌل »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصما روي عن النبي فينتبه للعقبين, وألخمص القدمين, ل

 .(1) «لأِلَْعَقاِب، َوُبُطوِن اَلَْقَداِم ِمَن النَّارِ 

 .لما بين األصابع, ويغسل الرباجم وينتبه:

لعل هذا من أحد األوجه الذي حمل المصنف على : «وبالغ يف اَلستنشاق»قوله: 

نشاق, حتى يدخل الماء أن يأيت هبذا الحديث يف هذا الباب, وهو المبالغة يف االست

 ويصل إلى الخيشوم.

سد الذرائع, فإن اْلنسان إذا كان صائًما وبالغ يف فيه:  «إَل أن تكون صائًما»قوله: 

 , فيتحرج عند ذلك.عوماالستنشاق, ربما نزل الماء إلى البل

  من توضأ ولم يبالغ يف االستنشاق:و

 صحيح, مع أنه لم يأِت به على الوجه األكمل. ضوؤهفو

 االحتياط للعبادة.فيه: و

 االحتياط الشرعي.: بهوالمراد 

 :حكم االستنشاق يف الوضوء 

به, وأما حديث ابِْن  ملسو هيلع هللا ىلصوجوب االستنشاق, ألمر النبي  دليل علىالحديث و

 َعبَّاس  
ِ
ْستِنَْشاُق ُسنَّةٌ اْلَمْضَمَض » :ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
 .(2)« ُة َواَل

 ْبُن ُمْسلِم  َضِعيٌف, كما قاله اْلمام الدارقطني عقب الحديث.فيه إِْسَماِعيُل ف

هذه الزيادة حكم عليها جمع من : «إذا توضأت فمضمض» :وألبي داودقوله: 

                                                           

(, من حديث عبد اهلل بن الحارث بن جزء رضي اهلل عنه, 41(, والرتمذي )10010أخرجه أحمد )( 1)

 (.220 يف صحيح الرتغيب والرتهيب )وصححه األلباين رحمه اهلل

 (.344أخرجه الدارقطني ) (2)
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أهل العلم بالشذوذ, أخرجها أبو داود من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد, عن 

من الرواة فلم ابن جريج, عن إسماعيل بن أبي كثير, وقد خالف أبا عصام أربعة 

 يذكروا هذه الزيادة وهم: 

عبد الرزاق بن همام الصنعاين رواه عن ابن جريج دون أن يذكر هذه الزيادة األول: 

 كما يف مصنفه.

 يحيى بن سعيد القطان كما يف مسند أحمد. الثاين: 

 الحجاج المصيصي كما يف سنن البيهقي.الثالث: 

 الكربى للنسائي.خالد بن الحارث, كما يف السنن الرابع: 

وجاءت من طريق سفيان, وحكم عليها أيًضا بالشذوذ, وقد ذكر هذه الزيادة 

ثابتة من حيث فعل النبي  هيويف كتابه الجامع الصحيح,  شيخنا اْلمام الوادعي 

رأيته يفصل بين »وأما حديث:  ومن حيث دخول المضمضة يف الوجه. لها, ملسو هيلع هللا ىلص

ديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده, , فقد تقدم من ح«المضمضة واَلستنشاق

 .نومصرف وجده مجهوال وفيه ليث بن أبي سليم.

 ْبِن َزْيد  بن عاصم األنصاري  والسنة ما
ِ
 ", َقاَل: يف حديث َعْن َعْبِد اهلل

َّ
َرَأْيُت النَّبِي

, َفَعَل َذلَِك َثالًَثا ملسو هيلع هللا ىلص  .(1) "َمْضَمَض َواْسَتنَْشَق مِْن َكفٍّ َواِحد 

 

       

 

  

                                                           

 (, وأصله يف مسلم.402(, وابن ماجه )27أخرجه الرتمذي ) (1)
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 تخليل اللحية

ُل لِْحَيَتُه فِي اْلُوُضوءِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِيَّ »:  -َوَعْن ُعْثَماَن ) – 40  .(1)«َكاَن ُيَخلِّ

َحُه اْبُن ُخَزْيَمة , َوَصحَّ   (.َأْخَرَجُه التِّْرمِِذيُّ

 الشرح: 

 ساق املصنف احلديث لبيان حكم ختليل اللحية 

  . عن أنس وعائشة وعلي وعمار انلحديث عثم اساق الحاكم شواهدً وقد 

  َوفِيِه َأْيًضا َعْن ثم قال:  (:207 - 1/203الحافظ يف التخليص)كما ذكر ذلك

ُأمِّ َسَلَمَة َوَأبِي َأيُّوَب َوَأبِي ُأَماَمَة َواْبِن ُعَمَر َوَجابِر  َوَجِرير  َواْبِن َأبِي َأْوَفى َواْبِن َعبَّاس  

 ْبِن عكرب
ِ
ْرَداِء, ثم خرجها الحافظ يف َوَعْبِد اهلل ا َحِديُث َأبِي الدَّ ْرَداِء َأمَّ ة َوَأبِي الدَّ

  .التلخيص متكلًما على عللها

 ْبُن َأْحَمَد َعْن َأبِيهِ  فائدة:: ثم قال 
ِ
ٌء  :َقاَل َعْبُد اهلل

ْ
َليَْس فِي َتْخلِيِل اللِّْحَيِة َشي

 َصِحيٌح.

 َوَقاَل اْبُن َأبِي َحاتِم  َعْن أَ 
ِّ
ٌء.  ملسو هيلع هللا ىلصبِيِه: اَل َيْثُبُت َعْن النَّبِي

ْ
 اهـفِي َتْخلِيِل اللِّْحَيِة َشي

ال سيما وكثير من  فعلى هذا فالقول بتعليلهم مقدم على القول بإثبات الحديث,

 الضعف فيها شديد, واهلل أعلم.هذه األحاديث 

                                                           

وهو حديث ضعيف, فيه عامر بن شقيق  (00 - 07/ 1)وابن خزيمة  (,31)أخرجه الرتمذي ( 1) 

لباين رحمه اهلل يف صحيح أبي . وقال اْلمام األ(430)وأخرج الحديث ابن ماجه  ,ضعفه ابن معين

وقال اْلمام أحمد: لم يصح يف  اهـ : أخرجه الرتمذي وصححه.(133)داود تحت حديث رقم 

( عن 1/42)( وقال ابن أبي حاتم يف العلل 1/220)تخليل اللحية شيٌء. أفاده الحافظ يف التلخيص 

وهو عند البخاري أصح شيء  اهـ. أبيه: ال يثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم يف تخليل اللحية شيءٌ 

 .     "يف الباب
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 .هافيصح الوضوء مع تخليل اللحية, ويصح الوضوء بدون تخليل

, َقاَل اْبُن ُعَيْينََة:  :(30يف جامعه بعد حديث ) قال الرتمذي َلْم َقاَل َأْحَمَد ْبَن َحنَْبل 

اَن ْبِن باِلَل  َحِديَث التَّْخلِيِل.  اهـ َيْسَمْع َعْبُد اْلَكِريِم مِْن َحسَّ

 اِْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي َتْخلِيلَِها َعَلى َأْرَبَعِة  :(22/ 2) قال فِي عارضة األحوذي

  :ْقَوال  أَ 

 أنه يستحب قاله بن َحبِيب   :الثَّانِي          .َأنَُّه اَل ُيْسَتَحبُّ َقاَلُه َمالٌِك  :َأَحُدَها

َأنََّها إِْن َكاَنْت َخِفيَفًة َوَجَب إِيَصاُل اْلَماِء إَِلْيَها َوإِْن َكاَنْت َكثِيَفًة َلْم َيِجْب  :الثَّالُِث 

اِب َذلَِك َقاَلُه َمالٌِك َعْن َعبْ   ِد اْلَوهَّ

ابِعُ  ْقَن إِيَجاًبا َوَما َوَراَءُه اِْستِْحَباًبا َوفِي  :الرَّ مِْن ُعَلَمائِنَا َمْن َقاَل َيْغِسُل َما َقاَبَل الذَّ

َتْخلِيِل اللِّْحَيِة فِي اْلَجنَاَبِة ِرَواَيَتاِن َعْن َمالِك  إحداهما أنه واجب وإن كثفت رواه بن 

َنََّها َقْد َصاَرْت فِي ُحْكِم اْلَباطِِن  وهب وروى بن القاسم وبن
ِ
عبد الحكم ُسنٌَّة أل

 َأنَّ اْلَفْرَض َقْد اِْنَتَقَل إَِلى 
ِّ
افِِعي َكَداِخِل اْلَعْيِن َوَوْجٌه آَخُر َوُهَو َقْوُل َأبِي َحنِيَفَة َوالشَّ

ْأسِ  ْعِر َبْعَد َنَباتِِه َكَشْعِر الرَّ  اهـ .الشَّ
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 ضاء في الطهارةدلك األع

 ْبِن َزْيد  ) – 41
ِ
، َفَجَعَل َيْدلُُك  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِيَّ »:  - َوَعْن َعْبِد اهلل َأَتى بُِثُلثَْي ُمدٍّ

َحُه اْبُن ُخَزْيَمة .(1) «ِذَراَعْيهِ    (.َأْخَرَجُه َأْحَمُد, َوَصحَّ

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان مسألة الدلك يف الطهارة

الحديث أم عمارة, و عن عن عبد اهلل بن زيد أمهو اختلف يف الحديث هل  وقد

, أو عن أم عمارة عن رسول ملسو هيلع هللا ىلصثابت, سواء روي عن عبد اهلل بن زيد, عن رسول اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .«أتى بثلثي مد ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »قوله: 

 هو غرفة الرجل المعتدل, وهي ربع الصاع النبوي.المد: 

 أربعة أمداد.يقدر ب ملسو هيلع هللا ىلصإذ أن صاع النبي 

 غراًما. 422وقدرت يف زمننا بـ  

                                                           

أن النبي صلى اهلل عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا »ولفظه (, 14441( )30/ 4)أخرجه أحمد ( 1) 

ومدار الحديث على شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد  ,واللفظ له (117)أخرجه ابن خزيمة « يدلك

د اختلف على شعبة فيه. ورواه أبو داود الطيالسي عند أحمد بن تميم عن عمه عبد اهلل بن زيد به, وق

وكذلك يحيى بن سعيد  (,117) وكذلك يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عند ابن خزيمة (,14441)

بلفظ:  (,1/32)ومعاذ العنربي عند الطحاوي يف شرح معاين اآلثار  (,1072) القطان عند ابن حبان

 ,فرواه شعبة بإسناده (40)ما محمد بن جعفر عند أبي داود وخالفه ,"فدلك أذنيه حين مسحهما"

ورجح أبو زرعة هذه الرواية كما يف العلل  ,بدل عمه عبد اهلل بن زيد ,ولكن قال: عن جدته أم عمارة

وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف وال يبعد أن يكون محفوًظا على الوجهين واهلل أعلم.  (,1/22)

 (.  1070رقم )التعليقات الحسان ب
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كان يالزم االقتصاد يف طهوره, بخالف ما عليه الناس  ملسو هيلع هللا ىلصففي هذا بيان أن النبي 

 اْلسراف يف الوضوء, واهلل المستعان. مناآلن, 

 . «فمن زاد فقد أساء وظلم»: وقد تقدم حديث عبد اهلل بن عمرو 

 ْبِن قد هنى عن اْلسراف, كما يف  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
ِ
سنن ابن ماجه من حديث َعْبِد اهلل

و   َعْمر 
ِ
ُأ, َفَقاَل: َمرَّ بَِسْعد   ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل َرُف », َوُهَو َيتََوضَّ  «َما َهَذا السَّ

 .(1) «َنَعْم، َوإِْن ُكنَْت َعَلى َنَهرٍ َجارٍ »َفَقاَل: َأفِي اْلُوُضوِء إِْسَراٌف, َقاَل: 

 ىن من حنخن جن }: نه يدخل تحت عموم قول اهلل والحديث ضعيف, إال أ

 .[31األعراف:]{ جه ين
خدمة الفاضل, وخدمة العبد لسيده, أو المرأة لزوجها, أو االبن لوالده, فإن فيه: و

 كان يعد له طهوره, ثم يتوضأ به. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 هو تحريك الماء على المحل.والدلك:  «فجعل يدلك ذراعيه»قوله: 

 :حكم الدلك 

 العلماء يف حكم الدلك إلى أقوال:  وقد اختلف

مر اآلوذلك لعدم وجود الدليل  ؛هل العلم إلى عدم وجوبهذهب جمهور أاألول: 

فال يدل على الوجوب, كما هو معلوم لمن عنده مبادئ يف  ملسو هيلع هللا ىلصبه, وأما فعل النبي 

 أصول الفقه.

 إال إذا اقرتن الفعل بدليل يدل على الوجوب, فيكون الفعل للوجوب.

 ذهب مالك إلى وجوب الدلك. الثاين: القول 

والصحيح القول األول, إال إذا كان الماء ال يصل إلى البشرة فيجب, ال لوجوب 

                                                           

 (. 3202(, والحديث يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل )422أخرجه ابن ماجه ) (1)
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 الدلك, ولكن ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

وبذلك تعلم الفرق بين المسح والغسل, فإن المسح ال يكون معه دلك, وال تمرير 

 ماء, بخالف الغسل.

 ملسو هيلع هللا ىلص عال النيبقسام أفأ: 

 تنقسم إلى أقسام:  ملسو هيلع هللا ىلصأفعال النبي 

     منها ما يكون على الجبلية.األول: 

 ومنها ما يأيت على الخصوصية.الثاين: 

 ومنها ما يأيت على التعبد, واألصل فيه االستحباب.الثالث: 
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 لرأسه ماء غير فضل يديهأخذ ألذنيه ي 

ُه َرَأى »: َوَعنْهُ ) – 42 َيْأُخُذ َِلُُذَنْيِه َماًء ِخاَلَف اْلَماِء الَِّذي َأَخَذ  - ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِيَّ َأنَّ

  .(1) «لَِرْأِسهِ 
ُّ
 .َأْخَرَجُه اْلَبْيَهِقي

َوُهَو , (2) «َوَمَسَح بَِرْأِسِه بَِماٍء َغْيَر َفْضِل َيَدْيهِ »: َوُهَو ِعنَْد ُمْسلِم  مِْن َهَذا اْلَوْجِه بَِلْفظ  

  (.اْلَمْحُفوظُ 

  الشرح: 

 .فضل يديهساق المصنف الحديث لبيان مسح األذنين بماء غير 

 شاذ, وذلك ألمور: يف الباب حديث عبد اهلل بن زيد و فائدة:

 حكم عليه العلماء بالشذوذ لمخالفته لما ثبت يف صحيح مسلم.األول: 

 .المسحأن األذنين من الرأس, وهما تابعتان له يف الثاين: 

 لباين قال اْلمام األ  ( 424 -2/423يف الضعيفة:)  اختلف يف هذا

 -الحديث على ابن وهب, فالهيثم بن خارجة وابن مقالص وحرملة بن يحيى 

رووه عنه باللفظ األول الذي فيه أخذ الماء الجديد  -والعهدة يف ذلك على البيهقي 

 ألذنيه. 

عنه باللفظ  وخالفهم ابن معروف وابن سعيد األيلي وأبو الطاهر, فرووهقال: 

اآلخر الذي فيه أخذ الماء لرأسه لم يذكر األذنين, وقد صرح البيهقي بأنه أصح كما 

 "سبق, ومعنى ذلك أن اللفظ األول شاذ, وقد صرح بشذوذه الحافظ بن حجر يف 

                                                           

ومنهم شيخنا  ,وقد حكم عليه العلماء بالشذوذ ,«هذا إسناد صحيح: »وقال (307)أخرجه البيهقي ( 1) 

 .(47)الحجوري يف تحقيق الصغرى 

 «.وهذا أصح من الذي قبله: »(300)كربى وقال البيهقي يف ال (,234)أخرجه مسلم ( 2) 
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, وال شك يف ذلك عندي ألن أبا الطاهر وسائر الثالثة قد تابعهم ثالثة "بلوغ المرام 

واسمه أحمد بن عبد  -إبراهيم األزرق, وابن أخي بن وهب آخرون, وهم حجاج بن 

( , وسريج بن 240/  1) "صحيحه  "الرحمن بن وهب, أخرجه عنهما أبو عوانة يف 

(, وال ريب أن اتفاق الستة على الرواية أولى بالرتجيح 41/  4النعمان عند أحمد )

 اهـمن رواية الثالثة عند المخالفة. 

 ضاء الوضوء مباء نديد:حكم تغسل كل عضو من أع 

السنة أن يكون كل عضو يغسل ماء جديد, فيغسل وجهه بماء غير فضل يديه, 

 ويغسل يديه بماء غير فضل وجهه, ويمسح رأسه بماء غير فضل يديه.

جديًدا  اأنه أخذ ألذنيه ماءً  ملسو هيلع هللا ىلصاألذنان شأهنما شأن الرأس, فلم يثبت عن النبي و

 يف زاد المعاد.  ابن القيم  عند الوضوء, وقد نص على ذلك اْلمام

ه أن تكون األذنان عضًوا يؤخذ ماء جديدا لألذنين, يلزم منأن القول بأنه  :الثالث

 مستقاًل, وال قائل به.

 .{ من خن }: األصل يف الرأس واألذنان المسح, لقول اهلل و
, أنه يضع السبابتين يف داخل تقدم من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص و

 , ويدير ويمسح بإهباميه ظاهر أذنيه.أذنيه

 .ابن عباس  عنوجاء ذلك أيًضا 

واهلل , مسح الرأس ركن من أركان الوضوء, وال يتم وضوء أحد إال بمسحهو

 .الموفق
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 إطالة الغرة والتحجيلفضل الوضوء و

  -  - َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ) – 43
ِ
تِي »َيُقوُل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل إِنَّ ُأمَّ

َتُه  ِليَن، ِمْن َأَثرِ اْلُوُضوِء، َفَمِن اْسَتَطاَع ِمنُْكْم َأْن ُيطِيَل ُغرَّ ا ُمَحجَّ َيْأُتوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ُغرًّ

ْفُظ لُِمْسلِم   .(1) «َفْلَيْفَعْل    (.ُمتََّفٌق َعَلْيِه, َواللَّ

 الشرح: 

  .وضوءساق المصنف الحديث لبيان فضل ال

أمة اْلجابة, وأما أمة الدعوة فمنهم الكافر, والمنافق,  :أي «إن أمتي»قوله: 

, َقاَل: َخَطَب والدليل على ذلك ما ثبت يف الصحيحين من حديث اْبِن َعبَّاس  

 
ُّ
ُكْم َمْحُشوُروَن إَِلى اهَّللِ ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًَل، »َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي  ڄ ڦ ڦ            ڦ }إِنَّ

َل َمْن ُيْكَسى َيْوَم [104]اَلنبياء:  {چ  چ            ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ، ُثمَّ إِنَّ َأوَّ

َماِل، َفَأُقوُل: َيا رَ  تِي، َفُيْؤَخُذ بِِهْم َذاَت الشِّ ُه ُيَجاُء بِرَِجاٍل ِمْن ُأمَّ بِّ الِقَياَمِة إِْبَراِهيُم، َأَلَ إِنَّ

الُِح: َأْصَحابِي، َفُيَقاُل: َلَ َتْدِري     ۈ}َما َأْحَدُثوا َبْعَدَك، َفَأُقوُل َكَما َقاَل الَعْبُد الصَّ

يَن  [111]المائدة:  { ەئ}، إَِلى َقْولِِه {ٴۇ ۈ َفُيَقاُل: إِنَّ َهُؤَلَِء َلْم َيَزاُلوا ُمْرَتدِّ

 . (2) «َعَلى َأْعَقابِِهْم ُمنُْذ َفاَرْقَتُهمْ 

                                                           

مدرج من كالم أبي هريرة « فمن استطاع...»وقوله:  (,244)ومسلم  (,134)أخرجه البخاري ( 1) 

من استطاع أن »وفيه قال نعيم المجمر: ال أدري قول  (2/334)رضي اهلل عنه, فقد أخرجه أحمد 

وهو يف و من قول أبي هريرة رضي اهلل عنه. من قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, أ« يطيل غرته

 واهلل أعلم. ( لشيخنا الحجوري4تخريج الصغرى )

( من حديث أنس رضي اهلل 2304(, وجاء يف مسلم )2740(, ومسلم )4040أخرجه البخاري ) (2)

 (.2200عنه, وجاء من حديث ابن مسعود يف مسلم )
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 وجاء يف الصحيحين أيًضا من حديث َسْهَل بْ 
َّ
, َيُقوُل: َسِمْعُت النَّبِي , ملسو هيلع هللا ىلصَن َسْعد 

َأَنا َفَرُطُكْم َعَلى الَحْوِض، َفَمْن َوَرَدُه َشرَِب ِمنُْه، َوَمْن َشرَِب ِمنُْه َلْم َيْظَمْأ َبْعَدُه »َيُقوُل: 

:  «ُهمْ َأَبًدا، َلَيرُِد َعَليَّ َأْقَواٌم َأْعرُِفُهْم َوَيْعرُِفونِي، ُثمَّ ُيَحاُل بَْينِي َوَبْينَ  َقاَل َأُبو َحاِزم 

 , ُثُهْم َهَذا, َفَقاَل: َهَكَذا َسِمْعَت َسْهاًل,  -َفَسِمَعنِي النُّْعَماُن ْبُن َأبِي َعيَّاش  َوَأَنا ُأَحدِّ

, َلَسِمْعُتُه َيِزيُد فِيِه َقاَل:  -َفُقْلُت: َنَعْم, َقاَل: َوَأَنا   الُخْدِريِّ
ُهْم إِنَّ »َأْشَهُد َعَلى َأبِي َسِعيد 

َل َبْعِدي ُلوا َبْعَدَك، َفَأُقوُل: ُسْحًقا ُسْحًقا لَِمْن َبدَّ  . (1)«ِمنِّي، َفُيَقاُل: إِنََّك َلَ َتْدِري َما َبدَّ

, وهو يجيئون يوم القيامة, ولهم ميزة عن غيرهم :أي «يأتون يوم القيامة»قوله: 

 .التحجيل

 .ملسو هيلع هللا ىلصاص بأمة النبي هبذا الحديث استدل بعض أهل العلم على أن الوضوء خو

, ملسو هيلع هللا ىلصأن الغرة والتحجيل خاص بأمة النبي بوعلى القول بعدم الخصوصية, قيل: 

 أي أن هذا الجزاء ال يكون إال لهم.

هي لمعة بيضاء تكون يف جبهة الفرس, فيكرم اهلل الغرة:  «غًرا محجلين»قوله: 

 يره.المؤمن بميزة تكون يف جبهته يوم القيامة, كهذه اللمعة, تميزه عن غ 

قد قيل: بأنه ال يسمى وهو بياض يكون يف ثالث قوائم من الفرس, والتحجيل: 

 تحجياًل إال إذا كان على هذه الصفة.

  :ويف صحيح مسلم
ِ
َأَتى اْلَمْقُبَرَة, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث َأبِي ُهَرْيَرَة, َأنَّ َرُسوَل اهلل

اَلُم َعَلْيُكْم َداَر َقْوٍم ُمْؤِمنِيَن، َوإِنَّ » ا َقْد َرَأْينَا السَّ ا إِْن َشاَء اهَّللُ بُِكْم ََلِحُقوَن، َوِدْدُت َأنَّ

 َقاَل:  «إِْخَواَننَا
ِ
َأْنتُْم َأْصَحابِي َوإِْخَواُننَا الَِّذيَن َلْم »َقاُلوا: َأَوَلْسنَا إِْخَوانََك؟ َيا َرُسوَل اهلل

 َفَقاَل: َفَقاُلوا: َكْيَف َتْعِرُف َمْن َلْم َيْأِت  «َيْأُتوا َبْعُد 
ِ
تَِك؟ َيا َرُسوَل اهلل َأَرَأْيَت »َبْعُد مِْن ُأمَّ

                                                           

حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه يف مسلم  (, وجاء من2200(, ومسلم )0020أخرجه البخاري ) (1)

(240.) 
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َلٌة َبْيَن َظْهَرْي َخْيٍل ُدْهٍم بُْهٍم َأََل َيْعرُِف َخْيَلُه؟ َقاُلوا: بََلى  «َلْو َأنَّ َرُجاًل َلُه َخْيٌل ُغرٌّ ُمَحجَّ

 َقاَل: 
ِ
ِلينَ »َيا َرُسوَل اهلل ا ُمَحجَّ ُهْم َيْأُتوَن ُغرًّ ِمَن اْلُوُضوِء، َوَأَنا َفَرُطُهْم َعَلى اْلَحْوِض  َفإِنَّ

ُهْم قَ  الُّ ُأَناِديِهْم َأََل َهُلمَّ َفيَُقاُل: إِنَّ ْد َأََل َلُيَذاَدنَّ ِرَجاٌل َعْن َحْوِضي َكَما ُيَذاُد اْلَبِعيُر الضَّ

ُلوا َبْعَدَك َفَأُقوُل ُسْحًقا ُسْحًقا  .(1) «َبدَّ

وإلى الغرة والتحجيل هي من أثر الوضوء أن هذه  :أي «من أثر الوضوء» قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصهنا حديث النبي 

أبي  قولفهذه من : «فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل»قوله:  أما

 دل على االدراج بأمور: , وإنما أدرجها يف الحديث نعيم المجمر, وقد استُ هريرة 

 ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة وضوء النبي  أن هذه الزيادة مخالفة لما ثبت من األحاديثاألول: 

 بعدم الزيادة على أعضاء الوضوء.

 هي مخالفة لظاهر القرآن فإن القرآن قد حدد هذه المواطن.الثاين: 

اْلمام أحمد بتشكك نعيم المجمر يف هذه الزيادة,  هأن الحديث قد أخرجالثالث: 

 ؟, أم من قول أبي هريرة ملسو هيلع هللا ىلصهل هي من قول النبي 

ُأ  وقد جاء يف صحيح مسلم َعنْ  , َقاَل: ُكنُْت َخْلَف َأبِي ُهَرْيَرَة, َوُهَو َيَتَوضَّ َأبِي َحاِزم 

اَلِة َفَكاَن َيُمدُّ َيَدُه َحتَّى َتْبُلَغ إِْبَطُه َفُقْلُت َلُه: َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َما َهَذا اْلُوُضوُء؟ َفَقاَل  : َيا لِلصَّ

وَخ َأْنُتْم َهاُهنَا؟ َلْو َعلِْمُت أَ  ْأُت َهَذا اْلُوُضوَء, َسِمْعُت َخلِيلِي َبنِي َفرُّ نَُّكْم َهاُهنَا َما َتَوضَّ

 .(2) «َتْبُلُغ اْلِحْلَيُة ِمَن اْلُمْؤِمِن، َحْيُث َيْبُلُغ اْلَوُضوءُ »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص

, وإن زادبلغ الوضوء إلى حيث ي من الحديث أن الحلية تكون ففهم أبو هريرة 

 .تكون فقط يف مواطن الوضوءالحلية بينما ذهب الجمهور إلى أن 

                                                           

 (.240أخرجه مسلم ) (1)

 (.220أخرجه مسلم ) (2)
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ال تكون يف غير هذه  الحليةوزعم أن  ذا جزم شيخ اْلسالم ابن تيمية هبو

بسبب هذه الزيادة, ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب و المواطن.

 مجاوزة محل الفرض يف الوضوء.

 وذهب اْلمام مالك إلى عدم استحباب ذلك, وهي رواية عن أحمد, واختارها

, وعلى هذا القول علمائنا ومشايخنا, ومنهم اْلمام شيخ اْلسالم ابن تيمية 

, وهكذا شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه اهلل تعالى, واْلمام الوادعي 

 العثيمين رحمة اهلل عليه وغيرهم.

إال أنه قد ثبت يف صحيح مسلم أن المرفقين داخلة يف غسل اليدين, وأن الكعبين 

 اْلُمْجِمِر, َقاَل: َرَأْيُت َأَبا داخلة يف غس
ِ
ل الرجلين, كما يف حديث َعْن ُنَعْيِم ْبِن َعْبِد اهلل

ُأ َفَغَسَل َوْجَهُه َفَأْسَبَغ اْلُوُضوَء, ُثمَّ َغَسَل َيَدُه اْلُيْمنَى َحتَّى َأْشَرَع فِي  ُهَرْيَرَة  َيَتَوضَّ

فِي اْلَعُضِد, ُثمَّ َمَسَح َرْأَسُه, ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلُه اْلُيْمنَى  اْلَعُضِد, ُثمَّ َيَدُه اْلُيْسَرى َحتَّى َأْشَرعَ 

اِق  اِق, ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلُه اْلُيْسَرى َحتَّى َأْشَرَع فِي السَّ , ُثمَّ َقاَل: "َحتَّى َأْشَرَع فِي السَّ

أُ  ملسو هيلع هللا ىلصَهَكَذا َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ »  .فرق الرواية المعلة وهذه الرواية بينها وبين .(1) «َيَتَوضَّ

داخل يف الغسل, فيكون  هو أن المحل الذي بينه اهلل  فغاية ما يف هذه الرواية

 .واهلل الموفق .مفسر ومبين للقرآن ملسو هيلع هللا ىلصفعل النبي 

 

       

 

  

                                                           

 (.244أخرجه مسلم ) (1)
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 والطهور في الترجل والتنعل التيمن

ِلِه، ُيْعِجبُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن النَّبِيُّ »َقاَلْت:  -  - َعائَِشةَ  َوَعنْ ) – 44 ُن فِي َتنَعُّ ُه التََّيمُّ

هِ  ِلِه، َوُطُهوِرُه، َوفِي َشْأنِِه ُكلِّ  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1)«َوَتَرجُّ

  -  - َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ) – 42
ِ
ْأُتْم َفابَْدُءوا »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل إَِذا َتَوضَّ

َحُه اْبُن ُخَزْيَمةَ  ُة,َأْخَرَجُه اأْلَْرَبعَ  .(2)«بَِمَياِمنُِكمْ    (.َوَصحَّ

   الشرح: 

 .طهورساق المصنف الحديث لبيان فضيلة التيمن يف ال

 تفيد اللزوم واالستمرار.كان:  :«ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »قوله: 

 جك مق }: وقول اهلل ،{ ىق يف ىف يث }: ومثله قول اهلل 
 [.40]األحزاب:{  لك خك حك

ليمين وذلك لشرفها, وعلو رتبتها, اب البدءيعجبه  :أي «يعجبه التيمن» قوله:

وألهنا صفة أصحاب اليمين, فهم يتناولون, ويأكلون هبا, ويقدموهنا يف جميع شأهنم؛ 

 مما شأنه الطهارة, والكرامة.

وتكون اليسرى لما كان من أذى, ومع ذلك ال غنى لإلنسان عن اليدين, فإن 

                                                           

 .(40) (247)ومسلم  (,147)أخرجه البخاري ( 1)

وابن ماجه  (,472/ 2)« الكربى»والنسائي يف  (,1044)والرتمذي  (,4141)أخرجه أبو داود ( 2)

وابن  ,واللفظ البن ماجه, وهذا حديث صحيح. وأما لفظ أبي داود (107)وابن خزيمة  (,402)

كان إذا "وأما الرتمذي والنسائي فلفظهما: «. وإذا توضأتم فابدُءوا بأيامنكم ,إذا لبستم»فهو:  ,خزيمة

(, 3477وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح سنن أبي داود ). "لبس قميصا بدأ بميامنه

 (.  1303ادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )واْلمام الو
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 اليمنى بدون اليسرى تعجز عن كثير من أعمالها.

, َيُقوُل: إِنَّ , فهاك َأنََس ْبَن َمالِك  ملسو هيلع هللا ىلصلمسلم أن يعجبه ما يعجب النبي ينبغي لو

 
ِ
 لَِطَعام  َصنََعُه, َقاَل َأَنُس ْبُن َمالِك   ملسو هيلع هللا ىلصَخيَّاًطا َدَعا َرُسوَل اهلل

ِ
: َفَذَهْبُت َمَع َرُسوِل اهلل

  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
َب إَِلى َرُسوِل اهلل ا َوَمَرًقا, فِيِه ُدبَّاٌء َوَقِديٌد, َفَرَأْيُت ُخْبزً  ملسو هيلع هللا ىلصإَِلى َذلَِك الطََّعاِم, َفَقرَّ

 
َّ
بَّاَء ِمْن َحَواَلِي الَقْصَعةِ » ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي بَّاَء ِمْن َيْوِمئِذٍ », َقاَل: «َيَتَتبَُّع الدُّ  .(1)«َفَلْم َأَزْل ُأِحبُّ الدُّ

بِِه إَِلْيِه َسَأَل َعْن َمْوِضِع َطَعاًما َفإَِذا ِجيَء  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َيْصنَُع لِلنَّبِيِّ », َأبِي َأيُّوَب  عنو 

ا ُردَّ إَِلْيِه َسأََل َعْن َمْوِض  ِع َأَصابِِعِه َفيََتَتبَُّع َمْوِضَع َأَصابِِعِه، َفَصنََع َلُه َطَعاًما فِيِه ُثوٌم، َفَلمَّ

َحَراٌم ُهَو؟ َفَقاَل النَّبِيُّ ، َفِقيَل َلُه: لَْم َيْأُكْل، َفَفِزَع َوَصِعَد إَِلْيِه، َفَقاَل: أَ ملسو هيلع هللا ىلصَأَصابِِع النَّبِيِّ 

 .(2)«َأْو َما َكِرْهَت  -ا َتْكَرُه , َقاَل: َفإِنِّي َأْكَرُه مَ «ََل َولَكِنِّي َأْكَرُههُ : »ملسو هيلع هللا ىلص

 .يف لبسه للنعال, وأحكامها يأيت معنا إن شاء اهلل :أي «يف تنعله»قوله: 

 , َأنَّ من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :ومنه ما ثبت يف الصحيحين
ِ
إَِذا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل

َلُهَما ُتنْ  َماِل، لَِيُكِن الُيْمنَى َأوَّ َعُل اْنَتَعَل َأَحُدُكْم َفْليَْبَدْأ بِالَيِميِن، َوإَِذا َنَزَع َفْلَيبَْدْأ بِالشِّ

 .(3)«َوآِخَرُهَما ُتنَْزعُ 

يام شامل للبس الخفين, والنعلين, وما يف باهبما, وما يسمى هذه األوالتنعل: 

 بالجزمة.

, من حديث َجابِر   :باالستكثار منها, كما يف صحيح مسلم ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر النبي 

 
َّ
ُجَل ََل »َيُقوُل فِي َغْزَوة  َغَزْوَناَها:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت النَّبِي اْسَتْكثُِروا ِمَن النَِّعاِل، َفإِنَّ الرَّ

                                                           

 (.2041(, ومسلم )2002أخرجه البخاري ) (1)

 (.2023أخرجه مسلم ) (2)

 (.2000(, ومسلم )2722أخرجه البخاري ) (3)



   

  

241 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 .(1)«َيَزاُل َراكًِبا َما اْنَتَعَل 

 رجل عدة نعال؛ ألنه ربما تضيع إحداها, أو تنقطع.فال بأس أن يكون لل

ر, أو تقصير, أو هو ما يتعلق بالرأس من إزالة شعالرتجل:  «أو ترجله»قوله: 

  تقليم األظفار, وغير ذلك مما يتعاطاه اْلنسان.فيه: ويدخل مشط, أو غير ذلك, 

بشق الحالق أن يبدأ  كان يعجبه الرتجل, ولما حلق شعر رأسه أمر ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 

  .يف الصحيحين راسه األيمن, كما يف حديث أنس 

, إذا اغتسل بدأ بشق رأسه األيمن, ثم األيسر, ثم أفاض على رأسه ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

 .يف الصحيحين كما يف حديث عائشة 

 .ويف طهارته :أي «ويف طهوره»قوله: 

, َقاَلْت: َقاَل كان يبدأ بغسل الميامن, كما يف حديث ُأمِّ َعطِيََّة  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي حيث 

 
ُّ
 .(2)«اْبَدْأَن بَِمَياِمنَِها َوَمَواِضِع الُوُضوِء ِمنَْها»َلُهنَّ فِي َغْسِل اْبنَتِِه:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

 وسيأيت حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
ْأُتْم، »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل إَِذا َلبِْسُتْم، َوإَِذا َتَوضَّ

 .(3)«َفاْبَدُءوا بِأََياِمنُِكمْ 

وقد  ُوُضوَءهُ الذي يظهر واهلل أعلم أهنا على االستحباب, فمن بدأ بيساره صح و

حديث عثمان وعبد اهلل بن زيد  تقدم منو, ملسو هيلع هللا ىلصنبي بال أساء, من حيث أنه لم يتأسَّ 

ه غسل يد»: ملسو هيلع هللا ىلصأجمعين, أن النبي  وعلي وابن عباس والربيع والرباء وغيرهم, 

 أحكام اليمين عن, وقد تكلمنا «ى، ثم اليسرىاليمنى، ثم اليسرى، وغسل رجله اليمن

                                                           

 (.2004أخرجه مسلم ) (1)

 (.030(, ومسلم )140أخرجه البخاري ) (2)

الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل  وهو يف(, 402(, وابن ماجه )4141أخرجه أبو داود )( 3)

 (, وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري.1303)
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 شرحنا على عمدة األحكام. يف بتوسع

من اْلجمال بعد التفصيل, وهو من بليغ كالم عائشة  :هذا «ويف شأنه كله»قوله: 

 كان يعجبه التيمن يف جميع شؤونه, إال ما كان من إزالة  ملسو هيلع هللا ىلص, إذ تبين أن النبي

 األذى.

, وغيرهم, أن يأيت بإجمال بعد تفصيل, أو وهكذا فليكن المدرس, والكاتب

 بتفصيل بعد إجمال؛ ألن االستيعاب قد يتعذر.

إذا شرب من الماء ناول  ملسو هيلع هللا ىلصيضطجع على يمينه, وقد كان النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان النبي 

يأخذ بيمينه, ويناول بيمينه, ويف سنن أبي داود من  ملسو هيلع هللا ىلصمن على يمينه, وقد كان النبي 

اْلُيْمنَى لُِطُهوِرِه َوَطَعاِمِه، َوَكاَنْت  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت َيُد َرُسوِل اهَّللِ » , َقاَلْت:حديث َعاِئَشَة 

 .(1)«َيُدُه اْلُيْسَرى لَِخاَلئِِه، َوَما َكاَن ِمْن َأًذى

 أن تقديم اليمنى يف الوضوء سنة. أجمع العلماء علىتعالى:  قال النووي 

 واهلل ولي التوفيق

 

       

  

                                                           

(, وقال: إسناده 24(, وهو يف صحيح أبي داود األم لإلمام األلباين رحمه اهلل )33أخرجه أبو داود ) (1)

 صحيح, وكذا قال النووي, وهو على شرط مسلم. 
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 الناصية والخفالمسح على العمامة و

َأ، َفَمَسَح بِنَاِصَيتِِه،  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِيَّ »:  - َوَعْن اْلُمِغيَرةِ ْبِن ُشْعَبة  ) – 44 َتَوضَّ

ْينِ    (.ُمْسلِمٌ  َأْخَرَجهُ , (1)«َوَعَلى اْلِعَماَمِة َواْلُخفَّ

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان حكم المسح على العمامة

ال يرون المسح على العمامة,  فقهاءتجد جماهير ال ألة, أنوالعجب يف هذه المس

 مع ثبوت حديثها عند اْلمام مسلم وغيره.

وإذا تأملت كتب الجوامع والمعاجم, تجد أن علماء الحديث يذكرون هذه 

المسألة, وربما بوبوا عليها: باب المسح على العمامة, بل وزاد اْلمام النسائي وقال: 

: باب المسح على العمامة ة مع الناصية, وبعضهم يقولباب المسح على العمام

أغلب الفقهاء يخالفون هذا األمر, فعلى طالب العلم أن ال يغرت بكثرة والخمار, و

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنقوالت, وإنما يكون اغرتاره بالثابت عن النبي 

  قال الخطابي وقد اختلف أهل العلم  (:20 - 1/24) يف معالم السنن

 ة.يف المسح على العمام

 فذهب إلى جوازه جماعة من السلف الصالح رضوان اهلل عليهم. 

من فقهاء األمصار األوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو وقال به: 

 ثور وداود. 

 من خمسة أوجه.  ملسو هيلع هللا ىلصوقال أحمد قد جاء ذلك عن النبي 

كما  وشرط من جوز المسح على العمامة أن يعتم الماسح عليها بعد كمال الطهارة

                                                           

 .(204)أخرجه مسلم ( 1) 
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 يفعله من يريد المسح على الخفين.

 تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل: 

الرجلين الغسل, يف ؛ ألن األصل يف الرأس المسح, ويموهذا الشرط ال يستق

 . ولذلك اشرتط إدخال القدمين يف الخف على طهارة, كما سيأيت معنا إن شاء اهلل 

ال يمسح على العمامة التي  وروي عن طاوس أنه قالتعالى:  ثم قال الخطابي 

 ال تجعل تحت الذقن.

 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

 مامة هي ما عمَّ الرأس واستوعبه.وهذا قد يخالف فيه؛ ألن الع

وأبى المسح على العمامة أكثر الفقهاء, وتأولوا الخرب يف : ثم قال الخطابي 

بعض الرأس فال يمسحه  المسح على العمامة على معنى أنه كان يقتصر على مسح

 كله مقدمه ومؤخره وال ينزع عمامته من رأسه وال ينقضها. 

ثم قال ومسح  ُوُضوَءهُ وهو أنه وصف  ;وجعلوا خرب المغيرة بن شعبة كالمفسر له

بناصيته وعلى عمامته فوصل مسح الناصية بالعمامة. وإنما وقع أداء الواجب من 

له كما روي  االرأس وصارت العمامة تبعً مسح الرأس بمسح الناصية إذ هي جزء من 

أنه مسح أسفل الخف وأعاله, ثم كان الواجب يف ذلك مسح أعاله وصار مسح 

 أسفله كالتبع له. 

أن اهلل تعالى فرض مسح الرأس وحديث ثوبان محتمل للتأويل فال واألصل: 

 يرتك األصل المتيقن وجوُبه بالحديث المحتمل. 

قد أبعد ألن الخف يشق نزعه ونزع العمامة ال ومن قاسه على مسح الخفين ف

 اهـ يشق.
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  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

, وما ملسو هيلع هللا ىلصوهذا القول منه غير مرضي, فإن المسح على العمامة ثابت عن النبي 

 اهـ.تعين المصير إليه - ملسو هيلع هللا ىلص -ثبت عن النبي 

 .ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر :وقال ابن المنذر كما يف الفتح

لثابتة, إلى إعالل األحاديث ا يف شرح معاين اآلثارفقد ذهب   :اوي وأما الطح

ثابت, وإنما أعلت  حديث بالل , مع أن بالل ة, وحديث المغيرة بن شعب سواء

 بعض طرقه.

 ( 143 - 141/ 1قال اْلمام الرتمذي يف سننه :)" باب ما جاء يف المسح

 ."على العمامة

 ": ملسو هيلع هللا ىلصبي أن الن ثم استدل بحديث المغيرة 
ُّ
َأ النَّبِي ْيِن  ملسو هيلع هللا ىلصَتَوضَّ َوَمَسَح َعَلى الُخفَّ

 , "َوالِعَماَمةِ 

 َقاَل َبْكٌر: َوَقْد َسِمْعُتُه مَِن اْبِن اْلُمِغيَرِة.

ار  فِي َهَذا الَحِديِث فِي َمْوِضع  آَخَر, َأنَُّه َمَسَح َعَلى َناِصَيتِِه  ُد ْبُن َبشَّ َوَذَكَر ُمَحمَّ

 َوِعَماَمتِِه.

ْد ُرِوَي َهَذا الَحِديُث مِْن َغْيِر َوْجه  َعِن اْلُمِغيَرةِ ْبِن ُشْعَبَة, َوَذَكَر َبْعُضُهْم اْلَمْسَح َوقَ 

 َعَلى النَّاِصَيِة َوالِعَماَمِة, َوَلْم َيْذُكْر َبْعُضُهْم النَّاِصَيَة.

َيُقوُل: َما َرَأْيُت بَِعْينِي وَسِمْعت َأْحَمَد ْبَن الَحَسِن َيُقوُل: َسِمْعُت َأْحَمَد ْبَن َحنَْبل  

 مِْثَل َيْحَيى ْبِن َسِعيد  الَقطَّاِن.

 َوفِي الَباِب َعْن َعْمِرو ْبِن ُأَميَِّة, َوَسْلَماَن, َوَثْوَباَن, َوَأبِي ُأَماَمَة.: قال 

 َحِديُث اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبََة َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.: قال أبو عيسى 

 َوُهَو َقْوُل 
ِّ
, َوُعَمُر,  ملسو هيلع هللا ىلصَغْيِر َواِحد  مِْن َأْهِل الِعْلِم مِْن َأْصَحاِب النَّبِي مِنُْهْم: َأُبو َبْكر 
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, َوَأْحَمُد, َوإِْسَحاُق َقاُلوا: َيْمَسُح َعَلى الِعَماَمِة.
ُّ
 َوَأَنٌس, َوبِِه َيُقوُل األَْوَزاِعي

  وَقاَل َغيُْر َواِحد  مِْن َأْهِل الِعْلِم مِْن َأْصَحاِب 
ِّ
اَل َيْمَسُح َعَلى , َوالتَّابِِعيَن: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

 , , َوَمالِِك ْبِن َأنَس  الِعَماَمِة إاِلَّ َأْن َيْمَسَح بَِرْأِسِه َمَع الِعَماَمِة, َوُهَو َقْوُل ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

.
ِّ
افِِعي  َواْبِن اْلُمَباَرِك, َوالشَّ

اِح  وَسِمْعت الَجاُروَد ْبنَ قال أبو عيسى رحمه:  يَع ْبَن الَجرَّ
ُمَعاذ  َيُقوُل: َسِمْعُت َوكِ

 َيُقوُل: إِْن َمَسَح َعَلى الِعَماَمِة ُيْجِزُئُه لأِلََثِر.

ْحَمِن ْبِن َأبِي َلْيَلى, َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة, َعْن  :ذكر الرتمذيو ما جاء َعْن َعْبِد الرَّ

 ,  "باِلَل 
َّ
ْيِن َوالِخَمارِ َمَسَح َعَلى الخُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي  اهـ. "فَّ

 :ذكر حاال  مسح الرأس 

حيث  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان الرأس مكشوًفا, فيجب تعميمه بالمسح, كما فعل النبي  األولى:

ُهَما إَِلى الَمَكاِن الَِّذي »مسح رأسه,  ِم َرْأِسِه َحتَّى َذَهَب بِِهَما إَِلى َقَفاُه، ُثمَّ َردَّ َبَدَأ بُِمَقدَّ

 .(1) «َغَسَل ِرْجَلْيهِ  َبَدَأ ِمنُْه، ُثمَّ 

ميع إذا كان الرأس عليه العمامة, فإذا كانت العمامة قد استوعبت ج الثانية:

وهذا عليه حديث المغيرة وحديث الرأس, فهنا يمسح على العمامة, ويكتفى بذلك, 

 .بالل 

فإنه يمسح على العمامة, وعلى  كون معتًما ولكن قد ظهرت ناصيته,أن يالثالثة: 

 أسه.مقدم ر

 أو نزعها من أجل المسح على تحري لبس العمامة من أجل المسح عليها,  وأما

يف حديث أنه  ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا الموطن, أنه لم يثبت عن النبي  ذكر ابن القيم قد ف الرأس:

أنه نزع العمامة من أجل أن  ملسو هيلع هللا ىلصلبس العمامة من أجل أن يمسح عليها, ولم يثبت عنه 

                                                           

 (.232(, ومسلم )172البخاري ) أخرجه  (1)
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 يمسح على الرأس.

ا فليكتِف بالمسح على العمامة, ومن كان مكشوف الرأس, فمن كان معتمً 

 فليكتِف بالمسح على شعره, وال يضره النزع للعمامة, أو لبس العمامة بعد ذلك.

 .وضوؤه للصالة :أي «توضأ ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »قوله: 

 هي مقدم الرأس, مما يلي الجبهة.الناصية:  «فمسح بناصيته»قوله: 

ه اْلنسان. العمامة: «وعلى العمامة»قوله:   هي ما يْعَتمُّ

  :شروط املسح على العمامة 

 : اشروطً مسح على العمامة اشرتط بعض الفقهاء لل

  أن تكون محنكة.األول: 

 أن تكون على ذكر.الثانية: 

 أن تكون ساترة لجميع الرأس.الثالثة: 

عه, استدالاًل بعموم هذا والصحيح أن األنثى تمسح على خمارها, وال تلزم بنز

المسح على العمامة هو المشهور من مذهب أحمد, حتى عده بعضهم و حديث.ال

 من مفاريده, واهلل المستعان.

 وليس هو من مفردات اْلمام أحمد, بل عليه جمهور أهل الحديث.

 .سيأيت باب المسح على الخفين يف موطنه إن شاء اهلل : «وعلى الخفين»قوله: 
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 الوضوء الترتيب فيحكم 

40 – ( 
ِ
  -  - َوَعْن َجابِر  ْبِن َعْبِد اهلل

ِّ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -فِي ِصَفِة َحجِّ النَّبِي

, َهَكَذا بَِلْفِظ اأْلَْمرِ  .(1)«اْبَدُؤوا بَِما بََدَأ اهَّللُ بِهِ »
ُّ
  .َأْخَرَجُه النََّسائِي

 (.(2)"بَِلْفِظ اْلَخَبرِ ": َوُهَو ِعنَْد ُمْسلِم  

  الشرح: 

 .نف الحديث لبيان الرتتيب يف الطهارةساق المص

هو أبو عبد اهلل جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام, : «جابر بن عبد اهَّلل »قوله: 

 , عدا بدر وأحد, منعه أبوه.ملسو هيلع هللا ىلصشهد المشاهد مع النبي 

, ومن المؤلفين, ومن فقهاء ملسو هيلع هللا ىلصوهو من المكثرين يف رواية الحديث عن النبي 

  شأنه آية الكاللة.يف , وأنزل اهلل الصحابة 

ففي سنن كفاًحا, ليس بينه وبينه ترجمان,  كلمه وأبوه أفضل منه إذ أن اهلل 

                                                           

وقال اْلمام األلباين رحمه اهلل يف اْلرواء  ,«َفاْبَدُءوا بَِما َبَدَأ اهلُل بِهِ »بلفظ:  (,2042)أخرجه النسائي ( 1) 

مخالفين  ,شاذ ال يثبت؛ لتفرد الثوري وسليمان به "ابدءوا": إن هذا اللفظ: (: وجملة القول120)

وال يمكن القول  ,. فهو الصواب"نبدأ "وقد قالوا:  ,سبق ذكرهم وهم سبعةفيه سائر الثقات الذين 

وتكلم به صلى اهلل عليه وسلم مرة واحدة عند صعوده  ,بتصحيح اللفظ اآلخر ألن الحديث واحد

 "وهو ما ذكرنا. وقد أشار إلى ذلك العالمة ابن دقيق العيد يف  ,فال بد من الرتجيح ,على الصفا

والحديث يف "بعد أن ذكر هذا اللفظ من رواية النسائي:  (24رقم ) "األحكام اْللمام بأحاديث 

والمخرج  ,واألكثر يف الرواية هذا ,ال بصيغة األمر  "أبدأ  "و "نبدأ  "لكن بصيغةالخرب  "الصحيح"

جميع الروايات ( 20-24)ورجح شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى اهـ ."للحديث واحد 

 مر, واهلل أعلم.بالجمع واْلفراد واأل

 . (042)وسيأيت الحديث برقم « أبدأ»أي: بلفظ:  (,1217)أخرجه مسلم ( 2) 
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ِ
، َفَقاَل لِي: َيا ملسو هيلع هللا ىلصلَِقَينِي َرُسوُل اهَّللِ », َيُقوُل: الرتمذي من حديث َجابَِر بَْن َعْبِد اهلل

َوَدْينًا، َقاَل:  ُتْشِهَد َأبِي، َوَتَرَك ِعَياًَل َجابُِر َما لِي َأَراَك ُمنَْكِسًرا؟ ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهَّللِ اْس 

َم اهَّللُ َأَحًدا قَ  ُرَك بَِما َلِقَي اهَّللُ بِِه َأَباَك؟ َقاَل: َبَلى َيا َرُسوَل اهَّللِ. َقاَل: َما َكلَّ طُّ إَِلَّ َأَفالَ ُأَبشِّ

َمُه كَِفاًحا. َفقَ  اَل: َيا َعْبِدي َتَمنَّ َعَليَّ ُأْعطَِك. َقاَل: َيا ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب، َوَأْحَيا َأَباَك َفَكلَّ

بُّ  ُهْم إَِلْيَها َلَ ُيْرَجُعوَن َربِّ ُتْحيِينِي َفُأْقَتَل فِيَك َثانِيًَة. َقاَل الرَّ ُه َقْد َسَبَق ِمنِّي َأنَّ : إِنَّ

 .(1)«{ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ}َقاَل: َوُأْنِزَلْت َهِذِه اْلَيُة: 

 ملسو هيلع هللا ىلصإذ أن أطول األحاديث يف وصف حجة النبي : «ملسو هيلع هللا ىلصجة النبي يف صفة ح»قوله: 

جابر بن عبد اهلل هو ما أخرجه اْلمام مسلم يف صحيحه, وجاء عند غيره, من حديث 

وسيأيت يف كتاب الحج ,. 

بلفظ األمر, حكم عليها العلماء بالشذوذ, إذا : «ابدؤوا ما بدأ اهَّلل به»قال: قوله: 

 تفرد هبا إبراهيم بن هارون.

وهو المخرج يف صحيح , «أبدأ بما بدأ اهَّلل به»ورواه األئمة بلفظ الخرب, أي بلفظ: 

 مسلم, وما يف الصحيح مقدم على غيره.

 هذه طريقة من طرق الرتجيح بين األحاديث. فائدة:

أن الحديث إذا أخرجه الشيخان, أو أحدهما, ثم تركا منه لفظة, أو جاءا به من 

ج الصحيحين أو أحدهما ما يخالفهما, الغالب أنه على هيئة أخرى, وجاء يف خار

 يقدم ما يف الصحيح, والقاعدة ليست مطردة.

 

                                                           

(, وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح الجامع 100(, وابن ماجه )3010أخرجه الرتمذي )( 1)

 (. 1341(, ويف صحيح الرتغيب والرتهيب )0002)
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 :حكم الرتتيب بني األعضاء يف الوضوء 

 َتَعاَلى: 
ِ
 ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ }يقول اهلل

 . [4المائدة: ] {ٺ ٺ ٺ     ٺ ڀ

بل ل العلم, لوضوء, عند الجمهور من أهفالرتتيب واجب بين أعضاء الوضوء يف ا

 بعض أهل العلم من الشروط. هجعل

 الرتتيب يف العضو الواحد, أي بين اليمين والشمال, إنما هو من المستحبات.أما و

 سقوط الرتتيب: 

 ذهب بعض أهل العلم إلى سقوطه.

وذهب أكثرهم إلى عدم سقوطه, ويتعين على من نسي الرتتيب أن يعيد الوضوء, 

 وهذا هو المذهب الراجح.

فإنه معذور  الحكم, وقد مضى على صالته وهو يف هذا الحال,ب إذا كان جاهاًل إال

 بالجهل.

 :حكم املواالة يف الوضوء 

 ., وهو المواالة بين األعضاءعليهوهذا هو األمر الثاين الذي يستدل بالحديث 

إذا شغل بأمر خارجي, أدى إلى حصول عدم المواالة, فيستمر يف وضوئه مع ف

 ية.استحضار الن

 فهي واجبة عند أحمد, وهو قول األوزاعي, وأحد قولي اْلمام الشافعي.

 .نقل حنبل عن أحمد أهنا غير واجبةو

 َتَعاَلى:  عدم المواالةو
ِ
 پ ٻ ٻ }قول أبي حنيفة, لظاهر اآلية, َوهي َقْوِل اهلل

 ٺ     ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ
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 . [4المائدة: ] {ٺ ٺ

, لغير ما عذر, حتى يشعر أنه خرج من الوضوء, لكن الصحيح أنه ال يرتك المواالة

 ثم عاد إليه.

 ما جرى به العرف. على شيء يف تحديد ذلك, ولكن ملسو هيلع هللا ىلصلم يرَو عن النبي و

تستفيدوهنا يف باب العقائد ويف غيرها من األبواب, وهو أن حنبل بن  فائدة:

دات, عدة تفر إسحاق, ابن أخي أحمد بن حنبل, قد تفرد عن عمه أحمد بن حنبل 

 ال يوافق عليها.قد يف الفقه, والعقيدة, و

مام أحمد قال: ال ابن قدامة يف مقدمة لمعة االعتقاد, أن اْل ذكرهومن ذلك ما 

فكان توجيه أهل العلم لهذه اللفظة, أهنا: ال كيف كما يقوله الممثلة,  كيف, ال معنى.

 وال معنى كما يقول المعتزلة.

ه اللفظة عن أحمد, و الذي تفرد برواية هذولكن الصحيح أن حنبل بن إسحاق ه

 همي, وغيرالمروذإذ أن األئمة األثبات, كعبد اهلل, وصالح, وأبي بكر , فهي شاذة عنه

 بمثل هذه. من تالميذ أحمد لم يأتوا

, «أبدأ بما بدأ اهَّلل به»واالستدالل هبذا الحديث إنما عن طريق العموم:  فائدة:

 .واهلل أعلم, يفيد االستحباب ملسو هيلع هللا ىلصوفعل النبي 
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 دخول المرفقين في الوضوء

َأ َأَداَر اْلَماَء َعَلى ُمْرَفَقْيهِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن النَّبِيَّ »َقاَل:  --َوَعنْهُ ) – 47 , (1)«إَِذا َتَوضَّ

 بِإِْسنَاِد َضِعيف  
ُّ
اَرُقْطنِي   (.َأْخَرَجُه الدَّ

 .غسل اليدينساق المصنف الحديث لبيان دخول المرفقين يف   الشرح: 

, الذي علقه اْلمام البخاري يف صحيحه من حديث جابر بن عبد اهلل  فائدة:

, ضعيف على «الديان اأن الملك، أن»طريق محمد بن عبد اهلل بن عقيل, حديث: 

 الراجح, والبخاري يرى أنه حسن الحديث.

 ,يغني عن هذه اللفظة, حديث أبي هريرة : «أدار الماء على مرفقيه»قوله: 

 اْلُمْجِمِر, َقاَل: 
ِ
ُأ "وهو يف صحيح مسلم, َعْن ُنَعْيِم ْبِن َعْبِد اهلل َرَأْيُت َأَبا ُهَرْيَرَة َيَتَوضَّ

َفَغَسَل َوْجَهُه َفَأْسَبَغ اْلُوُضوَء, ُثمَّ َغَسَل َيَدُه اْلُيْمنَى َحتَّى َأْشَرَع فِي اْلَعُضِد, ُثمَّ َيَدُه 

اْلَعُضِد, ُثمَّ َمَسَح َرْأَسُه, ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلُه اْلُيْمنَى َحتَّى َأْشَرَع فِي  اْلُيْسَرى َحتَّى َأْشَرَع فِي

اِق  اِق, ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلُه اْلُيْسَرى َحتَّى َأْشَرَع فِي السَّ َهَكَذا َرَأْيُت َرُسوَل  ", ُثمَّ َقاَل: "السَّ

 
ِ
ُأ. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َيَتَوضَّ

       

                                                           

وأبوه ضعيف على  ,م بن محمد بن عبد اهلل بن عقيل مرتوكوفيه القاس (,202)أخرجه الدارقطني ( 1) 

ويغني عنه ما  (,2040وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة ) ,الصحيح من قولي العلماء

 ,فغسل وجهه ,رأيت أبا هريرة يتوضأ "عن نعيم بن عبد اهلل بن المجمر قال: ( 244)أخرجه مسلم 

...  ,ثم يده اليسرى حتى أشرع يف العضد ,نى حتى أشرع يف العضدثم غسل يده اليم ,فأسبغ الوضوء

 .  "ثم قال: هكذا رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتوضأ 
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 التسمية في الوضوء

  -  - َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ) – 40
ِ
ََل ُوُضوَء لَِمْن لَْم »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 (.َداُوَد, َواْبُن َماَجْه, بِإِْسنَاد  َضِعيف   َأْخَرَجُه َأْحَمُد, َوَأُبو .(1)«َيْذُكرِ اْسَم اهَّللِ َعَلْيهِ 

 .(2)(--: َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيد  َولِلرتْمِِذيِّ ) – 20

 .(3)َنْحُوُه  - -)َوَأبِي َسِعيد   – 21

ءٌ "َقاَل َأْحَمُد: 
ْ
 .(4)("اَل َيْثُبُت فِيِه َشي

                                                           

. وقال اْلمام الرتمذي رحمه اهلل يف (300)وابن ماجه  (,101)وأبو داود  (,0417)أخرجه أحمد ( 1) 

ًدا "(: 10) العلل الكبير ُد ْبُن ُموَسى  -اريالبخ –َفَسَأْلُت ُمَحمَّ َعْن َهَذا اْلَحِديِث َفَقاَل: ُمَحمَّ

 اَل َبْأَس بِِه ُمَقاِرُب اْلَحِديِث 
ُّ
 اَل ُيْعَرُف َلُه َسَماٌع مِْن َأبِيهِ  ,اْلَمْخُزومِي

ُّ
َواَل  ,َوَيْعُقوُب ْبُن َسَلَمَة َمَدنِي

َبِيِه َسَماٌع مِْن َأبِي ُهَرْيَرَة. 
ِ
َسِمْعُت إِْسَحاَق ْبَن َمنُْصور  َيُقوُل: َسِمْعُت َأْحَمَد "ِعيَسى: َقاَل َأُبو ُيْعَرُف أل

وقال اْلمام , والقول ما قاله البخاري. "اَل َأْعَلُم فِي َهَذا اْلَباِب َحِديًثا َلُه إِْسنَاٌد َجيِّدٌ "ْبَن َحنَْبل  َيُقوُل: 

 ,والحافظ العسقالين ,المنذريوقواه  ,حديث صحيح"(: 00األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )

إنه "وقال ابن أبي شيبة:  ,"إنه حديث حسن أو صحيح"وقال الحافظ ابن كثير:  ,وحسنه ابن الصالح

 .  "ثبت

ًدا َعْن ": (14). وقال اْلمام الرتمذي رحمه اهلل يف العلل الكبير (22)أخرجه الرتمذي ( 2)  َفَسَأْلُت ُمَحمَّ

َوَرَوى ". ثم قال الرتمذي: "َلْيَس فِي َهَذا اْلَباِب َحِديٌث َأْحَسَن ِعنِْدي مِْن َهَذا"َهَذا اْلَحِديِث َفَقاَل: 

اِد ْبِن َسَلَمَة  ,َهَذا اْلَحِديَث َوكِيٌع  َبْيِر  ,َعْن َحمَّ َعْن َأبِي َبْكِر بِْن  ,َعْن َأبِي ثَِفال   ,َعْن َصَدَقَة َمْوَلى اْبِن الزُّ

  ,ُحَوْيطِب  
ِّ
والحديث حسنه اْلمام األلباين . "َوَهَذا َحِديٌث ُمْرَسٌل  ,َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعِن النَّبِي

 , والصحيح اْلرسال.(300رحمه اهلل يف صحيح الرتمذي )

دٌ : فقال( 17), وذكره الرتمذي يف العلل الكبير (11301)أخرجه أحمد ( 3)  -وهو البخاري-َقاَل ُمَحمَّ

ْحَمِن ْبِن َأبِي َسِعيد  ُمنَْكُر اْلَحِديِث.: ُرَبْيُح ْبُن َعبْ   ِد الرَّ

: اَل َأْعَلُم فِي َهَذا "ولفظ الرتمذي:  (,14/3/ 1)« مسائل ابن هانئ»كما يف ( 1) َقاَل َأْحَمُد ْبُن َحنَْبل 

 . "اْلَباِب َحِديًثا َلُه إِْسنَاٌد َجيِّدٌ 
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  الشرح: 

 .يف الوضوء التسميةساق المصنف الحديث لبيان حكم 

يف تلخيص الحبير, وخرج بضعفه,  ج طرقه الحافظ ابن حجر الحديث خرَّ و

 وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم.

 ل الحافظ ابن حجر قا َعْن َأبِي َوفِي اْلَباِب:  (:1/222) يف التلخيص

.  َوَأَنس 
ٍّ
 َوَأبِي َسْبَرَة َوُأمِّ َسبَْرَة َوَعلِي

 َسِعيد  َوَسِعيِد ْبِن َزْيد  َوَعائَِشَة َوَسْهِل ْبِن َسْعد 

العلماء مثله, بل إن جمع من أهل العلم يجزمون  وكلها لم تأت من وجه يصحح

 لم يثبت يف الباب شيء.أنه 

 اهـ. "َباُب التَّْسِمَيِة َعَلى ُكلِّ َحال  َوِعنَْد الِوَقاعِ " :وبوب اْلمام البخاري يف صحيحه

 حديث اْبِن َعبَّاس  عموم واستدل على ذلك ب
َّ
َلْو َأنَّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َيْبُلُغ النَّبِي

ْيَطاَن َما َرَزْقَتنَا، َأَحَدُكْم إَِذا َأَتى َأْهَلُه َقاَل بِاْسِم اهَّللِ،  ْيطَاَن َوَجنِِّب الشَّ ُهمَّ َجنِّْبنَا الشَّ اللَّ

هُ   .(1)«َفُقِضَي َبْينَُهَما َوَلٌد َلْم َيُضرُّ

  قال الحافظ  ( 1/220يف التخليص :) َوالظَّاِهُر َأنَّ َمْجُموَع اأْلََحاِديِث

ٌة َتُدلُّ َعَلى َأنَّ َلُه َأْص   اًل.َيْحُدُث مِنَْها ُقوَّ

 َوَقاَل َأُبو َبْكِر ْبُن َأبِي َشْيبََة: 
َّ
 َقاَلُه.  ملسو هيلع هللا ىلصَثَبَت َلنَا َأنَّ النَّبِي

اُر:   اَل َعَلى َأنَُّه َوَقاَل اْلَبزَّ
ِ
ٌل َوَمْعنَاُه َأنَُّه اَل َفْضَل لُِوُضوِء َمْن َلْم َيْذُكْر اْسَم اهلل َلكِنَُّه ُمَؤوَّ

.اَل َيُجوُز ُوُضوُء َمْن َلْم ُيَس   مِّ

 َعَلى َعَدِم ُوُجوِب التَّْسِمَيِة بَِحِديِث ِرَفاَعَة ْبِن رافع 
ّ
َل يتم »: َواْحَتجَّ اْلَبْيَهِقي

, الحديث ولم يذكر فيه «َصاَلُة َأَحِدُكْم َحتَّى ُيْسبَِغ الُْوُضوَء َكَما َأَمَر اهَّللُ َفَيْغِسَل َوْجَههُ 

 التسمية. 

                                                           

 (.1434(, ومسلم )141رواه البخاري )( 1)
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 َوابْ 
ُّ
 فِي اْستِْحَباِب التَّْسِمَيِة بَِحِديِث َمْعَمر  َعْن َواْسَتَدلَّ النََّسائِي

ُّ
ُن ُخَزْيَمَة َواْلبَْيَهِقي

 
ِّ
َوُضوًءا َفَلْم َيِجُدوا َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَثابِت  َوَقَتاَدَة َعْن َأَنس  َقاَل َطَلَب َبْعُض َأْصَحاِب النَّبِي

, َوَأْصُلُه فِي «توضؤوا بِْسِم اهَّللِ »َناِء َفَقاَل: َفَوَضَع َيَدُه فِي اْْلِ  «َهْل َمَع َأَحٍد ِمنُْكْم َماٌء؟»

ْفَظِة َواَل َداَلَلَة فِيَها َصِريَحٌة لَِمْقُصوِدِهْم َوَقْد َأْخَرَج َأْحَمُد  ِحيَحْيِن بُِدوِن َهِذِه اللَّ الصَّ

.  مِْثَلُه مِْن َحِديِث ُنَبْيح  اْلَعنَِزيِّ َعْن َجابِر 

 ى: تعال َوَقاَل النََّوِويُّ 

ُكلُّ َأْمرٍ ِذي َباٍل ََل ُيْبَدُأ فِيِه بِبَْسِم »ُيْمكُِن َأْن ُيْحَتجَّ فِي اْلَمْسَأَلِة بَِحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة: 

 .«اهَّللِ َفُهَو َأْجَذمُ 

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد  

كما هو مخرج يف إرواء الغليل فيه قرة بن عبد الرحمن ال يثبت الحديث ضعيف 

 .غيرهو

 :حكم التسمية يف الوضوء 

يف حكم التسمية يف الوضوء إلى  من مجموع هذه األحاديث اختلف العلماء

  :أقوال

من ترك التسمية عند الوضوء وضوء  ذهب بعض أهل العلم إلى بطالن األول:

عامًدا, كإسحاق بن راهويه, حيث قال: إن ترك التسمية عامًدا أعاد الوضوء, وإن كان 

 أو متأواًل أجزأه, أفاده الرتمذي.ناسًيا, 

 القول بوجوب التسمية, من مفردات مذهب اْلمام أحمد.الثاين: 

جمهور أهل العلم أن التسمية سنة يف الوضوء, وهذا هو الصحيح قول  الثالث:

 واهلل أعلم.

 فمن توضأ ولم يسِم اهلل فوضوؤه صحيح, وصالته صحيحة.
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شروط, لثبتت يف أحاديث صحيحة, يف ولو كانت التسمية من الواجبات, أو ال

 .ملسو هيلع هللا ىلصنقل وضوء النبي  علىكانوا حريصين  الصحيحين, وغيرهما, فإن الصحابة 

إذا نص العلماء على عدم ثبوت حديث يف الباب, فيكون جمعنا بعد ذلك  فائدة:

التحقيق الغالب أننا عند لطرق الحديث إنما هو من باب الفائدة, وزيادة االطالع, و

 .قولهم, وال مناص من ذلك سنرجع إلى

 واهلل أعلم.
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 الفصل بين المضمضة واالستنشاق

ف  ) – 22 ِه َوَعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرِّ  -–, َعْن َأبِيِه, َعْن َجدِّ
ِ
 -َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل اهلل

ْستِنَْشاِق »: ملسو هيلع هللا ىلص
ِ

 (.َداُوَد بِإِْسنَاِد َضِعيف  َأْخَرَجُه َأُبو  .(1)«َيْفِصُل َبْيَن اْلَمْضَمَضِة َواَل

23 – ( 
ٍّ
َواْسَتنَْثَر  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُثمَّ َتَمْضَمَض »فِي ِصَفِة اْلُوُضوِء:  -  - َوَعْن َعلِي

  .(2)«َثاَلًثا، ُيَمْضِمُض َوَينْثُِر ِمَن الَْكفِّ الَِّذي َيْأُخُذ ِمنُْه اْلَماءَ 
ُّ
 (.َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد َوالنََّسائِي

 ْبِن َزْيد   َوَعنْ ) – 24
ِ
َيَدُه،  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأْدَخَل  ُثمَّ »فِي ِصَفِة اْلُوُضوِء:  -  - َعْبِد اهلل

  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ , (3) «َيْفَعُل َذلَِك َثاَلًثا َفَمْضَمَض َواْسَتنَْشَق ِمْن َكفٍّ َواِحَدٍة، 

 الشرح: 

 .االستنشاقلبيان القول يف الفصل بين المضمضة و :األحاديث  ساق المصنف 

كما يف  ملسو هيلع هللا ىلصحديث الباب لم يثبت, فال يستحب الفصل بينهما, والثابت عن النبي و

 ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِصم  اأْلَْنَصاِريِّ 
ِ
َوَكاَنْت َلُه  -, صحيح مسلم من حديث َعْبِد اهلل

ْأ َلنَا ُوُضوَء َرُسوِل اهَّللِ »َقاَل: قِيَل َلُه:  -ُصْحَبٌة  إَِناٍء َفَأْكَفَأ ِمنَْها َعَلى : َفَدَعا بِ ملسو هيلع هللا ىلصَتَوضَّ

َيَدْيِه َفَغَسَلُهَما َثاَلًثا، ُثمَّ َأْدَخَل َيَدُه َفاْسَتْخَرَجَها َفَمْضَمَض، َواْسَتنَْشَق ِمْن َكفٍّ َواِحَدٍة 

                                                           
. فإنه من "اتفق العلماء على ضعفه"وهو حديث ضعيف, قال النووي:  (,130)بو داود أخرجه أ( 1) 

 ,ومصرف مجهول ,وليث ضعيف ,والراوي له عن طلحة ليث بن أبي سليم ,طريق مصرف عن أبيه

, (17)وأبوه الصحيح فيه أنه ليس بصحابي. وضعفه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود 

وقال: طلحة هذا  ,سألت أبي عن هذا الحديث؟ فلم يثبته": (131)اتم يف العلل وقال ابن أبي ح

ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف؛ ولو كان طلحة بن مصرف لم  ,يقال: إنه رجل من األنصار

 .   "وضعفه ,من طريق المؤلف( 1/21). وأخرجه البيهقي يف الكربى "ُيْختلْف فيه

وصححه اْلمام وهو حديث صحيح ويشهد له ما بعده,  (,02)لنسائي وا (,111)أخرجه أبو داود  (2) 

 (. 040واْلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند ) (,100) األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن

 .(32)متفق عليه وهو جزء من الحديث المتقدم برقم ( 3) 



   

  

257 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 .(1)«َفَفَعَل َذلَِك َثاَلًثا

  قال اْلمام ابن القيم ( 172/ 1يف كتابه زاد المعاد:)  َوَكاَن َيَتَمْضَمُض 

, َوَتاَرًة بَِغْرَفَتيِْن, َوَتاَرًة بَِثاَلث  
َوَكاَن َيِصُل َبْيَن اْلَمْضَمَضِة  .َوَيْسَتنِْشُق, َتاَرًة بَِغْرَفة 

َْنِفِه, َواَل ُيْمكُِن فِي اْلَغْرَفِة إاِلَّ َهَذا
ِ
ْستِنَْشاِق, َفَيْأُخُذ نِْصَف اْلَغْرَفِة لَِفِمِه َونِْصَفَها أل

ِ
, َواال

ا َكاَن اْلَوْصَل  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَغْرَفَتاِن َوالثَّاَلُث َفيُْمكُِن فِيِهَما اْلَفْصُل َواْلَوْصُل, إاِلَّ َأنَّ َهْدَيُه  َوَأمَّ

ِحيَحيِْن  "َبْينَُهَما, َكَما فِي   ْبِن َزْيد   "الصَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّللِ »: مِْن َحِديِث َعْبِد اهلل

:«َواِحَدٍة، َفَعَل َذلَِك َثاَلًثا )َتَمْضَمَض َواْسَتنَْشَق ِمْن َكفٍّ  َتَمْضَمَض » (, َوفِي َلْفظ 

ْستِنَْشاِق.«َواْسَتنَْثَر بِثَاَلِث َغَرَفاٍت 
ِ
 , َفَهَذا َأَصحُّ َما ُرِوَي فِي اْلَمْضَمَضِة َواال

ْستِنَْشاِق فِي َحِديث  َصِحيح  اْلَبتَّ 
ِ
َة, َلكِْن فِي َوَلْم َيِجِئ اْلَفْصُل َبْيَن اْلَمْضَمَضِة َواال

ف  َعنْ  ِه:  َحِديِث َطْلَحَة ْبِن ُمَصرِّ َيْفِصُل بَْيَن اْلَمْضَمَضِة  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت النَّبِيَّ »َأبِيِه َعْن َجدِّ

ْستِنَْشاِق 
ِ

ِه «َواَل ِه َواَل ُيْعَرُف لَِجدِّ , َوَلكِْن اَل ُيْرَوى إاِلَّ َعْن طلحة َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ

 اهـُصْحَبٌة. 

 سدده اهلل تعاىل:أبو حممد  قال 

اكتفى هبذه العلة, والصحيح أن الحديث فيه غير ذلك من  والعالمة ابن القيم 

 العلل المتقدمة التي ذكرت يف تخريج الحديث, وهي تؤدي إلى ضعفه واطراحه.

ثابت, وقد روي من عدة أوجه, كما تقدم يف أول كالمنا  فهو علي  حديثوأما 

 .ويشهد لهذا حديث عبد اهلل بن زيد بن عاصم المازين  على أحاديث الوضوء.

الجمع بينهما يف كف لكن ليعلم أن , وحديث عبد اهلل بن زيد هو النص يف المسألة

, رفة, واالستنشاق بغرفة أجزأه ذلكواحد على االستحباب, ولو أفرد المضمضة بغ

 أحب إلينا, واهلل أعلم. ملسو هيلع هللا ىلصهدي النبي و

                                                           

 (.232أخرجه مسلم )( 1)
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 ظفر لم يصبه الماءإعادة الوضوء من مثل ال

َرُجاًل، َوفِي َقَدِمِه ِمْثُل الظُّْفرِ لَْم  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرَأى النَّبِيُّ »َقاَل:     َوَعْن َأَنس  ) – 22

  .(1)«ُوُضوَءكَ  اْرِجْع َفَأْحِسنْ »ُيِصْبُه اْلَماُء. َفَقاَل: 
ُّ
  (.َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد, َوالنََّسائِي

 .يان حكم االستيعاب يف الطهارةساق المصنف الحديث لب الشرح: 

كتاب الكامل البن عدي إنما وضع لبيان المطعون فيهم من الرواة, فإن كان  فائدة:

 الطعن ثابًتا, بينه, وإن كان الطعن فيه غير ثابت, بينه.

وقد استفاد الذهبي يف كتابه ميزان األحاديث التي أنكرت على الراوي,  ويذكر 

 .البن عديكتاب الكامل من االعتدال 

, قال: َأْخَبَرنِي حديث الباب, قد جاء بنحوه يف صحيح مسلم َعْن َجابِر   فائدة:

َأ َفَتَرَك َمْوِضَع ُظُفرٍ َعَلى َقَدِمِه َفَأْبَصَرُه النَّبِيُّ », ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجاًل َتَوضَّ

                                                           

وجرير بن حازم روايته عن  ,ق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس. من طري(103)أخرجه أبو داود ( 1) 

وذكر ابن  ,وقد ضعفه يف روايته عن قتادة أحمد وابن معين ,روى عنه أحاديث مناكير ,قتادة ضعيفة

هذا الحديث يف ترجمة جرير مشيًرا إلى أنه مما أنكر عليه. ويشهد له ما  (,2/124) عدي يف الكامل

وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه.  عن (243)يف صحيح مسلم 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ولكن المصنف أشار إلى ": (142)وقال  صحيح أبي داود

! قلت: ابن "ولم يروه إال ابن وهب  ,وهذا الحديث ليس بمعروف عن جرير"إعالله بقوله عقبه: 

فال يضر تفرده به. ونحن نرى أن الحديث صحيح؛ فإن جريرًا ثقة ثقة حافظ؛  -وهو عبد اهلل -وهب

حجة باالتفاق؛ إال يف روايته عن قتادة؛ وليس عندنا ما يدل على أنه وهم يف روايته هذه عنه؛ بل 

 (40)... والدارقطني (1/223) "صحيحه "وأخرجه أبو عوانة يف  اهـاألحاديث يف الباب تشهد له. 

والحديث ذكره وهو ثقة.  ,ال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن قتادةمن طرق عن ابن وهب. وق

فكأن أبا داود رحمه اهلل "وقال: (, 22اْلمام الوادعي رحمه اهلل يف أحاديث معلة ظاهرها الصحة )

 الحديث لم يخرجه النسائي. «:تنبيه» ."يرجح المرسل واهلل أعلم
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 .(1)«ُثمَّ َصلَّىَفَرَجَع,  «اْرِجْع َفَأْحِسْن ُوُضوَءكَ »َفَقاَل: 

وأحاديثه من رواية معقل الجزري عن أبي الزبير, قال أحمد:  فإنهأعل؛  قدلكن 

 تشبه أحاديث ابن لهيعة.

ومما أنكر عليه حديث اللمعة, يعني هذا تعالى:  قال الحافظ ابن رجب 

  .على عمر بن الخطاب  فالراجح وقف هذا الحديث الحديث. 

 سل يف الوضوء:حكم استيعاب العضو بالغ 

بالغسل ألعضاء لى وجوب االستيعاب عالجمهور  استدلذا الحديث وهب

 .الوضوء

َف َعنَّا َرُسوُل اهَّللِ  » :ويغني عنه حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَتَخلَّ

أُ  ،َسْفَرٍة َساَفْرَناَها َجَعْلنَا َنْمَسُح َعَلى َأْرُجِلنَا فَ  ،َفَأْدَرَكنَا َوَقْد َأْرَهَقْتنَا الَصاَلُة َوَنْحُن َنَتَوضَّ

 .(2) «َفنَاَدى بَِأْعَلى َصْوتِِه: َأْسبُِغوا اْلُوُضوَء َوْيٌل لأِْلَْعَقاِب َوُبطُوِن اَْلَْقَداِم ِمَن النَّارِ 

جماهير أهل العلم على وجوب االستيعاب للعضو, إال ما حصل من أبي حنيفة و

 ه مردود ألنه قام على الرأي وألن من لم وب االستيعاب, وقولأنه قال: بعدم وج

 .يستوعب لم يغسل ما أمر اهلل به

 :حكم من ترك مثل اللمعة يف يده, أو يف رنله يف الوضوء 

ر أن المتوضئ ترك مثل اللمعة, يف رجله, أو يف يده, هل يعيد الوضوء؟  فإن ُقدِّ

ارجع » ,:ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك استدالاًل بحديث عمر بن الخطاب 

وذهب بعض أهل العلم إلى انه يعيد الوضوء من حيث حصل  .«أحسن وضوءكف

 .واهلل أعلم ., إال إذا كان قد طال الفصلالخلل, وهو الصحيح

                                                           
 (.243أخرجه مسلم )( 1)

 (.241أخرجه مسلم ) (2(
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 االقتصاد في ماء الوضوء

اِع  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل:  --َوَعنُْه ) – 24 ، َوَيْغتَِسُل بِالصَّ ُأ بِاْلُمدِّ َيَتَوضَّ

  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ , (1)«َلى َخْمَسِة َأْمَدادٍ إِ 

 الشرح: 

 الوضوء.المستعمل يف الغسل, و قدر الماءلبيان الحديث:  ساق المصنف 

  قال النووي  َأْجَمَع اْلُمْسلُِموَن َعَلى َأنَّ اْلَماَء (: 2/ 4لم )يف شرح مس

ِذي ُيْجِزُئ فِي اْلُوُضوِء َواْلُغْسِل َغْيُر  . الَّ ر   ُمَقدَّ

َبْل َيْكِفي فِيِه اْلَقلِيُل َواْلَكثِيُر إَِذا ُوِجَد َشْرُط اْلُغْسِل َوُهَو َجَرَياُن اْلَماِء َعَلى 

 اهـ اأْلَْعَضاِء.

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

 ملسو هيلع هللا ىلصأنه ال يشرتط الكثير, أو القليل, ولكن الثابت عن النبي ذلك علمنا إًذا علمنا 

 بالقليل من الماء, فربما يتوضأ بالمد, ويغتسل بالصاع. أنه كان يتوضأ

 هو أربعة أمداد. والصاع:

َها َكاَنْت َتْغَتِسُل ِهَي َوالنَّبِيُّ » , قالت:من حديث َعائَِشَة  :ويف صحيح مسلم َأنَّ

  .(2)«فِي إَِناٍء َواِحٍد، َيَسُع َثاَلَثَة َأْمَداٍد َأْو َقرِيًبا ِمْن َذلَِك  ملسو هيلع هللا ىلص

ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت َأْغَتِسُل َأَنا َوالنَّبِيُّ »َقاَلْت:  من حديث َعْن َعائَِشَة  :يحينويف الصح

 .(3)«إَِناٍء َواِحٍد، ِمْن َقَدٍح ُيَقاُل َلُه الَفَرُق 

                                                           

 .(322)ومسلم  (,201)أخرجه البخاري ( 1)

 (.321أخرجه مسلم )( 2)

 (.310(, ومسلم )220أخرجه البخاري )( 3)
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 .«َواْلَفَرُق َثاَلَثُة آُصعٍ »: َقاَل ُقتيْبُة: َقاَل ُسْفيانُ وعند مسلم, 

 ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ »ُقوُل: , يَ من حديث َأَنس بن مالك  :ويف صحيح مسلم

وكٍ  ُأ بَِمكُّ  . (1)«َيْغَتِسُل بَِخْمِس َمَكاكِيَك َوَيتََوضَّ

 تعالى. هو المد, كما ذكر ذلك النووي  والمكوك:

اُع  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ », َقاَل: من حديث َسِفينََة  :ويف صحيح مسلم ُلُه الصَّ ُيَغسِّ

ُئُه اْلُمدُّ ِمَن اْلَماِء ِمَن اْلَجنَاَبةِ   .(2)«، َوُيَوضِّ

ينبغي للمسلم أن يقتصد يف وضوئه, وغسله, فإن الشيطان حريص ف :علمنا هذاإًذا 

ِه َقاَل: َجاَء  , َعْن َأبِيِه, َعْن َجدِّ على اْلسراف, وقد تقدم حديث َعْمِرو ْبِن ُشَعْيب 

 
ِّ
ٌّ إَِلى النَّبِي

َهَكَذا »َأَراُه اْلُوُضوَء َثاَلًثا َثاَلًثا, ُثمَّ َقاَل: َيْسَأُلُه َعِن اْلُوُضوِء, فَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْعَرابِي

ى َوَظَلمَ   .(3)«اْلُوُضوُء، َفَمْن َزاَد َعَلى َهَذا َفَقْد َأَساَء َوَتَعدَّ

 :ومعلوم أن الظلم حمرم, وهو أنواع  

وهو الشرك األكرب الذي ال يغفره اهلل , الظلم فيما بين العبد وبين اهلل  األول:

 ,اهلل  قال :{ڄ ڄ ڄ ڦ }. 
 ْبِن الثاين: الظلم فيما بين العباد أنفسهم, 

ِ
كما يف الصحيحين من حديث َعْن َعْبِد اهلل

 ُعَمَر 
ِّ
 .(4)«الظُّْلُم ُظُلَماٌت َيْوَم الِقَياَمةِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

وَسى كما يف الصحيحين من حديث َأبِي مُ الثالث: الظلم فيما بين العبد ونفسه, 

 
ِ
َقاَل: ُثمَّ  «إِنَّ اهَّللَ َلُيْمِلي لِلظَّالِِم َحتَّى إَِذا َأَخَذُه َلْم ُيْفِلْتهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

                                                           

 (.322أخرجه مسلم )( 1)

 (.324أخرجه مسلم )( 2)

 (, واللفظ له, وغيره, وقد سبق معنا.140أخرجه النسائي )( 3)

 (.2200(, ومسلم )2440أخرجه البخاري )( 4)
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]هود:  {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ}َقَرَأ: 

102] (1). 

  :وذكر اإلمام الشافعي يف هذا الموطن

ضهم الماء الكثير ال يكفيه, والماء أن األمر يعود إلى المغتسل نفسه, فبعمن 

 القليل يكفيه. 

بينما لو أراد أن يكتفي بمثل هذا يف الوضوء, أو بأقل منه لكفاه, ال سيما إذا توضأ 

 .مرة مرة, أو توضأ مرتين مرتين, فالمسألة عائدة إلى االقتصاد

 .واهلل الموفق

 

          

     

  

                                                           

 (.2273(, ومسلم )4474خاري )أخرجه الب( 1)
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 بعد الوضوء الذكر 

    رَ َوَعْن ُعمَ ) –20
ِ
ُأ، َفُيْسبُِغ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َيَتَوضَّ

ًدا َعْبُدُه  اْلُوُضوَء، ُثمَّ َيُقوُل: َأْشَهُد َأْن ََل  إَِلَه إَِلَّ اهَّللُ َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

 .َأْخَرَجُه ُمْسلِمٌ , (1)«ْبَواُب اْلَجنَّةِ َوَرُسوُلُه، إَِلَّ ُفتَِحْت َلُه أَ 

رِينَ »: َوالتِّْرمِِذيُّ َوَزادَ  ابِيَن، َواْجَعْلنِي ِمَن اْلُمَتَطهِّ ُهمَّ اْجَعْلنِي ِمَن التَّوَّ  (.(2)«اللَّ

 ساق المصنف الحديث لبيان الذكر المستحب عقب الوضوء الشرح: 

 .والحديث بطوله يف مسلم

ال: كانت علينا رعاية اْلبل, فجاءت نوبتي, فروحتها بعشي, عن عقبة بن عامر ق

ما من مسلم يتوضأ » قوله:منقائما يحدث الناس, فأدركت  ملسو هيلع هللا ىلصفأدركت رسول اهلل 

فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلى ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إَل وجبت له 

قبلها أجود, فنظرت  قال: فقلت: ما أجود هذه, فإذا قاتل بين يدي يقول: التي «الجنة

                                                           

 . (234)أخرجه مسلم ( 1)  

َواَل  ,َوَهَذا َحِديٌث فِي إِْسنَاِدِه اْضطَِراٌب "وضعفه فقال عقب الحديث:  (,22)أخرجه الرتمذي ( 2)  

ء  
ْ
َم فِي َهَذا الَباِب َكبِيُر َشي  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ِّ
َوَأبُو : »-وهو البخاري-دٌ َقاَل ُمَحمَّ  ,َيِصحُّ َعِن النَّبِي

 :فقال( 04وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف اْلرواء ). اهـ "«إِْدِريَس َلْم َيْسَمْع مِْن ُعَمَر َشْيًئا

صحيح سنن أبى  "وليس بشيء فإنه اضطراب مرجوح كما بينته يف  ,وأعله الرتمذي باالضطراب"

ج ) "الكبير  "يث ثوبان: رواه الطرباين يف . ولهذه الزيادة شاهد من حد(142رقم ) "داود 

وفيه أبو سعد البقال األعور وهو ضعيف.  (30رقم ) "اليوم والليلة  "وابن السنى يف  (1/02/1

وأبو داود وكذا الدارمي  (121ـ  4/120ج ) (,121)وللحديث طريق أخرى: أخرجها أحمد رقم 

ن ابن عمه عن عقبة بن عامر مرفوعا من طريق أبى عقيل ع (20رقم )وابن السنى  (1/1/172)

 (.224وحسنه يف صحيح الرتغيب والرتهيب ). "به
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الثمانية، يدخل من أيها »فإذا عمر. قال: إين قد رأيتك جئت آنفا, قال: فذكره. وزاد: 

 .«شاء

هو أبو حفص أمير المؤمنين, ثاين الخلفاء : «عمر بن الخطاب »قوله: 

 بكر الصديق  يوأب ملسو هيلع هللا ىلص, ثاين هذه األمة فضاًل, بعد النبي الراشدين 

أعز اهلل به اْلسالم ين بالجنة, وهو أحد العشرة المبشر.  

 ْبِن َمْسُعود   عن :ففي البخاري
ِ
ًة ُمنُْذ َأْسَلَم ُعَمرُ », َقاَل: َعْبِد اهلل , (1)«َما ِزْلنَا َأِعزَّ

فضائل عظيمة, منها: أنه  وله , على يديهدولة المجوس,  لزوالوتبغضه الرافضة 

 اهلل تعالى. لسيوطي وافق القرآن يف قريب من عشرين موطنًا, ذكرها ا

على لسان عمر  إن اهلل جعل الحق: ما قال عبد اهلل بن عمر بن الخطاب ومنها: 

(2). 

َفإِْن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي ما جاء يف صحيح مسلم من حديث أبي قتادة ومنها: 

 .(3)«ُيطِيُعوا َأَبا َبْكرٍ، َوُعَمَر َيْرُشُدوا

وقد  ,وقصة مقتله مليئة باألحكام والحكم - ملسو هيلع هللا ىلص -يف مدينة رسول اهلل  اقتل شهيدً 

 .(3000) :أخرجه البخاري يف قصة البيعة رقم

شامل للرجال والنساء, وسواء كان الوضوء : «ما منكم من أحد يتوضأ»قوله: 

  .النافلةللفريضة, أو 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكما بينه النبي  :أي «فيسبغ الوضوء»قوله: 

 راغ من الوضوء.يقول هذا الذكر, بعد الف :أي «ثم يقول»قوله: 

                                                           

 (.3743أخرجه البخاري ) (1)

 ( .3472أخرجه الرتمذي )  (2)

 (.   471أخرجه مسلم )( 3)
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ًدا َعْبُد اهَّللِ َوَرُسوُلُه إَِلَّ »قوله:  َأْشَهُد َأْن ََل إَِلَه إَِلَّ اهَّللُ َوْحَدُه ََل َشرِيَك َوَأنَّ ُمَحمَّ

َها َشاءَ   .«ُفتَِحْت َلُه َأْبَواُب اْلَجنَِّة الثََّمانَِيُة َيْدُخُل ِمْن َأيِّ

 .كلمة العظيمةلهذه الأي أقر وأعرتف وأنقاد  :«أشهد» قوله:ف

هي كلمة التوحيد واْلخالص وهي العروة الوثقى,  :«َل إله إَل اهَّلل» قوله:و

 .وقد توسعت يف بيان أحكامها يف شرحي على كتاب التوحيد ,وأفضل الذكر

 توكيد لإلثبات.: «وحده»قوله: 

 توكيد للنفي.: «َل شريك له»قوله: 

نقاد على مقتضى هذا اْلقرار, أقر له بالرسالة وإ :أي «وأشهد أن محمد »قوله: 

طاعته فيما أمر وتصديقه يف ما أخرب واالنتهاء عما هنى عنه وزجر, وأن  :ومعنى ذلك

 .إال بما شرعأل ال يعبد اهلل 

 .وأنزلوه منزلة األلوهيةالذين يغلون فيه  رد على الغالة: «عبده»قوله: 

, ما هو إال ملسو هيلع هللا ىلصالذين يزعمون أن محمًدا رد على الجفاة, : «ورسوله» قوله:و

 ذكي, استطاع أن يجمع الناس على أمور تخيلية.

 ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ}: , يقول اهلل بل هو عبد اهلل ورسوله, كما وصفه اهلل 

 .[4 – 3النجم: ] { ٿ ٿ  ٿ   ٿ ٺ ٺ

 .«إَل فتحت له أبواب الجنة الثمانية»قوله: 

ب, كما قال تعالى: ب الجنة ثمانية, بينما أبواب النار سبعة أبواابيان أن أبوفيه: 

 .{ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}
ة يخيره يف الدخول من أيتها يوم القيام أن اهلل  :أي «يدخل من أيتها شاء»قوله: 

لهذا الذكر, فينبغي أيها المسلم أن تحافظ للوضوء ووهذا يدل على فضل عظيم  شاء.
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 .ملسو هيلع هللا ىلصعليه, أن ال تزهد عن مثل هذا الذكر الثابت عن النبي 

أن  واسع وعظيم وكبير, فإذا أراد اهلل  ليل على أن فضل اهلل د :الحديث فيف

 يدخلك الجنة بقليل عمل أدخلك بفضله وبرحمته وبكرمه.

 .على هذه األمة رتضها اهلل فضل الوضوء, هذه العبادة الجليلة التي اففيه: و

هذه : «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»وللرتمذي: قوله: 

 ادة يحسنها بعض أهل العلم, وهي زيادة مضطربة غير ثابتة.الزي

َوَلْم ُيْحَفْظ َعنُْه َأنَُّه َكاَن  (:177 - 1/170يف زاد المعاد ) قال اْلمام ابن القيم 

 َشْيًئا َغْيَر التَّْسِمَيِة. َيُقوُل َعَلى ُوُضوئِهِ 

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

ة, والصوفية, ومن يقول بقولهم, ممن يقول: اللهم وهذا رد على الرافضة, والشيع

بيض وجهي يوم تبيض الوجوه, اللهم ناولني كتابي بيمني, اللهم ال تناولني كتابي 

 بشمالي, فكل ما فعل فعاًل يف الوضوء قال قواًل, ودعا بدعاء مبتدع.

  ثم قال العالمة ابن القيم : 

  َوُكلُّ َحِديث  فِي َأْذَكاِر اْلُوُضوءِ 
ِ
ِذي ُيَقاُل َعَلْيِه, َفَكِذٌب ُمْخَتَلٌق َلْم َيُقْل َرُسوُل اهلل الَّ

لِِه,  ملسو هيلع هللا ىلص تِِه, َواَل َثبََت َعنُْه َغْيُر التَّْسِمَيِة فِي َأوَّ ُمَّ
ِ
َأْشَهُد َأْن ََل »وقوله: َشيًْئا مِنُْه, َواَل َعلََّمُه أل

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ إَِلَه إَِلَّ اهَّللُ َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوأَ   فِي آِخِرِه. «ْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

اَلِة, اَل ُهَو َواَل َأَحٌد  لِِه: َنَوْيُت َرْفَع اْلَحَدِث َواَل اْستَِباَحَة الصَّ َوَلْم َيُكْن َيُقوُل فِي َأوَّ

,  مِْن َأْصَحابِِه اْلَبتََّة, َوَلْم ُيْرَو َعنُْه فِي َذلَِك َحْرٌف َواِحٌد, اَل  بِإِْسنَاد  َصِحيح  َواَل َضِعيف 

, َوَكَذلَِك َلْم َيْثُبْت َعنُْه َأنَُّه َتَجاَوَز اْلِمْرَفَقْيِن َواْلَكْعَبْيِن, َوَلكِ  ْن َوَلْم َيَتَجاَوِز الثَّاَلَث َقطُّ

ِة.  ُل َحِديَث إَِطاَلِة اْلُغرَّ  اهـَأُبو ُهَرْيَرَة َكاَن َيْفَعُل َذلَِك َوَيَتَأوَّ

 مد هلل رب العالمينوالح
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 باب المسح على الخفين

 ]باب المسح على الخفين[

  الشرح: 

المسح على الخفين من األحكام الشرعية التي تدل على يسرية الدين, فإن 

اْلنسان إذا سافر شق عليه نزع الخفاف يف كل مرة, وإذا اشتد الربد احتاج إلى تغطية 

المسح  اهلل فكان من يسرية هذا الدين أن شرعمرة, رجليه, لتأثرهم بالغسل يف كل 

 .على األمة ايف حال الطهارة تخفيفً  على الخفين

والمسح يختلف عن الغسل؛ فإن الغسل يلزم فيه إسالة الماء على العضو, بينما 

المسح يكتفي به بتمرير بعض الماء على العضو, وال يلزم فيه االستيعاب, كما هو 

 الخفين.الحال يف المسح على 

  قال ابن قدامة  ( 1/204يف المغني :) ْيِن َجائٌِز ِعنَْد اْلَمْسُح َعَلى اْلُخفَّ

ِة َأْهِل اْلِعْلِم.   َعامَّ

ْيِن اْختاَِلٌف َأنَُّه وَحَكى اْبُن اْلُمنِْذِر َعْن اْبِن اْلُمَباَرِك َقاَل:  َلْيَس فِي اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّ

 َجائٌِز. 

  ِن َقاَل: َوَعْن اْلَحَس 
ِ
َثنِي َسْبُعوَن مِْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  » :ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّ

ْينِ  , َواْلُمِغيَرِة, َوَعْمِرو ْبِن ُأَميََّة. «َمَسَح َعَلى اْلُخفَّ
, َعْن َسْعِد ْبِن َمالِك  . َوَرَوى اْلُبَخاِريُّ

 .«ْينِ َمَسَح َعَلى اْلُخفَّ   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ  »

ْيِن، َفِقيَل َلُه: »َوَرَوى َأُبو َداُود, َعْن  َأ، َوَمَسَح َعَلى اْلُخفَّ ُه َتَوضَّ َجرِيرِ ْبِن َعْبِد اهَّللِ، َأنَّ

َيْمَسُح، َفِقيَل َلُه: َقبَْل   ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْفَعُل َهَذا؟ َقاَل: َما َيْمنَُعنِي َأْن َأْمَسَح، َوَقْد َرَأْيت َرُسوَل اهَّللِ  

ُه َقاَل: إنِّي ُنُزوِل  اْلَمائَِدِة َأْو َبْعَدُه؟ َفَقاَل: َما َأْسَلْمت إَلَّ َبْعَد ُنُزوِل اْلَمائَِدِة. َوفِي ِرَواَيٍة، َأنَّ
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ْيهِ   ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيت َرُسوَل اهَّللِ   َأ، َوَمَسَح َعَلى ُخفَّ  . «َباَل، ُثمَّ َتَوضَّ

َنَّ َقاَل إْبَراِهيُم: 
ِ
َمائَِدِة. ُمتََّفٌق إْساَلَم َجِرير  َكاَن َبْعَد ُنُزوِل الْ  َفَكاَن ُيْعِجُبُهْم َهَذا؛ أل

   َعَلْيِه. 
ِّ
 ُمتََّفٌق َعَليِْهَما.   ملسو هيلع هللا ىلصَوَرَواُه ُحَذْيَفُة, َواْلُمِغيَرُة, َعْن النَّبِي

ٌء, فِيِه َأْرَبُعوَن َحِديًثا َعْن َأْصَحاوَقاَل َأْحَمُد: 
ْ
ِب َلْيَس فِي َقْلبِي مِْن اْلَمْسِح َشي

 
ِ
   - ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوِل اهلل

ِّ
 اهـَوَما َوَقُفوا.   ملسو هيلع هللا ىلصَما َرَفُعوا إَلى النَّبِي

  وقال الحافظ ابن حجر (414 - 1/412يف التخليص الحبير :)

َماُم َأْحَمُد فِيِه َأْرَبُعوَن  َواأْلََحاِديُث فِي َباِب اْلَمْسِح َكثِيَرٌة َوُهَو َكَما َقاَل َفَقْد َقاَل اْْلِ

َحاَبِة َمْرُفوَعًة َوَمْوُقوَفًة.َحِديثً   ا َعْن الصَّ

 َعْن َأَحد  َوَأْرَبِعيَن. فيه: َوَقاَل اْبُن َأبِي َحاتِم  

ْستِْذَكاِر: 
ِ
 َوَقاَل اْبُن َعبِْد اْلَبرِّ فِي اال

ِّ
ْيِن َنْحُو  ملسو هيلع هللا ىلصَرَوى َعْن النَّبِي اْلَمْسَح َعَلى اْلُخفَّ

َحاَبِة.  َأْرَبِعيَن مِْن الصَّ

 َل اْبُن اْلُمنِْذِر: َوَنقَ 
ِ
َثنِي َسْبُعوَن مِْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهلل َعْن اْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ َقاَل َحدَّ

ْينِ  ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَُّه َكاَن َيْمَسُح َعَلى اْلُخفَّ

َرتِِه َفَبَلَغ َثَمانِيَن َصَحابِيًّا 
 َوَذَكَر َأُبو اْلَقاِسِم ْبُن َمنَْدْه أسماء من ورآه فِي َتْذكِ

 فِي ُسنَنِِه َجَماَعًة.
ُّ
 َوَسَرَد التِّْرمِِذيُّ مِنُْهْم َجَماَعًة َواْلَبْيَهِقي

َبْعَد َأْن َسَرَد مِنُْهْم َجَماَعًة َلْم ُيْرَو َعْن َغْيِرِهْم مِنُْهْم ِخاَلٌف إالَّ َوَقاَل اْبُن َعبِْد اْلَبّر: 

ِذي اَل َيْثُبُت َعْن َعائَِشَة َواْبنِ  َء الَّ
ْ
ي  َعبَّاس  َوَأبِي ُهَرْيَرةَ  الشَّ

 اَل َيِصحُّ َحِديُث َأبِي ُهَرْيَرَة فِي إْنَكاِر اْلَمْسِح َوُهَو َباطٌِل َقاَل َأْحَمُد:  ُقْلُت:

ْيِن.   مِْن َحِديِث َعائَِشَة إْثَباَت اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّ
ُّ
اَرُقْطنِي  َوَرَوى الدَّ

ُد َذلَِك َحِديُث ُشَرْيِح بْ  ِن َهانِئ  فِي ُسَؤالِِه إيَّاَها َعْن َذلَِك َفَقاَلْت َلُه َسْل اْبَن َأبِي َوُيَؤيِّ

 َطالِب  َوفِي ِرَواَية  َأنََّها َقاَلْت اَل ِعْلَم لِي بَِذلَِك.
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ا َما َأْخَرَجُه اْبُن َأبِي َشْيبََة:  د  َعْن أَ َوَأمَّ بِيِه َعْن َحاتِِم ْبِن إْسَماِعيَل َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

 :
ٌّ
ْينِ »َقاَل: َقاَل َعلِي ًدا َلْم ُيْدِرْك َعلِيًّا. «َسبََق اْلكِتَاُب اْلُخفَّ َنَّ ُمَحمَّ

ِ
 , َفُهَو ُمنَْقطٌِع أل

ُد ْبُن ُمَهاِجر  َعْن إْسَماِعيَل ْبِن َأبِي ُأَوْيس  َعْن إْبَراِهيَم ْبِن إْسَماِعيَل  ا َما َرَواُه ُمَحمَّ َوَأمَّ

 "َقاَلْت:  ِن اْلُحَصْيِن َعْن اْلَقاِسِم َعْن َعائَِشَة َعْن َداُود بْ 
َّ
أَلَْن َأْقَطَع ِرْجلِي َأَحبُّ إَلي

ْيِن َفُهَو َباطٌِل َعنَْها  . "مِْن َأْن َأْمَسَح َعَلى اْلُخفَّ

ُد ْبُن ُمَهاِجر  َكاَن َيَضُع اْلَحِديَث. َقاَل اْبُن ِحبَّاَن:   ُمَحمَّ

يُّ َعْن َأبِي َداُود َقاَل: َوَأْغَرَب َربِيَعُة فِ  َجاَء َزْيُد ْبُن َأْسَلَم إَلى َربِيَعَة يَما َحَكاُه اآْلُجرِّ

 
ِّ
ْيِن  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َأْمَسُح َعَلى اْلَجْوَرَبْيِن, َفَقاَل َربِيَعُة َما َصحَّ َعْن النَّبِي َأنَُّه َمَسَح َعَلى اْلُخفَّ

 اهـَفَكْيَف َعَلى ِخْرَقَتْيِن. 

 الخوارج والشيعة.المسح على الخفين  ويخالف يف

 .{وأْرُجلِكم} :قراءة الجر يفبينما تجد الرافضة يمسحون على األقدام مستدلين ب
 :واجلواب على ذلك من أونه

 .أن الجر على المجاورة :الثاين      أن اآلية نزلت يف السفر. :األول

  .فسيرها السنةأن اآلية ت :الرابع    .أن المسح هو الغسل الخفيفالثالث: 

, وتأيت أحاديثه إن شاء اهلل والحضر على خفيه يف السفر ملسو هيلع هللا ىلص وقد مسح رسول اهلل 

  .تعالى

  غسلالأيهما أفضل املسح على اخلفني, أم: 

 أقوال:  فضل, المسح على الخفين, أم غسلهما, إلىاألاختلف أهل العلم يف و

غيرهم إلى تفضيل ذهب أحمد وابن المنذر والشعبي وحماد والحكم و األول:

المسح على الغسل, وهو مذهب اْلمام الشافعي, وإسحاق, لما فيه من مخالفة أهل 
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أمرنا بأخذ الرخصة, كما يف مسند أحمد من حديث ابن عمر  ملسو هيلع هللا ىلصالبدع. وألن النبي 

  ًويف رواية «إن اهَّلل يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصيته»: امرفوع ,

 .(1)«عزائمهكما يحب أن تؤتى »أخرى: 

كتب إلى شعيب, يا شعيب ال ينفعك ذلك, حتى : ويف عقيدة سفيان الثوري 

 ترى أن المسح على الخفين أفضل من غسلهما.

 .األصل, وهو قول أبي حنيفة وغيره أن الغسل أفضل ألنهالقول الثاين: 

 ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت عن النبي , وقال: القول الثالث: التفصيل, وإليه ذهب ابن القيم 

, ه لبسهما من أجل المسح, وال أنه خلعهما من أجل الغسل, فما تيسر فعله العبدأن

 .وهكذا يكون أفضل يف حال مخالفة أهل البدع 

 :شروط املسح على اخلفني 

, قال له النبي لما يأِت من حديث المغيرة يدخلهما على طهارة,  أن األول:

 .«دعهما فإين أدخلتهما طاهرتين»: ملسو هيلع هللا ىلص

 اهـ ال نعلم يف اشرتاط تقديم الطهارة لجواز المسح خالًفا.تعالى:  ة قال ابن قدام

 على ما سيأيت معنا إن شاء اهلل الثاين: أن يكون المسح عليهما من حدث أصغر, 

َيْأُمُرَنا إَِذا ُكنَّا َسَفًرا َأْن َلَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ », َقاَل: يف حديث صفوان بن عسال 

، إَِلَّ ِمْن َجنَاَبٍة، َولَكِْن ِمْن َغائٍِط َوَبْوٍل َوَنْومٍ َننِْزَع ِخَفاَفنَ  اٍم َوَلَيالِيِهنَّ  .(2) «ا َثالََثَة َأيَّ

                                                           

(, واللفظ اآلخر أخرجه أبو بكر الشيرازي من حديث ابن عباس 2744اللفظ األول أخرجه أحمد )( 1)

ما , والحديث األول إسناده صحيح على شرط مسلم كما قال ذلك اْلمام األلباين رضي اهلل عنه

 (. 244رحمه اهلل يف اْلرواء )

(, وهو يف 407(, وابن ماجه )124(,  والنسائي )04(, والرتمذي )17002أخرجه أحمد )( 2)

 (. 202الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )
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 .وجب نزعهما, أو االغتسال فيهما افإذا كان الحدث أكربً

وهي ما سيأيت يف عدة الثالث: أن يكون المسح يف المدة المقدرة من الشرع, 

 ثالثة أيام ولياليهن للمسافر.وأحاديث, يوم وليلة للمقيم, 

 :حكم إدخال إحدى الرنلني يف اخلف بعد تغسلها قبل األخرى 

جمهور أهل العلم على أنه ال يصح أن يدخل إحداهما قبل طهارة األخرى, 

غسل اليسرى, ثم لبس اليمنى ثم لبس الخف األيمن, ثم  بمعنى أنه إذا غسل رجله

ألنه قالوا ين على قول جمهور أهل العلم؛ الخف األيسر, فال يصح المسح على الخف

 .طاهرتينلم يدخلهما 

وجمع من أهل العلم إلى أنه ينبغي أن يمسح  ذهب العالمة العثيمين وقد 

والذي , «دعهما، فإين أدخلتهما طاهرتين»يف الحديث:  ملسو هيلع هللا ىلصعليهما يف آن واحد, لقوله 

 .فإن مسح على كل خف  على حدة أجزأه يظهر أنه ال يلزم ذلك

 :حكم مسح اخلفني ملن تيمم لرفع حدث أكرب 

لرفع حدث أكرب, ثم لبس الخفين على ذلك المسح, فإنه ال رجل  لو تيممفمثالً 

 يجوز له المسح عليهما بعد ذلك؛ ألن التيمم إنما يتعلق بالوجه واليدين.

 :التوقيت املعترب يف املسح على اخلفني 

 اختلف أهل العلم إلى أقوال: 

التوقيت المعترب يف  أن ول أحمد, والجمهور من أهل العلم, علىق األول:

األحاديث, يوم وليلة للمقيم, وثالثة أيام ولياليهن للمسافر, وهو ظاهر مذهب 

 الشافعي.

يجوز المسح على الخفين من غير توقيت, وهذا قول قديم لإلمام الشافعي  الثاين:

.لكن نقل عنه الرجوع عنه إلى التوقيت , 
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 المسافر.بقيده ول الليث بن سعد, واْلمام مالك ووهو ق

التوقيت للمقيم, وعدم التوقيت للمسافر, وهذا هو قول اْلمام مالك, وله  الثالث:

 يف المقيم رواية أخرى وهي عدم التوقيت.

والصحيح هو توقيت المسح؛ لألحاديث المتوافرة يف الباب, منها ما هو يف 

, ومنها ما هو يف سنن ابن ماجه ب صحيح مسلم كحديث علي بن أبي طال

وهو عند الرتمذي وغيره  , ومنها حديث صفوان بن عسال كحديث أبي بكرة 

 .من أهل السنن, وجاء عن غيرهم كما سرتى إن شاء اهلل 

 :بدء املسح على اخلفني  

 إلى أقوال: يف هذه المسألة اختلف أهل العلم 

 لبس الخفين. بعدأ المسح ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبد األول:

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأ المسح من أول حدث يحدثه بعد لبس  الثاين:

 الخفين.

وذهب بعضهم إلى أنه يبدأ المسح من أول مسحة يمسح هبا على الخفين بعد  الثالث:

 الحدث, وهذا هو القول الراجح.

 :أحكام املسح على اخلفني  

وكان مقيًما, ثم بعد ذلك سافر, فهل يمسح عليهما  حكم من لبس الخفين األول:

 مدة المقيم, أم مدة المسافر؟

إن كان قد شرع يف المسح على الخفين وهو مقيم, مسح عليهما مسح المقيم, يوم 

مسح السفر, وليلة, ثم ينزعهما, وإن كان لم يبدأ يف المسح إال يف السفر؛ فإنه يمسح 

ل فيه عدم الخالف بين العلماء, نقله ابن قدامة, ونقم وهذا القول ثالثة أيام بلياليهن.

 .يف البيان مراينوالعِ 



   

  

273 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 :فللعلماء فيه قوالنإن كان قد مسح على الخفين وهو مقيم, ثم سافر,  الثاين:

 ذهب أحمد وإسحاق إلى أنه يتم المسح عليهما مدة المقيم فقط.األول: 

 البيان.  نقل هذا القول ابن قدامة يف المغني, والعمراين يف

 ذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنه يمسح عليهما مسح المسافر.الثاين: 

م سافر, فإنه إذا مسح عليهما مسح مقيم ثفتلخص أنه والصحيح القول األول, 

إذا مسح على الخفين وكان مسافًرا, ثم رجع إلى محل و يتم مسحه مسح مقيم.

 .إقامته, فإنه يمسح مسح مقيم

 :لى الخفين يكون على ظاهرهماأن المسح ع الرابع:

 لما 
ٍّ
ْأِي ثبت يف سنن أبي داود وغيره من حديث َعلِي يُن بِالرَّ , َقاَل: َلْو َكاَن الدِّ

َيْمَسُح َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ »َلَكاَن َأْسَفُل اْلُخفِّ َأْوَلى بِاْلَمْسِح مِْن َأْعاَلُه, َوَقْد 

ْيهِ  مسح »: ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي ما جاء من حديث المغيرة بن شعبة وأما  .(1)«َظاِهرِ ُخفَّ

لتدليس, وقد أعله اْلمام , فهذا حديث ضعيف, لإلرسال, وا«لهأعلى الخف وأسف

 وغير واحد من أهل العلم.( 40)البخاري والرتمذي 

 

       

 

  

                                                           

 (. 040و يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )(, وه142أخرجه أبو داود )( 1)
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 إدخال الخفين على طهارة

 كُ "َقاَل:     َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ ) – 27
ِّ
َأ, َفَأْهَوْيُت  - ملسو هيلع هللا ىلص -نُْت َمَع النَّبِي َفَتَوضَّ

ْيِه, َفَقاَل:  َْنِزَع ُخفَّ
ِ
 (. ُمتََّفٌق َعَلْيهِ , «َفَمَسَح َعَلْيِهَما (1)«َأْدَخْلُتُهَما َطاِهَرَتْينِ  َدْعُهَما، َفإِنِّي»أل

 .شرط المسح على الخفين لبيانساق المصنف الحديث  الشرح: 

بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو عيسى كان من  :«شعبة المغيرة بن»قوله: 

 .دهات العرب شهد الحديبية وغيرها

 يف سفر, وذلك يف غزوة تبوك, على ما يظهر. :أي «ملسو هيلع هللا ىلصكنت مع النبي »قوله: 

 لرفع الحدث, وهو الوضوء الشرعي. :أي «فتوضأ»قوله: 

 جلين.من أجل ما علم من وجوب غسل الر: «فأهويت َلنزع خفيه»قوله: 

 اتركهما. :أي «دعها»قوله: 

وهذا هو الشرط  حدث. على غيرأدخلتهما  :أي «فإين أدخلتهما طاهرتين»قوله: 

 يف جواز المسح على الخفين, أو الجوربين.

استدل به بعض أهل العلم على وجوب المسح عليهما : «فمسح عليهما»قوله: 

 يف آن واحد, والصحيح جواز األمرين.

 خدمة الفاضل. لفوائد:ويف احلديث من ا

 إبداء العذر فيما يستشكل.فيه: و اْلعانة يف الطهارة, والوضوء.جواز فيه: و

, قبل أن يأمره النبي خدمة ألنه أهوى إلى نزع الخفين, الالمسارعة إلى فيه: و

 .واهلل أعلم  ,ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 .(204)ومسلم  (,204)أخرجه البخاري ( 1)
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 المسح على ظاهر الخفين

20 – ( 
َّ
, (1)«َمَسَح َأْعَلى اْلُخفِّ َوَأْسَفَلهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ  »: َولأِْلَْرَبَعِة َعنُْه إاِلَّ النََّسائِي

 (.َوفِي إِْسنَادِِه َضْعٌف 

40 – ( 
ٍّ
ْأِي َلَكاَن َأْسَفُل اْلُخفِّ َأْوَلى بِاْلَمْسِح »َقاَل:   َوَعْن َعلِي يُن بِالرَّ َلْو َكاَن الدِّ

ْيهِ َيْمَس   ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ ِمْن َأْعاَلُه،  َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد , (2) «ُح َعَلى َظاِهرِ ُخفَّ

  (.بِإِْسنَاد  َحَسن  

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديثين لبيان كيفية المسح على الخفين

ففيه وحديث المغيرة يف المسح على أعلى الخف وأسفله ال يثبت فله عدة علل, 

ْلمام البخاري والرتمذي وغير , وقد ضعفه اأيضا واْلرسال تدليس الوليد بن مسلم

أن المسح يكون على ظاهر الخف,  واحد من أهل العلم., وسيأيت يف حديث علي 

 .هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلمودون أسفله, 

                                                           

ُضعف باْلرسال. وقال اْلمام  (220)وابن ماجه  (,00)والرتمذي  (,142)أخرجه أبو داود  (1)

 ,َيِزيَد َغْيُر الَولِيِد ْبِن ُمْسلِم  َلْم ُيْسنِْدُه َعْن َثْوِر ْبِن  ,َوَهَذا َحِديٌث َمْعُلوٌل  "الرتمذي عقب الحديث: 

ًدا َعْن َهَذا الَحِديِث  ,َوَسَأْلُت َأَبا ُزْرَعةَ  َنَّ اْبَن الُمَباَرِك َرَوى َهَذا َعْن  "َفَقااَل:  ,َوُمَحمَّ
ِ
َلْيَس بَِصِحيح؛ أل

ْثُت َعْن َكاتِِب الُمِغيَرةِ  ,َعْن َرَجاء   ,َثْور    َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُمْرَسٌل َعِن النَّ  ,َقاَل: ُحدِّ
ِّ
َوَلْم ُيْذَكْر فِيِه  ,بِي

وضعفه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف  (,202). ورجح اْلرسال ابن الملقن يف البدر المنير "الُمِغيَرُة 

(, 302(, وذكره اْلمام الوادعي رحمه اهلل يف أحاديث معلة ظاهرها الصحة )23ضعيف السنن )

 (.42الحجوري يف تحقيق الصغرى ) وضعفه شيخنا

وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي , وهو حديث صحيح. (142)أخرجه أبو داود ( 2)

 (. 040(, واْلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )123داود )
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المجرد ليس بدين وإنما الدين بيان أن الرأي  :من الفوائد ويف حديث علي 

 ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}: الوحي, وقد قال اهلل من يؤخذ  الذي

 .{ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ
: و ِهُموا َرْأَيُكْم َعَلى ِدينُِكْم، َلَقْد َرَأْيُتنِي »من حديث َسْهُل ْبُن ُحنَْيف  َها النَّاُس اتَّ َيا َأيُّ

نَا ُسُيوَفنَا َعَلْيِه َلَرَدْدُتُه، َوَما َوَضعْ  ملسو هيلع هللا ىلصَيْوَم َأبِي َجنَْدٍل، َوَلْو َأْسَتطِيُع َأْن َأُردَّ َأْمَر َرُسوِل اهَّللِ 

, َقاَل: َوَقاَل «َعَلى َعَواتِِقنَا إَِلى َأْمرٍ ُيْفظُِعنَا، إَِلَّ َأْسَهْلَن بِنَا إَِلى َأْمرٍ َنْعرُِفُه، َغْيَر َهَذا اَلَْمرِ 

ونَ »َأُبو َوائِل   يَن َوبِئَْسْت ِصفُّ  .(1) «َشِهْدُت ِصفِّ

 ْبِن عَ 
ِ
ْمِرو ْبِن الَعاِص َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل ويف الصحيحين من حديث َعْن َعبِْد اهلل

 
ِ
إِنَّ اهَّللَ َلَ َيْقبُِض الِعْلَم اْنتَِزاًعا َينَْتِزُعُه ِمَن الِعَباِد، َولَكِْن َيْقبُِض الِعْلَم »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ا ًَل، َفُسئُِلوا َفَأْفتَْوا بَِقْبِض الُعَلَماِء، َحتَّى إَِذا َلْم ُيبِْق َعالًِما اتََّخَذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّ

 .(2)«، َفَضلُّوا َوَأَضلُّوابرأيهم

وأما الرأي الحسن الموافق  من أعظم أسباب البدع, اتباع الرأي السيء. فائدة:

 للكتاب والسنة, والمأخوذ من األدلة الشرعية, فهو معمول به.

 " حسنفما رآه المسلمون حسنا, فهو عند اهلل": فقد قال عبد اهلل بن مسعود 

 .(3)أخرجه أحمد بسند صحيح

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}: على االتباع, يقول اهلل  مبنيوالدين اْلسالمي 

 ڻ ڻ ڻ}: , ويقول اهلل {ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

                                                           

 ( .1027(, مسلم )0307أخرجه البخاري )( 1)

 (.2403(, ومسلم )100أخرجه البخاري ) ( 2)

 (3400أخرجه أحمد )  (3)
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 .{ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ
ألن أسفل الخف هو الذي : «لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعاله»قوله: 

 شيء من القذر واألذى. يقع على الجيف وغيرها حال المشي, وربما أصابه

 .وشرع المسح على أعلى الخفين ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلك أمر النبي 

االستدالل بفعل فيه:  «يمسح على ظاهرهما ملسو هيلع هللا ىلصوقد رأيت رسول اهَّلل »قوله: 

مبينًا للقرآن, كما قال اهلل سبحانه وتعالى:  ملسو هيلع هللا ىلصبعث محمًدا  ؛ ألن اهلل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .{ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}
 يخالف النقل الصحيح الصريح. أن العقل الصحيح الفيه: و

وإذا رأيت تعارًضا بين العقل والنقل, فاعلم أن ذلك بسبب فساد أحد الدليلين, 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}:يقول اهلل , ملسو هيلع هللا ىلصنبي لم يثبت عن ال, وإما النقل الذي إما العقل

 .{ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
, أن الرافضة أخزاهم اهلل وأذلهم ليسوا مع علي بن أبي طالب ويف الحديث: 

 فقد روي عنه من أوجه متكاثرة هذا الحديث, ومع ذلك ذهب الرافضة إلى أن وإال

إجماع  مخالفينالمسح على الخفين ال يجوز, بينما عمدوا إلى المسح على األقدام 

 من خن }: وال حجة لهم يف ذلك, وأما االستدالل بقول اهلل  المسلمين.

لمسح هو , فالمراد با{ىن}فعلى قراءة الكسر  ,[4المائدة:]{  ىن

 المسح حال لبس الخفاف, أو المراد بالمسح هو التمسح, وهو الغسل الخفيف.

القراءة المشهورة المتواترة, فمعناه غسل  , وهي{ىن}وعلى قراءة الفتح 

 الرجلين, أي اغسلوا أرجلكم.

 :صفة اخلف الذي يسمح عليه 
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 العلماء يف الخف الذي يمسح عليه إلى أقوال:  اختلف

عض أهل العلم إلى أن الخف إذا تقطع وتخرق فال يجوز المسح ذهب باألول: 

 عليه, ثم بعد ذلك اختلفوا يف هذا المقدار.

يف قول ضابط لهذه المسألة, وهو أن  ذهب شيخ اْلسالم ابن تيمية  الثاين:

 ومع ذلك فقد كان الصحابة  حقها التخرق, والتمزق, وغير ذلك.الخفاف يل

 .جاز المسح عليه, على أي حال كانعليه م الخف باقًيا اس زاليمسحون عليها, فما 

  قال شيخ اْلسالم ( 102/ 21كما يف مجموع الفتاوى):  َهِذِه اْلَمْسَأَلُة

فِيَها َقْواَلِن َمْشُهوَراِن لِْلُعَلَماِء َفَمْذَهُب َمالِك  َوَأبِي َحنِيَفَة َواْبِن اْلُمَباَرِك َوَغْيِرِهْم: َأنَُّه 

اْلَمْسُح َعَلى َما فِيِه َخْرٌق َيِسيٌر َمَع اْختاَِلفِِهْم فِي َحدِّ َذلَِك َواْخَتاَر َهَذا بَْعُض َيُجوُز 

ِّ َوَأْحَمد َوَغْيِرِهَما: َأنَُّه اَل َيُجوُز اْلَمْسُح إالَّ َعَلى َما 
افِِعي َأْصَحاِب َأْحَمد. َوَمْذَهُب الشَّ

َنَُّه إَذا َظَهَر َبْعُض اْلَقَدِم َكاَن َفْرُض َما َظَهَر اْلَغْسَل؛ َيْسُتُر َجِميَع َمَحلِّ اْلَغْسِل. َقا
ِ
ُلوا: أل

َوَفْرُض َما َبَطَن اْلَمْسَح؛ َفَيْلَزُم َأْن َيْجَمَع َبْيَن اْلَغْسِل َواْلَمْسِح َأْي: َبْيَن اأْلَْصِل َواْلَبَدِل 

ا َأْن َيْغِسَل اْلقَ  َنَُّه إمَّ
ِ
ُل َوَهَذا اَل َيُجوُز؛ أل ْيِن. َواْلَقْوُل اأْلَوَّ ا َأْن َيْمَسَح َعَلى اْلُخفَّ َدَمْيِن َوإِمَّ

َأَصحُّ َوُهَو قَِياُس َأْصِل َأْحَمد َوُنُصوِصِه فِي اْلَعْفِو َعْن َيِسيِر اْلَعْوَرِة َوَعْن َيِسيِر النََّجاَسِة 

 .هَوَنْحِو َذلَِك ا

 َيْخُلو ِمْن َفْتٍق َأْو َخْرٍق َيْظَهُر ِمنُْه َبْعُض َفَكثِيٌر ِمْن ِخَفاِف النَّاِس ََل »  : وقال 

ْخَصِة ََل ِسيََّما َوَالَِّذيَن َيْحَتاُجوَن إَلى  اْلَقَدِم؛ َفَلْو َلْم َيُجْز اْلَمْسُح َعَلْيَها َبَطَل َمْقُصوُد الرُّ

ْخَصِة ِمْن َغْيرِ  اْلُمْحَتاِجيَن؛ َفإِنَّ َسبََب  ُلْبِس َذلَِك ُهْم اْلُمْحَتاُجوَن؛ َوُهْم َأَحقُّ بِالرُّ

ْخَصِة ُهَو اْلَحاَجُة    هـا .«الرُّ

واهلل , ثم إن كثيًرا من الخفاف هي يف أصل صناعتها كالمقطعة؛ ألن بينها فواصل

 .أعلم
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 توقيت المسح على الخفين

ال  ) – 41 ا إَِذا ُكنَّا َسْفًرا َيْأُمُرنَ   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ  »َقاَل:    َوَعْن َصْفَواَن ْبِن َعسَّ

، إَِلَّ ِمْن َجنَاَبٍة، َوَلكِْن ِمْن َغائٍِط، َوَبْوٍل، َوَنْومٍ  َأْن ََل َننِْزَع ِخَفاَفنَا َثاَلَثَة َأيَّامٍ  , (1)«َوَلَيالَِيِهنَّ

َحاهُ  َأْخَرَجهُ  , َوالتِّْرمِِذيُّ َواللَّْفُظ َلُه, َواْبُن ُخَزْيَمَة َوَصحَّ ُّ
 (.النََّسائِي

 ْبِن َأبِي َطالِب  ) – 42
ِّ
 "َقاَل:   َوَعْن َعلِي

ُّ
اٍم َوَلَيالَِيُهنَّ »  ملسو هيلع هللا ىلص  َجَعَل النَّبِي َثاَلَثَة َأيَّ

ْينِ  «لِْلُمَسافِرِ، َوَيْوًما َوَلْيَلًة لِْلُمِقيمِ    (.ُمْسلِمٌ  َأْخَرَجهُ , (2) "َيْعنِي: فِي اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّ

   الشرح: 

 .لبيان التوقيت يف المسح ساق المصنف الحديث

 - ملسو هيلع هللا ىلص -المرادي الربضي الكويف غزى مع رسول اهلل  :«صفوان بن عسال»قوله: 

  .ثنتي عشر غزوة

, إال ما كان من ملسو هيلع هللا ىلصوجوب األخذ بأمر النبي فيه:  «يأمرنا ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي » قوله:

 اْلرشاد فإنه يتعامل معه على حسبه.

 :حكم املسح على اخلفني 

فالعبد مخير بين المسح, وبين عدمه, ألن  ستحب ورخصةمالمسح على الخفين 

                                                           

, وهو حديث (407)وابن ماجه  (,104)وابن خزيمة  (,04)والرتمذي  (,127)أخرجه النسائي ( 1)

دٌ  "صحيح. قال اْلمام الرتمذي:  ء  فِي َهَذا الَباِب َحِديُث َصْفَواَن -البخاري-َقاَل ُمَحمَّ
ْ
: َأْحَسُن َشي

ال   : (104) رحمه اهلل يف صحيح السنن, وقال يف اْلرواء وقد حسنه اْلمام األلباين. "ْبِن َعسَّ

عاصًما هذا يف حفظه ضعف ال ينزل حديثه عن رتبة -ألن- ,والحديث إنما سنده حسن عندي"

 (.  202وصححه اْلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند ). "الحسن

 ن صنيع الحافظ.تفسير م "يعني يف المسح على الخفين"وقوله:  (.204)أخرجه مسلم ( 2)
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المسح على الخفين فيه مخالفة ألهل البدع الذين ويف الحديث لإلرشاد  ملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي 

فهنا يقدم  ينكرون المسح على الخفين, ويخالفون األدلة الصريحة الصحيحة يف ذلك

 .للسنة اإظهارً  المسح

 ر.يف حالة سفأي : «إذا كان سفًرا»قوله: 

 .وهذا هو الشاهد :«أن َل ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن»قوله: 

, و هي مدة التوقيت, وقد جاء هذا التوقيت يف صحيح مسلم َعْن ُشَرْيِح ْبِن َهانِئ 

ْيِن, َفَقاَلْت: َعَلْيَك بِاْبِن َأبِي َطالِ  , َقاَل: َأَتْيُت َعائَِشَة َأْسَأُلَها َعِن اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّ ب 

 
ِ
َثاَلَثَة َأيَّاٍم  ملسو هيلع هللا ىلصَجَعَل َرُسوُل اهَّللِ »َفَسَأْلنَاُه َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَسْلُه َفإِنَُّه َكاَن ُيَسافُِر َمَع َرُسوِل اهلل

 . (1)«َوَلَيالَِيُهنَّ لِْلُمَسافِرِ، َوَيْوًما َوَلْيَلًة لِْلُمِقيمِ 

 , َعِن النَّبِ من حديث َأبِي َبْكَرَة  :وجاء يف سنن ابن ماجه
ِّ
َص »َأنَُّه  ملسو هيلع هللا ىلصي َرخَّ

ْيِه، ُثمَّ َأْحَدَث  َأ َوَلبَِس ُخفَّ  لِْلُمَسافِرِ إَِذا َتَوضَّ

، َولِْلُمِقيِم َيْوًما َوَلْيَلةً  اٍم َوَلَيالَِيُهنَّ  .(2) «ُوُضوًءا، َأْن َيْمَسَح َثاَلَثَة َأيَّ

 . وجاء التوقيت عن جرير, وابن عمر, و خزيمة 

 َما من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :وجاء يف سنن ابن ماجه
ِ
, َقاَل: َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل

ْيِن؟ َقاَل:  ، َولِْلُمِقيِم َيْوٌم َوَلْيَلةٌ »الطُُّهوُر َعَلى اْلُخفَّ اٍم َوَلَيالِيِهنَّ  .(3)«لِْلُمَسافِرِ َثاَلَثُة َأيَّ

 
ُّ
َأَمَر بِاْلَمْسِح  ملسو هيلع هللا ىلصَل اهَّللِ َأنَّ َرُسو», وجاء من حديث َعْوُف ْبُن َمالِك  اأْلْشَجِعي

                                                           

 (.204أخرجه مسلم ) ( 1)

(. وحسنه اْلمام األلباين يف صحيح وضعيف ابن ماجه, وحسنه اْلمام 224أخرجه ابن ماجه )( 2)

 (.1142الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )

 (, وقال األلباين رحمه اهلل فيه: صحيح لغيره يف صحيح ابن ماجه.222أخرجه ابن ماجه )( 3)
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اٍم َوَلَيالِيِهنَّ لِْلُمَسافِرِ، َوَيْوٌم َوَلْيَلٌة لِْلُمِقيمِ  ْيِن فِي َغْزَوِة َتُبوَك َثاَلَثُة َأيَّ  . (1) «َعَلى اْلُخفَّ

ال يجزئ إال الغسل لهما مع أنه يف حال الجنابة  :أي «إَل من جنابة»قوله: 

 .االغتسال

 .ن الغائط من نواقض الوضوءأل على دليفيه:  «غائطولكن من »قوله: 

 أن البول أيًضا من نواقض الوضوء.فيه:  «وبول» قوله:

لة قد اختلف فيها العلماء, أاد به النوم المستغرق, وهذه المسالمرو :«ونوم»قوله: 

 إلى أقوال: 

َشَة أن النوم ال ينقض الوضوء, واستدلوا بما يف الصحيحين من حديث َعائِ األول: 

 
ِ
َلْيَلًة بِالِعَشاِء, َوَذلَِك َقبَْل َأْن َيْفُشَو اِْلْسالَُم, َفَلْم َيْخُرْج  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَلْت: َأْعَتَم َرُسوُل اهلل

َْهِل الَمْسِجِد: 
ِ
ْبَياُن, َفَخَرَج, َفَقاَل أل َما َينَْتظُِرَها َأَحٌد »َحتَّى َقاَل ُعَمُر: َناَم النَِّساُء َوالصِّ

 .(2)«اَلَْرِض َغْيَرُكمْ ِمْن َأْهِل 

 وبما ثبت يف الصحيحين من حديث َأَنِس ْبِن َمالِك  
ُّ
َر النَّبِي َصالََة  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َأخَّ

ْيِل, ُثمَّ َصلَّى, ُثمَّ َقاَل:  ُكْم فِي »الِعَشاِء إَِلى نِْصِف اللَّ َقْد َصلَّى النَّاُس َوَناُموا، َأَما إِنَّ

 .(3)«َصالٍَة َما اْنَتَظْرُتُموَها

 .للوضوء واستدلوا بحديث البابأن النوم ناقض القول الثاين: 

وما كان يف بابه, يدل على أن النوم إذا كان  والصحيح أن حديث أنس بن مالك 

وأما من كان مستلقًيا , غير مستغرق, أو كان صاحبه يف حالة جلوس, أنه ليس بناقض

 .الوضوء إن شاء اهلل استغرق نومه, فإنه ناقض على ما سيأيت يف نواقض و

                                                           

 (.1033( وحسنه اْلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )1723رجه ابن أبي شيبة )أخ (1)

 (.437(, ومسلم )244أخرجه البخاري )( 2)

 ( بنحوه. 440(, ومسلم )202أخرجه البخاري )( 3)
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السفر تختلف عن الحضر, لما فيه من التخفيف؛ ألن  أحكام أنويف الحديث: 

, َعِن لما يف الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة المشقة, الناس فيه  يلحقالسفر 

 
ِّ
َفُر قِطَْعٌة ِمَن الَعَذاِب، َيْمنَُع َأَحَدُكْم َطَعاَمُه وَ », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي َشَراَبُه َوَنْوَمُه، َفإَِذا السَّ

ْل إَِلى َأْهِلهِ   ., واهلل الموفق(1)«َقَضى َنْهَمَتُه، َفْلُيَعجِّ

ليس المراد باليوم واللية, أو الثالثة األيام ولياليهن, ظاهر الليالي واأليام, ولكن و

 من مبدأ المسح, فإنه يمسح إلى الوقت الذي بدأ فيه.

يف سنن أبي داود من حديث وأما ما جاء  ,لليلةوال تجوز الزيادة على اليوم وا

 ُخَزْيَمَة ْبِن َثابِت  
ِّ
ْيِن لِْلُمَسافِرِ َثاَلَثُة َأيَّاٍم، », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي اْلَمْسُح َعَلى اْلُخفَّ

 .«َولِْلُمِقيِم َيْوٌم َوَلْيَلةٌ 

َولَِو » فيه: إِْبَراِهيَم الَتيِمِي بِإِْسنَاِدِه, َقاَل  َرَواُه َمنُْصوُر بُْن اْلُمْعَتِمِر, َعنْ َقاَل َأُبو َداُوَد: 

 .(2)«اْسَتَزْدَناُه َلَزاَدَنا

اٌد, َعْن  (, َوَقْد َرَوى الَحَكُم ْبُن ُعَتْيَبَة,04بعد رقم )قال اْلمام الرتمذي:  َوَحمَّ

, َعْن ُخَزْيمَ 
ِّ
 الَجَدلِي

ِ
, َعْن َأبِي َعبِْد اهلل ِّ

.إِْبَراِهيَم النََّخِعي  َواَل َيِصحُّ
 َة بِْن َثابِت 

 
ُّ
: َقاَل ُشْعَبُة: َلْم َيْسَمْع إِْبَراِهيُم النََّخِعي : َقاَل َيْحَيى ْبُن َسِعيد  ِّ

 ْبُن اْلَمِدينِي
ُّ
َقاَل َعلِي

 َحِديَث اْلَمْسِح. 
ِّ
 الَجَدلِي

ِ
 اهـ مِْن َأبِي َعْبِد اهلل

 

       

 

 

                                                           

 (.1020(, ومسلم )1704أخرجه البخاري )( 1)

 (.144ود لأللباين رحمه اهلل )(, والرتمذي وهو يف صحيح أبي دا120أخرجه أبو داود )( 2)
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 المسح على العصائب والتساخين

  "َقاَل:   َوَعْن َثْوَبانَ ) – 43
ِ
َفَأَمَرُهْم َأْن َيْمَسُحوا », َسِريَّةً  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث َرُسوُل اهلل

َرَواُه َأْحَمُد, َوَأبُو , (1)«-َيْعنِي: اْلِخَفاَف  -َوالتََّساِخينِ  -َيْعنِي: اْلَعَمائَِم  - َعَلى اْلَعَصائِِب 

َحُه اْلَحاكِمُ    (.َداُوَد, َوَصحَّ

  الشرح: 

 .ق المصنف الحديث لبيان حكم المسح على الخفاف وما يف باهباسا

ويقال ابن حجدر القرشي  ,- ملسو هيلع هللا ىلص -بجدد خادم النبي هو ابن  :«ثوبان» قوله: 

 .الهاشمي موالهم

هي ما كان دون الجيش, وربما يكون السرية:  «سرية ملسو هيلع هللا ىلصبعث رسول اهَّلل »قوله: 

 الشخص الواحد سرية وحده.

 :منها ايا َلموريبعث السر ملسو هيلع هللا ىلص النبيوكان 

 إما أن تكون عينًا على الكفار والمشركين.األول: 

وإما للغزوات المصغرة؛ وذلك لتأديب بعض الخارجين, والمارقين عن الثاين: 

 الدين.

 .ايصال الرسائل إلى البلدانالثالث: 

                                                           

وصححه اْلمام األلباين , بسند صحيح. (140)والحاكم  (,144)وأبو داود  (,200)أخرجه أحمد ( 1)

وصححه  ,وكذا قال النووي ,إسناده صحيح"وقال فيه: (, 134رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )

وقد (. 104يف الصحيح المسند ) وصححه اْلمام الوادعي رحمه اهلل. "والزيلعي ,والذهبي  ,الحاكم

أعل الحديث بما ال يقدح. وتفسير العصائب والتساخين من كالم الحافظ ابن حجر رحمه اهلل 

 تعالى. 
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ما عليه قائد الجيوش, وإمام المسلمين, من تتبع أحوال المسلمين, وبعث فيه: و

 لمسلمين.اما فيه مصلحة لإلسالم, والسرايا, و

تفقد الرعية, وأن الجيش, أو السرية, ربما فيه:  «فأمرهم أن يمسحوا»قوله: 

ن يمسحوا على العصائب أ ملسو هيلع هللا ىلصإلى شيء من التخفيف, فلهذا أمرهم النبي  احتاجوا

 والتساخين.

 ., وقد تقدم الكالم على أحكامهاأي العمائم: «العصائب»قوله: 

يعني الخفاف, وما كان يف باهبا من الجوارب وغير ذلك, : «ينوالتساخ»قوله: 

 .امها حكم المسح على الخفين سواء,, وأحكمما يسخن القدم

 .أعلم واهلل
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 من أطلق المسح على الخفين

َأ َأَحُدُكْم َولَ »: َمْرُفوًعا - َأَنس   َعنْ وَ  - َمْوُقوًفا - ُعَمرَ  َوَعنْ ) – 44 ْيِه إَِذا َتَوضَّ بَِس ُخفَّ

َأْخَرَجُه , (1)«َفْلَيْمَسْح َعَلْيِهَما، َوْلُيَصلِّ فِيِهَما، َوََل َيْخَلْعُهَما إِْن َشاَء إَِلَّ ِمْن َجنَاَبةٍ 

َحهُ  , َواْلَحاكُِم َوَصحَّ ُّ
اَرُقْطنِي   (.الدَّ

  َوَعْن َأبِي َبْكَرةَ ) – 42
ِّ
َص لِْلُمَسافِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي ُه َرخَّ ، َأنَّ اٍم َوَلَيالِيَُهنَّ رِ َثاَلَثَة َأيَّ

َر َفَلبَِس ُخفيه َأْن َيْمَسَح َعَلْيِهَما , , (2) «َولِْلُمِقيِم َيْوًما َوَلْيَلًة، إَِذا َتَطهَّ
ُّ
اَرُقْطنِي َأْخَرَجُه الدَّ

َحُه اْبُن ُخَزْيَمةَ    (.َوَصحَّ

 ْبِن ِعَماَرَة ) – 44
ِّ
 َأْمَسُح َأنَُّه َقاَل: َيا  َوَعْن ُأَبي

ِ
ْينِ  َرُسوَل اهلل  َقاَل: ؟َعَلى اْلُخفَّ

َنَعْم، »: َقاَل  ؟َقاَل: َوَثاَلَثةً  ,«َنَعمْ » َقاَل: ؟َقاَل: َوَيْوَميْنِ  ,«َنَعمْ » َقاَل: ؟َقاَل: َيْوًما «َنَعمْ »

                                                           

, وابن خزيمة (071)وعن أنس رضي اهلل عنه  (,000)أخرجه الدارقطني عن عمر رضي اهلل عنه ( 1) 

والحاكم لم  . اهـال: الحديث شاذ. وق(171)وأخرجه الحاكم عن أنس رضي اهلل عنه  (,102)

فيه  ,وإسناده ضعيف ,وإنما أخرج حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه ,يخرج أثر عمر رضي اهلل عنه

. وقد قال البيهقي يف "ليس بثقة"ترجمته يف الميزان: قال النسائي:  ,المقدام بن داود بن تليد الُرعيني

ينَا َعْن ُعمَ (1371)الكربى  ا َأْن َيُكوَن َرَجَع إَِليِْه : َوَقْد ُروِّ َ اهلُل َعنُْه التَّْوقِيَت َفإِمَّ
َر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضي

ا َأْن َيُكوَن َقْوُلُه ا َم فِي التَّْوقِيِت, َوإِمَّ ِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
نََّة ِحيَن َجاَءُه التََّثبُُّت َعِن النَّبِي ِذي ُيَوافُِق السُّ لَّ

  اهـَة َأْوَلى.اْلَمْشُهورَ 

حديث  (,102)وابن خزيمة  (,104)والدارقطني  (,3421)والبزار  (,224)أخرجه ابن ماجه ( 2) 

, وحديث خزيمة بن (72)حسن, ويصح بشواهده منها: حديث علي رضي اهلل عنه يف صحيح مسلم 

 , وغيرهم. وحسنه(04), وحديث صفوان بن عسال عند الرتمذي (120)ثابت عند أبي داود 

َوَهَذا اْلَحِديُث اَل نَْعَلُمُه ُيْرَوى "وقال اْلمام البزار عقبه: «. العلل»كما نقل عنه الرتمذي يف  ,البخاري

وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة . "َوإِْسنَاُدُه َحَسنٌ  ,َعْن َأبِي َبْكَرَة إاِلَّ مِْن َهَذا اْلَوْجهِ 

 . "حديث حسن"وقال فيه:  (,1142 يف الصحيح المسند )(, واْلمام الوادعي رحمه اهلل3422)
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 (. َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد, َوَقاَل: َلْيَس بِاْلَقِويِّ , (1)«َوَما ِشْئَت 

 الشرح: 

 .اْلطالق الذي فيه من عدم التوقيت يف المسحالمصنف الحديث لبيان  ساق

هما إن شاء يف المدة المبينة عيحمل على أنه ال يخل مع القول بصحتهالحديث و

 .أن يخلعهما ويغتسلفعند الجنابة يجب عليه باألحاديث األخرى, إال من جنابة 

 صرح, وأوضح, وأكثر.وأما إذا كان خارج المدة المحددة؛ فأحاديث التحديد أ

  قال الشوكاين  َوَقْد اْخَتَلَف النَّاُس فِي مدة المسح على  :يف نيل األوطار

يِْه  ْيِن َوَمْن َلبَِس ُخفَّ : اَل َوْقَت لِْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّ ْيُث ْبُن َسْعد  الخفين َفَقاَل َمالٌِك َواللَّ

افُِر َواْلُمِقيُم فِي َذلَِك َسَواٌء, َوُرِوَي مِْثُل َذلَِك َعْن ُعَمَر َوُهَو َطاِهٌر َمَسَح َما َبَداَلُه, َواْلُمَس 

.  ْبِن ُعَمَر َواْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ
ِ
 ْبِن اْلَخطَّاِب َوُعْقَبَة ْبِن َعامِر  َوَعْبِد اهلل

 َواْلَحَسُن ْبنُ 
ُّ
  َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َوَأْصَحاُبُه َوالثَّْوِريُّ َواأْلَْوَزاِعي

ٍّ
َصالِِح ْبِن َحي

ُد ْبُن َجِرير   ُّ َوَأْحَمُد ْبُن َحنَْبل  َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه َوَداُود الظَّاِهِريُّ َوُمَحمَّ
افِِعي َوالشَّ

, َقاَل ا َبِريُّ بِالتَّْوقِيِت لِْلُمِقيِم َيْوًما َوَلْيَلًة َولِْلُمَسافِِر َثاَلَثَة َأيَّام  َوَلَيالِيهنَّ ْبُن َسيِِّد النَّاِس الطَّ

 ْبِن َأبِي َطالِب  َوابِْن 
ِّ
: َوَثَبَت التَّْوقِيُت َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َوَعلِي فِي َشْرِح التِّْرمِِذيِّ

َحاَبِة.  اأْلَْنَصاِريِّ َهُؤاَلِء مِْن الصَّ
 َواْبِن َعبَّاس  َوُحَذْيَفَة َواْلُمِغيَرِة َوَأبِي َزْيد 

 َمْسُعود 

                                                           

وضعفه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي وضعفه كما نقله الحافظ. (, 127)أخرجه أبو داود ( 1) 

مجهولون. وله  -واالثنان فوقه -وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن رزين": (, وقال فيه21داود )

: (220وقال الحافظ يف التلخيص ).  "لذي أشار إليه المصنفوهي االضطراب ا ,علة أخرى

وضعفه البخاري فقال: ال يصح. وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: رجاله ال يعرفون. وقال أبو "

الفتح األزدي: هو حديث ليس بالقائم. وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خربه. وقال ابن عبد 

اتفاق األئمة على ضعفه.  "شرح المهذب  "د قائم. ونقل النووي يف وليس له إسنا ,الرب: ال يثبت

 (.207)وضعفه ابن الملقن يف البدر المنير  اهـ. ""الموضوعات"فذكره يف  ,: وبالغ الجوزقاينقلت
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 َورُ 
ُّ
ْعبِي ِوَي َعْن َجَماَعة  مِْن التَّابِِعيَن مِنُْهْم ُشَرْيٌح اْلَقاِضي َوَعَطاُء ْبُن َأبِي َرَباح  َوالشَّ

: َوَأْكَثُر التَّابِِعيَن َواْلُفَقَهاِء َعَلى َذلَِك   َوُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز, َقاَل َأُبو ُعَمَر ْبُن َعْبِد اْلَبرِّ

نَِّة َواْلَجَماَعِة  َوُهَو اأْلَْحَوطُ  َنَّ اْلَمْسَح َثَبَت بِالتََّواُتِر َواتََّفَق َعَلْيِه َأْهُل السُّ
ِ
ِعنِْدي؛ أل

ا َقاَل َأْكَثُرُهْم: اَل َيُجوُز اْلَمْسُح لِْلُمِقيِم َأْكَثَر مِْن  َفاِقِهْم َفَلمَّ َواْطَمَأنَّْت النَّْفُس إَلى اتِّ

ٌة, َواَل َيُجوُز لِْلُمَسافِِر َأْكَثُر مِْن َخْمَس َعْشَرَة َصاَلًة َثاَلَثَة َأيَّام  َخْمِس َصَلَوات  َيْوٌم َوَلْيلَ 

, َواْلَيِقيُن اْلَغْسُل َحتَّى ُيْجِمُعوا  َوَلَيالِيَها َفاْلَواِجُب َعَلى اْلَعالِِم َأْن ُيَؤدِّي َصاَلَتُه بَِيِقين 

 اهـ .ِث لِْلُمَسافِِر َواَل َفْوَق اْلَيْوِم لِْلُمِقيمِ َعَلى اْلَمْسِح َوَلْم ُيْجِمُعوا َفْوَق الثَّاَل 

هذا موافق حديث و: «س خفيه فليمسح عليهماإذا توضأ أحدكم ولب»قوله: 

 .«دعهما فإين أدخلتهما طاهرتين»فيه: والسابق معنا,  المغيرة بن شعبة 

 الة فيهاالصجواز الصالة يف النعال, وسيأيت بابه, وفيه:  «وليصل فيهما»قوله: 

 سنة.

 .لجهلهم العامةبعض ها أئمة المذاهب, وخالف فيها أجمع عليوقد 

يحمل هذا على أنه ال يخلعهما يف المدة الموقتة, : «وَل يخلعهما إن شاء»قوله: 

 .وهي يوم وليلة للمقيم, وثالثة أيام ولياليهن للمسافر

دث أكرب يلزم لما تقدم من حديث صفوان أن الجنابة ح :«إَل من جنابة»قوله: 

 ., واهلل الموفقمعها خلع النعال وقطع المسح

, عن أبي - ملسو هيلع هللا ىلص -هو نفيع بن الحارث مولى رسول اهلل  :«أبي بكرة عن » قوله: 

, فإن أبي النّاس إال أن ينسبوين فأنا نفيع بن - ملسو هيلع هللا ىلص -أنه قال: أنا مولى رسول اهلل  -بكر

ور بكنيته, وكان من فضالء مسروح, وقيل اسمه مسروح. وبه جزم ابن إسحاق. مشه

من  ملسو هيلع هللا ىلص الّصحابة, وسكن البصرة, وأنجب أوالدا لهم شهرة. وكان تدلى إلى النبي 

 .حصن الّطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة, أفاده الحافظ يف اْلصابة
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, فينبغي أن ألهذا دليل على ان الرخصة من عند اهلل : «أنه رخص للمسافر»قوله: 

 من الشدة. يؤخذ هبا, لما يف مخالفتها

عز بالمؤمنين, إذ أنه ال يكلف نفًسا إال ما آتاها, كما قال اهلل أل بيان رحمة اهلل فيه: و

 ۆ ۆ ۇ ۇ}: عز وجل, ويقول اهلل { ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}: وجل

 .{ ٴۇۈ ۈ
أن أحكام المسافر تختلف عن أحكام المقيم, فالمقيم تجب عليه صالة فيه: و

وال يجوز له أن يمسح على الخفين إال يوم  الجماعة, ويجب عليه إتمام الصالة,

 .وليلة فقط, وكذلك ال يجوز له أن يصلي النافلة راكًبا

بينما المسافر يجوز له المسح على الخفين ثالثة أيام ولياليهن, إال من جنابة,  

والجماعة يف حقه مستحبة, ويجوز له الجمع بين الصالتين, ويجب عليه قصر 

 الصالة الرباعية.

ويقال ابن عبادة المدين األنصاري, وذهب بعضهم  :«ُأَبيِّ ْبِن ِعَماَرةَ عن » قوله:

إلى أنه ال تصح له صحبة, ذكره العسكري, وحديثه مضطرب كما قال الحفاظ, ومع 

  توجيهات للعلماء لهذا الحديث, فقال: ذكر اْلمام ابن قدامة ذلك فقد 

 ند انتهاء مدة لبسهما.يحتمل أنه يمسح ما شاء إذا مسح عالقول األول: 

 يحتمل أنه أراد وما شئت من اليوم, واليومين, والثالثة.القول الثاين: 

 يحتمل أنه منسوخ بأحاديث التوقيت.القول الثالث: 

أن الحديث ضعيف ال يثبت, وغاية عند من يرى عدم التوقيت, هو  والصحيح

يخلعهما  , وهو محمول على ما تقدم, على أنه الحديث عمر بن الخطاب 

 والحمد هلل رب العالمين ويمسح عليهما ما شاء يف مدة المسح.
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 باب نواقض الوضوء

 ]نواقض الوضوء[

  الشرح: 

نواقض الوضوء, أي موجبات الحدث, فالحدث إذا وقع على اْلنسان لم يجز له 

م , وإما بتيماً , وإما بغسل إذا كان أكرباأن يصلي حتى يرفعه, إما بوضوء إذا كان أصغرً 

 .إن شاء اهلل , على ما سيأيت هستعمالالإن كان فاقد للماء, أو غير مستطيع 

وهذه النواقض منها ما هو مجمع عليه بين أهل العلم, ومنها ما هو مختلف فيه, 

 والراجح أنه ينقض, ومنها ما اختلف فيه والراجح أنه ليس بناقض.

لكتاب والسنة, أو من والسبب يف ذلك أن ما كان اعتماده على دليل ثابت من ا

أحدهما ثبت نقضه, وما كان مبناه على القياس الغير قائم على دليل, أو مبناه على 

 حديث ضعيف, فقد يكون عدم نقضه.

 ژ}: , قال اهلل الرجوع إلى الدليل والواجب على المسلمين عند االختالف

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 [.38]النساء: .{ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ

وكم هي المسائل المختلف فيها بين الفقهاء, وقد تجد الجمهور يف جانب, 

, وبما ثبت يف سنة رسول اهلل والدليل على خالفه, فنحن متعبدون بما جاء عن اهلل 

 , وبما أجمع عليه السلف الصالح رضوان اهلل عليهم.ملسو هيلع هللا ىلص

د؛ لكن ذهب بعضهم إلى وقد ذكر العلماء يف هذا الباب نواقض كثيرة, بلغت العد

أن الراجح منها سبعة, وهذا هو الذي ارتضاه شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه 

 اهلل تعالى يف كتابه المبادئ المفيدة يف التوحيد والفقه والعقيدة.
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من  اوبعضها يدخل يف بعض عند اْلجمال, فالخارج من السبيلين ربما يضم كثيرً 

 النواقض.

يف التخليص جملة من األحاديث التي يستدل هبا  حجر وقد ذكر الحافظ ابن 

 العلماء على كثير من النواقض, وأكثرها ضعيف.

 :ذكر نواقض الوضوء اجملمع عليها 

ويدخل فيه البول والغائط باْلجماع, أما الغائط فقد ما خرج من السبيلين,  اَلول:

 جاء ذكره يف القرآن, وأما البول فقد جاء ذكره يف السنة.

يف السنة, كما سيأيت حديث َأبِي  اي والريح, فقد جاء ذكرهمهكذا المذي والودو

 ُهَرْيَرَة 
ِ
 .(1)«َلَ ُوُضوَء إَِلَّ ِمْن َصْوٍت َأْو ِريٍح »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

, َأنَُّه َشَكا إَِلى َرُسوِل وهو يف الصحيحين من حديث عبد اهلل بن زيد بن عاصم 

 
ِ
الَِة؟ َفَقاَل: الرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َء فِي الصَّ ْ

ي ِذي ُيَخيَُّل إَِلْيِه َأنَُّه َيِجُد الشَّ َأْو َلَ  -َلَ َينَْفتِْل »ُجُل الَّ

 .(2)«َحتَّى َيْسَمَع َصْوًتا َأْو َيِجَد ِريًحا -َينَْصرِْف 

 وجاء يف صحيح مسلم من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
إَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َجَد َأَحُدُكْم فِي َبْطنِِه َشْيئًا، َفَأْشَكَل َعَلْيِه َأَخَرَج ِمنُْه َشْيٌء َأْم ََل، َفاَل َيْخُرَجنَّ ِمَن وَ 

 .(3)«اْلَمْسِجِد َحتَّى َيْسَمَع َصْوًتا، َأْو َيِجَد ِريًحا

 
ٍّ
اًء َوُكنُْت َأْسَتْح »َقاَل:  ويف الصحيحين من حديث َعلِي يِي َأْن ُكنُْت َرُجاًل َمذَّ

َيْغِسُل َذَكَرُه »لَِمَكاِن اْبنَتِِه َفَأَمْرُت اْلِمْقَداَد ْبَن اَْلَْسَوِد َفَسَأَلُه َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأْسَأَل النَّبِيَّ 

                                                           

 (.212(, وابن ماجه )04أخرجه الرتمذي )( 1)

 (.341(, ومسلم )130البخاري )( 2)

 (.342مسلم ) (3)
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أُ   والودي له حكم المذي.. «فيه الوضوء», ويف رواية: (1)«َوَيَتَوضَّ

 .هلل وسيأيت الكالم عليه يف موطنه إن شاء االنوم المستغرق,  الثاين:

 بجنون, أو إغماء, أو سكر, أو ما هو يف بابه.زوال العقل:  الثالث:

إذ أن المجنون وفاقد العقل ال يدري ما يقع منه, ثم إن زوال العقل بحد ذاته 

 .حدث

 .يف موطنه وسيأيت الكالم عليه بالتفصيل إن شاء اهلل مس الفرج,  الرابع:

, كما سيأيت معنا ملسو هيلع هللا ىلصان عن رسول اهلل وفيه حديثان ثابتأكل لحم اْلبل,  الخامس:

 .إن شاء اهلل 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}: لقول اهلل الردة عن اْلسالم,  السادس:

 [.38]الفرقان: { چ ڃ
 لما ثبت يف الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة الجنابة,  السابع:

ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

 .(2)«ُثمَّ َجَهَدَها َفَقْد َوَجَب الَغْسُل إَِذا َجَلَس َبْيَن ُشَعبَِها اَلَْرَبِع، »َقاَل: 

فإذا كان قد وجب عليه الغسل, فحصول الحدث األصغر من باب األولى, 

 وسيأيت باب الجنابة معنا إن شاء اهلل وبيان سبب وقوعه.

 والمراد به على الصحيح الجماع.مس المرأة,  الثامن:

قط, وسيأيت بيان الراجح جماهير أهل العلم يطلقونه على مجرد المس فكان وإن 

 .يف هذه المسألة يف موطنه إن شاء اهلل 

 

                                                           

 (.303, ومسلم )(132البخاري )( 1)

 (.347(, ومسلم )201البخاري )( 2)
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  قال بها بعض أهل العلم وليست بناقضة.ذكر بعض النواقض اليتفائدة: 

        الضحك. اَلول:

          الحجامة. الثاين:

 الرعاف. الثالث:

ا َتَوضَّ »األكل مما مست النار, وقد نسخ هذا الحكم, ففي الحديث: : الرابع ُئوا ِممَّ

ِت النَّارُ  ثم نسخ هذا الحكم بعدة أحاديث ومنها: ما ثبت يف الصحيحين من , (1)«َمسَّ

 ْبِن َعبَّاس  
ِ
 حديث َعْبِد اهلل

ِ
َأَكَل َكتَِف َشاٍة، ُثمَّ َصلَّى َوَلْم » ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

أْ   .(2)«َيَتَوضَّ

 َة وما يف الصحيحين من حديث َعْمِرو ْبِن ُأَميَّ 
ِ
, َأنَّ َأَباُه َأْخَبَرُه َأنَُّه َرَأى َرُسوَل اهلل

أْ » ملسو هيلع هللا ىلص يَن، َفَصلَّى َوَلْم َيَتَوضَّ كِّ الَِة، َفَأْلَقى السِّ  .(3)«َيْحَتزُّ ِمْن َكتِِف َشاٍة، َفُدِعَي إَِلى الصَّ

 ويف الصحيحين أيًضا من حديث َمْيُموَنَة 
َّ
َكتًِفا، ُثمَّ  َأَكَل ِعنَْدَها» ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

أْ   .(4)«َصلَّى َوَلْم َيَتَوضَّ

 
ِ
: َأنَُّه َسَأَلُه َعِن الُوُضوِء وجاء يف صحيح البخاري من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

ِت النَّاُر؟ َفَقاَل:  ا َمسَّ  َلَ َنِجُد ِمْثَل َذلَِك ِمَن الطََّعاِم إَِلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَلَ، َقْد ُكنَّا َزَماَن النَّبِيِّ »مِمَّ

نَا َوَسَواِعَدَنا َوَأْقَداَمنَا، ُثمَّ ُنَص  لِّي َوَلَ َقِلياًل، َفإَِذا َنْحُن َوَجْدَناُه َلْم َيُكْن َلنَا َمنَاِديُل إَِلَّ َأُكفَّ

أُ   .(5)«َنَتَوضَّ

       
                                                           

 .رضى اهلل عنهم وعائشة ,وزيد بن ثابت ,(, من حديث أبي هريرة323, 322, 321أخرجه مسلم )( 1)

 (.324(, ومسلم )200البخاري )( 2)

 (.322(, ومسلم )207البخاري )( 3)

 (.324(, ومسلم )210البخاري )( 4)

 (.2420البخاري )( 2)
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 هل النوم ناقض للوضوء

َعَلى َعْهِدِه    ملسو هيلع هللا ىلصهَّللِ  َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل ا»َقاَل:     َعْن َأَنِس ْبِن َمالِك  ) – 40

ُئونَ  َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد, , (1)«َينَْتظُِروَن اْلِعَشاَء َحتَّى َتْخِفَق ُرُؤوُسُهْم، ُثمَّ ُيَصلُّوَن َوََل َيتََوضَّ

َحهُ    َوَصحَّ
ُّ
اَرُقْطنِي  (.(2)َوَأْصُلُه فِي ُمْسلِم   .الدَّ

 الشرح: 

 .م من حيث نقض الوضوء وعدمهساق المصنف الحديث لبيان القول يف النو

, فقد جاء يف الصحيحين من حديث قد جاء الحديث عن عدة من الصحابة و

 َعائَِشَة 
ِّ
َيالِي بَِصاَلِة اْلِعَشاِء،  ملسو هيلع هللا ىلصَأْعَتَم َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلص, َزْوَج النَّبِي َلْيَلًة ِمَن اللَّ

َحتَّى َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َناَم  ملسو هيلع هللا ىلصْج َرُسوُل اهَّللِ َوِهَي الَّتِي ُتْدَعى اْلَعَتَمَة، َفَلْم َيْخرُ 

ْبَياُن، َفَخَرَج َرُسوُل اهَّللِ  َما »، َفَقاَل َِلَْهِل الَْمْسِجِد ِحيَن َخَرَج َعَلْيِهْم: ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّساُء َوالصِّ

ْساَلُم فِي النَّاسِ , َوَذلَِك َقْبَل َأْن َيفْ «َينَْتظُِرَها َأَحٌد ِمْن َأْهِل اَْلَْرِض َغْيُرُكمْ   .(3)«ُشَو اْْلِ

 ,   وجاء يف الصحيح من حديث َعْن َأَنِس ْبِن َمالِك 
ُّ
َر النَّبِي َصالََة  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأخَّ

ْيِل, ُثمَّ َصلَّى, ُثمَّ َقاَل:  ُكْم فِي »الِعَشاِء إَِلى نِْصِف اللَّ َقْد َصلَّى النَّاُس َوَناُموا، َأَما إِنَّ

َثنِي ُحَميٌْد, «ْرُتُموَهاَصالٍَة َما اْنَتظَ  , َوَزاَد اْبُن َأبِي َمْرَيَم, َأْخَبَرَنا َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب, َحدَّ

, َقاَل:   .(4)«َكَأنِّي َأْنُظُر إَِلى َوبِيِص َخاَتِمِه َلْيَلَتئِذٍ »َسِمَع َأَنَس ْبَن َمالِك 

                                                           

وصححه اْلمام . "صحيح"وقال الدارقطني عقبه:  (,402)والدارقطني  (,200)خرجه أبو داود أ( 1) 

 (. 102األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )

َم َينَاُموَن ُثمَّ ُيَصلُّوَن َواَل »ولفظه:  (304)أخرجه مسلم ( 2)   َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِ
َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اهلل

ُئونَ َيَتوَ   «. ضَّ

 (.437(, مسلم )244البخاري )( 3)

 (, بنحوه.440(, ومسلم )202البخاري )( 4)
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الستدالل افيه:  «على عهده ينتظرون العشاء ملسو هيلع هللا ىلصكان أصحاب رسول اهَّلل »قوله: 

 واطلع عليه فهو مرفوع. ملسو هيلع هللا ىلص, فإن ما وقع يف عصره ملسو هيلع هللا ىلصبما وقع يف عهد النبي 

 , ومثله يطلع عليه, فهو يف حكم المرفوع أيًضا.ملسو هيلع هللا ىلصوقع يف عصره  وما

 حتى قال الناظم: 

 عليه أن أقـــــــره فليتبع  وما جرى يف عصره ثم اطلع

ُكنَّا َنْعِزُل، َواْلُقْرآُن », َقاَل:  وأن لم يطلع عليه فهو حجة, لقول َجابِر  بن عبد اهلل

 .(1)"َلْو َكاَن َشْيًئا ُينَْهى َعنُْه َلنََهاَنا َعنُْه اْلُقْرآنُ ", َزاَد إِْسَحاُق, َقاَل ُسْفيَاُن: «َينِْزُل 

في يف ليل رمضان ف, لما جامع زوجته, وكذلك ما حصل بن عمر بن الخطاب 

ُجُل إَِذا َأْفَطَر سنن أبي داود عن ابن أبي ليلى: قَ  َثنَا َأْصَحاُبنَا, َقاَل: َوَكاَن الرَّ اَل: َوَحدَّ

جاء, َفَأَراَد  َلْم َيْأُكْل َحتَّى ُيْصبَِح, َقاَل: أن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب  َفنَاَم َقْبَل َأْن َيْأُكَل 

َتاَها, َفَجاَء َرُجٌل مَِن اأْلَْنَصاِر َفَأَراَد اْمَرَأَتُه, َفَقاَلْت: إِنِّي َقْد نِْمُت َفَظنَّ َأنََّها َتْعَتلُّ َفأَ 

َن َلَك َشيًْئا, َفنَاَم  َعاَم َفَقاُلوا: َحتَّى ُنَسخِّ ا َأْصَبُحوا ُأْنِزَلْت َعَلْيِه َهِذِه اآْلَيُة  "الطَّ  ٱ}َفَلمَّ

 .(2) [170]البقرة:  { پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ملسو هيلع هللا ىلصيه أحد, فزمن النبي فعل ذلك األمر, ولم يطلع عل مع أن عمر بن الخطاب 

 زمن تشريع, وتأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز.

 وإقرار الوحي للناس على الخطأ ال يجوز.

 :األفضل يف صالة العشاء 

 ملسو هيلع هللا ىلصالحديث يدل على أن تأخير وقت صالة العشاء هو األفضل, إال أن النبي 

                                                           

 (.1440(, ومسلم )2200البخاري )( 1)

 (.223(, وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل )204أبو داود )( 2)
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 .«ها اْلنلو َل أن أشق على أمتي لصليت»: ملسو هيلع هللا ىلصتخوف المشقة على الناس, قال 

 على انتظار الصالة بعد الصالة. حرص الصحابة ويف الحديث: 

 على الجماعة. حرص الصحابة فيه: و

وصالة العشاء هي أثقل صالة على المنافقين, كما سيأيت يف كتاب الصالة إن شاء 

 .اهلل 

تتحرك رؤوسهم من النعاس, وهذا يالحظه اْلنسان من  :أي «حتى تخفق»قوله: 

 ن غيره, وقل من يثبت على حال واحد.نفسه, وم

أن دليل على أهنم كانوا ينامون يف حال جلوسهم, وسيأيت فيه:  «رؤوسهم»قوله: 

 مثل هذا الحديث.بعلى عدم نقض نوم الجالس  كثيًرا من العلماء استدل

هذا هو الشاهد من الحديث, إذ لو كان النوم : «ثم يصلون وَل يتوضؤون»قوله: 

, فهذا وال يتوضؤون ا للصالة, لكنهم كانوا يصلونتوضؤل طلًقا,للوضوء م اناقًض 

 دليل على بقاء طهارهتم, وعدم وقوع الحدث بسبب النعسة.

 ف أهل العلم يف نقض النوم للطهارةاختال: 

 للعلماء يف هذه المسألة مذاهب: و

 أن النوم ناقض للوضوء مطلًقا, قليله وكثيره.األول: 

 اقض مطلًقا, سواء كان قلياًل, أو كثيًرا.أن النوم ليس بنالثاين: 

َعْن َقْيِس ْبِن َعبَّاد , َقاَل: َرَأْيُت َأَبا ُموَسى َصلَّى الظُّْهَر جاء يف األوسط البن المنذر: 

اَلُة َقاَم َفَقاَل:  ا َحَضَرِت الصَّ َهْل »ُثمَّ اْسَتْلَقى َعَلى َقَفاُه َفنَاَم َحتَّى َسِمْعنَا َغطِيَطُه َفَلمَّ

أْ  «َوَجْدُتْم ِريًحا َأْو َسِمْعُتْم َصْوًتا؟  .(1)«َقاُلوا: اَل, َفَصلَّى اْلَعْصَر َوَلْم َيَتَوضَّ

                                                           

 (. 44أخرجه ابن المنذر يف األوسط )( 1)
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وهو مذهب جمهور أهل العلم أن كثير النوم ناقض, ويعربون عنه الثالث: 

 بالمستغرق, وقليله ليس بناقض.

 ْبِن َأبِي طَ 
ِّ
, َقاَل: َقاَل الِب  وربما استدل بعض العلماء بما يأيت من حديث َعلِي

 
ِ
أْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل ِه اْلَعْينَاِن، َفَمْن َناَم َفْلَيَتَوضَّ  ., وجاء عن معاوية (1)«ِوَكاُء السَّ

 أن العينان إذا هجعت, وقع النقض فيها, أو بسببها. ومعناه:

 ؟ هل النوم ناقض بنفسه, أم هو مضنة لنقض الوضوء 

لتفريق بين النوم المستغرق, من عدم لك من اويعلم ذالذي يظهر أنه مظنة, 

 المستغرق.

 حديث اْبِن َعبَّاس  (: 334 - 1/132) قال الحافظ ابن حجر يف التخليص

  :(2)«َوَجَب اْلُوُضوُء َعَلى ُكلِّ َنائٍِم إَِلَّ َمْن َخَفَق بَِرْأِسِه َخْفَقةً »َأنَُّه َقاَل  
ُّ
َرَواُه اْلَبْيَهِقي

 ُفوًعا.َمْوُقوًفا َوَمرْ 

َما اْلُوُضوُء َعَلى َمْن َناَم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُرِوَي َأنَُّه  قوله: ََل ُوُضوَء َعَلى َمْن َناَم َقاِعًدا إنَّ

 . «ُمْضَطِجًعا َفإِنَّ َمْن َناَم ُمْضَطِجًعا اْسَتْرَخْت َمَفاِصُلهُ 

 : َأُبو َداُود َوالتِّْرمِِذيُّ  «َساِجًداََل ُوُضوَء َعَلى َمْن َناَم َقاِئًما َأْو َراكًِعا َأْو »َوفِي َلْفظ 

ِل.  ّ بِاللَّْفِظ اأْلَوَّ
اَرُقْطنِي  َوالدَّ

 ْبُن َأْحَمَد فِي ِزَياَداتِِه بَِلْفِظ: 
ِ
َلْيَس َعَلى َمْن َناَم َساِجًدا ُوُضوٌء َحتَّى »َوَرَواُه َعْبُد اهلل

 بَِلْفِظ: «َيْضَطِجَع 
ُّ
ُب اْلُوُضوُء َعَلى َمْن َناَم َجالًِسا َأْو َقائًِما َأْو ََل َيجِ », َوَرَواُه اْلَبْيَهِقي

 اْلَحِديَث. ..«.َساِجًدا َحتَّى َيَضَع َجنَْبهُ 

                                                           

 (.100وحسنه األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود ) (,400(, وابن ماجه )203أخرجه أبو داود )( 1)

( موقوًفا على ابن عباس رضي اهلل عنهما, وأخرجه البيهقي يف 30أخرجه ابن المنذر يف األوسط )( 2)

 (.273الكربى )
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َماِم اْلَحَرَمْيِن:   َتَبًعا ِْلِ
ُّ
افِِعي َواَيِة الثَّانَِيِة.َقاَل الرَّ ُة اْلَحِديِث َعَلى َضْعِف الرِّ َفَق َأئِمَّ  اتَّ

َمْخَرُج اْلَحِديَثْيِن َواِحٌد, َوَمَداُرُه َعَلى َيِزيَد َأبِي  - جر أي الحافظ ابن ح -ُقْلُت: 

, َوَعَلْيِه اْخَتَلَف فِي َأْلَفاظِِه. 
ِّ
ااَلنِي  َخالِد  الدَّ

َف اْلَحِديَث مِْن َأْصلِِه َأْحَمُد َواْلُبَخاِريُّ فِيَما َنَقَلُه التِّْرمِِذيُّ فِي اْلِعَلِل اْلُمْفَرِد,  َوَضعَّ

 فِي ِعَللِِه َوَغْيُرُهْم.َوأَ 
ُّ
نَِن َوالتِّْرمِِذيُّ َوإِْبَراِهيُم اْلَحْربِي  ُبو َداُود فِي السُّ

 فِي الخالفات: 
ُّ
ِة َوَقاَل اْلبَْيَهِقي , َوَأْنَكَرُه َعَلْيِه َجِميُع َأئِمَّ ُّ

ااَلنِي َد بِِه َأُبو َخالِد  الدَّ َتَفرَّ

 اْلَحِديِث. 

نَِن:  اِظ َوَأْنَكُروا َسَماَعُه مِْن َقَتاَدَة.َوَقاَل فِي السُّ  َأْنَكَرُه َعَلْيِه َجِميُع اْلُحفَّ

 َوَقاَل التِّْرمِِذيُّ َرَواُه َسِعيُد بُْن َأبِي َعُروَبَة َعْن َقَتاَدَة َعْن ابِْن َعبَّاس  َقْوُلُه َوَلْم َيْذُكْر فِيهِ 

 اهـَأَبا اْلَعالَِيِة َوَلْم َيْرَفْعُه. 

 تقدم. لة من األحاديث التي تعود إلى مامثم ذكر ج

فبعض أهل العلم فصل بين نوم الجالس, ونوم المضطجع, اعتماًدا على مثل هذه 

 األحاديث.

 يف هذه ما جاء عن صفوان بن عسال  والصحيح وقد تقدم معنا عند ,

ا َأْن َلَ َننِْزَع ِخَفاَفنَا َثالََثَة َيْأُمُرَنا إَِذا ُكنَّا َسَفرً  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ »الرتمذي وغيره, َقاَل: 

، إَِلَّ ِمْن َجنَاَبٍة، َوَلكِْن ِمْن َغائٍِط َوَبْوٍل َوَنْومٍ  اٍم َوَلَيالِيِهنَّ  .(1)«َأيَّ

فاستدل هبذا الحديث على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء, ولكن بالجمع بينه 

ليس بناقض مطلًقا,  , يدل على أنهوبين حديث أنس بن مالك وحديث ابن عمر 

 ., واهلل الموفقوال بد من التفصيل

       

                                                           

 تقدم معنا أخرجه الرتمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم.( 1)
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 المستحاضة تتوضأ لكل صالة

  "َقاَلْت:   َعائَِشةَ  َوَعنْ ) – 47
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءْت َفاطَِمُة بِنُْت َأبِي ُحَبْيش  إَِلى النَّبِي

 
ِ
اَلةَ إِنِّي اْمَرَأٌة ُأْسَتَحاُض َفاَل َأْطُهرُ  ,َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلل ََل. إِنََّما »َقاَل:  ?", َأَفَأَدُع الصَّ

اَلَة، َوإَِذا َأْدَبَرْت َفاْغِسِلي  َذلَِك ِعْرٌق، َوَلْيَس بَِحْيٍض، َفإَِذا َأْقَبَلْت َحْيَضُتِك َفَدِعي الصَّ

َم، ُثمَّ َصلِّي  .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1)«َعنِْك الدَّ

ئِي لِكُ »: َولِْلُبَخاِريِّ   (.(3)"إَِلى َأنَُّه َحَذَفَها َعْمًدا": َوَأَشاَر ُمْسلِمٌ  .(2)«لِّ َصاَلةٍ ُثمَّ َتَوضَّ

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان أن الحيض من نواقض الطهارة

هي أحدى الصحابيات التي أصبن : «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش »قوله: 

العظيم الذي عسى  باالستحاضة, وبقيت يف االستحاضة سبع سنين, وهذا من البالء

 أن يكون رافًعا لدرجاهتا, ودرجات أمثالها.

 ( 100/ 2قال ابن الملقن يف اْلعالم بفوائد عمدة األحكام):  وذكر

أن فاطمة هذه تزوجت بعبد اهلل بن جحش فولدت له محمًدا وهو صحابي الحربي: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإحدى المستحاضات على عهد النبي   وهي  هاجرت  

                                                           

 .(333)ومسلم  (,227)أخرجه البخاري ( 1) 

 وُأعلت أهنا من قول عروة على ما يأيت بعد.  (227)رجه البخاري أخ( 2) 

اِد ْبِن َزْيد  ِزَياَدُة َحْرف  َتَرْكنَا ِذْكَرهُ ": (333)إذ قال يف صحيحه عند حديث ( 3)  . ومثل "َوفِي َحِديِث َحمَّ

( 1/114). وقال اْلمام البيهقي يف الكربى ولكن لم يتفرد حماد هبذه الزيادة ,ذلك قال النسائي

َياَدَة َغيُْر َمْحُفوَظة  " (:200) َنَّ َهِذِه الزِّ
ِ
َعْن ِهَشاِم  ,َوَغْيُرهُ  ,إِنََّما اْلَمْحُفوُظ َما َرَواُه َأُبو ُمَعاِوَيةَ  ,َوَهَذا أل

ْأ لُِكلِّ "َوفِي آِخِرِه َقاَل: َقاَل ِهَشاٌم: َقاَل َأبِي:  ,ْبِن ُعْرَوَة َهَذا اْلَحِديَث  َصاَلة  َحتَّى َيِجيَء َذلَِك ُثمَّ َتَوضَّ

 ."اْلَوْقُت 
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أخت زينب أم المؤمنين,  عبيد اهللت جحش زوج طلحة بن حمنة بنوالثانية: 

 وقيل: إهنا استحيضت أيًضا, وهو وهم.

أن زينب أيًضا  "الموطأ"كما نبه عليه ابن العربي , قال: ووقع يف  " الموطأ"ووقع يف 

كانت تحت عبد الرحمن بن عوف, ولم يكن ذلك قط, إنما كانت تحت زيد, ثم 

 .فضل الصالة والسالم عليه أ -بيه زوجها اهلل بن

 أختها أم حبيبة أو أم حبيب زوج عبد الرحمن بن عوف.والثالثة: 

  .سهلة بنت سهيل العامريةوالخامسة:  أم المؤمنين. سودة بنت زمعةوالرابعة: 

 واقتصر جماعات على هذا العدد وأهملوا أربًعا.

 زينب بنت أم سلمة.الثانية:    أسماء بنت عميس.األولى: 

 اهـ .بادية بنت غيالنالرابعة:   أسماء بنت مرثد الحارثية.: الثالثة

 :(110/ 1السيوطي يف شرح النسائي ) اونظمه

 تسع نساء قد رواها الروايـة  قد استحيضت يف زمان المصطفى

 زينب أسمـاء سهلة وباديـة  بنات جحش سودة والفاطـــمة

يه فيما يشكل, وذلك والعودة إل, ملسو هيلع هللا ىلصنبي , على سؤال الحرص الصحابة فيه: و

 منهم على صحة العبادة. احرص

بلفظ الرسالة, أو النبوة, وقل أن تجد  ملسو هيلع هللا ىلصدعاء النبي فيه:  «يا رسول اهَّلل» قوله: 

, إال , بل لم أره عن أحد من الصحابة "يا محمد" قوله:ب ملسو هيلع هللا ىلصمنهم من يدعو النبي 

 .ما كان من بعض األعراب الذي هو حديث عهد بإسالم

 أن االستحاضة منها مستمرة.  :أي «رأة استحاض فال أطهرإين ام»قوله: 

 كأهنا ظنت أن االستحاضة لها حكم الحيض.  :«فال أطهر»وقولها: 
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 :حكم احليض والنفاس 

هذا دليل على أن الحيض ناقض من نواقض الوضوء, فال يجوز أن تصلي مع ويف 

 الحيض.

 لها.والحائض ممنوعة من الصالة, والصيام, وغشيان زوجها 

 وأما المستحاضة فال تمنع من شيء كانت تتعاطاه حال طهرها.

على بنات آدم كما يف الصحيحين من حديث َعائَِشَة  شيء كتبه اهلل والحيض: 

  :ا ُكنَّا بَِسرَِف ِحْضُت، َفَدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اهَّللِ »قالت ، َفَلمَّ َخَرْجنَا َلَ َنَرى إَِلَّ الَحجَّ

إِنَّ َهَذا َأْمٌر َكَتَبُه اهَّللُ َعَلى ». ُقْلُت: َنَعْم, َقاَل: «َما َلِك َأُنِفْسِت؟»كِي، َقاَل: َوَأَنا َأبْ  ملسو هيلع هللا ىلص

، َغْيَر َأْن َلَ َتُطوفِي بِاْلَبيِْت   . (1)«َبنَاِت آَدَم، َفاْقِضي َما َيْقِضي الَحاجُّ

الج مرض يطرأ على المرأة, ولذلك تجد أن األطباء يبحثون عن عاالستحاضة: و

تأخر, أو خرج عن  قد للمستحاضة, وال يبحثون عن عالج للحيض, إال إذا كان

 عادته.

 :الفرق بني احليض واالستحاضة 

 ويفرق العلماء بين دم الحيض, واالستحاضة بأمور أربعة, وهي:

                          أن الحيض لونه أسود. اَلول:

 أن الحيض ثخين وكثيف. الثاين:

              .ن دم الحيض منتن الرائحةأ الثالث:

 أن دم الحيض ال يتجلط. الرابع: 

: فهو على صفات الدم العادي, لونه أحمر فاتح, وليس له وأما دم اَلستحاضة

                                                           

 (.1211(, ومسلم )204البخاري )( 1)
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 رائحة كريهة, وكذلك رقيق, ويتجلط مثل سائر الدماء األخرى.

 ع الصالة.نها أنه حيض, والحائض تدإما لظوقالت ذلك: : «أفأدع الصالة»قوله: 

 أنه ناقض, وهي ال تتمكن من الطهارة للصالة, فكيف تصلي؟ على وأما

وهذه مثل حال سلسل البول, أو الريح, فكل هؤالء يتوضؤون وال يضرهم ما 

 عباده.ى لع, هذا من تخفيف اهلل الدم, وخرج بعد ذلك من الريح, أو البول, أو 

 الوضوء لكل صالة هل يزملهمو. 

 م يف ذلك إلى أقوال: اختلف أهل العل

الجمهور من أهل العلم على أنه يلزمهم الوضوء لكل صالة, وحجتهم يف األول: 

 .«ثم توضئي لكل صالة»يف روايته:  ذلك ما أخرجه اْلمام البخاري 

, بل قيل: أهنا مدرجة يف ملسو هيلع هللا ىلصأن هذه اللفظة شاذة, ولم تثبت عن النبي  والصحيح

فعلى القول بشذوذها فال يلزم الوضوء لكل , الحديث من قول عروة بن الزبير 

 صالة.

إذا دخل الوقت, والجمهور يشرتطون على المستحاضة أهنا ال تتوضأ إال 

الريح, أو االستحاضة, يجوز والصحيح خالف هذا, فإن صاحب سلسل البول, أو 

لهم الوضوء ويصلي بذلك الوضوء ما ستطاع من الصلوات, ما لم يحدث بحدث 

 تاد, أي ما لم يحدث بغير السلس, أو االستحاضة.غير حدثه المع

 ال ترتكي الصالة, ألن هذا ليس بحيض. :أي «َل؛ إنما ذلك عرق»قوله: 

الدم, وأما الحيض فإنه يخرج من  اوإنما ذلك مرض يطرأ على المرأة فيخرج منه

 مكان معتاد.

ها, ليس بحيضة تمنع الصالة, وتمنع غشيان الزوج ل :أي «وليس بحيض»قوله: 

 وغير ذلك مما تمتنع منه الحائض.
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 فدم الحيض نجس, ودم االستحاضة ليس بنجس.

 وهذا يف حق المميزة.: «دعي الصالةفإذا أقبلت حيضتك ف»قوله: 

  ال  املستحاضة:حاذكر 

 لمستحاضة ثالث حاَلت: ل

أن تكون مميزة لعدد أيام الحيض, بمعنى أهنا تحيض من يوم خمس : ىاألول

 .فهذه حيضتهايوم ثالثين من الشهر, وعشرين, إلى 

ال أهنا تصلي, ويعاشرها زوجها, هذه ال إشكتدع الصالة, وفإذا أقبلت الحيضة 

فعل فعل الطاهرات, حتى يأيت ذلك اليوم فتتوقف عن الصالة وغير ذلك, فإذا وت

 إلى شأهنا. تخرجت األيام المعتادة يف حيضها, اغتسلت وعاد

فات الحيض, وهي ال تميز عدد األيام, فهذه تبقى على أن تكون مميزة لص: ةالثاني

استحاضتها, وتصلي, وتصوم, وتفعل ما شاءت مما يمنع منه الحيض, فإذا ما تغير 

غير ذلك, توقفت عما يمنع منه الحيض, فإذا خرج الحيض ريح, أو الدم بلون, أو 

 اغتسلت وعادة إلى شأهنا.

ض, إما لشدة االستحاضة وعدم وجود التي ال تميز االستحاضة من الحي: ةالثالث

الصفات المميزة, وألهنا بمجرد ما بلغت وقعت فيها االستحاضة, فهذه يقول العلماء 

 ۆ ۆ ۇ ۇ}: تقاس على األقرب يف صفاهتا, من بنات جنسها, يقول اهلل 

 ہ ہ ہ}: ويقول اهلل  ,{ ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ

 .{ھ
 على ما تقدم معنا بيانه. :يأ «دعي الصالةفإذا أقبلت حيضتك ف»قوله: 
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 :حكم احلائض اليت تصلي وتصوم 

إذا صلت الحائض, أو صامت, وقعت يف كبيرة من كبائر الذنوب, وصالهتا, 

ك, فال يجوز للحائض أن تصلي, وصومها باطل ال يقبل منها, وتكون آثمة على ذل

ُت َعائَِشَة َفُقْلُت: َما َباُل يف الصحيحين عن ُمَعاَذَة العدوية, َقاَلْت: َسَألْ أن تصوم ووال 

ٌة َأْنِت؟ ُقْلُت: َلْسُت  اَلَة. َفَقاَلْت: َأَحُروِريَّ ْوَم, َواَل َتْقِضي الصَّ ِض َتْقِضي الصَّ
اْلَحائِ

, َوَلكِنِّي َأْسَأُل. َقاَلْت:  ة  ْوِم، َوََل ُنْؤَمرُ »بَِحُروِريَّ  َكاَن ُيِصيُبنَا َذلَِك، َفنُْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّ

اَلةِ   .(1)«بَِقَضاِء الصَّ

 الُخْدِريِّ  :ولما ثبت يف الصحيحين
, َقاَل: َخَرَج َرُسوُل من حديث َأبِي َسِعيد 

 
ِ
َيا َمْعَشَر النَِّساِء »فِي َأْضَحى َأْو فِْطر  إَِلى الُمَصلَّى, َفَمرَّ َعَلى النَِّساِء, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْقَن َفإِنِّي ُأِريُتُكنَّ أَ  ؟ َقاَل:  «ْكَثَر َأْهِل النَّارِ َتَصدَّ
ِ
ْعَن، »َفُقْلَن: َوبَِم َيا َرُسوَل اهلل ُتْكثِْرَن اللَّ

ُجِل الَحاِزِم ِمْن  َوَتْكُفْرَن الَعِشيَر، َما َرَأْيُت ِمْن َناقَِصاِت َعْقٍل َوِديٍن َأْذَهَب لُِلبِّ الرَّ

؟ َقاَل: , ُقْلَن: َوَما ُنْقَصاُن ِدينِنَا َوَعقْ «إِْحَداُكنَّ 
ِ
َأَلْيَس َشَهاَدُة الَمْرَأِة ِمْثَل »لِنَا َيا َرُسوَل اهلل

ُجلِ  َفَذلِِك ِمْن ُنْقَصاِن َعْقِلَها، َأَلْيَس إَِذا َحاَضْت َلْم »ُقْلَن: َبَلى, َقاَل:  «نِْصِف َشَهاَدِة الرَّ

 .(2)«ِدينَِهاَفَذلِِك ِمْن ُنْقَصاِن »ُقْلَن: َبَلى, َقاَل:  «ُتَصلِّ َوَلْم َتُصمْ 

المراد من غسل الدم هنا هو : «وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» قوله:

 .المكان والخارج منهاالغتسال, وليس المراد غسل 

جميع  بغسلدم الحيض, وهذا ال يكون إال  :أي «فاغسلي عنك الدم»قوله: 

َأْسَماُء بِنُْت َشَكٍل  َدَخَلْت », َقاَلْت: الجسم, كما يف الصحيحين من حديث َعائَِشَة 

. َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهَّللِ، َكْيَف َتْغَتِسُل إِْحَداَنا إَِذا َطُهَرْت ِمَن ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َرُسوِل اهَّللِ 

                                                           

 (.332(, ومسلم )321البخاري )( 1)

 (.70, 00(, ومسلم )304البخاري )( 2)
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ُر َفُتْحِسُن الطُُّهوَر، ُثمَّ َتُصبُّ »اْلَحْيِض؟ َفَقاَل:  َتْأُخُذ إِْحَداُكنَّ َماَءَها َوِسْدَرَتَها، َفَتطَهَّ

ا َفَتْدُلُكُه َدْلًكا َشِديًدا َحتَّى َتْبُلَغ ُشُؤوَن َرْأِسَها، ُثمَّ َتُصبُّ َعَليَْها اْلَماَء، ُثمَّ َعَلى َرْأِسهَ 

ُر بَِها َكًة َفتََطهَّ ُر بَِها؟ َفَقاَل:  «َتْأُخُذ فِْرَصًة ُمَمسَّ ُسْبَحاَن اهَّللِ، »َفَقاَلْت َأْسَماُء: َوَكْيَف َتَطهَّ

رِيَن بَِها مِ »َلْت َعائَِشُة: َفَقا «َتَطهَّ َها ُتْخِفي َذلَِك َتتَبَِّعيَن َأَثَر الدَّ  .(1)«َكَأنَّ

 :حكم تغسل املستحاضة لكل صالة 

, َعْن ُعْرَوَة, َعْن َعائَِشَة, َأنََّها َقاَلْت:  أخرج اْلمام مسلم يف صحيحه َعِن اْبِن ِشَهاب 

 
ِ
َما َذلِِك »َفَقاَلْت: إِنِّي ُأْسَتَحاُض َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتْفَتْت ُأمُّ َحبِيبََة بِنُْت َجْحش  َرُسوَل اهلل إِنَّ

 «.ْغَتِسُل ِعنَْد ُكلِّ َصاَلة  َفَكاَنْت تَ  «ِعْرٌق َفاْغَتِسِلي ُثمَّ َصلِّي

 : ْيُث ْبُن َسْعد   َقاَل اللَّ
ِ
, َأنَّ َرُسوَل اهلل َأَمَر ُأمَّ َحبِيَبَة بِنَْت  ملسو هيلع هللا ىلصَلْم َيْذُكْر اْبُن ِشَهاب 

 ْن َتْغَتِسَل ِعنَْد ُكلِّ َصاَلة  َولَ َجْحش  أَ 
َ
ٌء َفَعَلْتُه ِهي

ْ
 .(2) كِنَُّه َشي

وهذه اللفظة ال تثبت, وإنما الثابت أهنا كانت تغتسل عند كل صالة من فعلها, 

 تطوًعا, وإال فليس بواجب عليها هذا الغسل.

أهنا تغتسل للظهر وللعصر غساًل  إلى وجوب ذلك إالوذهب بعض أهل العلم 

حًدا وتصليهما جمًعا, وللمغرب والعشاء غساًل واحًدا وتصليهما جمًعا, وللفجر وا

 .والصحيح األول غساًل واحًدا

 :حكم من يأتي أهله إذا طهر  من احليض, قبل أن تغتسل 

: ال يجوز للرجل أن يأيت الحائض إال بعد طهارهتا, وغسلها, لقول اهلل و

 ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ}

                                                           

 (, واللفظ لمسلم.332(, ومسلم )314البخاري )( 1)

 (.214أخرجه مسلم )( 2)
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 .{ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ
مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى خالف ذلك, ولكن الصحيح أنه ال يجوز له أن 

 يجامعها إال بعد الطهر والغسل من الحيض مًعا.

( 333حيث قال بعد حديث رقم ): «وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمًدا»قوله: 

َمُة بِنُْت َأبِي ُحَبْيِش ْبِن َعْبِد اْلُمطَّلِِب ْبِن َأَسد  َوفِي َحِديِث ُقَتْيبََة, َعْن َجِرير  َجاَءْت َفاطِ 

اِد ْبِن َزْيد  ِزَياَدُة َحْرف  َتَرْكنَا ِذْكَرهُ  َ اْمَرَأٌة مِنَّا, َقاَل: َوفِي َحِديِث َحمَّ
  اهـ .َوِهي

  َقاَل اْلَقاِضي ِعَياٌض  (:22/ 4يف شرحه على مسلم )قال النووي 

ِذي   اْلَحْرُف الَّ
ُّ
َياَدَة النََّسائِي ي َذَكَر َهِذِه الزِّ

ئِ َم َوَتَوضَّ َتَرَكُه ُهَو َقْوُلُه اْغِسلِي َعنِْك الدَّ

 اَل َنْعَلُم َأَحًدا َقاَل 
ُّ
اُد َقاَل النََّسائِي ا اْنَفَرَد بِِه َحمَّ َنََّها مِمَّ

ِ
َوَغيُْرُه َوَأْسَقَطَها ُمْسلٌِم أل

ئِي فِي اْلَحِديِث َغيْ   اهـ اد  َيْعنِي َواهلُل َأْعَلُم.ُر َحمَّ َوَتَوضَّ

يف حذف هذه العبارة, وكذلك حذفه لما جاء عن  جيد وصنيع اْلمام مسلم 

نمر يف الزيادات التي يف حديث اْلسراء والمعراج, فساق أبي شريك بن عبد اهلل بن 

 ."وزاد شريك ونقص"اْلسناد, ثم قال:  اْلمام مسلم 

 والحمد هلل رب العالمين. . ذاه مام مسلم بن الحجاج فشكر العلماء صنيع اْل
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 لوضوءلقض االمذي ن

 ْبِن َأبِي َطالِب  ) – 40
ِّ
اًء, َفَأَمْرُت اْلِمْقَداَد ْبَن "َقاَل:   َوَعْن َعلِي ُكنُْت َرُجاًل َمذَّ

 اأْلَ 
َّ
ُمتََّفٌق َعَلْيِه, َواللَّْفُظ  (1)«اْلُوُضوءُ فِيِه »َفَقاَل:  ?"َفَسَأَلهُ  ملسو هيلع هللا ىلص ْسَوِد َأْن َيْسَأَل النَّبِي

  (.لِْلُبَخاِريِّ 

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان أن المذي ناقض للوضوء

, رابع الخلفاء هو علي بن أبي طالب : «علي بن أبي طالب »قوله: 

ر عمثم أبو بكر الصديق فأفضلهم , ملسو هيلع هللا ىلصالراشدين, ورابع هذه األمة فضاًل بعد النبي 

دم شيء , وقد تقجميعًا ثم علي بن أبي طالب عثمان بن عفان ثم بن الخطاب 

 .أبو الحسن والحسين من العشرة المبشرين بالجنة, و وهو, من ترجمته

 من الفتيان. ملسو هيلع هللا ىلصأول من أسلم بالنبي , وفاطمة  ملسو هيلع هللا ىلصزوج بنت النبي و

لزج يخرج أبيض كثير المذي, والمذي: هو سائل  :أي «كنت رجاًل مذاءً »قوله: 

 ْبِن َسْعد  بسبب التفكر بشهوة, 
ِ
وقد جاء يف سنن أبي داود من حديث َعْبِد اهلل

 اأْلَْنَصاِريِّ 
ِ
ا ُيوِجُب اْلُغْسَل, َوَعِن الَماِء َيُكوَن َبْعَد  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل اهلل َعمَّ

َفَتْغِسُل ِمْن َذلِك َفْرَجَك َوُأْنَثَيْيَك،  َذاَك اْلَمْذُي، َوُكلُّ َفْحٍل َيْمِذي،»اْلَماِء, َفَقاَل: 

اَلةِ  ْأ ُوُضوَءَك لِلصَّ  .(2)«َوَتَوضَّ

في فمنه حتى تشقق ظهره  يغتسليظن أن المذي منه الغسل, فكان  وكان علي 

                                                           

 «.فيه»بدل « منه»م ولفظ مسل (,303)ومسلم  (,132)أخرجه البخاري ( 1)

(, وقال: إسناده 204(, وهو يف صحيح أبي داود األم لأللباين رحمه اهلل )211أخرجه أبو داود )( 2)

 صحيح, وكذا قال النووي.
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ٍّ
َق سنن أبي داود َعْن َعلِي اًء َفَجَعْلُت َأْغَتِسُل َحتَّى َتَشقَّ , َقاَل: ُكنُْت َرُجاًل َمذَّ

 ظَ 
ِّ
  -َأْو ُذكَِر َلُه  - ملسو هيلع هللا ىلصْهِري, َفَذَكْرُت َذلَِك لِلنَّبِي

ِ
ََل َتْفَعْل إَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل

اَلِة، َفإَِذا َفَضْخَت اْلَماَء َفاْغَتِسْل  ْأ ُوُضوَءَك لِلصَّ  .(1)«َرَأْيَت اْلَمْذَي َفاْغِسْل َذَكَرَك، َوَتَوضَّ

عمرو, واألسود زوج أمه,  بنهو المقداد : «فأمرت المقداد بن اَلسود »قوله: 

 لم يكن فارًسا يوم بدر غيره.  نسب إليه.

َشِهْدُت مَِن "َيُقوُل:  من حديث اْبَن َمْسُعود ,  :وقد أخرج البخاري يف صحيحه

ا ُعِدَل بِِه, َّ مِمَّ
  الِمْقَداِد ْبِن األَْسَوِد َمْشَهًدا, أَلَْن َأُكوَن َصاِحَبُه َأَحبُّ إَِلي

َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأَتى النَّبِي

َوُهَو َيْدُعو َعَلى الُمْشِركِيَن, َفَقاَل: اَل َنُقوُل َكَما َقاَل َقْوُم ُموَسى: اْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك 

 ملسو هيلع هللا ىلصَفَرَأْيُت النَّبِيَّ »َفَقاتاِلَ, َوَلكِنَّا ُنَقاتُِل َعْن َيِمينَِك, َوَعْن ِشَمالَِك, َوَبْيَن َيَدْيَك َوَخْلَفَك 

هُ َأْشرَ   .(2)"َيْعنِي: َقْوَلهُ  «َق َوْجُهُه َوَسرَّ

 .باب األشربة إن شاء اهلل  ولعلها تأيت يف: ملسو هيلع هللا ىلصوله قصة مع النبي 

, وجاء هو عمار بن ياسر  ملسو هيلع هللا ىلصأن الذي سأل النبي جاء يف بعض الروايات: وقد 

 .علي بن أبي طالبيف بعضها: أنه 

كلم يف مجلس وفيه عمار ت أنه لعل علي بن أبي طالب والجمع بين الروايات: 

عن ذلك, فلما رأى النبي  ملسو هيلع هللا ىلص, فكل سأل النبي بن األسود,  دبن ياسر, والمقدا

 سأله. الحال يف علي بن أبي طالب  ملسو هيلع هللا ىلص

وأما الرواية المتفق عليها بين الشيخين, وهي المقدمة حديثًيا, هي: أن المقداد 

  جواز التوكيل يف السؤال.فيه: و  .ملسو هيلع هللا ىلصهو الذي سأل النبي 

                                                           

(, وقال اْلمام األلباين رحمه اهلل فيه: 201(, وهو يف صحيح أبي داود )204أخرجه أبو داود )( 1)

 إسناده صحيح, وصححه النووي.

 (.3022رجه البخاري )أخ( 2)
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 ملسو هيلع هللا ىلصالعودة إلى أهل العلم فيما يشكل, والنبي فيه: و «ملسو هيلع هللا ىلصأن يسأل النبي »قوله: 

يف كثير من شأهنم, وقد قال  كان هو عالم األمة, ولذلك كان يرجع إليه الصحابة 

 [.43]النحل:{  جه ين ىن من خن حن جن يم }: اهلل 

 ؟متى يتعني سؤال أهل العلم 

دي إلى معرفة الواجب فيعمل به, سؤال أهل العلم قد يتعين ويجب؛ إذا كان يؤو

 أو إلى معرفة المحرم فيرتك العمل به.

, فيه ملسو هيلع هللا ىلص, فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلصسأل النبي  :أي «فيه الوضوء»فسأله, فقال: قوله: 

 الوضوء.

أُ »هكذا يف هذه الرواية, وجاء يف رواية أخرى زيادة:   .(1)«َيْغِسُل َذَكَرُه َوَيَتَوضَّ

 .(2)«ْأ َواْغِسْل َذَكَركَ َتَوضَّ »ويف رواية البخاري: 

ْأ َواْنَضْح َفْرَجَك »ويف رواية:   .(3)«َتَوضَّ

وجاءت زيادة خارج الصحيحين من حديث المقداد والواو هنا ال تفيد الرتتيب, 

 :« ِ(4)«لَِيْغِسْل َذَكَرُه َوُأْنَثَيْيه. 

 اأْلَْنَصاِريِّ  :ويف سنن أبي داود
 ْبِن َسْعد 

ِ
, َفَتْغِسُل مِْن َذلِك من حديث َعْبِد اهلل

اَلةِ  ْأ ُوُضوَءَك لِلصَّ  .(5)«َفْرَجَك َوُأْنَثيَْيَك, َوَتَوضَّ

 

                                                           

 (.303مسلم )( 1)

 (.240البخاري )( 2)

 (.303مسلم )( 3)

 (, وقال: إسناده صحيح.203(, وهو يف صحيح أبي داود األم لأللباين )207أبو داود )( 4)

 (.211أبو داود )( 2)
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 :حكم تغسل االنثيني يف املذي 

استدل هبذه األحاديث المتقدمة جمهور أهل العلم على وجوب غسل االنثيين مع 

 الذكر من المذي.

 هل يتعني الوضوء لكل من خرج منه املذي؟ 

  ن الوضوء يتعين على من يريد الصالة, ألن اهلل الذي يظهر أ

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل }يقول: 
 [.4]المائدة:{  جهمه ين ىن من خن

 :تعني املاء يف تطهري املذي 

ذهب جمهور أهل العلم على أن المذي ال يطهره, وال يزيل نجاسته, إال الماء؛ 

 لم يأمره باالستنجاء بغير الماء. ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

 .جازهنا متعين, ولكن لو قدر أن النجاسة ذهبت بغيره, ونعم؛ فالماء 

 :حكم املذي 

 جمهور أهل العلم بنجاسته, واستدلوا بحديث الباب.

 .له المني وهو طاهرصألن أ وذهب بعضهم إلى طهارته

 :حكم املين 

منهم أحمد والشافعي وهو قول أهل الجمهور من أهل العلم على طهارته, 

 .ما تقدم على وهو الصحيحالحديث 

 إلى نجاسته, وهو قول ضعيف, منهم مالك وأبو حنيفة وذهب كثير من أهل العلم

الذي يتكون منه بنو آدم,  جفيلزم من القول بنجاسة المني, القول بنجاسة المشي

 .جومعلوم أن األنبياء صلوات اهلل عليهم وسالمه كانوا من هذا المشي
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 :الفرق بني املذي واملين 

فتور, وله رائحة  غليظ, يخرج بدفق وبشهوة, ويعقبه : سائل أبيض نياألول: أن الم

 معتادة, مثل طلع النخل, أو العجين, وإذا يبس له رائــحة البيض.

 هو سائل أبيض رقيق لزج, ال يخرج بدفق, وال يعقبه فتور. والمذي: 

 : فيكون منه الوضوء فقط.وأما المذييكون منه الغسل, الثاين: أن المني: 

 : فالصحيح فيه أنه نجس.وأما المذيالصحيح فيه أنه طاهر, الث: أن المني: الث

 :حكم الودي 

أصفر رقيق يخرج بسبب المرض, أو الربد, أو أبيض وربما هو سائل الودي: 

الفتور والكسل, وغير ذلك من الضعف الذي يلحق اْلنسان, ويكون خروجه عقب 

 البول.

 ه, وفيه الوضوء.والصحيح فيه أنه نجس, ويغسل لنجاست

 

 .واهلل الموفق
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 حكم الوضوء من مس المرأة

 --, َوَعْن َعائَِشةَ ) – 00
َّ
َقبََّل َبْعَض نَِسائِِه، ُثمَّ َخَرَج إَِلى »: - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ النَّبِي

أْ  اَلِة َوَلْم َيَتَوضَّ َفُه اْلُبَخاِريُّ  (1)«الصَّ   (.َأْخَرَجُه َأْحَمُد, َوَضعَّ

 ح:الشر 

 .ساق المصنف الحديث لبيان حكم مس المرأة, وهل هو ناقض للوضوء

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى أقوال: و

 ذهبت الحنفية إلى أن مس المرأة ال ينقض الوضوء مطلًقا, سـواء األول: 

 مس زوجته, أم مس غير زوجته.

متوضئ البالغ؛ إذا ذهب اْلمام مالك إلى أن الوضوء ينتقض بمس الرجل الالثاين: 

 كان بلذة.

 ذهب الشافعية إلى النقض باللمس بشرط عدم المحرمية.الثالث: 

 ذهب الحنابلة إلى النقض مطلًقا, سواء كان اللمس بشهوة, أم بغير شهوة.الرابع: 

ف, ففي عِّ أن اللمس غير ناقض للوضوء, وهذا الحديث وإن كان قد ُض  والصحيح

 الباب ما يغني عنه.

                                                           

 وسنده ضعيف, لإلنقطاع بين حبيب (,202)وابن ماجه  (,74)والرتمذي  (,410)أخرجه أحمد ( 1) 

 ,والدارقطني ,وأبو زرعة ,وأبو حاتم ,ويحيى القطان ,بن أبي ثابت, وعروة, وضعفه البخاري

ٌء.  ,والبيهقي
ْ
َم فِي َهَذا الَباِب َشي  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ِّ
وضعفه الرتمذي وقال: َوَلْيَس َيِصحُّ َعِن النَّبِي

هو محمول على ما كان عليه األمر قبل وقال: ال يصح يف هذا الباب شيء, وإن صح ف ,وابن حزم

والحديث ذكره اْلمام الوادعي رحمه اهلل . (1/324)نزول الوضوء من اللمس, كما يف التلخيص 

(, وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي 404يف كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة )

 (.102داود )
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ُكنُْت َأَناُم َبْيَن َيَدْي », َقاَلْت: ما يف صحيح مسلم من حديث َعائَِشَة ومن ذلك 

، َوإَِذا َقاَم َبَسْطُتُهَما ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهَّللِ   «َوِرْجاَلَي فِي قِْبَلتِِه َفإَِذا َسَجَد َغَمَزنِي َفَقبَْضُت ِرْجَليَّ

, فلو كان الوضوء ينتقض, النتقض (1)«َواْلُبُيوُت َيْوَمئٍِذ َليَْس فِيَها َمَصابِيُح »َقاَلْت: 

 وهو يف صالته. ملسو هيلع هللا ىلصوضوء النبي 

 
ِ
َلْيَلًة مَِن  ملسو هيلع هللا ىلصوما يف صحيح مسلم من حديث َعائَِشَة, َقاَلْت: َفَقْدُت َرُسوَل اهلل

 اْلِفَراِش َفاْلَتَمْسُتُه َفَوَقَعْت َيِدي َعَلى َبْطِن َقَدَمْيِه َوُهَو فِي اْلَمْسِجِد َوُهَما َمنُْصوَبتَانِ 

اللُهمَّ َأُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخطَِك، َوبُِمَعاَفاتَِك ِمْن ُعُقوَبتَِك، َوَأُعوُذ بَِك »َوُهَو َيُقوُل: 

 . (2)«ِمنَْك ََل ُأْحِصي َثنَاًء َعَلْيَك َأْنَت َكَما َأْثنَْيَت َعَلى َنْفِسَك 

 .له لها, وال بمسها  ملسو هيلع هللا ىلصفلم ينتقض الوضوء بمس النبي 

يمسها بظفره,  ملسو هيلع هللا ىلصل مثل هذه األحاديث, وقالوا: إنما كان النبي وبعض العلماء عل

 وهذا فيه نوع من التكلف.

فالمراد به الجماع على تفسير  ,[43النساء:]{  حض جض مص }: وأما قول اهلل 

قد ذكر النواقض, وذكر منها  , وهو سياق اآلية, فإن اهلل (3)عبد اهلل بن عباس 

يف اآلية لم يكن المراد باللمس  ولوالجماع, نساء, وكنى باللمس عن مالمسة ال

 الجماع, لم يكن ليذكر حكم الغسل من الجنابة يف اآلية.

فقد جاء مصرحًا به عند  ,لعلها عائشة : «قبل بعض نسائه ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »قوله: 

وإنما أهبمت نفسها  ( عن عروة قال قلت ما هي إال أنت فضحكت,74الرتمذي )

. 

                                                           

 (.212أخرجه مسلم )( 1)

 (.474أخرجه مسلم )( 2)

 ( وغيره .1020أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف )  (3)
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, وهي صالة فريضة؛ ألنه كان لم يحدد نوع الصالة: «صالةثم خرج إلى ال»قوله: 

 يصلي النافلة يف البيت يف الغالب. ملسو هيلع هللا ىلص

, وهذا الشاهد أن مس المرأة لم يقع منه الحدث ملسو هيلع هللا ىلصألنه : «ولم يتوضأ»قوله: 

 .ليس بناقض

, َأنَّ أنه قبل نساءه وهو صائم, كما يف حديث أم سلمة  ملسو هيلع هللا ىلصفقد صح عن النبي 

 
َّ
 .(1)«َن ُيَقبُِّلَها َوُهَو َصائِمٌ َكا»: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

َلُيَقبُِّل َبْعَض َأْزَواِجِه َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصإِْن َكاَن َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلْت: ويف حديث َعْن َعائَِشَة 

 .(2) «, ُثمَّ َضِحَكْت «َصائِمٌ 

 .(3)«ُيَقبُِّل َوُهَو َصائِمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلْت: ويف حديث َحْفَصَة 

إلى بطالن الصوم من  وء ينتقض بالمس مطلًقا, قد يذهبن ذهب إلى أن الوضوم

 المس, وهذا القول غير متأتى لهم.

 واهلل الموفق

 

       

  

                                                           

 (.1107(, ومسلم )322البخاري )( 1)

 (.1104(, ومسلم )1027البخاري )( 2)

 (.1100مسلم )( 3)
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 لطهارةاالشك في 

     َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ) – 01
ِ
إَِذا َوَجَد َأَحُدُكْم فِي َبْطنِِه »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َفاَل َيْخُرَجنَّ ِمَن اْلَمْسِجِد َحتَّى َيْسَمَع  ?َأْشَكَل َعَلْيِه: َأَخَرَج ِمنُْه َشْيٌء، َأْم ََل َشْيًئا، فَ 

  (.َأْخَرَجُه ُمْسلِمٌ , (1)«َصْوًتا، َأْو َيِجَد ِريًحا

 .ساق المصنف الحديث لبيان حكم الشك يف الطهارة  الشرح: 

:  بن زيد بن عاصم المازين من حديث عبد اهلل :يف الصحيحينما ويف الباب, 

" 
ِ
الَةِ؟ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َشَكا إَِلى َرُسوِل اهلل َء فِي الصَّ ْ

ي ِذي ُيَخيَُّل إَِليِْه َأنَُّه َيِجُد الشَّ ُجُل الَّ  "الرَّ

 .(2)«َحتَّى َيْسَمَع َصْوًتا، َأْو َيِجَد ِريًحا -َأْو َلَ َينَْصرِْف  -َلَ َينَْفتِْل »َفَقاَل: 

 يزول بالشك: اليقني ال 

 هذا الحديث عمدة, يف أن الشك ال ُيزيل اليقين؛ ألن اليقين ال يزول إال بيقين.و

 فمن كان على وضوء بيقين, فال يخرج من طهارته إال بيقين.

 قين.يقين, فال يدخل يف الطهارة إال بيومن كان على غير طهارة ب

 يدخل فيه الرجال والنساء.: «إذا وجد أحدكم»قوله: 

مما يصيب اْلنسان, من حركات البطن, حتى يخيل  :أي «يف بطنه شيئًا» قوله:

 إليه خروج الشيء, وما خرج بعد.

وهذا غالًبا ما يحصل بسبب االضطرابات : «فأشكل عليه أخرج، أم َل؟»قوله: 

بعضها من يكون التي تقع يف البطن, وربما يكون عند أحدهم سلس ريح, وربما 

 الشيطان.

                                                           

 .(342)أخرجه مسلم ( 1)

 (.341(, ومسلم )130البخاري ) (2)
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 د من حديث أبي ُهَرْيَرَة كما يف مسند أحم
ِ
إِنَّ َأَحَدُكْم إَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل َرُسوُل اهلل

ُجُل بَِدابَّتِِه، َفإَِذا َسَكَن َلُه، َأْضَرَط  ْيَطاُن، َفَأَبَس بِِه َكَما َيْأبُِس الرَّ اَلِة َجاَء الشَّ َكاَن فِي الصَّ

َوَجَد َأَحُدُكْم َشْيًئا ِمْن َذلَِك، َفاَل َينَْصرِْف َحتَّى َيْسَمَع َبْيَن َأْلَيَتْيِه لِيَْفتِنَُه َعْن َصاَلتِِه، َفإَِذا 

 .(1)«َصْوًتا، َأْو َيِجَد ِريًحا ََل ُيَشكُّ فِيهِ 

 .من صالته :أي «فال يخرجن من المسجد»قوله: 

 يسمع صوت الضراط, أو نحوه. :أي «حتى يسمع صوًتا»قوله: 

وأما البول فإنه سيجد  ما هو يف بابه.ريح الفساء, و :أي «أو يجد ريًحا»قوله: 

 بلاًل.

, ًاالصوت والريح يف الحديث؛ ألن بعض الناس قد يكون أصم ملسو هيلع هللا ىلصذكر النبي و

 فى عنه الصوت.فال يخ ًاوبعضهم قد يكون أخشم فال تخفى عنه الريح.

عبة بن أن ش فيه: , والقول«َل وضوء إَل من صوت، أو ريح»وسيأيت معنا حديث: 

لم يأمر بالخروج إال لمن وجد صوًتا, أو  ملسو هيلع هللا ىلصكون النبي وه, اختصر الحجاج 

يتغوط  إذ قل أن تجد رجاًل األحداث التي قد تقع داخل المسجد ريًحا, هذا يف أغلب 

  .يف المسجدأو يبول 

 أن الفساء والضراط من نواقض الوضوء. :ومن فوائد الحديث

  , َيُقوُل: َقاَل ويف الصحيحين من حديث أبي ُهَرْيَرَة 
ِ
َلَ ُتْقَبُل »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

أَ  َقاَل َرُجٌل مِْن َحْضَرَمْوَت: َما الَحَدُث َيا َأَبا ُهَرْيَرَة؟,  «َصالَُة َمْن َأْحَدَث َحتَّى َيَتَوضَّ

 .(2)«ُفَساٌء َأْو ُضَراطٌ »َقاَل: 

       

                                                           

 (. 1444) (, وحسنه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيح المسند7340أحمد )( 1)

 (, دون قول الرجل.222(, واللفظ له, ومسلم )132البخاري )( 2)
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 مس الذكر ينقض الوضوء

02 – ( 
ٍّ
ُجُل  ,َمَسْسُت َذَكِري"َل َرُجٌل: َقاَل: َقا    َوَعْن َطْلِق ْبِن َعلِي َأْو َقاَل: الرَّ

اَلِة, َأَعَلْيِه ُوُضوءٌ    "؟َيَمسُّ َذَكَرُه فِي الصَّ
ُّ
َما ُهَو َبْضَعٌة ِمنَْك »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَّبِي , (1)«ََل، إِنَّ

َحُه اْبُن ِحبَّانَ   .َأْخَرَجُه اْلَخْمَسُة, َوَصحَّ
ِّ
ْحَسُن مِْن َحِديِث ُهَو أَ ": َوَقاَل اْبُن اْلَمِدينِي

 (."ُبْسَرةَ 

 : َوَعْن ُبْسَرَة بِنِْت َصْفَواَن ) – 03
ِ
َمْن َمسَّ َذَكَرُه »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

أْ  , َوابُْن ِحبَّانَ , َأْخَرَجُه اْلَخْمَسةُ , (2)«َفْلَيَتَوضَّ َحُه التِّْرمِِذيُّ ُهَو ": َوَقاَل اْلُبَخاِريُّ .َوَصحَّ

ء  فِي َهَذا اْلَباِب َأَصحُّ َش 
ْ
  (."ي

                                                           

وأحمد  (,473)وابن ماجه  (,72)والرتمذي  (,142)والنسائي  (,173 ,172)أخرجه أبو داود ( 1)

وصححه , وهو حديث صحيح منسوخ بما يأيت من حديث بسرة. (200)وابن حبان  (,14202)

وقد توسع الحافظ يف  (.320( , ويف المشكاة )142صحيح السنن ) اْلمام األلباين رحمه اهلل يف

 وما بعدها. ( 1/334)التلخيص يف تخريجه 

وأحمد  (,400)وابن ماجه  (,72)والرتمذي  (,440)والنسائي  (,171)أخرجه أبو داود ( 2)

 وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح, وهو حديث صحيح. (212)وابن حبان  (,20203)

وكذلك صححه الحاكم  ,إسناده صحيح على شرط البخاري": (, وقال فيه102أبي داود )

ونقل عن البخاري أنه أصح شيء يف الباب. وصححه أحمد  ,وصححه أيضا الرتمذي ,والبيهقي

. اهـ وقد أعل الحديث باالنقطاع "أيضا وابن معين وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني ثم النووي

: ثنا يحيى بن سعيد  (4/400)فقال أحمد ثم قال األلباين: وبين هشام وعروة.   ,بين عروة وبسرة

من مس "عن هشام قال: ثنا أبي أن بسرة بنت صفوان أخربته أن رسول اهلل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم قال: 

 ,بيه. وهذا إسناد صحيح على شرطهما؛ متصل بسماع هشام من أ"ذكره؛ فال يَصل حتى يتوضًأ 

وبين عروة  ,وسماع أبيه عروة من بسرة. وفيه رد على من زعم انقطاعه بين هشام وأبيه من جهة

(, 1232وصححه شيخنا الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند ). "وبسرة من جهة أخرى

 (.1/324والحديث مخرج يف التلخيص )
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  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان القول يف مس الفرج

 :حكم مس الذكر 

 الًفا ــحديثا الباب ظهارهما التعارض, وقد اختلف العلماء بسببهما اختو

 كبيًرا, إلى أقوال: 

, على حديث بسرة بنت ذهب بعضهم إلى تقديم حديث طلق بن علي األول: 

 .صفوان 

بحديث بسرة بنت صفوان  ذهب بعضهم إلى نسخ حديث طلق بن علي الثاين: 

 فقالوا: حديث طلق ,  متقدم, وحديث بسرة متأخر, والمتأخر من حديث النبي

 يكون ناسًخا للمتقدم. ملسو هيلع هللا ىلص

  خرب طلق -هذا الخرب ولنعم ما قال:  :(130) المحليقال ابن حزم يف- 

 وجوه: صحيح إال أهنم ال حجة لهم فيه ل

أن هذا الخرب موافق لما كان الناس عليه قبل ورود األمر بالوضوء من مس  أحدها:

 ملسو هيلع هللا ىلصالفرج, هذا ال شك فيه, فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول اهلل 

بالوضوء من مس الفرج, وال يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ, واألخذ بما تيقن أنه 

 منسوخ. 

دليل بين على أنه كان  «هل هو إَل بضعة منك؟» :السالمأن كالمه عليه  وثانيها:

قبل األمر بالوضوء منه؛ ألنه لو كان بعده لم يقل عليه السالم هذا الكالم, بل كان يبين 

أن األمر بذلك قد نسخ, وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصال, وأنه 

 اهـ .«كسائر األعضاء

 ث منسوخ, أو أن الحديث ضعيف, والعمل على أن الحدي وهذا هو الذي يظهر
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 .حديث بسرة بنت صفوان 

 .ذهب بعضهم إلى تضعيف حديث طلق بن علي الثالث: 

 .ذهب بعضهم إلى تضعيف حديث بسرة بنت صفوان  الرابع:

المتأخرين, , جمع من المتقدمين, ووقد دافع عن حديث بسرة بنت صفوان 

 يص, وابن الملقن يف البدر المنير.يف التخل منهم: الحافظ ابن حجر 

  قال اْلمام ابن المنذر (1/103يف األوسط :) ِِّذْكُر اْلُوُضوِء مِْن َمس

ْكِر.   الذِّ

َكَر.  َهاَرِة َمْن َمسَّ الذَّ  اْخَتَلَف َأْهُل اْلِعْلِم فِي ُوُجوِب الطَّ

َأ, ُرِوَي َهذَ َفَقاَلْت َطائَِفٌة:  ا اْلَقْوُل َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َوَسْعِد إَِذا َمسَّ َذَكَرُه َتَوضَّ

َكِر. ُأ مِْن َمسِّ الذَّ  ْبِن َأبِي َوقَّاص  َوَأبِي ُهَرْيَرَة َواْبِن َعبَّاس  َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َيَتَوضَّ

ْأ.ثم أخرج بإسناده َعْن َسِعيِد بِْن اْلُمَسيِِّب, َقاَل: َقاَل ُعَمُر: َمْن َمسَّ َفْرَجُه َفْليَ   َتَوضَّ

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

, ولكنه يف معلوم الخالف يف سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب 

 الباب.

 ْبِن ُعَمَر َكاَن ثم ساق ابن المنذر: 
ِ
, َأنَُّه َقاَل إِنَّ َعْبَد اهلل

ِ
بإسناده َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد اهلل

ُأ,  َفُقْلُت َلُه َيا َأَبِة: َأَما ُيْجِزيَك اْلُغْسُل مَِن اْلُوُضوِء؟ َقاَل: َبَلى َوَلكِنِّي َيْغَتِسُل ُثمَّ َيَتَوضَّ

ُأ.  َأْحَياًنا َأَمسُّ َذَكِري َفَأَتَوضَّ

ُجُل َفْرَجُه َفَقْد َوَجَب  , َأنَّ اْبَن ُعَمَر, َكاَن َيُقوُل: إَِذا َمسَّ الرَّ وساق بإسناده َعْن َنافِع 

 ُضوُء.َعَلْيِه اْلوُ 

, َعْن  ِد ْبِن َسْعِد ْبِن َأبِي َوقَّاص  وهكذا أخرج من طريق َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن ُمَحمَّ

, َأنَُّه َقاَل: ُكنُْت ُأْمِسُك اْلُمْصَحَف َعَلى َأبِي َسْعد  َفاْحَتَكْكُت َفَقاَل:  ُمْصَعِب ْبِن َسْعد 
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أْ » ُقْلُت: َنَعْم, َقاَل: «َلَعلََّك َمِسْسَت َذَكَركَ » ْأُت ُثمَّ َرَجْعُت. «َفُقْم َفَتَوضَّ  , َفُقْمُت َفَتَوضَّ

, َعْن  , َعْن َأبِي َوْهب  , َعْن َجِميل 
ُّ
وأخرج من طريق َعْمِرو ْبِن َأبِي َوْهب  اْلُخَزاِعي

ْأ، َوَمْن َمسَّ َفْوَق الثَّْوِب َفاَل يَ »َأبِي ُهَرْيَرَة, َقاَل:  أُ َمْن َمسَّ َذَكَرُه َفْلَيَتَوضَّ  .«َتَوضَّ

َكِر َقاَل:  , فِي َمسِّ الذَّ إِْن »وأخرج من طريق ُخَصْيٌف, َعْن ِعْكِرَمَة, َعِن اْبِن َعبَّاس 

ْأ، َوإَِلَّ َفاَل   . «َعَرْكَتُه َعْرَك اَْلَِديِم َفَتَوضَّ

َبْيِر َوُسَلْيَماُن ْبُن  َوبِِه َقاَل َعَطاٌء َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب َوَأَباُن ْبُن ُعْثَماَن َوُعْرَوُة ْبنُ  الزُّ

 . , َوُرِوَي َذلَِك َعْن َأبِي اْلَعالَِيِة َوُمَجاِهد  ْهِريُّ  َيَسار  َوالزُّ

 : ًدا َأَعاَد. َوَقاَل َجابُِر ْبُن َزْيد  ُه ُمَتَعمِّ  إَِذا َمسَّ

 َوَأْحَمُد َوإِْسَحاُق َوَأُبو َثْور  يُ 
ُّ
افِِعي  َوالشَّ

ُّ
وِجُبوَن اْلُوُضوَء مِْن َمسِّ َوَكاَن اأْلَْوَزاِعي

َكِر.  الذَّ

َواَيُة فِيِه َعْن َمالِك  َفَحَكى َعنُْه اْبُن اْلَقاِسِم َأنَُّه اَل ُينَْتَقُض اْلُوُضوُء مِْن  َواْخَتَلَفِت الرِّ

َكِر َوْحَدُه.   َمسِّ َشْرج  َواَل ِرْفغ  إاِلَّ مِْن َمسِّ الذَّ

 َوَهَذا اْلَقْوُل اْلَمْشُهوُر ِعنَْد َأْصَحابِِه َعنُْه.: - ابن المنذر -َقاَل َأُبو َبْكر  

ْن َصلَّى َوَقْد َمسَّ   َأنَُّه ُسئَِل َعمَّ
َوَحَكى ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى َعْن َأْشَهَب َعْن َمالِك 

 َذَكَرُه َقاَل: اَل إَِعاَدَة َعَلْيِه. 

 :  َقاَل َأُبو َبْكر 
ُّ
افِِعي َوَغْيُرُه مِْن َأْصَحابِنَا فِي إِيَجابِِهُم اْلُوُضوَء مِْن َمسِّ  َواْحتَجَّ الشَّ

َكِر بَِحِديِث ُبْسَرَة بِنِْت َصْفَواَن.  الذَّ

َبْيِر, َيُقوُل: َدَخْلُت َعَلى َمْرَواَن ْبِن  ثم ساق المنصف بإسناده من طريق ُعْرَوَة ْبَن الزُّ

َكِر اْلُوُضوُء, َفَقاَل  اْلَحَكِم, َفَتَذاَكْرَنا َما َيُكوُن مِنْهُ  اْلُوُضوُء, َفَقاَل َمْرَواُن: َمْن َمسِّ الذَّ

ُعْرَوُة: َما َعلِْمُت َذلَِك, َفَقاَل َمْرَواُن: َأْخَبَرْتنِي ُبْسَرُة بِنُْت َصْفَواَن َأنََّها َسِمَعْت َرُسوَل 

 
ِ
أْ »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   .«إَِذا َمسَّ َأَحُدُكْم َذَكَرُه َفْلَيَتَوضَّ
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َوَقِد اْخُتلَِف فِي إِْسنَاِد َحِديِث ُعْرَوَة َفَقاَل اْبُن : -أي ابن المنذر -َقاَل َأُبو َبْكر  

, َعْن ُعْرَوَة, َعْن ُبْسَرَة, َأْو َعْن َزْيِد ْبِن   ْبِن َأبِي َبْكر 
ِ
, َعْن َعْبِد اهلل ْهِريِّ : َعِن الزُّ ُجَرْيج 

.  َخالِد 

, َعْن ُعْرَوَة, َعْن َمْرَواَن, َعْن ُبْسَرَة.َعِن الزُّ َوَقاَل َمْعَمٌر:   ْهِريِّ

 : , َعْن ُعْرَوَة, َعْن َعائَِشَة, َوَقاَل ُعَمُر ْبُن ُشَرْيح  ْهِريِّ  َعِن الزُّ

 َوَقاَل ِهَشاُم بُْن ِزَياد : 
ِّ
َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة, َعْن َأبِيِه, َعْن َأْرَوى بِنِْت ُأَنيْس  َعِن النَّبِي

 .ملسو هيلع هللا ىلص

ْحَمِن ْبِن َعْبِد اْلَقاِري, َعْن َأبِي َوَقاَل آَخُر:  , َعْن ُعْرَوَة, َعْن َعْبِد الرَّ ْهِريِّ َعِن الزُّ

ْسنَاِد َواهلُل َأْعَلُم.   َأيُّوَب, َوَقْد َتَكلََّم فِي َهَذا اْْلِ

ينَا َهَذا اْلَقوْ َوَقاَلْت َطاِئَفٌة:  َكِر ُوُضوٌء. ُروِّ  ْبِن َأبِي َطالِب  َلْيَس فِي َمسِّ الذَّ
ِّ
 َل َعْن َعلِي

  سيأيت أنه ال يثبت. سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

 َواْبِن َعبَّاس  َوُحَذْيَفةَ : ثم قال 
 ْبِن َمْسُعود 

ِ
اِر ْبِن َياِسر  َوَعبِْد اهلل َوِعْمَراَن ْبِن  َوَعمَّ

ْرَداِء, َوَسَأُل َرُجٌل َسْعَد ْبنَ  اَلِة,  َأبِي َوقَّاص  َعنْ  ُحَصْين  َوَأبِي الدَّ َكِر فِي الصَّ َمسِّ الذَّ

 َفَقاَل: إِْن َعلِْمَت َأنَّ مِنَْك َبْضَعًة َنِجَسًة َفاْقَطْعَها.

  :  َوَقاَل اْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ
ِّ
مِنُْهْم َمْن َيُقوُل: َما  ملسو هيلع هللا ىلصَأْجَمَع لِي َرْهٌط مِْن َأْصَحاِب النَّبِي

 َأْو َمِسْسُت ُأُذنِي َأْو ُرْكَبتِي َأْو َفِخِذي. ُأَبالِي إِيَّاُه َمِسْسُتهُ 

, َقاَل: َما ُأَبالِي إِيَّاُه َمِسْسُت َأْو  ٍّ
ثم ساق بإسناده من طريق َعِن اْلَحاِرِث, َعْن َعلِي

: َوُرِوَي َهَذا اْلَحِديُث.  ُأُذنِي إَِذا َلْم َأُكْن َأْعَمُد لَِذلَِك َقاَل َأُبو َبْكر 

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

 وهذا كما ترى من طريق الحارث األعور, وهو كذاب. 

, فِي : ثم ساق المصنف 
ٍّ
من طريق َقاُبوَس ْبِن َأبِي َظْبَياَن, َعْن َأبِيِه, َعْن َعلِي
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َكِر َقاَل َأَحُدُهَما: َما ُأَبالِي إِيَّاُه َمِسْسُت َأْو َأْنِفي, َوَقاَل آَخُر: َأْو ُأذُ   نِي.َمسِّ الذَّ

  قابوس ضعيف. سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

ْحَمِن ْبِن َثْرَواَن, َعْن َأْرَقَم ْبِن ُشَرْحبِيَل, َقاَل: وهكذا ساق : بإسناده َعْن َعْبِد الرَّ

اَلِة َفَأْفَضْيُت إَِلى َذَكِري, َقاَل  نِي َبْعُض َجَسِدي فِي الصَّ  ْبِن َمْسُعود  َحكَّ
ِ
: ُقْلُت لَِعْبِد اهلل

 .«َفاْقَطْعُه َفاْطَرْحُه َهْل ُهَو إَِلَّ َبْضَعٌة ِمنَْك »َفَقاَل: 

  وهذا ثابت عن ابن مسعود  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد. 

, َعِن اْبِن  : بإسناده من طريق َعْن َحبِيِب ثم ساق , َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْير  ْبِن َأبِي َثابِت 

, َأنَُّه َكاَن اَل َيرَ  َكِر ُوُضوًءا.َعبَّاس   ى فِي َمسِّ الذَّ

  عنعنة حبيب بن أبي ثابتفيه  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد. 

, َقاَل: َسَأَل َرُجٌل َسْعَد ْبَن َأبِي َوقَّاص  فِي َمسِّ  ثم ساق المنصف من طريق َقْيس 

اَلِة, َفَقاَل: إِْن َعلِْمَت َأنَّ فِيَك َبْضَعًة َفاقْ  َكِر فِي الصَّ  َطْعَها.الذَّ

, َقاَل: َسِمْعُت ُحَذْيَفَة, َوَسَأَلُه َرُجٌل َعْن  ثم ساق أسانيد من طريق اْلَبَراُء ْبُن َقْيس 

اَلِة, َفَقاَل:  َكِر فِي الصَّ اُه َمِسْسُت َأْم َأْنِفي»َمسِّ الذَّ  .«َما ُأَبالِي إِيَّ

 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

 مقبول.وهذا ضعيف, فيه الرباء بن قيس  

 , ثم أخرج بإسناده من طريق: َمْعَمٌر, َعْن َقَتاَدَة, َعِن اْلَحَسِن, َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْين 

اُه َمِسْسُت َأْم َفِخِذي»َقاَل:   .«َما ُأَبالِي إِيَّ

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

 ن قتادة, وهي رواية ضعيفة.عاألثر من طريق معمر 

ْرَداِء, َأنَُّه ُسئَِل َعْن َمسِّ ى: تعال ثم ساق المنصف  , َعْن َأبِي الدَّ َحبِيِب ْبِن ُعَبْيد 

َكِر َفَقاَل: إِنََّما ُهَو َبْضَعٌة مِنَْك.  الذَّ
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  حبيب ثقة. سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

 َعِن اْلَحَسِن, َقاَل  وساق المصنف 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص: َأْجَمَع لِي َرْهٌط مِْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهلل

 َفِمنُْهْم َمْن َيُقوُل: َما ُأَبالِي إِيَّاُه َمِسْسُت, َأْو َمِسْسُت ُأُذنِي َأْو ُرْكَبتِي َأْو َفِخِذي. 

ُأ مِنُْه,   َوَكاَن َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب َيَراُه َكَبْعِض َجَسِدِه اَل َيَتَوضَّ

 اَل َيَرَياِن مِنُْه ُوُضوًءا,  َوُهَو ُمْخَتَلٌف َعنُْه فِيِه, َوَكاَن اْلَحَسُن َوَقَتاَدةُ 

 :  إِنََّما ُهَو َبْضَعٌة مِنَْك. َوَقاَل َسِعيُد ْبُن ُجَبْير 

ْأِي, َوَقِد اْحَتجَّ بَْعُض َمْن َيُقوُل بَِهَذا اْلَقْوِل  َوَهَذا َقْوُل ُسْفَياَن الثَّْوِريِّ َوَأْصَحاِب الرَّ

, َعْن َأبِيِه طَ   بَِحِديِث َقْيِس ْبِن َطْلق 
َّ
ْأُت  ملسو هيلع هللا ىلصْلق  َأنَُّه َسِمَع َرُجاًل َسَأَل النَّبِي َفَقاَل: َتَوضَّ

ُأ َفَأَمسُّ َذَكِري, َقاَل:   .«ُهَو ِمنَْك »َفَمِسْسُت َذَكِري َأْو َأَتَوضَّ

َوَقاَل َبْعُض َمْن َيُقوُل بَِهَذا اْلَقْوِل: َوَقْد َأْجَمَع َأْهُل اْلِعْلِم : ثم قال ابن المنذر 

َكِر َأْوَلى َأْن اَل ُيوِجُب  َعَلى َأنَّ  اَل ُوُضوَء َعَلى َمْن َمسَّ َبْواًل َأْو َغائًِطا َأْو َدًما, َفَمسِّ الذَّ

َكَر إَِذا َمسَّ اْلَفِخَذ اَل ُيوِجُب ُوُضوًءا, َواَل  ُوُضوًءا, َواَل اْختاَِلَف َبيَْن َأْهِل اْلِعْلِم َأنَّ الذَّ

 ِذ, َوَتَكلَُّموا فِي َحِديِث ُبْسَرَة. َفْرَق َبْيَن اْلَيِد َواْلَفخِ 

اُق َأنَُّه َسِمَع َأْحَمَد َقاَل:  ٍّ اْلَورَّ
 َوَحَكى َأْحَمُد ْبُن َعلِي

ِّ
َأنَُّه  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َرَوى َعِن النَّبِي

أْ »َقاَل:  َما ُهَو َبْضَعٌة مِ », َوَرَوى َعنُْه َأنَُّه َقاَل:  «َمْن َمسَّ َذَكَرُه َفْلَيَتَوضَّ َوكاَِل  «نَْك إِنَّ

ٌء إاِلَّ َأنِّي َأْذَهُب إَِلى اْلُوُضوِء.  ْ
 اْلَحِديَثْيِن فِيِهَما َشي

 : َأنَُّهَما اْجَتَمَعا َفَتَذاَكَرا َوَحَكى َرَجاٌء اْلَمْرَوِزيُّ َعْن َأْحَمَد ْبِن َحنَْبل  َوَيْحَيى ْبِن َمِعين 

َكِر َفَكاَن َأْحَمُد يَ  َرى مِنُْه اْلُوُضوَء, َوَيْحَيى اَل َيَرى َذلَِك َوَتَكلََّما فِي اْلُوُضوَء مِْن َمسِّ الذَّ

ْحتَِجاِج 
ِ
َفَقا َعَلى إِْسَقاِط اال تِي ُرِوَيْت فِي َذلَِك َفَحَصَل َأْمُرُهَما َعَلى َأِن اتَّ اأْلَْخَباِر الَّ

, ُثمَّ َصاَرا إَِلى  َحاَبِة بِاْلَخَبَرْيِن َمًعا, َخَبِر ُبْسَرَة َوَخَبِر َقْيس  تِي ُرِوَيْت َعِن الصَّ اأْلَْخَباِر الَّ

 ,َفَصاَر َأْمُرُهَما إَِلى َأِن اْحَتجَّ َأْحَمُد بَِحِديِث اْبِن ُعَمَر َفَلْم ُيْمكِْن َيْحَيى َدْفُعُه ,
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َحاَبِة فِي َذلِ  تِي ُرِوَيْت َعِن الصَّ ْخَصِة بِبَْعِض اأْلَْخَباِر الَّ  َك. َواْحَتجَّ َيْحَيى فِي الرُّ

ٌء مِْن َمسِّ َذَكَرُه َأنَُّه َلْيَس َعَليِْه َوَحَكى َعِن اْبِن اْلُمَباَرِك َأنَُّه َقاَل: 
ْ
َلْيَس فِي َنْفِسي َشي

 ُوُضوٌء. 

َأ َفُهَو َطاِهٌر َواْخَتَلُفوا فِي َوَقاَل َبْعُضُهْم:  ُجَل إَِذا َتَوضَّ َأْجَمَع َأْهُل اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ الرَّ

اِض َطَهاَرِة َمْن َمسَّ َذَكَرُه, َوَقِد اْخَتَلَفِت اأْلَْخَباُر فِيِه َفاَل َوْجَه لِنَْقِض الطََّهاَرةِ اْنتِقَ 

 اْلَمْجَمِع َعَلْيَها, إاِلَّ بَِخَبر  اَل ُمَعاِرَض َلُه.

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

أن عروة بن الزبير  , وغاية ما أعل به,دفاع أهل العلم عن حديث بسرة  قد تقدم 

, وعروة سمعه من مروان, ومروان قد أخرج له لم يسمع من بسرة بنت صفوان 

 اْلمام البخاري يف صحيحه.

ثم إن عروة أراد أن يتثبت من قول مروان, فأرسل رسواًل إلى بسرة, فجاءهم 

 بالخرب, أن الوضوء من مس الفرج, فهذا هو أرجح األقوال.

 إلى أن الوضوء احتياًطا, ال وجوًبا.  وذهب اْلمام ابن المنذر

َأنَُّه َكاَن َيُقوُل: َلْو َوَضْعُت َيِدي فِي َدِم ": وأما ما روي َعْن َربِيَعَة حيث قال: 

ِم. َقاَل: َوَكاَن َربِيَعُة َيُقوُل:  َكِر َأْيَسُر مَِن الدَّ ِخنِْزير  َأْو ِجيَفة  َما ُنِقَض ُوُضوئِي, َفَمسُّ الذَّ

 َلْو َأنَّ ُبْسَرَة َشِهَدْت َعَلى َوْيَحكُ 
ِ
ْم مِْثُل َهَذا َيْأُخُذ بِِه َأَحٌد َأْو َيْعَمُل بِِه بَِحِديِث ُبْسَرَة, َواهلل

اَلِة الطُُّهوُر, َفَلْم َيُكنْ  اَلُة َوقَِواُم الصَّ يِن الصَّ َواُم الدِّ
 َهَذا اْلِفْعِل َما َأَجْزُت َشَهاَدَتَها إِنََّما قِ

 فِي َأْصحَ 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصاِب َرُسوِل اهلل

ِ
يَن َعْن َرُسوِل اهلل  . (1) "إاِلَّ ُبْسَرةُ  ملسو هيلع هللا ىلصَمْن ُيِقيُم َهَذا الدِّ

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

غير مقبول, فكم من المسائل العقدية, والفقهية,  هذا القول من ربيعة  

                                                           

 (.102اخرجه ابن المنذر يف األوسط ) (1)
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كلهم عدول  والعلمية, والنظرية, التي ترويها نساء, ونأخذ منها العلم, والصحابة 

 رجالهم ونساؤهم, صغارهم وكبارهم.

 : َكِر َقاَل َأُبو َبْكر  إَِذا َلْم َيْثُبْت َحِديُث ُبْسَرَة َفالنََّظُر َيُدلُّ َعَلى َأنَّ اْلُوُضوَء مِْن َمسِّ الذَّ

َأ َمْن َمسَّ َذَكَرُه اْحتَِياًطا َكاَن َذلَِك َحَسنًا, َوإِ  , َوَلْو َتَوضَّ َء َغْيُر َواِجب 
ْ
ْن َلْم َيْفَعْل َفاَل َشي

 اهـَعَلْيِه. 

يف أصل المتن,  اْلهباملم يسَم الرجل, وال يضر ذلك؛ ألن  :«قال رجل»قوله: 

 إال إذا كان المبهم صحابًيا, فالصحابة كلهم عدول.إنما يضر إذا كان يف اْلسناد, و

 :املس الذي ينتقض به الوضوء 
ما قال ذلك بعض أهل العلم؛ ألنه قد بغير حائل, ك :أي «مسست ذكري»قوله: 

وأما إذا مسه ضوء ُينقض إذا مس ذكره بغير حائل, جاء يف بعض الروايات, أن الو

 بحائل فإنما هو بضعة منك.

, وهذا منهم اعتماًدا على أحاديث نقض وذهب بعضهم إلى أنه إذا مسه ببطن كفه

 .ضعيفة

هل هو ناقض  :أي «وضوء الرجل يمس ذكره يف الصالة، أعليه»أو قال: قوله: 

 للوضوء؟

 ال؛ إنما هو بضعة منك.: «ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي » قوله:

 وهذا يحمل على ما تقدم من التعليالت التي ذكرها أهل العلم.

هو علي بن عبد اهلل بن جعفر إمام من أئمة العلل : «وقال علي بن المديني»قوله: 

 هو أحسن من حديث بسرة.

قديم حديث بسرة, والمسألة كما تقدم وقع إلى أن ت وذهب يحيى بن معين 

 فيها خالف بين أهل العلم.
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هي بنت صفوان بن نوفل بن خويلد القرشية  :«َوَعْن ُبْسَرَة بِنِْت َصْفَواَن قوله: 

 .ملسو هيلع هللا ىلص المبايعات لرسول اهلل  األسدية صحابية لها سابقية وهجرة, ومن

أْ »قوله:   .«َمْن َمسَّ َذَكَرُه َفْليََتَوضَّ

أْ »: وايةويف ر  .(1)«َمْن َمسَّ َفْرَجُه َفْلَيَتَوضَّ

ِه, عبد اهلل بن عمرو بن  , َعْن َأبِيِه, َعْن َجدِّ وجاء عند أحمد َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيب 

  العاص 
ِ
ْت » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل لِي َرُسوُل اهلل ْأ، َوَأيَُّما اْمَرَأٍة َمسَّ َمْن َمسَّ َذَكَرُه، َفْليََتَوضَّ

أْ َفْرَجهَ   . (2)«ا َفْلتََتَوضَّ

 :حكم مس الذكر والفرج, وكذلك هل مس فرج الغري 

احتج جماهير العلماء باألدلة المتقدمة على أن مس الذكر, والفرج ينقض 

 الوضوء, سواء كان قباًل, أم دبًرا.

وهذا الذي عليه العمل  ,مس فرج غيره, سواء كان قباًل, أم دبًرا, ويدخل فيه من

, «فرج فليتوضأالمن مسح »جاء يف بعض الروايات:  لماأهل العلم,  كثير من عند

 .واهلل أعلم

 

       

 

                                                           

, 471( من حديث بسرة بنت صفوان رضي اهلل عنها, وأخرجه ابن ماجه )444أخرجه النسائي )( 1)

(, من حديث أم حبيبة رضي اهلل عنها, ومن حديث أبي أيوب رضي اهلل عنه, وكل هذه 472

 األحاديث اْلمام األلباين رحمه اهلل على تصحيحها كما يف صحيح السنن. 

 (, وقال صحيح.110رحمه اهلل ) (, وهو يف اْلرواء لإلمام األلباين0004أحمد )( 2)
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 ال يتوضأ من الرعاف والقيء والقلس

  ;--َوَعْن َعائَِشَة ) – 04
ِ
َمْن َأَصاَبُه »َقاَل:  -َصلَّى َعَلْيِه َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل اهلل

أْ، ُثمَّ لَِيْبِن َعَلى َصاَلتِِه، َوُهَو فِي َقْيٌء، َأْو ُرَعاٌف، َأْو َقَلٌس، أَ  ْو َمْذٌي َفْليَنَْصرِْف، َفْلَيَتَوضَّ

َفُه َأْحَمُد وَغيُرهُ , (1)«َذلَِك ََل َيَتَكلَّمُ    (.َأْخَرَجُه اْبُن َماَجه, وَضعَّ

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان القول يف الرعاف وما يف بابه

 .وخرج منهذرعه  :أي «من أصابه قيء»قوله: 

 .«قاء فتوضأ ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »: كونه ناقضوعمدهتم يف 

ْرَداِء:   وهو يف سنن الرتمذي وغيره, َعْن َمْعَداَن ْبِن َأبِي َطْلَحَة, َعْن َأبِي الدَّ

َأ، َفَلِقيُت َثْوَباَن فِي َمْسِجِد  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّللِ »  َقاَء، َفَتَوضَّ

                                                           

(: 430( )1/424قال الحافظ يف التلخيص )وهو حديث ضعيف,  (,1221)أخرجه ابن ماجه ( 1) 

ُه َغْيُر َواِحِد بَِأنَُّه مِْن ِرَواَيِة إْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاش  َعْن اْبِن ُجَرْيج  َوِرَواَيُة إْسَماِعيَل َعْن " اْلِحَجاِزيِّيَن َأَعلَّ

 َصلَّى اهللُ َضعِ 
ِّ
اُظ مِْن َأْصَحاِب اْبِن ُجَرْيج  َفَرَوْوُه َعنُْه َعْن َأبِيِه َعْن النَّبِي  َعَلْيِه َوَسلََّم يَفٌة َوَقْد َخاَلَفُه اْلُحفَّ

َح َهِذِه الطَِّريَق اْلُمْرَسَلَة   فِ ُمْرَساًل. َوَصحَّ
ّ
اَرُقْطنِي ُّ َوالدَّ

ْهلِي ُد ْبُن َيْحَيى الذُّ ي اْلِعَلِل, َوَأبُو َحاتِم  ُمَحمَّ

: َحِديٌث َضِعيٌف. َوَقاَل ابن معين: : ِرَواَيُة إْسَماِعيَل َخَطٌأ. َوَقاَل  َهَكَذا َرَواُه إْسَماِعيُل َوَقاَل ابُْن َعِديٍّ

ًة: َعْن بن جريج عن أبيه َعْن َعائَِشَة َوكاَِلُهَما َضِعيٌف.  ًة َوَقاَل َمرَّ َواُب َعْن ابِْن اَوَقاَل َأْحَمُد: َمرَّ لصَّ

 مِْن َحِديِث إْس 
ُّ
اَرُقْطنِي ِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل َوَرَواُه الدَّ

َماِعيَل ْبِن ُجَرْيج  َعْن َأبِيِه َعْن النَّبِي

َعْن َعائَِشَة َوَقاَل َبْعَدُه: َعَطاٌء َوَعبَّاٌد  َعيَّاش  َأْيًضا َعْن َعَطاِء ْبِن َعْجاَلَن َوَعبَّاِد ْبِن َكثِير  َعْن اْبِن َأبِي ُمَلْيَكةَ 

: َضِعيَفاِن 
ُّ
َواُب إْرَساُلُه َوَقْد َرَفَعُه َأْيًضا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْرَقَم َعْن اْبِن َأبِي ُمَلْيَكَة َوُهَو َوَقاَل اْلَبْيَهِقي الصَّ

 (. 1221) وضعفه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف ابن ماجه. "َمْتُروكٌ 
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 .(1)«َلُه، َفَقاَل: َصَدَق، َأَنا َصَبْبُت َلُه َوُضوَءهُ  ِدَمْشَق، َفَذَكْرُت َذلَِك 

 : .ثم قال: وَقاَل إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصور   َمْعَداُن ْبُن َطْلَحَة, َوابُْن َأبِي َطْلَحَة َأَصحُّ

 .«قاء فأفطر»ويف رواية أبي داود: 

د على قد يكون توضأ ْلزالة األذى, أو للتربي ملسو هيلع هللا ىلصوالحديث ال حجة فيه, إذ أنه 

 .ناقضالنفس, وليس فيه أن القيء 

بعد أن قاء بأنه توضأ, ولم يصح عن  ملسو هيلع هللا ىلصألنه عبارة عن إخبار عما حصل للنبي 

 أنه أمر بالوضوء من القيء. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .«أو رعاف»قوله: 

 ويف الصالة: ,حكم الرعاف بعد الوضوء 

ن هو دم يخرج من األنف, وليس هو بناقض للوضوء على الصحيح م الرعاف:

 أقوال أهل العلم.

 ( 00/ 1قال الخطابي يف معالم السنن للخطابي):  وقد يحتج هبذا الحديث

من ال يرى خروج الدم وسيالنه من غير السبيلين ناقضا للطهارة ويقول لو كان ناقضا 

للطهارة لكانت صالة األنصاري تفسد بسيالن الدم أول ما أصابته الرمية ولم يكن 

 يركع ويسجد وهو محدث , وإلى هذا ذهب الشافعي.يجوز له بعد ذلك أن 

سيالن الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء وهذا أحوط  :وقال أكثر الفقهاء

 المذهبين وبه أقول.

وقول الشافعي قوي يف القياس ومذاهبهم أقوى يف االتباع ولست أدري كيف 

بما أصاب ثيابه يصح هذا االستدالل من الخرب والدم إذا سال أصاب بدنه وجلده ور

                                                           

, وهو يف الصحيح المسند لإلمام "قاء فأفطر"(, بلفظ: 2371(, وأبو داود )70أخرجه الرتمذي)( 1)

 (, وقال: هذا حديث صحيح.1030الوادعي رحمه اهلل )
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ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيرا ال تصح الصالة عند الشافعي إاّل أن يقال إن 

الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الذرق حتى ال يصيب شيئا من ظاهر بدنه 

 اهـولئن كان كذلك فهو أمر عجب. 

 لدليل مع عدم وجود ا االعجيب الذهاب إلى أن خروج الدم ناقض مطلقً  :قلت

 .الصحيح على ذلك

 القلس حكم: 

هو ما خرج من الجوف ملء الفم, أو دونه, وليس هو القلس:  «أو قلس»قوله: 

بقيء, ويقع كثيًرا بسبب الحموضة التي تكون يف المعدة, ومع ذلك فليس بمفطر, 

 وليس بناقض للوضوء.

  خروج املذيحكم: 

 ناقض من نواقض الوضوء, إلىقد اختلف فيه العلماء هل هو و: «أو مذي»قوله: 

 : قولين

ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه ال ينقض الوضوء, حيث قال: لو وجدت األول: 

 يف فخذي ما باليت به. هبلل

مغصوًبا, فال يلزمه الخروج من الصالة, وإذا كان إنما  من كانوهذا يحمل على 

 من السبيلين. يقع على أحيان  فيلزمه الخروج من الصالة والوضوء, ألنه خارج

 الجمهور من أهل العلم على أن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء.قول الثاين: 

 الدود, واحلصى, وما كان يف بابه خروج حكم: 

اختلفوا يف الدود, أو الحصى, وغير ذلك مما يكون خروجه غير معتاد, إلى و

  :قولين
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 الجمهور من أهل العلم إلى أنه ينقض الوضوء. األول: 

يف الدود الثاين ألنه والصحيح  ذهب بعض أهل العلم إلى أنه غير ناقضلثاين: ا

 .بغاص

اختلف أهل العلم فيمن خرج من الصالة لشيء : «ثم يبني على صالته»قوله: 

 كان متيمًما  كمننابه, 

 فرأى الماء, أو كان على وضوء ثم أحدث. 

 تلك الصالة وقطعها. , إذ أنه قد خرج منوالذي يظهر أنه يرجع ويستأنف صالته

, أي ال تبطلوها بمبطالت األعمال, من { ڈ ڈ ڎ}: وأما قول اهلل 

 الشرك, والرياء, والمن يف الصدقة, وغير ذلك مما يبطل العمل.

وليس معناها أن اْلنسان يعود إلى صالته التي خرج منها لشيء, ثم يبني عليها 

 ويتم ما بقي منها.

يح, والعمل على كأنه يف صالة, وهذا غير صح :أي «وهو يف ذلك َل يتكلم»قوله: 

 .خالفه واهلل أعلم

       

  



   

  

331 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 الوضوء من لحوم اإلبل

   : َوَعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرَة ) – 02
َّ
ُأ ِمْن ُلُحوِم »: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجاًل َسَأَل النَّبِي َأَتَوضَّ

ُأ مِْن ُلحُ  «ِشْئَت  إِنْ »َقاَل:  ?اْلَغنَمِ  بِلِ َقاَل: َأَتَوضَّ   (.َأْخَرَجُه ُمْسلِمٌ , (1)«َنَعمْ »َقاَل:  ?وِم اْْلِ

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان أن أكل لحم اْلبل ناقض للوضوء

 إلى أقوال:  يف ذلك ختلف أهل العلموا

أن أكل لحم اْلبل ينقض الوضوء, لحديث الباب, ولحديث الَبَراِء ْبِن األول: 

ُئوا  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ  ُسئَِل », َقاَل: َعاِزب   َعِن الُوُضوِء ِمْن ُلُحوِم اإِلبِِل؟ َفَقاَل: َتَوضَّ

ُئوا ِمنَْها  .(2)«ِمنَْها، َوُسئَِل َعِن الُوُضوِء ِمْن ُلُحوِم الَغنَِم؟ َفَقاَل: َلَ َتَتَوضَّ

 حديث جابر ابن سمرة أنه قد صح يف الباب حديثان:  وذكر اْلمام أحمد 

, وهو يف اْلمام مسلم يف صحيحه, وحديث الرباء بن عازب وهو أصح إذ أخرجه 

 .الصحيح المسند لإلمام الوادعي 

ذكر بعض أهل العلم أن الوضوء من لحم اْلبل قد نسخ, بحديث َجابَِر ْبَن الثاين: 

 َقاَل: 
ِ
ِت النَّارُ َتْرَك اْلُوُضوِء ِممَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن آِخُر اَْلَْمَرْيِن ِمْن َرُسوِل اهَّللِ »َعْبِد اهلل  .(3)«ا َمسَّ

يف كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة,  اْلمام الوادعي  ذكر الحديثوقد 

ِل. الحديث ظاهر سنده الصحة,  :َقاَل َأُبو َداُودَ فقال:  َهَذا اْختَِصاٌر مَِن اْلَحِديِث األَوَّ

                                                           

 .(340)أخرجه مسلم ( 1)

(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل 71(, والرتمذي )174أخرجه أبو داود )( 2)

(142 .) 

 ( .172(, والنسائي )102أخرجه أبو داود )( 3)
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اُود: َوَقاَل َأُبو دَ  :(114ص1)ج "التلخيص الحبير"قال يف  لكن الحافظ ابن حجر 

 
ِّ
ْبُت لِلنَّبِي َأ  ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا اْختَِصاٌر مِْن َحِديِث: َقرَّ  َفَتَوضَّ

ُخْبًزا َوَلْحًما َفَأَكَل, ُثمَّ َدَعا بَِوُضوء 

ْأ. َوَقاَل اْبُن َأبِ  اَلِة َوَلْم َيَتَوضَّ ي َقْبَل الظُّْهِر, ُثمَّ َدَعا بَِفْضِل َطَعامِِه َفَأَكَل, ُثمَّ َقاَم إَلى الصَّ

َث بِِه َمْن َحِفَظُه,  "اْلِعَللِ "م  فِي َحاتِ  َعْن َأبِيِه َنْحَوُه؛ َوَزاَد: َوُيْمكُِن َأْن َيُكوَن ُشَعْيٌب َحدَّ

 فِي 
ُّ
افِِعي ٌة ُأْخَرى: َقاَل الشَّ ا َقاَلُه َأُبو َداُود, َوَلُه ِعلَّ َفَوِهَم فِيِه, َوَقاَل اْبُن ِحبَّاَن: َنْحًوا مِمَّ

 "ُسنَِن َحْرَمَلةَ "
ِ
, إنََّما َسِمَعُه مِْن َعْبِد اهلل : َلْم َيْسَمْع ابُْن اْلُمنَْكِدِر َهَذا اْلَحِديَث مِْن َجابِر 

 . ِد ْبِن َعِقيل   ."التلخيص"المراد من  اهـْبِن ُمَحمَّ

وقد تقدم أن الحديث فيه كالم, ولكن ثبت من عدة أحاديث يف الصحيحين, أن 

 أكل لحًما ولم يتوضأ. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

الصحيح يف هذه المسألة أن لحم اْلبل غير داخل يف نسخ الوضوء مما مست و

إن »قد ُسئل عن لحم الغنم, ولحم الغنم تمسه النار, فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنار, إذ أن النبي 

, ولما سئل عن لحم اْلبل, قال: نعم, فدل على أن لحم اْلبل له حكم «شئت توضأ

 مغاير.

 وضوء: ذكر العلة يف أن حلم اإلبل ينقض ال 

 ذكر العلماء يف العلة يف نقض لحم اْلبل للوضوء أموًرا, وهي: 

 .أهنا خلقت من الشياطينالثاين:         أن ذلك يرجع إلى حرارته.األول: 

 أن األمر يرجع إلى التعبد, وهذا هو األقرب.الثالث: 

 فعلناه. ملسو هيلع هللا ىلصفما أمر به النبي 

 يضر اْلهبام يف أصل المتن, الرجل مبهم, وال: «ملسو هيلع هللا ىلصأن رجاًل سأل النبي »قوله: 

 ال يضر؛ ألهنم كلهم عدول. , وإهبام الصحابة وهو كذلك من الصحابة 

 وهي اللحوم التي يكثر تناولها يف الغالب.: «أتوضأ من لحوم الغنم»قوله: 
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 المعز.والغنم يطلق على الضأن و

 .يعني أن األمر على اْلباحة: «إن شئت»قوله: 

ربما صلى يف مرابض الغنم, كما يف الصحيحين من  أنه ملسو هيلع هللا ىلصوقد صح عن النبي 

ُيَصلِّي، َقْبَل َأْن ُيْبنَى الَمْسِجُد، فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ », َقاَل: حديث َأَنس  بن مالك 

 .(1)«َمَرابِِض الَغنَمِ 

  :حكم الوضوء على الوضوء 

 الوضوء على»وجاء حديث بلفظ: ئه أنه ربما توضأ على وضو ملسو هيلع هللا ىلصصح عن النبي 

 ولم يصح. ,(2) «الوضوء نور

َثَها و , َحدَّ  ْبَن َحنَْظَلَة ْبِن َأبِي َعامِر 
ِ
جاء يف سنن أبي داود وغيره من حديث َعْبَد اهلل

ا َشقَّ َذلَِك َعَليِْه،  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّللِ » ُأِمَر بِاْلُوُضوِء لُِكلِّ َصاَلٍة، َطاِهًرا َوَغْيَر َطاِهرٍ، َفَلمَّ

َواِك لُِكلِّ َصاَلةٍ بِال ُأِمرَ  ًة, َفَكاَن اَل َيَدُع اْلُوُضوَء لُِكلِّ «سِّ , َفَكاَن اْبُن ُعَمَر َيَرى َأنَّ بِِه ُقوَّ

 . (3)"َصاَلة  

ِد ْبِن إِْسَحاَق, َقاَل ُعَبيْ َقاَل َأُبو َداُوَد:   َرَواُه, َعْن ُمَحمَّ
 ْبُن َعْبِد إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعد 

ِ
ُد اهلل

 
ِ
 فيجوز استحداث وضوء على وضوء, وال كراهة يف ذلك. .اهلل

أأتوضأ من لحوم اْلبل؟ كأنه يسأل  :أي «أتوضأ من لحوم اإلبل؟»قال:  قوله:

 من أكل لحومها, وليس من مسها.عن الحكم على , ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

مرقه, وشحمه, وعظمه, وغير ذلك مما فيف لحم اْلبل,  ويدخل المرق والشحم

 يتناوله الناس.

                                                           

 (.224(, ومسلم )234البخاري )( 1)

 .(10( ضعفه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود عند حديث رقم )2)

 (.   37(, وهو يف صحيح أبي داود )47أخرجه أبو داود ) (3)
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 .أي نعم توضأ :«نعم»قال: قوله: 

  .واهلل أعلمفدل ذلك على أن لحم اْلبل ينقض الوضوء, دون غيره من اللحوم, 

 ذهب عامة أصحاب  :(40/ 1) معالم السنن للخطابي قال الخطابي يف

الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحوم اْلبل قوال بظاهر هذا الحديث وإليه 

لفقهاء فمعنى الوضوء عندهم متأول على الوضوء وأما عامة ا .ذهب أحمد بن حنبل

وكما قال  االذي هو النظافة ونفى الزهومة كما ُروي توضؤوا من اللبن فان له دسمً 

جل أن بين األمرين أصلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف أعطان اْلبل وليس ذلك من 

ئل يرى نجاسة إما قا :يف باب الطهارة والنجاسة ألن الناس على أحد قولين افرقً 

طهارة بول ما يؤكل لحمه والغنم واْلبل سواء عند الفريقين  هياألبوال كلها أو قائل 

 .ايف القضيتين معً 

ال يؤمن أن تتخبط  اوشرادً  اوإنما هنى عن الصالة يف مبارك اْلبل ألن فيها نفارً 

لما  المصلي إذا صلى بحضرهتا أو تفسد عليه صالته , وهذا المعنى مأمون من الغنم

 اهـ .فيها من السكون وقلة النفار

 ملة على غسل اليدين ونحوهحمله على الوضوء الشرعي أولى من ح :قلت, 

 ملسو هيلع هللا ىلصساق مجموعة من األحاديث تبين أن النبي  كما أن اْلمام مسلم   .واهلل الموفق

 .بينها وبين حديث الباب امفرقً  كان آخر أمره, ترك الوضوء مما مست النار,

 ستعان.واهلل الم
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 الوضوء من غسل الميت وحمله

  -  - َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ) – 04
ِ
َل َمْيتًا »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َمْن َغسَّ

أْ  نَ  َأْخَرَجهُ , (1)«َفْلَيْغَتِسْل، َوَمْن َحَمَلُه َفْلَيَتَوضَّ , َوالتِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ ُّ
  .هُ َأْحَمُد, َوالنََّسائِي

ءٌ "َوَقاَل َأْحَمُد: 
ْ
  (."اَل َيِصحُّ فِي َهَذا اْلَباِب َشي

, الميتحكم غسل من غسل ساق المصنف الحديث لبيان  الشرح: 

 .من حمل جنازتهوالوضوء 

والحديث قد أعله جماعة كاْلمام أحمد كما نقل الحافظ. والحديث يف إسناده 

يصح علماء الحديث يف هذا  صالح مولى التوأمة وهو ضعيف, قال الرفاعي: لم

وغيره,  (22100) أخرجه أحمد الباب شيًئا مرفوًعا, ويف الباب عن عائشة 

وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري, وعن حذيفة ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني يف 

 (100) عند النسائي , وعن علي ( 17144د )العلل, وعن المغيرة رواه أحم

كنا نغسل الميت, فمنا من يغتسل, ومنا من ال ", قال: وغيره, وجاء عن ابن عمر 

                                                           

ضعيف معلول ال يثبت مرفوًعا, قال . وهو حديث (003)والرتمذي  (,0402)أخرجه أحمد ( 1) 

(: 321ص1)ج "العلل"قال ابن أبي حاتم يف : (434)اْلمام الوادعي رحمه اهلل يف أحاديث معلة 

عن أبي  ,عن أبي سلمة ,عن محمد بن عمرو ,عن حماد بن سلمة ,وسئل أبي عن حديث رواه هدبة"

إنما  ,. قال أبي: هذا خطأ"يتوضأومن حمله فل ,من غسل ميتا فليغتسل"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ,هريرة

(: قال 7704) "فيض القدير"وقال المناوي يف . اهـال يرفعه الثقات.  ,هو موقوف عن أبي هريرة

: ذكر له البيهقي طرقًا وضعفها ثم صحح وقفه. وقال ابن حجر: حسن وضعفه الجمهور. الرتمذي

عمرو قال يحيى: ما زال الناس  : فيه محمد بنوقال ابن الجوزي: األشبه موقوف. وقال البخاري

 (.  144وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف اْلرواء ) اهـيتوقون حديثه. 

 الحديث لم يخرجه النسائي. واهلل أعلم.«: تنبيه»
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, قال الحافظ: إسناده صحيح, وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه (1)"يغتسل

منسوخ, وكذا ذهبوا إلى أن  األحاديث, وقد أجاب أحمد بأن حديث أبي هريرة 

غسل ليس عليكم يف ", بلفظ: (2)عند البيهقي والحاكم ناسخه حديث ابن عباس 

ميتكم غسل إذا غسلتموه, إن ميتكم طاهر وليس بنجس, فحسبكم أن تغسلوا 

وحسنه  «وروي هذا مرفوعًا وَل يصح رفعه»بقوله: , وضعفه البيهقي "أيديكم

 الحافظ. 

 :اختلف العلماء يف هذه المسألة

 , ال سيما المرفوع منه. من العلماء من ذهب إلى ضعف حديث أبي هريرة األول: 

اري وأبو حاتم والبيهقي وغيرهم, فعلى القول بضعف البخوقفه األئمة  وقد رجح

 الحديث, فال حجة فيه أصاًل.

منهم من قال بأن الحديث منسوخ, وكان األمر األول أن من غسل ميتًا الثاين: 

 يغتسل.لف

غسل منهم من قال بأن األمر للندب, لما جاء يف الباب من عدم االغتسال من الثالث: 

 الميت.

 منه من قال المراد بالغسل هو غسل اليدين.لقول الرابع: ا

  قال اْلمام ابن المنذر (322 - 2/347يف األوسط:)  َواْخَتَلُفوا فِي

ْغتَِساِل مِْن َغْسِل اْلَميِِّت, َفَقاَلْت َطائَِفٌة: اَل ُغْسَل َعَلى َمْن َغَسَل َميًِّتا, َهَذا َقْوُل اْبِن 
ِ
اال

, َواْبِن  , َوَأْحَمُد, َعبَّاس 
ُّ
افِِعي , َوبِِه َقاَل الشَّ

ِّ
, َوالنََّخِعي َشَة, َواْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ

ُعَمَر, َوَعائِ

ْأِي. , َوَأْصَحاُب الرَّ  َوإِْسَحاُق, َوَأُبو َثْور 

                                                           

 ( .1444( والبيهقي يف الكربى )1720أخرجه الدارقطني)  (1)

 ( .1424)( والحاكم يف المستدرك 1441البيهقي يف السنن الكربى )  (2)
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, ُسئَِل اْبُن َعبَّاس  َأْعَلى َمْن َغَسَل َميًِّتا ُغْسٌل؟ َقاَل: 
ْد ََل قَ »ثم ساق بإسناده َعْن َعَطاء 

ُسوا َصاِحَبُهْم، َوَلكِْن ُوُضوًءا   .«إًِذا َنجَّ

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

 حتى الوضوء يحتاج إلى دليل ينتهض بالمسألة. 

, َقاَل: : ثم ساق ابن المنذر  ائِِب, َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْير  بإسناده َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ

ْح »َسَأْلُت اْبَن ُعَمَر:  َأْغَتِسُل ِمَن اْلَميِِّت؟ َقاَل: َأُمْؤِمٌن ُهَو؟ ُقْلُت: َأْرُجو َقاَل: َفَتَمسَّ

 .«بِاْلُمْؤِمِن َوََل َتْغَتِسْل ِمنْهُ 

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

كون من بمعنى أن القول بالغسل يحتاج إلى دليل, والغسل واالغتسال إنما ي 

 ذا كان االغتسال على التعبد يحتاج إلى دليل.وإ نجاسة يف مثل هذا الموطن.

, َقاَلْت: َأِذَن َسْعٌد بِِجنَاَزةِ : ثم ساق ابن المنذر  بإسناده َعْن َعائَِشَة بِنِْت َسْعد 

نَُه َوَحنََّطُه, ُثمَّ َأَتى َداَرُه َفَصلَّى َعَليْ   َوُهَو بِاْلَبِقيِع, َفَجاَء َفَغَسَلُه َوَكفَّ
ِه, ُثمَّ َسِعيِد ْبِن َزْيد 

 َفاْغَتَسَل, ُثمَّ َقاَل: 
إِنِّي َلْم َأْغَتِسْل ِمْن َغْسِلِه، َوَلْو َكاَن َنِجًسا َما َغَسْلُتُه، َوَلكِِن »َدَعا بَِماء 

ِذي وساق بإسناده  .«اْغَتَسْلُت ِمَن اْلَحرِّ  َعْن ُمَعاَذَة, َعْن َعائَِشَة, َأنََّها ُسئَِلْت: َعَلى الَّ

 َقاَلْت: اَل. َتَوفَّى َغْسٌل؟َيْغِسُل اْلمُ 

, َقاَل: وساق بإسناده 
ُّ
, َقاَل: َأْخبََرنِي َعْلَقَمُة اْلُمَزنِي ِّ

 اْلُمَزنِي
ِ
َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد اهلل

َجَرِة، َفَما َزاُدوا َعَلى َأِن اْحَتَجُزوا َعَلى ثَِيابِِهْم، َفَلمَّ » ا َغَسَل َأَباَك َأْرَبَعًة ِمْن َأْصَحاِب الشَّ

ُئوا ُوُضوءً  ُغوا َتَوضَّ  اهـ .«َتَفرَّ

  أن االغتسال من  صنا من ذلك:لفخ سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد

إال إذا مس غسل الميت ال يثبت, والوضوء يحمل على ما جاء من أنه يغسل يديه, 

 .واهلل الموفق  ه لذلك,فينتقض وضوء ,فرج الميت
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 ال يمس القرآن إال طاهرمعنى قوله 

 ْبِن َأبِي َبْكر   – 00
ِ
 )َوَعْن َعْبِد اهلل

ِ
ِذي َكَتَبُه َرُسوُل اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ فِي اْلكَِتاِب الَّ

َرَواُه َمالٌِك ُمْرَساًل, َوَوَصَلُه , (1)«َيَمسَّ اْلُقْرآَن إَِلَّ َطاِهرٌ  ََل  َأنْ »: --لَِعْمِرو ْبِن َحْزم  

, َواْبُن ِحبَّاَن, َوهُ  ُّ
  (.َو َمْعُلوٌل النََّسائِي

  الشرح: 

 .القول يف الطهارة لقراءة القرآنساق المصنف الحديث لبيان 

وجمهورهم على أنه ال يجوز  اوحديثً  اهذه مسألة اختلف فيها العلماء قديمً و

للمحدث أن يمس المصحف, وذهب كثير منهم إلى أنه ال يجوز للمحدث أن يقرأ 

يجد أن األدلة ال  اوجوازً  اا فيها من األدلة منعً القرآن, وعند التأمل لهذه المسألة وم

وصريحها غير صحيح, وعموم األدلة تدل  صريحتنتهض بالمنع إذ أن صحيحها غير 

 .على جواز المس والقراءة, واهلل المستعان

ِد ْبِن ِسيِريَن؛ َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب, ( 230وقد أخرج مالك يف الموطأ ) َعْن ُمَحمَّ

 ي َقْوم  َوُهْم َيْقَرُؤوَن اْلُقْرآَن. َفَذَهَب لَِحاَجتِِه, ُثمَّ َرَجَع َوُهَو َيْقَرُأ اْلُقْرآَن.َكاَن فِ 

َفَقاَل َلُه َرُجٌل: َيا َأمِيَر اْلُمْؤمِنِيَن. َأَتْقَرُأ َوَلْسَت َعَلى ُوُضوء ؟ َفَقاَل َلُه ُعَمُر: َمْن َأْفتَاَك 

 .رين لم يسمع من عمر وابن سي« بِهَذا؟ َأُمَسْيلَِمُة؟

                                                           

وقال األلباين رحمه . والصحيح فيه اْلرسال. (4220)وابن حبان  (,234)أخرجه مالك يف الموطأ ( 1)

وابن عمر وعثمان بن أبى  ,روى من حديث عمرو بن حزم وحكيم بن حزام"(: 122اهلل يف اْلرواء )

ضعف يسير إذ  ولكنه ,وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها ال تخلو من ضعف"ثم قال: . "العاص

علم  "ومن المقرر يف  ,وإنما العلة اْلرسال أو سوء الحفظ  ,ليس يف شيء منها من اهتم بكذب

ثم  ,أن الطرق يقوى بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي يف تقريبه "المصطلح 

 اهـ وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث. ,السيوطي يف شرحه
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 :«َل يمس القرآن إَل طاهر» :وأما حديث الباب

بالطهارة هنا الطهارة من الشرك فكل ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد فقد 

 (1)كما يف حديث أبي هريرة , «المؤمن َل ينجس»ول: يق ملسو هيلع هللا ىلصالنبي مؤمن طاهر, و

  .(2)مأخرجه مسل «المسلم َل ينجس»بلفظ:  وجاء حديث حذيفة 

 ., فقد قال بعضهم: هذا خرب{ڀ ڀ ڀ ڀ پ}: وأما قول اهلل 

 .وتعالى من مس القرآن بأنه يتوضأ فلم يأمر اهلل سبحانه

هذه اآلية ليست يف بني آدم, وإنما هي يف المالئكة, والمراد وقال بعضهم: 

َل يمسه إَل »المتوضئين لقال:  بالكتاب هو اللوح المحفوظ, ولو أراد اهلل 

 .«متطهرونال

, وإن توضأ فمستحب لقول أنه ال يجب الوضوء لقراءة القرآن :وأصح األقوال

 «إَِلَّ َعَلى ُطْهرٍ َأْو َقاَل: َعَلى َطَهاَرةٍ  إِنِّي َكرِْهُت َأْن َأْذُكَر اهَّللَ » :- ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهلل 

(3). 

نى أن الحديث ال يثبت, وعلى فرض ثبوته, يكون على مع ؛وسبيل هذا التعليل

 ْبِن 
ِ
الطهارة المعنوية, التي هي طهارة اْليمان, ما يف الصحيحين من حديث َعْبِد اهلل

 ُعَمَر 
ِ
، َمَخاَفَة »: ملسو هيلع هللا ىلص, َعْن َرُسوِل اهلل ُه َكاَن َينَْهى َأْن ُيَساَفَر بِالُْقْرآِن إَِلى َأْرِض اْلَعُدوِّ َأنَّ

 .(4)«َأْن َينَاَلُه اْلَعُدوُّ 

                                                           

 ( .301( ومسلم )273اري )أخرجه البخ  (1)

 ( .302برقم )  (2)

(, من حديث المهاجر بن قنفذ رضي اهلل عنه, وهو يف الصحيح المسند لإلمام 10أخرجه أبو داود ) (3)

 (.1142الوادعي رحمه اهلل )

 (.1740(, ومسلم )2000أخرجه البخاري )( 4)
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 لما أرسله إلى نجران يف اليمن. :أي « ملسو هيلع هللا ىلصذي كتبه النبي أن يف الكتاب ال»قوله: 

ة من الكتب: ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي   قد كتب عدِّ

 سرى.كتب إلى كالثالث:    كتب إلى هرقل.الثاين:  كتب إلى بني أقيش. األول: 

 كتب إلى المقوقس.الخامس:   كتب إلى النجاشي.الرابع: 

 يكتب للدعوة.يكتب يف بعض األحكام, أو كان  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أنه والسادس: 

شؤون الزكاة, كما هو مبين يف حديث أنس بن  يف ملسو هيلع هللا ىلصمنها ما كتب النبي السابع: 

 يف موطنه. وسيأيت إن شاء اهلل  مالك 

بن زيد بن لوذان األنصاري, يكنى أبا الضحاك. شهد  :«عمرو بن حزمل»قوله: 

 
ّ
يف خالفة على نجران, قال أبو نعيم: مات  ملسو هيلع هللا ىلصالخندق وما بعدها, واستعمله النبي

  .عمر

ذكر فيه  يف هذا الكتاب, الذيذكر  :أي «أن َل يمس القرآن إَل طاهر»قوله: 

 العقل, وأسنان اْلبل, وغير ذلك مما يحتاجه المسلم. أحكام

 وقد تقدم أن المراد بالطهارة هي الطهارة المعنوية, وإال فقد ثبث 

 , َقاَلْت: َقاَل لِي يف صحيح مسلم من حديث َعائَِشَة 
ِ
َناِولِينِي »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

إِنَّ َحْيَضَتِك َليَْسْت فِي », َقاَلْت َفُقْلُت: إِنِّي َحائٌِض, َفَقاَل: «اْلُخْمَرَة ِمَن اْلَمْسِجدِ 

 .(1)«َيِدكِ 

ا ُكنَّا ويف الصحيحين من حديث َعائَِشَة  , َفَلمَّ , قالت: َخَرْجنَا اَل َنَرى إاِلَّ الَحجَّ

 بَِسِرَف ِحْضُت, 
ِ
 َرُسوُل اهلل

َّ
. ُقْلُت: «َما َلِك َأُنِفْسِت؟»َوَأَنا َأْبكِي, َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَدَخَل َعَلي

، َغْيَر َأْن َلَ »َنَعْم, َقاَل:  إِنَّ َهَذا َأْمٌر َكَتَبُه اهَّللُ َعَلى َبنَاِت آَدَم، َفاْقِضي َما َيْقِضي الَحاجُّ

                                                           

 (.207أخرجه مسلم )( 1)
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 .(1)«َتُطوفِي بِاْلَبْيِت 

َكاَن », َقاَلْت: , وسيأيت معنا حديث َعائَِشَة ويذكر اهلل  والحاج يقرأ القرآن,

 .(2)«َيْذُكُر اهَّللَ َعَلى ُكلِّ َأْحَيانِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ 

 ويف الصحيحين من حديث َعائَِشَة 
َّ
َكاَن َيتَّكُِئ فِي »: ملسو هيلع هللا ىلص, قالت: َأنَّ النَّبِي

 .(3)«َحْجرِي َوَأَنا َحائٌِض، ُثمَّ َيْقَرُأ الُقْرآنَ 

 , ويجوز بغيرها.إن قراءة القرآن ذكر, والذكر يجوز مع الطهارة ثم

 :حكم مس احلائض والنفساء واجلنب للقرنن 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى أقوال:

 مس.لذهب بعض العلماء على جواز القراءة للجنب والحائض, وإلى حرمة ال اَلول:

 ( 244/ 21قال شيخ اْلسالم كما يف المجموع):  ِة اأْلَْرَبَعِة َأنَُّه َمْذَهُب اأْلَئِمَّ

 
ِ
ِذي َكَتَبُه َرُسوُل اهلل لَِعْمِرو بِْن  ملسو هيلع هللا ىلصاَل َيَمسُّ اْلُمْصَحَف إالَّ َطاِهٌر َكَما َقاَل فِي اْلكَِتاِب الَّ

: َأْن اَل َيَمسَّ اْلُقْرآَن إالَّ َطاِهرٌ  َماُم َأْحَمد: اَل َشكَّ َأنَّ ال .َحْزم   َقاَل اْْلِ
َّ
َكَتَبُه َلُه َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصنَّبِي

َحاَبِة   ْبِن ُعَمَر َوَغيِْرِهَما. َواَل ُيْعَلُم َلُهَما َمْن الصَّ
ِ
 َوَعْبِد اهلل

ِّ
َأْيًضا َقْوُل َسْلَماَن اْلَفاِرِسي

 اهـُمَخالٌِف. 

 مس والقراءة مًعا.لذهب بعضهم إلى حرمة الالثاين: 

للمس والقراءة, وهو الصحيح الذي ذهب بعضهم إلى جواز األمرين, ا الثالث:

 يرجحه مشايخنا, وعليه أهل الظاهر.

 الشوكاين اْلمام قال  :ڀ ڀ پ} :يف تفسير قول اهلل تعالى تعالى 

                                                           

 (.1211(, ومسلم )204أخرجه البخاري )( 1)

 (.303أخرجه البخاري معلًقا, وأخرجه مسلم )( 2)

 (.301(, ومسلم )200أخرجه البخاري )( 3)
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أكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى  :, قال الواحدي[00]الواقعة:  { ڀ

  .م المالئكةال يمس الكتاب المكنون إاّل المطهرون, وه :الكتاب المكنون , أي

  .المّس الحقيقي :{ڀ پ }هم المالئكة والرسل من بني آدم, ومعنى  :وقيل

    .معناه ال ينزل به إاّل المطهرون :وقيل

  .معناه ال يقرؤه :وقيل

  .وعلى كون المراد بالكتاب المكنون هو القرآن

كذا قال قتادة,  .من األحداث واألنجاس {ڀ ڀ ڀ پ} :فقيل

  .وغيره

  .المطهرون من الشرك :لبيوقال الك

  .المطهرون من الذنوب والخطايا :وقال الربيع بن أنس

ال يقرؤه إاّل المطهرون ,  :{ڀ پ}معنى  :وقال محمد بن الفضل وغيره

  .إاّل الموحدون :أي

  .المؤمنون :ال يجد نفعه وبركته إاّل المطهرون , أي :وقال الفراء

ه وتأويله إاّل من طهره اهلل من الشرك ال يعرف تفسير :وقال الحسين بن الفضل

  .والنفاق

, وابن 
ّ
وقد ذهب الجمهور إلى منع المحدث من مّس المصحف, وبه قال علي

, وعطاء, والزهري, والنخعي, وسعد بن أبي وقاص, وسعيد بن زيد مسعود,

وروي عن ابن عباس,  .والحكم, وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك, والشافعي

وجماعة منهم أبو حنيفة, أنه يجوز للمحدث مسه , وقد أوضحنا ما هو والشعبي, 

 وباهلل التوفيق  اهـ  .الحق يف هذا يف شرحنا للمنتقي
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 ذكر هللا على كل حال

, (1)«َيْذُكُر اهَّللَ َعَلى ُكلِّ َأْحَيانِهِ   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ  »َقاَلْت:   َعائَِشةَ َوَعْن ) – 07

َقُه اْلُبَخاِريُّ  َرَواهُ    (.ُمْسلٌِم, َوَعلَّ

 الشرح: 

 .على غير طهارة من الحدث ألساق المصنف الحديث لبيان جواز ذكر اهلل 

من مالزمة الذكر, والدعاء,  ملسو هيلع هللا ىلصما كان عليه رسول اهلل فيه: وهذا حديث عظيم 

 وقراءة القرآن.

: ول اهلل إنما يبادر إلى الخيرات, لق ملسو هيلع هللا ىلصفضيلة الذكر, ألن النبي فيه: و

 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي}
 .[141]البقرة: {يب ىب نب مب زب

 ويف الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ُّ
َيُقوُل اهَّللُ َتَعاَلى: »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل النَّبِي

ِه َذَكْرُتُه فِي َنْفِسي، َوإِْن َأَنا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي بِي، َوَأَنا َمَعُه إَِذا َذَكَرنِي، َفإِْن َذَكَرنِي فِي َنْفِس 

بُْت إَِلْيِه ِذَراًعا،  َب إِلَيَّ بِِشْبرٍ َتَقرَّ َوإِْن َذَكَرنِي فِي َمََلٍ َذَكْرُتُه فِي َمََلٍ َخْيرٍ ِمنُْهْم، َوإِْن َتَقرَّ

ْبُت إِلَْيِه َباًعا، َوإِْن َأَتانِي َيْمِشي َأَتْيُتهُ  َب إَِليَّ ِذَراًعا َتَقرَّ  .(2)«َهْرَوَلةً  َتَقرَّ

, ا, وقاعدً ا, وهو قائمً سهولة الذكر, حيث يستطيع اْلنسان أن يذكر ربه فيه: و

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}: وعلى جنب, لقول اهلل 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 . {ھ ہ
                                                           

 .(303)وأخرجه مسلم  (,744)أخرجه البخاري معلًقا قبل حديث ( 1)

 (.2402(, ومسلم )0402أخرجه البخاري )( 2)
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 وهي اآللة التي ال يلحقها النصب والتعب غالًبا.والذكر آلته اللسان: 

عموم يدخل فيه القراءة والذكر مع الحدث وهذا : «على كل أحيانه»قوله: 

 وغيره, وال خروج عن هذا العموم إال بمخصص قوي يقضي عليه, ثم إن عائشة 

 .وكيف كان حاله مع ذكر ربه - ملسو هيلع هللا ىلص -المدح لرسول اهلل إنما ذكرت ذلك على 

 أن البخاري لم يخرجه بإسناد متصل.المراد بالمعلق:  . «وعلقه البخاري»قوله: 

ف من اْلسناد شيخه, أو شيخه وشيخ شيخه, أو أكثر أن يسقط المصن والتعليق:

وربما , ملسو هيلع هللا ىلصهلل وربما يكون التعليق بالجزم, كأن يقول: قال فالن عن رسول ا, من ذلك

 يكون بالتمريض, كأن يقول: وروي عن فالن, أو نحو ذلك.

 يد الصحة إلى من صرح باسمه. فما كان بالجزم فيويقول العلماء: 

 التمريض فال يفيد ذلك.وما كان ب
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خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض  
 للوضوء

اْحَتَجَم َوَصلَّى، َولَْم : »- ملسو هيلع هللا ىلص - َأنَّ النَّبِيَّ »:  - َأَنِس ْبِن َمالِك   َوَعنْ ) – 00

أْ  , َوَليَّنَهُ , (1) «َيَتَوضَّ ُّ
اَرُقْطنِي   (.َأْخَرَجُه الدَّ

  الشرح: 

 أي ضعفه.: «ولينه»: ولهق

 :حكم احلجامة بعد الوضوء 

ْأ َولَْم َيِزْد َعَلى َغْسِل  ملسو هيلع هللا ىلصاْحَتَجَم َرُسوُل اهَّللِ »جاء الحديث بلفظ:  َفَصلَّى َوَلْم َيَتَوضَّ

. والحديث يف إسناده صالح بن مقاتل بن صالح يرويه عن أبيه, وأبوه «َمَحاِجِمهِ 

د القرشي مجهول, فالحديث مسلسل مجهول, وفيه أيًضا سليمان بن داو

جم ليس بناقض تلدم من المحثم إن خروج ا بالمجهولين, ومثله ال تقوم به حجة.

 .للوضوء

                                                           

َحِديٌث َرَفَعُه ابُْن ": وقال الدارقطني عقب الحديث. (444)والبيهقي  (,224)أخرجه الدارقطني  (1) 

َواُب  ,َأبِي اْلِعْشِرينَ  ؛ َوُهَو الصَّ ِّ
قال ابن الملقن يف البدر المنير . "َوَوَقَفُه َأُبو اْلُمِغيَرِة َعِن اأْلَْوَزاِعي

رين: النََّوِوّي َفَقاَل فِي "(: 2/300-400) ْن ضعفه من اْلُمَتَأخِّ َرَواُه «: شرح اْلُمَهّذب»َومِمَّ

ارَ   فِي غير الدَّ
ّ
اَرُقْطنِي  وضعفوه. َوَلَعلَّه َأَراَد َتْضِعيف الدَّ

ّ
 َواْلَبْيَهِقي

ّ
َأَراَد َكاَلمه فِي  (َأو)«. سنَنه»ُقْطنِي

ِعيف)فِي فصل « خالصته»َوذكره فِي  ,َكَما َنقله اْلَحاكِم فِيَما أسلفناه َعنهُ  ,َصالح ثمَّ َقاَل:  (الضَّ

اَلةَوبِاْلُجْمَلِة َفَلْيَس فِي نق" م والضحك فِي الصَّ َواَل عدم َذلِك َحِديث  ,ض اْلوُضوء بالقيء َوالدَّ

 ,َوفِي إْسنَاِدِه َصالُِح ْبُن ُمَقاتِل  َوُهَو َضِعيٌف " (:122وقال الحافظ يف تلخيص الحبير ) ."َصِحيح

َحُه َوَلْيَس َكَذلَِك؛ بَ  ُّ َصحَّ
اَرُقْطنِي ِّ َأنَّ الدَّ

َعى اْبُن اْلَعَربِي نَِن: َوادَّ َصالُِح ْبُن ُمَقاتِل  "ْل َقاَل ُعْقَبُة فِي السُّ

ِعيِف "َلْيَس بِاْلَقِويِّ   اهـ .". َوَذَكَرُه النََّوِويُّ فِي َفْصِل الضَّ
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, مشروعية الحجامة للمرض وغيره, كما يف حديث اْبِن َعبَّاس  الحديث: ويف 

 
ِّ
َفاُء فِي َثالََثٍة: فِي َشْرَطِة ِمْحَجٍم، أَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي ْو َشْرَبِة َعَسٍل، َأْو َكيٍَّة بِنَاٍر، الشِّ

تِي َعِن الَكيِّ   .(1)«َوَأَنا َأْنَهى ُأمَّ

 وجاء يف الصحيحين من حديث َجابِر بن عبد اهلل 
ِّ
إِْن َكاَن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

، َوَما ُأِحبُّ َأْن فِي َشْيٍء ِمْن َأْدِوَيتُِكْم ِشَفاٌء، َفِفي َشْرَطِة ِمْحَجٍم، َأْو َلْذَعٍة بِنَارٍ 

 , ورخص فيه.ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلك فقد اكتوى النبي , (2)«َأْكَتِويَ 

 :قد رد اْلمام البخاري  فائدة الجسم ناقض  على كل من يزعم أن الخارج من

 تَ  للوضوء,
ِ
ُبِر َوَقْوُل اهلل َعاَلى: َباُب َمْن َلْم َيَر الُوُضوَء إاِلَّ مَِن الَمْخَرَجْيِن: مَِن الُقُبِل َوالدُّ

فِيَمْن َيْخُرُج مِْن  -َوَقاَل َعَطاٌء: , [43النساء:]{  خص حص مس خس حس جس }

وُد, َأْو مِْن َذَكِرِه َنْحُو الَقْمَلِة  :  «ُيِعيُد الُوُضوءَ » -ُدُبِرِه الدُّ
ِ
إَِذا »َوَقاَل َجابُِر ْبُن َعْبِد اهلل

الََة َوَلْم ُيِعِد  الَِة َأَعاَد الصَّ إِْن َأَخَذ ِمْن َشَعرِِه »َوَقاَل الَحَسُن:  «الُوُضوءَ َضِحَك فِي الصَّ

ْيِه َفالَ ُوُضوَء َعَلْيهِ   «َلَ ُوُضوَء إَِلَّ ِمْن َحَدٍث »َوَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة:  «َوَأْظَفاِرِه، َأْو َخَلَع ُخفَّ

 : َقاعِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ »َوُيْذَكُر َعْن َجابِر  َفُرِمَي َرُجٌل بَِسْهٍم، َفنََزَفُه  َكاَن فِي َغْزَوِة َذاِت الرِّ

ُم، َفَرَكَع، َوَسَجَد َوَمَضى فِي َصالَتِهِ  َما َزاَل الُمْسِلُموَن ُيَصلُّوَن ِفي »َوَقاَل الَحَسُن:  «الدَّ

ِم  «ِجَراَحاتِِهمْ  , َوَعَطاٌء, َوَأْهُل الِحَجاِز َلْيَس فِي الدَّ
ٍّ
ُد ْبُن َعلِي َوَقاَل َطاُوٌس, َوُمَحمَّ

ْأ َوَبَزَق اْبُن َأبِي َأْوَفى َدًما وُ  ُم َوَلْم َيَتَوضَّ ُضوٌء َوَعَصَر اْبُن ُعَمَر َبْثَرًة َفَخَرَج مِنَْها الدَّ

فِيَمْن َيْحَتِجُم: َلْيَس َعَلْيِه إاِلَّ َغْسُل  "َوَقاَل اْبُن ُعَمَر, َوالَحَسُن:  "َفَمَضى فِي َصالَتِِه 

 .واهلل أعلم, "َمَحاِجِمِه 

       

                                                           

 (.2471البخاري )( 1)

 (.2202(, ومسلم )2004البخاري )( 2)
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 النوم المستغرق ناقض للوضوء

  -  -ُمَعاِوَيَة  َوَعنْ ) – 70
ِ
ِه، َفإَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل اْلَعْيُن ِوَكاُء السَّ

 َوَزادَ   .َأْحَمدُ  َرَواهُ  .«َناَمْت اْلَعْينَاِن اْسَتْطَلَق اْلِوَكاءُ 
ُّ
َبَرانِي أْ »: َوالطَّ  .(1) «َوَمْن َناَم َفْلَيَتَوضَّ

َياَدُة فِي َهَذا اْلَحِديِث   ِعنَْد َأبِي َداُوَد مِْن َحِديِث : َوَهِذِه الزِّ
ٍّ
 قوله: ُدونَ  -– َعلِي

ْسنَاَدْيِن َضْعٌف  .«اْسَتْطَلَق اْلِوَكاءُ »   (.َوفِي كاَِل اْْلِ

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان كون النوم من نواقض الوضوء

الذي ال  ضابطه أنه النوممستغرق هو الذي ينقض الوضوء, والنوم التقدم أن وقد 

 ع اْلنسان أن يتحكم يف نفسه فيه.يستطي

, وهو أحد كتاب الوحي للنبي هو معاوية بن أبي سفيان : «معاوية »قوله: 

 ., وملسو هيلع هللا ىلصم حبيبة زوج النبي , وهو أخو أملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

(, 200) لدارقطنيوا(, 702)والطرباين يف الكبير (, 027) والدارمي(, 14700)أخرجه أحمد ( 1) 

وأعل العلماء حديث معاوية بأبي بكر بن أبي مريم وقد ضعفه الجمهور, وقد (. 200) والبيهقي

, والدارقطني (400), وابن ماجة (203)وأبو داود  (,770)روي موقوًفا. وأخرجه عن علي أحمد 

ة وقد عنعن, وأعل بأن يف إسناده جماعة ممن تكلم فيهم أولهم: بقي (,207)والبيهقي  (,400)

والثاين: الوضين وفيه لين, والثالث: عبد الرحمن بن عائذ مجهول. الثاين: اْلنقطاع بين عبد الرحمن 

ورجح الموقوف عن معاوية رضي اهلل عنه شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه اهلل يف وعلي. 

اين رحمه اهلل يف وقال اْلمام األلبوحديث علي رضي اهلل عنه أصح. ( وقال: 114الثمر الداين )

ثم  ."وابن الصالح ,وحسنه المنذري ,وكذا قال النووي ,إسناده حسن"(: 100صحيح أبي داود )

. وقد خرج الحديثين ابن "حديث علي أثبت من حديث معاوية يف هذا الباب"وقد قال أحمد: قال: 

بما  (,142)ير رقم والحافظ ابن حجر يف التلخيص الحب (,4/314( )7) رقم الملقن يف البدر المنير

 إال أن العمل عليهما يف النوم المستغرق. ,ملخصه أن الحديثين ضعيفان
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 .(1) «وقِِه العذاباللهم! علِّم معاوية الكتاب والحساب، »بقوله:  دعا له ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

ُكنُْت َأْلَعُب َمَع », َقاَل: وأما ما جاء يف صحيح مسلم من حديث اْبِن َعبَّاس  

ْبَياِن، َفَجاَء َرُسوُل اهَّللِ  َفَتَواَرْيُت َخْلَف َباٍب، َقاَل َفَجاَء َفَحَطَأنِي َحْطَأًة، َوَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالصِّ

: َقاَل: َفِجئْ  «اْذَهْب َواْدُع لِي ُمَعاِوَيةَ »
َ
اْذَهْب َفاْدُع »ُت َفُقْلُت: ُهَو َيْأُكُل, َقاَل: ُثمَّ َقاَل لِي

َقاَل اْبُن اْلُمَثنَّى:  «ََل َأْشَبَع اهَّللُ بَْطنَهُ »َقاَل: َفِجْئُت َفُقْلُت: ُهَو َيْأُكُل, َفَقاَل:  «لِي ُمَعاِوَيةَ 

َُميََّة: َما َحَطَأنِي؟ َقاَل: َقَفَدنِي َقْفَدةً 
ِ
 .(2)«ُقْلُت أل

 قد أرسل إليه, حتى يرفض المجيء.  ملسو هيلع هللا ىلصلم يكن يعلم أن النبي  فمعاوية 

يأكل  , فإنه تنعم, فكانيف هذه الدعوة فائدة لمعاوية وقال بعض أهل العلم: 

بأنه خال  وبعض أهل السنة يطلق على معاوية  وال يشبع, وإنما كان يتعب.

 المؤمنين, من باب التجوز, رًدا على الرافضة.

أن العين وكاء ومربط لدبر اْلنسان, فإذا كانت  :أي «العين وكاء السه» قوله:

العين يقظة, كان اْلنسان يقًظا متحكًما يف نفسه, وال يخرج شيء إال وهو يشعره, وإذا 

 كانت العين نائمة, فربما خرج الشيء وهو ال يدري.

 هو الرباط, الذي يوضع على فم اْلناء.والوكاء: 

ِه: قال يف النهاية: ا بر.لسَّ  َحْلَقة الدُّ

َكاَنِت اْسُته كالمْشُدودة  اَوَمْعنَى اْلَحِديِث أنَّ اْلنساَن مْهما َكاَن ُمْسَتيْقظً وقال: 

يح,  ىِّ عليها, َفإَِذا ناَم انَحلَّ ِوكاُؤها. َكنَى بَِهَذا اللَّْفِظ َعِن الَحَدث وُخُروج الرِّ
الَمْوكِ

 اهـ َطفها.َوُهَو مِْن أْحَسن الكِنايَات وألْ 

                                                           
الحديث جاء عن جماعة من الصحابة رضي اهلل عنهم, فقد روي من حديث العرباض بن سارية, ( 1)

وعبد اهلل بن عباس, وعبد الرحمن ابن أبي عِميرة المزين, ومسلمة بن ُمخلَّد, ومرسل ُشريح بن 

 (.3220بيد, ومرسل َحِريز بن عثمان. وراجع الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل )عُ 

 (.2404أخرجه مسلم )( 2)
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 المراد بالنوم: هو النوم الذي يذهب بالعقل. «فإذا نامت العينان»قوله: 

 .اْلنسان يعجز عن التصرف يف نفسه ألن: «استطلق الوكاء» قوله:

 ففي سنن أبي داود من حديث َعائَِشَة 
ِ
ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

بِيِّ َحتَّى َيْكُبرَ  َثاَلَثٍة: َعِن النَّائِمِ   .(1) «َحتَّى َيْستَْيِقَظ، َوَعِن الُمْبَتَلى َحتَّى َيْبَرَأ، َوَعِن الصَّ

 ألن مثل هؤالء, النائم, والمجنون, والصغير, ال يتحكمون بأنفسهم.

 أي يف مسنده.: «رواه أحمد»قوله: 

 .َأيُّْوَب َأُبو الَقاِسِم ُسَلْيَماُن بُن َأْحَمَد بِن  :«والطبراين»قوله: 

ريَن,  ُث اِْلسالَِم, علُم المعمَّ اُل, ُمَحدِّ اُل, الَجوَّ حَّ ُهَو: اِْلَماُم, الَحافُِظ, الثَِّقُة, الرَّ

, َصاحُب 
ُّ
َبَرانِي , الطَّ

ُّ
امِي , الشَّ

ُّ
َأُبو الَقاِسِم ُسَلْيَماُن بُن َأْحَمَد بِن َأيُّْوَب بِن ُمَطيّر  اللَّْخِمي

له ثالثة  يف معجمه الكبير, وهو  :أي .ِة, تويف سنة ِستِّْيَن َوَثالَِث ماَئة  الَمَعاِجِم الثَّالَثَ 

 معاجم, الكبير, واألوسط, والصغير.

وهذا الشاهد من الحديث, أن النوم : «ومن نام فليتوضأ»وزاد الطرباين: قوله: 

 .ناقض للوضوء, وقد تقدم الكالم على هذه المسألة بما يغني عن اْلعادة

لشدة  وال يرقي بعضهما بعًضا إلى االحتجاج: «يف كال اإلسنادين ضعفو»قوله: 

  .الضعف فيهما

                                                           

(, من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما, وجاء عن 4401(, وجاء عنده )4307أخرجه أبو داود )( 1)

به أحاديث معلة ظاهرها ( وغيره. قال اْلمام الوادعي يف كتا4402علي رضي اهلل عنه, عند أبي داود )

(: هذا الحديث إذا نظرت يف سنده وجدهتم رجال الصحيح, ولكن الحسن لم يسمع 332الصحة )

قال الرتمذي ال نعرف للحسن سماعًا من علي وقد روى عنه  "جامع التحصيل"من علي ففي 

األلباين رحمه اهلل  حديث )رفع القلم عن ثالثة( وقد أدركه ولكنا ال نعلم له سماعًا منه. اهـ واْلمام

 (, على تصحيحه بمجموع األحاديث التي جاءت.200يف اْلرواء )
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 «مضطجًعا نام من على الوضوء إنما» :حديث

َبِي َداُوَد َأْيًضا) – 71
ِ
َما اْلُوُضوُء َعَلى َمْن »َمْرُفوًعا:  --اِْبِن َعبَّاس  : َعْن َوأل إِنَّ

 (.َضْعٌف َأْيًضا َوفِي إِْسنَادِهِ , (1)«َناَم ُمْضَطِجًعا

   الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان النوم الناقض للوضوء

هذا حصر للوضوء من حدث النوم, وليس من جميع : «إنما الوضوء»قوله: 

 األحداث.

ففي سنن أبي داود زاد هنا أي فارتخت أعضاؤه, : «على من نام مضطجًعا»قوله: 

نام جالًسا, أو قائًما, وزاد بعضهم أو أما من  «فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله»

إَِذا َناَم اْلَعْبُد فِي ُسُجوِدِه َباَهى » :وأما حديثراكًعا, أو ساجًدا, فإن نومه ليس بناقض, 

 .فهو ضعيف ال يثبت (2)«اهَّللُ بِِه اْلَماَلئَِكَة، َيُقوُل: اْنُظُروا َعْبِدي َيْعُبُدنِي َوُروُحُه ِعنِْدي

لعبده النائم, لكن األحاديث  الوضوء, مع مباهاة اهلل كيف ينتقض  قالوا:

 .واهلل أعلم .ضعيفة يف ذلك

                                                           

(: 24) , قال اْلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود, بإسناد ضعيف(202)أخرجه أبو داود ( 1) 

 ,واالنقطاع بينه وبين قتادة ,ضعف أبي خالد الداالين"وله أربع علل: وهذا إسناد ضعيف؛ "

كما  -وأحمد ,البخارُي ". ولذلك ضعف الحديث: "والوقف ,نقطاع بين قتادة وأبي العاليةواال

وغيرهم. ونقل النووي اتفاق أهل الحديث على  ,وابن حزم ,وإبراهيم الحربي ,والرتمذي -يأيت

: "الوضوء على من نام مضطجعًا "قوله: قال أبو داود: "ضعفه. وممن ضعفه المصنف رحمه اهلل. 

 اهـ ."لم يروه إال يزيد أبو خالد الداالين عن قتادة ,منكرهو حديث 

(, وابن نصر المروزي يف تعظيم قدر 32200أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه عن الحسن البصري )( 2)

 (.023(, عن الحسن أيًضا, وضعفه اْلمام األلباين يف الضعيفة )207الصالة )
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 نهي الشارع عن متابعة الوساوس واألوهام

  :َوَعِن اْبِن َعبَّاس  ) – 72
ِ
ْيَطاُن فِي »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل َيْأتِي َأَحَدُكُم الشَّ

ُه َأْحَدَث، َوَلْم ُيْحِدْث، َفإَِذا َوَجَد َذلَِك َفاَل  َصاَلتِِه، َفَينُْفُخ فِي َمْقَعَدتِهِ  َفُيَخيَُّل إَِلْيِه َأنَّ

ارُ , (1)«َينَْصرُِف َحتَّى َيْسَمَع َصْوًتا َأْو َيِجَد ِريًحا   (.َأْخَرَجُه اْلَبزَّ

ِحيَحيْنِ ) – 73  ْبِن َزْيد  مِْن َحِديِث  َوَأْصُلُه فِي الصَّ
ِ
 (.-(2)- َعْبِد اهلل

 (.َنْحُوهُ  -(3)- َأبِي ُهَرْيَرةَ َعْن : َولُِمْسلِم  ) – 74

ْيَطاُن، َفَقاَل:  َجاءَ  إَِذا»َمْرُفوًعا:  --َعْن َأبِي َسِعيد  : َولِْلَحاكِمِ ) – 72 َأَحَدُكُم الشَّ

  .«إِنََّك َأْحَدْثَت، َفْلَيُقْل: َكَذْبَت 

  (.(4)«فِي َنْفِسهِ  َفْلَيُقْل »: بَِلْفظِ : َوَأْخَرَجُه اْبُن ِحبَّانَ 

                                                           

ال َنْعَلُمُه بَِهَذا اللَّْفِظ إاِل مِْن َطِريِق ابِْن "وقال عقبه:  (,271)أخرجه البزار كما يف كشف األستار ( 1) 

, (410). وهو حديث حسن, وأخرجه أبو عبيد يف الطهور "َوَرَوى َمْعنَاُه مِْن َطِريق  َغْيِرهِ  ,َعبَّاس  

وقال الحافظ يف التلخيص تحت حديث وله شواهد.  (7001)وأخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف 

  ,َوفِي إْسنَاِدِه َأُبو ُأَوْيس  ": (101)
ّ
َراَوْرِديُّ ِعنَْد اْلَبْيَهِقي وقال الهيثمي يف مجمع . "َلكِْن َتاَبَعُه الدَّ

اُر بِنَْحِوهِ "(: 1147الزوائد ) ُّ فِي اْلَكبِيِر َواْلَبزَّ
َبَرانِي ِحيِح  ,َرَواُه الطَّ  ."َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

شكي إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم: الرجل "ولفظه:  (,341)م ومسل (,130)أخرجه البخاري ( 2)

 «. أو يجد ريحا ,ال ينصرف حتى سمع صوتا»يخيل إليه أن يجد الشيء يف الصالة؟ قال: 

ٌء َأمْ  ,إَِذا َوَجَد َأَحُدُكْم فِي َبْطنِِه َشْيًئا»بلفظ:  (,342)أخرجه مسلم ( 3)
ْ
 ,اَل  َفَأْشَكَل َعَلْيِه َأَخَرَج مِنُْه َشي

 «.َأْو َيِجَد ِريًحا ,َفاَل َيْخُرَجنَّ مَِن اْلَمْسِجِد َحتَّى َيْسَمَع َصْوًتا

بسند ضعيف, من طريق هالل بن عياض ويقال  (,2444)وابن حبان  (,444)أخرجه الحاكم ( 4)

أو يجد  ,حتى يسمع صوتا بأذنه»عياض بن هالل, عن أبي سعيد, وهالل مجهول. وتمامه عندهما: 

وضعفه اْلمام األلباين رحمه  (,11407)وأحمد  (,1020)وقد أخرجه أيًضا أبو داود «. بأنفه ريحا

 (.  177اهلل يف ضعيف أبي داود )
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 الشرح: 

والحذر من  ساق المصنف األحاديث لبيان عدم الخروج من اليقين إال بيقين

  .متابعة الشياطين يف الوساوس

 بالوسوسة ونحوها ليفسد عليه حاله. :أي «يأتي أحدكم الشيطان»قوله: 

 حرص الشيطان على إفساد الصالة على العبد.فيه: و

 يف الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  ومن شواهد الحديث ما
ِ
: َأنَّ َرُسوَل اهلل

يَْطاُن، َوَلُه ُضَراٌط، َحتَّى َلَ َيْسَمَع التَّْأِذيَن، َفإَِذا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص الَِة َأْدَبَر الشَّ إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ

الَِة َأْدَبَر، َحتَّ  َب بِالصَّ ى إَِذا َقَضى التَّْثِويَب َأْقَبَل، َحتَّى َقَضى النَِّداَء َأْقَبَل، َحتَّى إَِذا ُثوِّ

َيْخطَِر َبيَْن الَمْرِء َوَنْفِسِه، َيُقوُل: اْذُكْر َكَذا، اْذُكْر َكَذا، لَِما َلْم َيُكْن َيْذُكُر َحتَّى َيظَلَّ 

ُجُل َلَ َيْدِري َكْم َصلَّى  .(1)«الرَّ

وحي إلى اْلنسان ربما عمل بعض الحركات التي ت :أي «فينفخ يف مقعدته»قوله: 

 أنه أحدث, ولم يحدث.

وقع منه الفساء, أو الضراط, أو أي ناقض من  :أي «فيخيل إليه أنه أحدث»قوله: 

 نواقض الوضوء.

 أنه لم يقع منه ذلك. :أي «ولم يحدث»قوله: 

 إذا خيل إليه هذا فال ينصرف من صالته. :أي «فإذا وجد ذلك فال ينصرف»قوله: 

حتى يستيقن الحدث, ويف دليل  :أي «ا، أو يجد ريًحاحتى يسمع صوتً »قوله: 

أن الشك َل يزيل », أو «أن اليقين َل يزول بالشك»على القاعدة الفقهية األصولية: 

 .«اليقين

                                                           

 (.370(, ومسلم )407أخرجه البخاري ) (1)
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غالب األحاديث التي تقع يف ذلك:  إنما اقتصر على هذا النوع من الحديث ألنهو

 المسجد.

, هو َأُبو َبْكر  َأْح  :«أخرجه البزار»قوله:  و بِن َعْبِد الَخالِِق الَبْصِريُّ َمُد بُن َعْمر 

ِذي َتَكلََّم َعَلى َأَسانيِده, تويف َسنَِة اْثنَتَْيِن َوتِْسِعْيَن  اُر, َصاِحُب الُمْسنَِد الَكبِْيِر, الَّ الَبزَّ

  .َوماَئَتْينِ 

 
ُّ
اَرُقْطنِي  ثَِقٌة, ُيْخطِئ َوَيتَّكُل َعَلى ِحْفظِِه.  :قال الدَّ

 من حديث عبد اهلل بن زيد بن عاصم  :أي «وأصله يف الصحيحين» قوله:

الََة؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُشكَِي إَِلى النَّبِيِّ »  :ولفظه الَةِ َشْيًئا َأَيْقَطُع الصَّ ُجُل َيِجُد فِي الصَّ َلَ »الرَّ

ْهِريِّ  «َحتَّى َيْسَمَع َصْوًتا َأْو َيِجَد ِريًحا َلَ ُوُضوَء إَِلَّ »: َوَقاَل اْبُن َأبِي َحْفَصَة, َعِن الزُّ

يَح َأْو َسِمْعَت  ْوَت فِيَما َوَجْدَت الرِّ  .«الصَّ

يأتي أحدكم الشيطان يف صالته » :ولفظه :«َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َنْحُوهُ َولُِمْسِلٍم: »قوله: 

 «جالسفيلبس عليه حتى َل يدري كم صلى فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو 

 كرها الحافظ مع بيان ضعف أحاديثها.وأما بقية األحداث التي ذ

 ليبين ضعف القول هبا, وأن مثلها ليست بأحداث.  فإنما ذكرها 

 فإذا دخل يف الطهارة بيقين, فال يخرج منه إال بيقين.

 :حكم الشك الذي يطرأ على العبادة 

 العبادة. خارجوأما الشك, فقد يقع الشك يف العبادة, وقد يقع 

العبادة, وصاحبه كان ممن ال يشك, وليس هو من أهل  فالشك إذا وقع يف نفس

 .الشك, فليبني على الظن الراجح عنده

 وأما إذا كان الشك بعد العبادة, فال يلتفت إليه وال يؤثر عليه. 
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 بعضهم:  قالوقد 

 كذلك إذا الشكوك تكثر  والشك بعد الفعل ال يؤثر

بوته, بشهادة حديث عبد اهلل بن هذا ال يستقيم القول بث: «فينفخ يف مقعدته»قوله: 

 ., وحديث أبي هريرة زيد 

, وبقية «فال ينصرف حتى يسمع صوًتا، أو يجد ريًحا» قوله:ألهنما شاهدان ل

 الحديث ليس له شاهد, فال يثبت.

انتهينا من باب نواقض الوضوء, وعلمنا أن النواقض التي عليها هبذا نكون قد 

  :اهلل حفظهالشيخ فتح القدسي قول نظومة يف سبعة, وهي ماألدلة هي 

ـــــــنقض الوضـــــــوء ـــــــا ي ـــــــرد م  وإن ت

 

 الـــــــــدليل جاءنـــــــــا وضـــــــــيء بـــــــــه 

 قـــــــل خـــــــارج مـــــــن الســـــــبيلين ويف 

 

ـــــت المســـــلحـــــم الجـــــز   تغرِق ور نوم

ـــــــــــــــــــةازو  ـــــــــــــــــــل ردٌة جناب  ل عق

 

 تبع صــــــــوابهاومــــــــس فــــــــرج فــــــــ 

  

 واهلل أعلم
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  باب آداب قضاء الحاجة

 ]باب آداب قضاء الحاجة[

  :الشرح 

 أي اآلداب التي ينبغي أن يتحلى هبا المسلم حين االرتياد لقضاء حاجته.

 ائط.غكناية عن البول وال: «قضاء الحاجة»قوله: 

  نذكر منها ما تيسر اعند قضاء احلانة نداًب ملسو هيلع هللا ىلصكانت للنيب وقد:  

 إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد. ملسو هيلع هللا ىلصاألول: كان النبي 

عند  (1)«َكاَن إَِذا َذَهَب اْلَمْذَهَب َأْبَعَد  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ » : حديث اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبةَ ل

 .وغيره  أبي داود

  ظف به من الخالء.يحمل معه ما يتن ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  الثاين:

 .كما سيأيت من حديث ابن مسعود 

 وجاء يف صحيح البخاري َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِّ
إَِداَوًة  ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَُّه َكاَن َيْحِمُل َمَع النَّبِي

َفَقاَل: َأَنا َأُبو ُهَرْيَرَة, َفَقاَل:  «َمْن َهَذا؟»لَِوُضوئِِه َوَحاَجتِِه, َفَبْينََما ُهَو َيْتَبُعُه بَِها, َفَقاَل: 

ُلَها فِي . َفَأَتْيُتُه بَِأْحَجار  َأْحمِ «اْبِغنِي َأْحَجاًرا َأْسَتنِْفْض بَِها، َوَلَ َتْأتِنِي بَِعْظٍم َوَلَ بَِرْوَثةٍ »

َثْوبِي, َحتَّى َوَضْعُتَها إَِلى َجنْبِِه, ُثمَّ اْنَصَرْفُت َحتَّى إَِذا َفَرَغ َمَشْيُت, َفُقْلُت: َما بَاُل  َطَرِف 

ْوَثِة؟ َقاَل:  ، »الَعْظِم َوالرَّ ُه َأَتانِي َوْفُد ِجنِّ َنِصيبِيَن، َونِْعَم الِجنُّ ، َوإِنَّ ُهَما ِمْن َطَعاِم الِجنِّ

وا بَِعْظٍم، َوَلَ بَِرْوَثٍة إَِلَّ َوَجُدوا َعَلْيَها َفَسأَ  اَد، َفَدَعْوُت اهَّللَ َلُهْم َأْن َلَ َيُمرُّ ُلونِي الزَّ

                                                           

(, وحسنه اْلمام الوادعي رحمه اهلل يف 331(, وابن ماجه )10(, والنسائي )1أخرجه أبو داود )( 1)

 (. 1134) الصحيح المسند
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 .(1)«َطَعاًما

, َيُقوُل: و َيْدُخُل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ »يف الصحيحين من حديث َأَنَس ْبَن َمالِك 

 .(2) «ِوي، إَِداَوًة ِمْن َماٍء، َوَعنََزًة َفَيْستَنِْجي بِاْلَماءِ اْلَخاَلَء َفَأْحِمُل َأَنا، َوُغاَلٌم َنْح 

ُكنُْت َمَع »في الصحيحين من حديث َعْن ُحَذْيَفَة, َقاَل: , فاجواز البول قائمً : الثالث

ْيُت َفَقاَل:  «َفاْنَتَهى إَِلى ُسَباَطِة َقْوٍم، َفَباَل َقائًِما ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َنْوُت َحتَّى ُقْمُت َفدَ  «اْدُنهْ »َفَتنَحَّ

ْيهِ »ِعنَْد َعِقبَْيِه  َأ َفَمَسَح َعَلى ُخفَّ  ., وغير ذلك من اآلداب(3)«َفَتَوضَّ

 منها اوقد ذكر بعض أهل العلم نداًب:  

م إين أعوذ بك من الخبث يستحب لمن دخل الخالء أن يقول: اللهاألول: 

 .وسيأيت والخبائث, لحديث أنس 

وعند الخروج يقدم رجله اليسرى يف الدخول على اليمنى,  الثاين: يستحب أن يقدم

 رجله اليمنى على اليسرى.

وهذا ليس عليه دليل يصح, ولكنه استنباط من بعض األحاديث, مثل حديث 

اْلُيْمنَى لُِطُهوِرِه َوَطَعاِمِه، َوَكاَنْت َيُدُه  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت َيُد َرُسوِل اهَّللِ », َقاَلْت: َعائَِشَة 

 .(4)«ى لَِخاَلئِِه، َوَما َكاَن ِمْن َأًذىاْلُيْسرَ 

 .كان فيه ذكر اهلل الثالث: يستحب أن يرفع ما

, َقاَل:  هذا ومعتمد إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ »على حديث ضعيف يأيت بيانه, َعْن َأَنس 

                                                           

 (.3740البخاري )( 1)

 (.201(, ومسلم )120البخاري )( 2)

 (.203(, ومسلم )224الحديث أخرجه البخاري )( 3)

(, وقال: 24(, وهو يف صحيح أبي داود األم )341(, وابن ماجه )33الحديث أخرجه أبو داود )( 4)

 إسناده صحيح, وكلذ اقال النووي, وهو على شرط مسلم.
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 .(1) «َدَخَل اْلَخاَلَء َوَضَع َخاَتَمهُ 

 غير محفوظ هبذه السياقة.وقيل أن نقش خاتمه كان محمد رسول اهلل, والحديث 

 .فيه ذكر اهلل ما إال أنه ال يجوز امتهان القرآن, وال امتهان 

ويجب الرابع: إذا كان يقضي حاجته يف الفضاء, يستحب له أن يبتعد عن أعين الناس, 

 ,  ْبِن َجْعَفر 
ِ
عليه أن يسترت عن أعينهم لما ثبت يف صحيح مسلم من حديث َعْن َعْبِد اهلل

 َقاَل: أَ 
ِ
ُث بِِه َأَحًدا مَِن  ملسو هيلع هللا ىلصْرَدَفنِي َرُسوُل اهلل َّ َحِديًثا اَل ُأَحدِّ

َذاَت َيْوم  َخْلَفُه. َفَأَسرَّ إَِلي

َقاَل ابُْن  «لَِحاَجتِِه، َهَدٌف َأْو َحائُِش َنْخلٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن َأَحبَّ َما اْسَتَتَر بِِه َرُسوُل اهَّللِ »النَّاِس 

 .(2)«َحائَِط َنْخلٍ َيْعنِي »َأْسَماَء فِي َحِديثِِه: 

َيْذَهُب  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ », َقاَل: من حديث اْبِن ُعَمَر  ويف مسند أبي يعلى 

سِ   . (3)«لَِحاَجتِِه إَِلى اْلُمَغمَّ

َة.َقاَل َنافٌِع:   َنْحَو مِيَلْيِن مِْن َمكَّ

 .حتى ال يرجع عليه البول, فينجسهالخامس: يستحب أنه يرتد لبوله مكاًنا رخًوا؛ 

 ْبُن َعبَّاس  و
ِ
ُث َعْن َأبِي ُموَسى, يف سنن أبي داود من حديث َعْبُد اهلل , َفَكاَن ُيَحدِّ

 إَِلى َأبِي ُموَسى َيْسَأُلُه َعْن َأْشَياَء, َفَكَتَب إَِلْيِه َأُبو ُموَسى 
ِ
: إِنِّي ُكنُْت َفَكَتَب َعْبُد اهلل

 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاَد َأْن َيُبوَل, َفَأَتى َدمًِثا فِي َأْصِل ِجَدار  َفَباَل, ُثمَّ َقاَل َذاَت َيْوم  َفَأرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع َرُسوِل اهلل

 .والحديث يف إسناده ضعف (4)«إَِذا َأَراَد َأَحُدُكْم َأْن َيُبوَل َفْليَْرَتْد لَِبْولِِه َمْوِضًعا»

 والمعنى ثابت, فإن المكان الصلب ربما يعود على اْلنسان النجس فيلوثه.

                                                           

 (.4(, وضعفه اْلمام األلباين يف ضعيف أبي داود )303(, وابن ماجه )10داود ) أخرجه أبو( 1)

 (.342أخرجه مسلم )( 2)

 (.013(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )2424أخرجه أبو يعلى )( 3)

 (.2320(, وضعفه األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة )3أخرجه أبو داود )( 4)
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  ال يرفع ثوبه حتى يدنو من األرض. ب أنالسادس: يستح

َكاَن إَِذا َأَراَد َحاَجًة ََل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ »كما يف سنن أبي داود من حديث َعِن اْبِن ُعَمَر: 

 . (1)«َيْرَفُع َثْوَبُه َحتَّى َيْدُنَو ِمَن اَْلَْرضِ 

, َعنِ َقاَل َأُبو َداُوَد:  اَلِم ْبُن َحْرب  َوُهَو  -اأْلَْعَمِش, َعْن َأَنِس ْبِن َمالِك   َرَواُه َعبُْد السَّ

,  -َضِعيٌف  َثنَا َعْمُرو ْبُن َعْون  َثنَا َأْحَمُد ْبُن اْلَولِيِد, َحدَّ : َحدَّ ُّ
ْملِي َقاَل َأُبو ِعيَسى الرَّ

اَلِم بِِه, َأْخ   فالحديث ال يصح.َبَرَنا َعْبُد السَّ

ألنه أسرت له وأبعد من أن ل قاعًدا؛ السابع: يستحب لمن أراد أن يقضي حاجته, أن يبو

 يرتشرش عليه البول.

وقد جاز البول قائًما, مع أنه قد جاء يف سنن النسائي وغيره من حديث َعْن َعائَِشَة 

َثُكْم َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ »َقاَلْت:  ُقوُه؛ َما َكاَن َيُبوُل إَِلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَمْن َحدَّ َباَل َقائًِما َفاَل ُتَصدِّ

 .(2)«َجالًِسا

يثبت, وعائشة تنقي, والقاعدة عند علماء األصول, أن المثبت  حذيفة  إال أن

 .نايف؛ ألن المثبت عنده زيادة علممقدم على ال

ألنه أسهل يف خروج الثامن: يستحب عند قضاء الحاجة أن يتكئ على رجله اليسرى؛ 

كره وهو عند البيهقي, وسيذ وهذا معتمد على حديث سراقة بن مالك  الخارج.

 الحافظ يف البلوغ. 

 زمعة بن صالح, ومحمد بن عبد الرحمن مجهول.والحديث فيه مبهمان: 

يستحب له أن يتنحنح حتى يخرج ما بقي من البول ذكر بعض أهل العلم أنه التاسع: 

                                                           

 (.1001(,  وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل )14داود ) أخرجه أبو( 1)

(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل 300(, وابن ماجه )20أخرجه النسائي )( 2)

(1244 .) 
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 , ومثله النرت, وكلها ال تصح.والغائط

والحديث  (1)«إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثالث مرات»جاء بلفظ: أما حديث النرت: 

 بصاحبها إلى الوسوسة, والتكلف.ضعيف, وقد تصل هذه األفعال 

أنه يستحب أن يغطي رأسه ويلبس النعلين, لما رواه  بعض أهل العلم ذكرالعاشر: 

 
ِ
, َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل إَِذا َدَخَل اْلَخاَلَء َلبَِس ِحَذاَءُه، » ملسو هيلع هللا ىلصالبيهقي َعْن َحبِيِب ْبِن َصالِح 

 .(2)«ى َرْأَسهُ َوَغطَّ 

 وهو مرسل ال تقوم به حجة.

  يف حال قضاء احلانة:  املكروها  واحملرما ذكر 

وسيأيت الخالف يف استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة,  يكرهاألول: 

 .المسألة يف موطنه إن شاء اهلل 

ن ماجه من كما يف سنن ابالثاين: يحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين وعليها, 

 
ِ
, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ََلَْن َأْمِشَي َعَلى َجْمَرٍة، َأْو َسْيٍف، »: ملسو هيلع هللا ىلصحديث َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعامِر 

َأْو َأْخِصَف َنْعِلي بِرِْجِلي، َأَحبُّ إَِليَّ ِمْن َأْن َأْمِشَي َعَلى َقْبرِ ُمْسِلٍم، َوَما ُأَبالِي َأَوْسَط 

وِق اْلُقُبوِر َقَضْيُت   .(3)«َحاَجتِي، َأْو َوْسَط السُّ

لما ثبت يف صحيح الثالث: يحرم البول والتغوط يف طريق الناس, أو يف ظلهم, 

 
ِ
اَنْينِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصمسلم من حديث َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة, َأنَّ َرُسوَل اهلل عَّ ُقوا اللَّ َقاُلوا: َوَما  «اتَّ

                                                           

(: حدثنا عيسى بن يونس عن زمعة بن صالح عن 2/  12/  1) "المصنف  "رواه ابن أبي شيبة يف ( 1)

(. وقد ضعفه 340/  4( وأحمد )130/  1داد عن أبيه مرفوعا. وكذا أخرجه ابن ماجة )عيسى بن أز

 (. 1421األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة )

 (.4101(, وهو يف الضعيفة لإلمام األلباين رحمه اهلل )424أخرجه البيهقي يف الكربى )( 2)

 (.032وادعي رحمه اهلل )(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام ال1240أخرجه ابن ماجه )( 3)
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؟ َقاَل: 
ِ
اَناِن َيا َرُسوَل اهلل ِهمْ ا»اللَّعَّ  .(1)«لَِّذي َيَتَخلَّى فِي َطرِيِق النَّاِس، َأْو فِي ظِلِّ

 وذلك ألمور: الرابع: يحرم قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها, 

 أنه يفسدها. األول: األمر 

ضعيف, والعمل عليه عند أهل  تعافها النفس, وسيأيت حديثا ربمالثاين: األمر 

 العلم.

ألن ذلك يدمي الكبد, كان الخالء فوق قدر الحاجة؛ اللبث يف م يكرهالخامس: 

ويأخذ منه الباسور, وهذا قول لألطباء والفقهاء, وال دليل على المنع من ذلك, إال أن 

البقاء يف الحمام لغير ما حاجة, يعترب من العبث وقلة العقل, ال سيما ما يفعله بعضهم 

 من الجلوس والنظر يف الجرائد وأخبار اليوم.

إال ماء واء كان الماء قلياًل, أم كثيًرا, , س: يحرم التغوط يف الماء الراكدالسادس

  .والنهر الجاري البحر

 نه يكره يف الماء الراكد, والماء الجاري.قد ذكر العلماء أوأما البول ف

 عن ذلك. ملسو هيلع هللا ىلصلنهي النبي  البول يف الراكد والصحيح حرمة,

وهذا  ,أقوال القمر تكريًما لهمايكره استقبال الشمس وذكر بعضهم أنه : السابع

قد هنى عن استقبال القبلة,  ملسو هيلع هللا ىلصقول باطل ال دليل عليه من الكتاب والسنة, فإن النبي 

 واستدبارها.

فالمدين واليمني إن لم يستقبل الشمس والقمر, فال بد من استقبال القبلة, أو 

 استدبارها.

أخرجه الطحاوي  فينجسه حتى ال يرتد البول عليه: يكره أن يستقبل الريح؛ الثامن

 .ويف سنده عبد اهلل بن لهيعة ( عن أبي هريرة 4274يف شرح معاين اآلثار )

                                                           

 (.240أخرجه مسلم )( 1)
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يف سنده مبشر  , وجاء مرفوًعا وال يثبتسراقة ( عن 124الدارقطني )أخرجه و

 .بن عبيد مرتوك, قاله الدارقطني

ة وَل إذا خرج أحدكم يتغوط أو يبول فال يستقبل القبل»والحديث جاء بلفظ: 

يستدبرها وَل يستقبل الريح وليتمسح ثالث مرات، وإذا خرج الرجالن جميعا 

 .«فليتفرقا وَل يجلس أحدهما قريبا من صاحبه وَل يتحدثان فإن اهَّلل يمقت على ذلك

  قال اْلمام األلباين ( 2004يف الضعيفة برقم :) ,أخرجه منكر هبذا التمام

طريق محمد بن يزيد بن سنان قال أنا يزيد  ( من20 - 24/  1الدوالبي يف الكنى )

 ..قال:. ملسو هيلع هللا ىلصعن يحيى بن أبي كثير قال: أخربين خالد أنه سمع أباه يقول: إن النبي 

 فذكره.

محمد بن يزيد بن سنان وأبوه ضعيفان  اوهذا إسناد ضعيف جدً : ثم قال 

 من أبيه. اواالبن أشد ضعفً 

ي كثير عن هالل بن عياض قال وقد خولفا فرواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أب

 حدثني أبو سعيد الخدري مرفوعا بفقرة الرجلين.

 (.2032ويف إسناده جهالة واضطراب كما سبق بيانه برقم )

 .«وَل يستقبل الريح» قوله: فقرات ثابت يف أحاديث معروفة إالوما قبل هذه ال

د من حديث ْن لما ثبت يف سنن أبي داو: يكره أن يبول يف شق, أو يف ثقب, التاسع

 ْبِن َسْرِجَس 
ِ
والحديث يف  .(1) «َنَهى َأْن ُيَباَل فِي اْلُجْحرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّللِ »,  َعْبِد اهلل

 . (200)للوادعي  الصحيح المسند

 : يكره البول يف المغتسل, السابع
ِ
لما ثبت يف سنن أبي داود من حديث َعْن َعْبِد اهلل

, َقاَل: ل    ْبِن ُمَغفَّ
ِ
ِه ُثمَّ َيْغَتِسُل فِيِه َقاَل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل ََل َيُبوَلنَّ َأَحُدُكْم فِي ُمْسَتَحمِّ

                                                           

 (.0(, وضعفه اْلمام األلباين يف ضعيف أبي داود األم عند حديث رقم )20أبو داود )( أخرجه 1)
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َة اْلَوْسَواِس ِمنْهُ  ُأ فِيِه َفإِنَّ َعامَّ  .(1)«َأْحَمُد: ُثمَّ َيَتَوضَّ

إن صب عليه الماء, فجرى يف البالوعة فذهب فال بأس, وهذا قال اْلمام أحمد: 

 يف مثل هذه الحمامات.هو الحال 

لسان, لما ثبت يف سنن أبي داود بال يكره السالم, أو الكالم, أو ذكر اهلل : الثامن

 من حديث َعِن اْلُمَهاِجِر ْبِن ُقنُْفذ  
َّ
َوُهَو َيُبوُل َفَسلََّم َعَلْيِه, َفَلْم َيُردَّ  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَُّه َأَتى النَّبِي

َأ, ُثمَّ اعْ  إَِلَّ َعَلى ُطْهرٍ َأْو  إِنِّي َكرِْهُت َأْن َأْذُكَر اهَّللَ »َتَذَر إَِلْيِه َفَقاَل: َعَلْيِه َحتَّى َتَوضَّ

 .(2)«َقاَل: َعَلى َطَهاَرةٍ 

كان له قدح يبول  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء أن النبي : يكره البول يف اْلناء لغير حاجة, التاسع

 فيه بالليل, ثم يخرج ويصب يف النهار.

َها كما يف سنن أبي داود َعْن ُح  , َأنََّها َقاَلْت: َكْيَمَة بِنِْت ُأَميَْمَة بِنِْت ُرَقْيَقَة, َعْن ُأمِّ

يْلِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن لِلنَّبِيِّ »  لكن لعله لحاجة, (3)«َقَدٌح ِمْن ِعيَداٍن َتْحَت َسرِيرِِه، َيُبوُل فِيِه بِاللَّ

 .واهلل أعلم

قم, وال أعلم مانًعا من ألنه يورث السيكره البول يف النار؛ أنه  بعضهم ذكر: العاشر

وربما يؤدي إلى د يؤدي ذلك إلى الوسوسة ونحو ذلك ذلك؛ لكن ربما لو بال فيها ق

 تطاير األذى إليه.

دليال أعلم ال  والبول يف الرماد,  ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة: الحادي عشر

 .على المنع

                                                           

(, وهو يف الصحيح المسند 304(, وابن ماجه )34(, والنسائي )21(, والرتمذي )20أبو داود )( 1)

 هذا حديث حسن. (, وقال:773لإلمام الوادعي رحمه اهلل )

 (.1142(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )10أخرجه أبو داود )( 2)

 (.10(, وهو يف صحيح أبي داود لإلمام األلباين رحمه اهلل )24أبو داود )( 3)
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 ال سيما إذا كان المكان دمًثا فال بأس من البول.

نظر لوث, أو أمن أن يُ إال إن أمن على نفسه من الت: يكره البول قائًما, لثاين عشرا

كان يبول جالًسا, كما يف سنن أبي  ملسو هيلع هللا ىلصواألصل أن البول يكون جالًسا؛ ألن النبي إليه, 

ْحَمِن ْبِن َحَسنََة  اْنَطَلْقُت َأَنا َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاِص ", َقاَل: داود من حديث َعْن َعبِْد الرَّ

 ِإ , 
ِّ
َفَخَرَج َوَمَعُه َدَرَقٌة ُثمَّ اْستََتَر بَِها, ُثمَّ َباَل, َفُقْلنَا: اْنُظُروا إَِلْيِه َيُبوُل َكَما  ملسو هيلع هللا ىلصَلى النَّبِي

َأَلْم َتْعَلُموا َما َلِقَي َصاِحُب َبنِي إِْسَرائِيَل، َكاُنوا إَِذا »َتُبوُل اْلَمْرَأُة, َفَسِمَع َذلَِك, َفَقاَل: 

َب فِي َقْبرِهِ َأَصاَبُهُم ا  . «ْلَبْوُل َقَطُعوا َما َأَصاَبُه اْلَبْوُل ِمنُْهْم، َفنََهاُهْم َفُعذِّ

, َعْن َأبِي ُموَسى َقاَل َأُبو َداُوَد:  , فِي َهَذا اْلَحِديِث َقاَل َمنُْصوٌر: َعْن َأبِي َوائِل 

, َعنْ    َقاَل: ِجْلِد َأَحِدِهْم, َوَقاَل َعاِصٌم: َعْن َأبِي َوائِل 
ِّ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأبِي ُموَسى َعِن النَّبِي

 .(1)«َجَسِد َأَحِدِهمْ »

ويجوز البول قائًما, وعليه بوب اْلمام البخاري يف صحيحه فقال: باب البول 

 قائًما.

واالستعانة هبا, لما يف الصحيحين من : يكره االستجمار باليمين, الثالث عشر

 
ِّ
إَِذا َباَل َأَحُدُكْم َفالَ َيْأُخَذنَّ َذَكَرُه بَِيِمينِِه، َوَلَ »َل: َقا ملسو هيلع هللا ىلصحديث َأبِي َقَتاَدَة, َعِن النَّبِي

ْس فِي اإِلَناءِ   .(2)«َيْسَتنِْجي بَِيِمينِِه، َوَلَ َيَتنَفَّ

وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى التحريم, وهو ظاهر الحديث, واألصل يف النهي 

الحنابلة, وقد ذكر  هذه بعض اآلداب والمحرمات والمكروهات عندفالتحريم, 

 .األحناف والشافعية أكثر من ذلك

       

                                                           

 (.702(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )22أخرجه أبو داود )( 1)

 (.240(, ومسلم )124)البخاري ( 2)
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 في الخالء عدم اصطحاب ما فيه اسم هللا

إَِذا َدَخَل » :- ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل:  -  - َعْن َأَنِس ْبِن َمالِك  ) – 74

  (.وٌل َوُهَو َمْعلُ , َأْخَرَجُه اأْلَْرَبَعةُ , (1)«اْلَخاَلَء َوَضَع َخاَتَمهُ 

  الشرح: 

  آداب قضاء الحاجة.أدب من ساق المصنف الحديث لذكر 

 ٹ} :لها قال تعالى اعند دخول الخالء تعظيمً  ألقصاء ما فيه ذكر اهلل إوهو 

 [32]الحج:  { ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 تفيد اللزوم واالستمرار.كان:  «ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهَّلل »قوله: 

 الحاجة.مكان قضاء  :أي «إذا دخل الخالء»قوله: 

 لخلوه من السكن, وغير ذلك.وسمي الخالء بذلك: 

 أخرجه من أصبعه. :أي «وضع خاتمه»قوله: 

لكن هذا الحديث أعله أهل العلم, لتفرد همام بن يحيى, فإنه خالف الثقات, 

 بن عمر 
ِ
, َأنَّ والحديث المحفوظ, ما جاء يف الصحيحين من حديث َعْبِد اهلل

 
ِ
َخَذُه النَّاُس، اتَّ » ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل ُه، َفاتَّ ا َيِلي َكفَّ ُه ِممَّ َخَذ َخاَتًما ِمْن َذَهٍب، َوَجَعَل َفصَّ

ةٍ   .(2)«َفَرَمى بِِه َواتََّخَذ َخاَتًما ِمْن َوِرٍق َأْو فِضَّ

       

                                                           

وهو حديث  (,303)وابن ماجه  (,2213)والنسائي  (,1044)والرتمذي  (,10)أخرجه أبو داود ( 1) 

والحديث أعله النسائي والدارقطني والبيهقي.  ,ضعيف منكر تفرد به همام بن يحيى وخالف الثقات

 . (134)وقال أبو داود منكر, كما يف التلخيص رقم 

 (. 2001(, ومسلم )2742البخاري )( 2)
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 دخول الكنيف ستعاذة عنداإل

  --َوَعنْهُ ) – 70
ِ
ُهمَّ إِنِّي »ْلَخاَلَء َقاَل: إَِذا َدَخَل ا - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل اللَّ

ْبَعةُ , (1)«َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلُخُبِث َواْلَخَباِئِث    (.َأْخَرَجُه السَّ

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان الذكر المشروع عند دخول الخالء

هذا أصح حديث يف الدعاء قبل دخول الخالء, وهو ثابت يف الصحيحين و

 وغيرهما.

ما يسمى مكان قضاء الحاجة, ويدخل يف ذلك  :أي «إذا دخل الخالء كان»قوله: 

 أماكن قضاء الحاجة ولو كانت يف الصحراء, أو الفضاء. هالحمام, ويدخل فيب

 .ي مكان كان, أن يقول هذا الدعاءيستحب لمن قضى حاجته يف أو

 :قوم أي يا اهلل فلما حذف حرف النداء زيد الميم يف آخره , وقال: «اللهم»قوله: 

أقصدنا , حذف منه حرف النداء ,  :للميم فيه معنى , ومعناها اللهم أمنا بخير , أي

هلم إلينا , كان أصله هل أم إلينا , ثم كثرت يف الكالم فحذفت الهمزة  :كقولهم

 من تفسير البغوي  ها .استخفافا وربما خففوا أيضا فقالوا ال هم

 .صيبني شيء من البالءاستجير بك, أن ي :أي «إين أعوذ بك»قوله: 

قيل: هم ذكور الشياطين, وقيل: غير الخبث:  «من الخبث والخبائث»قوله: 

 ذلك.

 .قيل: إناث الشياطين, وقيل: غير ذلكوالخبائث: 

                                                           

وابن  (,10)والنسائي  (,2)والرتمذي  (,4)وأبو داود  (,302)ومسلم  (,142)أخرجه البخاري ( 1) 

 .(272, 101, 00/ 3)أحمد  (,204)ماجه 
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 وقيل: الخبث بسكون الباب, يطلق على جميع أنواع الشر.

 :واالرشاداالستحباب قبل قضاء الحاجة على يكون هذا الدعاء و

, ال سيما مع كثرة أعدائه من نسان بحاجة إلى حفظ اهلل أن اْل :الحديثويف 

 ڇ ڇ چ}: , يقول اهلل الجن واْلنس, وال سالمة إال بالعوذ باهلل 

 .{ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ
ْرَداِء  :وثبت يف صحيح مسلم  من حديث َعْن َأبِي الدَّ

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَم َرُسوُل اهلل

َثاَلًثا, َوَبَسَط َيَدُه َكَأنَُّه  «َأْلَعنَُك بَِلْعنَِة اهَّللِ »ُثمَّ َقاَل:  «بِاهَّللِ ِمنَْك َأُعوُذ »َفَسِمْعنَاُه َيُقوُل: 

اَلِة َشْيئً   َقْد َسِمْعنَاَك َتُقوُل فِي الصَّ
ِ
اَلِة ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهلل ا َفَرَغ مَِن الصَّ ا َيَتنَاَوُل َشيًْئا, َفَلمَّ

إِنَّ َعُدوَّ اهَّللِ إِْبِليَس، َجاَء »َذلَِك, َوَرَأْينَاَك َبَسْطَت َيَدَك, َقاَل: َلْم َنْسَمْعَك َتُقوُلُه َقْبَل 

اٍت، ُثمَّ ُقْلُت:  بِِشَهاٍب ِمْن َناٍر لَِيْجَعَلُه فِي َوْجِهي، َفُقْلُت: َأُعوُذ بِاهَّللِ ِمنَْك، َثاَلَث َمرَّ

ِة، َفَلْم َيْسَتْأِخرْ   التَّامَّ
اٍت، ُثمَّ َأَرْدُت َأْخَذُه، َواهَّللِ َلْوََل َدْعَوُة َأْلَعنَُك بَِلْعنَِة اهَّللِ ، َثاَلَث َمرَّ

 .(1)«َأِخينَا ُسَلْيَماَن ََلَْصَبَح ُموَثًقا َيْلَعُب بِِه ِوْلَداُن َأْهِل اْلَمِدينَةِ 

 حتى قيل: هي طلب العوذ, معنى االستعاذة: االستعاذة: 

 ذ به فيــــــما أملهومن ألـــو  يا من أعــــوذ به فيما أحـــاذره

 وال يهيضون عظًما أنت كاسره  ال يكسر الناس عظًما أنت جابره

 

       

                                                           

 (.242أخرجه مسلم )( 1)
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 االستنجاء بالماء

  "َقاَل:  --َوَعنْهُ ) – 77
ِ
َيْدُخُل اْلَخاَلَء, َفَأْحِمُل َأَنا َوُغاَلٌم   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهلل

 (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1) "«َتنِْجي بِاْلَماءِ َفيَْس », َنْحِوي إَِداَوًة مِْن َماء  َوَعنََزةً 

  الشرح: 

 .بالماء استحبابهساق المصنف الحديث لبيان وجوب االستنجاء, و

هذه األشياء, وإنما أكرمه  نبشر, ينوبه ما ينوب البشر م ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : الحديثويف 

 مه جه هن من خن حن} :يف شأنه بالنبوة, وبالرسالة, يقول اهلل  اهلل 
 [.110]الكهف:{ ٰه

  يف السن :أي «الم نحويغفأحمل أنا و»قوله: 

 إناء من جلد فيه ماء .: «إداوة من ماء»قوله: 

 خدمة الفاضل, وخدمة الصالح.فيه: 

 المعاونة يف فعل الخير, واهلل يف عون العبد, ما كان العبد يف عون أخيه.فيه: و

إليه اْلنسان من ماء, أو  االستعداد عند دخول مكان قضاء الحاجة, بم يحتاجفيه: 

 .لالستجمار هباأحجار 

تسابق مع الغالم يف  التسابق على خدمة الفاضل, فإن أنس بن مالك فيه: و

 ذلك.

 حمل العنزة: وهي الحربة الصغيرة.فيه: و

 

                                                           

 واللفظ له. (,201)ومسلم  (,120)أخرجه البخاري ( 1) 
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  للعنزة, عند قضاء حانته: ملسو هيلع هللا ىلصسبب محل النيب 

 اختلف أهل العلم يف سبب ذلك إلى أقوال: و

 ها التقاء المنافقين.حمل ملسو هيلع هللا ىلصأنه األول: 

 حملها حتى يحفر فيها إذا أراد الحفر لبوله. ملسو هيلع هللا ىلصأنه الثاين: 

 حملها حتى يتخذها سرتة له. ملسو هيلع هللا ىلصأنه الثالث: 

قد حملها ألمور كثيرة يحتاج إلى  ملسو هيلع هللا ىلصوقيل غير ذلك, وال يمنع أن يكون النبي 

 استخدام العنزة فيها.

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}مخربًا عن حال موسى عليه السالم:  قال اهلل 

 .{ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
استخدم الماء يف االستنجاء, ولهذا فاالستنجاء بالماء  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي فيه: و

 لمن ذهب إلى عدم االستنجاء بالماء. امستحب, خالفً 

 .لم يستخدم الماء يف االستنجاء ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  مالكرد على فيه: و

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  , وهو الذي خدمفالحديث يف الصحيحين, من قول أنس بن مالك 

 .«فيستنجي بالماء» قوله:بعشر سنين, 

 الغائظ.ما يكون بعد قضاء الحاجة, من البول وهو إزالة النجو, وواالستنجاء: 

 الماء.ون للقبل, والدبر, بالحجارة, أو يكواالستنجاء: 

األفضل أن يكون بالماء؛ ألنه يزيل العين واألثر والريح, وإن استنجى باألحجار و

 يجزئه ذلك.

  قال الصنعاين ( 100/ 1يف سبل السالم):  َواْلُجْمُهوُر مِْن اْلُعَلَماِء َعَلى

َأنَّ اأْلَْفَضَل اْلَجْمُع َبْيَن اْلِحَجاَرِة َواْلَماِء, َفإِْن اْقَتَصَر َعَلى َأَحِدِهَما َفاأْلَْفَضُل اْلَماُء 

اَلَة, َفإِْن َأَراَدَها َفِخاَلٌف:  َفَمْن َيُقوُل ُتْجِزُئ اْلِحَجاَرُة اَل ُيوِجُبُه, َوَمْن َحْيُث َلْم ُيِرْد الصَّ
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ْستِنَْجاِء بِاْلَماِء َمْسُح اْلَيِد بِالتَُّراِب َبْعَدُه, َكَما 
ِ
َيُقوُل اَل ُتْجِزُئ ُيوِجُبُه. َومِْن آَداِب اال

إَذا َأَتى اْلَخاَلَء  - ملسو هيلع هللا ىلص - َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َأْخَرَجُه َأُبو َداُود مِْن َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: 

  «َأَتْيت بَِماٍء فِي َتْوٍر َأْو َرْكَوٍة َفاْسَتنَْجى ِمنُْه ُثمَّ َمَسَح َيَدُه َعَلى اَْلَْرضِ 
ّ
َوَأْخَرَج النََّسائِي

؛ َقاَل:  اَل: َيا َفَأَتى اْلَخاَلَء َفَقَضى َحاَجَتُه ُثمَّ قَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُكنْت َمَع النَّبِيِّ »مِْن َحِديِث َجِرير 

َوَيْأتِي مِْثُلُه فِي  «َجرِيُر َهاِت َطُهوًرا، َفَأَتْيته بَِماٍء َفاْسَتنَْجى َوَقاَل بَِيِدِه َفَدلَّك بَِها اَْلَْرَض 

 اهـ اْلُغْسِل.

 أن النجاسات تزال إال بالماء, كما تقدم معنا.فيه: و
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 االستتار عند قضاء الحاجة 

  -  - يَرةِ ْبِن ُشْعَبةَ َوَعِن اْلُمغِ ) – 70
ُّ
َداَوةَ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل لِي النَّبِي , «ُخِذ اإْلِ

  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ , (1)"َحاَجَتهُ  َفاْنَطَلَق َحتَّى َتَواَرى َعنِّي, َفَقَضى"

 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان ما تقدم من آداب قضاء الحاجة, وهو التوري عن 

 .اإذا كانت الحاجة غائطً أعين الناس السيما 

 قصة:  فيهوالحديث 
ِّ
فِي َسَفر  َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصفَعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة, َقاَل: ُكنُْت َمَع النَّبِي

َداَوةَ »   «َيا ُمِغيَرُة ُخِذ اإْلِ
ِ
َحتَّى َتَواَرى  ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَخْذُتَها, ُثمَّ َخَرْجُت َمَعُه, َفاْنَطَلَق َرُسوُل اهلل

ْيِن، َفَذَهَب ُيْخرُِج َيَدُه ِمْن َفقَ »َعنِّي,  َضى َحاَجَتُه، ُثمَّ َجاَء َوَعَلْيِه ُجبٌَّة َشاِميٌَّة َضيَِّقُة اْلُكمَّ

اَلِة، ُثمَّ  َأ ُوُضوَءُه لِلصَّ َها َفَضاَقْت َعَلْيِه َفَأْخَرَج َيَدُه ِمْن َأْسَفِلَها، َفَصَبْبُت َعَلْيِه َفَتَوضَّ ُكمِّ

يْ   .«ِه ُثمَّ َصلَّىَمَسَح َعَلى ُخفَّ

 زوة تبوك.كان هذا السفر يف غ فائدة:

 .«خذ اإلداوة»للمغيرة:  ملسو هيلع هللا ىلصاالستعانة بالغير, لقول النبي فيه: و

 أن ذلك ليس من خوارم المروءة.فيه: و

 خدمة الفاضل, من عالم, أو غيره.فيه: و

 .إناء صغير من جلد يتخذ للماء: «اإلداوة » قوله: 

كان  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي هذا هو الشاهد من الحديث: : «عني فانطلق حتى توارى»قوله: 

من أدبه أنه يتوارى عن أعين الناس الحاضرين إذا قضى حاجته؛ حتى ال يرى, وحتى 

                                                           

 . (204)ومسلم  (,343)أخرجه البخاري  (1) 
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 ال تشم منه الريح, وال يسمع منه صوت.

 ْبِن َجْعَفر  
ِ
 ففي مسلم من حديث َعْبِد اهلل

ِ
َذاَت َيْوم   ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َأْرَدَفنِي َرُسوُل اهلل

ُث بِِه َأَحًدا مَِن النَّاِس َخلْ  َّ َحِديًثا اَل ُأَحدِّ
َوَكاَن َأَحبَّ َما اْسَتَتَر بِِه َرُسوُل »َفُه. َفَأَسرَّ إَِلي

 .(1) «لَِحاَجتِِه، َهَدٌف َأْو َحائُِش َنْخلٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّللِ 

 الكناية عن البول, والغائط.فيه:  «فقضى حاجته»قوله: 

  . سيما عند الغائطأهل العلم, وال عاد مستحب عندتاْلبو

 .بالقرب من عمرو بن العاص  ملسو هيلع هللا ىلصوأما البول فقد بال النبي 

الماء إلى معه أخذ  ملسو هيلع هللا ىلصلم يذكر يف الحديث أن النبي فاالستنجاء باألحجار؛ فيه: و

 ., واهلل أعلمموطن قضاء الحاجة لالستنجاء به

 

       

  

                                                           

 (.342أخرجه مسلم ) (1)
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 النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم

  -  - ي ُهَرْيَرةَ َوَعْن َأبِ ) – 00
ِ
ِعنِيَن: الَِّذي »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ُقوا الالَّ اتَّ

ِهمْ   (. َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1)«َيَتَخلَّى فِي َطرِيِق النَّاِس، َأْو فِي ظِلِّ

  .(2)(«َواْلَمَواِردَ »: --َعْن ُمَعاذ  : َزاَد َأُبو َداُودَ ) – 01

َْحَمدَ ) – 02
ِ
  (.َوفِيِهَما َضْعٌف  .(3)«َأْو َنْقِع َماءٍ »: --اْبِن َعبَّاس  : َعِن َوأل

03 – ( 
ُّ
َبَرانِي ِة النَّْهرِ  (4)النَّْهَي َعْن »: َوَأْخَرَج الطَّ َتْحِت اَْلَْشَجاِر اْلُمْثِمَرِة، َوَضفَّ

 (.مِْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر بَِسنَد  َضِعيف   .(5) «اْلَجاِري

  الشرح: 

 .لحديث لبيان المكان الذي تقضى فيه الحاجةساق المصنف ا

اجعلوا بينكم وبين هذه وقاية؛ ألهنا سبب للعن  :أي «اتقوا الالعنين»قوله: 

                                                           

 .(240)أخرجه مسلم ( 1) 

ويف سنده انقطاع بين أبي سعيد الحميري ومعاذ,  (,327)وابن ماجه  (,24)أخرجه أبو داود ( 2) 

 ,وقارعة الطريق ,اتقوا المالعن الثالث: الرباز يف الموارد»والحميري مجهول أيًضا. ولفظه: 

 .(42يف اْلرواء ) وحسنه اْلمام األلباين رحمه اهلل«. والظل

, وسنده ضعيف لضعف ابن لهيعة, والمبهم الذي يروي عن ابن عباس, (2012)أخرجه أحمد ( 3) 

ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه المتقدم. ولفظ حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما: اتَُّقوا 

؟ "اْلَمالِعَن الثَّالَث 
ِ
َأْو فِي  ,َأْن َيْقُعَد َأَحُدُكْم فِي ظِلٍّ ُيْسَتَظلُّ فِيهِ  "َقاَل: قِيَل: َما اْلَمالِعُن َيا َرُسوَل اهلل

 .  (21والحديث خرجه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود ). "َأْو فِي َنْقِع َماء   ,َطِريق  

 التخلي.( أي: 4)

 َصلَّ »بلفظ:  (,2302)« األوسط»أخرجه الطرباين يف ( 2)
ِ
ى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيَتَخلَّى نََهى َرُسوُل اهلل

ُجُل َتْحَت َشَجَرة  ُمْثِمَرة   ِة نََهر  َجار   ,الرَّ وهو حديث ضعيف جًدا, يف  ,«َونََهى َأْن ُيَتَخلَّى َعَلى َضفَّ

 (.     4000وضعفه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة )إسناده فرات بن السائب مرتوك. 
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اآلدميين لغيرهم, فهي مواطن يستفيد منها الناس, فإذا جاء الناس ووجدوا مثل هذا 

 األذى لعنوا فاعله.

 .«اتقوا المالعن الثالثة»رواية:  وجاء يف

 إذ أنه يؤدي إلى تلوثهم, وتنجسهم.: «ذي يتخلى يف طريق الناسال»قوله: 

ممر وهو ممر سيرهم, ويدخل يف ذلك خطوط السيارات, وطريق الناس: 

 األرجل.

أماكن اسرتاحاهتم, وسواء كانت على ضفاف األهنار, أو  :أي «أو يف ظلهم»قوله: 

عن صاحبه, وألنه النهي هنا للتحريم؛ ألنه يؤدي إلى لو ير ذلك.غيف الحدائق, و

 يؤدي إلى أذية المسلمين, وأذية المسلمين محرمة بالكتاب, وبالسنة, باْلجماع.

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  } :اهلل قال 

 .[20األحزاب:  ] {ڑ   ک    

وَلْم َيْرِو َهَذا اْلَحِديَث َعِن  ,(1040) :يف األوسط برقم: «أخرج الطبراين»قوله: 

 إاِلَّ اْلَحاِرُث.اأْلَْوزَ 
ِّ
 اِعي

النهي عن التخلي تحت األشجار  :أي «النهي عن تحت اَلشجار المثمرة»قوله: 

المثمرة, فخرج بذلك األشجار الغير المثمرة, وهي ما تكون من شجر الغابات, وغير 

 ذلك.

لما فيه من األذى والتلويث على المسلمين الذي : «وضفة النهر الجاري»قوله: 

 مثل هذه األماكن, واهلل المستعان. يجلسون يف

 النهي للكراهة, وليس للتحريم, إال أن الحديث ضعيف كما تقدم.و
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 النهي عن الكالم عند قضاء الحاجة

  -  - َوَعْن َجابِر  ) – 04
ِ
ُجاَلِن َفْلَيَتَواَر »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َط الرَّ إَِذا َتَغوَّ

َثا، َفإِنَّ اهَّللَ َيْمُقُت َعَلى َذلَِك ُكلُّ َواِحٍد مِ  َحُه  .(1)«نُْهَما َعْن َصاِحبِِه، َوََل َيَتَحدَّ َرَواُه َوَصحَّ

َكِن, َواْبُن اْلَقطَّاِن, َوُهَو َمْعُلوٌل    (.اْبُن السَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن التحدث حال قضاء الحاجة.

وإنما بجانب بعضهما البعض, ويدخل فيه النساء  :أي «إذا تغوط الرجالن»قوله: 

 .خرج مخرج الغالب

ليبتعد كل واحد منها عن اآلخر,  :أي «فليتواَر كل واحد منهما عن صاحبه» قوله:

 اْلُخْدِريِّ 
 وقد جاء يف صحيح مسلم من حديث َأبِي َسِعيد 

ِ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ُجُل إَِلى» ُجُل إِلَى  ََل َينُْظُر الرَّ ُجِل، َوََل اْلَمْرَأُة إَِلى َعْوَرِة اْلَمْرَأِة، َوََل ُيْفِضي الرَّ َعْوَرِة الرَّ

ُجِل فِي َثْوٍب َواِحٍد، َوََل ُتْفِضي اْلَمْرَأُة إَِلى اْلَمْرَأِة فِي الثَّْوِب اْلَواِحدِ   .(2)«الرَّ

                                                           

ج يف1) : قال أبو علي بن السكن: حدثني (, وقال فيه3120 الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل )( مخرَّ

يحيى بن محمد بن صاعد: حدثنا الحسن ابن أحمد بن أبي شعيب الحراين: حدثنا مسكين بن بكير 

عن األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول 

البن القطان.  (2/142/2) "الوهم واْليهام "... فذكره. كذا يف  -صلى اهلل عليه وسلم  - اهلل

رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هالل بن عياض عن أبي قال ابن السكن: "وقال: 

 وخالصة"ثم قال األلباين: . "وأرجو أن يكونا صحيحين  ,-صلى اهلل عليه وسلم  -سعيد عن النبي 

أقول: هذا الطريق يضعفها بعض  اهـ ."أن الحديث من هذه الطريق جيد"تحقيق ابن القطان هذا: 

 أهل العلم, ألن رواية عكرمة بن يحيى عن عامر ضعيفة, وهالل بن عياض مجهول. 

 (.337أخرجه مسلم )( 2)
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 , َمرَّ النَّبِ وجاء يف الصحيحين من حديث اْبِن َعبَّاس  
ُّ
َعَلى َقبَْرْيِن َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصي

َباِن ِمْن َكبِيرٍ » َباِن َوَما ُيَعذَّ ُهَما َلُيَعذَّ ا َأَحُدُهَما َفَكاَن َيْسَعى بِالنَِّميَمِة، »ُثمَّ َقاَل:  «إِنَّ بََلى َأمَّ

ا َأَحُدُهَما َفَكاَن َلَ َيْسَتتُِر ِمْن َبْولِهِ  ا, َفَكَسَرُه بِاْثنََتْيِن, ُثمَّ َغَرَز َقاَل: ُثمَّ َأَخَذ ُعوًدا َرْطبً  «َوَأمَّ

, ُثمَّ َقاَل:   مِنُْهَما َعَلى َقبْر 
ُف َعنُْهَما َما َلْم َيْيَبَسا»ُكلَّ َواِحد  ُه ُيَخفَّ  .(1)«َلَعلَّ

 .«َأْو ِمَن اْلَبْولِ  -اْلَبْوِل َوَكاَن اْْلَخُر ََل َيْسَتنِْزُه َعِن »ويف رواية لمسلم يف صحيحه: 

: يحمل على أنه ال يسترت من بوله بحيث أنه «َل يستتر من بوله»األولى:  فالرواية

 أو أنه كان ال يسترت من أعين الناس حين قضاء حاجته., كان يصيبه البول

 :حكم قضاء احلانة بني الناس 

الذنوب, مـــن كبـــائر قضاء الحاجة بين الناس دون استتار عن أعينهم, كبــيرة 

, َقاَل: َقاَل والدليل على ذلك م ا جاء يف سنن ابن ماجه من حديث َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعامِر 

 
ِ
ََلَْن َأْمِشَي َعَلى َجْمَرٍة، َأْو َسْيٍف، َأْو َأْخِصَف َنْعِلي بِرِْجِلي، َأَحبُّ إَِليَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

ُبوِر َقَضْيُت َحاَجتِي، َأْو َوْسَط ِمْن َأْن َأْمِشَي َعَلى َقْبرِ ُمْسِلٍم، َوَما ُأَبالِي َأَوْسَط اْلقُ 

وِق   .(2)«السُّ

 أن اْلنسان ال يقضي حاجته وسط السوق أمام أعين الناس. :والشاهد

تقدم أنه ال ينبغي التحدث عند قضاء الحاجة, ال سيما إذا كان : «يتحدثان»قوله: 

, َأنَُّه أَ الحديث بذكر اهلل   , لحديث َعِن اْلُمَهاِجِر ْبِن ُقنُْفذ 
َّ
َوُهَو َيبُوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَتى النَّبِي

َأ, ُثمَّ اْعَتَذَر إَِلْيِه َفَقاَل   إِنِّي َكرِْهُت َأْن َأْذُكَر اهَّللَ »َفَسلََّم َعَلْيِه, َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه َحتَّى َتَوضَّ

 .(3)«إَِلَّ َعَلى ُطْهرٍ َأْو َقاَل: َعَلى َطَهاَرةٍ 

                                                           

 (.202(, ومسلم )1307البخاري )( 1)

 (.032إلمام الوادعي رحمه اهلل )(, وهو يف الصحيح المسند ل1240ابن ماجه )( 2)

 (.1142(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )10أخرجه أبو داود )( 3)
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بغض على ذلك, وصفة المقت ثابتة هلل ي :أي «فإن اهَّلل يمقت على ذلك»قوله: 

 بالكتاب, والسنة, واْلجماع, قال اهلل , :{ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ

 ڄ ڄ ڄ}: , ويقول اهلل [3]الصف:  { ۆ ۆ  ۇ            ۇ ڭ ڭ

 .{ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
, ة دالة على البغض من اهلل , فهي صفعنهايف عدة أحاديث يخرب  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 وهي من الصفات الفعلية.

, من غير ملسو هيلع هللا ىلصلنفسه, وما أثبته له نبيه  ويجب على المسلم أن يثبت ما أثبته اهلل 

 ٿ ٺ}تحريف, وال تعطيل, وال تكييف, وال تمثيل, فهو سبحانه وتعالى: 

 .[11]الشورى:  {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ

لي سعيد بن عثمان بن سعيد بن هو الحافظ الحجة أبو ع :«ابن السكن»قوله: 

 .(303) :السكن المتوىف سنة

هو الحافظ العالمة, الناقد أبو الحسن علي بن محمد بن  :«وابن القطان»قوله: 

 .(427) :عبد الملك الكتامي, الفاسي, الشهير بابن القطان, تويف سنة

رمة بن أي به علة, وهو ما قاله أبو داود لم يسنده إال عك :«وهو معلول»قوله: 

 اهـ .عمار العجلي اليماين

إال عكرمة بن عمار   ملسو هيلع هللا ىلص لم يسنده أي لم يرفعه إلى النبي ومعنى ,وهي علة قادحة

  .العجلي
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 النهي عن االستنجاء باليمين

  -  - َوَعْن َأبِي َقَتاَدةَ ) – 02
ِ
ََل ُيْمِسَكنَّ َأَحُدُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َناءِ  َذَكَرهُ  ْس فِي اإْلِ ْح ِمَن اْلَخاَلِء بَِيِمينِِه، َوََل َيَتنَفَّ ُمتََّفٌق  .(1)«بَِيِمينِِه، َوُهَو َيُبوُل، َوََل َيَتَمسَّ

  (.َعَلْيِه, َواللَّْفُظ لُِمْسلِم  

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن استخدام اليمين حين قضاء الحاجة

قوله: ب ملسو هيلع هللا ىلصهو ربعي بن الحارث, دعا له النبي : «وعن أبي قتادة »قوله: 
 .(2)«َحِفَظَك اهَّللُ بَِما َحِفْظَت بِِه َنبِيَّهُ »

 , وشهد معه الغزوات.ملسو هيلع هللا ىلص, قاتل مع النبي وكان شجاًعا 

 :: فيه أمور«سكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبولَل يم»قوله: 

عن مس الفرج  وقد يراد به عموم النهيخاص بالرجال, األمر هذا أن األول: 

 .مل الرجال والنساءشباليمين حال البول في

أن هذا يف حق الصحيح, وأما من كانت به علة بحيث أنه ال يستطيع أن الثاين: 

 يستخدم إال اليمين, فال حرج من ذلك.

 وغيره. ذهب جمهور أهل العلم, إلى أن النهي للكراهة, كما نقله النووي وقد 

 ., وهو الراجحالنهي للتحريم وذهب بعض أهل العلم إلى أن

 أي يف حال بوله. :«وهو يبول»قوله: 

ال يجوز مسك الذكر باليمين مطلًقا, هبذا الحديث إلى أنه بعض أهل العلم واحتج 

                                                           

 .(240)ومسلم  (,123)أخرجه البخاري ( 1)

 (.471مسلم )( 2)



   

  

377 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 سواء عند البول وقضاء الحاجة, أو يف غيره ذلك.

 .بحال البول ظاهر الحديث أن النهي مقيدإال أن 

 األولى.يف غير البول لكان ولو نزه يمينه عن مسك ذكره حتى 

 
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ », ملسو هيلع هللا ىلصلما ثبت يف سنن أبي داود وغيره من حديث َحْفَصُة َزْوُج النَّبِي

 .(1)«َكاَن َيْجَعُل َيِمينَُه لَِطَعاِمِه َوَشَرابِِه َوثَِيابِِه، َوَيْجَعُل ِشَماَلُه لَِما ِسَوى َذلَِك 

  يف سننه:  أبي داود وعند 

اْلُيْمنَى لُِطُهوِرِه َوَطَعاِمِه،  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت َيُد َرُسوِل اهَّللِ », َقاَلْت:  َعائَِشةَ من حديث 

 .(2)«َوَكاَنْت َيُدُه اْليُْسَرى لَِخاَلئِِه، َوَما َكاَن ِمْن َأًذى

ج إلى استخدام اليمين فال حرج ألن المشقة تجلب التيسير, وقد قال اوإن احت

 .[274قرة: ]الب { ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} :تعالى

 ( 1/40قال الخطابي يف معالم السنن):  إنما كره مس الذكر باليمين تنزيها

يجعل يمناه لطعامه  ملسو هيلع هللا ىلص لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه األذى والحدث وكان

وشرابه ولباسه ويسراه لما عداها من مهنة البدن. وقد تعرض ههنا شبهة ويشكل فيه 

جاء باليمين وهنى عن مس الذكر باليمين فكيف يعمل مسألة فيقال قد هنى عن االستن

إذا أراد االستنجاء من البول فإنه إن أمسك ذكره بشماله احتاج إلى أن يستنجي بيمينه, 

وان أمسكه بيمينه يقع االستنجاء بشماله فقد دخل يف النهي. فالجواب أن الصواب يف 

ل عن مكانه بأدنى حركة مثل هذا أن يتوخى االستنجاء بالحجر الضخم الذي ال يزو

تصيبه أو بالجدار أو بالموضع الناتىء من وجه األرض وبنحوها من األشياء, فإن 

أدته الضرورة إلى االستنجاء بالحجارة والنبل ونحوها فالوجه أن يتأتى لذلك بأن 

                                                           

 (.22(, وهو يف صحيح أبي داود األم لأللباين رحمه اهلل )32أبو داود )أخرجه ( 1)

 (.24(, وهو يف صحيح أبي داود )33ود )أبو داأخرجه ( 2)
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يلصق مقعدته إلى األرض ويمسك الممسوح بين عقبيه ويتناول عضوه بشمال 

 اهـ مينه.فيمسحه به وينزه عنه ي

 وقال الحافظ   ( 224/ 1يف فتح الباري):  ُر َوَهِذِه َهْيئٌَة ُمنَْكَرٌة َبْل َيَتَعذَّ

ْستِْجَماِر بِاْلَيِميِن ُمْختَصٌّ 
ِ
 َعِن اال

َ
ُّ بَِأنَّ النَّْهي

يبِي َبُه الطِّ  فِْعُلَها فِي َغالِِب اأْلَْوَقاِت َوَقْد َتَعقَّ

 َعِن الْ 
ُ
ُبِر َوالنَّْهي َعاُه مِْن بِالدُّ يَراُد مِْن َأْصلِِه َكَذا َقاَل َوَما ادَّ َكِر َفَبَطَل اْْلِ َمسِّ ُمْخَتصٌّ بِالذَّ

َكِر َلكِْن ُيْلَحُق بِِه  ا بِالذَّ ُبِر َمْرُدوٌد َواْلَمسُّ َوإِْن َكاَن ُمْخَتصًّ ْستِنَْجاِء بِالدُّ
ِ
َتْخِصيِص اال

ُبُر قَِياًسا َوالتَّنِْصيُص َعَلى الذَّ  َكِر اَل َمْفُهوَم َلُه َبْل َفْرُج اْلَمْرَأِة َكَذلَِك َوإِنََّما ُخصَّ الدُّ

َجاِل فِي  ُق الرِّ
َجاِل فِي اْلَغالِِب ُهُم اْلُمَخاَطُبوَن َوالنَِّساُء َشَقائِ ْكِر لَِكْوِن الرِّ َكُر بِالذِّ الذَّ

تِ  وَرِة الَّ َواُب فِي الصُّ  َما َقاَلُه إَِماُم اأْلَْحَكاِم إاِلَّ َما ُخصَّ َوالصَّ
ُّ
ي َأْوَرَدَها اْلَخطَّابِي

ِّ فِي اْلَوِسيِط َواْلَبَغِويِّ فِي التَّْهِذيِب َأنَُّه ُيِمرُّ اْلُعْضَو بَِيَس 
اِرِه اْلَحَرَمْيِن َوَمْن َبْعَدُه َكاْلَغَزالِي

َكة  َفاَل  ٌة َغْيُر ُمَتَحرِّ َ َقارَّ
ء  ُيْمِسُكُه بَِيِمينِِه َوِهي

ْ
ا َعَلى َشي  ُيَعدُّ ُمْسَتْجِمًرا بِاْلَيِميِن َواَل َماسًّ

 بَِها َوَمِن ادََّعى َأنَُّه فِي َهِذِه اْلَحاَلِة َيُكوُن ُمْسَتْجِمًرا بَِيِمينِِه َفَقْد َغلَِط َوإِنََّما ُهَو َكَمْن َصبَّ 

ْستِنَْجاء
ِ
 اهـ .بَِيِمينِِه اْلَماِء َعَلى َيَساِرِه َحال اال

ال يستنجي باليمين, فهذا الحديث فيه  :أي «سح من الخالء بيمينهوَل يتم»قوله: 

 هنيان: 

  .حال البول مسك الذكر باليميناألول: 

 االستنجاء باليمين.الثاين: 

سواء كان االستنجاء لغائط, أو بول, فإن اليمين مكرمة, وينبغي أن تصان, عن مثل 

 هبا, وغير ذلك.يناول ويكتب وهذه األحداث؛ ألنه يأكل ويشرب ويصافح 

 أو بواًل.غائًطا, االستنجاء من الحدث, سواء كان أن  الحديث:ويف 

داخل اْلناء, ألنه قد ثبت يف الصحيحين من  :أي «وَل يتنفس يف اإلناء»قوله: 
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َتْيِن َأْو َثالًَثا, َوَزَعَم حديث َأَنٌس  ُس فِي اِْلَناِء َمرَّ اَن كَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ », أنه كان َيَتنَفَّ

ُس َثالًَثا  .(1)«َيَتنَفَّ

كان يتنفس يف شرابه خارج اْلناء ثالًثا, ويف رواية لمسلم يف صحيحه, َعْن  أي

 
ِ
, َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل َراِب َثاَلًثا, َوَيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأَنس  ُس فِي الشَّ ُه َأْرَوى َوَأْبَرُأ »َيَتنَفَّ إِنَّ

َراِب َثاَلًثاَفَأَنا َأتَ », َقاَل َأَنٌس: «َوَأْمَرأُ  ُس فِي الشَّ  .«نَفَّ

وأما التنفس داخل اْلناء فإنه يقذره, وربما سبب فيه الرائحة الكريهة, وأدى فيه 

أحكام اليمين يف شرحي على هذا الحديث  كثيرا من ذكرتإلى تقزز من حوله, وقد 

 , والحمد هلل رب العالمين.عمدة األحكام كتاب من

 

       

  

                                                           

 (.2027(, ومسلم )2431البخاري )( 1)
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 ل القبلة عند قضاء الحاجةالنهي عن استقبا

َأْن َنْسَتْقبَِل اْلِقْبَلَة  - ملسو هيلع هللا ىلص -َلَقْد َنَهاَنا َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل:  -  - َوَعْن َسْلَمانَ ) – 04

ْن بَِغائٍِط َأْو َبْوٍل، َأْو َأْن َنْسَتنِْجَي بِاْلَيِميِن، َأْو َأْن َنْسَتنِْجَي بَِأَقلَّ ِمْن َثاَلَثِة َأْحَجاٍر، َأْو أَ 

  (.ُمْسلِمٌ  َرَواهُ  .(1)« َنْسَتنِْجَي بَِرِجيٍع َأْو َعْظمٍ 

 .ساق المصنف الحديث لبيان بعض آداب قضاء الحاجة الشرح: 

ر طوياًل, قيل: عاش مائتين وخمسين سنة, هو الفارسي : «سلمان»قوله:  , ُعمِّ

نتقل من قس وقيل: ثالثمائة وخمسين سنة, كان مجوسيًا من عباد النار, ثم تنصر, وا

إلى قس, ومن راهب إلى راهب, حتى كان آخر عهده أن اشرتاه اليهود من رجال من 

وقد أخرج قصة أن يبقى, ثم نقل إلى المدينة. العرب, فبقي عندهم ما شاء اهلل 

 ْبِن َعبَّاس  
ِ
, إسالم سلمان الفارسي اْلمام أحمد يف مسنده من حديث َعْبِد اهلل

 .بطولها وفيها عربة

 اء يف الصحيحين من حديث َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة وج
ِّ
, َقاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعنَْد النَّبِي

َقاَل:  [3]الجمعة:  { ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}, َفُأْنِزَلْت َعَلْيِه ُسوَرُة الُجُمَعِة: ملسو هيلع هللا ىلص

؟ َفَلْم ُيَراِجْعُه َحتَّى َسَأَل َثالًَثا, َوفِينَ 
ِ
, َوَضَع ُقْلُت: َمْن ُهْم َيا َرُسوَل اهلل

ُّ
ا َسْلَماُن الَفاِرِسي

 
ِ
َأْو  -َلْو َكاَن اإِليَماُن ِعنَْد الثَُّريَّا، َلنَاَلُه ِرَجاٌل »َيَدُه َعَلى َسْلَماَن, ُثمَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

 .(2)«ِمْن َهُؤَلَءِ  -َرُجٌل 

 تعالى:  للحديث قصة لم يذكرها المصنف : «ملسو هيلع هللا ىلصلقد نهانا رسول اهَّلل »قوله: 

يَل َلُه: َقْد َعلََّمُكْم َنبِيُُّكْم  يف صحيح مسلم من حديث َسْلَمانَ  ما يوه
, َقاَل: قِ

                                                           

 .(242)أخرجه مسلم ( 1)

 (.2244(, ومسلم )4700أخرجه البخاري )( 2)
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 َحتَّى اْلِخَراَءَة َقاَل: َفَقاَل: َأَجْل  ملسو هيلع هللا ىلص
ء 
ْ
َلَقْد َنَهاَنا َأْن َنْسَتْقبَِل اْلِقبَْلَة لَِغائٍِط، َأْو »ُكلَّ َشي

َأْن َنْسَتنِْجَي بَِأَقلَّ ِمْن َثاَلَثِة َأْحَجاٍر، َأْو َأْن َنْستَنِْجَي  َبْوٍل، َأْو َأْن َنْسَتنِْجَي بِالَْيِميِن، َأوْ 

ُمُكْم َحتَّى », ويف لفظ: (1)«بَِرِجيٍع َأْو بَِعظْمٍ  َقاَل َلنَا اْلُمْشرُِكوَن إِنِّي َأَرى َصاِحَبُكْم ُيَعلِّ

َمُكُم اْلِخَراَءةَ    .«ُيَعلِّ

 .وقد تضمن هذا الحديث عدة مسائل

 م استقبال القبلة ببول أو بعائط: حك 

 اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى أقوال: وقد 

 يف األبنية والصحاري وهذا, مطلًقا منهم من منع االستقبال واالستدباراألول: 

 .وبه قال سفيان الثوري قول أبي أيوب 

حيحين, منهم من منع االستقبال, وأذن يف االستدبار, مستداًل بما يف الصالثاين: 

 ْبِن ُعَمَر, َأنَُّه َكاَن َيُقوُل: إِنَّ َناًسا َيُقوُلوَن إَِذا َقَعْدَت َعَلى َحاَجتَِك 
ِ
من حديث َعْبِد اهلل

 ْبُن ُعَمَر: 
ِ
َلَقْد اْرَتَقْيُت َيْوًما َعَلى "َفالَ َتْسَتْقبِِل الِقْبَلَة َواَل َبْيَت الَمْقِدِس, َفَقاَل َعْبُد اهلل

 َظْهِر َبيْ 
ِ
 .(2)«َعَلى َلبِنََتيِْن، ُمْسَتْقباًِل َبيَْت الَمْقِدِس لَِحاَجتِهِ » ملسو هيلع هللا ىلصت  َلنَا, َفَرَأْيُت َرُسوَل اهلل

َقاِعًدا  ملسو هيلع هللا ىلصَفَرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ »َرقِيُت َعَلى َبْيِت ُأْختِي َحْفَصَة، »ولفظ مسلم: 

اِم، ُمْسَتْدبَِر اْلِقْبلَ   .«ةِ لَِحاَجتِِه، ُمْسَتْقبَِل الشَّ

منهم من جوز االستقبال ال االستدبار, مستداًل بحديث جابر بن عبد اهلل الثالث: 

 :َأْن َنْستَْقبَِل اْلِقْبَلَة بَِبْوٍل، َفَرَأْيُتُه َقبَْل َأْن ُيْقَبَض بَِعاٍم  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى َنبِيُّ اهَّللِ », َقاَل

                                                           

 (. 242أخرجه مسلم )( 1)

 (.244(, ومسلم )142أخرجه البخاري )( 2)
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 .(1)«َيْسَتْقبُِلَها

َعْن  - -ن حديث َأبِي ُهَرْيَرَة م تعالى:  مسلماْلمام صحيح  وقد ثبت يف

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 
ِ
إَِذا َجَلَس َأَحُدُكْم َعَلى َحاَجتِِه، َفاَل َيْستَْقبِِل »َرُسوِل اهلل

 .(2)«اْلِقْبَلَة، َوََل َيْسَتْدبِْرَها

المتأخرين, إلى أن النهي يف جمع من المتقدمين, و ذهب ابن عمر الرابع: 

 مختص بالفضاء, أي الصحراء, وأما إذا كان يف البنيان فال حرج.

 ربما برك ناقته ثم بال إليها. ولذلك كان ابن عمر 

يف النهي عن  الشعبي لما ذكر له حديث أبي هريرة  هذا الجمع روي عنو 

, قال: إنما ذلك يف الصحراء, كما يف سنن االستقبال واالستدبار وحديث ابن عمر 

, َعِن اْبِن ُعَمَر, َقاَل: ابن ماج : فِي ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ »ه َعْن ِعيَسى اْلَحنَّاِط, َعْن َنافِع 

 .«َكنِيِفِه، ُمْسَتْقبَِل اْلِقْبَلةِ 

, َفَقاَل: َصَدَق اْبُن ُعَمَر, َوَصَدَق َأُبو ُهَرْيَرَة َقاَل ِعيَسى: 
ِّ
ْعبِي ا َفُقْلُت َذلَِك لِلشَّ , َأمَّ

ْحَراِء، ََل َيْسَتْقبِِل الِْقْبَلَة، َوََل َيْستَْدبِْرَها», َفَقاَل: َأبِي ُهَرْيَرَة َقْوُل  ا َقْوُل  «فِي الصَّ َوَأمَّ

َقاَل َأُبو اْلَحَسِن بُْن  "اْبِن ُعَمَر, َفإِنَّ اْلَكنِيَف َليَْس فِيِه قِْبَلٌة, اْسَتْقبِْل فِيِه َحْيُث ِشْئَت 

َثنَا  ْبُن ُموَسى, َفَذَكَر َنْحَوهُ  َسَلَمَة: َوَحدَّ
ِ
َثنَا ُعَبْيُد اهلل  .(3)"َأُبو َحاتِم  َقاَل: َحدَّ

 ( 14/ 1قال الخطابي يف معالم السنن):  الذي ذهب إليه ابن عمر ومن تابعه

من الفقهاء أولى ألن يف ذلك جمعا بين األخبار المختلفة واستعمالها على وجوهها 

                                                           

ْلمام األلباين رحمه اهلل كما يف (, وحسنه ا322(, وابن ماجه )0(, والرتمذي )13أخرجه أبو داود )( 1)

 صحيح السنن.

 (.242أخرجه مسلم )( 2)

 (, وضعفه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح ابن ماجه.323أخرجه ابن ماجه )( 3)
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 اهـفيان تعطيل لبعض األخبار وإسقاط له. كلها, ويف قول أبي أيوب وس

, وال دليل على هذا حتى ال يراه ملك, أو جني, أو أحد من عباد اهلل وقيل: 

الكالم, وال سيما إذا دخل اْلنسان الخالء وقال: اللهم إين أعوذ بك من الخبث 

 والخبائث.

أقرب المذاهب,  , هوومع ذلك فهذا المذهب الذي ذهب إليه ابن عمر 

 لجمع بين األدلة.ل

االستقبال واالستدبار للقبلة خاص بالنبي  جواز بعضهم وهو: أن قال بهالخامس: 

 , والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل.ملسو هيلع هللا ىلص

يعترب ناسًخا للنهي,  ملسو هيلع هللا ىلصقال به بعض أهل العلم, وهو أن فعل النبي السادس: 

 والنسخ أيًضا يحتاج إلى بيان.

عن ذلك, وفعله كما يف حديث ابن عمر  ملسو هيلع هللا ىلصبي وهو أن الجمع بين هني النالسابع: 

 خرج باألمر من التحريم إلى الكراهة. ملسو هيلع هللا ىلص, على أن فعل النبي جابر و

المراد هبا الكعبة, لما جاء يف بعض الروايات لحديث اْبِن ُعَمَر : «القبلة»قوله: 

 
َّ
اِم َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرقِيُت َيْوًما َعَلى َبيِْت َحْفَصَة, َفَرَأْيُت النَّبِي َحاَجتِِه ُمْسَتْقبَِل الشَّ

 .(1)"ُمْسَتْدبَِر اْلَكْعَبةِ 

 هو الحدث المستغلظ.: «بغائط»قوله: 

 معروف.: «أو بول»قوله: 

 : «أو أن نستنجي باليمين»قوله: 
ِ
تقدم معنا حديث َأبِي َقَتاَدَة, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْح ِمَن اْلَخاَلِء بَِيِمينِِه، َوََل ََل ُيْمِسَكنَّ َأَحُدُكْم َذَكَرُه بَِيِمينِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ِه َوُهَو َيُبوُل، َوََل َيَتَمسَّ

                                                           

(, وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح سنن الرتمذي ويف صحيح, ابن 11أخرجه الرتمذي ) (1)

 ( 322ماجة )
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َناءِ  ْس فِي اإْلِ  .«َيَتنَفَّ

 يف القبلويدخل يف ذلك التمسح بمعناه, فإن التمسح هو االستنجاء وهذا الحديث 

 .الدبرو

من باليمين شيء  فال يجوز اوما يف باهب ةراويدخل فيه االستنجاء بالماء, أو الحج

 .ذلك

فالحديث عام, وهذا ْلكرامها وتشريفها؛ وألن مواطن استخدامها غير مواطن 

 استخدام اليسار.

نــهى عـــن  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «أو أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار»قوله: 

 االستنـــجاء أو االستجمار بأقل من ثالثة أحجار.

 .ب, من المناديل, أو الخشايدخل يف ذلك ما كان يف باهب

  :حكم االستجمار بالعظم أو بالبعر 

يف صحيح مسلم من والبعر, كما يف حديث الباب وال يجوز االستجمار بالعظم, و

َح بَِعظٍْم، َأْو بِبَْعرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى َرُسوُل اهَّللِ », َيُقوُل: حديث َجابًِرا  , وسيأيت (1)«َأْن ُيَتَمسَّ

 ذكر السبب يف المنع منهما.

 ستجمار بأقل من ثالثة أحجار: حكم االستنجاء واال 

 :اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى أقوال

 ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ال يجزئ أن يستنجي بأقل من ثالثة أحجار.األول: 

 الخطابي  اْلمام قال  ( 12/ 1يف معالم السنن):  البيان الواضح أن

اْلنقاء بما دوهنا. ولو كان االقتصار على أقل من ثالثة أحجار ال يجوز وإن وقع 

                                                           

 (.243لم )أخرجه مس( 1)
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القصد به اْلنقاء حسب لم يكن الشرتاط عدد الثالث معنى وال يف ترك االقتصار 

أن اْلنقاء قد يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين  اعلى ما دوهنا فائدة إذ كان معلومً 

دل على أنه إيجاب  اوكان اْلنقاء من معقول الخرب ضمنً  افلّما اشرتط العدد لفظً 

  اهـ .امرين معً لأل

 .مذهب الحنفية أن اْلنقاء إذا حصل بالحجر الواحد كفىالثاين: 

أنه لو استنجى بأقل من ثالثة أحجار وأزال النجاسة, جاز؛ لما يأيت معنا  والصحيح

الَغائَِط  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتى النَّبِيُّ », وهو يف صحيح البخاري, قال: من حديث ابن مسعود 

الََثِة َأْحَجاٍر، َفَوَجْدُت َحَجَرْيِن، َوالَتَمْسُت الثَّالَِث َفَلْم َأِجْدُه، َفَأَخْذُت َفَأَمَرنِي َأْن آتَِيُه بِثَ 

وْ   .(1) «َهَذا ِرْكٌس »َوَقاَل:  «َثةَ َرْوَثًة َفَأَتْيُتُه بَِها، َفَأَخَذ الَحَجَرْيِن َوَأْلَقى الرَّ

 باملاء ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  استنجاء: 

 ا يف الصحيحين من حديث أنس بن مالك بالماء, كم ملسو هيلع هللا ىلصاستنجى النبي قد نعم 

َيْدُخُل اْلَخاَلَء َفَأْحِمُل َأَنا، َوُغاَلٌم َنْحِوي،  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ »وقد تقدم معنا, أنه قال: 

 .«إَِداَوًة ِمْن َماٍء، َوَعنََزًة َفَيْستَنِْجي بِاْلَماءِ 

 زالة النجاسة واألثر., فهو األبلغ يف إالعين واألثروهو األفضل ألنه ينقي ويذهب 

جاء يف صحيح ما يف ذلك  والسبب: «أو أن نستنجي برجيع أو بعظم»قوله: 

 البخاري من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِّ
إَِداَوًة لَِوُضوئِِه  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَُّه َكاَن َيْحِمُل َمَع النَّبِي

اْبِغنِي »َفَقاَل: َأَنا َأُبو ُهَرْيَرَة, َفَقاَل:  «َمْن َهَذا؟»َوَحاَجتِِه, َفَبْينََما ُهَو َيْتَبُعُه بَِها, َفَقاَل: 

 . َفَأَتْيتُُه بَِأْحَجار  َأْحِمُلَها فِي َطَرِف «َأْحَجاًرا َأْسَتنِْفْض بَِها، َوَلَ َتْأتِنِي بَِعظٍْم َوَلَ بَِرْوَثةٍ 

َمَشْيُت, َفُقْلُت: َما َباُل الَعْظِم  َثْوبِي, َحتَّى َوَضْعُتَها إَِلى َجنْبِِه, ُثمَّ اْنَصَرْفُت َحتَّى إَِذا َفَرغَ 

                                                           

 (.124أخرجه البخاري )( 1)
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ْوَثِة؟ َقاَل:  ، »َوالرَّ ُه َأَتانِي َوْفُد ِجنِّ َنِصيبِيَن، َونِْعَم الِجنُّ ، َوإِنَّ ُهَما ِمْن َطَعاِم الِجنِّ

وا بَِعْظٍم، َوَلَ بَِرْوَثٍة إَِلَّ وَ  اَد، َفَدَعْوُت اهَّللَ َلُهْم َأْن َلَ َيُمرُّ َجُدوا َعَلْيَها َفَسَأُلونِي الزَّ

 .(1)«َطَعاًما

َأَتانِي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: أن النبي  - جاء يف صحيح مسلم من حديث اْبُن َمْسُعود  و

َقاَل: َفاْنَطَلَق بِنَا َفَأَراَنا آَثاَرُهْم َوآَثاَر  «َداِعي اْلِجنِّ َفَذَهْبُت َمَعُه َفَقَرْأُت َعَلْيِهُم اْلُقْرآنَ 

اَد َفَقاَل: نِيَرانِِهْم َوَسَألُ   َعَلْيِه َيَقُع فِي َأْيِديُكْم َأْوَفَر َما  "وُه الزَّ
ِ
َلُكْم ُكلُّ َعْظم  ُذكَِر اْسُم اهلل

 
ِ
ُهَما »: ملسو هيلع هللا ىلصَيُكوُن َلْحًما َوُكلُّ َبْعَرة  َعَلٌف لَِدَوابُِّكْم. َفَقاَل َرُسوُل اهلل َفاَل َتْسَتنُْجوا بِِهَما َفإِنَّ

 .(2)«َطَعاُم إِْخَوانُِكمْ 

بالرجيع, فقد يؤدي إلى  أن النهي لغير ذلك, وهو أن االستنجاء بالعظم, أووقيل: 

 لرطوبة, ثم يقع التنجس به, وال يحصل منهما إزالة النجاسة.مالمسته ا

 ( حيث قال1/24وهذا اختيار الخطابي يف معالم السنن ):  والفرق بين

زيدها نجاسة وليس كالحجر األمرين أن الرجيع نجس وإذا القى نجاسة لم يزلها بل ي

 اهـ .الطاهر الذي يتناول األذى فيزيله عن موضعه ويقطعه عن أصله

 

 

       

 

 

                                                           

 (.3740أخرجه البخاري )( 1)

 (.420أخرجه مسلم )( 2)
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 جواز استقبال واستدبار القمرين 

ْبَعِة:) – 00  (1)اْلِقْبَلَة بَِغائٍِط َوََل  َتْسَتْقبُِلوا ََل »: -- بِي َأيُّوَب أَ مِْن َحِديِث  َولِلسَّ

ُبواَبْوٍل، َوَلكِْن َشرِّ   (.(2)«ُقوا َأْو َغرِّ

 الشرح: 

 أصحاب الكتب الستة, مع زيادة أحمد يف مسنده. :أي «وللسبعة»قوله: 

 والحديث مخرج يف الصحيحين وغيرهما بلفظ أطول من هذا:

  فَعْن َأبِي َأيُّوَب األَْنَصاِريِّ 
َّ
ْقبُِلوا إَِذا َأَتْيُتُم الَغائَِط َفالَ َتْستَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

ُبوا ُقوا َأْو َغرِّ ْأَم َفَوَجْدَنا »َقاَل َأُبو َأيُّوَب:  «الِقْبَلَة، َوَلَ َتْسَتْدبُِروَها َولَكِْن َشرِّ َفَقِدْمنَا الشَّ

 .«َنْسَتْغِفُر اهَّللَ َتَعاَلىَمَراِحيَض ُبنَِيْت قَِبَل الِقْبَلِة َفنَنَْحرُِف، وَ 

, من أخوال د بن زيد األنصاري هو خال: «من حديث أبي أيوب »قوله: 

ن المجاهدين يف سبيل اهلل المدينة نزل يف بيته, وهو م ملسو هيلع هللا ىلصالنبي لما قدم و, ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ,.فقد قتل ودفن يف القسطنطينية عند أسوارها 

 كان يرى التحريم. لفظ احتج العلماء على أن أبا أيوب ذا الوهب

معناه وال تستدبروا, وأما من جمد  ويف: «تستقبلوا القبلة بغائط وَل بول َل»قوله: 

يف المسألة, وقال: إنما النهي عن االستقبال, ال االستدبار, فقوله يرد؛ ألن الحديث 

 دال على العموم.

وذلك ألهل المدينة ومن يف جهتها من أهل : «ولكن شرقوا، أو غربوا»قوله: 

                                                           

 . "أو"يف المخطوط  (1)

 (,22, 21, 20)والنسائي  (,0)وأبو داود  (,244)ومسلم  (,304 ,144)أخرجه البخاري ( 2)

 . (421, 410, 414, 414/ 2)وأحمد  (,317)وابن ماجه  (,7)والرتمذي 
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 .اليمن والشام

ل الشمس, أو القمر, وقت قضاء رد على الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم استقبافيه: 

الحاجة, أو كراهية ذلك؛ فإن اْلنسان ال سيما اليمني والشامي إذا لم يستقبل الشمس 

 والقمر, سيستقبل الكعبة.

  قال الشوكاين  ( 1/102يف السيل الجرار):  :واستقبال القبلتين "قوله

 ."والقمرين واستدبارهما

فالنهي عن ذلك ثابت عن جماعة من  أما استقبال القبلة واستدبارها أقول:

وبعض هذه  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة رووا النهي عن استقبالها واستدبارها مرفوعا إلي النبي 

 األحاديث يف الصحيحين وبعضها يف غيرهما.

فعل ذلك فقد عرفناك أن  ملسو هيلع هللا ىلصوحقيقة النهي التحريم وال يصرف ذلك ما روي أنه 

دليل على أنه أراد االقتداء به يف  ال يعارض القول الخاص باألمة إال أن يدل ملسو هيلع هللا ىلصفعله 

ذلك وإال كان فعله خاصا به وهذه المسألة مقررة يف األصول محررة أبلغ تحرير 

وذلك هو الحق كما ال يخفى على منصف ولو قدرنا أن مثل هذا الفعل قد قام ما يدل 

على التأسي به فيه لكان ذلك خاصا بالعمران فإنه رآه وهو يف بيت حفصة كذلك بين 

 لبنتين.

 ملسو هيلع هللا ىلصوأما بيت المقدس فلم يكن فيه إال حديث معقل بن أبي معقل أن رسول اهلل 

وي له الراود ويف إسناده أبو زيد داهنى أن تستقبل القبلتين ببول أو غائط أخرجه أبو 

عن معقل وهو مجهول فال تقوم به حجة ولم يرد يف بيت المقدس غيره وقد نقل 

استقبال بيت المقدس وقيل إنه خاص بأهل بي اْلجماع على عدم تحريم الخطا

 المدينة ومن هو على سمتهم ألن استقبال بيت المقدس يستلزم استدبارهم للكعبة.

وأما ما قيل من أن بيت المقدس يكون له حكم الكعبة بالقياس فهذا القياس من 
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وت تفاأبطل الباطالت ألنه إن كان الجامع الشرف لزم ذلك يف كل محل شريف وإن 

ومسجد قباء ونحوهما وإن كان  ملسو هيلع هللا ىلصرف ويدخل يف ذلك دخوال أوليا مسجده الش

ذلك بجامع أن بيت المقدس قد كان قبلة قبل استقبال الكعبة فقد نسخ ذلك وإن كان 

ذلك لكونه تستقبله اليهود فقد تقرر يف الشريعة األمر بمخالفتهم وأن ذلك شريعة 

 ثابتة وسنة قائمة.

من غرائب أهل الفروع فإنه لم يدل على ذلك دليل ال  وأما استقبال القمرين فهذا

ومن  ملسو هيلع هللا ىلصصحيح وال حسن وال ضعيف وما روي يف ذلك فهو كذب على رسول اهلل 

بين وإن كان ذلك بالقياس على القبلة فقد اتسع الخرق على الراقع ويقال الكذارواية 

النيرات لهذا القائس ما هكذا تورد يا سعد اْلبل وأعجب من هذا إلحاق النجوم 

بالقمرين فإن األصل باطل فكيف بالفرع وكان ينبغي لهذا القائس أن يلحق السماء 

فإن لها شرفا عظيما لكوهنا مستقر المالئكة ثم يلحق األرض ألهنا مكان العبادات 

والطاعات ومستقر عباد اهلل الصالحين فحينئذ يضيق على قاضي الحاجة األرض بما 

 العالم عند قضاء الحاجة. رحبت ويحتاج أن يخرج عن هذا

هل يف إثبات أحكام اهلل من األمور التي يبكي لها تارة التساوسبحان اهلل ما يفعل 

 اهـويضحك منها أخرى. 

 ٹ}يقول: أل , واهلل ألتعظيم شأن القبلة, وأهنا من شعائر اهلل ويف الحديثين: 

 .{ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
علمهم حتى كيفية قضاء   ملسو هيلع هللا ىلص نبي تمام الدين وكماله, إذ أن الويف الحديثين: 

 الحاجة, وآداب ذلك.

 ملسو هيلع هللا ىلص -رد على المعتزلة, والجهمية, ومن إليهم, الذين يزعموا بأن النبي ويف هذا: 

 يتعلق بباب األسماء والصفات. مالم يبينوا  - ملسو هيلع هللا ىلص -, وأصحاب النبي -
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 من أتى البول أو الغائط فليستتر 

  :َعائَِشةَ َوَعْن ) – 07
َّ
َرَواُه َأبُو  .(1)«َمْن َأَتى اْلَغائَِط َفْلَيْسَتتِرْ »َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ النَّبِي

  (.َداُودَ 

  الشرح: 

 حكم االستتار عند قضاء الحاجة: ساق المصنف الحديث لبيان 

 ا الحديث ألبي هريرة ـ, وإنموهم الحافظ يف نسبته لعائشة و

ميري الُحرباين, (, والحديث إسناده ضعيف, فيه حصين الح32عند أبي داود )

َمِن اْكَتَحَل َفْلُيوتِْر، َمْن َفَعَل َفْقَد َأْحَسَن، َوَمْن ََل َفاَل » :والحديث أخرج أبو داود بلفظ

َحَرَج، َوَمْن اْسَتْجَمَر َفْلُيوتِْر، َمْن َفَعَل َفَقْد َأْحَسَن، َوَمْن ََل َفاَل َحَرَج، َوَمْن َأَكَل َفَما 

َل َفْليَْلِفْظ، َوَما ََلَك بِِلَسانِِه َفْليَْبَتِلْع، َمْن َفَعَل َفَقْد َأْحَسَن َوَمْن ََل َفاَل َحَرَج، َوَمْن َأَتى  َتَخلَّ

يْطَ  اَن َيْلَعُب اْلَغائَِط َفْلَيْستَتِْر، َفإِْن لَْم َيِجْد إَِلَّ َأْن َيْجَمَع َكثِيبًا ِمْن َرْمٍل َفْلَيْستَْدبِْرُه، َفإِنَّ الشَّ

 .«َبنِي آَدَم، َمْن َفَعَل َفَقْد َأْحَسَن َوَمْن ََل َفاَل َحَرَج  بَِمَقاِعدِ 

 أحاديث االستتار عند قضاء الحاجة يف الصحيحين من حديث اْبِن َعبَّاس  و

 
ُّ
ا أَ »بَِقْبَرْيِن, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َمرَّ النَّبِي َباِن فِي َكبِيرٍ، َأمَّ َباِن، َوَما ُيَعذَّ ُهَما َلُيَعذَّ َحُدُهَما إِنَّ

ا اْلَخُر َفَكاَن َيْمِشي بِالنَِّميَمةِ   . (2)«َفَكاَن َلَ َيْستَتُِر ِمَن الَبْوِل، َوَأمَّ

 اْلُخْدِريِّ ا جاء يف صحيح مسلم من مو
  - حديث َأبِي َسِعيد 

ِ
 - ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

ُجِل، َوََل اْلَمْرأَ »َقاَل:  ُجُل إَِلى َعْوَرِة الرَّ ُجُل ََل َينُْظُر الرَّ ُة إَِلى َعْوَرِة اْلَمْرَأِة، َوََل ُيْفِضي الرَّ

                                                           

عن أبي هريرة وليس عن عائشة, ويف سنده أبو سعيد الحرباين مجهول, ومثله  (32)جه أبو داود أخر( 1)

 .(7وضعفه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود )حصين الحرباين. 

 (.202(, ومسلم )217أخرجه البخاري )( 2)
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ُجِل فِي َثْوٍب َواِحٍد، َوََل ُتْفِضي اْلَمْرَأُة إَِلى اْلَمْرَأِة فِي الثَّْوِب اْلَواِحدِ   . (1)«إَِلى الرَّ

,  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قد أمر و , َأنَّ بتغطية الفخذ, كما يف سنن الرتمذي من حديث َجْرَهد 

 
َّ
  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

ُّ
َها ِمَن الَعْوَرةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ بِِه َوُهَو َكاِشٌف َعْن َفِخِذِه, َفَقاَل النَّبِي  «َغطِّ َفِخَذَك َفإِنَّ

 .وسنده ضعيف وله شواهد (2)

ؤدي إلى فمن باب أولى تغطية العورة المغلظة, ال سيما مع خروج الغائط الذي ي

 .خروج الريح, وسماع الصوت

ُجاَلِن َيْضرِبَاِن » : ديث أبي سعيد( من ح12ويف سنن أبي داود ) ََل َيْخُرُج الرَّ

َثاِن، َفإِنَّ اهَّللَ  , َقاَل َأُبو َداُوَد:  «َيْمُقُت َعَلى َذلَِك  اْلَغائَِط َكاِشَفيِْن َعْن َعْوَرتِِهَما َيَتَحدَّ

ار  "  ."َهَذا َلْم ُيْسنِْدُه إاِلَّ ِعْكِرَمُة بُْن َعمَّ

 عن ضدها, بل يف حديث ابن عباس  اوهنيً  وفعاًل  قواًل  وأحاديث االستتار كثيرة

َقاَل:  ما يدل على أن عدم التسرت من كبائر الذنوب ففي الصحيحين َعِن اْبِن َعبَّاس  

 
ُّ
ا َأَحُدُهَما »بَِقْبَرْيِن, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ النَّبِي َباِن فِي َكبِيرٍ، َأمَّ َباِن، َوَما ُيَعذَّ ُهَما َلُيَعذَّ َفَكاَن َلَ إِنَّ

ا اْلَخُر َفَكاَن َيْمِشي بِالنَِّميَمةِ  َها  «َيْسَتتُِر ِمَن الَبْوِل، َوَأمَّ ُثمَّ َأَخَذ َجِريَدًة َرْطَبًة, َفَشقَّ

, لَِم َفَعْلَت َهَذا؟ َقاَل: 
ِ
ُه »نِْصَفْيِن, َفَغَرَز فِي ُكلِّ َقْبر  َواِحَدًة, َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل َلَعلَّ

 .(3) «ُف َعنُْهَما َما َلْم َيْيَبَساُيَخفِّ 

 .واهلل الموفق .من الفوارق بين اْلنسان والحيوان التسرت حال قضاء الحاجةو

       

                                                           

 (.337أخرجه مسلم )( 1)

حمه اهلل كما يف صحيح الرتمذي, وجاء عن ابن (, وصححه األلباين ر2007أخرجه الرتمذي )( 2)

 عباس رضي اهلل عنهما, وعن محمد بن جحش رضي اهلل عنه.

 (.202(, ومسلم )214أخرجه البخاري ) (3)
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 ما يقول إذا فرغ من قضاء الحاجة

  , َوَعنَْها) – 00
َّ
 .(1)«ُغْفَراَنَك »: َكاَن إَِذا َخَرَج مِْن اْلَغائِِط َقاَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ النَّبِي

َحُه َأُبوأَ  , َواْلَحاكِمُ  ْخَرَجُه اْلَخْمَسُة, َوَصحَّ   (.َحاتِم 

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان الذكر الذي يقال عند الفراغ من قضاء الحاجة

يف إسناده يوسف بن أبي بردة, مجهول, وعلى تضعيف هذا  :والحديث ضعيف

على  مام األلباين وغير واحد من أهل العلم, واْل الحديث اْلمام الوادعي 

تحسينه, وكذلك شيخنا يحيى بن علي الحجوري, لكن على مقتضى القواعد 

 ذكر يف الخروج من الخالء. ملسو هيلع هللا ىلصالحديثية الحديث ضعيف, ولم يثبت عن النبي 

 .أي وعن عائشة  :«وعنها»قوله: 

  .أي من المكان بعد قضاء حاجته: «كان إذا خرج من الغائط»قوله: 

ْحَراِء. َلكِنَّ اْلُمَراَد َأَعمُّ مِنْهُ  :يف سبل السالم قال الصنعاين   َوَلْو َكاَن فِي الصَّ

 .أي أطلب غفرانك : «غفرانك»قال: قوله: 

 يف هذا الموطن:  االستغفارواختلف العلماء يف سبب 

 ملسو هيلع هللا ىلص -َواْستِْغَفاُرُه قِيَل:  :(114/ 1سبل السالم ) قال الصنعاين يف السبل - 

َنَُّه َكاَن َيْذُكُر اهلَل َعَلى ُكلِّ َأْحَيانِِه, َفَجَعَل مِْن َتْركِِه 
ِ
 َوْقَت َقَضاِء اْلَحاَجِة,؛ أل

ِ
لِِذْكِر اهلل

                                                           

« عمل اليوم والليلة»والنسائي يف  (,300)وابن ماجه  (,0)والرتمذي  (,30)أخرجه أبو داود ( 1) 

وفيه يوسف بن أبي بردة مجهول.  (,172)والحاكم  (,1444)وابن حبان  (,422)وأحمد  (,00)

(, وحسنه شيخنا يحيى الحجوري حفظه 23وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )

 واألظهر على القواعد الحديثية ضعفه.   اهلل كما سمعناه منه, وضعفه شيخنا مقبل رحمه اهلل.
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ْستِْغَفاِر. 
ِ
ُه َعَلى َنْفِسِه َذْنًبا, َفَتَداَرَكُه بِاال  فِي تِْلَك اْلَحاِل َتْقِصيًرا, َوَعدَّ

ِ
َتْرَكُه لِِذْكِر اهلل

تِي َأْنَعَم بَِها َعَلْيِه, َفَأْطَعَمُه ُثمَّ َهَضَمُه, َوقِيَل: َمْعنَاُه  التَّْوَبُة مِْن َتْقِصيِرِه فِي ُشْكِر نِْعَمتِِه الَّ

َل ُخُروَج اأْلََذى مِنُْه, َفَرَأى ُشْكَرُه َقاِصًرا َعْن ُبُلوِغ َحقِّ َهِذِه النِّْعَمِة, َفَفِزَع إَلى  ُثمَّ َسهَّ

ْستِْغَفاِر مِنْهُ 
ِ
 .اال

إَذا َخَرَج ِمْن اْلَخاَلِء  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َهَذا َأْنَسُب لُِيَوافَِق َحِديَث َأَنس  َقاَل: وَ 

ِه الَِّذي َأْذَهب َعنِّي اَْلََذى َوَعاَفانِي  .(1) َرَواُه ابُْن َماَجهْ  «َقاَل: اْلَحْمُد لِلَّ

اَلُم  -ُنوٍح »َوَوَرَد فِي َوْصِف  ُه َكاَن َيُقوُل ِمْن ُجْمَلِة ُشْكرِِه بَْعَد : -َعَلْيِه السَّ َأنَّ

ِه الَِّذي َأْذَهَب َعنِّي اَْلََذى َوَلْو َشاَء َحَبَسُه فِي  - ملسو هيلع هللا ىلص -؛ َوَقْد َوَصَفُه  «اْلَغائِِط: اْلَحْمُد لِلَّ

َمًعا َولَِما اَل َنْعَلُمُه, َعَلى بَِأنَُّه َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا. ُقْلت: َوُيْحَتَمُل َأنَّ اْستِْغَفاَرُه لأِْلَْمَرْيِن 

ِز َلْم َيْتُرْكُه بَِقْلبِِه.  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَُّه َقْد ُيَقاُل إنَُّه  ْكَر بِلَِسانِِه َحاَل التََّبرُّ  اهـَوإِْن َتَرَك الذِّ

 :حكم ذكر دعاء اخلروج من اخلالء 

 يثبته جمهور المحدثين ويضعفه بعضهم وهو الصحيحدعاء الخروج من الخالء 

 .ثبوته فحكمة االستحباب ال الوجوبوعلى القول ب

 .واهلل الموفق

 

           

  

                                                           

 يل بن مسلم المكي متفق على ضعفه .( ويف سنده إسماع301أخرجه ابن ماجه )  (1)
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 في كل واحد من السبيلين بثالثة أحجار االستنجاء

 "َقاَل:  -  - َوَعِن اْبِن َمْسُعود  ) – 100
ُّ
اْلَغائَِط, َفَأَمَرنِي َأْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَتى النَّبِي

, َفَوَج  َفَأَخَذُهَما َوَأْلَقى  .َفَأَتْيُتُه بَِرْوَثة   .ْدُت َحَجَرْيِن, َوَلْم َأِجْد َثالًِثاآتَِيُه بَِثاَلَثِة َأْحَجار 

ْوَثَة, َوَقاَل:   .َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ  .(1)«ِرْكٌس  َهَذا» الرَّ
ُّ
اَرُقْطنِي اْئتِنِي »: َزاَد َأْحَمُد, َوالدَّ

 (.(2)«بَِغْيرَِها

  الشرح: 

 .بعض آداب االستنجاءساق المصنف الحديث لبيان 

                                                           

 .(124)أخرجه البخاري ( 1) 

ائتني » ,وأما لفظ أحمد والدارقطني أيًضا ,واللفظ له (,147)والدارقطني  (,4200)أخرجه أحمد ( 2) 

لهذا الحديث من علقمة بن  -وهو الَسبيعي  -وهي زيادة تصح إن ثبت سماع أبي إسحاق «. بحجر

. (1/220) "الفتح "قد أثبته الكرابيسي فيما نقله الحافظ ابن حجر يف و ,-وهو النخعي  -قيس 

. ورجال اْلسناد ثقات رجال "أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيًئا": وقال أبو حاتم وأبو زرعة

َواَيَتاِن من َطِريق أبي " (:343-2/342قال ابن الملقن يف البدر المنير )الشيخين.  َوَهاَتاِن الرِّ

 فِي َهَذا اْلَباب (سكت)ن َعْلَقَمة َوقد عَ  ,إِْسَحاق
ّ
 َواْلَبْيَهِقي

ّ
اَرُقْطنِي َوِهي ُمنَْقطَِعة فِيَما َبين أبي  ,َعنَْها الدَّ

« : مراسيله»َقاَل اْبن أبي َحاتِم فِي إِْسَحاق وعلقمة؛ َفإِنَُّه لم يسمع مِنُْه َشْيئا بِإِْقَراِرِه َعَلى َنفسه بذلك. 

د بن بشار ,وثنا أبي (َقاَل:)ْرَعة: لم يسمع من َعْلَقَمة َشْيئا َقاَل أبي َوَأُبو ز نَا  ,َنا ُأميَّة بن َخالِد ,َنا ُمَحمَّ

. "صدق"َعْلَقَمة َقاَل:  (من)لم تسمع  (إِنَّك)َيُقول:  (ُشْعَبة)ُشْعَبة: َقاَل رجل ألبي إِْسَحاق الهمذاين: 

َية َأْخمَ   فِي َباب الدِّ
ّ
َنَُّه "اس: َوَقاَل اْلَبْيَهِقي

ِ
. "َولم يسمع مِنْهُ  (َرآهُ )َأُبو إِْسَحاق َعن َعْلَقَمة ُمنَْقطع؛ أل

 :
ّ
ثم قال ابن الملقن: . "إِْسَحاق من َعْلَقَمة َشْيئا (َأُبو)لم يسمع "َوَقاَل َأْحمد بن عبد اهلل اْلعجلِي

ل فِي َهَذا الَحِديث: َحدثنِي َعْلَقَمة َعن َأُبو إِْسَحاق َيُقو"«: المدلسين»َلكِن َقاَل اْلَكَرابِيِسي فِي كتاب "

  اهـ ."عبد اهلل؛ َفَهَذا َتْصِريح أبي إِْسَحاق من َعْلَقَمة

 التصريح يف الكتاب لعله وهم من بعض النساخ السيما مع الجزم أنه لم يسمع. أقول:     
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 . ملسو هيلع هللا ىلصأسلم بالنبي  الهذلي, من أوائل من هو أبو عبد الرحمن: «ابن مسعود»قوله: 

 ْبُن َمْسُعود  
ِ
َلَقْد »أنه قال:  وقد ثبت يف صحيح ابن حبان من حديث َعْبُد اهلل

 .يف سبيل اهلل  وقد أوذي .(1) «رأيُتني ساِدس ستٍة َما َعَلى اَلرِض ُمسِلٌم غيُرنا

, َقاَل: ُكنُْت َأْرَعى َغنًَما لُِعْقَبَة ْبِن َأبِي  حديث اْبِن َمْسُعود   من :مسند أحمد ويف

 
ِ
, َفَمرَّ بِي َرُسوُل اهلل

, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُمَعْيط  ؟  "َوَأُبو َبْكر  َقاَل: ُقْلُت:  "َيا ُغاَلُم, َهْل مِْن َلَبن 

َفَأَتْيُتُه بَِشاة , َفَمَسَح  "مِْن َشاة  َلْم َينُْز َعَلْيَها اْلَفْحُل؟ َفَهْل  "َنَعْم, َوَلكِنِّي ُمْؤَتَمٌن, َقاَل: 

ْرِع:  , ُثمَّ َقاَل لِلضَّ , َفَشِرَب, َوَسَقى َأَبا بَْكر   "اْقلِْص  "َضْرَعَها, َفنََزَل َلَبٌن, َفَحَلَبُه فِي إَِناء 

, َعلِّْمنِي مِْن َهَذا اْلَقْوِل, َقاَل: َفَقَلَص, َقاَل: ُثمَّ َأَتْيُتُه َبْعَد َهَذا, َفُقْلُت: يَ 
ِ
ا َرُسوَل اهلل

 . (2) «َيْرَحُمَك اهَّللُ، َفإِنََّك ُغَليٌِّم ُمَعلَّمٌ »َفَمَسَح َرْأِسي, َوَقاَل: 

من حديث َعِن اْبِن َمْسُعود , َأنَُّه َكاَن َيْجَتنِي ِسَواًكا مَِن  :ويف مسند أحمد أيًضا

يُح َتْكَفُؤُه, َفَضِحَك اْلَقْوُم مِنُْه, َفَقاَل َرُسوُل  اأْلََراِك, َوَكاَن َدقِيَق  اَقْيِن, َفَجَعَلِت الرِّ السَّ

 
ِ
ِة َساَقْيِه, َفَقاَل:  «ِممَّ َتْضَحُكوَن؟»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل , مِْن ِدقَّ

ِ
 اهلل

َّ
َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه، »َقاُلوا: َيا َنبِي

                                                           

قات الحسان (, وصححه اْلمام االلباين كما يف التعلي0042أخرجه ابن حبان يف صحيحه )( 1)

 يف المجمع  -أي مسند أبي يعلي -(, وقال: لم أرُه يف المسند0022)
ُّ
المطبوع , وال أورده الهيثمي

( معزوًا إال للطرباينِّ والبزار! فإن كان يف المسند؛ فيكون يف الكبير منه, لكّن الحافظ لم 270/ 0)

 114/ 12وهذا قد أخرجه يف المصنف ) ُيوِردُه يف المطالب العالية. وأبو يعلى رواه عن ابن أبي شيبة

(. وإسناُده صحيح , 27/7404/ 0(, والطرباين )247/2404/ 3(, والبزار )12273/ 112ـ 

 رجاله رجاُل الصحيح.

وبقية  -وهو ابن أبي النجود-(, والحديث إسناده حسن من أجل عاصم 3207أخرجه أحمد )( 2)

ش فمن رجال البخاري, وأخرج له مسلم يف رجاله ثقات رجال الشيخين, غير أبي بكر بن عيا

( من طريق أبي بكر بن عياش, 0041ابن حبيش األسدي, وأخرجه ابن حبان ) . زر: هو"المقدمة"

 هبذا اِْلسناد. وهو يف الصحيح المسند مما ليس يف الصحيحين.
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 .(1) «َلُهَما َأْثَقُل فِي اْلِميَزاِن ِمْن ُأُحدٍ 

بأن يقرأ القرآن على  ملسو هيلع هللا ىلص, وأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلصحفظ القرآن على عهد النبي  ممنوهو 

 ,  ْبِن َمْسُعود , َأنَّ َأَبا َبْكر 
ِ
قراءته, كما يف سنن ابن ماجه وغيره من حديث َعْن َعْبِد اهلل

 
ِ
َراُه َأنَّ َرُسوَل اهلل ا َكَما ُأْنِزَل، َفْلَيْقَرْأُه َمْن َأَحبَّ َأْن َيْقَرَأ الْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوُعَمَر, َبشَّ ُقْرآَن َغضًّ

 .(2)«َعَلى قَِراَءِة اْبِن ُأمِّ َعْبدٍ 

 ومن دعائه ما ثبت يف مسند أحمد, 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَعْن اْبِن َمْسُعود , َقاَل: َدَخَل َرُسوُل اهلل

, َوُعَمَر, َوإَِذا اْبُن َمْسُعود  ُيَصلِّي, وَ  إَِذا ُهَو َيْقَرُأ النَِّساَء, اْلَمْسِجَد, َوُهَو َبْيَن َأبِي بَْكر 

 
ُّ
: ملسو هيلع هللا ىلصَفاْنَتَهى إَِلى َرْأِس اْلِماَئِة, َفَجَعَل اْبُن َمْسُعود  َيْدُعو, َوُهَو َقائٌِم ُيَصلِّي, َفَقاَل النَّبِي

ا َكَما ُأنْ », ُثمَّ َقاَل: «ُتْعَطهْ  اْسَأْل ُتْعَطْه، اْسَأْل » ُه َأْن َيْقَرَأ اْلُقْرآَن َغضًّ ِزَل، َفْلَيْقَرْأُه َمْن َسرَّ

َرُه, َوَقاَل َلُه: َما َسَأْلَت اهلَل «بِِقَراَءِة اْبِن ُأمِّ َعْبٍد  , لُِيَبشِّ ا َأْصَبَح َغَدا إَِلْيِه َأُبو َبْكر  , َفَلمَّ

, َونَِعيًما اَل َينَْفُد,  د  اْلَباِرَحَة؟ َقاَل: ُقْلُت: اللُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك إِيَماًنا اَل َيْرَتدُّ َوُمَراَفَقَة ُمَحمَّ

َفِقيَل َلُه إِنَّ َأَبا بَْكر  َقْد َسَبَقَك, َقاَل: َيْرَحُم اهلُل َأبَا  فِي َأْعَلى َجنَِّة اْلُخْلِد, ُثمَّ َجاَء ُعَمُر 

, إاِلَّ َسَبَقنِي إَِلْيهِ  , َما َسَبْقُتُه إَِلى َخْير  َقطُّ  .(3)"َبْكر 

أراد أن يأيت الغائط, لقضاء حاجته, وجاء  :أي «الغائط ملسو هيلع هللا ىلصأتى النبي »قوله: 

 بالفعل الماضي أتى, لبيان تحقق الفعل.

الرسالة ب بشر يصيبه ويعرتيه ما يعرتي البشر, وإنما أكرمه اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي فيه: و

 والنبوة.

 .اأي طلب مني والطلب من األعلى يسمى أمرً  :«فأمرين»قوله: 

                                                           

 (.730(, وحسنه اْلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )3000أخرجه أحمد )( 1)

 (.007(, وحسنه اْلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )137أخرجه ابن ماجه )( 2)

 (. 722(, وحسنه اْلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )4340أخرجه أحمد )( 3)
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 .تخدمها لالستنجاءأي ليس: «أن آتيه بثالث أحجار» قوله: 

 إعانة الفاضل وما يف بابه.فيه: ف

 جواز االستخدام للغير, وجواز االستعانة فيما يقدر عليه.فيه: و

 أن الحجارة هي المتعينة يف إزالة النجاسة.فيه: و

وهذا قد يقع, وال سيما : «ولم أجد الثالثة، فأتيته بروثةفوجدت حجرين » قوله:

 ة, فربما ال توجد فيها الحجارة.يف المناطق التي ليست بجبلي

ألن االستنجاء إنما يكون بالحجارة, وأما الروث : «فأخذهما وألقى الروثة»قوله: 

 .القول فيهماوالعظم فقد تقدم 

 له. ةأن المال الحرام ليس بمال شرعي, وال حرمفيه: و إنكار المنكر.فيه: و

غير ذلك, والذي معناه نجس, وقيل: قال بعضهم: : «فقال: هذا ركس»قوله: 

يظهر أهنا ليست بنجس, وإنما هي من المستقذرات, إال إذا كانت من روث اْلنسان, 

 فإن روث اْلنسان إذا أصابته الرطوبة كان نجًسا حتى وإن لحقه اليباس قبل ذلك.

 يف صحيحه. :أي «أخرجه البخاري»قوله: 

ضعيفة, يف إسنادها  وهذه الزيادة: «ائتني بغيرهما»وزاد أحمد والدارقطني: قوله: 

انقطاع, فإهنا من طريق أبي إسحاق عن علقمة بن قيس, وقد نص الحفاظ أنه لم 

 شعبه, وأبو زرعة, وابن المديني, والربديجي, وغيرهم. قاله: يسمع منه

شيبة إبراهيم بن عثمان, شديد الضعف,  أن أباوعند الدارقطني علة أخرى وهي: 

 د ليس فيها إال العلة السابقة. لكن أخرجه من طريق أخرى بلفظ أحم

  :؟االستنجاء حبجرينيف إشكال 

ليس عندنا أنه لم يستنِج إال بحجرين, فلعل بعضها كان كبيًرا فاستخدمه قالوا: 

 مرتين, وهذا قول ظاهر.
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  :حكم االستنجاء بثالثة أحجار للغائط وللبول 

 ( 117/ 1قال الصنعاين يف سبل السالم):  بِيَلْيِن, َوَهِذِه الثَّاَل ََحِد السَّ
ِ
َثُة أل

َوُيْشَتَرُط لِْْلَخِر َثاَلَثٌة َأْيًضا َفَتُكوُن ِستًَّة لَِحِديث  َوَرَد بَِذلَِك فِي ُمْسنَِد َأْحَمَد, َعَلى َأنَّ 

َأْحَجار  َمَع  َما َعلَِم َأنَُّه َطَلَب ِستَّةَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -فِي النَّْفِس مِْن إْثَباِت ِستَِّة َأْحَجار  َشْيًئا, َفإِنَُّه 

ِر َذلَِك مِنُْه, َمَع َأبِي ُهَرْيَرَة  ]َمْن َأَتى َوَغْيِرِهَما؛ َواأْلََحاِديُث بَِلْفِظ  "َواْبِن َمْسُعود   "َتَكرُّ

ا َفإِنَّهَ  «إَذا َذَهَب َأَحُدُكْم إَلى اْلَغائِِط َفْلَيْستَطِْب بَِثاَلَثِة َأْحَجارٍ »َكَحِديِث َعائَِشَة:  اْلَغائَِط[

 
ّ
اَرُقْطنِي , َوَأبِي َداُود َوالدَّ ُّ

, َوَقاَل: إْسنَاُدُه َحَسٌن (1)ُتْجِزُئ َعنُْه ِعنَْد َأْحَمَد, َوالنََّسائِي

ُبِر, َوَخاِرِج اْلُقُبِل ُياَلِزُمُه.  َصِحيٌح, َمَع َأنَّ اْلَغائَِط إَذا ُأْطلَِق َظاِهًرا فِي َخاِرِج الدُّ

ُه »َثابِت   َوفِي َحِديِث ُخَزْيَمَة ْبنِ  ْستَِطاَبِة َفَقاَل: بَِثاَلَثِة َأْحَجاٍر  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ
ِ

ُسئَِل َعْن اَل

َؤاُل َعامٌّ لِْلَمْخَرَجْيِن َمًعا َأْو َأَحِدِهَما, (2)َأْخَرَجُه َأُبو َداُود «َلْيَس فِيَها َرِجيعٌ  , َوالسُّ

 «ُأِمْرَنا َأْن ََل َنْكَتِفَي بُِدوِن َثاَلَثِة َأْحَجارٍ »: َواْلَمَحلُّ َمَحلُّ اْلَبَياِن, َوَحِديُث َسْلَماَن بَِلْفظِ 

 َوُهَو ُمْطَلٌق فِي اْلَمْخَرَجْيِن.

ُتُه َفُيْبَحُث َعنُْه.  َأْخَرَجُه َأْحَمُد, َواَل َأْدِري َما ِصحَّ
تََّة َفلَِحِديث   َوَمْن اْشتََرَط السِّ

 ُثمَّ َتَتبَّْعت اأْلََحاِديَث اْلَواِرَدَة فِي 
َ
, َوالنَّْهِي َعْن َأَقلَّ مِنَْها, َفإَِذا ِهي اأْلَْمِر بَِثاَلَثِة َأْحَجار 

, َوبِلَ  ْستِنَْجاِء بَِأَقلَّ مِْن َثاَلَثِة َأْحَجار 
ِ
ُبِر, َفإِنََّها بَِلْفِظ النَّْهِي َعْن اال ْفِظ ُكلَُّها فِي َخاِرِج الدُّ

ْستِْجَماِر: 
ِ
ِح:  «َفْليَْسَتْجِمْر َثاَلًثاإَذا اْسَتْجَمَر َأَحُدُكْم »اال َأْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َنَهى »َوبَِلْفِظ التََّمسُّ

َح بَِعْظمٍ   .«ُيَتَمسَّ

ْستِنَْجاُء ُلَغًة: إَزاَلُة النَّْجِو َوُهَو اْلَغائُِط, َواْلَغائُِط: كِنَاَيٌة َعْن 
ِ
إَذا َعَرْفت َهَذا َفاال

ُبِر, َكَما َغِة, َفِفي اْلَقاُموِس النَّْجُو: َما  اْلَعِذَرِة, َواْلَعِذَرُة َخاِرُج الدُّ ُيِفيُد َذلَِك َكاَلُم َأْهِل اللُّ

                                                           

 ( ويف سنده مسلم بن قرط ال يعرف .44( والنسائي )24111( وأحمد )40أخرجه أبو داود )  (1)

 ( .41و داود )أخرجه أب  (2)
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َح بِاْلَحَجِر, َوفِيِه  , َواْستَنَْجى: اْغَتَسَل بِاْلَماِء, َأْو َتَمسَّ
َيْخُرُج مِْن اْلَبْطِن مِْن ِريح  َأْو َغائِط 

ِء اْسَتَطاَب: اْسَتنَْجى, َواْستَْجَمَر: اْستَنَْجى؛ َوفِيِه ا
ْ
ي َزاَلِة الشَّ ُح: إْمَراُر اْلَيِد ِْلِ لتََّمسُّ

ائِِل َأْو اْلُمَتَلطِِّخ.   السَّ

 َعْن َأَقلَّ مِنَْها إالَّ 
ُ
ِه َأنَّ الثَّاَلَثَة اأْلَْحَجاَر َلْم َيِرْد اأْلَْمُر بَِها, َوالنَّْهي  َفَعَرْفت مِْن َهَذا ُكلِّ

ُبِر اَل َغْيُر, َوَلْم َيْأِت بَِها َدلِيٌل فِي َخاِرِج اْلُقُبِل, َواأْلَْصُل َعَدُم  فِي إَزاَلِة ُخُروِج الدُّ

َكِر, َفَيْكِفي فِيِه َواِحَدٌة َمَع َأنَّ  ََثِر اْلَبْوِل مِْن الذَّ
ِ
َزاَلُة أل ُه َقْد التَّْقِديِر بَِعَدد , َبْل اْلَمْطُلوُب اْْلِ

ُبرِ  ْحَفَتْيِن, َما َذاَك َوَرَد َبَياُن اْستِْعَماِل الثَّاَلِث فِي الدُّ : بَِأنَّ َواِحَدًة لِْلَمْسُرَبِة, َواْثنََتْيِن لِلصَّ

ْختَِصاِصِه بَِها. 
ِ
  اهـإالَّ ال

 واهلل أعلم.
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 النهي عن االستنجاء بالعظم والروث

 -- َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ) – 101
ِ
,  (1)َجىَنَهى َأْن ُيْستَنْ  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ َرُسوَل اهلل بَِعْظم 

َرانِ »َوَقاَل:  ,َأْو َرْوث   ُهَما ََل ُيطَهِّ َحهُ  َرَواهُ  .(2)«إِنَّ ُّ َوَصحَّ
اَرُقْطنِي   (.الدَّ

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن االستنجاء بالروث

أن النبي "هذه الفقرة يشهد لها ما تقدم.  :«نهى أن يستنجى بعظم أو روث»قوله: 

 , فهذه ثابتة لشواهدها الكثيرة."ن يستنجى بعظم, أو روثهنى أ ملسو هيلع هللا ىلص

  .هذه اللفظة غير ثابتة .«إنهما َل يطهران» قوله:ف

 وقد تقدم الكالم على أحكام الحديث فال داعي للتكرار 

 .واهلل أعلم ,

 

 

 

 

       

 

 

                                                           

 ."يستجمر"يف المخطوط   (1)

يف إسناده يعقوب بن حميد بن  ,والحديث ضعيف ,وقال: إسناد صحيح (122)أخرجه الدارقطني ( 2)

 .(2/320)وكالهما ضعيف. وضعفه ابن الملقن يف البدر المنير  ,وسلمة بن رجاء ,كاسب
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 التنزه من البول

  َقاَل: َقاَل َرُسوُل  -  - َأبِي ُهَرْيَرةَ  َوَعنْ ) – 102
ِ
اْسَتنِْزُهوا ِمَن »: ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل

َة َعَذاِب اْلَقْبرِ ِمنْهُ    َرَواهُ  .(1) «اْلَبْوِل، َفإِنَّ َعامَّ
ُّ
اَرُقْطنِي   (.الدَّ

ْسنَادِ  َصِحيُح  َوُهوَ  .(2) «َأْكَثُر َعَذاِب اْلَقْبرِ ِمَن اْلَبْولِ »: َولِْلَحاِكمِ ) – 103  (.اْْلِ

                                                           

َواُب ُمرْ "وقال عقبه:  (,444)أخرجه الدارقطني ( 1)  والحديث ضعيف يف إسناده محمد بن . "َسٌل الصَّ

( 42ويف علل ابن أبي حاتم ). "وخربه منكر ,ال يعرف": قال الذهبي يف الميزان الصباح السمان.

 َقاَل: "قال: 
َّ
...أنس: أنَّ النبي َة "وسألُت َأبِي َوَأَبا ُزْرَعَة َعْن حديث  اْسَتنِْزُهوا مَِن البَْوِل؛ فإِنَّ َعامَّ

: َقاَل َأبِي: . "َقْبِر مَِن الَبْوِل؟َعَذاِب ال د  ثنا َأُبو َسَلمة"َقاَل َأُبو ُمَحمَّ اد ,بِهِ  ,حدَّ َعِن  ,َعْن ُثَمامة ,َعْن حمَّ

 
ِّ
اد"َوَقاَل َأُبو ُزْرَعَة: . "ُمْرَسًل؛ َوَهَذا أشَبُه ِعنِْدي ,النبي  ,َعْن َأنَس   ,َعْن ُثَمامة ,المحفوُظ: َعْن حمَّ

ر َأُبو َس  أما "وفيه  (,202)ومسلم  (,214). ويشهد له حديث ابن عباس عند البخاري "َلمةوقصَّ

 .(270وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف اْلرواء ). "أحدهما كان ال يسترت من بوله

وال أعرف له  ,صحيح على شرط الشيخين: »وقال (,423)والحاكم  (,347)أخرجه ابن ماجه ( 2) 

له أبو حاتم بالوقف, إال أنه له شواهد يصح هبا, منها حديث أنس أخرجه وأع«. ولم يخرجاه ,علة

, والحاكم (444)وقال: والمحفوظ مرسل. وحديث ابن عباس عند الدارقطني  (,420)الدارقطني 

(, 270وقد صححه اْلمام األلباين يف اْلرواء )ويف إسناده أبو يحيى القتات ضعيف.  (424)

(. وقال اْلمام الوادعي رحمه اهلل يف أحاديث معلة 114)المنير وصححه ابن الملقن يف البدر 

ولكن الحافظ يف  ,هذا حديث ظاهر سنده إنه على شرط الشيخين(: 422ظاهرها الصحة )

اهـ والحديث يف  : وأعله أبو حاتم وقال: إن رفعه باطل.(104ص1ج)يقول  "التلخيص الحبير"

عن حديث رواه عفان, عن أبي عوانة, عن األعمش, قال ابن أبي حاتم: سألت أبي  (1071)العلل 

قال أبي: هذا حديث «. أكثر عذاب القرب يف البول»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي صالح, عن أبي هريرة, عن النبي 

 "العلل المفردة" : وحكى الرتمذي يف"مصباح الزجاجة"باطل يعني رفعه. اهـ وقال البوصيري يف 

. وقال "مصباح الزجاجة"( من 101ص1ـ )جعن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح. اه

 ."صحيح  "الدارقطني: 
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  الشرح: 

  وجوب التنزه من البول. ساق المصنف الحديث لبيان

مر على قربين فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيحين, أن النبي  بن عباس اويشهد له حديث 

, ويف "ما ليعذبان, وما يعذبان يف كبير: فأما أحدهما: فكان ال يسترت من بولهإهن"

ْحَمِن ْبِن َحَسنَ "ال يستنزه من بوله"رواية:  َة, . ويشهد للفظ األول, ما جاء َعْن َعْبِد الرَّ

 
ِّ
َفَخَرَج َوَمَعُه َدَرَقٌة ُثمَّ اْسَتَتَر بَِها, ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: اْنَطَلْقُت َأَنا َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاِص, إَِلى النَّبِي

 َأَلْم َتْعَلُموا َما َلِقيَ »َباَل, َفُقْلنَا: اْنُظُروا إَِلْيِه َيُبوُل َكَما َتُبوُل اْلَمْرَأُة, َفَسِمَع َذلَِك, َفَقاَل: 

َصاِحُب َبنِي إِْسَرائِيَل، َكاُنوا إَِذا َأَصاَبُهُم اْلَبْوُل َقَطُعوا َما َأَصاَبُه اْلَبْوُل ِمنُْهْم، َفنََهاُهْم 

َب فِي َقْبرِهِ   .(1) «َفُعذِّ

 .من البول من أسباب عذاب القربأن عدم التنزه أو االستتار  الشاهد:

لهذه األحاديث وما يف باهبا,   وفيه أن إزالة النجاسة فرض, وهو قول الشافعي

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -وذهب مالك إلى عدم ذلك, وقوله مخالف للثوابت من حديث رسول اهلل 

 الكتاب, والسنة, واْلجماع.بت عذاب القرب, وهو ثابت اثبإويف الحديث 

 .والشيعة ولم يخالف يف ذلك إال المعتزلة, ومن نحا نحوهم من العقالنيين

فإن أنكرها بعد ضل, من أنكر عذاب القرب فهو ضال م بعض أهل العلم أن وقد قال

 .فهو كافر كفر أكرب مخرج من الملةعلمه هبا 

العذاب, يف كتاب الجنائز تعلق بالقرب, وما فيه من النعيم ووسيأيت الكالم على ما ي

 .إن شاء اهلل 
       

                                                           

 (. 702(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )22أخرجه أبو داود ) (1)
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 على اليسرى ايجلس لقضاء الحاجة معتمدً 

  "َقاَل:     ِن َمالِك  َوَعْن ُسَراَقَة بْ ) – 104
ِ
َأْن »: "فِي اْلَخاَلءِ   ملسو هيلع هللا ىلصَعلََّمنَا َرُسوُل اهلل

 بَِسنَد  َضِعيف   .(1) «اْلُيْمنَى َنْقُعَد َعَلى اْلُيْسَرى، َوَننِْصَب 
ُّ
 (.َرَواُه اْلَبْيَهِقي

   الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان كيفية القعود عند قضاء الحاجة

 .مشهو أبو سفيان سراقة بن مالك ابن جع: «بن مالك وعن سراقة »قوله: 

َجاَءَنا »َيُقوُل:  يف صحيح البخاري من حديث ُسَراَقَة ْبَن مالك بن ُجْعُشم  و

اِر ُقَرْيٍش، َيْجَعُلوَن فِي َرُسوِل اهَّللِ  َوَأبِي َبْكرٍ، ِدَيَة ُكلِّ َواِحٍد ِمنُْهَما، َمْن َقَتَلُه  ملسو هيلع هللا ىلصُرُسُل ُكفَّ

َسَرُه، َفَبْينََما َأَنا َجالٌِس فِي َمْجِلٍس ِمْن َمَجالِِس َقْوِمي َبنِي ُمْدلٍِج، َأْقَبَل َرُجٌل ِمْنُهْم، َأْو أَ 

اِحِل، ُأَراَها  َحتَّى َقاَم َعَلْينَا َوَنْحُن ُجُلوٌس، َفَقاَل َيا ُسَراَقُة: إِنِّي َقْد َرَأْيُت آنًِفا َأْسِوَدًة بِالسَّ

ًدا َوَأْصَح  ُهْم َلْيُسوا بِِهْم، َولَكِنََّك ُمَحمَّ ُهْم ُهْم، َفُقْلُت َلُه: إِنَّ اَبُه، َقاَل ُسَراَقُة: َفَعَرْفُت َأنَّ

َرَأْيَت ُفالًَنا َوُفالًَنا، اْنَطَلُقوا بَِأْعُينِنَا، ُثمَّ لَبِْثُت فِي الَمْجِلِس َساَعًة، ُثمَّ ُقْمُت َفَدَخْلُت 

، َوَأَخْذُت َفَأَمْرُت َجاِرَيتِي َأْن َتْخ  ُرَج بَِفَرِسي، َوِهَي ِمْن َوَراِء َأَكَمٍة، َفَتْحبَِسَها َعَليَّ

ِه اَلَْرَض، َوَخَفْضُت َعالَِيُه، َحتَّى  ُرْمِحي، َفَخَرْجُت بِِه ِمْن َظْهرِ الَبْيِت، َفَحَطْطُت بُِزجِّ

ُب بِي، َحتَّى  َدَنْوُت ِمنُْهْم، َفَعَثَرْت بِي َفَرِسي، َأَتْيُت َفَرِسي َفَركِبُْتَها، َفَرَفْعُتَها ُتَقرِّ

َفَخَرْرُت َعنَْها، َفُقْمُت َفأَْهَوْيُت َيِدي إَِلى كِنَاَنتِي، َفاْسَتْخَرْجُت ِمنَْها اَلَْزَلََم 

                                                           

وهو يف الضعيفة لإلمام . بسند ضعيف, وفيه مبهمان وضعيفان. (420)أخرجه البيهقي يف الكربى ( 1)

: زمعة بن صالح؛ قال الحافظ: إحداهما: فيه علتان أخريان: (, وقال2414األلباين رحمه اهلل )

وهو المدلجي؛ ذكره الحافظ المزي يف شيوخ  ,: شيخه محمد بن عبد الرحمنواألخرى. "ضعيف"

 . "ولم أجد له ترجمة ,زمعة
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ُهْم َأْم َلَ، َفَخَرَج الَِّذي َأْكَرُه، َفَركِبُْت َفَرِسي، َوَعَصْيُت اَلَْزَلَ  َم، َفاْسَتْقَسْمُت بَِها: َأُضرُّ

ُب بِي َحتَّى إَِذا َسِمْعُت قَِراَءَة َرُسوِل اهَّللِ  ، َوُهَو َلَ َيْلَتِفُت، َوَأُبو َبْكرٍ ُيْكثُِر ملسو هيلع هللا ىلصُتَقرِّ

ْكَبَتْيِن، َفَخَرْرُت َعنَْها، ُثمَّ  ْلتَِفاَت، َساَخْت َيَدا َفَرِسي فِي اَلَْرِض، َحتَّى َبَلَغَتا الرُّ
ِ

اَل

ا اْسَتَوْت َقائَِمًة، إَِذا َِلََثرِ َيَدْيَها ُعَثاٌن َساطٌِع َزَجْرُتَها َفنََهَضْت، َفلَ  ْم َتَكْد ُتْخرُِج َيَدْيَها، َفَلمَّ

َخاِن، َفاْسَتْقَسْمُت بِاَلَْزَلَِم، َفَخَرَج الَِّذي َأْكَرُه، َفنَاَدْيُتُهْم بِاَلََماِن  َماِء ِمْثُل الدُّ فِي السَّ

ى ِجْئُتُهْم، َوَوَقَع فِي َنْفِسي ِحيَن َلِقيُت َما َلِقيُت ِمَن الَحْبِس َفَوَقُفوا، َفَركِْبُت َفَرِسي َحتَّ 

َيَة، ملسو هيلع هللا ىلصَعنُْهْم، َأْن َسَيْظَهُر َأْمُر َرُسوِل اهَّللِ  . َفُقْلُت َلُه: إِنَّ َقْوَمَك َقْد َجَعُلوا فِيَك الدِّ

اَد َوالَمَتاَع، َفَلْم َيْرَزآنِي َولَْم َوَأْخَبْرُتُهْم َأْخَباَر َما ُيرِيُد النَّاُس بِِهْم، َوَعَرْضُت  َعَليِْهُم الزَّ

, َفَأَمَر َعامَِر ْبَن ُفَهيَْرَة «َأْخِف َعنَّا»َيْسَأَلَنِي، إَِلَّ َأْن َقاَل:  . َفَسَأْلُتُه َأْن َيْكُتَب لِي ِكَتاَب َأْمن 

 
ِ
, ُثمَّ َمَضى َرُسوُل اهلل  مِْن َأِديم 

 .(1)"ملسو هيلع هللا ىلصَفَكَتَب فِي ُرْقَعة 

والحديث ضعيف كما ترى لكن يذكره األطباء: أنه من أسباب التخلص مما يف 

 .البطن, وذلك أن مجرى خروج الغائط يكون مستقيًما

 .يف قضاء الحاجة :أي «يف الخالء ملسو هيلع هللا ىلصعلمنا رسول اهَّلل »قوله: 

على  اوقيل ليكون معتمدً : «د على اليسرى وننصب اليمنى أن نقع»قوله: 

 .م اليمنى لشرفها, واهلل أعلماليسرى, وقيل استخد

 .واهلل الموفق, ى أنزل, وإلى الجهة اليمنى أعلىبحيث يكون إلى الجهة اليسر

 

       

  

                                                           

 (.3004أخرجه البخاري )( 1)
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 نتر الذكر في البول

 ِعيَسى ْبِن َيْزَداَد, َعْن َأبِيِه َوَعْن ) – 102
ِ
إَِذا بَاَل »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

اٍت َأَحُدُكْم َفْلَينْثُْر َذكَ    (.َرَواُه اْبُن َماَجه بَِسنَد  َضِعيف   .(1)«َرُه َثاَلَث َمرَّ

  الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان ضعف الفعل وعدم مشروعيته لما يجر إليه من 

 .الوسوسة واألضرار

والحديث ضعيف, وقد  .مجهول, وال تصح له صحبة :«عيسى بن يزداد»قوله: 

الموسوسين, بل ربما يصل األمر إلى فعل ن جعل بعض أهل العلم هذا الصنيع م

 البدعة.

إال إذا شعر اْلنسان بشيء ما زال باقًيا فله أن يبقى قلياًل, أما ما يفعله بعض 

الجهال من النحنحة, أو التعلق بمثل السلم, أو الصعود والنزول من السلم, أو نحو 

لشناعتها شيخ اْلسالم  ذلك مما ذكر, فهذا من البدع المحدثة, وقد تكلم عليها مبينًا

 العالمة ابن القيم رحمة اهلل عليه. هوتلميذ ابن تيمية 

يكون يف حق الرجل, وال يأيت يف حق المرأة, إال أنه قيل: بأن المرأة تبقى االنتثار: و

بالوذي, واْلنسان ال يشدد على نفسه يف هذا, فهذا باب  قلياًل لخروج ما يتعلق

 .الوسوسة يؤدي إلىعويص, 

, ثم يخرج إلى كن على اْلنسان أن يقضي حاجته ثم يستنجي كما أمر اهلل ول

                                                           

وأبوه ال  ,جهوالنوعيسى وأبوه م ,بسند ضعيف, فيه زمعة بن صالح (,324)أخرجه ابن ماجه ( 1)

إنما يعرف الحديث من طريق عيسى بن يزداد وال تعرف "تعلم له صحبة, حتى قال بعض العلماء: 

 (.1421وضعفه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة ). "له صحبة
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يء من الماء, وال الصالة, وإن كانت فيه نوع من أنواع الوسوسة, فله أن يرش بش

 ., واهلل أعلموإن كان األمر على السلس؛ فإن السلس معفو عنه يضره ما جاءه. 

  ابن القيم اْلمام قال  ومن هذا: ما يفعله  :(143/ 1) يف إغاثة اللهفان

ْلت, والنَّْتر, والنْحنََحة,  كثير من الموسوسين بعد البول؛ وهو عشرة أشياء: السَّ

َرجة.  والمشي, والقفز, والَحْبل, والتفقد, والوجور, والحشو, والعصابة, والدَّ

أما السلت فيسُلته من أصله إلي رأسه, على أنه قد روي يف ذلك حديث غريب ال 

عن عيسي بن َيْزداد, عن أبيه, قال: قال  "سنن ابن ماجه"و "المسند"ففي  يثبت,

  ."مسح ذكره ثالث مراتإذا بال أحدكم فلي": ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

 رواه سعيد عنه. "كرك؛ فإنه ينقطعإذا ُبْلَت فامسح أسفل ذ"وقال جابر بن زيد: 

 تنجاء.قالوا: وألنه بالسلت والنرت ُيستخرج ما ُيخشى َعْوُده بعد االس

قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن. والنحنحة ليستخرج 

الفضلة, وكذلك القفز؛ يرتفع عن األرض شيًئا, ثم يجلس بسرعة. والحبل يتخذ 

بعضهم حباًل يتعلق به, حتى يكاد يرتفع, ثم ينخرط فيه حتى يقعد. والتفقد: يمسك 

شيء أم ال؟ والوجور: يمسكه ثم يفتح الثقب, الذكر ثم ينظر يف المخرج: هل بقي فيه 

ل بعد  مَّ ويصب فيه الماء. والحشو يكون معه مِيل وقطن يحشوه به؛ كما يحشو الذُّ

َرجُة: يصعد يف ُسلَّم قلياًل, ثم ينزل بسرعة.  فتحها. والعصابة: يعصبه بخرقة. والدَّ

: يمشي خطوات, ثم يعيد االستجمار.
ُ
 والمشي

وسواس وبدعة. فراجعته يف السلت والنرت؛ فلم يره, وقال: لم  وذلك كله قال شيخنا:

رع, إن تركته َقّر, وإن حلبته َدرّ  قال: ومن , يصحَّ الحديث, قال: والبول كاللبن يف الضَّ

ة؛ لكان أولى الناس قال: ولو كان هذا سن بما عويف منه َمن لها عنه اعتاد ذلك ابُتلي به

شيء  لقد علَّمكم نبيُّكم كل"اليهودي لسلمان:  وأصحابه؛ وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص به رسول اهلل
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بلى؛ عّلم ذلك أو شيًئا منه؟ ملسو هيلع هللا ىلص .فأين علَّمنا نبيُّنا"حتى الِخَراءة, فقال:أجل

 , وعلى قياسها من به َسَلس البول؛ أن يتحّفظ, ويشدَّ عليهالمستحاضة أن تتلّجم

  هـاِخرقة. 



   

  

418 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 الجمع بين الحجارة والماء عند االستنجاء

 ":  - ِن اْبِن َعبَّاس  َوعَ ) – 104
َّ
, َفَقاُلوا - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي إِنَّا »: "َسَأَل َأْهَل ُقَباء 

اُر بَِسنَد   .(1)«ُنْتبُِع اْلِحَجاَرَة اْلَماءَ    (.َضِعيف   َرَواُه اْلَبزَّ

َحُه ابُْن ُخَزْيَمَة مِْن َح َوَأْصُلهُ ) – 100 َأبِي ِديِث : فِي َأبِي َداُوَد, َوالتِّْرمِِذّي َوَصحَّ

 (.بُِدوِن ِذْكِر اْلِحَجاَرةِ  -. (2) - ُهَرْيَرةَ 

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان الجمع بين الحجارة والماء يف االستنجاء

يف سنده عبد  الجمع بين الحجارة والماء, ثبوت ضعيف من حيثالباب حديث و

وأما من  هري ضعيف,اهلل بن شبيب وهو واه, ومحمد بن عبد العزيز بن عمر الز

ُمْرَن َأْزَواَجُكنَّ َأْن »َقاَلْت:  السنن, حتى أن َعائَِشَة, يف حيث استخدام الماء فهو 

 .(3)«َكاَن َيْفَعُلُه  ملسو هيلع هللا ىلصَيْسَتطِيُبوا بِالَماِء، َفإِنِّي َأْسَتْحِييِهْم، َفإِنَّ َرُسوَل اهَّللِ 

                                                           

اُر عقبه:  (,240)أخرجه البزار كما يف كشف األستار ( 1) ُد ال َنْعَلُم َرَواُه َعِن "وَقاَل اْلَبزَّ ْهِريِّ إاِل ُمَحمَّ الزُّ

. ومحمد بن عبد العزيز ضعيف, وفيه أيًضا عبد اهلل بن شبيب "َوال َعنُْه إاِل اْبنُهُ  ,ْبُن َعْبِد اْلَعِزيزِ 

والصحيح أن اآلية نزلت يف استعمالهم "وقال األلباين: (, 42والحديث مخرج يف اْلرواء )ضعيف. 

   اهـالماء فقط. 

وسنده ضعيف لضعف يونس بن  (,220)وابن ماجه  (,3100)والرتمذي  (,44)أخرجه أبو داود ( 2)

(, 34وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )الحارث, وجهالة إبراهيم بن ميمون. 

. وقال الحافظ يف "وصححه النووي والحافظ ابن حجر ,حديث صحيح"حيث قال فيه: 

؛ لكن "إسناده ضعيف ": - (2/00) "المجموع "يف وسبقه النووي - (,1/222) "التلخيص"

 . "الحديث له شواهد كثيرة يرقى هبا إلى درجة الصحيح

(, وقال: 1240(, وغيره, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )10رواه الرتمذي )( 3)

 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
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 .تشهد له من حيث االستنجاء بالماءوجاءت عدة أحاديث 

   حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ و
ِ
چ  ڇ   }َنَزلَْت فِي َأْهِل ُقَباٍء »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َكاُنوا َيْسَتنُْجوَن بِاْلَماِء، َفنََزَلْت فِيِهْم َهِذِه »، َقاَل: [101]التوبة:  {ڇ  ڇ  ڇڍ  

 .ويف إسناده يوسف بن الحارث ضعيف  (1)«اْْلَيةُ 

, وجاء يف حديث َأبي َأيُّ  , َوَأَنُس ْبُن َمالِك 
ِ
, َوَجابُِر ْبُن َعْبِد اهلل , وَب اأْلَْنَصاِريُّ

 [107]التوبة:  { ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ}َأنَّ َهِذِه اآْلَيَة نََزَلْت 

 
ِ
 َيا َمْعَشَر اَْلَْنَصاِر، إِنَّ اهَّللَ َقْد َأْثنَى َعَلْيُكْم فِي الطُُّهوِر، َفَما»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

اَلِة, َوَنْغَتِسُل مَِن اْلَجنَاَبِة, َوَنْستَنِْجي بِاْلَماِء. َقاَل:  «ُطُهوُرُكْم؟ ُأ لِلصَّ َفُهَو »َقاُلوا: نََتَوضَّ

 .ويف إسناده عتبة بن أبي حكيم ضعيف (2)«َذاَك، َفَعَليُْكُموهُ 

, َأنَُّه  :(12472وعند أحمد )  َعْن ُعَوْيِم ْبِن َساِعَدَة اأْلَنَْصاِريِّ
َّ
َثُه: َأنَّ النَّبِي  ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّ

 إِنَّ اهَّللَ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َقْد َأْحَسَن َعَلْيُكُم الثَّنَاَء فِي الطُُّهورِ »َأَتاُهْم فِي َمْسِجِد ُقَباَء َفَقاَل: 

ُروَن بِِه؟ ِة َمْسِجِدُكْم، َفَما َهَذا الطُُّهوُر الَِّذي َتطَّهَّ َرُسوَل اهَّللِ، َما َواهَّللِ َيا »َقاُلوا:  ،"فِي قِصَّ

ُه َكاَن َلنَا ِجيَراٌن ِمَن اْلَيُهوِد، َفَكاُنوا َيْغِسُلوَن َأْدَباَرُهْم ِمَن اْلَغائِِط َفغَ  َسْلنَا َنْعَلُم َشْيئًا إَِلَّ َأنَّ

  .(3) «َغَسُلوا َكَما

ا قَ  :(23732وعند أحمد ) , َقاَل: َلمَّ  ْبِن َساَلم 
ِ
ِد ْبِن َعْبِد اهلل  َعْن ُمَحمَّ

ِ
ِدَم َرُسوُل اهلل

                                                           

( ويف إسناده يوسف بن الحارث 320, وابن ماجه )(3100(, والرتمذي )44أخرجه أبو داود )( 1)

 ضعيف.

 (, وصححه األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.322أخرجه ابن ماجه )( 2)

(: وهذا إسناد 34قال اْلمام األلباين رحمه اهلل تعالى يف صحيح أبي داود األم تحت حديث رقم ) (3)

( ؛ وصححه, 1/122يف المستدرك )(, ثم رأيته 1/14/2حسن. رواه ابن خزيمة يف صحيحه )

 ووافقه الذهبي. 
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َقْد َأْثنَى َعَلْيُكْم فِي الطُُّهوِر َخْيًرا، َأَفاَل  إِنَّ اهَّللَ »َعَلْينَا, َيْعنِي ُقَباًء, َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص

 {ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ} قوله:َقاَل: َيْعنِي "«ُتْخبُِرونِي؟
ا َنِجُدُه َمْكتُ »َقاَل:  ,[107]التوبة:  ْستِنَْجاُء َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهَّللِ إِنَّ

ِ
وبًا َعَلْينَا فِي التَّْوَراِة: اَل

 وفيه شهر بن حوشب . (1) «بِاْلَماءِ 

 :حكم اجلمع بني احلجارة واملاء عند االستنجاء 

الجمع بينهما جائز؛ ألن الحجارة تذهب عين النجاسة, ويقلل ويخفف من و

 أعلم. واهلل  والماء ينقي تلوث اليدين بالغائط عند االستنجاء بالماء,

 ملسو هيلع هللا ىلصبالماء, واستنجى بالحجارة, خالًفا لمن زعم أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قد استنجى و

 .يستنِج بالماءلم 

, يحمل على أن هذا من مراسيل ابن عباس : «سأل ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »قوله: 

 مقبولة باْلجماع. ومراسيل الصحابة 

لحليفة وقباء بين ذي ابنو عمرو بن عوف, وم بنو سلمة, ه: «أهل قباء»قوله: 

  والمدينة.
ِ
: َقاَل َرُسوُل اهلل : ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت يف سنن ابن ماجه من حديث َسْهُل ْبُن ُحنَْيف 

َر فِي َبيْتِِه ُثمَّ َأَتى َمْسِجَد ُقَباَء، َفَصلَّى فِيِه َصاَلًة، َكاَن َلُه َكَأْجرِ ُعْمَرةٍ »  .(2)«َمْن َتَطهَّ

َيْأتِي َمْسِجَد  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ » َقاَل: ويف الصحيحين من حديث اْبِن ُعَمَر, 

: «ُقَباٍء َراكًِبا َوَماِشًيا، َفُيَصلِّي فِيِه َرْكَعَتْينِ  , َقاَل َأُبو بَْكر  فِي ِرَواَيتِِه: َقاَل اْبُن ُنَميْر 

                                                           

(, وأخرجه الطربي يف 1/123) "مصنفه"(, أخرجه ابن أبي شيبة يف 23733أخرجه أحمد ) (1)

(. ويف متن حديث شهر بن حوشب هذا إشكال يف كون المخاَطبين بذلك من 11/20تفسيره )"

 اليهود. 

 باين رحمه اهلل يف صحيح السنن.(, وصححه اْلمام األل1412أخرجه ابن ماجه )( 2)
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 .(1) «َفُيَصلِّي فِيِه َرْكَعتَْين »

 ڄ ڦ}: كما قال اهلل  س على التقوى:ومسجد قباء هو أول مسجد أس

 .{ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 ڇ ڇ چ} يف القرآن, يف قوله تعالى: :أي «يثني عليكم أن اهَّلل »قوله: 

وال مانع من أن هذه اآلية تدل على الطهارة , {ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ

 الحسية, والمعنوية.

نستخدم الحجارة ْلزالة العين, ثم  :أي «إنا نتبع الحجارة الماء»قالوا: قوله: 

 ْلزالة األثر.الماء خدم نست

و الَبْصِريُّ  :«رواه البزار»قوله:   :تويف سنةأي يف مسنده وهو َأُبو َبْكر  َأْحَمُد بُن َعْمر 

(202). 

 .اأي من طريق عبد اهلل بن شبيب, وهو ضعيف جدً : «بسند ضعيف»قوله:  

ن أي من غير الجمع بي: «وأصله يف سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه»قوله: 

 .والماء ةراالحج

من حديث أبي هريرة لم أجده يف ابن خزيمة وهو : «وصححه ابن خزيمة»قوله: 

 ,واهلل أعلموقد تقدم بدون ذكر الجمع بين الحجارة والماء ,. 

 والحمد هلل رب العالمين.

 

       

 

                                                           

 (.1300(, ومسلم )1101أخرجه البخاري )( 1)
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 ل وحكم الجنبباب الغس

  غسل وحكم الجنب[باب ال]

 الشرح: 
أحكام األغسال, وقد ذكر العلماء أن األغسال  :أي ."باب االغتسال"قوله: 

 منقسمة إلى قسمين:

    واجبة. اَلول:

 مستحبة. الثاين:

 ن تضيف إليها, غساًل ثالًثا: وهو المباح.أوإن شئت 

 فهي على النحو التالي أما األتغسال الوانبة : 

  حتى وإن خرج الجنين من دون دم.األول: الغسل من النفاس؛ 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ}: لقول اهلل لغسل من الحيض, الثاين: ا

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھھ ہ ہ

 .{ ۋ ۋ ٴۇ
 الثالث: غسل الجمعة.

 لى استحبابه, والصحيح الوجوب, على ما يأيت.وذهب جمهور أهل العلم إ

يُد ُأرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْيُت النَّبِيَّ »لحديث َقْيِس ْبِن َعاِصم  َقاَل: الغسل لإلسالم,  الرابع:

ْساَلَم َفَأَمَرنِي َأْن َأْغَتِسَل بَِماٍء َوِسْدرٍ  لثمامة بن أثال  ملسو هيلع هللا ىلص, وسيأيت, وكذلك أمر النبي «اإْلِ

 .باالغتسال كما يف حديث أبي هريرة 

 .الخامس: الغسل من الجنابة

 أمور:  منتقع  الجنابةو 
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 جماع.ولو لم يكن بالثاين: اْلنزال,  وقد يكون بغير أنزال.األول: الجماع, 

سواء ذكر االحتالم, أو وجد البلل فقط, على ما سيأيت معنا إن الثالث: االحتالم, 

 .شاء اهلل 

وهو من األغسال الواجبة, فيجب على المكلفين أن السادس: غسل الميت, 

يغسلوا الميت المسلم إذا مات, لما ثبت يف الصحيحين من حديث ُأمِّ َعطِيََّة 

ِة   , َقالَ األَْنَصاِريَّ
ِ
َيِت اْبنَُتُه, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصْت: َدَخَل َعَلْينَا َرُسوُل اهلل اْغِسْلنََها »ِحيَن ُتُوفِّ

َثالًَثا، َأْو َخْمًسا، َأْو َأْكَثَر ِمْن َذلَِك إِْن َرَأْيُتنَّ َذلَِك، بَِماٍء َوِسْدٍر، َواْجَعْلَن فِي اْلِخَرةِ 

نِيَفإِذَ  -َأْو َشْيًئا ِمْن َكاُفوٍر  -َكاُفوًرا   .(1)«ا َفَرْغُتنَّ َفآِذنَّ

, َقاَل: َبْينََما َرُجٌل َواقٌِف بَِعَرَفَة , إِْذ َوَقَع ويف الصحيحين من حديث اْبِن َعبَّاس  

  -َأْو َقاَل: َفَأْوَقَصْتُه  -َعْن َراِحَلتِِه, َفَوَقَصْتُه 
ُّ
اْغِسُلوُه بَِماٍء َوِسْدٍر، »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل النَّبِي

نُوُه فِي ُه ُيْبَعُث َيْوَم الِقَياَمِة ُمَلبًِّيا َوَكفِّ ُروا َرْأَسُه، َفإِنَّ  .(2)«َثْوَبْيِن، َوَلَ ُتَحنِّطُوُه، َوَلَ ُتَخمِّ

  :ذكر األتغسال املستحبة 

 األول: الغسل عند اْلحرام لحج, أو لعمرة.

من السنة أن », ابن عمر قال: كما يف حديث عبد اهلل بن عمر بن الخطاب 

َأنَّ »:  -. أخرجه البزار, ولحديث َزْيِد ْبِن َثابِت  (3)«جل إذا أراد أن يحرميغتسل الر

ْهاَللِِه َواْغَتَسَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِيَّ  ِ ِ
َد إل  ., أخرجه الرتمذي وسيأيت«َتَجرَّ

إَِذا َدَخَل َأْدَنى الَحَرِم », أنه كان لحديث اْبُن ُعَمَر الثاين: الغسل لدخول مكة, 

ْبَح، َوَيْغَتِسُل َأْمَسَك َعِن ا ُث َأنَّ «لتَّْلبَِيِة، ُثمَّ َيبِيُت بِِذي طًِوى، ُثمَّ ُيَصلِّي بِِه الصُّ , َوُيَحدِّ

                                                           

 (.030(, ومسلم )1223البخاري )( 1)

 (.1204(, ومسم )1242البخاري )( 2)

 (012( وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )4127اخرجه البزار )( 3)
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ِ
 اهلل

َّ
 .(1)"َكاَن َيْفَعُل َذلَِك  ملسو هيلع هللا ىلصَنبِي

الذي يظهر أنه ال يصل, وإنما هو على  ستحبابإلى اال هذا الفعلولكن هل يصل 

 التأسي.

 لما ثبت يف الصحيحين من حديث َعائَِشَة أفاق,  الثالث: غسل المغمى عليه إذا

 
ُّ
َضُعوا »ُقْلنَا: اَل, ُهْم َينَْتظُِرونََك, َقاَل:  «َأَصلَّى النَّاُس؟»َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأهنا َقاَلْت: َثُقَل النَّبِي

 عَ «لِي َماًء فِي الِمْخَضِب 
َ
َلْيِه, ُثمَّ َأَفاَق, . َقاَلْت: َفَفَعْلنَا, َفاْغَتَسَل, َفَذَهَب لَِينُوَء َفُأْغِمي

, َقاَل:  «َأَصلَّى النَّاُس؟»: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل 
ِ
َضُعوا لِي َماًء »ُقْلنَا: اَل, ُهْم َينَْتظُِروَنَك َيا َرُسوَل اهلل

َ َعَلْيِه, ُثمَّ َأَفاَق, َفَقاَل:  «فِي الِمْخَضِب 
َقاَلْت: َفَقَعَد َفاْغَتَسَل, ُثمَّ َذَهَب لَِينُوَء َفُأْغِمي

, َفَقاَل:  «لَّى النَّاُس؟َأَص »
ِ
َضُعوا لِي َماًء فِي »ُقْلنَا: اَل, ُهْم َينَْتظُِروَنَك َيا َرُسوَل اهلل

َ َعَلْيِه, ُثمَّ َأَفاَق َفَقاَل: «الِمْخَضِب 
َأَصلَّى », َفَقَعَد, َفاْغَتَسَل, ُثمَّ َذَهَب لَِينُوَء َفُأْغِمي

, َوالنَّاُس ُعُكوٌف فِي الَمْسِجِد, َفُقْلنَا: اَل, ُهْم َينَْتظِ  «النَّاُس؟
ِ
ُروَنَك َيا َرُسوَل اهلل

 
ُّ
الَُم لَِصالَِة الِعَشاِء اآلِخَرِة, َفَأْرَسَل النَّبِي َّ َعَلْيِه السَّ

إَِلى َأبِي َبْكر  بَِأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَينَْتظُِروَن النَّبِي

َ بِالنَّاِس(
 .(2)ُيَصلِّي

يف  ملسو هيلع هللا ىلصالعلم, ولم يثبت عن النبي وقد ذكره بعض أهل يدين: الرابع: الغسل للع

 غسل العيدين شيء.

 والراجح عندأنه قال: من السنة الغسل للعيدين,  عن سعيد بن المسيب  ثبتو

قول التابعي من السنة, ليس له حكم الرفع, وإنما تطلق غالًبا على سنة  أنالعلماء 

سديد يف , كما يف العيدين للفريابي وهي مخرجة يف كتابي القول الالصحابة 

 .تقريب أحكام العيد

                                                           

 (.1220(, ومسلم )1203البخاري )( 1)

 (.417(, ومسلم )470ي )البخار( 2)
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 . السائب بن يزيد وعلي ووثبت غسل العيد عن ابن عمر 

 فمن اغتسل للعيدين, فال ينكر عليه.

ذكره بعض أهل العلم, ولم نَر ما يدل على الخامس: الغسل لصالة الكسوف, 

 ذلك.

 ولم نَر ما يدل على ذلك.السادس: الغسل لالستسقاء, 

من غسل »وفيه: وقد تقدم أن الحديث ضعيف, ميت, السابع: الغسل من غسل ال

 .«ميًتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ

وهذا مما ذكره بعض أهل العلم, وهل هو على جنون إذا أفاق, ملا غسلالثامن: 

 الوجوب أم على االستحباب؟

إن كان قد احتلم فهو على الوجوب, وإن كان لم يحتلم بعد فهو على قالوا: 

 االستحباب.

 العلماء يف سبب غسل الكافر إذا أسلم, وغسل المجنون إذا أفاق: لف اختو

 ألنه يجنب, فيغتسل ْلزالة ما به من الجنابة.فقيل: 

وهذا مما ذكره أهل العلم, وحصل خالف بين أهل التاسع: غسل المستحاضة, 

, وفيه زيادة: العلم يف ذلك, وبعضهم اعتمد على حديث فاطمة بنت أبي حبيش 

, والمراد به الغسل من «اغتسلي وصلي», وحديث: «غتسل لكل صالةوكانت ت»

الحيض إذا انتهى, فتغتسل من الحيض, ثم تصلي, وأما الزيادة فهي من فعلها, 

 ., وقد تقدم الكالم على ذلكبذلك ملسو هيلع هللا ىلصاجتهاًدا منها, ولم يأمرها النبي 

اهلل, وال سيما  الغسل لمن أراد أن يعود يف جماع أهله, على ما يأيت إن شاءالعاشر: 

 بأكثر من امرأة. امن كان متزوًج 

َكاَن َيُطوُف َعَلى نَِسائِِه فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ »: في الصحيحين من حديث َعْن َأَنس  ف
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 . (1)«َلْيَلٍة َواِحَدٍة، َوَلُه تِْسُع نِْسَوةٍ 

 .«ٍل َواِحدٍ َكاَن َيُطوُف َعَلى نَِسائِِه بُِغْس  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ »ويف لفظ مسلم: 

َأنَّ »: كان يغتسل بعد كل جماع, كما يف حديث َعْن َأبِي َرافِع   ملسو هيلع هللا ىلصوجاء عنه أنه 

, َقاَل: ُقْلُت َلُه: َيا «َطاَف َذاَت َيْوٍم َعَلى نَِسائِِه، َيْغَتِسُل ِعنَْد َهِذِه َوِعنَْد َهِذهِ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ 

, َأاَل َتْجَعُلُه ُغْساًل َواِحدً 
ِ
, َقاَل َأُبو َداُوَد: «َهَذا َأْزَكى َوَأْطَيُب َوَأْطَهرُ »ا, َقاَل: َرُسوَل اهلل

 .(2) «َوَحِديُث َأَنس  َأَصحُّ مِْن َهَذا

  َواْلَحِديث َيُدّل َعَلى اِْستِْحَباب اْلُغْسل َقبْل  (:300/ 1عون المعبود )قال يف

 : لَ 
ُّ
ْيَس َبْينه َوَبْين َحِديث َأَنس اِْختاَِلف َبْل َكاَن اْلُمَعاَوَدة َواَل ِخاَلف فِيِه . َقاَل النََّسائِي

َيْفَعل َهَذا َوَذلَِك ُأْخَرى . اِْنتََهى . َوَقاَل النََّوِوّي فِي َشْرح ُمْسلِم : ُهَو َمْحُمول َعَلى َأنَُّه 

ِذي َقااَلُه ُهَو َحَسن ِجدًّ  ا َواَل َتَعاُرض َبْينهَما , َفَعَل اأْلَْمَرْيِن فِي َوْقَتيِْن ُمْختَلَِفْيِن , َوَالَّ

ة َتَرَكُه َرُسول اهلل  ة َفَعَلُه لَِكْونِِه َأْزَكى  ملسو هيلع هللا ىلصَفَمرَّ ة , َوَمرَّ َبَياًنا لِْلَجَواِز َوَتْخِفيًفا َعَلى اأْلُمَّ

  اهـَوَأْطَهر. 

سمي جنابة من المجانبة, وهي المباعدة, وستأيت : «وحكم الجنب»قوله: 

 .ىأحكامه إن شاء اهلل تعال

       

 

                                                           

 (.300(, ومسلم )2047البخاري )( 1)

, ففي سند "حديث أنس أصح من هذا "(, قال أبو داود: 200(, وابن ماجه )210أخرجه أبو داود )( 2)

هذا الحديث سلمى عمة عبد الرحمن بن أبي رافع قال الحافظ ال تعرف, وقال اْلمام األلباين رحمه 

(, وهو كما قال؛ فإن هذا إسناده حسن, ولكن ال تعارض بينهما؛ 214ألم )اهلل يف صحيح أبي داود ا

 بل كان يفعل تارة هذا, وتارة ذلك, كما قال النسائي وغيره. والحديث قواه الحافظ ابن حجر. 



 ملسو هيلع هللا ىلص  
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 «الماء من الماء» :- ملسو هيلع هللا ىلص -معنى قول النبي 

 اْلُخْدِريِّ ) – 107
    َعْن َأبِي َسِعيد 

ِ
 .(1)«اْلَماُء ِمَن اْلَماءِ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 (.(2)َوَأْصُلُه فِي اْلُبَخاِريِّ   .َرَواُه ُمْسلِمٌ 

 الشرح: 

الغسل, وهو خروج الماء  ساق المصنف الحديث لبيان موجب من موجبات

 .الدافق الذي يسمى بالمني

 ,  اْلُخْدِريِّ
َخَرْجُت », َقاَل: والحديث طويل كما يف مسلم من حديث َأبِي َسِعيد 

ْثنَيِْن إِلَى ُقَباَء َحتَّى إَِذا ُكنَّا فِي بَنِي َسالٍِم. َوَقَف َرُسوُل اهَّللِ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع َرُسوِل اهَّللِ 
ِ

 ملسو هيلع هللا ىلصَيْوَم اَل

ُجَل : »ملسو هيلع هللا ىلصِعْتَباَن َفَصَرَخ بِِه، َفَخَرَج َيُجرُّ إَِزاَرُه، َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ  َعَلى َباِب   «َأْعَجْلنَا الرَّ

ُجَل ُيْعَجُل َعِن اْمَرَأتِِه َوَلْم ُيْمِن, َماَذا َعَلْيِه؟ َقاَل  , َأَرَأْيَت الرَّ
ِ
َفَقاَل ِعْتَباُن: َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
َما الْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل  . «َماُء ِمَن اْلَماءِ إِنَّ

َمرَّ َعَلى َرُجٍل ِمَن اَْلَْنَصاِر. َفَأْرَسَل إَِلْيِه. َفَخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّللِ »ويف رواية: 

نَا َأْعَجْلنَاَك؟»َوَرْأُسُه َيْقطُُر، َفَقاَل:  , َقاَل:  «َلَعلَّ
ِ
إَِذا ُأْعِجْلَت َأْو »َقاَل: َنَعْم َيا َرُسوَل اهلل

 .«َفاَل ُغْسَل َعَلْيَك، َوَعَلْيَك اْلُوُضوءُ  َأْقَحْطَت 

 يف بابه ما و
َّ
َأنَُّه, َسَأَل ُعْثَماَن بَْن  يف الصحيحين من حديث َزْيَد ْبَن َخالِد  الُجَهنِي

اَن َفَقاَل:  ُجُل اْمَرَأَتُه َفَلْم ُيْمِن؟ َقاَل: ُعْثَماُن: "َعفَّ أُ »َأَرَأْيَت إَِذا َجاَمَع الرَّ َكَما  َيَتَوضَّ

الَِة َوَيْغِسُل َذَكَرهُ  ُأ لِلصَّ   «َيَتَوضَّ
ِ
َفَسَأْلُت َعْن َذلَِك  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل ُعْثَماُن: َسِمْعُتُه مِْن َرُسوِل اهلل

 ْبَن َكْعب  
َّ
, َوُأَبي

ِ
اِم, َوَطْلَحَة ْبَن ُعَبْيِد اهلل َبْيَر ْبَن الَعوَّ , َوالزُّ  ْبَن َأبِي َطالِب 

َّ
 -  -َعلِي

                                                           

 .(343)أخرجه مسلم ( 1) 

 م.وهو رواية لمسل« فعليك الوضوء -أو قحطت-إذا أعجلت »ولفظه:  (170)البخاري  أخرجه( 2) 
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َبْيِر َأْخَبَرُه َأنَّ َأَبا َأيُّوَب َفَأَمرُ  وُه بَِذلَِك. َقاَل: َيْحَيى, َوَأْخَبَرنِي َأُبو َسَلَمَة, َأنَّ ُعْرَوَة ْبَن الزُّ

 
ِ
 .(1)« ملسو هيلع هللا ىلصَأْخَبَرُه َأنَُّه َسِمَع َذلَِك مِْن َرُسوِل اهلل

 َعِن النَّ  يف الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ما هذا الحديث  ويخالف
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصبِي

 .(2)«إَِذا َجَلَس َبْيَن ُشَعبَِها اَلَْرَبِع، ُثمَّ َجَهَدَها َفَقْد َوَجَب الَغْسُل »َقاَل: 

 .«وإن لم ينزل»وزاد مسلم: 

  --ويف صحيح مسلم من حديث َعائَِشَة 
ِّ
إِنَّ َرُجاًل َسَأَل "َقاَلْت:  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج النَّبِي

 
ِ
ُجِل ُيَجامُِع  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل َأْهَلُه ُثمَّ ُيْكِسُل َهْل َعَلْيِهَما اْلُغْسُل؟ َوَعائَِشُة َجالَِسٌة. َعِن الرَّ

 
ِ
 .(3)«إِنِّي ََلَْفَعُل َذلَِك، َأَنا َوَهِذِه، ُثمَّ َنْغتَِسُل »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل

اْخَتَلَف فِي َذلَِك َرْهٌط ِمَن »َقاَل:  ويف صحيح مسلم من حديث َأبِي ُموَسى, 

ْفِق َأْو ِمَن اْلَماِء. اْلُمَهاِجرِ  يَن، َواَْلَْنَصاِر َفَقاَل اَْلَْنَصاِريُّوَن: ََل َيِجُب اْلُغْسُل إَِلَّ ِمَن الدَّ

َوَقاَل اْلُمَهاِجُروَن: َبْل إَِذا َخاَلَط َفَقْد َوَجَب اْلُغْسُل، َقاَل: َقاَل َأُبو ُموَسى: َفَأَنا َأْشِفيُكْم 

اْه ِمْن َذلَِك َفُقْمُت َفاْسَتأْ  َأْو َيا ُأمَّ اْلُمْؤِمنِيَن  -َذْنُت َعَلى َعائَِشَة َفُأِذَن لِي، َفُقْلُت لََها: َيا ُأمَّ

ا  - إِنِّي ُأِريُد َأْن َأْسَأَلِك َعْن َشْيٍء َوإِنِّي َأْسَتْحيِيِك، َفَقالَْت: ََل َتْسَتْحيِي َأْن َتْسَأَلنِي َعمَّ

َك الَّتِ  َك، ُقْلُت: َفَما ُيوِجُب اْلُغْسَل؟ َقاَلْت ُكنَْت َسائاًِل َعنُْه ُأمَّ َما َأَنا ُأمُّ ي َوَلَدْتَك، َفإِنَّ

إَِذا َجَلَس َبْيَن ُشَعبَِها اَْلَْرَبِع َوَمسَّ اْلِخَتاُن : »ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى اْلَخبِيرِ َسَقْطَت، َقاَل َرُسوُل اهَّللِ 

 .(4)«اْلِخَتاَن َفَقْد َوَجَب اْلُغْسُل 

  النووي اْلمام قال  (4/34 :) َة ُمْجَتِمَعٌة اآْلَن َعَلى ُوُجوِب اْعَلْم َأنَّ اأْلُمَّ

                                                           

 (.340(, مسلم )202أخرجه البخاري ) (1)

 (.374(, ومسلم )201أخرجه البخاري ) (2)

 (. 320أخرجه مسلم ) (3)

 (.340أخرجه مسلم )( 4)
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ْنَزاِل َوَكاَن َجَماَعٌة مَِن  اْلُغْسِل بِاْلِجَماِع َوإِْن َلْم َيُكْن َمَعُه إِْنَزاٌل َوَعَلى ُوُجوبِِه بِاْْلِ

َحاَبِة على أنه ال يجب اال باألنزال, ثم رجع بعضهم وانتقد االجماع بعد  االخرين الصَّ

 
ِ
ِّ بِْن َكْعب  َعْن َرُسوِل اهلل

فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَوفِي اْلَباِب َحِديُث إِنََّما اْلَماُء مَِن اْلَماِء مع َحِديِث ُأَبي

ُأ َوفِيِه اْلَحِديُث اآْلَخُر إَِذا َجَلَس  ُجِل َيْأتِي أهله ثم الينزل َقاَل َيْغِسُل َذَكَرُه َوَيَتَوضَّ الرَّ

َها اأْلَْرَبِع ُثمَّ َجَهَدَها َفَقْد َوَجَب َعَلْيِه اْلُغْسُل َوإِْن َلْم ُينِْزْل َقاَل اْلُعَلَماُء َأَحُدُكْم َبْيَن ُشَعبِ 

َحاَبِة َوَمْن  ا َحِديُث اْلَماُء مَِن اْلَماِء َفاْلُجْمُهوُر مَِن الصَّ اْلَعَمُل َعَلى َهَذا اْلَحِديِث َوَأمَّ

َوَيْعنُوَن بِالنَّْسِخ َأنَّ اْلُغْسَل مَِن اْلِجَماِع بَِغْيِر إِْنَزال  كان ساقًطا, َبْعَدهْم َقاُلوا إِنَُّه َمنُْسوٌخ, 

 ثم صار واجًبا. 

 ُوُجوِب  وذهب ابن َعبَّاس  
ُ
َوَغيُْرُه إَِلى َأنَُّه َلْيَس َمنُْسوًخا, بَِل اْلُمَراُد بِِه َنْفي

ْؤَيِة فِي النَّْوِم إَِذا َلْم ُينْ  .اْلُغْسِل بِالرُّ  ِزْل َوَهَذا اْلُحْكُم َباق  باَِل َشكٍّ

 ْبِن َكْعب  
ِّ
ا َحِديُث ُأَبي  , َفِفيِه َجَواَباِن: َوَأمَّ

 َأنَُّه َمنُْسوٌخ. َأَحُدُهَما: 

 اهـَأنَُّه َمْحُموٌل َعَلى َما إَِذا َباَشَرَها فِيَما ِسَوى اْلَفْرِج َواهلُل َأْعَلُم. َوالثَّانِي: 

 ال أنه منسوخ يف حق المجامع, وغير منسوخ يف حق المحتلم. فالحديث ثابت, إ

 .زل وجب عليه الغسل بمجرد اْليالجوبيانه أن الرجل إذا أتى أهله ثم لم ين

ولم يَر بلاًل, فليس عليه  اوأن الرجل إذا احتلم ثم قام من نومه وذكر احتالمً 

 الغسل.

َثنَا ولهذا لما ذكر مسلم الحديث َبه بأثر َحدَّ يِر  َأُبي َعقَّ خِّ , َقاَل: اْلَعاَلِء ْبُن الشِّ

 .(1)«َينَْسُخ َحِديُثُه بَْعُضُه َبْعًضا، َكَما َينَْسُخ اْلُقْرآُن بَْعُضُه َبْعًضا ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ »

 .ث أبي سعيد الخدري مشيًرا إلى نسخ حدي

                                                           

 (.344أخرجه مسلم )( 1)
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 ْبُن َكْعب  
ُّ
َما َكاَنْت »َل: , َقاوجاء يف سنن الرتمذي وابن ماجه من حديث ُأَبي إِنَّ

ْساَلِم، ُثمَّ ُأِمْرَنا بِاْلُغْسِل َبْعُد  ِل اإْلِ  .(1)«ُرْخَصًة فِي َأوَّ

 أعل, بأن الزهري لم يسمعه من سهل بن سعد الساعدي قد إال أن الحديث 

 .عند جماهير العلماء , والعمل عليهالراوي عن أبي بن كعب 

من ,  بن مالك, األنصاريهو سعد : «عن أبي سعيد الخدري »قوله: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأحد المكثرين يف رواية حديث النبي صغار الصحابة 

هذا قطعة من حديث طويل سبق ذكره, والمراد به أن : «الماء من الماء»قوله: 

الذي يخرج بلذة, ويتبعه فتور,  يجب الغسل على المكلف بخروج المني الدافق

 , وليسوقع اْلنزال وجب الغسل ورائحته عند الرجل السليم كرائحة العجين, فإذا

 .والمذي, والودي, كلها ال توجب الغسلكل ماء فإن البول  الغسل من

جب الغسل, ثم نسخ هذا الحكم يف حق وي أنهوإذا لم يقع اْلنزال كان األمر 

فرج يجب عليه الغسل وإن لم ينزل, الالمجامع, فبمجرد اْليالج وإدخال الذكر يف 

 كما يف رواية مسلم.

 حكم احملتلم :سألةم:  

 ثالث حاَلت: وللمحتلم 

                                                           

(, وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل كما يف صحيح 400(, وابن ماجه )110أخرجه الرتمذي )( 1)

بن جعفر ُغنَْدر, عن معمر, عن الزهري: أخربين سهل بن سعد, وهذا السنن. ووقع من طريق محمد 

يقوي سماع الزهري من سهل بن سعد هذا الحديث, ويدفع قول من قال بأنه لم يسمعه منه, لكن 

: ما حدث معمر بن راشد بالبصرة, ففيه أغاليط. لذا 7/220 "الجرح والتعديل"قال أبو حاتم يف 

 -: يف القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر 1/113 "صحيحه"قال ابن خزيمة يف 

وأهاب أن يكون هذا وهمًا من محمد بن جعفر, أو ممن دوهنو  -أعني: قوله: أخربين سهل ابن سعد

 أقول وما ذهب إليه أبو حاتم هو المقدم .  
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أن يقوم من نومه فيذكر احتالًما, ويرى بلاًل, فيجب عليه الغسل يف هذه األولى: 

 الحالة.

 أن يقوم من نومه فيذكر احتالًما, وال يرى بلاًل, فال يجب عليه الغسل.الثانية: 

عند فيجب عليه الغسل,  أن يقوم من نومه فيرى بلاًل, وال يذكر احتالًما,الثالثة: 

 أهل العلم. جماهير

  وقد جاء هذا المعنى يف حديث َعائَِشَة 
ِ
ُجِل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: ُسئَِل َرُسوُل اهلل َعِن الرَّ

ُجِل َيَرى َأنَُّه َقْد اْحَتَلَم َواَل َيِجُد «َيْغتَِسُل »َيِجُد اْلَبَلَل َواَل َيْذُكُر اْحتاَِلًما. َقاَل:  , َوَعِن الرَّ

َفَقاَلْت: ُأمُّ ُسَلْيم  اْلَمْرَأُة َتَرى َذلَِك َأَعَلْيَها ُغْسٌل؟ َقاَل:  «ََل ُغْسَل َعَلْيهِ »َبَلَل. َقاَل: الْ 

َجالِ » َما النَِّساُء َشَقائُِق الرِّ  .(1)«َنَعْم. إِنَّ

 والحديث فيه كالم, والعمل عليه عند أهل العلم.

  الرتمذي مام اْلقال (1 /04): هذا الحديث عبد اهلل بن عمر  وإنما روى

 و عبد .حديث عائشة يف الرجل يجد البلل وال يذكر احتالما :ابن عمر عن عبيد اهلل

غير واحد من  وهو قول .اهلل ابن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه يف الحديث

 .نه يغتسلأى بلة أإذا استيقظ الرجل فر :والتابعين ملسو هيلع هللا ىلصاهل العلم من اصحاب النبي 

 إنما يجب عليه :هل العلم من التابعينأوقال بعض  .حمدأالثوري و قول سفيان وهو

م ير حتالما ولارأى  وإذا .وهو قول الشافعي وإسحاق .الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة

  اهـ .هل العلمأبلة فال غسل عليه عند عامة 

 

       

                                                           

ري وهو يف (, وهو حديث ضعيف لضعف عبد اهلل العم113(, والرتمذي )234أخرجه أبو داود )( 1)

 (, وحسنه اْلمام األلباين رحمه اهلل. 232صحيح أبي داود األم )
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 وجوب الغسل بالتقاء الخاتنين

      َرةَ َوَعْن َأبِي ُهَريْ ) – 100
ِ
إَِذا َجَلَس َبْيَن ُشَعبَِها »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 (.«َوإِْن َلْم ُينِْزْل »َزاَد ُمْسلٌِم:  .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1)«َوَجَب اْلُغْسُل  اَْلَْرَبِع، ُثمَّ َجَهَدَها، َفَقْد 

  الشرح: 

 .جماعساق المصنف الحديث لبيان موجب من موجبات الغسل, وهو ال

 يف صحيح مسلم وقد تقدم. عائشة  عنوقد جاء الحديث 

لقضاء حاجته من عشرهتا, وهذا كناية  :أي «إذا جلس بين شعبها اَلربع»قوله: 

 عن الجماع.

  :معنى الشعب األربع 

 والشعب اَلربع، اختلف فيها إلى أقوال: 

 .كما قال الحافظ ابن حجر المراد بشعبها: رجالها وشفراهااألول: 

 ساقاها وفخذاها.الثالث:  يداها ورجالها.الثاين: 

 واْلسكتان هما ناحية الفرج. ,وإسكتاها ,ذاهافخالرابع: 

فخذاها وشفراها, والشفران هما طرفا الناحيتين للفرج. انتهى من الخامس: 

 الفتح.

 تمكن منها, بحيث غيب ذكره يف فرجها. :أي «ثم جهدها»قوله: 

وإن لم ينزل  فقد صار جنًبا ,تعين عليه الغسل, :يأ «فقد وجب الغسل»قوله: 

 .{ ٹٹ ٿ ٿ ٿ} قوله:بالجنب بالطهارة  اهلل وقد أمر  .المني

                                                           

 .(347)ومسلم  (,201)أخرجه البخاري ( 1) 
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وهذا بيان لنسخ حديث: الماء : «وإن لم ينزل» من رواية مطرزاد مسلم: قوله: 

 فال يجب عليه الغسل إال بالماء .وأما المحتلم , من الماء, ولكن يف حق المجامع

 مرأة إذا احتلمتغسل ال

 اْمَرَأُة َأبِي َطْلَحَة  -َأنَّ ُأمَّ ُسَلْيم   :-ُأمِّ َسَلَمةَ  َوَعنْ  – 110
َ
َقاَلْت: َيا َرُسوَل  -َوِهي

, َفَهْل َعَلى اْلَمْرَأِة اْلُغْسُل إَِذا اْحَتَلَمْت  ! إِنَّ اهلَل اَل َيْسَتِحي مَِن اْلَحقِّ
ِ
َنَعْم. إَِذا »َقاَل:  ?اهلل

 (2).اْلَحِديَث ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1)«ِت اْلَماءَ َرأَ 

   -  -َأَنِس ْبِن َمالِك  َوَعْن ) – 111
ِ
ي فِي اْلَمْرَأِة َتَرى فِ   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ُجل -ُسَليْمٍ  َفَقالَْت ُأمُّ »: َزاَد ُمْسلِمٌ  .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(3)«َتْغتَِسُل »  َقاَل: -َمنَامَِها َما َيَرى الرَّ

:(4) َبهُ  َنَعْم َفِمْن َأْينَ »َقاَل:  ?َوَهْل َيُكوُن َهَذا   .(5)(«?َيُكوُن الشَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان موجب من موجبات الغسل وهو االحتالم.

رق, وقد جاء من حديث طعدة من اْلمام مسلم يف صحيحه  خرجهالحديث و

 .أنس بن مالك 

وهي أم هي الرميصاء ينت ملحان, من المبشرات بالجنة, : «أم سليم »قوله: 

                                                           

 .(313)ومسلم  (,272)أخرجه البخاري ( 1)

 الحديث ليس يف المخطوط. (2)

 , ولم يخرجه البخاري.(313)أخرجه مسلم ( 3)

 َفَقاَلْت أُ " (313) الصواب كما يف مسلم( 4)
ِ
 ,َتِرَبْت َيَداكِ »َوَتْحَتلُِم اْلَمْرَأُة؟ َفَقاَل:  ,مُّ َسَلَمَة: َيا َرُسوَل اهلل

 .(313). يف مسلم "«َفبَِم ُيْشبُِهَها َوَلُدَها

 .(311)أخرجه مسلم ( 2)
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 , فأنس بن مالك 
ِ
 في الصحيحين من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

ُّ
, َقاَل: َقاَل النَّبِي

َمْيَصاِء، اْمَرَأِة َأبِي َطْلَحَة، َوَسِمْعُت َخَشَفةً »: ملسو هيلع هللا ىلص ، َرَأْيُتنِي َدَخْلُت الَجنََّة، َفإَِذا َأَنا بِالرُّ

َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َفَقاَل: َهَذا بِالٌَل، َوَرَأْيُت َقْصًرا بِِفنَائِِه َجاِرَيٌة، َفُقْلُت: لَِمْن َهَذا؟ َفَقاَل: 

ي َيا َرُسوَل َفَقاَل ُعَمُر: , «لُِعَمَر، َفَأَرْدُت َأْن َأْدُخَلُه َفَأْنظَُر إَِلْيِه، َفَذَكْرُت َغْيَرَتَك  بَِأبِي َوُأمِّ

 
ِ
 .(1)" َأَعَلْيَك َأَغارُ اهلل

, وكانت امرأة صابرة شجاعة, وكانت باذلة تنفق على وهي امرأة أبي طلحة 

 وكانت مجابة الدعوة.  , وتطعمه.ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 .هو أبو حمزة األنصاري : «أنس بن مالك »قوله: 

هذا جواب : «يف المرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهَّلل » قوله:

 , كما يف حديث الباب., سألته أم سليم ملسو هيلع هللا ىلصسؤال سئل عنه النبي ل

, َفَهْل َعَلى اْلَمْرَأةِ اْلُغْسُل  ! إِنَّ اهلَل اَل َيْسَتِحي مَِن اْلَحقِّ
ِ
وهي أهنا َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلل

َكاَن ِمنَْها َما َيُكوُن ِمَن إَِذا », ويف رواية قال: «َنَعْم. إَِذا َرَأِت اْلَماءَ »َقاَل:  ?إَِذا اْحَتَلَمْت 

ُجِل َفْلَتْغتَِسْل   .(2)«الرَّ

 بين أن وجوب الغسل يكون بخروج المني وهذا يف حق االحتالم. ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 

 أن االحتالم قد يقع على الرجال والنساء, وهو عالمة من عالمات البلوغ.فيه: و

  :عالما  البلوغ يف الرنل 

  .لشعر العانةاْلنبات, األولى: 

  االحتالم.الثانية: 

                                                           

(, من حديث أنس بن مالك 2424(, وجاء يف مسلم )2420(, ومسلم )3400أخرجه البخاري )( 1)

 رضي اهلل عنه.

 (.312أخرجه مسلم )( 2)
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 بلوغ خمسة عشر سنة.الثالثة: 

  :عالما  البلوغ عند املرأة 

  خروج الحيض.األولى: 

   االحتالم.الثانية: 

 .اْلنبات لشعر العانةالثالثة: 

    كرب األثداء, أو بروزها.الرابعة: 

 .بلوغ خمسة عشر سنةالخامسة: 

 .والتفقه يف دين اهلل على العلم  رحرص الصحابيات  ويف هذا الحديث:

 , صفة تليق به سبحانه وتعالى.إثبات صفة الحياء هلل فيه: و

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ }: وهي من الصفات الفعلية, لقول اهلل 

 .{ ڌڌ ڍ ڍ
 وجاء يف حديث َعْن َسْلَماَن 

ِ
إِنَّ َربَُّكْم َتَباَرَك َوَتَعالَى »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ُهَما ِصْفًراَحيِيٌّ َكرِ   .(1)«يٌم، َيْسَتْحيِي ِمْن َعْبِدِه إَِذا َرَفَع َيَدْيِه إَِلْيِه، َأْن َيُردَّ

  :ويف احلديث من األحكام 

العبادة, إال ما جاء الدليل رأة كحاالت الرجل, يف الطهارة, وأن حاالت الماألول: 

 .بتخصيص أحدهما

ال يتحرج بالحياء, فإن هذا ليس أنه ينبغي للمسلم أن يسأل عن دينه, والثاين: 

 بحياء مشروع, وإنما هو خور.

                                                           

(, وقال اْلمام األلباين رحمه اهلل فيه: حسنه الرتمذي, 3224(, والرتمذي )1477أبو داود )( 1)

 (.1330وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم, وهو مخرج يف صحيح أبي داود )
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سؤال, فله أن يسأل ويقول: ما رأيك يف رجل رأى كذا, أو فعل الإن تحرج من و

, تسأل وتقول: ما رأيك يف امرأة قالت كذا, أو فعلت كذا؟المرأة كذا؟ وكذلك 

 جعل السؤال على الغيبة.يف

اًء َوُكنُْت  في الصحيحين من حديثف, له أن يوكلو  َقاَل: ُكنُْت َرُجاًل َمذَّ
ٍّ
َعلِي

 
َّ
لَِمَكاِن اْبنَتِِه َفَأَمْرُت اْلِمْقَداَد ْبَن اأْلَْسَودِ َفَسَأَلُه َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأْسَتْحيِي َأْن َأْسَأَل النَّبِي

أُ »  .«َيْغِسُل َذَكَرُه َوَيَتَوضَّ

إذا »ألحاديث األخرى: إذا كان منها الماء, كما بينت ذلك ا :أي «تغتسل»قوله: 

 الماء. :, أي«كان منها ما يكون من الرجل

 .«نعم إذا رأت الماء»ويف رواية أخرى: 

المني, وليس ما يقع من النساء من البِلة الحادثة, إما اللتهاب,  :والمراد بالماء هنا

 وإما أن يكون رطوبة, أو مذي, أو غير ذلك.

هذا من كالم أم سليم نفسها كما يف : «فقالت أم سلمة: فهل يكون هذا»زاد مسلم: 

صحيح مسلم, والذي جاء يف مسلم عن أم سلمة هو قولها: َفَقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة: َيا َرُسوَل 

, َوَتْحَتلُِم اْلَمْرَأُة؟ َفَقاَل: 
ِ
 .«، َفبَِم ُيْشبُِهَها َولَُدَهاَترَِبْت َيَداكِ »اهلل

 .«َفَضْحِت النَِّساءَ »: ويف بعض الروايات عند مسلم, قالت أم سلمة 

, َفَضْحِت النَِّساَء, َتِرَبْت َيِمينُِك, فقال  وجاء يف مسلم, َفَقاَلْت َعاِئَشُة: َيا ُأمَّ ُسَلْيم 

َبْل َأْنِت، َفَترَِبْت َيِمينُِك، َنَعْم، َفْلَتْغتَِسْل َيا ُأمَّ ُسَليٍْم، إَِذا َرَأْت », لَِعائَِشَة: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .(1)«َذاكَ 

, تزوجها بعد, ملسو هيلع هللا ىلص, زوج النبي هي هند بنت أبي أمية : «أم سلمة »: قوله

 .جرتين: إلى الحبشة, والمدينة, وهي ممن هاجر الهعبد اهلل بن عبد األسد 

                                                           

 (.310أخرجه مسلم )( 1)
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 يحمل قولها هذا على أمور: : «وهل يكون هذا»قوله: 

 من باب حياء النساء. هعلى أهنا نفتاألول: 

 حتلم.يال هم ؛ ألن بعضعلى أنه لم يأهتا هذا األمرالثاين: 

أهنا استنكرت وجود الماء, وهل يكون هذا, أي يخرج منها ماء, وهذا الثالث: 

ذلك, فمن أين يكون  نعم, أي نعم يكون منها قوله:لها, ب ملسو هيلع هللا ىلصيعرف من جواب النبي 

 أي أن الشبه يقع للمولود باجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة.الشبه, 

, َبَلَغُه فقد جاء يف صحيح البخاري وصح  ْبَن َسالَم 
ِ
يح مسلم من حديث َعْبَد اهلل

 
ِّ
 اَل َيْعَلُمُهنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَمْقَدُم النَّبِي

الَمِدينََة َفَأَتاُه َيْسَأُلُه َعْن َأْشَياَء, َفَقاَل: إِنِّي َسائُِلَك َعْن َثالَث 

ُل َطَعام  يَ  اَعِة؟, َوَما َأوَّ ُل َأْشَراِط السَّ , َما َأوَّ ٌّ
ْأُكُلُه َأْهُل الَجنَِّة؟, َوَما َباُل الَوَلِد َينِْزُع إاِلَّ َنبِي

ِه؟, َقاَل:  : َذاَك َعُدوُّ الَيُهوِد مَِن  «َأْخَبَرنِي بِِه ِجْبرِيُل آنًِفا»إَِلى َأبِيِه َأْو إَِلى ُأمِّ َقاَل اْبُن َسالَم 

اَعِة َفنَاٌر تَ »الَمالَئَِكِة, َقاَل:  ُل َأْشَراِط السَّ ا َأوَّ ا َأمَّ ْحُشُرُهْم ِمَن الَمْشرِِق إَِلى الَمْغرِِب، َوَأمَّ

ُجِل َماءَ  ا الَوَلُد َفإَِذا َسَبَق َماُء الرَّ ُل َطَعاٍم َيْأُكُلُه َأْهُل الَجنَِّة َفِزَياَدُة َكبِِد الُحوِت، َوَأمَّ  َأوَّ

ُجلِ   . (1)«َنَزَعِت الَوَلَد  الَمْرَأِة َنَزَع الَوَلَد، َوإَِذا َسَبَق َماُء الَمْرَأِة َماَء الرَّ

ُجِل »ولفظ مسلم:  ُجِل َأْبَيُض، َوَماُء اْلَمْرَأِة َأْصَفُر، َفإَِذا اْجَتَمَعا، َفَعاَل َمنِيُّ الرَّ َماُء الرَّ

ُجِل، آَنَثا بِإِْذِن ا  . «هَّللِ َمنِيَّ اْلَمْرَأِة، َأْذَكَرا بِإِْذِن اهَّللِ، َوإَِذا َعاَل َمنِيُّ اْلَمْرَأِة َمنِيَّ الرَّ

إذا » قوله:بأن المحفوظ هو  :تعالى, وقال ابن القيم  اْلمام وهذه اللفظة أعلها

الرجل أشبه  أشبه الرجل أعمامه، وإذا عال ماء المرأة ماء عال ماء الرجل ماء المرأة

 . «فمن أين يكون الشبه، كما يف الحديث»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص. ألن النبي «الولد أخواله

 ُأمَّ ُسَلْيم  ويف صحيح مسلم من حديث 
ِ
 اهلل

َّ
َثْت َأنََّها َسَأَلْت َنبِي َعِن  ملسو هيلع هللا ىلص, َحدَّ

 
ِ
ُجُل, َفَقاَل َرُسوُل اهلل إَِذا َرَأْت َذلَِك اْلَمْرَأُة »: ملسو هيلع هللا ىلصاْلَمْرَأِة َتَرى فِي َمنَامَِها َما َيَرى الرَّ

                                                           

 (.312(, مسلم )3037البخاري )( 1)



   

  

428 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

: َواْسَتْحَيْيُت مِْن َذلَِك, َقاَلْت  «َفْلَتْغَتِسْل   َفَقاَلْت ُأمُّ ُسَلْيم 
ُّ
: َوَهْل َيُكوُن َهَذا؟ َفَقاَل َنبِي

 
ِ
ُجِل َغِليٌظ َأْبَيُض، َوَماَء اْلَمْرَأِة َرقِيٌق »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َبُه؟ إِنَّ َماَء الرَّ َنَعْم، َفِمْن َأْيَن َيُكوُن الشَّ

َبهُ  ِهَما َعاَل، َأْو َسَبَق، َيُكوُن ِمنُْه الشَّ  .(1)«َأْصَفُر، َفِمْن َأيِّ

 ائَِشُة ويف مسلم من حديث عَ 
ِ
, قالت: َتِرَبْت َيَداِك َوُألَّْت, َقاَلْت: َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ُجِل، َأْشَبَه اْلَوَلُد »: ملسو هيلع هللا ىلص َبُه إَِلَّ ِمْن قَِبِل َذلِِك، إَِذا َعاَل َماُؤَها َماَء الرَّ َدِعيَها. َوَهْل َيُكوُن الشَّ

ُجِل َماَءَها َأْش   .(2)«َبَه َأْعَماَمهُ َأْخَواَلُه، َوإَِذا َعاَل َماُء الرَّ

رد على بعض العوام, الذين يقولون بأن الولد ال يمكن أن يشبه ويف هذا الحديث: 

 عمه, وإنما يكون الشبه إلى الخال.

الخال, وقد يكون هذا القول خطأ, فإن الشبه قد يكون إلى العم, وقد يكون إلى و

 َة كما يف الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيرَ إلى الجد البعيد, 
َّ
, َأنَّ َرُجاًل َأَتى النَّبِي

, ُولَِد لِي ُغالٌَم َأْسَوُد, َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
َقاَل: َنَعْم,  «َهْل َلَك ِمْن إِبٍِل؟», َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

ى َفأَنَّ »َقاَل: َنَعْم, َقاَل:  «َهْل فِيَها ِمْن َأْوَرَق؟»َقاَل: ُحْمٌر, َقاَل:  «َما َأْلَواُنَها؟»َقاَل: 

ُه َنَزَعُه ِعْرٌق, َقاَل:  «َذلَِك؟  .(3)«َفَلَعلَّ اْبنََك َهَذا َنَزَعهُ »َقاَل: َلَعلَّ

تعين الماء, وعدم  إذ وجدوجوب الغسل على المحتلم  :الشاهد من احلديثو

ويكون الحكم يف هذه الصورة لحديث أبي  جد الماء.الغسل على المحتلم إذا لم ي

 .واهلل أعلم .«لماءالماء من ا»: سعيد الخدري 

 

       

                                                           

 (.311أخرجه مسلم )( 1)

 (.314أخرجه مسلم )( 2)

 (.1200(, ومسلم )2302أخرجه البخاري )( 3)
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 يغتسل من أربع - ملسو هيلع هللا ىلص - كان النبي

  َوَعْن َعائَِشَة ) – 112
َّ
ِمَن اْلَجنَاَبِة، »: َيْغَتِسُل مِْن َأْرَبع    ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن النَّبِي

َحُه اْبُن  َرَواُه َأُبو َداُوَد, .(1)«َوَيْوَم اْلُجُمَعِة، َوِمَن اْلِحَجاَمِة، َوِمْن ُغْسِل اْلَميِِّت  َوَصحَّ

  (.ُخَزْيَمةَ 

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان ما يغتسل منه

ثابت من الغسل من الجنابة  :«يغتسل من أربع: من الجنابةملسو هيلع هللا ىلص كان النبي »قوله: 

, من ملسو هيلع هللا ىلص, ومما هو معلوم من هديه ما تقدم من حديث عائشة كأحاديث أخرى, 

, كيفية غسل الجنابة, كما يف حديث عائشة الغسل من الجنابة, كما سيأيت معنا يف 

 , وهما يف الصحيحين.وميمونة 

هذا ثابت, كما سيأيت, وفـيه أحاديــث كثــيرة, مع خالف : «ويوم الجمعة»قوله: 

 .حيث حملوه على االستحبابلجمهور أهل العلم 

 لألحاديث التي صرحت بالوجوب, ومنها:  والصحيح الوجوب,

 الُخْدِريِّ حديث َأبِي َسِعيد  
ِّ
الُغْسُل َيْوَم الُجُمَعِة َواِجٌب »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

 .(2)«َعَلى ُكلِّ ُمْحَتِلمٍ 

 .هي إخراج الدم بواسطة القرن ونحوه :«ومن الحجامة»قوله: 

                                                           

من قوله, وهو حديث ضعيف, يف  (224)من فعله, وأخرجه ابن خزيمة  (347)أخرجه أبو داود ( 1)

وضعفه اْلمام من مناكيره.  ,وذكره الذهبي يف الميزان ,إسناده مصعب بن شيبة ضعفه أبو داود

  (.20أبي داود ) األلباين رحمه اهلل يف ضعيف

 (.744(, ومسلم )727أخرجه البخاري )( 2)
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الوضوء, وال هي من  وليس فيه دليل يصح؛ ألن الحجامة ليست من نواقض

 لنشاط, أو غير ذلك.إال أن يغتسل من باب اموجبات الغسل 

 مع أن األطباء يقولون المحتجم يؤخر االغتسال, لفرتة من الزمن.

تقدم أن الحديث لم يثبت يف األمر بذلك, فألفاظ : «ومن غسل الميت»قوله: 

 الحديث ال تصح بحال, وسيأيت مزيد بيان لهذه المسألة.

 يف سننه. :أي «رواه أبو داود»قوله: 

يف صحيحه, وصحيحه فيه تجاوزات كثيرة,  :أي «وصححه ابن خزيمة»قوله: 

فليس كل ما ذكره يف صحيحه يكون صحيًحا, وليس كل ما صححه ابن خزيمة يكون 

 .صحيًحا

دعاء بالفقر, أو هو دعاء معناه ألصقت يمينك بالرتاب, : «تربت يمينك» قوله:

 .اال يريدون معناهيطلقوهنا ولكنهم كانوا 

 .واهلل أعلم
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 إيجاب غسل الكافر إذا أسلم 

ِة ُثَماَمَة ْبِن ُأَثالفِ   َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ) – 113 صَّ
َوَأَمَرُه », ِعنَْدَما َأْسَلم: ي قِ

اِق  َرَواهُ  .(1) «َأْن َيْغَتِسَل   ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ   زَّ  (.(2)َوَأْصُلُه ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .َعْبُد الرَّ

 الشرح: 

موجب من موجبات الغسل وهو الدخول يف  لبيان ساق المصنف الحديث 

 .اْلسالم

 ن أبي ُهَرْيَرَة عأصله يف الصحيحين الحديث و
ُّ
َخْياًل قِبََل  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َبَعَث النَّبِي

, َفَرَبُطوُه بَِساِرَية  مِْن َسوَ  , َفَجاَءْت بَِرُجل  مِْن َبنِي َحنِيَفَة ُيَقاُل َلُه ُثَماَمُة ْبُن ُأَثال  اِري َنْجد 

 
ُّ
َفَقاَل: ِعنِْدي َخْيٌر َيا  «َما ِعنَْدَك َيا ُثَماَمُة؟», َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصالَمْسِجِد, َفَخَرَج إَِلْيِه النَّبِي

, َوإِْن ُكنَْت ُتِريُد الَماَل َفَسْل  , َوإِْن ُتنِْعْم ُتنِْعْم َعَلى َشاِكر  ُد, إِْن َتْقُتْلنِي َتْقُتْل َذا َدم  ُمَحمَّ

َقاَل: َما ُقْلُت َلَك:  «َما ِعنَْدَك َيا ُثَماَمُة؟»َت, َفتُِرَك َحتَّى َكاَن الَغُد, ُثمَّ َقاَل َلُه: مِنُْه َما ِشئْ 

, َفَتَرَكُه َحتَّى َكاَن َبْعَد الَغِد, َفَقاَل:  َفَقاَل:  «َما ِعنَْدَك َيا ُثَماَمُة؟»إِْن ُتنِْعْم ُتنِْعْم َعَلى َشاكِر 

َفاْنَطَلَق إَِلى َنْجل  َقِريب  مَِن الَمْسِجِد,  «َأْطِلُقوا ُثَماَمةَ »َفَقاَل: ِعنِْدي َما ُقْلُت َلَك, 

ًدا َرُسوُل  َفاْغَتَسَل ُثمَّ َدَخَل الَمْسِجَد, َفَقاَل: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل, َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

 َما َكاَن َعَلى ا
ِ
ُد, َواهلل , َيا ُمَحمَّ

ِ
 مِْن َوْجِهَك, َفَقْد َأْصبََح اهلل

َّ
ألَْرِض َوْجٌه َأْبَغَض إَِلي

 مِْن ِدينَِك, َفَأْصَبَح ِدينَُك 
َّ
 َما َكاَن مِْن ِدين  َأْبَغَض إَِلي

ِ
, َواهلل

َّ
َوْجُهَك َأَحبَّ الُوُجوِه إَِلي

                                                           

وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف بسند صحيح,  (0734)أخرجه عبد الرازق يف المصنف ( 1)

 .(127ويف اْلرواء ), (1232التعليقات الحسان )

 -أي: ثمامة-فانطلق »وفيه:  ,من حديث أبي هريرة (,1044)ومسلم  (,4302)أخرجه البخاري ( 2)

 وليس فيه األمر. «, فاغتسل ,إلى نخل قريب من المسجد
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 مِ 
َّ
 َما َكاَن مِْن َبَلد  َأْبَغُض إَِلي

ِ
, َواهلل

َّ
يِن إَِلي ْن َبَلِدَك, َفَأْصَبَح َبَلُدَك َأَحبَّ الباِلَِد َأَحبَّ الدِّ

 
ِ
َرُه َرُسوُل اهلل , َوإِنَّ َخْيَلَك َأَخَذْتنِي َوَأنَا ُأِريُد الُعْمَرَة, َفَماَذا َتَرى؟ َفَبشَّ

َّ
َوَأَمَرُه َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصإَِلي

َة َقاَل َلُه َقائٌِل: َصَبْوَت, َقاَل: الَ  ا َقِدَم َمكَّ د  َرُسوِل َيْعَتِمَر, َفَلمَّ , َوَلكِْن َأْسَلْمُت َمَع ُمَحمَّ

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُّ
, َحتَّى َيْأَذَن فِيَها النَّبِي , اَل َيْأتِيُكْم مَِن الَيَماَمِة َحبَُّة ِحنَْطة 

ِ
 .(1)« ملسو هيلع هللا ىلص, َواَل َواهلل

غسل الكافر إذا أسلم, ولفظ الصحيحين ليس فيه األمر  :الشاهد من احلديث

 اغتسل من نفسه.  امة بالغسل, وإنما فيه أن ثم

أن يغتسل, وأخرجه أحمد يف  ملسو هيلع هللا ىلصويف لفظ عبد الرزاق يف مصنفه, أمره النبي 

 مسنده َعْن َأبِي ُهَرْيَرة 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ ُثَماَمَة ْبَن ُأَثال  َأْو ُأَثاَلَة َأْسَلَم, َفَقاَل َرُسوُل اهلل

من طريق عبد اهلل  الحديثو, (2)«َيْغَتِسَل  اْذَهُبوا بِِه إَِلى َحائِِط َبنِي ُفاَلٍن، َفُمُروُه َأنْ »

 العمري وهو ضعيف. 

 ه أحمد من حديث أبي هريرة جوأخر
ِ
َقْد َحُسَن إِْساَلُم »: ملسو هيلع هللا ىلص: َفَقاَل َرُسوُل اهلل

 وفيه العمري أيًضا. (3)«َصاِحبُِكمْ 

ْساَلَم ُأِريُد ا ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْيُت النَّبِيَّ »َقاَل:  ويف الباب من حديث َقْيِس ْبِن َعاِصم   إْلِ

 .(4)«َفَأَمَرنِي َأْن َأْغَتِسَل بَِماٍء َوِسْدرٍ 

  :َوفِي الَباِب َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة وقال اْلمام الرتمذي عقب الحديث. 
                                                           

 (.1044(, ومسلم )4302البخاري )( 1)

وهو ابن حفص بن عاصم  -(, وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد اهلل بن عمر 7030أخرجه أحمد )( 2)

 ( .0341, وقد تابعه على نحو هذا عبيُد اهلل بن عمر عند أحمد )-العمري

وهو ابن حفصن بن  -(, وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد اهلل بن عمر10240حمد )أخرجه أ( 3)

 عاصم. 

(, وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل. وهو يف الصحيح 402(, والرتمذي )322أخرجه أبو داود )( 4)

 (.1077المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )
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 َهَذا َحِديٌث َحَسٌن, اَل َنْعِرُفُه إاِلَّ مِْن َهَذا الَوْجِه.وقال: 

ُجِل إَِذا َأْسَلَم َأْن َيْغَتِسَل َوَيْغِسَل ثَِياَبُه.َيْستَ َوالَعَمُل َعَلْيِه ِعنَْد َأْهِل الِعْلِم:   ِحبُّوَن لِلرَّ

ي إَِلى ", َقاَل: ويف الباب عند مسلم من حديث َأبي ُهَرْيَرَة  ُكنُْت َأْدُعو ُأمِّ

 
ِ
 ُمْشِرَكٌة, َفَدَعْوُتَها َيْوًما َفَأْسَمَعْتنِي فِي َرُسوِل اهلل

َ
ْساَلِم َوِهي , َفَأَتيُْت َما َأْكَرهُ  ملسو هيلع هللا ىلصاْْلِ

 
ِ
ْساَلِم َفَتْأبَى  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل ي إَِلى اْْلِ  إِنِّي ُكنُْت َأْدُعو ُأمِّ

ِ
َوَأَنا َأْبكِي, ُقْلُت َيا َرُسوَل اهلل

, َفَدَعْوُتَها اْلَيْوَم َفَأْسَمَعْتنِي فِيَك َما َأْكَرُه, َفاْدُع اهلَل َأْن َيْهِدَي ُأمَّ َأبِي ُهَرْيَرَة َفَقا
َّ
 َل َعَلي

 
ِ
  «اللُهمَّ اْهِد ُأمَّ َأبِي ُهَرْيَرةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

ِ
 اهلل

ِّ
ا ملسو هيلع هللا ىلصَفَخَرْجُت ُمْستَبِْشًرا بَِدْعَوِة نَبِي , َفَلمَّ

, َفَقاَلْت: 
َّ
ي َخْشَف َقَدَمي ِجْئُت َفِصْرُت إَِلى اْلَباِب, َفإَِذا ُهَو ُمَجاٌف, َفَسِمَعْت ُأمِّ

ِمْعُت َخْضَخَضَة اْلَماِء, َقاَل: َفاْغَتَسَلْت َوَلبَِسْت ِدْرَعَها َمَكاَنَك َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َوَس 

َوَعِجَلْت َعْن ِخَماِرَها, َفَفَتَحِت اْلَباَب, ُثمَّ َقاَلْت: َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل, 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه, َقاَل َفَرَج   َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ
ِ
, َفَأَتْيُتُه َوَأَنا َأْبكِي مَِن ملسو هيلع هللا ىلصْعُت إَِلى َرُسوِل اهلل

 َأْبِشْر َقِد اْسَتَجاَب اهلُل َدْعَوَتَك َوَهَدى ُأمَّ َأبِي ُهَرْيَرَة, 
ِ
اْلَفَرِح, َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

ي  َفَحِمَد اهلَل َوَأْثنَى َعَلْيِه َوَقاَل َخْيًرا, َقاَل ُقْلُت: َيا َرُسوَل   اْدُع اهلَل َأْن ُيَحبَِّبنِي َأَنا َوُأمِّ
ِ
اهلل

 
ِ
اللُهمَّ َحبِّْب ُعَبْيَدَك »: ملسو هيلع هللا ىلصإَِلى ِعَباِدِه اْلُمْؤمِنِيَن, َوُيَحبِّبَُهْم إَِلْينَا, َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ُه إَِلى ِعَباِدَك اْلُمْؤِمنِيَن، َوَحبِّ  -َيْعنِي َأَبا ُهَرْيَرَة  -َهَذا  َفَما ُخلَِق  «ْب إَِلْيِهِم اْلُمْؤِمنِينَ َوُأمَّ

 .(1)"ُمْؤمٌِن َيْسَمُع بِي َواَل َيَرانِي إاِلَّ َأَحبَّنِي

 :حكم تغسل الكافر إذا أسلم 

 من هذه األدلة اختلف العلماء يف حكم غسل الكفار إذا أسلم إلى أقوال: و

هو مذهب ذهب مالك وأحمد إلى وجوب الغسل, لمن أسلم من كفره, واألول: 

 أبي ثور, وابن المنذر.

                                                           

 (.2401أخرجه مسلم )( 1)
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إلى أنه ال يجب عليه الغسل إذا أسلم من كفره, إال إذا  ذهب الشافعي والثاين: 

 ابة ونحوها.نوجد منه ما يوجب الغسل, كالج

 ذهب أبو حنيفة إلى أنه ال يجب عليه الغسل بحال.الثالث: 

وبما جاء يف واستدل مالك وأحمد ومن إليه على الوجوب بما سبق من األدلة, 

له بالغسل عند إسالمه, وقالوا: األمر يدل  ملسو هيلع هللا ىلصوأمر النبي  حديث قيس بن عاصم 

 على الوجوب.

واستدل الجمهور إلى عدم وجوب الغسل, بأن هذا األمر لم يشتهر, ولعل النبي 

بالغسل عند إسالمه من باب االستحباب, وليس من باب  أمر قيس بن عاصم  ملسو هيلع هللا ىلص

 الوجوب, واهلل أعلم.

عندهم أن من أسلم فإنه يغتسل,  امن أوجب الغسل, بأن األمر قد كان معلومً  درو

 .واهلل أعلم, أم أبي هريرة  وما حصل منقصة ثمامة  يفكما حصل 
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 غسل الجمعة حكم

  -  - َوَعْن َأبِي َسِعيد  ) – 114
ِ
ُغْسُل اْلُجُمَعِة »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل

ْبَعةُ  َأْخَرَجهُ  .(1)«َعَلى ُكلِّ ُمْحَتِلمٍ َواِجٌب   (.السَّ

  -  - َوَعْن َسُمَرةَ ) – 112
ِ
َأ َيْوَم اْلُجُمَعِة »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َمْن َتَوضَّ

نَُه التِّْرمِ  .(2)«َأْفَضُل  َفبَِها َونِْعَمْت، َوَمِن اْغَتَسَل َفاْلُغْسُل    (.ِذيُّ َرَواُه اْلَخْمَسُة, َوَحسَّ

   الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان حكم غسل الجمعة

                                                           

وابن ماجه  (,1302)والنسائي  (,341)وأبو داود  (,744) ومسلم (,700)أخرجه البخاري ( 1)

 (.11020)وأحمد  (,1070)

 الحديث لم يخرجه الرتمذي.«: تنبيه»       

وسنده ضعيف  (20070)وأحمد  (,1370)والنسائي  (,400)والرتمذي  (,324)أخرجه أبو داود ( 2)

َوَلْم َيْسَمِع اْلَحَسُن مِْن َسُمَرَة  ,َسُمَرَة كَِتاًباَعْن  ,اْلَحَسنُ : »قال الرتمذيلإلنقطاع بين الحسن وسمرة. 

زد على ذلك أن الحديث قد روي مرساًل قال البيهقي يف «. َواهلُل َتَعاَلى َأْعَلمُ  ,إاِلَّ َحِديَث اْلَعِقيَقةِ 

وكذلك رواه سعيد بن سفيان الجحدري عن شعبة أي من رواية الحسن عن (: 1/204)الكربى 

من حديث  (,1001)وأخرجه ابن ماجه  اهـفهما سعيد بن أبي عروبة فرواه مرساًل. سمرة, وخال

وقال اْلمام األلباين رحمه اهلل يف أنس بن مالك رضي اهلل عنه ويف سنده يزيد الرقاشي ضعيف. 

وكذا قال الرتمذي. وأخرجه ابن خزيمة يف صحيحه  ,حديث حسن"(: 371صحيح أبي داود )

. وجاء من حديث ابن عباس أخرجه البيهقي يف الكربى (1427)الكربى , والبيهقي يف (1020)

وضعفه , وقال: هذا الحديث غريب من هذا الوجه, وإنما يعرف من حديث الحسن وغيره. (1421)

 .(4شيخنا يحيى حفظه اهلل يف أحكام الجمعة )ص

«: الفتح»نفسه عزاه يف  وإنما أخرجه عن أنس. والحافظ ,الحديث لم يخرجه ابن ماجه عن سمرة«: تنبيه»

 ."ألصحاب السنن الثالثة"
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هذا دليل على عدم : «: غسل الجمعة واجب على كل محتلمملسو هيلع هللا ىلصقال النبي »قوله: 

البالغ, وهو التكليف من لحقه تعين الغسل على الصبي, والطفل الذي لم يبلغ, وإنما 

: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي  َعِن النَّائِِم َحتَّى َيْسَتيِْقَظ، َوَعِن الُمْبَتَلى َحتَّى »: ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثاَلَثة 

بِيِّ َحتَّى َيْكُبرَ   .«َيْبَرَأ، َوَعِن الصَّ

ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثاَلَثٍة، َعِن اْلَمْجنُوِن اْلَمْغُلوِب َعَلى َعْقِلِه َحتَّى َيِفيَق، »ويف رواية: 

بِيِّ َحتَّى َيْحَتِلمَ َوَعِن النَّائِِم َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، وَ   .(1)«َعِن الصَّ

 وجاءت أحاديث يف الباب، منها: 

  َأبِي ُهَرْيَرَة,  من حديث جاء يف الصحيحين ما
ِ
َحقٌّ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ِه َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َأْن َيْغَتِسَل فِي ُكلِّ َسبَْعِة َأيَّاٍم، َيْغِسُل َرْأَسُه َوَجَسَد   .(2)«هُ لِلَّ

 ْبِن ُعَمَر 
ِ
 ومنها ما يف الصحيحين من حديث َعْبِد اهلل

ِ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل

 .(3)«إَِذا َجاَء َأَحُدُكُم الُجُمَعَة، َفْلَيْغَتِسْل »

, َبْينََما ُهَو َيْخُطُب َيْوَم الُجُمَعِة إِْذ َدَخَل من حديث ُعَمَر  وجاء يف الصحيحين

ُجُل: َما ُهَو إاِلَّ َل ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب َرُجٌل, َفَقا الَِة؟ َفَقاَل الرَّ : لَِم َتْحَتبُِسوَن َعِن الصَّ

 
َّ
ْأُت, َفَقاَل: َأَلْم َتْسَمُعوا النَّبِي إَِذا َراَح َأَحُدُكْم إِلَى »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأْن َسِمْعُت النَِّداَء َتَوضَّ

 .(4)«الُجُمَعِة َفْلَيْغَتِسْل 

َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّللِ »َوالُوُضوُء َأْيًضا, َوَقْد َعلِْمَت  :تعالى  مسلممام إللويف لفظ 

                                                           

جاء من حديث عائشة رضي اهلل عنها وابن عباس رضي اهلل عنهما, وعلي رضي اهلل عنه, عند أبي ( 1)

 (, وغيره وقد سبق معنا.4402, 4307داود )

 (.740(, ومسلم )700البخاري )( 2)

 (.744(, ومسلم )700البخاري )( 3)

 (.742, ومسلم )(772البخاري )( 4)
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  .(1)«َيْأُمُر بِاْلُغْسلِ 

 ُهَرْيَرةَ  َأبي, كما جاء مبينًا عند مسلم من حديث والرجل هو عثمان بن عفان 

 َاْلُجُمَعِة, إِْذ َدَخَل ُعْثَماُن ْبُن  , َقاَل: َبْينََما ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َيْخُطُب النَّاَس َيْوم

َض بِِه ُعَمرُ عَ  اَن, َفَعرَّ  .(3)«إَِذا َجاَء َأَحُدُكْم إَِلى اْلُجُمَعِة َفْلَيْغَتِسْل » :ويف لفظ له .(2)«فَّ

 ويف الصحيحين 
ِّ
, َقاَلْت: َكاَن النَّاُس َينَْتاُبوَن ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث َعْن َعائَِشَة, َزْوِج النَّبِي

, َفَيْأُتوَن فِي الُغَباِر ُيِصيُبُهُم الُغَباُر َوالَعَرُق, َفَيْخُرُج َيْوَم ا
ِّ
لُجُمَعِة مِْن َمنَاِزلِِهْم َوالَعَوالِي

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصمِنُْهُم الَعَرُق, َفَأَتى َرُسوَل اهلل

ُّ
َلْو َأنَُّكْم »: ملسو هيلع هللا ىلصإِْنَساٌن مِنُْهْم َوُهَو ِعنِْدي, َفَقاَل النَّبِي

ْرُتْم لَِيْومِ   .«َلِو اْغَتَسْلُتْم َيْوَم اْلُجُمَعةِ » ويف لفظ مسلم: .(4)«ُكْم َهَذاَتَطهَّ

 ويف سنن أبي داود وغيره 
ِّ
َعَلى ُكلِّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث َعْن َحْفَصَة, َعِن النَّبِي

 .(5)«ُمْحَتِلٍم َرَواٌح إَِلى اْلُجُمَعِة، َوَعَلى ُكلِّ َمْن َراَح إَِلى اْلُجُمَعِة اْلُغْسُل 

 لبخاري ويف ا
ُّ
  من حديث َسْلَماُن الَفاِرِسي

ِ
َمِن »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َهَن َأْو َمسَّ ِمْن طِيٍب، ُثمَّ َراَح  َر بَِما اْسَتَطاَع ِمْن ُطْهرٍ، ُثمَّ ادَّ اْغَتَسَل َيْوَم الُجُمَعِة، َوَتَطهَّ

ْق بَْيَن اْثنَْيِن، َفَصلَّى َما ُكتَِب لَ  ُه، ُثمَّ إَِذا َخَرَج اإِلَماُم َأْنَصَت، ُغِفَر َلُه َما َبْينَُه َوَبيَْن َفَلْم ُيَفرِّ

 .(6)«الُجُمَعِة اَلُْخَرى

  من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ ويف صحيح مسلم 
ِّ
َمِن اْغَتَسَل؟ ُثمَّ », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

                                                           

 (.707مسلم )( 1)

 (.742مسلم )( 2)

 (700مسلم )( 3)

 (.740(, ومسلم )002البخاري )( 4)

(, 1234(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )1301(, والنسائي )342أبو داود )( 2)

 وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري.

 (.010البخاري )أخرجه ( 4)
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َر لَُه، ُثمَّ َأْنَصَت  َحتَّى َيْفُرَغ ِمْن ُخْطَبتِِه، ُثمَّ ُيَصلِّي َمَعُه، ُغِفَر َلُه َأَتى اْلُجُمَعَة، َفَصلَّى َما ُقدِّ

 .(1)«َما َبْينَُه َوبَْيَن اْلُجُمَعِة اَْلُْخَرى، َوَفْضُل َثاَلَثِة َأيَّامٍ 

َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء، ُثمَّ َأَتى اْلُجُمَعَة، َفاْسَتَمَع َوَأْنَصَت، »ويف لفظ لمسلم:  َمْن َتَوضَّ

 .«َلُه َما َبْينَُه َوَبْيَن اْلُجُمَعِة، َوِزَياَدُة َثاَلَثِة َأيَّاٍم، َوَمْن َمسَّ اْلَحَصى َفَقْد َلَغا ُغِفرَ 

 :حكم تغسل يوم اجلمعة 

 هذه األحاديث اختلف العلماء يف حكم غسل الجمعة إلى أقوال: وبالنظر إلى

ين بحديث , مستدلالجمعة ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب غسلاألول: 

َأ َيْوَم اْلُجُمَعِة َفبَِها َونِْعَمْت، »  :الذي ذكره المصنف  سمرة بن جندب  َمْن َتَوضَّ

المذكور, وقالوا إنما أمرهم النبي  وبحديث عائشة , «َوَمِن اْغَتَسَل َفاْلُغْسُل َأْفَضُل 

 بالغسل عند وجود الرائحة الكريهة. ملسو هيلع هللا ىلص

ما يس المراد منه الوجوب الحكمي, وإن, ل«غسل الجمعة واجب» قوله:وقالوا

 كما يقول الرجل ألخيه: حقك واجب علي. المراد به الوجوب المستحب.

ذهب الظاهرية وجمع من العلماء إلى وجوب الغسل يوم الجمعة, الثاين: 

 مستدلين بعموم األحاديث الدالة على الوجوب.

وعدم الغسل, التأخر عن الجمعة  على عثمان  وبإنكار عمر بن الخطاب 

 ., وبمحضر من الصحابة, وهذا كاْلجماعكان يف خطبة الجمعةوكما سبق 

وغيره من كانت فيه رائحة تؤذي الناس, فيجب عليه الغسل يوم الجمعة, وأما 

 وذلك لعموم النهي عن أذية المسلمين.

 جوب غسل الجمعة لصراحة األدلة يف ذلك.ووالصحيح يف المسألة 

  يم ابن القاْلمام قال  ( 342/ 1يف زاد المعاد):  ْغتَِساِل فِي
ِ
اأْلَْمُر بِاال

                                                           

 (.720مسلم ) أخرجه( 1)
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ا, َوُوُجوُبُه َأْقَوى مِْن ُوُجوِب اْلِوْتِر, َوقَِراَءِة اْلَبْسَمَلِة فِي  ٌد ِجدًّ َيْومَِها, َوُهَو َأْمٌر ُمَؤكَّ

اَلِة, َوُوُجوِب اْلُوُضوِء مِْن َمسِّ النَِّساِء, َوُوُجوِب اْلُوُضوِء مِ  َكِر, الصَّ ْن َمسِّ الذَّ

َعاِف, َواْلِحَجاَمِة  اَلِة, َوُوُجوِب اْلُوُضوِء مَِن الرُّ َوُوُجوِب اْلُوُضوِء مَِن اْلَقْهَقَهِة فِي الصَّ

 
ِّ
اَلةِ َعَلى النَّبِي ِء, َوُوُجوِب الصَّ

ْ
ِد اأْلَِخيِر, َوُوُجوِب اْلِقَراَءِة َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلصَواْلَقي فِي التََّشهُّ

 .اْلَمْأُمومِ 

ْثَباُت َوالتَّْفِصيُل َبْيَن َمْن بِِه َرائَِحٌة َيْحتَاُج وَ   َواْْلِ
ُ
: النَّْفي لِلنَّاِس فِي ُوُجوبِِه َثاَلَثُة َأْقَوال 

َْصَحاِب أحمد. 
ِ
إَِلى إَِزاَلتَِها َفَيِجُب َعَلْيِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْغن  َعنُْه, َفُيْسَتَحبُّ َلُه, َوالثَّاَلَثُة أل

 اهـ

بين  حيث وفيه انقطاع, اسندً  فهو ضعيف سمرة بن جندب  وأما حديث

وقد اختلف العلماء يف سماع الحسن من سمرة, فمنــهم من أثبته  الحسن وسمرة. 

 مطلًقا, 

ومنهم من نفاه مطلًقا, والصحيح أنه سمع منه حديث العقيقة, كما هو ترجيح 

 تعالى. اْلمام البخاري 

  الخطابي قال اْلمام  وقد اختلف الناس يف  :(104/ 1لم السنن )يف معا

وقد حكي ذلك عن مالك بن  اوجوب الغسل يوم الجمعة فكان الحسن يراه واجبً 

 غير محتوم. أنس, وقال ابن عباس هو

وذهب عامة الفقهاء إلى أنه سنة وليس بفرض ولم تختلف األمة يف أن صالته 

دل أنه استحباب  مجزية إذا لم يغتسل فلما لم يكن الغسل من شرط صحتها

لكان  السببه ولو كان واجبً  اكاالغتسال للعيد ولإلحرام الذي يقع االغتسال فيه متقدمً 

 اهـ عن سببه كاالغتسال للجنابة والحيض والنفاس. امتأخرً 

 



   

  

441 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 مسألة املونب لغسل اجلمعة: 

 اختلف أهل العلم يف ذلك إلى قولين: 

وعلى الموجب للغسل هو اليوم,  إلى أن الظاهرية وبعض أهل العلم ذهباألول: 

غسل الجمعة متعين على كل مكلف من المسلمين؛ سواء حضر الجمعة هذا فيكون 

 يف المسجد, أم لم يحضر, وسواء وجبت عليه الجمعة, أم لم تجب.

الجمعة يف  شهدإلى أن الغسل ال يجب إال على من  جمهور العلماء ذهبالثاين: 

 المسجد.

 ، أن الغسل للصالة، وليس لليوم.والصحيح يف هذه المسألة

, «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»: ابن عمر عمر و لما تقدم من حديث

 .وحديث حفصة بنت عمر بن الخطاب 

 إلى غير ذلك من األدلة التي جاء فيها التقييد بأن الوجوب على من حضر الجمعة.

لحديث أبي خرج به غير الجمعة, وهذا الحديث مقيد : «غسل الجمعة»قوله: 

ل سبعة أيام أن يغسل رأسه حق هَّلل على كل مسلم يف ك»فيه: الذي  هريرة 

 سمي بيوم الجمعة الجتماع الناس فيه.و فالمراد به هو يوم الجمعة., «وجسده

ا هو مالواجب يف اصطالح األصوليين: و خرج به المستحب. :«واجب»قوله: 

ه, بأنه ما يستحق العقاب تاركه, وقد يعربون عن, أمر به الشارع على وجه اْللزام

 ويؤجر فاعله امتثااًل.

ن الصغار, حتى ولو شهدوا خرج به غير المحتلم, م: «على كل محتلم»قوله: 

 من قد بلغ. والمراد بالمحتلم: الجمعة.

 إال الرتمذي لم يخرجه.: «أخرجه السبعة»قوله: 

عمرو بن جابر  بن هالل بن حريج بن مّرة بن حزن بن: «سمرة بن جندب»قوله: 
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 (.20) :بن خشين بن ألي بن عصيم بن فزارة الفزارّي, يكنّى أبي سليمان, مات سنة

من طريق اْلَحَسُن بُْن ما أخرج ابن أبي شيبة يف مصنفه: ك ومات يف الماء الساخن,

, َقاَل: نا َأْوُس بْ   ْبِن َزْيد 
ِّ
اُد ْبُن َسَلَمَة, َعْن َعلِي , َقاَل: ُكنُْت ُسْفَياَن, َقاَل: نا َحمَّ ُن َخالِد 

إَِذا َنَزَلْت َعَلى َسُمَرَة ْبِن ُجنُْدب  َسَأَلنِي َعْن َأبِي َمْحُذوَرَة, َوإَِذا َقِدْمُت َعَلى َأبِي 

َبِي َمْحُذوَرَة: َما َشْأُنَك إَِذا َقِدْمُت 
ِ
, َفُقْلُت أل َمْحُذوَرَة َسَأَلنِي َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجنُْدب 

َتنِي َعْن َسُمَرَة, َوإَِذا َقِدْمُت َعَلى َسُمَرَة َسَأَلنِي َعنَْك؟ َفَقاَل َأُبو َمْحُذوَرَة: َعَلْيَك َسَألْ 

 
ُّ
َفَأَخَذ بِِعَضاَدَتِي اْلَباِب. َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت َأَنا َوَأُبو ُهَرْيَرَة َوَسُمَرُة فِي َبْيت  َفَجاَء النَّبِي

: َفَماَت َأُبو ُهَرْيَرَة, ُثمَّ َماَت َأُبو َمْحُذوَرَة, ُثمَّ َماَت َسُمَرُة. , َقاَل  «آِخُرُكْم َمْوًتا فِي النَّارِ »

 : ُه َوَقَع فِي َكاُنونٍ »َقاَل َأُبو َبْكر    .(1)«َزَعُموا َأنَّ

ء الشرعي, الذي تقدم ذكر والوضوء إذا أطلق يراد به الوضو: «من توضأ»قوله: 

 جل شهود وحضور صالة الجمعة.توضأ من أ :أي «يوم الجمعة»قوله:  أحكامه.

 أمر حسن, مرغب فيه, وقد أصاب سنة. :أي «بها ونعمت»قوله: 

ألن العلماء قد اتفقوا على مشروعية الغسل : «ومن اغتسل فالغسل أفضل»قوله: 

 للجمعة, وإنما اختلفوا يف القول بالوجوب من االستحباب.

 أخرجهاجه, وإنما ابن مولم يخرجه  .«رواه الخمسة وحسنة الترمذي»قوله: 

وهو حديث شديد الضعف, يف إسناده يزيد  من حديث أنس بن مالك  (1001)

 .واهلل أعلم .وكالهما مرتوكعيل ابن مسلم المكي الرقاشي, وإسما

 

       

                                                           

 (, 4047(, والطرباين يف الكبير )720أخرجه ابن أبي شيبة ) (1)
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 قراءة الجنب للقرءان حكم

114 – ( 
ٍّ
 (1)«َن َما َلْم َيُكْن ُجنًُباُيْقرُِئنَا اْلُقْرآ  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل:     َوَعْن َعلِي

َحُه اْبُن ِحبَّانَ  َرَواُه َأحَمُد, واألرَبَعُة, َوَهَذا َلْفظُ  نَُة, َوَصحَّ   (.التِّْرمِِذيِّ َوَحسَّ

   الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان حكم قراءة القرآن للجنب ونحوه

 تفيد اللزوم واالستمرار.كان:  «ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهَّلل »قوله: 

 تعليم القرآن للغير.فيه:  «يقرئنا القرآن»: قوله

 ."َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم الُقْرآَن َوَعلََّمهُ "وقد بوب اْلمام البخاري يف صحيحه َباٌب: 

 حديث ُعْثَماَن : ثم ذكر 
ِّ
َم الُقْرآَن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي َخْيُرُكْم َمْن َتَعلَّ

َمهُ  ْح , َقاَل: َوَأْقَرَأ أَ «َوَعلَّ اُج َقاَل: َوَذاَك  َمِن فِي ُبو َعْبِد الرَّ  ُعْثَماَن, َحتَّى َكاَن الَحجَّ
إِْمَرةِ

ِذي َأْقَعَدنِي َمْقَعِدي َهَذا.  الَّ

 
ُّ
اَن, َقاَل: َقاَل النَّبِي إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصويف لفظ آخر للبخاري أيًضا: َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ

َم الُقْرآَن وَ  َمهُ َأْفَضَلُكْم َمْن َتَعلَّ  .(2)«َعلَّ

 ُعَمَر  ويف صحيح مسلم َعْن َعامِِر ْبِن َواثَِلةَ 
َ
, َأنَّ َنافَِع بَْن َعْبِد اْلَحاِرِث, َلِقي

َة, َفَقاَل: َمِن اْسَتْعَمْلَت َعَلى َأْهِل اْلَواِدي, َفَقاَل:  بُِعْسَفاَن, َوَكاَن ُعَمُر َيْسَتْعِمُلُه َعَلى َمكَّ

                                                           

, 420)وأحمد  (,204)وابن ماجه  (,144)والرتمذي  (,244)والنسائي  (,220)أخرجه أبو داود ( 1)

وقد أنكر  ,يف إسناده عبد اهلل بن مسلمة الكويف ,, وهو حديث ضعيف(000)وابن حبان  (,1123

وضعفه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف والميزان للذهبي.  ,يث كما يف الكامل البن عديعليه هذا الحد

 .(472اْلرواء )

 (.2027, 2020أخرجه اْلمام البخاري )( 2)
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ِن اْبُن َأْبَزى؟ َقاَل: َمْوًلى مِْن َمَوالِينَا, َقاَل: َفاْسَتْخَلْفَت َعَلْيِهْم اْبَن َأْبَزى, َقاَل: َومَ 

 
ِ
ِض, َقاَل ُعَمُر: َأَما إِنَّ َنبِيَُّكْم َمْوًلى؟ َقاَل: إِنَُّه َقاِرٌئ لِكِتَاِب اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص, َوإِنَُّه َعالٌِم بِاْلَفَرائِ

 .(1)«كَِتاِب َأْقَواًما، َوَيَضُع بِِه آَخرِينَ إِنَّ اهَّللَ َيْرَفُع بَِهَذا الْ »َقْد َقاَل: 

 ْبَن َمْسُعود  
ِ
 ويف سنن الرتمذي َعْبَد اهلل

ِ
َمْن َقَرَأ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْن َحْرًفا ِمْن كَِتاِب اهَّللِ َفَلُه بِِه َحَسنٌَة، َوالَحَسنَُة بَِعْشرِ َأْمَثالَِها، َلَ َأُقوُل اْلم َحْرٌف، َوَلكِ 

نقالً  كما بين ذلك ابن كثير  والراجح وقفه (2)«َألٌِف َحْرٌف، َوَلٌَم َحْرٌف، َوِميٌم َحْرٌف 

 .عن أبي عبيد القاسم بن سالم 

 على تعلم القرآن. حرص الصحابة فيه: و

 ما لم يكن متلبًسا بالجنابة. :أي «ما لم يكن جنًبا» قوله:

 أصغر. امحدث حدثً المن جواز قراءة القرآن فيه: و

 حكم قراءة القرنن للمحدث: 

  إلى أقوال:يف هذه المسألة اختلف أهل العلم وقد 

 .جواز ذلك :الثاينذ.المنع, وهو قول جماهير العلماء :األول

قد نقل إجماع األئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب,  مع أن شيخ اْلسالم 

بين أهل العلم, وليس فيها  ولكن لعله يريد األئمة األربعة؛ ألن المسألة خالفية

 إجماع.

 (247/ 21مجموع الفتاوى ) كما يف قال شيخ اْلسالم:  

ْساَلِم: َهاَرَتاِن: اْلُغْسُل َواْلُوُضوُء؟  ُسئَِل َشْيُخ اْْلِ ا َتِجُب َلُه الطَّ  َعمَّ

ْجَماِع َفرْ : َفَأَجاَب  نَِّة َواْْلِ اَلِة بِاْلكَِتاِب َوالسُّ ُضَها َوَنْفُلَها َواْخُتلَِف َذلَِك َواِجٌب لِلصَّ

                                                           

 (.710أخرجه اْلمام مسلم )( 1)

 (.3320(, وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل )2010أخرجه الرتمذي )( 2)
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فِي الطََّواِف َوَمسِّ اْلُمْصَحِف. َواْخُتلَِف َأْيًضا فِي ُسُجوِد التِّاَلَوِة َوَصاَلِة اْلِجنَاَزةِ َهْل 

َهاَرُة؟ تِي َتِجُب َلَها الطَّ اَلِة الَّ ى الصَّ ْعتَِكاُف َفَما َعلِْمت َأَحًدا  .َتْدُخُل فِي ُمَسمَّ
ِ
ا اال َوَأمَّ

 َقا
َّ
َعاُء َفإِنَّ النَّبِي ْكُر َوالدُّ َأَمَر اْلَحائَِض بَِذلَِك.  ملسو هيلع هللا ىلصَل إنَُّه َيِجُب َلُه اْلُوُضوُء َوَكَذلَِك الذِّ

 . ا اْلِقَراَءُة َفِفيَها ِخاَلٌف َشاذٌّ  َوَأمَّ

ِه إالَّ الطََّواَف َمَع اْلَحدَ  ِث اأْلَْصَغِر َفَقْد َفَمْذَهُب اأْلَْرَبَعِة َتِجُب الطََّهاَرَتاِن لَِهَذا ُكلِّ

ْبَث فِي اْلَمْسِجدِ  ُزوَن لِْلُجنُِب قَِراَءَة اْلُقْرآِن َواَل اللُّ يَل فِيِه نَِزاٌع. َواأْلَْرَبَعُة َأْيًضا اَل ُيَجوِّ
 قِ

ِء اْلَيِسيِر.
ْ
ي   إَذا َلْم َيُكْن َعَلى ُوُضوء  َوَتنَاَزُعوا فِي قَِراَءةِ اْلَحائِِض َوفِي قَِراَءةِ الشَّ

َماِم َأْحَمَد َوَغْيِرِه َكَما َقْد ُذكَِر فِي َغيِْر َهَذا اْلَمْوِضِع.   َوفِي َهَذا نَِزاٌع فِي َمْذَهِب اْْلِ

ْبَث فِي اْلَمْسِجِد َهَذا َوَمْذَهُب َأْهِل الظَّاِهِر:  َيُجوُز لِْلُجنُِب َأْن َيْقَرَأ اْلُقْرآَن َواللُّ

. َمْذَهُب َداُود َوَأْصَحابِِه َوا َلِف.  ْبِن َحْزم   َوَهَذا َمنُْقوٌل َعْن َبْعِض السَّ

ِذي َذَكَرُه ابُْن َحْزم  َأنََّها اَل َتِجُب إالَّ  ا َمْذَهُبُهْم فِيَما َتِجُب َلُه الطََّهاَرَتاِن؟ َفَالَّ َوَأمَّ

 َرْكَعَتاِن َأْو َرْكَعُة اْلِوْتِر َأْو َرْكَعٌة فِي اْلَخْوِف َأوْ 
َ
َصاَلُة اْلِجنَاَزِة َواَل َتِجُب  لَِصاَلِة: ِهي

ْهِو َفَيُجوُز ِعنَْدُه لِْلُجنُِب َواْلُمْحِدِث َواْلَحائِِض قَِراَءُة اْلُقْرآِن  ْ السَّ
ِعنَْدُه الطََّهاَرُة لَِسْجَدَتي

َنَّ َهِذِه اأْلَْفَعاَل َخْيٌر َمنُْدوٌب إَلْيهَ 
ِ
ُجوُد فِيِه َوَمسُّ اْلُمْصَحِف َقاَل: أل ا َفَمْن ادََّعى َوالسُّ

لِيُل.   َمنَْع َهُؤاَلِء مِنَْها َفَعَلْيِه الدَّ

ْجَماِع.  ا الطََّواُف َفاَل َيُجوُز لِْلَحائِِض بِالنَّصِّ َواْْلِ  َوَأمَّ

َماِم َأْحَمَد فِي اْلمَ   ْبُن اْْلِ
ِ
َلِف َوَقْد َذَكَر َعْبُد اهلل ا اْلَحَدُث َفِفيِه نَِزاٌع َبْيَن السَّ نَاِسِك َوَأمَّ

اِد ْبِن َأبِي ُسَلْيَماَن: َأنَُّه َيُجوُز الطََّواُف َمَع اْلَحَدِث اأْلَْصَغِر  بِإِْسنَاِدِه َعْن النََّخِعي َوَحمَّ

 َوَقْد قِيَل إنَّ َهَذا َقْوُل اْلَحنَِفيَِّة َأْو َبْعِضِهْم. 

ا َمَع اْلَجنَاَبِة َواْلَحْيِض َفاَل َيُجوُز ِعنَْد اأْلَ  ْرَبَعِة؛ َلكِنَّ َمْذَهَب َأبِي َحنِيَفَة َأنَّ َذلَِك َوَأمَّ

 .انتهى المراد يف كالم طويلَواِجٌب فِيِه اَل َفْرٌض َوُهَو َقْوٌل فِي َمْذَهِب َأْحَمَد. 
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  على نواز القراءة للمحدثاألدلة اليت استدل بها:  

 .(1)«هَّللَ َعَلى ُكلِّ َأْحَيانِهِ َيْذُكُر ا ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ », َقاَلْت:  حديث عائشة األول: 

 يف الصحيحين من حديث َعْن َعائَِشَة الثاين: 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَلْت: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اهلل

 
ِ
 َرُسوُل اهلل

َّ
, َحتَّى ِجئْنَا َسِرَف َفَطِمْثُت, َفَدَخَل َعَلي َوَأَنا َأْبكِي,  ملسو هيلع هللا ىلصاَل َنْذُكُر إاِلَّ اْلَحجَّ

, َلَوِدْدُت َأنِّي َلْم َأُكْن َخَرْجُت اْلَعاَم, َقاَل:  «؟َما ُيْبكِيِك »َفَقاَل: 
ِ
َما َلِك؟ »َفُقْلُت: َواهلل

َهَذا َشْيٌء َكَتَبُه اهَّللُ َعَلى َبنَاِت آَدَم، اْفَعِلي َما َيْفَعُل »ُقْلُت: َنَعْم, َقاَل:  «َلَعلَِّك َنِفْسِت؟

 .(2)«ى َتْطُهرِياْلَحاجُّ َغْيَر َأْن ََل َتُطوفِي بِاْلَبيِْت َحتَّ 

فعل ذلك, غير الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصوالحاج يقرأ القرآن, ويذكر اهلل, فأجاز لها النبي 

 والطواف بالبيت, وما عدا ذلك ال بأس بفعله للحائض.

  حديث َعائَِشَة الثالث: 
ِ
َناِولِينِي اْلُخْمَرَة ِمَن »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل لِي َرُسوُل اهلل

 .(3)«إِنَّ َحْيَضَتِك َلْيَسْت فِي َيِدكِ »ُت: إِنِّي َحائٌِض, َفَقاَل: , َقاَلْت َفُقلْ «اْلَمْسِجدِ 

َيتَّكُِئ فِي ِحْجرِي َوَأَنا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ », َأنََّها َقاَلْت: حديث َعائَِشَة الرابع: 

 .(4)«َحائٌِض، َفَيْقَرُأ اْلُقْرآنَ 

 ْبِن َعبَّاس  الخامس: 
ِ
  , َأنَّ حديث َعْبِد اهلل

ِ
َم  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل َخَرَج مَِن الَخاَلِء َفُقدِّ

َما ُأِمْرُت بِاْلُوُضوِء إَِذا ُقْمُت إَِلى »إَِلْيِه َطَعاٌم َفَقاُلوا: َأاَل َنْأتِيَك بَِوُضوء  َفَقاَل:  إِنَّ

اَلةِ   .(5)«الصَّ

                                                           

 (.303(, وأخرجه موصواًل اْلمام مسلم )302بخاري قبل حديث )أخرجه اْلمام ال( 1)

 (.1211(, ومسلم )204أخرجه البخاري )( 2)

 (.207أخرجه مسلم )( 3)

 (.301مسلم ) أخرجه( 4)

 (, صححه اْلمام األلباين يف صحيح السنن.3040أبو داود ) أخرجه( 2)
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, «ِء، َفُأتَِي بَِطَعامٍ َخَرَج ِمَن اْلَخاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ »:  حديث َعِن اْبِن َعبَّاس  السادس: 

َأ؟»َفَذَكُروا َلُه اْلُوُضوَء َفَقاَل:  َي َفَأَتَوضَّ  .(1)«ُأِريُد َأْن ُأَصلِّ

مفهومهما أن غير , وفال يجب الوضوء كما يف هذين الحديثين إال لمن أراد الصالة

 . يقرأ القرآن ذلك من الصالة يستحب لها الوضوء استحباًبا ال وجوًبا, ومن

لك من األدلة التي تدل على مشروعية قراءة القرآن للمحدث, سواء كان وغير ذ

ولم يثبت دليل صحيح يمنع من قراءة القرآن للمحدث  .ا, أو أصغرً اأكربً الحدث

, وكثرة المتعبدين بقراءة القرآن, مع كثرة الصحابة ولم ينقل المنع  حدًثا أكربًا.

 .هح يمنع من, لجاء دليل صحيح صريما يمنعفلو كان هنالك 

حذيفة  وعن, «المؤمن َل ينجس», ويف الصحيحين, من حديث أبي هريرة  

 المسلم َل ينجس» :يف مسلم». 

 ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: وأما قول اهلل 

اللوح المحفوظ وليس القرآن  بهالمراد ف, [70-00الواقعة:] {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .اتظاهر من سياق اآليال, كما هو الذي بين أيدينا

وهذا ترجيح الشوكاين يف تفسيره وغير واحد من المالئكة,  :والمراد بالمطهرين

 ."ال يمسه إال المتطهرون"ولو أراد اهلل سبحانه وتعالى المتوضئ لقال:  .المحققين

قد تقدم القول فيه, بأنه حديث مرسل, ف, «َل يمس القرآن إَل طاهر»حديث: أما و

اته حيطاهر يف بل هو ن, ألن المؤمن ال ينجس, لمؤموعلى القول بثبوته فالمراد به ا

 .مماتهو

فإن  ,أن يقرأ المسلم القرآن على طهارة,وأفضلها وأحسنها مع أن أكمل الهيئات 

مر عليه رجل وسلم عليه, فلم يرد عليه السالم إال بعد أن تيمم, كما يف سنن  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                                           

 (.304أخرجه مسلم )( 1)
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, َأنَّ   أبي داود من حديث اْلُمَهاِجِر ْبِن ُقنُْفذ 
َّ
َوُهَو َيُبوُل َفَسلََّم َعَلْيِه, َفَلْم  ملسو هيلع هللا ىلصُه َأَتى النَّبِي

َأ, ُثمَّ اْعتََذَر إَِلْيِه َفَقاَل  إَِلَّ َعَلى ُطْهرٍ َأْو  إِنِّي َكرِْهُت َأْن َأْذُكَر اهَّللَ »َيُردَّ َعَلْيِه َحتَّى َتَوضَّ

ي داود أيًضا, أن اْبِن ُعَمَر يف سنن أب , وجاء من حديث ابن عمر «َقاَل: َعَلى َطَهاَرةٍ 

  :َم َعَلْيِه، َفَلْم َيُردَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْقَبَل َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل ِمَن الَغائِِط َفَلِقَيُه َرُجٌل ِعنَْد بِْئرِ َجَمٍل َفَسلَّ

َمَسَح َوْجَهُه َحتَّى َأْقبََل َعَلى اْلَحائِِط َفَوَضَع َيَدُه َعَلى اْلَحائِِط، ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَعَلْيِه َرُسوُل اهَّللِ 

اَلمَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَيَدْيِه، ُثمَّ َردَّ َرُسوُل اهَّللِ  ُجِل السَّ  .(1) «َعَلى الرَّ

إلى غير ذلك, وما جاز  أن يقرأ القرآن لجنب, والحائض, والنفساء,لفيجوز 

وهي حائض, كما  قد قرأ القرآن يف حجر عائشة  ملسو هيلع هللا ىلصقراءته جاز حمله, ألن النبي 

 .يف أدلة المسألةسبق 

 ., واهلل أعلمعلى أن النجس هو يف موضع الدم فقطفدل 

 

       

  

                                                           

صحيحان, صححهما اْلمام االلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود (, وكالهما 331, 10أبو داود )( 1)

(. وكذلك حديث 1142(, وحديث المهاجر يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )13)

 (, وقال: هذا حديث حسن, وأصله يف مسلم. 043ابن عمر يف الصحيح المسند )
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 الوضوء لمن أراد العود إلى الجماع

 اْلُخْدِريِّ ) – 110
  -  - َوَعْن َأبِي َسِعيد 

ِ
إَِذا َأَتى »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْأ َبْينَ   .َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1) «ُهَما ُوُضوًءاَأَحُدُكْم َأْهَلُه، ُثمَّ َأَراَد َأْن َيُعوَد َفْليََتَوضَّ

ُه َأْنَشُط لِْلَعْودِ »َزاَد اْلَحاكُِم:   (.(2)«َفإِنَّ

َينَاُم َوُهَو  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َقاَلْت:  - -ْن َعائَِشةَ عَ  َولأِْلَْرَبَعةِ ) – 117

 (.َمْعُلوٌل  َوُهوَ  .(3)«ُجنٌُب، ِمْن َغْيرِ َأْن َيَمسَّ َماءً 

  لشرح:ا 

 .ساق المصنف الحديث لبيان بعض أحكام الجنابة

باب ذكر الدليل على أن األمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر : قال ابن خزيمة 

 اهـ ندب وإرشاد . 

 من اجلنابة حكم نوم اجلنب قبل تغسله أو وضوئه: 
                                                           

 .(307)أخرجه مسلم ( 1)

ْيَخْينِ »زيادة شاذة. وقال عقبه:  وهي (,242)أخرجه الحاكم ( 2)  ,َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

َجاُه بَِهَذا اللَّْفظِ  أْ "قوله:  إِنََّما َأْخَرَجاُه إَِلى ,َوَلْم ُيَخرِّ َفإِنَُّه َأْنَشُط "َوَلْم َيْذُكَرا فِيِه:  ,َفَقطْ  "َفْلَيَتَوضَّ

دَ  ,"لِْلَعْودِ  ُد مِْن مِْثلِِه َمْقبُوٌل ِعنَْدُهَما ,َعْن َعاِصم   ,بَِها ُشْعَبةُ  َوَهِذِه َلْفَظٌة َتَفرَّ وصححه اْلمام . "َوالتََّفرُّ

. "صحيح": (1207)وقال يف التعليقات الحسان (. 210األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )

   اهـونقل الحافظ يف التلخيص أن الشافعي لم يثبت مثله. 

وابن ماجه  (,110 ,117)والرتمذي  (,0003)« الكربى»والنسائي يف  (,227)أخرجه أبو داود ( 3)

وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث: شعبة والثوري "قال الرتمذي: , وهو حديث شاذ. (273)

: وهذا (112)!. بل قال أبو حاتم كما يف العلل "ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق  ,وغير واحد

َلِف على إنكاِرِه على أبي إسحاق. الحديُث مما اتَفَق أئمةُ  وصححه اْلمام  اهـ الحديث مِن السَّ

 (.   224األلباين يف صحيح أبي داود )



   

  

449 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

إلى  بة, أو وضوئه,أهل العلم يف حكم نوم الجنب قبل غســــله من الجنـا اختلف

 أقوال: 

يف بما ذهبت الظاهرية إلى وجوب الوضوء, مستدلين على ذلك القول األول: 

 , َأنَّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب الصحيحين, َعِن اْبِن ُعَمَر 
ِ
َأَيْرُقُد  ملسو هيلع هللا ىلص, َسَأَل َرُسوَل اهلل

َأ َأَحُدُكْم، َفْليَْرقُ »َأَحُدَنا َوُهَو ُجنٌُب؟ َقاَل:   .(1)«ْد َوُهَو ُجنٌُب َنَعْم إَِذا َتَوضَّ

  َأنَّ ُعَمَر ويف لفظ لمسلم: 
َّ
َفَقاَل: َهْل َينَاُم َأَحُدَنا َوُهَو ُجنٌُب؟  ملسو هيلع هللا ىلصاْسَتْفتَى النَّبِي

ْأ ُثمَّ لَِينَْم، َحتَّى َيْغَتِسَل إَِذا َشاءَ »َقاَل:   .(2)«َنَعْم، لَِيَتَوضَّ

 ,  ْبِن َأبِي َقْيس 
ِ
, َعْن ِوْتِر َقاَل: َسَأْلُت َعائَِشَة ويف صحيح مسلم َعْن َعْبِد اهلل

 
ِ
َفَذَكَر اْلَحِديَث ُقْلُت: َكْيَف َكاَن َيْصنَُع فِي اْلَجنَاَبِة؟ َأَكاَن َيْغَتِسُل َقْبَل َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل

ْغَتَسَل َفنَاَم، َوُربََّما ُكلُّ َذلَِك َقْد َكاَن َيْفَعُل، ُربََّما ا»َينَاَم؟ َأْم َينَاُم َقبَْل َأْن َيْغَتِسَل؟ َقاَلْت: 

ِه الَِّذي َجَعَل فِي اَْلَْمرِ َسَعةً  َأ َفنَاَم، ُقْلُت: اْلَحْمُد لِلَّ  .(3) «َتَوضَّ

إَِذا َكاَن ُجنًُبا، َفأََراَد َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َقاَلْت:  ويف مسلم من حديث َعائَِشَة 

َأ ُوُضوَءُه  اَلةِ َيْأُكَل َأْو َينَاَم، َتَوضَّ  .(4)«لِلصَّ

والدليل  ,لمن أراد أن ينام وهو جنب, على االستحباب أن الوضوءالقول الثاين: 

 , إنما هو لإلرشاد.لعمر بن الخطاب  ملسو هيلع هللا ىلصعلى ذلك أن أمر النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلْت: وما جاء يف سنن أبي داود من حديث َعْن َعائَِشَة 

                                                           

 (.304(, ومسلم )270البخاري )( 1)

 (.304مسلم )( 2)

 (.300أخرجه مسلم )( 3)

 (.302أخرجه مسلم )( 4)
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 . (1)«ْن َغْيرِ َأْن َيَمسَّ َماءً َينَاُم َوُهَو ُجنٌُب مِ 

, َقاَل: َسِمْعُت َيِزيَد ْبَن َهاُروَن, َقاَل َأُبو َداُوَد: 
ُّ
 اْلَواِسطِي

ٍّ
َثنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِي َحدَّ

 َيْعنِي َحِديَث َأبِي إِْسَحاَق. «َهَذا اْلَحِديُث َوْهمٌ »َيُقوُل: 

كما من أهل العلم,  موغيره ,ييزومسلم يف كتابه التمالحديث قد أعله أبو داود و

 .نقله ابن القيم يف هتذيب السنن, ودافع عنه ابن حزم والبيهقي وغيرهما

ه على أن المعنى من غير أن يمس ماء للغسل وليس  وعلى القول بصحته وجِّ

 للوضوء.

  َوَنْحُن َنُقوُل:  :(320:ابن قتيبة يف تأويل مختلف الحديث )صاْلمام قال

اَلِة َبْعَد اْلِجَماِع ُثمَّ َينَاُم.إِنَّ َهَذا كُ  َأ ُوُضوَءُه لِلصَّ ٌز, َفَمْن َشاَء َأْن َيَتَوضَّ
ُه َجائِ  لَّ

َوَمْن َشاَء َناَم مِْن َغْيِر َأْن َيَمسَّ َماًء, َغْيَر َأنَّ اْلُوُضوَء  َسَل َيَدُه َوَذَكَرُه َوَناَم.َوَمْن َشاَء غَ 

  َأْفَضُل.
ِ
ًة لَِيُدلَّ َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن َرُسوُل اهلل ًة, لَِيُدلَّ َعَلى اْلَفِضيَلِة, َوَهَذا َمرَّ َيْفَعُل َهَذا َمرَّ

ْخَصِة, َوَيْسَتْعِمَل النَّاُس َذلَِك.  الرُّ

ْخَصِة َأخذ.   اهـَفَمْن َأَحبَّ َأْن َيْأُخَذ بِاأْلَْفَضِل, َأَخَذ, َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيْأُخَذ بِالرُّ

أنه كان إذا أراد أن ينام, أو يأكل, أو يخرج, يتوضأ وضوءه  ملسو هيلع هللا ىلص ألن من عادة النبي

 .وهو أصحعند مسلم  للصالة كما يف حديث عائشة 

َخَرَج ِمَن اْلَخاَلِء، َفُأتَِي  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ »: وقد جاء يف مسلم َعِن اْبِن َعبَّاس  

َأ؟ ُأِريُد َأنْ », َفَذَكُروا َلُه اْلُوُضوَء َفَقاَل: «بَِطَعامٍ  َي َفَأَتَوضَّ قال ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص, فالنبي (2)«ُأَصلِّ

من عدم وضوئه يف  تعجب الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصفمن كثرة وضوء النبي , كالمنكر عليهم

                                                           

(, وقال: 224صحيح أبي داود ) (, وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف227أخرجه أبو داود )( 1)

 إسناده صحيح على شرط الشيخين, وصححه أبو العباس بن ُشَريح والحاكم والبيهقي.  

 (.304أخرجه مسلم )( 2)
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 هذه المرة.

 هذا كناية عن الجماع, أي قضى حاجته من أهله.: «إذا أتى أحدكم أهله»قوله: 

 انية.لذلك األمر من جماع أهله مرة ث :أي «ثم أراد أن يعود»قوله: 

يغسل فرجه ويطهره مما فيه من األذى  :أي «فليتوضأ بينهما وضوًءا»قوله: 

 والقذر, ويتعين هذا إذا كان اْلنسان ُمعدًدا يف زواجه, وكان يمر على أكثر من زوجه.

  , فقد مر على نسائه بغسل واحد.ملسو هيلع هللا ىلصكما هو صنيع النبي 

َكاَن َيُطوُف  ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِيَّ َأنَّ ا», قال: كما يف الصحيحين من حديث أنس بن مالك 

ْيَلِة »َكاَن ولفظ البخاري: , (1)«َعَلى نَِسائِِه بُِغْسٍل َواِحدٍ  َيطُوُف َعَلى نَِسائِِه، فِي اللَّ

 .«الَواِحَدِة، َوَلُه َيْوَمئٍِذ تِْسُع نِْسَوةٍ 

َعَلى َطاَف َذاَت َيْوٍم  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ » :  سنن أبي داود من حديث َأبِي َرافِع  ويف

, َأاَل َتْجَعُلُه ُغْساًل «نَِسائِِه، َيْغَتِسُل ِعنَْد َهِذِه َوِعنَْد َهِذهِ 
ِ
, َقاَل: ُقْلُت َلُه: َيا َرُسوَل اهلل

  .(2)«َهَذا َأْزَكى َوَأْطَيُب َوَأْطَهرُ »َواِحًدا, َقاَل: 

 َوَحِديُث َأَنس  َأَصحُّ مِْن َهَذا.َقاَل َأُبو َداُوَد: 

مر على  ملسو هيلع هللا ىلصوالثابت أن النبي  وقد تقدم بيان ذلك الرواية ضعيفة, هذه بمعنى أن

 نسائه بغسل واحد.

 مسألة احلكمة من الوضوء قبل النوم: 

 لعله ينشطه للغسل.قال بعض أهل العلم: 

بل فيه تخفيف للجنابة, لما جاء يف بعض اآلثار بأن المالئكة ال وقال بعضهم: 

 تقرب الجنب, إلى غير ذلك.

                                                           

 (, واللفظ لمسلم.300(, ومسلم )274أخرجه البخاري )( 1)

 (, وقد تقدم بيان ضعفه.200(, وابن ماجه )210أبو داود )( 2)
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وقوة ألن أنه يقع فيه نشاط للجسم,  :أي «فإنه أنشط للعود»الحاكم:  زادقوله: 

شذ هبا مسلم بن  وهذه الزيادة شاذةالماء يذهب الفتور وينشط الدورة الدموية 

  .إبراهيم, كما تقدم

ها, ما يف مسلم َعْن َأبِي إِْسَحاَق, َقاَل: َسَأْلُت اأْلَْسَوَد بَْن منوقد جاءت أحاديث 

َثْتُه َعائَِشُة َيِزيَد َعمَّ   ا َحدَّ
ِ
يِْل، », َقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلص, َعْن َصاَلِة َرُسوِل اهلل َل اللَّ َكاَن َينَاُم َأوَّ

َوُيْحيِي آِخَرُه، ُثمَّ إِْن َكاَنْت َلُه َحاَجٌة إَِلى َأْهِلِه َقَضى َحاَجَتُه، ُثمَّ َينَاُم، َفإَِذا َكاَن ِعنَْد 

ِل  َوََل َواهَّللِ َما  -َفَأَفاَض َعَلْيِه اْلَماَء  -َوََل َواهَّللِ َما َقاَلْت َقاَم  -َثَب وَ  -َقاَلْت  -النَِّداِء اَْلَوَّ

اَلِة، ُثمَّ  -َقاَلِت اْغَتَسَل، َوَأَنا َأْعَلُم َما ُترِيُد  ُجِل لِلصَّ َأ ُوُضوَء الرَّ َوإِْن َلْم َيُكْن ُجنًُبا َتَوضَّ

ْكَعَتْينِ   .(1)«َصلَّى الرَّ

 , ة, ويقبل على العبادة هلل عل ذلك حتى يزيل الجنابيف ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

 والحمد هلل رب العالمين.

 

       

  

                                                           

 (.030أخرجه مسلم )( 1)
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 كيفية غسل الجنابة

إَِذا اْغَتَسَل ِمَن اْلَجنَاَبِة َيْبَدُأ   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ  »َقاَلْت:   َوَعْن َعائَِشة) – 110

ُأ، ُثمَّ َيْأُخُذ اْلَماَء،  َفَيْغِسُل َيَدْيِه، ُثمَّ ُيْفرُِغ بَِيِمينِهِ  َعَلى ِشَمالِِه، َفَيْغِسُل َفْرَجُه، ُثمَّ َيَتَوضَّ

ْعرِ، ُثمَّ َحَفَن َعَلى َرْأِسِه َثاَلَث َحَفنَاٍت، ُثمَّ َأَفاَض َعَلى  َفُيْدِخُل َأَصابَِعُه فِي ُأُصوِل الشَّ

 (.َلْيِه, َواللَّْفُظ لُِمْسلِم  ُمتََّفٌق عَ  .(1)«َسائِرِ َجَسِدِه، ُثمَّ َغَسَل ِرْجَليْهِ 

بِِشَمالِِه،  ُثمَّ َأْفَرَغ َعَلى َفْرِجِه، َفَغَسَلهُ »: --َمْيُموَنةَ  َحِديِث  فِي: َوَلُهَما) – 120

 .(2) «ُثمَّ َضَرَب بَِها اَْلَْرَض 

 :  .(3)«َفَمَسَحَها بِالتَُّراِب »َوفِي ِرَواَية 

ُه, وفيه ,نِْديلِ ُثمَّ َأَتْيُتُه بِاْلمِ َوفِي آِخِرِه:   (.(4)«َوَجَعَل َينُْفُض اْلَماَء بَِيِدهِ »: َفَردَّ

 الشرح: 

من الجنابة, وهما  ملسو هيلع هللا ىلصلبيان صفة غسل النبي هذين الحديثين:  ساق المصنف 

على  يف صفة الغسل من الجنابة, وقد بوب اْلمام البخاري  األحاديثأجمع 

 فيه.حديث ميمونة عدة تبويبات, لبيان الفقه الذي 

وقد نقل اْلجماع على أن الرجل والمرأة, يف غسل الجنابة, ويف جميع األغسال 

المرأة يف حال حيضها ونفاسها, فإهنا تضيف إلى ذلك اتخاذ  منسواء, إال ما كان 

 .يف حديث عائشة  فرصة ممسكة, تتبع هبا أثر الدم, كما سيأيت إن شاء اهلل 

                                                           

 . (314)ومسلم  (,247)أخرجه البخاري ( 1)

 .(310)ومسلم  (,240)أخرجه البخاري ( 2)

 (.220)أخرجه البخاري   (3)

 (.204)أخرجه البخاري   (4)
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َباُب َدْلِك "لحديث يف صحيحه: فقال: على هذا ا وقد بوب اْلمام البخاري 

َكًة, َفَتتَّبُِع  َرْت مَِن الَمِحيِض, َوَكْيَف َتْغَتِسُل, َوَتْأُخُذ فِْرَصًة ُمَمسَّ الَمْرَأِة َنْفَسَها إَِذا َتَطهَّ

مِ   ."َأَثَر الدَّ

  ثم ذكر حديث َعائَِشَة 
َّ
الَمِحيِض, َعْن ُغْسلَِها مَِن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ اْمَرَأًة َسَأَلِت النَّبِي

رِي بَِها»َفَأَمَرَها َكْيَف َتْغَتِسُل, َقاَل:  ُر؟  «ُخِذي فِْرَصًة ِمْن َمْسٍك، َفَتطَهَّ َقاَلْت: َكْيَف َأَتَطهَّ

رِي بَِها»َقاَل:  رِي», َقاَلْت: َكْيَف؟, َقاَل: «َتطَهَّ , «ُسْبَحاَن اهَّللِ، َتَطهَّ
َّ
, َفاْجَتَبْذُتَها إَِلي

ِم َفُقْلُت: َتَتبَّعِ   .(1)«ي بَِها َأَثَر الدَّ

  ُستوعب الجسم بالماء, واألصل يف غسل الجنابة, والحيض والنفاس, أن ي

وهو  سراقة ديثح, وقد تقدم , وال دليل عليهدلكالواشرتط اْلمام مالك إضافة 

 .الدلك ال وجوبه ضعيف, وعلى القول بثبوته إنما يدل على استحباب

 ملسو هيلع هللا ىلصة, ويجوز مرتين, وأكملها ثالًثا, فإن النبي واألصل يف الغسل أن يكون مر 

  كان يفيض الماء على رأسه ثالًثا.

  كما يف الصحيحين من حديث عائَِشةَ 
ِّ
: َكاَن إَِذا ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َزْوِج النَّبِي

أُ  ُأ َكَما َيَتَوضَّ الَِة، ُثمَّ ُيْدِخُل َأَصابَِعُه  اْغَتَسَل ِمَن الَجنَاَبِة، َبَدَأ َفَغَسَل َيَدْيِه، ُثمَّ َيَتَوضَّ لِلصَّ

ُل بَِها ُأُصوَل َشَعرِِه، ُثمَّ َيُصبُّ َعَلى َرْأِسِه َثالََث ُغَرٍف بَِيَدْيِه، ُثمَّ ُيِفيُض  فِي الَماِء، َفُيَخلِّ

هِ   .(2)«الَماَء َعَلى ِجْلِدِه ُكلِّ

ُغْسَلُه ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّللِ  َأْدَنيُْت لَِرُسولِ »يف مسلم, َقاَلْت:  حديث ميمونة  يفوجاء 

َناِء، ُثمَّ َأْفَرَغ بِِه َعَلى فَ  َتيِْن َأْو َثاَلًثا، ُثمَّ َأْدَخَل َيَدُه فِي اإْلِ ْيِه َمرَّ ْرِجِه، اْلَجنَاَبِة، َفَغَسَل َكفَّ

َأ ُوُضوَءُه َوَغَسَلُه بِِشَمالِِه، ُثمَّ َضَرَب بِِشَمالِِه اَْلَْرَض، َفَدَلَكَها َدلًْكا َشِديًدا، ُثمَّ تَ  َوضَّ

                                                           

 (.332(, ومسلم )314أخرجه البخاري )( 1)

 (.314(, ومسلم )247البخاري )أخرجه ( 2)
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ى  ِه، ُثمَّ َغَسَل َسائَِر َجَسِدِه، ُثمَّ َتنَحَّ اَلِة، ُثمَّ َأْفَرَغ َعَلى َرْأِسِه َثاَلَث َحَفنَاٍت ِمْلَء َكفِّ لِلصَّ

هُ   .(1)«َعْن َمَقاِمِه َذلَِك، َفَغَسَل ِرْجَليِْه، ُثمَّ َأَتْيُتُه بِاْلِمنِْديِل َفَردَّ

  وجاء يف مسلم من حديث َعنْ 
ِ
إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ », َقاَل: َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

 .(2)«اْغَتَسَل ِمْن َجنَاَبٍة َصبَّ َعَلى َرْأِسِه َثاَلَث َحَفنَاٍت ِمْن َماءٍ 

 وجاء يف مسلم من حديث َعْن ُجَبيِْر ْبِن ُمْطِعم  
ِّ
َأنَُّه ُذكَِر ِعنَْدُه  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

ا َأَنا َفُأْفرُِغ َعَلى َرْأِسي َثاَلًثا»اْلَجنَاَبِة َفَقاَل: اْلُغْسُل مَِن   .(3)«َأمَّ

 :حكم املضمضة واالستنشاق يف الغسل من احلدث األكرب 

اشرتط بعض أهل العلم زيادة المضمضة واالستنشاق يف الغسل, يف حق الرجال 

قد أمر   والنساء, وهذا على القول بوجوهبا, ألن األنف والفم من الوجه, واهلل

 باستيعاب جميع البدن.

وقد بوب البخاري يف صحيحه باب المضمضة واالستنشاق يف الغسل, ولم 

 .يصرح بالحكم

 َوَعَلى َمْشُروِعيَِّة  :قال الحافظ يف الفتح يف ذكر فوائد حديث ميمونة

ْستِنَْشاِق فِي ُغْسِل اْلَجنَاَبِة لَِقْولِِه فِيَها ُثمَّ 
ِ
َك  اْلَمْضَمَضِة َواال َتَمْضَمَض َواْستَنَْشَق َوَتَمسَّ

َد اَل َيُدلُّ َعَلى اْلُوُجوِب إاِلَّ  َب بَِأنَّ اْلِفْعَل اْلُمَجرَّ إَِذا بِِه اْلَحنَِفيَُّة لِْلَقْوِل بُِوُجوبِِهَما َوُتُعقِّ

َق بِِه اْلُوُجوُب َوَلْيَس اأْلَْمُر ُهنَا   اهـ َكَذلِك.َكاَن َبَياًنا لُِمْجَمل  َتَعلَّ

 ( 21/200قال شيخ اْلسالم كما يف المجموع):  ْغتَِساِل
ِ
َوَلْو اْقَتَصَر َعَلى اال

ِة اأْلَْرَبَعِة َلكِْن ِعنَْد َأبِي َحنِيَفةَ   مِْن َغْيِر ُوُضوء  َأْجَزَأُه َذلَِك فِي اْلَمْشُهوِر مِْن َمْذَهِب اأْلَئِمَّ

                                                           

 (.310مسلم ) أخرجه( 1)

 (.320مسلم ) أخرجه( 2)

 (.320مسلم ) رجهأخ( 3)
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ْستِنْ 
ِ
 َلْيَس َعَلْيِه َذلَِك َوَهْل َوَأْحَمد: َعَلْيِه اْلَمْضَمَضُة َواال

ِّ
افِِعي َشاُق َوِعنَْد َمالِك  َوالشَّ

 اهـَينِْوي َرْفَع اْلَحَدَثْيِن فِيِه نَِزاٌع َبْيَن اْلُعَلَماِء. َوَاهلُل َأْعَلُم. 

  :حكم تغسل فرج املرأة 

 اختلف أهل العلم يف حكم غسل فرج المرأة, والصحيـح أنــه ال يلــزم 

اء إلى الفرج, وإنما تغتسل على الطريقة التي تتيسر لها, وفيه كفاية إن إدخال الم

 .شاء اهلل 

  وقال شيخ اْلسالم  ( 21/200يف المجموع):  اَل َيِجُب َعَلى اْلَمْرَأِة إَذا

  اهـَأْعَلُم.  اْغَتَسَلْت مِْن َجنَاَبة  َأْو َحيْض  َغْسُل َداِخِل اْلَفْرِج فِي َأَصحِّ اْلَقْوَلْيِن َوَاهللُ 

 :حكم استخدام املسك يف تغسل احليض والنفاس 

 استخدام المسك إنما هو على االستحباب, ْلزالة الريح الكريهة. و

 وذهب بعضهم إلى أن استخدام ذلك يؤدي إلى اْلسراع يف علوق الولد.

ورد هذا القول النووي, وقال: لو كان كما قيل لكانت المرأة التي ليس لها زوج 

 اضر غير مأمورة بذلك.ح

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمسك هنا الجلد, إذا رووه بالفتح, فلتأخذ َمْسَكة, 

 قالوا: أي جلد فيه شعر, وهذا قول ليس عليه دليل.

وإن استخدم الرجل والمرأة األشنان يف غسل الجنب, والحيض والنفاس, فال 

 . ربأس بذلك, بل هو مستحب؛ ألنه أبلغ يف الطه

  :, يف مسلميستدل على ذلك بحديث عائشة و
َّ
َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َأْسَماَء َسَأَلِت النَّبِي

ُر َفُتْحِسُن الطُُّهوَر، ُثمَّ »ُغْسِل اْلَمِحيِض؟ َفَقاَل:  َتأُْخُذ إِْحَداُكنَّ َماَءَها َوِسْدَرَتَها، َفَتطَهَّ

ى َتْبُلَغ ُشُؤوَن َرْأِسَها، ُثمَّ َتُصبُّ َعَلْيَها اْلَماَء، َتُصبُّ َعَلى َرْأِسَها َفَتْدلُُكُه َدلًْكا َشِديًدا َحتَّ 

ُر بَِها َكًة َفتَطَهَّ ُر بَِها؟ َفَقاَل:  «ُثمَّ َتْأُخُذ فِْرَصًة ُمَمسَّ ُسبَْحاَن »َفَقاَلْت َأْسَماُء: َوَكيَْف َتَطهَّ
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رِيَن بَِها ِم, َوَسَأَلْتُه َعْن : َكَأنََّها ُتْخِفي ذَ َفَقاَلْت َعائَِشُة  «اهَّللِ، َتَطهَّ لَِك َتَتبَِّعيَن َأَثَر الدَّ

ُر َفُتْحِسُن الطُُّهوَر َأْو ُتْبِلُغ الطُُّهوَر، ُثمَّ َتُصبُّ َعَلى »ُغْسِل اْلَجنَاَبِة؟ َفَقاَل:  َتْأُخُذ َماًء َفَتَطهَّ

نِْعَم »َفَقاَلْت َعاِئَشُة:  «َها اْلَماءَ َرْأِسَها َفَتْدلُُكُه َحتَّى َتْبُلَغ ُشُؤوَن َرْأِسَها، ُثمَّ ُتِفيُض َعَليْ 

ينِ النَِّساُء نَِساُء اَْلَْنَصاِر لَْم َيُكْن َيْمنَُعُهنَّ اْلَحَياُء  ْهَن فِي الدِّ  .(1) «َأْن َيَتَفقَّ

, فإن «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي الشاهد من الحديث: و

و والصابون, وما يقوم يف هذا المقام من الشامب هالسدر يقوم مقام األشنان, ومثل

 المنظفات.

 تفيد اللزوم واالستمرار.كان:  «إذا اغتسل من الجنابة ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهَّلل »قوله: 

يتوضأ قبل غسله من الجنابة, ويوضح ذلك ما يف :أي  «يبدأ فيغسل يديه»قوله: 

لك ينظف كان يبدأ بفرجه فيغسله, أي يستنجي, ثم بعد ذ ملسو هيلع هللا ىلص, أنه حديث ميمونة 

يده بضرهبا يف األرض, ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق, ويتوضأ وضوءه للصالة, 

تأخير الرجلين إلى  اْلطالق, وجاء يف حديث ميمونة  جاء يف حديث عائشة 

 .الماء على سائر جسده ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن يفيض

روت الوضوء بغض النظر عن التقديم, أهنا  عائشة حديث  :فإما أن يحمل

 والتأخير.

ه للصالة واستوعب ئربما توضأ وضو ملسو هيلع هللا ىلصوهو أن النبي أو يحمل على حالين: 

جميع األعضاء, وربما أخر الرجلين, ال سيما إذا كان المكان قد تتجمع فيه المياه, 

 وتتلوث األرجل, فعند ذلك يغسل الرجلين يف آخر غسلة.

؛ ألن يغسل فرجه بشماله :أي «ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه»قوله: 

 النهي عن ذلك. يف حديث أبي قتادة  وقد تقدماليمين منزهة عن ذلك, 

                                                           

 (.332أخرجه مسلم )( 1)
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فإنه إذا أطلق الوضوء فال يراد به إال هذا : «ثم يتوضأ: أي وضوءه للصالة»قوله: 

 غالًبا.

كما تقدم أنه يفعل ذلك : «ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه يف أصول الشعر»قوله: 

, ويفيض على رأسه الماء كما يف الصحيحين من من أجل أن يصل الماء إلى البشرة

 حديث عائشة 
ُّ
إَِذا اْغَتَسَل ِمَن الَجنَاَبِة، َدَعا بَِشْيٍء َنْحَو الِحالَِب، » ملسو هيلع هللا ىلص, َكاَن النَّبِي

ِه، َفبََدَأ بِِشقِّ َرْأِسِه اَلَْيَمِن، ُثمَّ اَلَْيَسرِ، َفَقاَل بِِهَما َعَلى َوَسِط َرْأِسهِ   .(1)«َفَأَخَذ بَِكفِّ

أخذ بيده فصب على رأسه ثالث  :أي «ثم حفن على رأسه ثالث حفنات»قوله: 

 .مرات

 والتثليث ليس بواجب, وإنما هو على االستحباب, والكمال واالستيعاب. 

غسل سائر جسده, وهبذا يستدل على  :أي «ثم أفاض على سائر جسده»قوله: 

 عدم وجوب الدلك.

لم يغسلهما مع الوضوء يف  ملسو هيلع هللا ىلصيه, ألنه غسل رجل :أي «ثم غسل رجليه»قوله: 

 بداية الغسل.

من حديث عائشة رضي  لم تثبتهذه اللفظة : «متفق عليه، واللفظ لمسلم»قوله: 

 .من حديث ميمونة  ثبتتواهلل 

  فوائد: عدة ويف احلديث 

 حرص المسلم على استيعاب الغسل لجميع جسمه.األولى: 

ك موضًعا من جسمه متعمًدا, بل قد ذهب أنه ال يجوز لإلنسان أن يرتالثانية: 

فيجب عليه إعادة الغسل, وهذا إذا علم أنه لم بعضهم إلى أنه من نسي موضع شعرة, 
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 أما أن يتكلف فال يلزم ذلك.يستوعب, 

 خالت ابن عباس وهي بنت الحارث : «ولهما يف حديث ميمونة »قوله: 

رف, وصلى عليها ابن بس ف, وماتت رِ َس بِ  ملسو هيلع هللا ىلص, تزوجها النبي ملسو هيلع هللا ىلصزوج النبي 

 .عباس 

أفرغ من اْلناء على فرجه, حتى  :أي «ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله»قوله: 

 ال يدخل يده يف اْلناء, فيلوثه, 

 ْلزالة ما هبا من أذى, : «ثم ضرب بها اَلرض»قوله: 

و على االستحباب, إن كان هبا وهذا إنما ه: «فمسحها بالتراب »ويف رواية: قوله: 

 .ىأذ

يف هذه األيام, فال يلزم استخدام  الحال ن يكون يف كنيف قد بلط, كما هوإما إو

 الرتاب, ويجزئ عنه استخدام األشنان.

 وهو ما يسمى بالمنشفة.: «ويف آخره ثم أتيته بالمنديل»قوله: 

 لم يقبله. :أي «قالت فرده»قوله: 

  :حكم استخدام املنشفة أو املنديل للتمسح بعد الغسل 

يذهبه من بدنه بمسح اليد, وقد بوب  :أي «وجعل ينقض الماء بيديه »فيه: وله: قو

 .البخاري باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

 اختلف العلماء يف حكم استخدام المنشفة إلى أقوال: وقد 

ذهب بعضهم إلى أهنا تشرع يف الشتاء دون الصيف, قالوا: ألن اْلنسان إذا األول: 

 يخرج بالمالبس وهي مبللة بالماء, فيلحق المغتسل األذى.لم يتنشف قد 

 وجوزها بعضهم يف الصيف دون الشتاء.الثاين: 



   

  

461 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

الشتاء, إال أن النبي الصيف و يف امطلقً جواز استخدامها الصحيح هو و الثالث:

 فال حرج عليه. ملسو هيلع هللا ىلص, فمن تركها متأسًيا بالنبي ولم يردها تركها ملسو هيلع هللا ىلص

  قال الحافظ  ( 343/ 1يف الفتح):  َواْسَتَدلَّ بَْعُضُهْم بَِقْولَِها فِي ِرَواَيِة َأبِي

َة فِيهِ   َحْمَزَة َوَغْيِرِه َفنَاَوْلُتُه َثْوًبا َفَلْم َيْأُخْذُه َعَلى َكَراَهِة التَّنِْشيِف َبْعَد اْلُغْسِل َواَل ُحجَّ

ْحتَِماُل َفَيجُ 
ِ
ُق إَِليَْها اال  َيَتَطرَّ

َنََّها َواقَِعُة َحال 
ِ
َْمر  آَخَر اَل َيَتَعلَُّق أل

ِ
وُز َأْن َيُكوَن َعَدُم اأْلَْخِذ أل

ُق بِاْلِخْرَقِة َأْو لَِكْونِِه َكاَن ُمْسَتْعِجاًل َأْو َغْيَر َذلَِك َقاَل  َْمر  َيَتَعلَّ
ِ
 بَِكَراَهِة التَّنِْشيِف َبْل أل

ْبَقاِء َبَرَكِة  ء  َرآُه فِي الثَّْوِب مِْن اْلُمَهلَُّب ُيْحَتَمُل َتْرُكُه الثَّْوَب ِْلِ
ْ
اْلَماِء َأْو لِلتََّواُضِع َأْو لَِشي

ِّ مِْن ِرَواَيِة َأبِي َعَوانََة فِي َهَذا اْلَحِديِث 
ْسَماِعيلِي َحِرير  َأْو َوَسخ  َوَقْد َوَقَع ِعنَْد َأْحَمَد َواْْلِ

 
ِّ
ْبَراِهيَم النََّخِعي ُه  َعِن اأْلَْعَمِش َقاَل َفَذَكْرُت َذلَِك ِْلِ َفَقاَل اَل َبْأَس بِاْلِمنِْديِل َوإِنََّما َردَّ

 فِي َشْرِحِه فِي َهَذا اْلَحِديِث َدلِيٌل َعَلى َأنَُّه َكاَن 
ُّ
َمَخاَفَة َأْن َيِصيَر َعاَدًة َوَقاَل التَّْيِمي

ُف َوَلْواَل َذلَِك َلْم َتْأتِِه بِاْلِمنِْديِل َوَقاَل بن َدقِيِق اْلِعيِد  َنْفُضُه اْلَماَء بَِيِدِه َيُدلُّ َعَلى َأن َيَتنَشَّ

َنَّ ُكالًّ مِنُْهَما إَِزاَلٌة َوَقاَل النََّوِويُّ اْخَتَلَف َأْصَحاُبنَا فِيِه َعَلى  ال
ِ
كراهة فِي التَّنِْشيِف أل

َوقِيَل ُمْسَتَحبٌّ َوقِيَل َخْمَسِة َأْوُجه  َأْشَهُرَها َأنَّ اْلُمْسَتَحبَّ َتْرُكُه َوقِيَل َمْكُروٌه َوقِيَل ُمَباٌح 

َتاء ْيِف ُمَباٌح فِي الشِّ  اهـ .َمْكُروٌه فِي الصَّ
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 تنقض المرأة شعرها في الغسل حكم

 إِنِّي اِْمَرَأٌة َأُشدُّ َشْعَر  --َوَعْن ُأمِّ َسَلَمَة ) – 121
ِ
َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

:  ؟ِل اْلَجنَاَبةِ َرْأِسي, َأَفَأْنُقُضُه لُِغْس  َما َيْكِفيِك َأْن »َفَقاَل:  "؟َواْلَحْيَضةِ "َوفِي ِرَواَية  ََل، إِنَّ

  (.ُمْسلِمٌ  َرَواهُ  .(1)«َتْحثِي َعَلى َرْأِسِك َثاَلَث َحَثَياٍت 

 الشرح: 

 .غسل الجنابة والحيضة المرأة يف ساق المصنف الحديث لبيان حكم نقض شعر

تظفره, وترابط بين الشعر يف حال  أهنا  :أي «عر رأسيإين امرأة أشد ش» قوله: 

 الظفر. 

من أجل أن يصل الماء إلى جميع  :أي «أفأنقظه لغسل الجنابة»قالت: قوله: 

 البدن, ويستوعب. 

 .ال يلزم النقض :أي «َل»قوله: 

أي ثالث صبات  :«وإنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثالث حثيات»قوله:  

 . للمبالغة

يصل إلى أصول الشعر, فال يلزم سهو أن الماء إذا كان  يف هذه املسألةالصحيح و

نقض الشعر, ال يف غسل الحيض, وال الجنابة, وإن كان ال يصل إال بالنقض, فيجب 

  .أن تنقض شعرها

َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َأْهِل الِعْلِم: َأنَّ اْلَمْرَأَة إَِذا  :(102قال الرتمذي بعد حديث )

َتَسَلْت مَِن الَجنَاَبِة َفَلْم َتنُْقْض َشْعَرَها َأنَّ َذلَِك ُيْجِزُئَها َبْعَد َأْن ُتِفيَض اْلَماَء َعَلى اغْ 

                                                           

شذ هبا عبد  ,"الحيضة"وزيادة:  «ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»وزاد:  (,330)أخرجه مسلم ( 1)

 كما هو قول غير واحد من أهل العلم. ,الرزاق
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 اهـَرْأِسَها. 

َوَقْد اْخَتَلَف النَّاُس فِي َذلَِك. َقاَل اْلَقاِضي َأبُو  :(2/370وقال الشوكاين يف النيل )

: َقاَل ُجْمُهو
ِّ
ا اَل َيِصُل اْلَماُء إَلى َبْكر ْبن اْلَعَربِي ُرُهْم: اَل َينُْقُضُه إالَّ َأْن َيُكوَن ُمَلبًَّدا ُمْلَتفًّ

.  مِْن َغيِْر َفْرق  َبْيَن َجنَاَبة  َوَحْيض 
 اهـ ُأُصولِِه إالَّ بِنَْقِضِه, َفَيِجُب ِحينَئِذ 

 :حكم تغسل شعر املرأة يف اجلنابة واحليض 

وهي هل يدخل الشعر يف الغسل أم ال يدخل,  اختلف أهل العلم يف هذه المسألة

 إلى أقوال: 

 استدل بعضهم بالحديث على أن الشعر ال يدخل يف الغسل.القول األول: 

 هو عبارة عن جسم مستقل.وقال: 

إلى وجوب دخول الشعر يف الغسل, وهذا هو الذي بعضهم ذهب القول الثاين: 

 يظهر.

ه عدة إفاضات سيصل الماء إلى الشعر ويف الغالب أن اْلنسان إذا أفاض على رأس

 والبشرة.

أن الدين يسر, وهنينا عن التكلف, فإذا علم أن الماء سيصل فال ويف هذا الحديث: 

 يحتاج اْلنسان إلى أن يتكلف ويتشكك.

ه من غسل الجنابة والحيضة, وزيادة: ضأفأنق :أي «والحيضة»ويف رواية: قوله: 

 .شذ هبا عبد الرزاق ,الحيضة شاذة

 تعالى:  وقد جاء يف صحيح مسلم 

, َقاَل: بََلَغ َعائَِشَة  و َعْن ُعَبيِْد ْبِن ُعَمْير   ْبَن َعْمر 
ِ
َيْأُمُر النَِّساَء إَِذا  , َأنَّ َعْبَد اهلل

و َهَذا َيْأُمُر النَِّساَء إِ  ْبِن َعْمر 
ِ
. َفَقاَلْت: َيا َعَجًبا !ال َذا اْغَتَسْلَن اْغَتَسْلَن َأْن َينُْقْضَن ُرُءوَسُهنَّ

 , . َأَفاَل َيْأُمُرُهنَّ َأْن َيْحلِْقَن ُرُءوَسُهنَّ َلَقْد ُكنُْت َأْغَتِسُل َأَنا َوَرُسوُل »َأْن َينُْقْضَن ُرُءوَسُهنَّ
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 .(1)«ِمْن إَِناٍء َواِحٍد. َوََل َأِزيُد َعَلى َأْن ُأْفرَِغ َعَلى َرْأِسي َثاَلَث إِْفَراَغاٍت  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّللِ 

ه ال فرق بين غسل الجنابة, والحيضة, إال يف مسألة استخدام الفرصة وقد تقدم أن

الممسكة, حتى تتبع هبا أثر الدم, ْلزالة الرائحة العالقة بعد دم الحيض؛ ألنه دم فاسد 

 نجس كريه الرائحة.

 

 

       

  

                                                           

 (.331أخرجه مسلم )( 1)



   

  

464 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 نهي الجنب والحائض عن المكث في المسجد

   َقاَلْت: َقاَل  --َوَعْن َعائَِشَة ) – 122
ِ
إِنِّي ََل ُأِحلُّ اْلَمْسِجَد »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

َحُه اْبُن ُخَزْيَمةَ , َرَواُه َأبُو َداُودَ  .(1)«لَِحائٍِض َوََل ُجنٍُب    (.َوَصحَّ

  الشرح: 

  نب والحائض المسجد.ساق المصنف الحديث لبيان حكم دخول الج

قد فكر المتن ففي سنده جسرة بنت دجاجة مجهولة ومنوالحديث ضعيف السند, 

, فقد كان أصحاب الصفة ينامون يف مسجد هدلت األحاديث المتكاثرة على خالف

ب قال لهم, من أجن ملسو هيلع هللا ىلص, وقد طالت عليهم العزوبة, ولم ُيذكر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 يف صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يف المسجد وجب عليه الخروج منه و

ِة َأْضيَ »وفيه:  فَّ اُف اإِلْسالَِم، َلَ َيْأُووَن إَِلى َأْهٍل َوَلَ َماٍل َوَلَ َعَلى َأَحٍد، إَِذا َأَتْتُه َوَأْهُل الصُّ

ٌة َأْرَسَل إَِلْيِهْم َوَأَصاَب  ِمنَْها  َصَدَقٌة َبَعَث بَِها إَِلْيِهْم َوَلْم َيتَنَاَوْل ِمنَْها َشْيًئا، َوإَِذا َأَتْتُه َهِديَّ

 .(2)«َوَأْشَرَكُهْم فِيَها

أنك تجد من بعض الفقهاء من يقول: من أجنب وهو يف المسجد فيقوم  عجبوال

ويتيمم يف مكانه حتى يستطيع الخروج من المسجد, وهذا القول ال دليل عليه, فإن 

 .وقد تقدم المؤمن ال ينجس, كما يف حديث أبي هريرة 

, والمعتكف قد يعتكف يف المسجد, ويعتكف معه الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبي 

عن  ملسو هيلع هللا ىلصقع منه االحتالم كما هو حال الناس اليوم, ولم يذكر أن أحدهم سأل النبي ي

                                                           

, ويف سنده جسرة بنت دجاجة, قال البخاري: عندها (1320)بن خزيمة وا (,232)أخرجه أبو داود ( 1)

 (.32وضعفه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود )عجائب. 

 (.4422أخرجه البخاري )( 2)
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 ذلك.

وقد بوب اْلمام لتي كانت تقم المسجد وتنام فيه, وكذلك المرأة السوداء ا

, ثم ذكر حديث َعائَِشَة "َباُب َنْوِم الَمْرَأِة فِي الَمْسِجدِ "البخاري يف صحيحه فقال: 

 َمَِن الَعَرِب, َفَأْعتَُقوَها, َفَكاَنْت َمَعُهْم, َقاَلْت: , َأنَّ َولِيَدًة َكان 
ٍّ
ْت َسْوَداَء لَِحي

, َقاَلْت: َفَوَضَعْتُه   -َأْو َوَقَع مِنَْها  -َفَخَرَجْت َصبِيٌَّة َلُهْم َعَلْيَها ِوَشاٌح َأْحَمُر مِْن ُسُيور 

ْت بِِه ُحَديَّاٌة َوُهَو ُمْلًقى, َفَحِسَبْتُه َلحْ  ًما َفَخطَِفْتُه, َقاَلْت: َفاْلَتَمُسوُه, َفَلْم َيِجُدوُه, َفَمرَّ

 إِنِّي َلَقائِمَ 
ِ
َهُمونِي بِِه, َقاَلْت: َفَطِفُقوا ُيَفتُِّشوَن َحتَّى َفتَُّشوا ُقُبَلَها, َقاَلْت: َواهلل ٌة َقاَلْت: َفاتَّ

اُة َفَأْلَقْتُه, َقاَلْت: َفَوَقعَ  ِت الُحَديَّ َهْمُتُمونِي  َمَعُهْم, إِْذ َمرَّ ِذي اتَّ َبْينَُهْم, َقاَلْت: َفُقْلُت َهَذا الَّ

, «َفَأْسَلَمْت  ملسو هيلع هللا ىلصَفَجاَءْت إَِلى َرُسوِل اهَّللِ »بِِه, َزَعْمُتْم َوَأَنا مِنُْه َبِريَئٌة, َوُهَو َذا ُهَو, َقاَلْت: 

َفَكاَنْت َتْأتِينِي َقاَلْت:  «-َأْو ِحْفٌش  -َفَكاَن َلَها ِخَباٌء فِي الَمْسِجِد »َقاَلْت َعائَِشُة: 

ُث ِعنِْدي, َقاَلْت: فَ   .(1)«الَ َتْجلُِس ِعنِْدي َمْجلًِساَفَتَحدَّ

قال لها, أو لمن  ملسو هيلع هللا ىلصويف الغالب أن النساء يلحقهن الحيض, ولم ُيذكر أن النبي 

 كن من النساء يف المسجد معتكفات, أخرجن من المسجد إذا جاءكن الحيض.

ال حرج يف فلمرأة كانت ال تحيض, هو قول عار  عن الدليل ثم إن القول بأن هذه ا

 .ونحو ذلك المحاضرات,ولمسجد يف طلب العلم, الحائض والجنب إلى ادخول 

 مع أنه لو استطاع أن يكون على أكمل الهيئات من حيث الطهارة فهو أحسن.

استدل به جمهور أهل العلم على تحريم : «إين َل أحل المسجد لحائض»قوله: 

 ول الحائض للمسجد.دخ

 ستدل به أيًضا على تحريم دخول الجنب يف المسجد.اُ : «وَل جنب»قوله: 

في سنن فولكنها ضعيفة ال تثبت,  المعنى وقد جاءت أحاديث تدل على ذلك

                                                           

 (.430أخرجه البخاري )( 1)
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ِ
 اَل  ملسو هيلع هللا ىلصالرتمذي من حديث َأبِي َسِعيد  الخدري, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ُّ
: َيا َعلِي

ٍّ
لَِعلِي

 . (1) «َوَغْيِركَ  ُيْجنُِب فِي َهَذا اْلَمْسِجِد َغْيِري َيِحلُّ ألََحد  

  قال اْلمام الرتمذي :ْبُن اْلُمنِْذِر:  تعالى ُّ
ُقْلُت لِِضَراِر ْبِن ُصَرد : َقاَل َعلِي

 ."َما َمْعنَى َهَذا الَحِديِث؟ َقاَل: اَل َيِحلُّ ألََحد  َيْسَتْطِرُقُه ُجنًُبا َغْيِري َوَغْيِركَ "

 َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب, اَل َنْعِرُفُه إاِلَّ مِْن َهَذا الَوْجِه.: ال الرتمذي ثم ق

ُد ْبُن إِْسَماِعيَل   .َواْسَتْغَرَبهُ  الَحِديَث  َهَذا - البخاري –َوَقْد َسِمَع مِنِّي ُمَحمَّ

 فالحديث ضعيف وال يصح.

عقب كالم (: 32رقم )يف ضعيف أبي داود األم عند حديث  قال اْلمام األلباين 

 الرتمذي وتحسينه للحديث: وهذا من تساهل الرتمذي؛ حيث حسنه. 

 إنه حديث ضعيف ال يثبت؛ " (:1/201) قال الحافظ ابن كثير يف تفسيره

ثم رواه البزار من رواية الحسن بن , "خه عطية ضعيفــــــهذا مرتوك, وشي افإن سالمً 

ال نعلمه عن سعد إال  "مثله سواًء, وقال: .....زياد عن خارجة بن سعد عن أبيه سعد

 ."هبذا اْلسناد 

تلميذ أبي  -وهو إسناد موضوع؛ فإن الحسن بن زياد: هو اللؤلؤي: ثم قال 

 (.4272) "الضعيفة  "وقد كذبه جماعة من األئمة, كابن معين وغيره, وانظر -حنيفة

 .المسجد وهو جنب ملسو هيلع هللا ىلصوقد دخل النبي 

َلِت », َقاَل: َأبِي ُهَرْيَرَة  كما يف الصحيحين من حديث الَُة َوُعدِّ ُأقِيَمِت الصَّ

ُفوُف قَِياًما، َفَخَرَج إَِلْينَا َرُسوُل اهَّللِ  ُه ُجنٌُب، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصالصُّ ُه، َذَكَر َأنَّ ا َقاَم فِي ُمَصالَّ ، َفَلمَّ

ْينَا َمَعهُ ُثمَّ َرَجَع َفاْغَتَسَل, ُثمَّ َخَرَج إَِلْينَا َورَ  «َمَكاَنُكمْ »َلنَا:   .(2)«ْأُسُه َيْقُطُر, َفَكبََّر َفَصلَّ

                                                           

 (, ويف إسناده عطية العويف ضعيف وشيعي ومدلس.3020الرتمذي )( 1)

 (.402سلم )(, وم202البخاري )( 2)
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ولم يكن له هذا الخروج من المسجد والصفوف قد عدلت, إال يف غسل واجب, 

 .واهلل أعلم .وقد جاء يف الحديث أنه ذكر أنه جنب, وهذا يرد به عليهم فيما سبق

 من إناء واحدمع امرأته  جواز اغتسال الرجل

ِمْن إَِناٍء َواِحٍد،  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُكنُْت َأْغَتِسُل َأَنا َوَرُسوُل اهَّللِ »اَلْت: قَ  --َوَعنَْها) – 123

  .(2)(«َوَتْلتَِقي»: َزاَد اْبُن ِحبَّانَ  .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1)« َتْخَتِلُف َأْيِدينَا فِيِه ِمَن اْلَجنَاَبةِ 

  الشرح: 

 .لجنابةساق المصنف الحديث لبيان جواز غسل الرجل مع امرأته من ا

 جواز غسل المرأة مع زوجها.فيه: الحديث 

 جواز استخدام الماء المستعمل, وأنه ال ينجس.فيه: و

فضل المرأة، والمرأة أنه نهى أن يغتسل الرجل ب»: ملسو هيلع هللا ىلصوأما من جاء عن النبي 

فقد حمل على  ,- ملسو هيلع هللا ىلص -عن رجل من أصحاب النبي  (3)أخرجه أحمد ,«بفضل الرجل

 محامل: 

 خاص فيما إذا قد اغتسلت لوحدها.أن النهي األول: 

 أن الحديث منسوخ.الثاين: 

                                                           

 من الجنابة!.»وليس عند البخاري  (,321)ومسلم  (,241)أخرجه البخاري ( 1)

 :قوله قال: (303/ 1« )الفتح»إال أن الحافظ يف وسندها صحيح؛  (,1111)أخرجها ابن حبان ( 2)

ْعِر مِْن َوْجه  آَخَر َعنْهَ  ,"َوَتْلَتِقي"  ُكنَّا َنْغَتِسُل مِْن إَِناء  َواِحد  "ا: ُمْدَرٌج َوَسَيْأتِي فِي َباِب َتْخلِيِل الشَّ

اِوَي َقاَل:  ,"َنْغَتِرُف مِنُْه َجِميًعا وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف . "َوَتْلَتِقي بِاْلَمْعنَى"َفَلَعلَّ الرَّ

 .(1107) التعليقات الحسان

 (1400( وهو يف الصحيح المسند مما ليس يف الصحيحين )10012أخرجه أحمد ) (3)
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أن النهي للكراهة, وليس للتحريم جمًعا بين األحاديث, وأن غسل النبي الثالث: 

  :أحاديث مع نسائه ملسو هيلع هللا ىلصغسل النبي يف وقد جاء  كان لبيان الجواز. ملسو هيلع هللا ىلص

ِمْن إَِناٍء َواِحٍد ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص َوُكنُْت َأْغَتِسُل َأَنا َوالنَّبِيُّ », قالت: أم سلمة عن األول: 

 .متفق عليه (1)«الَجنَاَبةِ 

َها َكاَنْت َتْغَتِسُل ِهَي َوالنَّبِيُّ », قالت: ميمونة  عن: الثاين  (2)«فِي إَِناٍء َواِحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

 .أخرجه مسلم

وهما جنبان, كما يف  :أي «من إناء واحد  ملسو هيلع هللا ىلصكنت أغتسل أنا ورسول اهَّلل »قوله: 

 آخر الحديث.

ُكنُْت »َقاَلْت:  في صحيح مسلم من حديث َعائَِشَة, فاالقتصاد يف الغسل, : فيهو

ِمْن إَِناٍء َبْينِي َوَبْينَُه َواِحٍد، َفُيبَاِدُرنِي َحتَّى َأُقوَل: َدْع لِي، َدْع  ملسو هيلع هللا ىلصَأْغَتِسُل َأَنا َوَرُسوُل اهَّللِ 

 . (3)«لِي. َقاَلْت: َوُهَما ُجنَُبانِ 

ز نظر المرأة إلى جميع جسم ى جميع جسد امرأته, وجواجواز نظر الرجل إلفيه: و

 بخالف ما ذهب إليه بعضهم من عدم النظر إلى بعض المواطن.زوجها, 

أهنما يتسابقان على أخذ الماء, من أجل  :أي «تختلف أيدينا فيه من الجنابة»قوله: 

 أن يتم غسل كل منهما.

هنا إالحافظ  قول تقدمد هذه اللفظة مدرجة وق :«زاد ابن حبان وتلتقي»قوله: 

عند الغسل, من حيث المعنى الذي يدل عليه  تالقي أيديهمامدرجة, وال مانع من 

 الحديث؛ ألن اختالف األيادي قد يدل على اللقاء.

                                                           

 (.324(, ومسلم )322البخاري )( 4)

 (.322مسلم  )( 2)

 (.321مسلم )( 3)
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وإنما جيء هبذه الزيادة للرد على ما ذهب إليه بعضهم من أن مس المرأة ينقض 

ينقض الوضوء هو الجماع, كما  الوضوء, وهذا القول غير صحيح, إذ أن المس الذي

 تقدم بيانه يف باب نواقض الوضوء.

 استيعاب الجسد بالغسل

  - - َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ) – 124
ِ
إِنَّ َتْحَت ُكلِّ َشْعَرةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْعَر، َوَأْنُقوا اْلَبَشرَ  َفاهُ َرَواُه َأُبو دَ  .(1)«َجنَاَبًة، َفاْغِسُلوا الشَّ   (.اُوَد, َوالتِّْرمِِذيُّ َوَضعَّ

َْحَمَد:) – 122
ِ
  (.َنْحُوُه, َوفِيِه َراو  َمْجُهوٌل  -(2) -َعائَِشةَ  َعنْ  َوأل

   الشرح: 

الحديثين: لبيان وجوب استيعاب جميع أجزاء الجسم, عند  المصنف ساق 

  .الغسل من الجنابة

 ال يشهد له حديث عائشة وحديث أبي هريرة فيه الحارث بن وجيه ضعيف, و

فيه شريك القاضي, وخصيف بن عبد الرحمن الجزري  وحديث عائشة ,لشدة ضعفه

 ., ويرويه عن رجل مبهم. فال يصلح يف الشواهد وال يف المتابعاتوكالهما ضعيف

                                                           

 ,اْلَحاِرُث ْبُن َوِجيه  َحِديُثُه ُمنَْكٌر ": وَقاَل َأُبو َداُوَد عقبه. (104)والرتمذي  (,247)أخرجه أبو داود ( 1)

اْلمام األلباين  وضعفه ,(1420). وأعله الدارقطني أيًضا باْلرسال كما يف العلل "َوُهَو َضِعيٌف 

شاهًدا عن علي بن أبي  (434)وذكر له الحافظ يف التلخيص  (,30رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود )

وآخر عن أبي أيوب  اهـطالب رضي اهلل عنه وقال: قيل إن الصواب وقفه على علي رضي اهلل عنه. 

 ن أبي أيوب.    وهو منقطع, طلحة بن نافع لم يسمع م (207)رضي اهلل عنه أخرجه ابن ماجه 

 ,وخصيف بن عبد الرحمن الجزري ضعيفان ,وفيه شريك القاضي (,24000)أخرجه أحمد ( 2)

 ويرويه عن رجل مبهم, فال يصلح يف الشواهد وال يف المتابعات.
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يجب استيعاب جميع المواطن للجسم يف  :أي «إن تحت كل شعرة جنابة»قوله: 

 الغسل.

 أن الشعر داخل يف غسل الرأس. :أي «رفاغسلوا الشع»قوله: 

 .وقد تقدم القول يف نقضه من عدمه

والحديث ضعيف والعمل عليه, من وجوب  الجسم. :أي «وأنقوا البشر»قوله: 

من أحكام  كون قد انتهيت مما أردت تسطيرهوهبذا أ االستيعاب يف غسل الجنابة.

 والحمد هلل رب العالمين. .الغسل
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 تيممباب ال

 ]باب التيمم[

  الشرح: 

, أي [4المائدة:]{  چ چ چ }: القصد, قال اهلل  التيمم يف اللغة:

 اقصدوا.

 وقال امرئ القيس: 

 يفيء عليها الظل عرمطها طامي    ضارج وتيممت العين التي عند

 .لمسح الوجه, واليدين به ؛التعبد هلل تعالى بقصد الصعيد الطيب و شرًعا:

 الجملة.يف الكتاب, والسنة, واْلجماع ز التيمم ومشروعيته: واألصل يف جوا

 َتَعاَلى: فقول اهلل أما الكتاب: 
ِ
 ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ}: َوَقْوِل اهلل

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ

 . [4]المائدة:  { ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}َوَقْولِِه َجلَّ ِذْكُرُه: 

 { ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې
 .[43]النساء: 

إنما يكفيك أن »وفيه:  سيأيت يف الكتاب,و عمار بن ياسر  فحديثوأما السنة: 

بيديه اَلرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على  تقول بيديك هكذا، ثم ضرب

 , متفق عليه.«اليمين، وظاهر كفيه ووجهه

أجمعت األمة على مشروعية التيمم, إال أن بعض العلماء  فقدوأما اْلجماع: 



   

  

472 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

خالف يف مسألة التيمم للجنب, أو التيمم يف الحضر, على ما سيأيت بيانه إن شاء اهلل 

. 

  :بدء التيمم 

 
ِّ
, َقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلصوكان بدء التيمم كما ثبت يف الصحيحين من حديث َعاِئَشَة َزْوِج النَّبِي

فِي َبْعِض َأْسَفاِرِه، َحتَّى إَِذا ُكنَّا بِاْلَبْيَداِء َأْو بَِذاِت الَجْيِش  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّللِ  َخَرْجنَا َمَع َرُسولِ »

َعَلى التَِماِسِه، َوَأَقاَم النَّاُس َمَعُه َوَلْيُسوا َعَلى َماٍء،  ملسو هيلع هللا ىلصاْنَقَطَع ِعْقٌد لِي، َفَأَقاَم َرُسوُل اهَّللِ 

ي دِّ ِق، َفَقاُلوا: َأَلَ َتَرى َما َصنََعْت َعائَِشُة؟ َأَقاَمْت بَِرُسوِل َفَأَتى النَّاُس إِلَى َأبِي بَْكرٍ الصِّ

 ملسو هيلع هللا ىلصَوالنَّاِس َوَلْيُسوا َعَلى َماٍء، َوَلْيَس َمَعُهْم َماٌء، َفَجاَء َأُبو َبْكرٍ َوَرُسوُل اهَّللِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّللِ 

َوالنَّاَس، َوَلْيُسوا َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص َواِضٌع َرْأَسُه َعَلى َفِخِذي َقْد َناَم، َفَقاَل: َحَبْسِت َرُسوَل اهَّللِ 

َماٍء، َوَلْيَس َمَعُهْم َماٌء، َفَقاَلْت َعائَِشُة: َفَعاَتبَنِي َأُبو َبْكرٍ، َوَقاَل: َما َشاَء اهَّللُ َأْن َيُقوَل 

ِك إَِلَّ َمَكاُن َرُسو َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلصِل اهَّللِ َوَجَعَل َيْطُعنُنِي بِيَِدِه فِي َخاِصَرتِي، َفالَ َيْمنَُعنِي ِمَن التََّحرُّ

ُموا ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَم َرُسوُل اهَّللِ »َفِخِذي،  ِم َفَتَيمَّ , «ِحيَن َأْصَبَح َعَلى َغْيرِ َماٍء، َفَأْنَزَل اهَّللُ آَيَة التََّيمُّ

, َقاَلْت: َفَبَعْثنَا البَ  ِل َبَرَكتُِكْم َيا آَل َأبِي َبْكر  َ بَِأوَّ
ِذي َفَقاَل ُأَسْيُد بُْن الُحَضْيِر: َما ِهي ِعيَر الَّ

 .(1)«ُكنُْت َعَلْيِه, َفَأَصْبنَا الِعْقَد َتْحَتهُ 

  ؟يف أي اآليتني نية التيمم 

 : اختلف العلماء إلى أقوال

 ۀ ۀ ڻ}ذهب بعضهم إلى أهنا آية النساء, وهي ََقْولِِه َجلَّ ِذْكُرُه: األول: 

 ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

                                                           

 (.340(, ومسلم )334البخاري )( 1)
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 .[43]النساء:  {ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ

 َتَعاَلى: الثاين: 
ِ
 ٿ ٿ ٿ}ذهب بعضهم إلى أهنا آية المائدة, وهي ََقْوِل اهلل

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[4]المائدة:  { ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

ايات متعددة, وال يمنع من أن كال اآليتين قد نزلت وقد جاء مصرًحا باآليتين يف رو

 واهلل أعلم. ,يف هذا الشأن

 التيمم من خصائص هذه األمة. فائدة:

وجعلت لي »وفيه: يف الصحيحين,  لما يأيت من حديث جابر بن عبد اهلل 

 .متفق عليه «اَلرض مسجًدا وطهوًرا

لنا طهور إذا لم نجد  وجعلت تربتها»وفيه:  (1)ويف حديث حذيفة يف صحيح مسلم

 . «الماء

  :حمل التيمم 

ويكون التيمم للوجه والكفين فقط, وعليه بوب اْلمام البخاري يف صحيحه, 

ْيِن, واستدل بحديث عمار بن ياسر  ِم لِْلَوْجِه َوالَكفَّ بَِهَذا » فيه: فقال: َباُب التََّيمُّ

ْيهِ بَِيَدْيِه اَلَْرَض، ُثمَّ أَ  -ُشْعَبُة  -َوَضَرَب   .(2)«ْدَناُهَما ِمْن فِيِه، ُثمَّ َمَسَح بِِهَما َوْجَهُه َوَكفَّ

 سبحانه وَتَعاَلى: 
ِ
 چ چ ڃ ڃ ڃ}وهو ظاهر القرآن, حيث يَقْوُل اهلل

 .[4]المائدة:  { ڇڇ ڇ ڇ چ چ

                                                           

 (222أخرجه مسلم ) (1)

 (.330أخرجه البخاري )( 2)
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 وفيه: ,مسح على المرفقين استدالاًل بحديث ابن عمر الومنهم من ذهب 

 وهو ,(1)أخرجه الدارقطني «ربة لليدين إلى المرفقينللوجه وضالتيمم ضربتان ضربة »

الوقف على ما سيأيت معنا إن شاء اهلل  الدارقطني جح فيهرال يثبت مرفوًعا, و ضعيف

 , خالف ما يف الصحيحين. وما جاء عن عمار بن ياسر  .بيانه

  وقد ذكره اْلمام الرتمذي  كما يف سننه حيث قال بعد أن ذكر حديث

اِر بْ  , َعمَّ  " :-ِن َياِسر 
َّ
ْينِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي ِم لِْلَوْجِه َوالَكفَّ  .(2)"َأَمَرُه بِالتََّيمُّ

.: قال  َشَة, َواْبِن َعبَّاس 
 َوفِي الَباِب َعْن َعائِ

. ار  مِْن َغيِْر َوْجه  ار  َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح, َوَقْد ُرِوَي َعْن َعمَّ  َحِديُث َعمَّ

 َوُهَو َقْوُل َغْيِر 
ِّ
اٌر,  ملسو هيلع هللا ىلصَواِحد  مِْن َأْهِل الِعْلِم مِْن َأْصَحاِب النَّبِي , َوَعمَّ ٌّ

مِنُْهْم: َعلِي

ُم  , َوَعَطاٌء, َوَمْكُحوٌل َقاُلوا: التََّيمُّ ُّ
ْعبِي , َوَغْيِر َواِحد  مَِن التَّابِِعيَن, مِنُْهْم: الشَّ َواْبُن َعبَّاس 

ْيِن.  َضْرَبٌة لِْلَوْجِه َوالَكفَّ

 ُقوُل َأْحَمُد, َوإِْسَحاُق.َوبِِه يَ 

وَقاَل َبْعُض َأْهِل الِعْلِم مِنُْهْم: اْبُن ُعَمَر, َوَجابٌِر, َوإِْبَراِهيُم, َوالَحَسُن : ثم قال 

ُم َضْرَبٌة لِْلَوْجِه, َوَضْرَبٌة لِلْ  , َوبِِه َيُقوُل ُسْفَياُن, َوَمالٌِك  َيَدْيِن إَِلى اْلِمْرَفَقيِْن.َقاُلوا: التََّيمُّ

.
ُّ
افِِعي  َواْبُن اْلُمَباَرِك, َوالشَّ

ِم َأنَُّه َقاَل:  ار  فِي التََّيمُّ ْيِن ِمْن َغيْرِ »َوَقْد ُرِوَي َهَذا الَحِديُث َعْن َعمَّ لِْلَوْجِه َوالَكفَّ

 .«َوْجهٍ 

ار   ْمنَا َمَع النَّبِيِّ »َأنَُّه َقاَل:  َوَقْد ُرِوَي َعْن َعمَّ  .«ِب َواْلَباطِ إَِلى اْلَمنَاكِ  ملسو هيلع هللا ىلصَتَيمَّ

 
ِّ
, َعِن النَّبِي ار  َف َبْعُض َأْهِل الِعْلِم َحِديَث َعمَّ ْيِن  ملسو هيلع هللا ىلصَفَضعَّ ِم لِْلَوْجِه َوالَكفَّ فِي التََّيمُّ
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ا ُرِوَي َعنُْه َحِديُث اْلَمنَاِكِب َواآلَباِط.  َلمَّ

ِم لِْلوَ َقاَل إِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيَم:  ار  فِي التََّيمُّ ْيِن ُهَو َحِديٌث َحِديُث َعمَّ ْجِه َوالَكفَّ

ار   ْمنَا َمَع النَّبِيِّ »: َصِحيٌح, َوَحِديُث َعمَّ , َلْيَس ُهَو «إَِلى اْلَمنَاكِِب َواْلَباطِ  ملسو هيلع هللا ىلصَتَيمَّ

 
َّ
اًرا َلْم َيْذُكْر َأنَّ النَّبِي ْيِن, ألَنَّ َعمَّ  َأَمَرُهْم بَِذلَِك, ملسو هيلع هللا ىلصبُِمَخالِف  لَِحِديِث الَوْجِه َوالَكفَّ

 
َّ
ا َسَأَل النَّبِي ْيِن.  ملسو هيلع هللا ىلصَوإِنََّما َقاَل: َفَعْلنَا َكَذا َوَكَذا, َفَلمَّ  َأَمَرُه بِالَوْجِه َوالَكفَّ

اٌر  لِيُل َعَلى َذلَِك َما َأْفَتى بِِه َعمَّ   َوالدَّ
ِّ
ِم َأنَُّه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَبْعَد النَّبِي الَوْجِه »فِي التََّيمُّ

ْينِ   , َفِفي َهَذا َدالَ «َوالَكفَّ
ُّ
َمُه النَّبِي  اهـ .ملسو هيلع هللا ىلصَلٌة َأنَُّه اْنَتَهى إَِلى َما َعلَّ

  :حد التيمم 

 اختلف أهل العلم يف حد التيمم إلى أقوال: 

ذهب الجمهور إلى أنه ضربة واحدة للوجه والكفين, وهو قول أحمد, مفاألول: 

 واختيار ابن المنذر.

ثار المرفوعة عن عمار أكثر اآل (:270/  10) يف التمهيد   قال ابن عبد الرب

 .ن كلها مضطربةيضربة واحدة, وما روي عنه ضربت

ذهب الشافعي إلى أن التيمم هو مسح الوجه واليدين إلى المرفقين, الثاين: 

وال يثبت, وعلي  , وال ثبت مرفوًعا, وجابر بضربتين, وهو مروي عن ابن عمر 

 , ومالك وأبي حنيفة.بن أبي طالب 

المسيب وابن سيرين ضربة للوجه, وضربة للكفين, وضربة قال ابن الثالث: 

 للذراعين, وال دليل على ذلك.

ذهب الزهري إلى أنه يمسح وجهه بضربة, ويمسح يديه بضربة إلى الرابع: 

أنه  ملسو هيلع هللا ىلصالمنكبين, وهذا من أبعد األقوال, إذ لم يثبت يف حديث صحيح عن النبي 

 يسمح إلى المنكبين.
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وإذا جيء بغير الب, لمراد هبا الكف, إلى الرسغ يف الغاف تثم إن اليد إذا أطلق

 ذلك قيدت.

 ( 171/ 1قال ابن قدامة يف المغني):  َواَل َيْخَتلُِف اْلَمْذَهُب َأنَُّه ُيْجِزُئ

َم بَِأْكَثَر مِْن َضْرَبَتْيِن َجاَز َأْيًضا؛   َوبَِضْربََتْيِن, َوإِْن َتَيمَّ
ُم بَِضْرَبة  َواِحَدة  َنَّ اْلَمْقُصوَد التََّيمُّ

ِ
أل

 اهـ .إيَصاُل التَُّراِب إَلى َمَحلِّ اْلَفْرِض, َفَكْيَفَما َحَصَل َجاَز, َكاْلُوُضوءِ 

  يتيمم به:  ماصفة 

 اختلف أهل العلم فيما يتيمم به إلى أقوال: 

ذهب بعضهم إلى أن التيمم يكون بكل ما صعد على وجه األرض القول األول: 

 حجر, أو مدر, أو غير ذلك. من تراب, أو رمل, أو

وز التيمم باألرض, وبكل ما كان عليها, سواء كان يج قال الثوري, واألوزاعي:

 ., وهذا أعم المذاهب, قاله العمراين يف البيانمتصاًل هبا, أو غير متصل

عليك »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي ويستدل لهذا القول بحديث عمران بن حصين 

 .(1)يهمتفق عل «فإنه يكفيك ،بالصعيد

 الشنقيطي  اْلمام وهو اختيار َوُيَؤيُِّد  :(4/44) حيث قال يف أضواء البيان

 
ِ
ْيَخاِن فِي َصِحيَحْيِهَما مِْن َحِديِث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل , َقاَل: َقاَل َهَذا َما َأْخَرَجُه الشَّ

 
ِ
ْعِب َمِسيَرَة  ُأْعطِيُت َخْمًسا َلْم ُيْعَطُهنَّ َأَحٌد »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوُل اهلل َقْبِلي، ُنِصْرُت بِالرُّ

اَلُة،  تِي َأْدَرَكْتُه الصَّ َشْهرٍ، َوُجِعَلْت لِي اَْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، َفَأيَُّما َرُجٍل ِمْن ُأمَّ

:  «َفْلُيَصلِّ   اْلَحِديَث. «َفِعنَْدُه َمْسِجُدُه َوَطُهوُرهُ », َوفِي َلْفظ 

اَلُة فِي َمَحلٍّ َلْيَس فِيِه إاِلَّ اْلِجَباُل َأِو َفَهَذا َنصٌّ َصِحيٌح َصرِ  يٌح فِي َأنَّ َمْن َأْدَرَكْتُه الصَّ

ْمُل َطُهوٌر َلُه َوَمْسِجدٌ  ِذي ُهَو اْلِحَجاَرُة, َأِو الرَّ يَِّب الَّ ِعيَد الطَّ َماُل َأنَّ َذلَِك الصَّ َوبِِه  ;الرِّ
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َمْخَشِريُّ    .مِْن َتَعيُِّن َكْوِن مِْن لِلتَّْبِعيِض َغْيُر َصِحيح   َتْعَلُم َأنَّ َما َذَكَرُه الزَّ

ِذي َلُه ُغَباٌر َيْعَلُق بِاْلَيِد, ُدوَن َفإِْن قِيَل:  ِحيِح َما َيُدلُّ َعَلى َتَعيُِّن التَُّراِب الَّ َوَرَد فِي الصَّ

ِعيِد, َفَقْد َأْخَرَج ُمْسلٌِم فِي َصِحيِحِه  , َقاَل: مِْن َحِديِث ُحَذْيَفَة َغْيِرِه مِْن َأْنَواِع الصَّ

 
ِ
ْلنَا َعَلى النَّاِس بَِثاَلٍث: »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل َرُسوُل اهلل ُجِعَلْت ُصُفوُفنَا َكُصُفوِف »ُفضِّ

َها َمْسِجًدا، َوُجِعَلْت ُتْرَبتَُها َلنَا َطُهوًرا، إَِذا َلْم َنِجِد  اْلَماَلئَِكِة، َوُجِعَلْت َلنَا اَْلَْرُض ُكلُّ

ْمتِنَاِن ُيْفَهُم مِنُْه َأنَّ َغْيَرُه مَِن  «اءَ اْلمَ 
ِ
ِة فِي َمَقاِم اال اْلَحِديَث, َفَتْخِصيُص التَُّراِب بِالطَُّهوِريَّ

ِعيِد َلْيَس    َكَذلَِك.الصَّ

:  َفاْلَجَواُب مِْن َثاَلَثِة َأْوُجه 

ُل:  ْمتِنَ اأْلَوَّ
ِ
ا َيْمنَُع فِيِه اْعتَِباُر َمْفُهوِم َأنَّ َكْوَن اأْلَْمِر َمْذُكوًرا فِي َمْعِرِض اال اِن, مِمَّ

َر فِي    اأْلُُصوِل.اْلُمَخاَلَفِة, َكَما َتَقرَّ

ُعودِ »َقاَل فِي   فِي َمَوانَِع اْعتَِباِر َمْفُهوِم اْلُمَخاَلَفِة:  «َمَراقِي السُّ

ــــــــِع  ــــــــاُق اْلَواقِ ــــــــاٌن َأْو ِوَف  َأِو اْمتِنَ

 

ــــ  ــــُد ِعنْ ــــُل َوالتَّْأكِي ــــامِعِ َواْلَجْه  َد السَّ

َولَِذا َأْجَمَع اْلُعَلَماُء َعَلى َجَواِز َأْكِل اْلَقِديِد مَِن اْلُحوِت َمَع َأنَّ اهلَل َخصَّ اللَّْحَم  

َنَُّه ؛ {ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ} :قول اهلل  الطَِّريَّ مِنُْه فِي
ِ
أل

ْمتِنَاِن, َفاَل َمفْ 
ِ
ا َذَكَر اللَّْحَم الطَِّريَّ فِي َمْعِرِض اال  َلُه, َفَيُجوُز َأْكُل اْلَقِديِد مِمَّ

ُهوَم ُمَخاَلَفة 

 فِي اْلَبْحِر.

, َوُهَو اَل ُيْعَتَبُر ِعنَْد َجَماِهيِر اْلُعَلَماِء, َوُهَو اْلَحقُّ الثَّانِي:  َأنَّ َمْفُهوَم التُّْرَبِة َمْفُهوُم َلَقب 

 َكَما ُهَو َمْعُلوٌم فِي اأْلُُصوِل.

ِعيِد َأنَّ الثَّالُِث:  َوِذْكُر َبْعِض َأْفَراِد اْلَعامِّ بُِحْكِم اْلَعامِّ اَل  ;التُّْرَبَة َفْرٌد مِْن َأْفَراِد الصَّ

ًصا َلُه ِعنَْد اْلُجْمُهور  اهـ .َيُكوُن ُمَخصِّ

اب, الذي له غبار يعلق يف ذهب أحمد وداود إلى أنه ال يجوز إال بالرتالقول الثاين: 
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  .األرض

ُم إالَّ بُِتَراب   :(172/ 1)قدامة يف المغني, حيث قالوهو اختيار ابن  اَل َيُجوُز التََّيمُّ

, وهو يف صحيح , ودليلهم ما سيأيت من حديث حذيفة َطاِهر  ِذي ُغَبار  َيْعَلُق بِاْلَيد

 اهـ .«وجعلت تربتها لنا طهور، إذا لم نجد الماء»وفيه: مسلم كما سبق معنا, 

مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز التيمم بكل ما كان من  ذهب اْلمامالقول الثالث: 

 جنس األرض, كالنورة, والزرنيخ, والحجارة.

, القول األول, وهو جواز التيمم بكل ما صعد على والصحيح من هذه األقوال

 .كان متصاًل هبا, أو منفصاًل عنهاوجه األرض, سواء 

ِة األَْنَصاِريِّ ومما يدل على ذلك حديث َأبِي ُجَهْيِم ْبِن الَحارِ  مَّ , َقاَل: ِث ْبِن الصِّ

َم َعَليِْه َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه النَّبِيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْقَبَل النَّبِيُّ » َحتَّى  ملسو هيلع هللا ىلصِمْن َنْحِو بِْئرِ َجَمٍل َفَلِقَيُه َرُجٌل َفَسلَّ

الَمَ َأْقَبَل َعَلى الِجَداِر، َفَمَسَح بَِوْجِهِه َوَيَدْيِه، ُثمَّ َردَّ َعَلْيِه ال  .(1)«سَّ

غزا وأصحابه تبوك, ومعلوم أهنم مروا بصحاري  ملسو هيلع هللا ىلصومما يدل على ذلك أن النبي 

ليس فيها تراب, وإنما هي الرمال, وكانوا قليلي الماء, وكانوا يتيممون ولم يرد أهنم 

 حملوا معهم الرتاب يف أسفارهم.

  :التيمم يكون للحدثني, األكرب واألصغر 

 إلى أقوال:  اختلف أهل العلم يف ذلك

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز التيمم من الحدث األكرب األول: 

 واألصغر, 

ال يجوز للجنب أن يتيمم,  :د اهلل بن مسعود, عمر بن الخطاب وعب قولالثاين: 

 وبه قال النخعي, وقيل: أهنما رجعا عن ذلك.

                                                           

 (.340(, ومسلم )330البخاري )( 1)
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  :قصة عمر بن الخطاب و

ْحَمِن ْبِن َأْبَزى, َعْن َأبِيِه, َأنَّ  جاءت يف صحيح مسلم من طريق َسِعيدِ  ْبِن َعْبِد الرَّ

اٌر: َأَما », َفَقاَل: َرُجاًل َأَتى ُعَمَر  . َفَقاَل َعمَّ إِنِّي َأْجنَْبُت َفَلْم َأِجْد َماًء َفَقاَل: ََل ُتَصلِّ

ٍة َفَأْجنَ  ، َتْذُكُر َيا َأِميَر اْلُمْؤِمنِيَن، إِْذ َأَنا َوَأْنَت فِي َسرِيَّ ا َأْنَت َفَلْم ُتَصلِّ ْبنَا َفَلْم َنِجْد َماًء، َفَأمَّ

ْيُت، َفَقاَل النَّبِيُّ  ْكُت فِي التَُّراِب َوَصلَّ ا َأَنا َفَتَمعَّ َما َكاَن َيْكِفيَك َأْن َتْضرَِب : »ملسو هيلع هللا ىلصَوَأمَّ إِنَّ

ِق اهلَل َيا  "َفَقاَل ُعَمُر:  «ْيَك بَِيَدْيَك اَْلَْرَض، ُثمَّ َتنُْفَخ، ُثمَّ َتْمَسَح بِِهَما َوْجَهَك، َوَكفَّ  اتَّ

ْث بِِه  اُر َقاَل: إِْن ِشْئَت َلْم ُأَحدِّ ْحَمِن ْبُن َأْبَزى,  "َعمَّ َثنِيِه اْبُن َعْبِد الرَّ َقاَل اْلَحَكُم: َوَحدَّ

ْس  , فِي َهَذا اْْلِ َثنِي َسَلَمُة, َعْن َذرٍّ ِذي َذَكَر َعْن َأبِيِه, مِْثَل َحِديِث َذرٍّ َقاَل: َوَحدَّ نَاِد الَّ

ْيَت  يَك َما َتَولَّ  .(1)«اْلَحَكُم, َفَقاَل ُعَمُر: ُنَولِّ

,  :وقصة أبي موسى األشعري وابن مسعود  يف الصحيحين, من طريق َشِقيق 

, َفَقاَل َلُه َأُبو ُموَسى: َلْو َأنَّ   َوَأبِي ُموَسى األَْشَعِريِّ
ِ
َرُجاًل  َقاَل: ُكنُْت َجالًِسا َمَع َعْبِد اهلل

ُم َوُيَصلِّي, َفَكْيَف َتْصنَُعوَن بَِهِذِه اآْلَيِة فِي  َأْجنََب َفَلْم َيِجِد الَماَء َشْهًرا, َأَما َكاَن َيَتَيمَّ

 [.43]النساء:{  ەئ ائ ائ ى ى ې }ُسوَرِة الَمائَِدِة: 

 :
ِ
َص َلُهْم فِي َهَذا أَلَْوَشُكوا إَِذا َبرَ َفَقاَل َعْبُد اهلل ُموا َلْو ُرخِّ َد َعَلْيِهُم الَماُء َأْن َيَتَيمَّ

ِعيَد. ُقْلُت: َوإِنََّما َكِرْهتُْم َهَذا لَِذا؟ َقاَل: َنَعْم, َفَقاَل َأُبو ُموَسى: َأَلْم َتْسَمْع َقْوَل  الصَّ

 
ِ
ار  لُِعَمَر: َبَعَثنِي َرُسوُل اهلل , َفَأْجنَْبُت َفَلْم َأِجِد الَماَء, َفتَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعمَّ ْغُت فِي فِي َحاَجة  َمرَّ

 
ِّ
ابَُّة, َفَذَكْرُت َذلَِك لِلنَّبِي ُغ الدَّ ِعيِد َكَما َتَمرَّ َما َكاَن َيْكِفيَك َأْن َتْصنََع », َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصالصَّ إِنَّ

ِه بِِشَمالِِه أَ  ِه َضْرَبًة َعَلى اَلَْرِض، ُثمَّ َنَفَضَها، ُثمَّ َمَسَح بِِهَما َظْهَر َكفِّ ْو َهَكَذا، َفَضَرَب بَِكفِّ

ِه، ُثمَّ َمَسَح بِِهَما َوْجَههُ    .«َظْهَر ِشَمالِِه بَِكفِّ

 :
ِ
؟ َوَزاَد َيْعَلى, َعِن اأْلَْعَمِش, َعْن َفَقاَل َعْبُد اهلل ار  َأَفَلْم َتَر ُعَمَر َلْم َيْقنَْع بَِقْوِل َعمَّ

                                                           

 (.347مسلم )( 1)
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 َوَأبِي ُموَسى, َفَقاَل َأُبو ُموَسى: 
ِ
: ُكنُْت َمَع َعبِْد اهلل ار  لُِعَمَر: إِنَّ َشِقيق  َأَلْم َتْسَمْع َقْوَل َعمَّ

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل

ِ
ِعيِد, َفَأَتْينَا َرُسوَل اهلل ْكُت بِالصَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَثنِي َأَنا َوَأْنَت, َفَأْجنَْبُت َفَتَمعَّ

ْيِه وَ »َفَأْخَبْرَناُه, َفَقاَل:  َما َكاَن َيْكِفيَك َهَكَذا. َوَمَسَح َوْجَهُه َوَكفَّ  .(1)«اِحَدةً إِنَّ

عقلية, فحجة أبي موسى  نقلية نبوية, وحجة ابن مسعود  فحجة أبي موسى 

 هي المقدمة يف هذا الباب, واهلل أعلم. األشعري 

نزل عن  عن الضحاك أن ابن مسعود  (023) وقد أخرج عبد الرزاق يف مصنفه

 ."ال يصلي حتى يغتسل"قوله يف الجنب: 

 يح الصالة فقط:التيمم يرفع احلدث, أم يب 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى أقوال: 

يمم فإنه ال يلزمه من ت منهم من يقول بأنه رافع للحدث كلًيا, بحيث أنَّ األول: 

َأنَّ َرُسوَل وفيه: , وهذا القول يخالفه حديث أبي ذر, وأبي هريرة الغسل بعد ذلك, 

 
ِ
ِعيَد الطَّيَِّب »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َطُهوُر اْلُمْسِلِم، َوإِْن لَْم َيِجِد اْلَماَء َعْشَر ِسنِيَن، َفإَِذا  إِنَّ الصَّ

ُه َبَشَرَتُه، َفإِنَّ َذلَِك َخْيرٌ   .(2)«َوَجَد اْلَماَء َفْلُيِمسَّ

الَةِ، »َقاَل:  َراَن, وكذلك ما جاء يف الصحيحين من حديث ِعمْ  َوُنوِدَي بِالصَّ

ا اْنفَ  َما »تََل ِمْن َصالَتِِه إَِذا ُهَو بَِرُجٍل ُمْعَتِزٍل َلْم ُيَصلِّ َمَع الَقْوِم، َقاَل: َفَصلَّى بِالنَّاِس، َفَلمَّ

َي َمَع الَقْوِم؟ َعَليَْك »َقاَل: َأَصاَبْتنِي َجنَاَبٌة َواَل َماَء, َقاَل:  «َمنََعَك َيا ُفالَُن َأْن ُتَصلِّ

ُه َيْكِفيَك  ِعيِد، َفإِنَّ  , ُثمَّ َساَر النَّ «بِالصَّ
ُّ
.. َوَكاَن ., َفاْشَتَكى إَِلْيِه النَّاُس مَِن الَعَطِش,ملسو هيلع هللا ىلصبِي

, َقاَل:  ِذي َأَصاَبْتُه الَجنَاَبُة إَِناًء مِْن َماء   .(3)«اْذَهْب َفَأْفرِْغُه َعَلْيَك »آِخُر َذاَك َأْن َأْعَطى الَّ

                                                           

 (.347(, ومسلم )340البخاري )( 1)

 (, وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.322(, والنسائي )124أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.472واللفظ له, ومسلم ) (,344البخاري )( 3)
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ل, أن التيمم إنما هو مبيح للصالة, ولذلك اختلفوا بسبب هذا القوالقول الثاين: 

 صلى به عدة صلوات, أم صالة واحدة؟هل تُ 

وسيأيت أنه يجوز له أن يصلي ما شاء من صلوات ما دام لم يحدث, وما دام لم 

 قد الماء.ايجد ماء لمن كان ف

كان فاقًدا للماء, فإذا  نأنه يرفع الحدث مؤقًتا إلى أن يجد الماء لمالقول الثالث: 

وهو  المذاهب واألقوال ه, وهذا أعدلوجد الماء وجب عليه وتعين أن يمسه بشرت

  .قول جمهور أهل العلم

  الشنقيطيالعالمة قال   ( 2/44يف أضواء البيان):  ِة ِذي َيْظَهُر مَِن اأْلَدِلَّ الَّ

َة َتنَْتظُِم َواَل َيُكوُن َبْينَُهَما َتنَاُقٌض َواْلَجْمُع وَ  ;َتَعيُُّن اْلَقْوِل الثَّالِِث  َنَّ اأْلَِدلَّ
ِ
اِجٌب َمتَى أل

ُعوِد  "َأْمَكَن, َقاَل فِي  َجُز[: "َمَراقِي السُّ َواْلَجْمُع َواِجٌب َمَتى َما َأْمَكنَّا إاِلَّ َفلأِْلَِخيِر  ]الرَّ

 َنْسٌخ ُبيِّنَا

يًّ َواْلَقْوُل الثَّالُِث اْلَمْذُكوُر ُهَو:  ًتا اَل ُكلِّ َم َيْرَفُع اْلَحَدَث َرْفًعا ُمَؤقَّ ا, َوَهَذا اَل َأنَّ التََّيمُّ

ُة  ْت َعَلْيِه اأْلَِدلَّ اَلِة بِِه اْلَمْجَمَع َعَلْيَها  ;َمانَِع مِنُْه َعْقاًل َواَل َشْرًعا, َوَقْد َدلَّ َة الصَّ َنَّ ِصحَّ
ِ
أل

, َواَل ُجنُب  ُلُزوًما َشْرِعيًّا اَل َشكَّ فِيِه.  َغْيُر ُمْحِدث 
َ
 َيْلَزُمَها َأنَّ اْلُمَصلِّي

ْغتَِساِل َأِو اْلُوُضوِء َبْعَد َذلَِك ِعنَْد إِْمَكانِِه اْلَمْجَمِع َعَلْيِه َأْيًضا َيْلَزُمُه َوُوُجوُب 
ِ
اال

ْرتَِفاعُ 
ِ
يَِّة, َفَيَتَعيَُّن اال  ُلُزوًما َشْرِعيًّا اَل َشكَّ فِيِه, َوَأنَّ اْلَحَدَث ُمْطَلًقا َلْم َيْرَتِفْع بِاْلُكلِّ

 اهـ. ظَّاِهرُ الاْلُمَؤقَُّت. َهَذا ُهَو 

   لهحد املرض الذي يتيمم:  

 اختلف أهل العلم يف ذلك إلى أقوال: 

 .كل مرضيف أنه ذهب بعضهم إلى الثاين:  المرض الذي به جروح.يف أنه األول: 

والصحيح أن المريض إذا خشي باغتساله, أو توضئه, هلكة, أو تأخر برئ, جاز له 
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 التيمم.

العاص أخرجه البخاري معلًقا بصيغة  ستدل على ذلك بحديث عمرو بناو

َم َوَتالَ: »التمريض: فقال: َوُيْذَكُر َأنَّ َعْمَرو ْبَن الَعاِص:  َأْجنََب فِي لَْيَلٍة َباِرَدٍة، َفَتَيمَّ

 .«َفَلْم ُيَعنِّْف  ملسو هيلع هللا ىلصَفَذَكَر لِلنَّبِيِّ  [20]النساء:  {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ}

َقاَل:  َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  داود يف سننه, وأخرجه موصواًل اْلمام أبو

اَلِسِل َفأَْشَفْقُت إِِن اْغَتَسْلُت َأْن َأْهِلَك » اْحَتَلْمُت فِي َلْيَلٍة َباِرَدٍة فِي َغْزَوِة َذاِت السُّ

ْبَح َفَذَكُروا َذلَِك لِلنَّبِيِّ  ْيُت بَِأْصَحابِي الصُّ ْمُت، ُثمَّ َصلَّ ْيَت  َيا َعْمُرو»َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَتَيمَّ َصلَّ

ْغتَِساِل َوُقْلُت إِنِّي َسِمْعُت اهلَل  «بَِأْصَحابَِك َوَأْنَت ُجنٌُب؟
ِ
ِذي َمنََعنِي مَِن اال َفَأْخَبْرُتُه بِالَّ

  [20]النساء:  { ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ}َيُقوُل: 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَفَضِحَك َرُسوُل اهلل

ْح  َمِن ْبُن ُجَبْير  مِْصِريٌّ َمْوَلى َخاِرَجَة ْبِن ُحَذاَفَة, َوَلْم َيُقْل َشْيًئا َقاَل َأُبو َداُوَد: َعْبُد الرَّ

 .(1)«َوَلْيَس ُهَو اْبُن ُجبَْيِر ْبِن ُنَفيْر  

َخَرْجنَا »َقاَل:  ويستدل أيًضا على ذلك بما جاء يف سنن أبي داود من َعْن َجابِر  

ُه فِي َرْأِسهِ  ، ُثمَّ اْحَتَلَم َفَسَأَل َأْصَحاَبُه َفَقاَل: َهْل فِي َسَفرٍ َفَأَصاَب َرُجاًل ِمنَّا َحَجٌر َفَشجَّ

ِم؟ َفَقاُلوا: َما َنِجُد َلَك ُرْخَصًة َوَأْنَت َتْقِدُر َعَلى اْلَماِء  َتِجُدوَن لِي ُرْخَصًة فِي التَّيَمُّ

ا َقِدْمنَا َعَلى النَّبِيِّ  وُه َقَتَلُهُم اهَّللُ َأََل َسأَُلوا َقَتلُ »ُأْخبَِر بَِذلَِك َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفاْغَتَسَل َفَماَت، َفَلمَّ

َؤاُل  َما ِشَفاُء اْلِعيِّ السُّ وجاء عند أبي داود من حديث ابن عباس  .(2)«إِْذ َلْم َيْعَلُموا َفإِنَّ

                                                           

 (. 341(, وهو يف صحيح أبي داود لإلمام األلباين رحمه اهلل )334أبو داود )أخرجه ( 1)

وحسنه اْلمام األلباين (, 330) ,(, وأخرجه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 334أبو داود )أخرجه ( 2)

, "صحيحهما"( يف 1312( وابن حبان )203وأخرجه ابن خزيمة )(. 342يف صحيح أبي داود )

! ووافقه الذهبي! وحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قد "حديث صحيح  "(: 272وقال الحاكم )

 (.221ذكره اْلمام الوادعي رحمه اهلل يف كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة )
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. 

  :حكم النية يف التيمم 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى أقوال: 

 ة.الجمهور على أن التيمم ال يصح إال بنيقول األول: 

بعدم شرطية النية, قاله خالف األوزاعي والحسن بن صالح, فقالوا: الثاين: 

عوا أن النية والصحيح أن النية من شرطه, قال ابن هبيرة: وأجم :العمراين, يف البيان

 شرط يف صحة التيمم.

ألنه عبادة, وألنه لرفع الحدث, وكما أن الوضوء ال يصح إال بينة, فكذلك التيمم 

  : إنما األعمال بالنية, ويف رواية: بالنيات.ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال النبي  بنيةال يصح إال 

  :إذا وند املتيمم املاء وهو يف صالة 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة: 

المشهور من مذهب الحنابلة أنه يبطل التيمم, سواء كان يف الصالة, أو األول: 

 خارجها, وبه قال الثوري, وأبو حنيفة.

 لشافعي وأبو ثور وابن المنذر إن كان يف الصالة مضى فيها.قال االثاين: 

 وقد روي عن أحمد, أفاده ابن قدامة يف المغني.

الماء, أنه يمضي يف صالته  وجدوالصحيح من القولين: أن من كان يف صالة ثم 

 وال ينفصل, ثم بعد ذلك يتوضأ لبقية الصلوات.

  :حكم التيمم يف احلضر 

 ذه المسألة: اختلف أهل العلم يف ه

ِم "بوب اْلمام البخاري يف صحيحه فقال: جوازه وعليه القول األول:  َباُب التََّيمُّ

الَةِ  يف  وقال الحسن:, وبه قال عطاء, "فِي الَحَضِر, إَِذا َلْم َيِجِد الَماَء, َوَخاَف َفْوَت الصَّ
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 المريض عنده الماء وال يجد من يناوله, يتيمم.

ه يف الجرف فحضرت الصالة, فتيمم ودخل المدنية من أرض وأقبل ابن عمر 

والشمس مرتفعة, واستدل بحديث أبي جهيم الذي أخرجه البخاري يف صحيحه 

ِمْن َنْحِو بِْئرِ َجَمٍل َفَلِقَيُه َرُجٌل  ملسو هيلع هللا ىلصَأْقَبَل النَّبِيُّ »موصواًل, وأخرجه مسلم معلًقا, َقاَل: 

َم َعَلْيِه َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه ا مَّ َردَّ َحتَّى َأْقَبَل َعَلى الِجَداِر، َفَمَسَح بَِوْجِهِه َوَيَدْيِه، ثُ  ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِيُّ َفَسلَّ

الَمَ   .«َعَلْيِه السَّ

ويجوز أن يصلي بالتيمم أكثر من فريضة, وعليه كثير من العلماء, ومنهم أحمد, 

 والحسن, وأبو حنيفة, وسعيد بن المسيب, والزهري. 

هبما إلى أنه ال يصلى به إال فريضة واحدة, وذهب مالك, والشافعي, وأصحا

 وعزاه النووي يف شرح المهذب إلى أكثر العلماء.

ألنه قد رفع حدثه بالتيمم, فيبقى على رفعه حتى يحدث, أو يجد ؛ والصحيح األول

 ماًءا.

 الشنقيطي  العالمة قال  ( 2/44يف أضواء البيان):  َواْحَتجَّ َأْهُل اْلَقْوِل

لِ  , َوَظاِهُرَها  :اأْلَوَّ ِم, َلْيَس فِيَها التَّْقيِيُد بَِفْرض  َواِحد  بَِأنَّ النُُّصوَص اْلَواِرَدَة فِي التََّيمُّ

ْطاَلُق, َوبَِحِديِث:  ِعيِد الطَّيِِّب ُوُضوُء اْلُمْسِلمِ »اْْلِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -اْلَحِديُث, َوبَِقْولِِه  «الصَّ

ِحيِح:   ڈ}, َوَقْولِِه َتَعاَلى: «ْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًراَوُجِعَلْت لِي اَْلَ »الثَّابِِت فِي الصَّ

 .{ ژ ژ
نَِّة  :َواْحَتجَّ َأْهُل اْلَقْوِل الثَّانِي َ َعنُْهَما, َأنَُّه َقاَل: مَِن السُّ

بَِما ُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضي

ِم إاِلَّ َمْكتُوَبًة َواِحَدًة, ُثمَّ َيَتيَ  َ بِالتََّيمُّ
نَِّة َلُه َأالَّ ُيَصلِّي ِّ مَِن السُّ

َحابِي ُم لأِْلُْخَرى, َوَقْوُل الصَّ مَّ

يَن, َواأْلُُصولِيِّيَن, َأْخَرَج َهَذا اْلَحِديَث 
ثِ ِحيِح ِعنَْد اْلُمْحدِّ ْفِع َعَلى الصَّ ُحْكُم الرَّ

 
ُّ
اَرُقْطنِي  (010)الدَّ

ُّ
اْلَحَكِم َعْن  مِْن َطِريِق اْلَحَسِن ْبِن ُعَماَرَة َعنِ ( 1020), َواْلَبْيَهِقي
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ا َقاَل فِيِه اْبُن َحَجر  فِي  َمْتُروٌك, َوَقاَل فِيِه  :«التَّْقرِيِب »ُمَجاِهد  َعنُْه, َواْلَحَسُن َضِعيٌف ِجدًّ

َثنَا َأُبو َداُوَد َقاَل: َقاَل لِي  َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغْياَلَن, َحدَّ َمِة َصِحيِحِه: َحدَّ ُمْسلٌِم, فِي ُمَقدِّ

, َفُقْل َلُه: اَل َيِحلُّ َلَك َأْن َتْرِوَي َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُعَماَرَة, َفإِنَُّه ُشْعَبةُ  : اْئِت َجِريَر ْبَن َحاِزم 

 َيْكِذُب.

ا َساَق َهَذا اْلَحِديَث فِي ُسنَنِِه: اْلَحَسُن ْبُن ُعَماَرَة اَل ُيْحَتجُّ  ُّ َلمَّ
 .بِهِ  َوَقاَل اْلَبْيَهِقي

وا َأْيًضا بَِما ُرِوَي َعِن َوُهَو َأُبو ُمَحمَّ  ُّ َقاِضي َبْغَداَد, َواْحَتجُّ
 َمْواَلُهُم اْلُكوفِي

ُّ
د  اْلَبَجلِي

 
ُّ
ا اْبُن ُعَمَر َفَرَواُه َعنُْه اْلَبْيَهِقي , َوَعْمِرو بِْن اْلَعاِص َمْوُقوًفا َعَلْيِهْم, َأمَّ ٍّ

 اْبِن ُعَمَر, َوَعلِي

ُم لُِكلِّ , َواْلَحاكُِم مِْن َطِريِق (1024) , َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َيَتَيمَّ َعامِر  اأْلَْحَوِل, َعْن َنافِع 

: َوُهَو َأَصحُّ َما فِي اْلَباِب َقاَل: َواَل َنْعَلُم َلُه ُمَخالًِفا  ُّ
َصاَلة , َوإِْن َلْم ُيْحِدْث, َقاَل اْلَبْيَهِقي

َحاَبِة.  مَِن الصَّ

ٌة ِعنَْد َأْكثَِر : -َعنُْه َعَفا اهلُل  -َقاَل ُمَقيُِّدُه  ى إِْجَماًعا ُسُكوتًِيا, َوُهَو ُحجَّ َومِْثُل َهَذا ُيَسمَّ

, َوَسَكَت اْبُن َحَجر  َعَلى 
ُّ
َحُه اْلَبْيَهِقي اْلُعَلَماِء, َوَلكِنَّ َأَثَر اْبِن ُعَمَر َهَذا الَِّذي َصحَّ

َكلََّم فِيِه َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم بَِأنَّ َعامًِرا , تَ  «َواْلَفْتِح »,  «التَّْلِخيصِ »َتْصِحيِحِه َلُه فِي 

َف  , َوَضعَّ , َوقِيَل: َلْم َيْسَمْع مِْن َنافِع  َفُه ُسْفَياُن ْبُن ُعيَْينََة, َوَأْحَمُد ْبُن َحنَْبل  اأْلَْحَوَل َضعَّ

, َوَقاَل ابْ  َبْعَد َأْن  :«اْلَفْتِح »ُن َحَجر  فِي َهَذا اأْلََثَر اْبُن َحْزم  َوَنَقَل ِخاَلَفُه َعِن اْبِن َعبَّاس 

َب بَِما َرَواُه اْبُن اْلُمنِْذِر َعِن اْبِن َعبَّ   َقاَل: اَل َنْعَلُم َلُه ُمَخالًِفا, َوُتُعقِّ
َّ
, َذَكَر َأنَّ اْلَبْيَهِقي اس 

 َأنَُّه اَل َيِجُب.

 
ُّ
اَرُقْطنِي ا َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص َفَرَواُه َعنُْه الدَّ  (007) َوَأمَّ

ُّ
, مِْن (1024) , َواْلبَْيَهِقي

ُم لُِكلِّ َصاَلة , َوبِهِ  اِق َعْن َمْعَمر  َعْن َقَتاَدَة, َأنَّ َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص َكاَن َيَتَيمَّ زَّ  َطِريِق َعْبِد الرَّ

و, َقاَلهُ  اْبُن َحَجر  فِي  َكاَن ُيْفتِي َقَتاَدُة, َوَهَذا فِيِه إِْرَساٌل َشِديٌد َبْيَن َقَتاَدَة, َوَعْمر 

 فِي «التَّْلِخيصِ »
ُّ
نَِن اْلُكْبَرى», َواْلَبْيَهِقي  َفَرَواُه َعنُْه  «السُّ

ٌّ
ا َعلِي َوُهَو َظاِهٌر, َوَأمَّ
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ُّ
اَرُقْطنِي اُج ْبُن َأْرَطَأَة َواْلَحاِرُث اأْلَْعَوُر, َقاَلُه اْبُن َحَجر   (000) الدَّ  فِيِه َحجَّ

َأْيًضا بِإِْسنَاد 

 فِي َأْيًض 
ُّ
نَِن اْلُكْبَرى»ا, َوَرَواُه اْلَبْيَهِقي ِذي فِيِه اْلَمْذُكوَراِن. (1022) «السُّ ْسنَاِد الَّ  بِاْْلِ

اُج ْبُن َأْرَطَأَة, َفَقْد َقاَل فِيِه اْبُن َحَجر  فِي  ا َحجَّ َصُدوٌق, َكثِيُر اْلَخَطأِ,  :«التَّْقرِيِب »َأمَّ

ا اْلَحاِرُث   فِي  :«التَّْقرِيِب »اأْلَْعَوُر َفَقاَل فِيِه اْبُن َحَجر  فِي  َوالتَّْدلِيِس, َوَأمَّ
ُّ
ْعبِي َبُه الشَّ َكذَّ

ْفِض, َوفِي َحِديثِِه َضْعٌف  َ بِالرَّ
 اهـ .َرْأيِِه, َوُرمِي

 :حكم التيمم إلزالة النجس 

ن لرفع الحدث, وليس ْلزالة النجس, التيمم يكوذهب جمهور العلماء إلى أن 

 .لسنة دال على هذاألن القرآن وا

ثوبه, أو بدنه, فال يجزئه التيمم, وإنما يلزمه ويجب عليه  إزالة النجس منوأما 

إزالة النجاسة, إما بالماء إن وجد, وإما بغير ذلك مما يخففها, حتى وإن لم يذهب 

 عينها على الصحيح.

 :حكم إتيان الرنل أهله, إذا كان عادًما للماء, أو تغري مستطيع للماء 

 تلف أهل العلم يف ذلك إلى أقوال:اخ

 ابن المنذر  قال (10/ 2يف األوسط :) َعِن , فقد روى بطريقه َعْن َعَطاء 

َفِر َوَلْيَس َمَعُهْم َماٌء, َفَلْم َيَر َبْأًسا َأْن َيْغَشى  ُجِل َيُكوُن َمَع َأْهلِِه فِي السَّ : فِي الرَّ اْبِن َعبَّاس 

َم.   َأْهَلُه َوَيَتَيمَّ

ْوَجِة  :-هو ابن المنذر -َأُبو َبْكر   َقاَل  َنَّ اهلَل َتَعاَلى َأَباَح َوْطَء الزَّ
ِ
َوبَِهَذا اْلَقْوِل َنُقوُل؛ أل

َباَحِة, اَل َيُجوُز َحْظُر َذلَِك َواَل اْلَمنُْع مِنُْه إاِلَّ بُِسنَّ  ة  َومِْلَك اْلَيِميِن, َفَما َأَباَح َفُهَو َعَلى اْْلِ

, وَ  َياِم, َوَحاَل اْلُمَظاِهِر َقْبَل َأْن َأْو إِْجَماع  ْحَراِم َوالصِّ اْلَمْمنَوَع مِنُْه َحاَل اْلَحْيِض َواْْلِ

ا ُكلُّ ُمْخَتَلف  فِيِه فِي َذلَِك, َفَمْرُدوٌد إَِلى  , َفَأمَّ
ة  َر, َوَما َوَقَع َتْحِريُم اْلَوْطِء مِنُْه بُِحجَّ ُيَكفِّ

 { ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}ْطُء, َقاَل َتَعاَلى: َأْصِل إَِباَحِة اْلكَِتاِب اْلوَ 
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 اآْلَيَة. [222]البقرة: 

َم َطَهاَرًة لَِمْن اَل َيِجُد اْلَماَء, َواَل َفْرَق َبْيَن َمْن َصلَّى بُِوُضوء  ِعنَْد  َوَقْد َجَعَل التََّيمُّ

م  َحْيُث اَل َيِجُد اْلَماَء؛ ا ُفِرَض َعَلْيِه.  ُوُجوِد اْلَماَء, َوَبْيَن َمْن َصلَّى بَِتَيمُّ  إِْذ ُكلٌّ ُمَؤدٍّ مِمَّ

َقاَل فِي اْلُمَسافِِر اَل َيِجُد اْلَماَء: القول الثالث: َوفِي اْلَمْسَأَلِة َقْوٌل َثالٌِث َقاَلُه َعَطاٌء, 

ْينَُه َوَبْينَُه َثاَلُث َلَيال  إِْن َكاَن َبْينَُه َوَبْيَن اْلَماِء َأْرَبُع َلَيال  َفَصاِعًدا َفْلُيِصْب َأْهَلُه, َوإِْن َكاَن بَ 

 َفَما ُدوَنَها َلْم ُيِصْب َأْهَلُه. 

 : ْهِريُّ  اْلَماَء, َوإِْن َكاَن ُمْعِزًبا َفاَل َوَقاَل الزُّ
َ
َفِر َفاَل َيْقَرْبَها َحتَّى َيْأتِي إِْن َكاَن فِي السَّ

 َبْأَس َأْن ُيِصيَبَها َوإِْن َلْم َيُكْن ِعنَْدُه َماٌء. 

:  َقاَل  ِذي اَل َأُبو َبْكر  ِم لِْلُجنُِب اْلُمَسافِِر الَّ تِي َذَكْرَناَها فِي َباِب إِْثَباِت التََّيمُّ َواأْلَْخَباُر الَّ

 
ِّ
ِة َما ُقْلنَاُه, َوَقْد َرَوْينَا َعِن النَّبِي ٌة َعَلى ِصحَّ فِي َهَذا اْلَمْعنَى بَِعْينِِه  ملسو هيلع هللا ىلصَيِجُد اْلَماَء َدالَّ

 َحِديًثا.

 هذا هو القول الصحيح؛ ألن اهلل  سدده اهلل تعاىل:ل أبو حممد قا 

 .فر قد يتيمم لفقد الماء, أو لعوزهشرع التيمم يف السفر, والمسا

أ واغتسل فمثاًل لو أن المسافر كان معه ماء, ولكن ال يكفيه إال للشرب, ولو توض

]التغابن:  { ھ ہ ہ ہ}: وضؤ واالغتسال, لقول اهلل فيه لنفذ, لم نلزمه بال

 .واهلل أعلم, هذه هي أهم مسائل التيمم, اآْلَيةَ  [14
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  ملسو هيلع هللا ىلص التيمم من خصائص أمة محمد

 َعْن ) – 124
ِ
  ;--َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

َّ
ُأْعطِيُت َخْمًسا لَْم »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي

ْعِب َمِس  يَرَة َشْهرٍ، َوُجِعَلْت لِي اَْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، ُيْعَطُهنَّ َأَحٌد َقْبِلي: ُنِصْرُت بِالرُّ

اَلُة َفْلُيَصلِّ    (.َوَذَكَر اْلَحِديَث  .(1)«َفَأيَُّما َرُجٍل َأْدَرَكْتُه الصَّ

َوُجِعَلْت ُتْرَبتَُها َلنَا َطُهوًرا، إَِذا لَْم »: ِعنَْد ُمْسلِم  -–َوفِي َحِديِث ُحَذْيَفَة ) – 120

 (.(2)«َماءَ َنِجِد الْ 

127 – ( 
ٍّ
 (.(3)«َوُجِعَل التَُّراُب لِي َطُهوًرا»ِعنَْد َأْحَمَد:  -  - َوَعْن َعلِي

  الشرح: 

 .التيمم من خصائص األمة أن ساق المصنف الحديث لبيان

دون غيره من ذه الخمسة هبواختصه أل أعطاه اهلل  :أي «أعطيت خمًسا»قوله: 

 .األنبياء

ثر من ذلك, على ما جاءت به األحاديث المتكاثرة يف غير ما ال يمنع أنه أعطي أكو

 أعطي هذه الخمس جملة واحدة, واهلل أعلم. ملسو هيلع هللا ىلصموطن, ولكن لعل النبي 

ة كثيرة, وقد صنفت فيها فضائل هذه األمكثيرة و ملسو هيلع هللا ىلصوإال فخصائص النبي 

 .المصنفات 

                                                           

 ,وأحلت لي المغانم ولم تحل ألحد قبلي»وتمامه:  (221)ومسلم  (,332)أخرجه البخاري ( 1)

 والسياق للبخاري.« وبعثت إلى الناس عامة ,وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ,عطيت الشفاعةوأ

 ,فضلنا على الناس بثالث: جعلت صفوفنا كصفوف المالئكة»وأوله:  (,222)أخرجه مسلم ( 2)

 الحديث.« وجعلت ... 

اجح ضعفه, ويشهد , ويف سنده عبد اهلل بن محمد بن عقيل, مختلف فيه والر(043)أخرجه أحمد ( 3)

 للشاهد منه ما تقدم. 
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 وأمته تنقسم إلى قسمين:  ملسو هيلع هللا ىلصالخصائص التي فضل هبا النبي  فائدة:

        .ملسو هيلع هللا ىلصخصائص للنبي لى: األو

 .ملسو هيلع هللا ىلصخصائص ألمة النبي الثانية: 

من األنبياء, إذ أن الكرامات يف الغالب,  :أي «لم يعطهن أحد قبلي»قوله: 

 والمعجزات, واآليات البينات الحقة لهم.

 .ملسو هيلع هللا ىلص, هي كرامة ألمته ملسو هيلع هللا ىلصوألن اآلية والكرامة التي هي للنبي 

 إنما تتعلق به.بينما الكرامة التي تكون لشخص, أو لفرد, 

وهذا كحديث ابن عمر قال: قال رسول : «ونصرت بالرعب مسيرة شهر»قوله: 

وجعل  ،بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد اهَّلل وحده َل شريك له»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ومن تشبه بقوم  ،وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى ،رزقي تحت ظل رمحي

 .(1) «فهو منهم

بالرعب حيث يخافه الكفار, ويخافون دعوته, على  ملسو هيلع هللا ىلصقد نصر نبيه  فاهلل 

 مسيرة شهر, وال يمنع أهنم يخافونه يف أكثر من ذلك, وإنما ُذكر الشهر لبعد السير فيه.

يف المشرق والمغرب, مع أنه قد  ملسو هيلع هللا ىلصوإننا لنالحظ بأن الكفار يخشون دعوة النبي 

 .سنة ثالثينأكثر من ألف وأربعمائة و ملسو هيلع هللا ىلصمضى على قبض روح النبي 

أهنم يخشون دينه الذي هو الدين الظاهر الغالب القاهر, كما قال  ومع ذلك تجد

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}: اهلل 

 .[33]التوبة:  {ڦ

                                                           

( وابن أبى 02/2)ق  "المنتخب من المسند  "( وعبد بن حميد يف 02و 2/20أخرجه أحمد )( 1)

( والهروي 110/2)ق  "المعجم  "( وأبو سعيد ابن األعرابي يف 0/120/1) "المصنف  "شيبة يف 

 (.1240باين رحمه اهلل )(, وهو يف اْلرواء لإلمام االل24/2)ق  "ذم الكالم  "يف 
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أن اهلل عز وحل صير له األرض  :أي «وجعلت لي اَلرض مسجًدا وطهوًرا»قوله: 

 الُخْدِريِّ َقاَل: , ويف حديث َأبِي َس إذا أدركته الصالة مسجًدا يصلي حيث شاء منها
ِعيد 

 
ِ
امَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل َها َمْسِجٌد إَِلَّ اْلَمْقَبَرَة َوالَحمَّ  . (1)«اَلَْرُض ُكلُّ

 تعالى, وخلص بثبوته. دافع عنه اْلمام الوادعي  قدويف الحديث كالم يسير, و

ئرة, فيجوز للمسلم أن يصلي حيث أدركته الصالة, سواء كان يف سفينة, أو يف طا

 أو يف صحراء, أو يف مدينة, أو يف غير ذلك.

بينما كانت األمم السابقة ال يصلون إال يف بيعهم, أو كنائسهم, وهذا من فضل اهلل 

  قول اهلل معنى على األمة إذ رفع عنهم الحرج, وهبذا تعلم أن :{ڃ ڃ 

 ., أن العبادة هلل {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

رفع الحدث, وهذه خصيصة لهذه ي ث أنهبالتيمم, بحي :أي «وطهوًرا»قوله: 

 األمة, فطهورهم يف شيئين: 

 التيمم, وقد تقدمت بعض مسائله.الثاين:  الماء, وقد تقدمت أحكامه.األول: 

 .عبادة يتقرب هبا إلى اهلل أن الطهور فيه: و

فالجنب يجب عليه أن يغتسل ويستوعب الغسل جميع أعضائه, بينما يف التيمم 

 واحدة, فيمسح وجهه وكفيه.يجزئ عنه ضربة 

  :صفة التيمم 

 الشنقيطي  اْلمام قال  ( 2/20يف أضواء البيان):  َذَهَب َجَماَعٌة مَِن

 َوَأْصَحاُبُه إَِلى َأنَّ َتْقِديَم اْلَوْجِه َعَلى اْلَيَدْيِن ُرْكٌن مِْن َأْرَكاِن 
ُّ
افِِعي اْلُعَلَماِء مِنُْهُم الشَّ

                                                           

(, وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف 042(, وابن ماجه )310(, والرتمذي )402أبو داود )( 1)

 (. 370(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )200صحيح أبي داود )
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ِم, َوَحَكى ا افِِعيَِّة, َوَذَهبَْت َجَماَعٌة مِنُْهْم َمالٌِك, َوُجلُّ التََّيمُّ لنََّوِويُّ َعَلْيِه اتَِّفاُق الشَّ

 َأْصَحابِِه إَِلى َأنَّ َتْقِديَم اْلَوْجِه َعَلى اْلَيَدْيِن ُسنٌَّة.

َمُه فِي آَيِة النِّ  َساِء, َوآَيِة اْلَمائَِدِة, َحْيُث َوَدلِيُل َتْقِديِم اْلَوْجِه َعَلى اْلَيَدْيِن َأنَُّه َتَعاَلى َقدَّ

 َقاَل فِيِهَما: َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم.

اآْلَيَة, َوفِي  { ڎ ڎ ڌ } قوله: , َيْعنِي «َأْبَدُأ بَِما َبَدَأ اهَّللُ بِهِ »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَقْد َقاَل 

َماُم َأْحَمُد, َوَمْن َواَفَقُه إَِلى َتْقِديِم بِِصيَغِة اأْلَْمِر, َوَذَهَب اْْلِ  «اؤاْبَد »َبْعِض ِرَواَياتِِه 

ُم َضْرَبةٌ »اْلَيَدْيِن, ُمْسَتِدالًّ بَِما َوَرَد فِي َصِحيِح اْلُبَخاِريِّ فِي َباِب  , مِْن َحِديِث  «التََّيمُّ

اِر ْبِن َياِسر    َعمَّ
َّ
َما َكاَن َيْكِفيَك َأنَّ »َقاَل َلُه:  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ النَّبِي َتْصنََع َهَكَذا، إِنَّ

ِه بِِشَمالِِه، َأْو َظْهَر  ْيِه َضْرَبًة َعَلى اَْلَْرِض، ُثمَّ َنَفَضَها، ُثمَّ َمَسَح بَِها َظْهَر َكفِّ َفَضَرَب بَِكفَّ

ِه، ُثمَّ َمَسَح بَِها َوْجَههُ   اْلَحِديَث. «ِشَمالِِه بَِكفِّ

  اهـ .نَّ اْلَواَو اَل َتْقَتِضيِه ِعنَْد اْلُجْمُهورِ َتْقَتِضي التَّْرتِيَب, َوأَ  «ُثمَّ »َوَمْعُلوٌم َأْن 

الوجه, والسنة قدمت الوجه يف الصحيحين, ويف بعض  تقديمظاهر القرآن 

 الروايات يف مسلم قدمت الكفين.

 .[43]النساء:  { ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ}كقوله تعالى: 

َما َكاَن إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص, وفيه قال النبي ويف الصحيحين من حديث عمار بن ياسر 

  «َيْكِفيَك َهَكَذا
ُّ
ْيِه األَْرَض, َونََفَخ فِيِهَما, ُثمَّ َمَسَح بِِهَما َوْجَهُه  ملسو هيلع هللا ىلصَفَضَرَب النَّبِي بَِكفَّ

ْيهِ   «.َوَكفَّ

َما َكاَن َيْكِفيَك »عند البخاري بلفظ:  وجاءت رواية يف حديث عمار بن ياسر  إِنَّ

هِ  ِه  َأْن َتْصنََع َهَكَذا، َفَضَرَب بَِكفِّ َضْرَبًة َعَلى اَلَْرِض، ُثمَّ َنَفَضَها، ُثمَّ َمَسَح بِِهَما َظْهَر َكفِّ

ِه، ُثمَّ َمَسَح بِِهَما َوْجَههُ   . (1)«بِِشَمالِِه َأْو َظْهَر ِشَمالِِه بَِكفِّ

                                                           

 (.347(, ومسلم )340أخرجه البخاري )( 1)
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َما َكاَن َيْكِفيَك َأْن َتُقوَل بَِيَدْيَك َهَكَذا»ولفظ مسلم:  أْلَْرَض ُثمَّ َضَرَب بَِيَدْيِه ا «إِنَّ

ْيِه, َوَوْجَههُ  َماَل َعَلى اْلَيِميِن, َوَظاِهَر َكفَّ  «.َضْرَبًة َواِحَدًة, ُثمَّ َمَسَح الشِّ

 ذهب بعض أهل العلم إلى تقديم الوجه ألنه أشرف.قد و

 وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم اليدين ألن البداءة هبما.

كما هو ظاهر القرآن أن التيمم يجزئ باألمرين, سواء قدم الوجه  والصحيح

رواية  منالصحيحين السنة يف والسنة يف الصحيحين, أو قدم اليدين كما هو ظاهر 

 .المتقدمة حديث عمار بن ياسر 

 آن والسنة, هو أقرب, واهلل أعلم.إال أن تقديم الوجه عماًل بظاهر القر

 د.وهذا على الغالب, وإال فيدخل يف ذلك المرأة, والعب: «فأيما رجل»قوله: 

صالة  كذلك يف المفروضة, وهذا هو الغالب, ويجوز :أي «أدركته الصالة»قوله: 

 .النافلة

 ضة ال يفرإلى أنه إن تيمم للوإن كان قد خالف بعض أهل العلم وذهب 

فريضة, للنافلة ال يجوز له أن يصلي به ال يجوز أن يصلي به النافلة, وإن تيمم

 لة, وال عكس.وبعضهم جعل تيمم الفريضة يجزئ به الناف

شاء من الصلوات, نافلة, أو أنه إن تيمم للنافلة يجوز له أن يصلي به ما  والصحيح

 .فريضة

 ألكرب: لإذا تيمم لرفع احلدث األصغر, ومل يتيمم  :مسألة 

إذا تيمم للحدث األصغر, ولم يتيمم للحدث األكرب, فال يشرع له أن يصلي به و

ز له أن يدخل يف الصالة؛ ألنه ما زال على أي صالة, نافلة, أو فريضة, وال يجو

 الجنابة, ومازالت المرأة على حيضها, أو نفسها, حتى يتيمم لرفع الحدث األكرب.

 لهما تيمًما واحًدا جاز له ذلك. وإذا جمع الحدثين يف نية واحدة وتيمم
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 قد أبيحت له الصالة لرفع الحدث عنه بالتيمم. :أي «فليصل»قوله: 

جاز له  يمم ما شاء من الصلوات, حتى لو قدر أنه لم يحدث يوًماويصلي بذلك الت

  .الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ملسو هيلع هللا ىلص, كما صلى النبي ذلك

ألنه إنما يتكلم عن مسائل الباب ويأخذ من هذا الحديث؛  واختصر المصنف 

 األدلة الشواهد.

 .«ناس كافةوأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى ال» قوله:ومما لم يذكر يف الحديث,

وقد  ,ملسو هيلع هللا ىلصهو صاحب سر رسول اهلل : «ويف حديث حذيفة بن اليمان »قوله: 

  .تقدم

ذا اللفظ استدل الجمهور على أن التيمم ال هب: «وجعلت تربتها لنا طهور»قوله: 

يكون إال بالرتاب, ال بغيره, والصحيح ما تقدم, أنه يجوز بكل ما صعد على وجه 

 األرض.

  قال ابن المنذر  يشبه أن يكون من حجة من  :(104/ 2 األوسط )يف

جعلت لي األرض مسجدا  :رأى التيمم جائزا بكل ما ذكرناه ظاهر قوله عليه السالم

وطهورا , فما جاز أن يصلي عليه من األرض جاز التيمم به لجمعه بينهما , ولعل من 

 :عليه السالمقوله  :ال يجوز التيمم إال برتاب أن يقول :حجة من ال يرى ذلك ويقول

, «وجعلت تربتها لنا طهورا» قوله:وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا , مجمل , 

وجعلت » قوله:لمفسر والمفسر من قوله أولى من المجمل فالتيمم بالرتاب جائز 

 قوله:ب, وما ال يقع عليه اسم تراب ال يجوز التيمم به استدالال «تربتها لنا طهورا

  اهـ .«وجعلت تربتها لنا طهورا»

 التيمم. من شروط هذا شرط: «إذا لم نجد الماء»قوله: 
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 ن: وللتيمم شرطا 

 عدم وجود الماء لمن كان فاقًدا للماء وهو مستطيع على استخدامه.األول: 

 ان واجًدا للماء.عدم القدرة على استخدام الماء حتى وإن كالثاين: 

ذا الحديث يف إسناده ه: «وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهوًرا»قوله: 

عبد اهلل بن محمد بن عقيل, وهو ضعيف على أصح األقوال, ولكن الحديث حسن 

يف الصحيحين,  حديث جابر بن عبد اهلل من بشواهده التي تقدمت يف الباب, 

 وهو عند مسلم. وحديث حذيفة بن اليمان 

جواز التيمم بكل  يعاد إلى ما تقدم بيانه من :«وجعل التراب » قوله:فيوهذا التقيد 

 .واهلل الموفق, ألرض وإنما ذكر بعض أفراد الصعيدما صعد على وجه ا
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 صفة التيمم

اِر ْبِن َياِسر   َوَعنْ ) – 120 فِي َحاَجٍة، َفَأْجنَْبُت، َفَلْم   ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَثنِي النَّبِيُّ  »َقاَل:  َعمَّ

ِعيِد  ْغُت فِي الصَّ ابَُّة، ُثمَّ َأَتْيُت النَّبِيَّ  َأِجِد اْلَماَء، َفَتَمرَّ ُغ الدَّ َذلَِك  َفَذَكْرُت   ملسو هيلع هللا ىلصَكَما َتَمرَّ

َما َكاَن َيْكِفيَك َأْن َتُقوَل بَِيَدْيَك َهَكَذا» َلُه، َفَقاَل: ُثمَّ َضَرَب بَِيَدْيِه اأْلَْرَض َضْرَبًة  ,«إِنَّ

َماَل َعَلى اْلَيِميِن, َوَظاِهرَ  ْيِه َوَوْجَههُ  َواِحَدًة, ُثمَّ َمَسَح الشِّ ْفُظ  «َكفَّ ُمتََّفٌق َعَلْيِه, َواللَّ

 لِْلُبَخاِريِّ   .(1)لُِمْسلِم  
ْيِه اَْلَْرَض، َوَنَفَخ فِيِهَما، ُثمَّ َمَسَح »: َوفِي ِرَواَية  بِِهَما  َوَضَرَب بَِكفَّ

ْيهِ    (.(2)«َوْجَهُه َوَكفَّ

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان كيفية التيمم

ْحَمِن ْبِن ه قصة: فيو وهي يف صحيح اْلمام مسلم من طريق: َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّ

. »َأْبَزى, َعْن َأبِيِه, َأنَّ َرُجاًل َأَتى ُعَمَر, َفَقاَل:  إِنِّي َأْجنَْبُت َفَلْم َأِجْد َماًء َفَقاَل: ََل ُتَصلِّ

اٌر: َأَما َتْذُكُر َيا َأِميَر اْلُمْؤمِ  ا َفَقاَل َعمَّ ٍة َفَأْجنَْبنَا َفَلْم َنِجْد َماًء، َفَأمَّ نِيَن، إِْذ َأَنا َوَأْنَت فِي َسرِيَّ

يُْت، َفَقاَل النَّبِيُّ  ْكُت فِي التَُّراِب َوَصلَّ ا َأَنا َفتََمعَّ ، َوَأمَّ َما َكاَن : »ملسو هيلع هللا ىلصَأْنَت َفَلْم ُتَصلِّ إِنَّ

ْيَك َيْكِفيَك َأْن َتْضرَِب بِيََدْيَك اَْلَْرَض، ُثمَّ  َفَقاَل  «َتنُْفَخ، ُثمَّ َتْمَسَح بِِهَما َوْجَهَك، َوَكفَّ

ْث بِِه  "ُعَمُر:  اُر َقاَل: إِْن ِشْئَت َلْم ُأَحدِّ ِق اهلَل َيا َعمَّ َثنِيِه اْبُن َعْبِد  "اتَّ َقاَل اْلَحَكُم: َوَحدَّ

ْحَمِن ْبُن َأْبَزى, َعْن َأبِيِه, مِْثَل َحِديِث َذرٍّ َقاَل: وَ  , فِي َهَذا الرَّ َثنِي َسَلَمُة, َعْن َذرٍّ َحدَّ

ْيَت  يَك َما َتَولَّ ِذي َذَكَر اْلَحَكُم, َفَقاَل ُعَمُر: ُنَولِّ ْسنَاِد الَّ  .(3)«اْْلِ

                                                           

 .(347)ومسلم  (,340)أخرجه البخاري ( 1)

 .(337)البخاري  أخرجه( 2)

 (.347مسلم )أخرجه ( 3)
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, وذكر العلماء , وعبد اهلل بن مسعود هذا مذهب عمر بن الخطاب و

 .رجوعهما عنه كما تقدم

حصل , ولم هو وأبوه وأمه هو أبو اليقظان, أس: «عمار بن ياسر »قوله: 

 يف اْلسالم بالء شديًدا, فهم من السابقين األولين يف اْلسالم.لهم بالء عظيم 

 قتلها أبو جهل عليه لعنة اهلل, إذ طعنها يف ُقُبلِها.سمية أول شهيدة يف اْلسالم  أمه:ف

 .وكذلك أبوه ابتلي فصرب 

  -, َعْن َجابِر  : (2444)أخرج الحاكم يف المستدرك وقد 
ِ
َمرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

ُبوَن, َفَقاَل:  ار  َوَأْهلِِه َوُهْم ُيَعذَّ اٍر، َوآَل َياِسرٍ، َفإِنَّ َمْوِعَدُكُم اْلَجنَّةُ »بَِعمَّ  «َأْبِشُروا آَل َعمَّ

َجاُه. , َوَلْم ُيَخرِّ  َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسلِم 

 عاش حتى قتل يف صفين.  وأما عمار بن ياسر 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  }يف شأنه:  أنزل اهلل له فضائل, وشمائل: و

 .{ ڑ ڑ ژ ژ ڈ
:  ذلك الحافظ ابن كثير يف تفسيره: كما ذكر َثنَا اْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى, َوَقاَل اْبُن َجِرير  َحدَّ

, َعْن أَ  ُد ْبُن َثْور  َعْن َمْعَمر  َعْن َعْبِد اْلَكِريِم اْلَجَزِريِّ َثنَا ُمَحمَّ ِد ْبِن َحدَّ بِي عبيدة ُمَحمَّ

ُبوُه َحتَّى َقاَرَبُهْم فِي َبْعِض َما  اَر ْبَن َياِسر  َفَعذَّ اِر ْبِن َياِسر  َقاَل: َأَخَذ اْلُمْشِرُكوَن َعمَّ َعمَّ

 
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأَراُدوا َفَشَكا َذلَِك إَِلى النَّبِي

ُّ
ا ؟ َقاَل: ُمَطْمئِنً  «َكيَْف َتِجُد َقْلبََك »: ملسو هيلع هللا ىلص, َفَقاَل النَّبِي

 
ُّ
يَماِن. َقاَل النَّبِي  .(1)«إِنَّ َعاُدوا َفُعْد »: ملسو هيلع هللا ىلصبِاْْلِ

يرسل  ملسو هيلع هللا ىلصلم تذكر الحاجة, وقد كان النبي : «يف حاجة ملسو هيلع هللا ىلصبعثني النبي »قوله: 

 البعوث ألمور: 

                                                           

 (.14704(, والسنن الكربى للبيهقي )421/ 0تفسير الطربي: ) ( 1)
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 وتعليم الناس الدين. للدعوة إلى اهلل الثاين:  إما ْلتيانه باألخبار.األول: 

 .للجهاد يف سبيل اهلل الثالث: 

 .حوائجالا لغير ذلك من وإم

 المروءة. ماستخدام الفاضل لغيره, وأن ذلك ال يخرفيه: و

 التوكيل يف كثير من الشؤون.فيه: و

 .زوجة معهحصلت له الجنابة باحتالم, إذ أنه لم تكن  :أي «فأجنبت»قوله: 

 أنه لو وجد الماء الغتسل, فقد كانوا يعلمون ذلك. :أي «فلم أجد الماء»قوله: 

واألحداث, إنما يكون بالماء, فهو األصل يف ذلك, لقول  أن رفع النجاساتفيه: و

 ڃ ڃ ڃ}, ولقول اهلل سبحانه وتعالى: { گ گ ک ک ک}: اهلل 

 .{ چ چ چ چ
هبذا أن يستوعب جميع  تقلبت يف الرتاب, وأراد  :أي «فتمرغت»قوله: 

االستيعاب يف الجسم, ظنًا منه أن الجنابة لما كان الماء يستوعب الجسم, لزم 

 الصعيد.

قد تقدم الخالف يف هذه المسألة, والصحيح أن الصعيد هو : «يف الصعيد»قوله: 

 وجه األرض, من حجر, أو مدر, أو شجر, أو فرش, أو غير ذلك. ما ظهر على 

 .الحمارجواز ضرب األمثال, والدابة المراد هبا فيه:  «كما تتمرغ الدابة» قوله:

 حرك على ظهر األرض يقال له دابَّة.وإال فكل مخلوق يدب ويت

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}: يقول اهلل 

 .{ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ
 بعد قضاء حاجته. :أي «ملسو هيلع هللا ىلصثم أتيت النبي »قوله: 
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 رد المسائل االجتهادية إلى من هو أعلم.فيه:  «فذكرت ذلك له»قوله: 

 فإن أصاب فيها صوبه, وإن أخطأ فيها قومه.

 أمر اهلل لم ي األمور التيبتحدث اْلنسان بما حصل له, مما يتعلق جواز فيه: و

 بالسرت فيها.

ل, والسمت, والهدي؛ حتى أن أحدهم  ملسو هيلع هللا ىلصما عليه الرسول فيه: و من حسن الدِّ

 يحدثه بما صنع وال ينكر ذلك عليهم.

يكفي يف رفع الجنابة بالرتاب, أو  :أي «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا»قوله: 

 يد, أن تضرب بيدك األرض, ثم تمسح وجهك وكفيك.بالصع

هذا هو قول الجمهور من أهل : «ثم ضرب بيده اَلرض ضربة واحدة»قوله: 

 العلم, أهنا تجزئ ضربة واحدة للوجه والكفين.

, وقد تقدم البيان وأهنا تجزئ الضربة وغيره إلى الضربتين الشافعيوذهب 

 .الواحدة

أنه بدأ باليمين, ولو قدر أنه مسح على  :أي «ينثم مسح الشمال على اليم»قوله: 

 الشمال ما ضر ذلك.

وهذا خالف ظاهر القرآن, فإن القرآن قدم الوجه أنه بدا باليدين قبل الوجه, فيه: و

ومع ذلك , {ڇڇ ڇ ڇ چ}: قبل اليدين, حيث قال اهلل 

 فالسنة مفسرة للقرآن, فالرتتيب ال يلزم.

سح متعلق بظاهر الكفين, وال بأس بمسح أن الم :أي «وظاهر كفيه»قوله: 

 باطنهما.

 وهو معروف, والوجه ما حصلت به المواجهة.: «ووجهه»قوله: 

 وال يلزم من ذلك أن يغرب الوجه بالرتاب.
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 .«نفخ يف يديه ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي », لما يأيت إن شاء اهلل 

ذ أن ْلزالة ما علق هبا من تراب, إ :أي «وضرب بكفيه اَلرض ونفخ فيهما» قوله:

 المسألة عائدة إلى التعبد, وليس المراد تغبير الوجه.

قدم يف هذه الرواية الوجه, وأخر الكفين, : «ثم مسح بهما وجهه وكفيه»قوله: 

 فإما أن يقال أحد أمرين: 

 وإما بما تقدم بيانه, واهلل أعلم.الثاين:     أن الواو هنا ال تقتضي الرتتيب.األول: 

إال أن الوحي يقوم , ملسو هيلع هللا ىلصنبي جواز االجتهاد يف زمن ال منهاويف الحديث فوائد: 

 أن الصالة ال ترتك بحال.فيه: و المخطئ.

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}: فإن اْلنسان إن وجد الماء وإال تيمم, لقول اهلل 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .{ ڇڇ ڇ ڇ چ
جدوا فرج عن المسلمين إن لم ي يسرية الدين, إذ أن اهلل ويف هذا الحديث: 

 الماء أن يتيمموا بما صعد على وجه األرض.

, فإن ملسو هيلع هللا ىلصمع ذكر القصة التي ذكرناها, أن العمدة هو الدليل الثابت عن النبي فيه: و

 ., مع فضل عمر وجاللته علًما ورتبةً عمر بن الخطاب  حاجَّ  عمار بن ياسر 

 .والحمد هلل رب العالمين
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 من قال بضربتين في التيمم

  َوَعِن اْبِن ُعَمَر ) – 130
ِ
ُم َضْرَبَتاِن: َضْربٌَة »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل التََّيمُّ

ُة َوْقَفهُ  .(1)«لِْلَوْجِه، َوَضْرَبٌة لِْلَيَدْيِن إَِلى الِْمْرَفَقْينِ  َح اأْلَئِمَّ , َوَصحَّ ُّ
اَرُقْطنِي  (.َرَواُه الدَّ

   الشرح: 

 .حجية من يقول بالضربتين ساق المصنف الحديث لبيان

الحديث ضعيف, ومثله ال تقوم به حجة, إذ أنه يعارض الثابت, يف الصحيحين و

 . أمر بضربة واحدة كما تقدم حديث عمار إنما  ملسو هيلع هللا ىلصوغيرهما, من أن النبي 

قد  ليس له حكم الرفع, إذ أن عبد اهلل بن عمر ف الحديث وعلى القول بوقف

إذ ه يعذر لمخالفته, وال يتابع فيها, لنص, فإنا وخالفاجتهد, والصحابي إذا اجتهد 

 أن الحجة هي الدليل.

ضربة يمسح هبا الوجه, وضربة أخرى يمسح هبا  :أي «التيمم ضربتان»قوله: 

 اليدين.

 چ ڃ ڃ ڃ}يقول:  أيًضا مردود, ألن اهلل : «المرفقينإلى »قوله: 

, ومعلوم أن اليدين يف هذا الموطن, { ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ

                                                           

وقال ويف سنده عبد اهلل العمري ضعيف, وعلي بن ظبيان كذاب,  (,1704)أخرجه الدارقطني ( 1)

 ْبُن َظْبَياَن َمْرُفوًعا"عقبه: 
ُّ
َواُب َووَ  ,َكَذا َرَواُه َعلِي . "َقَفُه َيْحَيى ْبُن اْلَقطَّاِن َوُهَشْيٌم َوَغْيُرُهَما َوُهَو الصَّ

الحفاظ "( وقال: 30)صوأخرجه البزار (. 3420وضعفه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة )

على أن محمد بن ثابت العصري قد رواه عن نافع عن ابن عمر عن النبي  ,يوقفونه على ابن عمر

. وقد صح موقوًفا أخرجه البيهقي يف "سليمان؛ قال أبو زرعة: مرتوك": لشيخ الهيثميقال ا. "ملسو هيلع هللا ىلص

(, وصححه موقوًفا شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى 1/42)وأحمد  (,102)الصغرى 

(102.) 
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 يدل على مسح الكفين فقط. ملسو هيلع هللا ىلصثم إن فعل النبي , ي الكفانه

  و المناكب, كما ألى المرفقين, وال إلى اآلباط, إولم يثبت حديث يف المسح

 .وباهلل التوفيق ,تقدم

 ما لم يجد الماءالصعيد وضوء المسلم 

      َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ) – 131
ِ
عِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل يُد ُوُضوُء اْلُمْسِلِم، الصَّ

ُه َبَشَرَتهُ  َرَواُه  .(1)«َوإِْن َلْم َيِجِد اْلَماَء َعْشَر ِسنِيَن، َفإَِذا َوَجَد اْلَماَء َفْلَيتَِّق اهَّللَ، َوْلُيِمسَّ

َحهُ  اُر, َوَصحَّ  إِْرَساَلهُ  اْلَبزَّ
ُّ
اَرُقْطنِي َب الدَّ  (.اْبُن اْلَقطَّاِن, َوَلكِْن َصوَّ

َأبِي َذرٍّ َعْن : تِّْرمِِذيِّ َولِل) –132
َحهُ  (2)  [(.(3)والَحاكُِم َأْيَضا] َنْحُوُه, َوَصحَّ

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان أن الصعيد رافع للحدث حتى يلقى الماء

أشهر, إذ أنه مذكور يف  ثابت, وحديث أبي ذر  بمجموع الطريقين الحديثو

                                                           

 َوَهَذا الحديُث اَل نَْعَلْمُه ُيْرَوى"وقال عقبه: وسنده صحيح إال أنه مرسل,  (10047)أخرجه البزار ( 1)

 اهلُل َعنْهُ 
َ
د ,َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضي عن عمه وكان  ,إاِل مِْن َهَذا اْلَوْجِه َوَلْم َنْسَمْعُه إاِل من مقدم بن ُمَحمَّ

(, وضعفه 3020وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة ). "مقدم ثقة معروف النسب

 (. 113شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )

بسند ضعيف فيه عمرو بن بجدان  (332)وأبو داود  (,322)والنسائي  (,124)رتمذي أخرجه ال( 2)

فإذا  ,وإن لم يجد الماء عشر سنين ,إن الصعيد الطيب طهور المسلم»مجهول. ولفظه عند الرتمذي: 

وفيه اختالف أشار إليه « حديث حسن صحيح»وقال: « وجد الماء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير

وضعفه , (123وهو يف اْلرواء ) اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن, وصححهالرتمذي. 

 (,1/130شيخنا الحجوري حفظه اهلل يف تحقيق الصغرى )

 زيادة من المخطوط.  (3)
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 , وسنن الدارقطني.والسنن أشهر من مسند البزار بعض السنن

مذهب من ذهب إلى أن الصعيد هو لهذا دليل : «الصعيد وضوء المسلم»قوله: 

 تيمم وجود الرتاب.مكل ما صعد على وجه األرض, وأنه ال يلزم ال

دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن التيمم رافع : «وضوء المسلم»قوله: 

 لفوا فيها إلى ثالثة أقوال: , مع أهنم اختتللحدث, وهذه المسألة قد تقدم

 أنه يرفع الحدث موقًتا.الثالث:   أنه مبيح.الثاين:   أنه رافع مطلًقا.األول: 

اْلطالق والتقييد, ولكن مؤقًتا إلى أن  عنض النظر والصحيح أنه رافع للحدث بغ

يجد الماء, فإذا وجد اْلنسان الماء وقدر على استعماله, وجب وتعين عليه أن 

 .رفع الحدثل هيستخدم

وهذا ليس على التحديد, وإنما هو على : «وإن لم تجد الماء عشر سنين»قوله: 

المبالغة, أي أن اْلنسان معذور يف عدم استخدام الماء, ولو طال الزمان, إذ كان ال 

سمه ال يتحمل االغتسال يجد له من الماء إال ما يكفيه لطعامه وشرابه, أو كان ج

 .لمرض به

إذا وجد الماء, أو استطاع  :أي «د الماء فليتق اهَّلل وليمسه بشرتهفإذا وج»قوله: 

, وأن يراقبه, وأن يبادر إلى االغتسال, أو الوضوء, إذا , فعليه أن يتقي اهلل هاستعمال

 حضرت الصالة.

ال يرعوي عن الطاعة,  سبب لكل فالح, فإن المراقب هلل  أن تقوى اهلل فيه: و

 .قلت طاعته واستجابته هلل  بة هلل بينما من ضعفت عنده المراق

 ليغتسل وليستوعب البشرة الخارجية من الجسم. :أي «وليمسه بشرته»قوله: 

 .والحديث مرسل, ولكن له شاهد من حديث أبي ذر 

 .وقد تقدم, وهو جندب بن جنادة : «عن أبي ذر »قوله: 
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 ال يعيد من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت

 اْلُخْدِريِّ  َوَعنْ ) –133
, َفَحَضَرْت "َقاَل:  -  -َأبِي َسِعيد  َخَرَج َرُجاَلِن فِي َسَفر 

اَلُة  َما َصِعيًدا َطيًِّبا, َفَصلَّيَا, ُثمَّ َوَجَدا اْلَماَء فِي اْلَوْقِت  -َوَلْيَس َمَعُهَما َماٌء  -الصَّ  .َفتََيمَّ

اَلَة َواْلُوُضوَء, َولَ   َفَأَعاَد َأَحُدُهَما الصَّ
ِ
َفَذَكَرا  - ملسو هيلع هللا ىلص -ْم ُيِعِد اآْلَخُر, ُثمَّ َأَتَيا َرُسوَل اهلل

نََّة َوَأْجَزَأْتَك َصاَلُتَك »َذلَِك َلُه, َفَقاَل لِلَِّذي َلْم ُيِعْد:  لََك » َوَقاَل لِْْلَخِر: «َأَصْبَت السُّ

َتْينِ    .(1)«اَْلَْجُر َمرَّ
ُّ
  (.َرَواُه َأُبو َداُوَد, والنََّسائِي

  :الشرح 

 .ساق المصنف الحديث لبيان حكم االعادة إذا وجد الماء

  قال ابن المنذر  َأْجَمَع َأْهُل اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ َمْن  :(43/ 2) يف األوسط

اَلِة اَل إَِعا َم َصِعيًدا َطيًِّبا َكَما َأَمَر اهلُل َوَصلَّى ُثمَّ َوَجَد اْلَماَء َبْعَد ُخُروِج َوْقِت الصَّ َدَة َتَيمَّ

ِم ُثمَّ َوَجَد اْلَماَء َقْبَل ُخُروِج اْلَوْقِت َفَقاَلْت َطائَِفٌة:  َعَلْيِه َواْخَتَلُفوا فِيَمْن َصلَّى بِالتََّيمُّ

ْهِريِّ  , َواْبِن ِسيِريَن, َوالزُّ , َواْلَقاِسِم, َوَمْكُحول  , َوَطاُوس  اَلَة َهَذا َقْوُل َعَطاء  ُيِعيُد الصَّ

 إَِعاَدَتَها َوَقاَل: َلْيَس َذلَِك بَِواِجب  َوَربِيَعَة, َواْس 
ُّ
َواْخُتلَِف فِيِه َعِن  َتَحبَّ اأْلَْوَزاِعي

                                                           

, َقاَل اْلمام َأُبو َداُوَد عقبه: والصحيح فيه اْلرسال(, 433)والنسائي  (,337)أخرجه أبو داود ( 1)

 ,َعْن َعَطاِء ْبِن َيَسار   ,َعْن َبْكِر بِْن َسَواَدةَ  ,َعْن ُعَمْيَرَة بِْن َأبِي َناِجَيةَ  ,َيْرِويِه َعِن اللَّْيِث  ,افِع  َوَغْيُر اْبِن نَ "

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم. 
ِّ
 اْلُخْدِريِّ فِي َهَذا اْلَحِديِث لَ »َقاَل َأُبو َداُوَد: َعِن النَّبِي

يَْس َوِذْكُر َأبِى َسِعيد 

وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف ثم ساق بسنده الطريق المرسلة. «, َوُهَو ُمْرَسٌل  ,بَِمْحُفوظ  

حيث  (17(, وصححه شيخنا الحجوري حفظه اهلل يف أحكام التيمم )ص344صحيح أبي داود )

ارك أو فمثل هذا بمفرده ليس من السهل أن يحكم على حديثه بالشذوذ إذا خالفه ابن المب"قال: 

فالذي تطمئن إليه النفس أن الحديث روي على  ,كيف وقد تابعه على الوصل عبداهلل بن نافع ,غيره

   اهـ. "الوجهين متصاًل ومرساًل 
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 اْلَحَسِن َفَرَوى ُيوُنُس َعنُْه َأنَُّه َقاَل: ُيِعيُد َما َداَم فِي اْلَوْقِت َوَرَوى َيِزيُد التُّْسَتِريُّ َعنُْه َأنَّهُ 

ْغَتَسَل َوَأَعاَد َوإاِلَّ َفَقْد َمَضْت َصاَلُتُه َوَقاَلْت َطاِئَفٌة: اَل إَِعاَدَة َقاَل: ُهَو بِاْلِخَياِر إِْن َشاَء ا

, َعْن ُسْفَياَن, ثنا 
ِ
 ْبُن اْلَحَسِن, ثنا َعْبُد اهلل

ُّ
َثنَا َعلِي َعَلْيِه َفَعَل َذلَِك اْبُن ُعَمَر َوَلْم ُيِعْد َحدَّ

, َعِن اْبِن ُعَمَر, َقاَل  َم اْبُن ُعَمَر َعَلى َرْأس  َيْعنِي مِياًل َأْو مِيَلْيِن مَِن  َيْحَيى, َعْن َنافِع  َتَيمَّ

 
ُّ
ْعبِي اَلَة, َوبِِه َقاَل الشَّ ْمُس ُمْرَتِفَعٌة َفَلْم ُيِعِد الصَّ اْلَمِدينَِة َفَصلَّى اْلَعْصَر َفَقِدَم َوالشَّ

ْحَمِن َوَمالٌِك  ُّ َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعبِْد الرَّ
 َوَأْحَمُد َوإِْسَحاُق  َوالنََّخِعي

ُّ
افِِعي َوُسْفَياُن َوالشَّ

: َوَكَذلَِك َنُقوُل َوَقْد َأدَّى َهَذا َفْرَضُه َكَما ُأمَِر َفَمِن ادََّعى  ْأِي َقاَل َأُبو بَْكر  َوَأْصَحاُب الرَّ

َة َنعْ   َواَل ُحجَّ
ة  َعاَدَة َعَلْيِه َفْلَيْأِت بُِحجَّ َلُمَها َمَع َمْن َأْوَجَب َعَلْيِه َنْقَض َذلَِك َوإِيَجاَب اْْلِ

 ُثمَّ َأَفاَق َوَقَدَر َعَلى اْلِقَياِم َوَمْن َصلَّى ُعْرَيا
ة  َعاَدَة َواَل َفْرَق َبْيَن َمْن َصلَّى َجالًِسا لِِعلَّ ًنا اْْلِ

ِم َحْيُث َيُجوُز َلُه َأْن اَل َيْقِدُر َعَلى َثْوب  ُثمَّ َوَجَد الثَّْوَب فِي اْلَوْقِت َوَبيَْن َمْن َصلَّى بِالتَّ  َيمُّ

َ ُثمَّ َوَجَد اْلَماَء َأْن اَل إَِعاَدَة َعَلى َأَحد  مِنُْهمْ 
 اهـ .ُيَصلِّي

  .من األسفاريف سفر  :أي «خرج رجالن يف سفر» قوله: 

  :وأسفار املسلمني كثرية منها 

هو أفضل وويدخل فيه الرحلة يف طلب العلم  األول: سفر للجهاد يف سبيل اهلل 

 أنواع األسفار وأشرفها.

 سفر لصلة األرحام, وزيارة األقارب.الثالث:   سفر للحج, أو للعمرة.الثاين: 

 لنزهة, وغير ذلك من األمور األخرى.السياحة, واسفر للتجارة, والرابع: 

 .حضر وقتها :أي «فحضرت الصالة»قوله: 

 للتوضؤ به. :أي «وليس معهما ماء»قوله: 

 بما صعد على وجه االرض. :أي «ا صعيًدا طيًبافتيمم»قوله: 

 أي طاهًرا ليس بنجس, فإنه ال يجوز التيمم بالنجس.: «طيبًا»قوله: 
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 الصالة المفروضة عليهما يف ذلك الوقت. :أي «فصليا» قوله:

قبل خروج وقت الصالة, وهل يلزم  :أي «ثم وجدا الماء يف الوقت»قوله: 

 اْلعادة يف هذه الحالة؟

ه ال يلزم اْلعادة, بل إن القول الراجح حتى ولو رأيت الماء وأنت تصلي, تقدم أن

 ال يلزمك قطع الصالة.

 ( 1/273قال المرداوي يف اْلنصاف):  َهَذا ()َوإِْن َوَجَدُه فِيَها َبَطَلْت ,

. َوَعَلْيِه َجَماِهيُر اأْلَْصَحاِب. َوَعنُْه اَل َتْبُطُل, َوَيمْ  ِضي فِي َصاَلتِِه. اْلَمْذَهُب باَِل َرْيب 

 
ُّ
َواَيِة: َيِجُب اْلُمِضي . َوَأْطَلَقُهَما فِي َمْجَمِع اْلَبْحَرْيِن. َفَعَلى َهِذِه الرِّ يُّ اْخَتاَرُهَما اآْلُجرِّ

اِرُح:  َواَيِة: َقاَل الشَّ َمُه فِي اْلُفُروِع, َوَمْجَمِع اْلَبْحَرْيِن َفَعَلى َهِذِه الرِّ ِحيِح, َقدَّ َعَلى الصَّ

, َلكِْن ُهَو َأْفَضُل. َوقِيَل: وَ 
ُّ
ُهَو َأْوَلى, َوُهَو َظاِهُر َكاَلِم َأْحَمَد. َوقِيَل: اَل َيِجُب اْلُمِضي

. َقاَل فِي  ِريُف َأُبو َجْعَفر  اْلُخُروُج مِنَْها َأْفَضُل, لِْلُخُروِج مِْن اْلِخاَلِف, َواْخَتاَرُه الشَّ

ُوُجوًبا. َوقِيَل: َجَواًزا. َوَأْطَلَقُهَما فِي اْلُمْغنِي. َوَقاَل فِي  اْلَفائِِق: َوَعنُْه َيْمِضي. َفِقيَل:

َعاَيِة: ُقْلت اأْلَْوَلى َقْلُبَها َنْفاًل    اهـ .الرِّ

اجتهد وأعاد الصالة, وأراد االحتياط لوضوئه  :أي «فأعاد أحدهما» قوله:

ة تأيت بعد الوضوء وصالته, وهذا دليل على أن الواو ال تقتضي الرتتيب, إذ أن الصال

 دائًما.

 أنه اكتفى بالصالة األولى التي صالها بالتيمم. :أي «ولم يعد اْلخر»قوله: 

 .«أي أخبراه بما كان منهمافذكرا ذلك له،  ملسو هيلع هللا ىلصثم أتيا رسول اهَّلل »قوله: 

 ىبمعنى أن أجره أعظم من الذي صل: «أصبت السنة»فقال للذي لم يعد: قوله: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي مرتين؛ ألنه موافق لهدي 

وهبذا تعلم أن إصابة السنة أعظم من كثرة العبادة, فإن المصيب للسنة له أجران: 
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 أجر السنة, وأجر العبادة.

 تكفيك الصالة األولى, وقد برأت ذمتك هبا. :أي «وأجزأتك صالتك»قوله: 

 ألنه صلى مرتين. :أي «لك اَلجر مرتين»وقال لْلخر: قوله: 

حديث كما ترى فيه كالم, والعمل عليه عند كثير من , والملسو هيلع هللا ىلصثم اكتفى هبدي النبي 

 أهل العلم.

 .يف سننهما :أي «رواه أبو داود والنسائي»قوله:  
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 تيمم من به جروح ونحوها

إَِذا »َقاَل:  ,{ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ }: فِي َقْولِِه   َوَعِن اْبِن َعبَّاس  ) – 134

ُجِل اْلِجَراَحُة فِ  ي َسبِيِل اهَّللِ َواْلُقُروُح، َفُيْجنُِب، َفَيَخاُف َأْن َيُموَت إِْن اِْغَتَسَل: َكاَنْت بِالرَّ

مَ  ارُ  َرَواهُ  .«َتَيمَّ ُّ َمْوُقوًفا, َوَرَفَعُه اْلَبزَّ
اَرُقْطنِي َحُه اْبُن ُخَزْيَمَة, َواْلَحاكِمُ , (1)الدَّ  (.َوَصحَّ

  الشرح: 

والحديث ضعيف  لمن به جراحةساق المصنف الحديث لبيان مشروعية التيمم 

 .امرفوعً 

 (10/ 2) قال ابن المنذر يف األوسط:  , َعْن َعْلَقَمَة, َأنَّ َرُجاًل َكاَن بِِه ُجَدِريٌّ

ُح بِالتَُّراِب   َأْو َتْور  َفَيَتَمسَّ
  .َفَأَمَرُه اْبُن َمْسُعود  َيْقَرُب ُتَراًبا فِي َطْشت 

مِ  َص ُمَجاِهٌد فِي التََّيمُّ   .لِْلَمْجُدورِ  َوَرخَّ

ِذي بِِه اْلُقُروُح َأِو اْلُجُروُح َوَقاَل ِعْكِرَمُة:  ُم الَّ   .َيَتَيمَّ

اُد ْبُن  ِديَد اْلَمَرَض, َوَكَذلَِك َقاَل َقَتاَدُة, َوَحمَّ َص َطاُوٌس فِي َذلَِك لِْلَمِريِض الشَّ َوَرخَّ

مَ َأبِي ُسَلْيَماَن, َوإِْبَراِهيُم: الَِّذي بِِه اْلُجَدرِ    .يُّ َأْن َيَتَيمَّ

  .فِي اْلَمْجُدوِر َواْلَمْحُصوِب إَِذا َخاَفا َعَلى َأْنُفِسِهَما :َوَكَذلَِك َقاَل َمالٌِك 

 
ُّ
افِِعي  مَِن اْثنَيِْن: َمْن  :َوَقاَل الشَّ

ُم فِي اْلَحَضِر إاِلَّ لَِواِحد  إِْذ ُهَو بِاْلِعَراِق: اَل َيُجوُز التََّيمُّ

                                                           

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه  (,470)أخرجه الدارقطني ( 1)
ِّ
 ْبُن َعاِصم, َعْن َعَطاء, َوَرَفَعُه إَِلى النَّبِي

ُّ
وقال: َرَواُه َعلِي

َواُب. َوَسلَّ   وقال فيه: (,2020)وأخرجه البزار  اهـَم, َوَوَقَفُه َوْرَقاُء, َوَأُبو َعَواَنَة َوَغْيُرُهَما َوُهَو الصَّ

واَل َنْعَلُم َأْسنََد َهَذا  ,َوَهَذا اْلَحِديُث اَل نعلُمُه ُيْرَوى بَِهَذا اللَّْفِظ إالَّ َعِن اْبِن َعبَّاس  بَِهَذا اِْلْسنَادِ "

ائِِب َغْيَر َجِرير   ,يَث َرُجٌل ثَِقةٌ اْلَحدِ   (,202). والمرفوع أخرجه ابن خزيمة "َعن َعطاء بِْن السَّ

وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود والصحيح الموقوف.  (,274)والحاكم 

  (.107(, وصححه موقوًفا شيخنا الحجوري حفظه اهلل يف تحقيق الصغرى )342)
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نَأِ  بِِه َقْرٌح َأوْ  َة الضَّ َأ َأِو اْغَتَسَل التََّلَف َأْو ِشدَّ   .َضنٌْأ َيَخاُف إِْن َتَوضَّ

َم فِي اْلِجَراِح, َواْلُقُروِح  :َوَقاَل بِِمْصرَ  ِذي لِْلَمْرِء َأْن َيَتَيمَّ ِذي َسِمْعُت َأنَّ اْلَمَرَض الَّ الَّ

َنَُّه َيَخاُف 
ِ
ُه اْلَماُء َأْن َينْطَِف َفَيُكوَن مَِن َذا اْلَغْوِر ُكلَُّه مِْثُل اْلِجَراِح؛ أل ِه إَِذا َمسَّ فِي ُكلِّ

ُه َما َيَخاُف َهَذا    مِنُْه.النَّْطِف التََّلُف َواْلَمَرُض اْلَمُخوُف, َوَأَقلُّ

َ َعنُْه َأنَُّه َقاَل: 
َواْلَمِريُض فِي اْلَحَضِر إَِذا َكاَن َمَرُضُه اْلُجَدِريَّ َأِو اْلُجُروَح َوُحكِي

َم َوَصلَّىيَ    .َخاُف إِْن َمسَّ اْلَماَء َماَت, َأْو َزاَدْت َعَلْيِه, َتَيمَّ

اَوَقاَلْت َطائَِفٌة:  ِذي اَل َيِجُد اْلَماَء, َفَأمَّ ِم لِْلَمِريِض الَّ َص فِي التََّيمُّ َمْن َوَجَد  إِنََّما ُرخِّ

 
ِ
 }َبْعَد َأْن َذَكَر اْلَمِريَض َوَغْيَرُه: قوله: َظاِهرِ ْغتَِساُل َواْحَتجَّ بِ اْلَماَء َفَلْيَس ُيْجِزيِه إاِلَّ اال

.َهَذا َقْوُل . اآْلَيةَ  [43النساء:]{  ى ى ې   َعَطاء 

ِهْم َوَكاَن اْلَحَسُن َقاَل َعَطاٌء:   َلُهْم ُكلِّ
َ
ًة َوَأَنا َمْجُدوٌر َفاْغَتَسْلُت, ِهي َوَقِد اْحَتَلْمُت َمرَّ

ُن َلُه اْلَماُء َفَيْغَتِسُل بِِه, َواَل ُبدَّ مَِن اْلُغْسلِ َيُقوُل فِي اْلَمْجُدوِر ُتِصي   .ُبُه اْلَجنَاَبُة: ُيَسخَّ

 : َنَّ اهلَل َتَعاَلى َقاَل: َقاَل َأُبو َبْكر 
ِ
ِل َأُقوُل؛ أل  ڇ چ چچ چ ڃ}َوبِاْلَقْوِل اأْلَوَّ

 اهـ. { ڇ ڇ ڇ

: قول اهلل يف تفسير  :أي «{ٹ  ٹ ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  }:  -يف قوله »قوله: 

, وهبذا الحديث احتج جماهير أهل العلم على حد {ٹ  ٹ ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  }

 المرض المبيح للتيمم.

 .«إذا كانت بالرجل الجراحة يف سبيل اهَّلل»قوله: 

صفة كاشفة, حتى وإن كانت الجراحة من غير الجهاد يف : «يف سبيل اهَّلل»قوله: 

نفسه الهلكة بوصول الماء إلى الجرح,  لجاز له أن يتيمم, إذا خشي على سبيل اهلل 

     أو تأخر الُبرء, أو زيادة األلم.
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 .«والقروح»قوله: 

  :الفرق بني اجلروح والقروح 

 أن الجروح والجراحة تكون يف الغالب بسبب خارجي, كحديدة, أو غير ذلك.

 تكون بسبب دمامل, أو نحو ذلك مما يخرج يف الجسم.والقروح: 

تحصل له الجنابة, باحتالم, أو نحو ذلك من األسباب  :أي «فيجنب» قوله:

 الموجبة لها.

جواز الخوف الطبيعي, وقد قال اهلل فيه:  «فيخاف أن يموت إن اغتسل»قوله: 

 :{ے ے ھ ھ ھھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}  :[102]البقرة ,

 .[20]النساء:  { ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ}وقال تعالى: 

فينبغي أن يكون بصيًرا على نفسه, وال يوردها ه.أن اْلنسان أدرى بمصلحتفيه: و

 الموارد.

 عن الغسل, حتى مع وجود الماء. أن التيمم يجزئ :أي «تيمم»قوله: 

 وهذا من يسرية الدين, وهذا موافق لما ذكرناه من أن التيمم يكون ألمور ثالثة: 

    فقد الماء.األول: 

        عوز الماء.الثاين: 

 تعمال الماء.العجز عن اسالثالث: 

يف سننه, وسنن الدارقطني من أنفس الكتب  :أي «رواه الدارقطني موقوًفا»قوله: 

 يف باب الفقه, إذ أن اْلمام الدارقطني جمع بين الفقه, والعلم بالعلل.

ذلك  ومع ذلك ربما ذكر كثيًرا من األحاديث التي قد ضعفها يف غير ما موطن يف

 ن مراجع أهل العلم.الكتاب, ولكن الكتاب يف الجملة م
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يف مسنده, ومسند البزار لم يكتمل, فبعضه ما زال  :أي «ورفعه البزار»قوله: 

 .(كشف األستار عن زوائد البزار) :الهيثمي يف همفقوًدا, ولكن قد قرب

 يف صحيحه. :أي «وصححه ابن خزيمة»قوله: 

ح وللموقوف إسناد صحي وعنده تساهل. يف مستدركه. :أي «والحاكم»قوله: 

 عند البيهقي يف سننه الكربى بمعناه, بدون ذكر اآلية.
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 المسح على الجبيرة

132 – ( 
ٍّ
  ملسو هيلع هللا ىلصاْنَكَسَرْت إِْحَدى َزْنَديَّ َفَسَأَلُت َرُسوَل اهَّللِ »َقاَل:   َوَعْن َعلِي

ا َرَواُه اْبُن َماَجه بَِسنَد   .(1)«َفَأَمَرنِي َأْن َأْمَسَح َعَلى اْلَجَباِئرِ    (.َواه  ِجدًّ

 ساق المصنف الحديث لبيان حكم المسح على الجبائر وما يف باهبا. الشرح: 

, , وزوج ابنته فاطمة ملسو هيلع هللا ىلصهو ابن عم النبي : «علي بن أبي طالب »قوله: 

 شهيًدا, قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. قتل , وأبو الحسن والحسين 

 .ويف سنده كذاب اوالحديث ضعيف جدً 

بفتح المعجمة وسكون النون, هو أحد : الزند: «انكسرت إحدى زندي»له: قو

 عظمي الساعد, وللساعد عظمان كل واحد منهما يسمى زند.

وذلك أن العظام إذا انكسرت عن حكمها  :أي « ملسو هيلع هللا ىلصفسألت النبي » قوله:

 احتاجت إلى استخدام الجبائر, حتى تقيمها وتردها إلى مكاهنا.

وهذه المسألة اتفق عليها أئمة المذاهب : «على الجبائر فأمرين أن أمسح»قوله: 

 .األربعة

 َوَأْكَثُر َأْهِل اْلِعْلِم ُيِجيُزوَن اْلَمْسَح َعَلى  :(22/ 2)قال ابن المنذر يف األوسط

َكْرُت مِْن َأَحد  اْلَجَبائِِر, َوَلْسُت َأْحَفُظ َعْن َأَحد  َأنَُّه َمنََع مَِن اْلَمْسِح َعَلى اْلَجَبائِِر إاِلَّ َما ذَ 

, َفَكَأنَُّه   ُوِضَع َعَلى ُجْرح 
 ُرِوَي َعِن اْبِن ِسيِريَن َأنَُّه ُسئَِل َعْن َدَواء 

ء 
ْ
, َوَشي

ِّ
افِِعي َقْوَلِي الشَّ

  .َلْم َيْعِرْف إاِلَّ اْلُوُضوَء, َوَقاَل: َما َنَرى إاِلَّ اْلُوُضوءَ 

, مِنُْهُم اْلَحَسُن َوَغيُْرُه َأنَّ اْلَجَبائَِر اَل ُتوَضُع إاِلَّ َعَلى َوَقاَل َغْيُر َواِحد  مِْن َأْهِل اْلِعْلمِ 

                                                           

وضعفه شيخنا الحجوري وقد كذب.  ,وفيه عمرو بن خالد الواسطي (,420)ن ماجه أخرجه اب (1)

    (.1/140حفظه اهلل يف تحقيق الصغرى )
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  .َطَهاَرة  

  .اآْلَيةَ  [14]التغابن:  { ھ ہ ہ ہ}َقاَل َتَعاَلى: 

 
َّ
ء  َفْأُتوا مِنُْه َما اْسَتَطْعُتْم َفَدلَّ اْلكَِتاُب  ملسو هيلع هللا ىلصَوَثَبَت َأنَّ النَّبِي

ْ
 َقاَل: إَِذا َأَمْرُتُكْم بَِشي

ْجَماِع مِْن َأْهِل اْلِعْلِم فِي َباِب  نَُّة َعَلى َأنَّ النَّاَس َلْم ُيَكلَُّفوا َغْيَر َطاَقتِِهْم, َوَهِذِه َكاْْلِ  َوالسُّ

, َوَما ُرِوَي َعِن اْبِن ِسيِريَن, 
ِّ
افِِعي اْلَمْسِح َعَلى اْلَجَبائِِر, إاِلَّ َما َذَكْرُتُه مِْن َأَحِد َقْوَلِي الشَّ

 ه ا .ْسُح َعَلى اْلَجَبائِِر َجائِزٌ َفاْلمَ 

وإنما يغسل ما استطاع ثم  أنه ال يلزم صاحب الجبيرة المسح, :والقول الثاين

, وهذا قول [14]التََّغاُبِن: { ھ ہ ہ ہ}: يصلي, واستدل على ذلك بقول اهلل 

ا ألن الدليل يف المسح على الجبائر كم واختاره من المتأخرين شيخنا مقبل وجيه, 

 .ملسو هيلع هللا ىلصترى لم يثبت عن النبي 

  قال اْلمام األلباين ( 102يف اْلرواء عند حديث رقم:) "  وال يثبت عن

شيء, وأصح ما روى فيه حديث  "يعنى المسح على الجبيرة"يف هذا الباب  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ."عطاء بن أبى رباح الذى تقدم وليس بالقوى 

 ."اود بسند فيه ضعفرواه أبو د" وقال الحافظ ابن حجر يف بلوغ المرام:

وذلك  "التلخيص  "وصححه ابن السكن كما يف : - أي اْلمام األلباين  -قلت

 من تساهله.

ثم إن حديث ابن عباس الذى أشار إليه الدارقطني, أخرجه أبو داود وابن ماجه 

 "(, والدارقطني, وكذا الدارمي والحاكم والبيهقي وأبو نعيم يف 201وابن حبان )

(, ورجاله 43/11/2( )1) "المختارة  "(, والضياء يف 317ـ  3/310) "الحلية 

ثقات لوال أنه منقطع بين األوزاعي وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة, وذلك يدل 

لو غسل جسده وترك  "على نكارة هذه الزيادة, ويؤيده أن فيه عند الدارقطني وغيره: 
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 ."رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه 

ل على عدم المسح على الجبيرة, وهو مذهب ابن حزم, وبعض فهذا بظاهره يد

على  ,موقوًفا عليه, ال يدل على الوجوب السلف, وما ذكره المؤلف عن ابن عمر 

 اهـ واهلل أعلم. ,أنه ليس له حكم المرفوع

 اجلبائر: الفرق بني املسح على اخلفني و 

ارة, وال يلزم ذلك يف أن المسح على الخفين ال بد فيه أن تدخل على طهاألول: 

 الجبائر.

, وللمقيم يوم بلياليهن أن المسح على الخفين يوقت للمسافر بثالثة أيامالثاين: 

 وليلة, وال يلزم التوقيت على الجبيرة.

أن المسح على الجبيرة يلزم تعميمها, بينما المسح على الخفين إنما الثالث: 

 يكون على ظاهرهما.

ائر يكون يف الحدثين األكرب واألصغر, بينما المسح أن المسح على الجبالرابع: 

 ., واهلل أعلمعلى الخفين يكون يف الحدث األصغر فقط
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 المسح على الخرقة التي على الجراح

, َفاْغَتَسَل َفَماَت:  --َوَعْن َجابِر  ) – 134 ُجِل الَِّذي ُشجَّ َما َكاَن َيْكِفيِه »فِي الرَّ إِنَّ

َم، َوَيْعِصَب َعَلى ُجْرِحِه ِخْرَقًة، ُثمَّ َيْمَسَح َعَلْيَها، َوَيْغِسَل َسائَِر َجَسِدهِ َأْن َيَتيَ  َرَواُه  .(1)«مَّ

  (.َأُبو َداُوَد بَِسنَد  فِيِه َضْعٌف, َوفِيِه اِْختاَِلٌف َعَلى ُرَواتِهِ 

  الشرح: 

  .ساق المصنف الحديث لبيان حكم المسح على الخرقة وما يف باهبا

 .فال داعي للتكرار, وباهلل التوفيق ,والقول فيها كالقول يف الجبيرة سواء

 الحديث ضعيف ال تقوم به حجة, والعمل عليه عند أهل العلم.و

من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر به, والزبير بن خريق ضعيف, وقد 

لغني عن عطاء, , وقال: يف رواية: بخالفه األوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس 

وقد بين أبو حاتم وأبو زرعة: أن الواسطة هو إسماعيل بن مسلم المكي وهو شديد 

َرَوى َهَذا الحديَث ابُن َأبِي الِعْشرين ( 1/213) العلل البن أبي حاتم كما يفالضعف, 

, َعِن اْبِن عباس, وأْفَس  , َعْن َعَطاء  , َعْن إِْسَماِعيَل ابن ُمْسلِم 
ِّ
 َد . اهـ ,َعِن األوزاعي

أن الحديث له قصة, كما يف سنن أبي داود  :أي «يف الرجل الذي شج»قوله: 

ُه فِي  ابِر  ـــــوغيره, وهي: َعْن َج  َقاَل: َخَرْجنَا فِي َسَفر  َفَأَصاَب َرُجاًل مِنَّا َحَجٌر َفَشجَّ

ِم؟ َفَقاُلوا: َما  َرْأِسِه, ُثمَّ اْحَتَلَم َفَسَأَل َأْصَحاَبُه َفَقاَل: َهْل َتِجُدوَن لِي ُرْخَصًة فِي التََّيمُّ

 
ِّ
ا َقِدْمنَا َعَلى النَّبِي  ملسو هيلع هللا ىلصَنِجُد َلَك ُرْخَصًة َوَأْنَت َتْقِدُر َعَلى اْلَماِء َفاْغَتَسَل َفَماَت, َفَلمَّ

َؤاُل، َقَتُلوُه َقتََلُهُم اهَّللُ َأََل َسَأُلوا إِْذ َلْم َيْعَلُموا َفإِنَّ »ُأْخبَِر بَِذلَِك َفَقاَل:  َما ِشَفاُء اْلِعيِّ السُّ

                                                           

جه اْلمام األلباين رحمه بسند ضعيف, فيه الزبير بن خريق القشيري.  (,334)أخرجه أبو داود ( 1) وخرَّ

   (.1/140 تحقيق الصغرى )(, وضعفه شيخنا الحجوري حفظه اهلل يف102اهلل يف اْلرواء )
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َم َوَيْعِصَر  َما َكاَن َيْكِفيِه َأْن َيَتَيمَّ عَلى ُجْرِحِه ِخْرَقًة، ُثمَّ  َ-َشكَّ ُموَسى »َيْعِصَب  «َأوْ  -إِنَّ

 .(1)«َيْمَسَح َعَلْيَها َوَيْغِسَل َسائَِر َجَسِدهِ 

 يف رأسه, وهذا على ما يكون غالًبا.  :أي «شج»قوله: 

أنه استفتاهم, فأفتوه أن يغتسل, وقد جاء يف بعض  :أي «ثم اغتسل»: قوله

 .«قتلوه قتلهم اهَّلل»الروايات أنه قال: 

 مات من أثر الغسل. :أي «فاغتسل فمات»قوله: 

األكرب أن التيمم هو رافع للحدث  :أي «إنما كان يكفيه أن يتيمم»قال: قوله: 

 .واألصغر

 لمنع وصول الماء إليها. :أي «ويعصب على جراجه خرقة»قوله: 

 .على ما تقدم :«ثم يمسح عليها »قوله: 

 بقدر ما يستطيع. أن اْلنسان عليه أن يتقي اهلل  ويف الحديث:

يغسل ما استطاع من جسده, وال يلزم بغسل ما  :أي «ويغسل سائر جسده»قوله: 

 .يعجز عن غسله

 .وباهلل التوفيق

 

           

  

                                                           

 (, وقد سبق معنا بيان حاله.334أخرجه أبو داود )( 1)
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  الةالتيمم لكل ص ال يلزم

ِم إاِلَّ "َقاَل:  --َوَعِن اْبِن َعبَّاس  ) – 130 ُجُل بِالتََّيمُّ َ الرَّ
نَِّة َأْن اَل ُيَصلِّي مِْن السُّ

اَلِة اأْلُْخَرى ُم لِلصَّ ا  َرَواهُ  .(1)"َصاَلًة َواِحَدًة, ُثمَّ َيَتَيمَّ  بِإِْسنَاد  َضِعيف  ِجدًّ
ُّ
اَرُقْطنِي  (.الدَّ

  الشرح: 

 لحديث لبيان حكم الصالة بالتيمم الواحد أكثر من صالة. ساق المصنف ا

 ُجِل ُيَصلِّي  :(24/ 2) قال ابن المنذر يف األوسط اْخَتَلَف َأْهُل اْلِعْلِم فِي الرَّ

م  َواِحد   َلَواِت بَِتيَمُّ اَلَتْيِن َأِو الصَّ  .الصَّ

ُم لُِكلِّ َصاَلة  ُرِوَي َهَذا اَفَقاَلْت َطاِئَفٌة:  ٍّ َواْبِن ُعَمَر َواْبِن َعبَّاس  َيَتَيمَّ
ْلَقْوُل َعْن َعلِي

 
ِّ
ْعبِي  َوَقَتاَدَة َوالشَّ

ِّ
  .َوالنََّخِعي

 َوَأْحَمُد َوإِْسَحاُق 
ُّ
افِِعي ْيُث َوالشَّ  اهـ.َوبِِه َقاَل َربِيَعُة َوَيْحيَى اأْلَْنَصاِريُّ َوَمالٌِك َواللَّ

َلَواِت َما َطاِئَفٌة:  َوَقاَلْت  :  (2 /27)اْلمام ابن المنذر  وقال ِم الصَّ ُيَصلِّي بِالتََّيمُّ

ْهِريِّ َوُرِوَي َذلَِك َعِن اْبِن َعبَّاس  َوَأبِي  َلْم ُيْحِدْث َهَذا َقْوُل اْلَحَسِن َواْبِن اْلُمَسيِِّب َوالزُّ

ْأِي َوَيِزيُد بُْن َهارُ   ه ا وَن.َجْعَفر  َوبِِه َقاَل ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َوَأْصَحاُب الرَّ

م  َواِحد   :  (2 /27)اْلمام ابن المنذر  ثم قال َ بَِتَيمُّ
ِة َمْن َرَأى َأْن ُيَصلِّي َومِْن ُحجَّ

 اْلَمْرُء بَِها َما 
َ
َهاَرَة إَِذا َكُمَلْت َوَجاَز َأْن ُيَصلِّي َلَواِت َأنَّ الطَّ َما َلْم ُيْحِدْث َما َشاَء مَِن الصَّ

 بَِها َما َشاَء مَِن اْلَمْكُتوَبِة إِْذ َلْيَس َبْيَن َطَهاَرتِِه َشاَء مَِن النََّوافِِل فَ 
َ
َكَذلَِك َلُه َأْن ُيَصلِّي

اَلِة, َوَغْيُر َجائِز  َأْن ُيَقاَل َلُه إِ  ء  مِْن َأْبَواِب الصَّ
ْ
َذا لِْلَمْكُتوَبِة َوَطَهاَرتِِه لِلنَّافَِلِة َفْرٌق فِي َشي

َنَُّه َغْيُر َطاِهر  َصلَّى َنافَِلًة: َأْنَت َطاهِ 
ِ
 اْلَمْكُتوَبَة أل

َ
 ه ا .ٌر َوُيْمنَُع مِْن َأْن ُيَصلِّي

                                                           

. أقول: بل مرتوك, فحديثه "َواْلَحَسُن ْبُن ُعَماَرَة َضِعيٌف "وقال عقبه:  (,010)أخرجه الدارقطني  (1)

 .  "موضوع"وقال فيه:  (,423وضعفه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة )ضعيف جًدا. 
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تقدمت المسألة, وأن التيمم رافع للحدث ولكن رفًعا مؤقًتا, إلى أن يجد وقد 

الماء لمن كان فاقًدا للماء, وإلى أن يستطيع أن يستخدم الماء لمن كان عاجًزا, أو غير 

 مستطيع أن يستخدم الماء.

القياس أن التيمم بمنزلة الطهارات, حتى يجد الماء. انتهى : قال اْلمام أحمد 

 .كالمه 

ح به كل ما يستباح إًذا فالمتيمم يصلي بالتيمم ما شاء من فرض, ومن نفل, ويستبي

 .وحديث ابن عباس ضعيف فيه الحسن بن عمارة مرتوك, بطهارة الماء

 .وله حكم الرفع, ملسو هيلع هللا ىلصأي سنة النبي ة: قول الصحابي من السن: «من السنة»قوله: 

 .وأما قول التابعي من السنة, فقد يريد سنة الصحابي 

هذا لم يثبت, فله أن يصلي ما : «أَل يصلي الرجل بالتيمم إَل صالة واحدة»قوله: 

 شاء من صلوات, فريضة ونافلة, ما لم يحدث.

ينكر عليه, فإن النبي  هذا ال يلزم, وإن تيمم ال: «ثم يتيمم للصالة اَلخرى»قوله: 

 .ل صالة, مع أنه لم يقع منه الحدثربما توضأ لك ملسو هيلع هللا ىلص

 والحمد هلل رب العالمين.
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 باب الحيض

 ]باب الحيض[

  الشرح: 

 مشتق من السيالن, يقال: حاض الوادي إذا سال.الحيض يف اللغة: 

يف أوقات معلومة,  رأة, ثم يعتادهاهو دم يخرجه الرحم إذا بلغت المويف الشرع: 

إلى تغذيته, ولذلك  لحكمة تغذية الولد, فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن اهلل 

 ال تحيض الحامل إال نادًرا.

بحكمته لبنًا يتغذى به الطفل, وقلما أن تحيض  فإذا وضعت الحامل قلبه اهلل 

 المرضع.

 كثر فيها الكالم. وقدوباب الحيض من األبواب المهمة, 

  قال النووي حتى  (2/344يف المجموع :) اْعَلْم َأنَّ َباَب اْلَحْيِض مِْن

ِة َمَسائِلِِه.  ا َغلَِط فِيِه َكثِيُروَن مِْن اْلكَِباِر لِِدقَّ  َعِويِص اأْلَْبَواِب َومِمَّ

 . ة  ُقوَن َوَأْفَرُدوُه بِالتَّْصنِيِف فِي ُكُتب  ُمْسَتِقلَّ  َواْعَتنَى بِِه اْلُمَحقِّ

يِّيَن َمْسَأَلَة اْلُمَتَحيَِّرةِ فِي ُمَجلَّد  َضْخم  َليَْس َوَأفْ 
ِة اْلِعَراقِ ُّ مِْن َأئِمَّ

اِرمِي َرَد َأُبو اْلَفَرِج الدَّ

َق أَ  ُق بَِها َوَأَتى فِيِه بِنََفائَِس َلْم ُيْسَبْق إَلْيَها َوَحقَّ ْشَياَء فِيِه إالَّ َمْسَأَلُة اْلُمَتَحيَِّرِة َوَما َيَتَعلَّ

ْرِح َما  ًة مِْن َأْحَكامَِها َوَقْد اْختََصْرت َأَنا َمَقاِصَدُه فِي َكَراِريَس َوَسَأْذُكُر فِي َهَذا الشَّ ُمِهمَّ

َيلِيُق بِِه مِنَْها إْن َشاَء اهلُل َتَعاَلى: َوَجَمَع إَماُم اْلَحَرَميِْن فِي النَِّهاَيِة فِي َباِب اْلَحْيِض َنْحَو 

ْفَرِة َواْلُكْدَرِة اَل َينَْبِغي لِلنَّاظِِر فِي َأْحَكاِم نِْصِف ُمَجلَّد   َوَقاَل َبْعَد َمَسائِِل الصُّ

ْستَِحاَضِة أن يضجر. 
ِ
 اهـاال
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  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

تعالى, فإنه  ومن أحسن المصنفات فيه, رسالة الدماء الطبيعية لإلمام العثيمين  

 يه, مع ذكر الراجح من األقوال.قرب مسائله, واختصر الكالم ف

  :الدماء اخلارنة من املرأة ثالثة أنواع 

 والدة.أو دم الحيض, وهو دم طبيعي, ليس له مرض, أو جرح, أو سقط األول: 

دم االستحاضة, وهو دم يكون سببه مرض, إما بقطع شرايين, أو نحو ذلك الثاين: 

 من األمراض.

 دم النفاس, سببه الوالدة.الثالث: 

على البلوغ, فإذا حاضت المرأة دل ذلك على بلوغها,  ةموالحيض يف النساء عال

 َتَعاَلى: الذي  هو الطهروتعلق أحكام التكليف هبا, و
ِ
تنقضي العدة, قال اهلل

جمهور أهل  عندو, والقرء [227]البقرة:  { چچ چ چ ڃ ڃ}

 .العلم الحيضة

لفظ  الخالف أنالبيان؛  هو الذي رجحه الشنقيطي يف أضواءو الطهر الصحيحو

 القرء من األلفاظ المشرتكة بين الحيض, والطهر.

 ( 00/ 1قال الشنقيطي يف أضواء البيان):  َِوَقِد اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي اْلُمَراد

 بِاْلُقُروِء فِي َهِذِه اآْلَيِة اْلَكِريَمِة, َهْل ُهَو اأْلَْطَهاُر َأِو اْلَحْيَضاُت؟

ْن َذَهَب إَِلى َأنَّ َوَسبَُب اْلخِ  ْهِر َواْلَحْيِض َكَما َذَكْرَنا, َومِمَّ اَلِف اْشتَِراُك اْلَقْرِء َبْيَن الطُّ

, َوُأمُّ اْلُمْؤمِنِيَن َعائَِشُة, َوَزْيُد ْبُن َثابِ  ُّ
افِِعي ْهُر َمالٌِك, َوالشَّ , اْلُمَراَد بِاْلَقْرِء فِي اآْلَيِة الطُّ ت 

 ْبُن ُعمَ 
ِ
ُة ُفَقَهاِء اْلَمِدينَِة َوَعْبُد اهلل , َوَعامَّ ْهِريُّ ْبَعُة, َوَأَباُن ْبُن ُعْثَماَن, َوالزُّ َر, َواْلُفَقَهاُء السَّ

اِشُدوَن اأْلَْرَبَعُة,  ْن َقاَل: بَِأنَّ اْلُقُروَء اْلَحْيَضاُت اْلُخَلَفاُء الرَّ َوُهَو ِرَواَيٌة َعْن َأْحَمَد, َومِمَّ

, َوُمَعاُذ ْبُن َواْبُن َمْسُعود , َوَأبُ  ْرَداِء, َواْبُن َعبَّاس  امِِت, َوَأُبو الدَّ و ُموَسى, َوُعَباَدُة ْبُن الصَّ
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ِحيَحُة َعْن َأْحَمَد. َواَيُة الصَّ , َوَجَماَعٌة مَِن التَّابَِعْيِن َوَغيُْرُهْم, َوُهَو الرِّ  َجَبل 

, وَ  َقْد َذَكْرَنا فِي َتْرَجَمِة َهَذا اْلكَِتاِب َأنَّنَا فِي َواْحَتجَّ ُكلٌّ مَِن اْلَفِريَقْيِن بِكَِتاب  َوُسنَّة 

ِذيَن َقاُلوا اْلُقُروُء اْلَحْيَضاُت,  ا الَّ ُح َما َيْظَهُر َلنَا َأنَّ َدلِيَلُه َأْرَجُح َأمَّ مِْثِل َذلَِك ُنَرجِّ

ئِي َيئِ  ة  َكثِيَرة  مِنَْها َقْوُلُه َتَعاَلى: َوالالَّ وا بَِأِدلَّ ْسَن مَِن اْلَمِحيِض مِْن نَِسائُِكْم إِِن َفاْحَتجُّ

ِة بِاأْلَْشُهِر َعَلى عَ  ئِي َلْم َيِحْضَن َقاُلوا: َفَتْرتِيُب اْلِعدَّ ُتُهنَّ َثاَلَثُة َأْشُهر  َوالالَّ َدِم اْرَتْبُتْم َفِعدَّ

ِة بِاْلَحْيِض, َواأْلَْشُهُر َبَدٌل  َدمَِها, مَِن اْلَحْيَضاِت ِعنَْد عَ  اْلَحْيِض َيُدلُّ َعَلى َأنَّ َأْصَل اْلِعدَّ

وا َأْيًضا  .{ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} قوله:ب َواْسَتَدلُّ
وا بَِحِديِث  اَم َأْقَرائِِك »َقاُلوا: ُهَو اْلَوَلُد َأِو اْلَحْيُض, َواْحَتجُّ اَلَة َأيَّ َقاُلوا: إِنَُّه  «َدِعي الصَّ

َقْرَء َعَلى اْلَحْيِض, َفَدلَّ َذلَِك َعَلى َأنَُّه اْلُمَراُد فِي ُهَو ُمبَيُِّن اْلَوْحِي َوَقْد َأْطَلَق الْ  ملسو هيلع هللا ىلص

. وا بَِحِديِث اْعتَِداِد اأْلََمِة بَِحْيَضتَْيِن, َوَحِديِث اْستِبَْرائَِها بَِحْيَضة   اآْلَيِة, َواْستََدلُّ

وا بَِقْولِِه  ِذيَن َقاُلوا: اْلُقُروُء اأْلَْطَهاُر, َفاْحَتجُّ ا الَّ {  پ پ }َتَعاَلى: َوَأمَّ
ْهُر اَل اْلَحْيُض َكَما ُهَو َصِريُح , [1الطالق:] ُتُهنَّ اْلَمْأُموُر بَِطاَلقِِهنَّ َلَها, الطُّ َقاُلوا: ِعدَّ

ا َفإِْن بََدا َلُه َأْن ُيَطلَِّقهَ »فِي َحِديِث اْبِن ُعَمَر اْلُمتََّفِق َعَلْيِه:  ملسو هيلع هللا ىلصاآْلَيِة, َوَيِزيُدُه إِيَضاًحا َقْوُلُه 

ُة َكَما َأَمَر اهَّللُ  َها َفتِْلَك اْلِعدَّ ْقَها َطاِهًرا َقْبَل َأْن َيَمسَّ   «َفْلُيطَلِّ
َّ
َح  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاُلوا: إِنَّ النَّبِي َصرَّ

َق َلَها ا تِي َأَمَر اهلُل َأْن ُيَطلَّ ُة الَّ ْهَر ُهَو اْلِعدَّ لنَِّساُء, فِي َهَذا اْلَحِديِث اْلُمتََّفِق َعَلْيِه, بَِأنَّ الطُّ

 َوُس 
ِ
تِِهنَّ َوُهَو َنصٌّ مِْن كَِتاِب اهلل نَِّة ُمَبيِّنًا َأنَّ َذلَِك ُهَو َمْعنَى َقْولِِه َتَعاَلى: َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ

 اهـ َنبِيِِّه فِي َمَحلِّ النَِّزاِع.

  :مبدأ احليض 

 قد اختلف العلماء يف مبدأ الحيض إلى قولين.

 ففي الصحيحين من حديث َعائَِشَة جميع بنات آدم,  أنه مقدر علىاألول: 

 
ِ
 َرُسوُل اهلل

َّ
ا ُكنَّا بَِسِرَف ِحْضُت, َفَدَخَل َعَلي , َفَلمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَتُقوُل: َخَرْجنَا اَل َنَرى إاِلَّ الَحجَّ
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َبُه اهَّللُ َعَلى َبنَاِت إِنَّ َهَذا َأْمٌر َكتَ ». ُقْلُت: َنَعْم, َقاَل: «َما َلِك َأُنِفْسِت؟»َوَأَنا َأْبكِي, َقاَل: 

، َغْيَر َأْن َلَ َتُطوفِي بِاْلَبْيِت    «آَدَم، َفاْقِضي َما َيْقِضي الَحاجُّ
ِ
ى َرُسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َوَضحَّ

 .(1)«َعْن نَِسائِِه بِاْلَبَقرِ 

 وضع على نساء بني إسرائيل.أنه الثاين: 

َجاُل »َقاَل:  ْسُعود  في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح, َعِن اْبِن مَ ف َكاَن الرِّ

َوالنَِّساُء فِي َبنِي إِْسَرائِيَل ُيَصلُّوَن َجِميًعا، َفَكاَنِت اْلَمْرَأُة َلَها اْلَخِليُل َتْلبَُس اْلَقاَلبَْيِن 

ُل بِِهَما لَِخِليِلَها، َفُأْلِقَي َعَلْيِهنَّ اْلَحْيُض   .(2) «َتَطوَّ

, َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة, عائشة وأخرج عبد الرزاق هذا األثر عن  , من طريق َمْعَمر 

ْفَن »َعْن َأبِيِه, َعْن َعائَِشَة َقاَلْت:  َكاَن نَِساُء َبنِي ِْسَرائِيَل َيتَِّخْذَن َأْرُجاًل ِمْن َخَشٍب، َيَتَشرَّ

َم اهَّللُ َعَلْيِهنَّ اْلَمَساِجَد، َوُسلِّطَ  َجاِل فِي اْلَمَساِجِد َفَحرَّ  .(3)«ْت َعَلْيِهنَّ اْلَحْيَضةُ لِلرِّ

ات بني إسرائيل أن الحيض كان مبدؤه على بنات آدم, وسلط على بنوالتوجيه: 

 السرت والحشمة.ه من ب أمر اهلل أكثر, لمخالفتهن ما 

  احليض:  سنأقل 

 : أقوال اختلف أهل العلم يف الوقت الذي يبدأ به الحيض إلى أربعة

 تسع سنين, وهذا قول الحنفية وبعض المالكيةال حيض قبل القول األول: 

, وعلى هذا القول إذا وجد من امرأة دًما خارجا منها قبل سن التسع والشافعية

دم الحيض, وال يلزموهنا  سنوات, فليس بدم حيض, وال يتعاملون معه تعامل

 .بأحكامه

                                                           

 (.1211(, ومسلم )204البخاري )( 1)

 (.2112مصنف عبد الرزاق )( 2)

 (.2114مصنف عبد الرزاق )( 3)
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 يمكن أن يكون من ست سنوات, أو سبع سنوات.القول الثاين: 

 مبدأ الحيض اثنتا عشر سنة, وهو قول لبعض الحنفية. القول الثالث:

أنه ال حد ألدنى بدء الحيض وآخره, وهو قول الدارمي, وهو اختيار القول الرابع: 

, تعالى, والسعدي, والعثيمين, وغير واحد من أهل العلم شيخ اْلسالم ابن تيمية 

 .وهو الصحيح كما يف مسألة الدماء الطبيعية يف النساء

  احليضسن نخر:  

 واختلف أهل العلم يف هناية سن الحيض إلى أقوال: 

ال حيض بعد خمسين سنة, وهو المشهور من مذهب الحنابلة, فعلى هذا األول: 

إذا خرج الحيض من امرأة قد بلغت خمسين سنة, عند الحنابلة ال يلحقها أحكام 

 الحيض, حتى ولو كان بصفات دم الحيض المعروفة.

دهم ترك الصالة, ويجب عليها الصيام, ويجوز لزوجها أن عن افال يجوز له

 يغشاها.

 ذهبت الحنفية إلى أن منتهى الحيض خمسة وخمسون سنة.الثاين: 

 ذهبت المالكية إلى أنه ال حيض بعد ستين سنة, وهو رواية عن أحمد.الثالث: 

نساء العرب إلى ستين يف أن الحيض يف نساء العجم إلى خمسين سنة, والرابع: 

 .وهذا القول رواية عن أحمدألن نساء العرب أقوى أجساًما سنة, 

أنه ال حد آلخره, فمتى وقع بصفاته المعروفة, كان وهو الصحيح الخامس: 

 ڻ ڻ}: حيًضا, ووقعت أحكامه, والدليل على هذا القول هو قول اهلل 

 اهلل  ه, فلم يحدد[222]البقرة:  { ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ

 بوقت, أو سن.

إِنَّ َهَذا َأْمٌر َكَتبَُه ». ُقْلُت: َنَعْم, َقاَل: «َما َلِك َأُنِفْسِت؟»: لَعائَِشَة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ول يقو
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، َغْيَر َأْن َلَ َتُطوفِي بِاْلَبْيِت حتى تطهري  .«اهَّللُ َعَلى َبنَاِت آَدَم، َفاْقِضي َما َيْقِضي الَحاجُّ

القول الراجح من هو هذا  التقدير بسن محدد ليس عليه دليل صحيح, فتعين أنف

 األقوال التي ذكرت يف المسألة.

فمتى خرج من المرأة دم له أوصاف دم الحيض, صغر سنها, أو كرب, فهي حائض, 

 وتلزمها األحكام.

ومتى استمر يف المرأة خروج هذا الدم سواء بلغت سن الخمسين, أو السبعين, 

 .أحكامهفتلزمها 

  وأكثره يضاحل أقلمسألة:  

 ف أهل العلم يف هذه المسألة إلى أقوال: اختل

ذهب الحنابلة إلى أن أكثره خمسة عشر يوًما, وهذا يف قولهم المشهور األول: 

فليس بحيض وأكثر عنهم, بمعنى أن الحيض لو استمر إلى اليوم السادس عشر 

 عندهم, ولو كان له نفس صفات دم الحيض.

ًما, لكن القول األول هو المختار وذهب بعض الحنابلة إلى أن أكثره سبعة عشر يو

 عندهم؛ حتى قال ابن قدامة وهو الصحيح من المذهب.

 وذهبوا إلى أن أقل الحيض يوم وليلة.

 حنيفة إلى أن أقله ثالثة أيام, وأكثره عشرة أيام. مذهب أبيالثاين: 

 أكثره.و والصحيح أن الحيض ال حد ألقله

المرأة الصالة والصيام, وحرم فمتى وجد الحيض بصفاته المعلومة, حرم على 

وال , ذكرها قريًبا إن شاء اهلل على زوجها جماعها, وتعلق به بقية األحكام التي سن

امرأة يف سريالنكا يشكو زوجها بأهنا تحيض سبعة وعشرين  , فقد وجدتحد ألكثره

 يوًما.



   

  

524 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 (1)قال العمراين   (1/332) يف كتابه البيان يف مذهب اْلمام الشافعي:  

 فإذا حاضت المرأة.. تعلق هبا أربعة عشر حكًما:

إذا أقبلت الحيضة.. فدعي »: - ملسو هيلع هللا ىلص -لقوله أحدها: أنه يحرم فعل الصالة؛ 

 .«الصالة

  قال أبو حممد سدده اهلل: 
فإذا صلت وهي متلبسة بحيضة, ربما يصل أمرها إلى الكفر والعياذ باهلل, إن  

وإن , ملسو هيلع هللا ىلصحمد تزام بسنة سيد المرسلين, مكانت فعلت ذلك استهزاء بالدين, وعدم ال

 كانت جاهلة فتعذر بجهلها.

: أنها قالت: )كنا نحيض -  -عن عائشة »لما روي والثاين: أنه يسقط وجوهبا؛ 

 .«فال نقضي الصالة، وَل نؤمر بقضائها - ملسو هيلع هللا ىلص -عند رسول اهَّلل 

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

داًء وال قضاًء, بخالف الصوم؛ فإنه ال يجب بمعنى أهنا ليست بواجبة عليها, ال أ 

 على الحائض أداء, ولكن يجب عليها القضاء.

 -: أن النبي -  -أنه يحرم عليها الصوم؛ لما روى أبو سعيد الخدري الثالث: 

 .(2)«إذا حاضت المرأة.. لم تصل، ولم تصم»قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد  

 بمعناه, وعليه اتفاق عامة المسلمين.  المصنف قهالحديث متقف عليه, وسا

وأجمعوا على اسقاط  قوله:ب( 33/  3األوسط ) يف كما بين ذلك ابن المنذر 

                                                           

وهو يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراين, ناشر السنة يف بالد إب, وما حولها من البلدان, وهو  (1)

 صاحب االنتصار يف الرد على المعتزلة والرافضة األشرار:

 ( 00( ومسلم )304أخرجه البخاري ) (2)
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فرض الصالة عن الحائض, وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصالة يف أيام 

حيضها غير واجب عليها, وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم يف أيام 

 اهـحيضتها. 

لعائشة رضوان اهلل عليها وقد  - ملسو هيلع هللا ىلص -لقوله الطواف؛  عليها الرابع: أنه يحرم

 .متفق عليه  «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن َل تطويف بالبيت»حاضت وهي محرمة: 

  وقد جاء عن ابن عباس  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد  :أنه قال

فيه النطق فمن نطق فال ينطق إال بخير  أحل ولكن اهلل  ,"الطواف بالبيت صالة"

 وهذا محل إجماع. (1440أخرجه البيهقي يف الصغرى )

أجمعوا على تحريم الطواف على الحائض يف المجموع:   قال النووي و

  اهـوالنفساء. وأجمعوا على أنه ال يصح منها طواف مفروض, وال تطوع. 

 نقل اْلجماع يف هذا كله ابن جرير وغيره.و

 يحرم عليها قراءة القرآن.س: الخام

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

 وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديًما وحديًثا, إلى أقوال:  

 ذهب بعضهم إلى تحريم القراءة ومس المصحف.األول: 

 ذهب بعضهم إلى جواز القراءة, مع عدم مس المصحف.الثاين: 

صيل, أنه ال بأس أن تقرأ اآلية, أو اآليتين, ونحو ذهب بعضهم إلى التفالثالث: 

 ذلك.

والصحيح يف هذه األقوال كلها, جواز قراءة المرأة للقرآن, سواء كان ذلك من 

, وليس يف الحائض "المؤمن ال ينجس"حفظها, أو عن طريق مصحفها, إذ أن: 

 نجس, إال موطن الدم, كما هو معلوم ومتيقن.
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, َقاَلْت َفُقْلُت: إِنِّي «َناِولِينِي اْلُخْمَرَة ِمَن اْلَمْسِجدِ »: يقول لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي و

 .(1)«إِنَّ َحْيَضَتِك َلْيَسْت فِي َيِدكِ »َحائٌِض, َفَقاَل: 

, َعِن ابِْن 131يف سننه حديث رقم )  وقد أخرج اْلمام الرتمذي  (, َعْن َنافِع 

 
ِّ
 .«ائُِض، َوَلَ الُجنُُب َشْيًئا ِمَن الُقْرآنِ َلَ َتْقَرأِ الَح »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُعَمَر, َعِن النَّبِي

.: أبو عيسى 
ٍّ
 َوفِي الَباِب َعْن َعلِي

, َعْن ُموَسى و َحِديُث اْبِن ُعَمَر َحِديٌث, اَل َنْعِرُفُه إاِلَّ مِْن َحِديِث إِْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاش 

 
ِّ
, َعِن اْبِن ُعَمَر, َعِن النَّبِي  .«َلَ َتْقَرأِ الُجنُُب َوَلَ الَحائُِض »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ْبِن ُعْقَبَة, َعْن َنافِع 

 
ِّ
, َوالتَّابِِعيَن, َوَمْن َبْعَدُهْم مِثِْل: ملسو هيلع هللا ىلصَوُهَو َقْوُل َأْكثَِر َأْهِل الِعْلِم مِْن َأْصَحاِب النَّبِي

, َوَأْحَمَد, َوإِْسَحاَق, َقاُلو
ِّ
افِِعي , َواْبِن اْلُمَباَرِك, َوالشَّ ا: اَل َتْقَرأِ الَحائُِض ُسْفَياَن الثَّْوِريِّ

ُصوا لِْلُجنُِب  َواَل الُجنُُب مَِن الُقْرآِن َشْيًئا, إاِلَّ َطَرَف اآلَيِة َوالَحْرَف َوَنْحَو َذلَِك, َوَرخَّ

 َوالَحائِِض فِي التَّْسبِيِح َوالتَّْهلِيِل.

َد ْبَن إِْسَماِعيَل, َيُقوُل: إِنَّ إِْسَماِعيَل بَْن عَ  يَّاش  َيْرِوي َعْن َأْهِل وَسِمْعت ُمَحمَّ

ُد بِِه, َوَقاَل: َف ِرَواَيَتُه َعنُْهْم فِيَما َيَتَفرَّ يَر, َكَأنَُّه َضعَّ
 الِحَجاِز, َوَأْهِل الِعَراِق َأَحاِديَث َمنَاكِ

ْأِم.   اهـإِنََّما َحِديُث إِْسَماِعيَل ْبَن َعيَّاش  َعْن َأْهِل الشَّ

  :(441/ 1) نه الكربىيف سن  وقد أخرج اْلمام البيهقي 

  من حديث اْبِن ُعَمرَ 
ِ
ََل َتْقَرأِ اْلَحائُِض َوََل اْلُجنُُب »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعْن َرُسوِل اهلل

. :, ثم قال(2)«َشْيًئا ِمَن اْلُقْرآنِ   َلْيَس َهَذا بِاْلَقِويِّ

 تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل: 

 .ه هو الصحيحلعلم, ولكن ما قررنانعم هو قول جماهير من أهل ا 

                                                           

 (.207مسلم )( 1)

 (.1400سنن البيهقي الكربى )( 2)
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)ال يحرم عليها قراءة القرآن؛ ألهنا إذا لم وقال مالك: تعالى:  ثم قال العمراين 

 .تقرأ.. نسيت القرآن(

 يف القديم. -  -أن هذا قول للشافعي  :"اْلبانة  "وحكى المسعودي يف 

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

ى اْلُخَراَسانِيُّوَن َقْواًل َقِديًما َوَحكَ  :(324/ 2) يف المجموع  وقد قال النووي  

ِّ َأنَُّه َيُجوُز َلَها قَِراَءُة اْلُقْرآِن. 
افِِعي  اهـلِلشَّ

  وهذا هو الصحيح. سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

َل يقرأ الجنب، وَل تقرأ الحائض شيًئا من »: - ملسو هيلع هللا ىلص -قوله ووجه األول:  :ثم قال

 . «القرآن

  تعاىل:سدده اهللقال أبو حممد  

 الحديث ال يثبت, وقد ضعفه الرتمذي وغيره.

 وألهنا يمكنها أن تستذكر القرآن يف نفسها, فال تنسى. :ثم قال

 ڀ ڀ پ}لَِقْولِِه َتَعاَلى: السادس: يحرم عليها مس المصحف وحمله؛ 

 .[00]الواقعة:   { ڀ

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

, واآلية سبق أهنا يف شأن اللوح المحفوظ, ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ال يثبت فيه شيء عن النبي  

 ويف سياق ذكر المالئكة, فالمراد بالمطهرين هنا المالئكة, ولو أراد اهلل 

 .«َل يسمه إَل المتطهرون»المتوضئين لقال: 

َل أحل المسجد لجنب »: - ملسو هيلع هللا ىلص -يحرم عليها اللبث يف المسجد؛ لقوله السابع: 

 .«وَل لحائض

  الحديث ضعيف كما سبق معنا, فيه   تعاىل:سدده اهللقال أبو حممد
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جسرة بنت دجاجة مجهولة الحال, ومثلها ال تقوم هبا حجة, وقد قال اْلمام البخاري 

 .يف شأهنا تأيت بالعجائب 

َباُب َنْوِم "يف صحيحه خالف هذا الحكم, فقال:  وقد بوب اْلمام البخاري 

 الحيض., والمرأة يقع منها "الَمْرَأِة فِي الَمْسِجدِ 

ألنه إذا حرم عليها اللبث يف المسجد من غير الثامن: يمنع صحة االعتكاف؛ 

 عبادة. فألن يحرم ذلك عليها مع نية العبادة أولى.

وأما العبور يف المسجد: فإن لم تستوثق يف الشد والتلجم.. حرم عليها؛ ألنه ال 

 يؤمن أن تلوث المسجد.

  وإن استوثقت بالشد.. ففيه وجهان:

: أنها قالت: عن عائشة  »من أصحابنا من قال: يجوز؛ لما روي  هما[:]أحد

ليست », فقلت: إين حائض, فقال: «ناوليني الخمرة من المسجد: »ملسو هيلع هللا ىلصقال لي النبي  

 الحصير الصغير. :و )الخمرة( «حيضتك يف يدك

 وألنه حدث يمنع اللبث يف المسجد, فلم يمنع العبور فيه, كالجنابة.

من قال: ال يجوز؛ ألن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة,  منهم و]الثاين[:

 بدليل: أنه يمنع صحة الصوم, ويسقط الصالة, بخالف حدث الجنابة.

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

يعتكف  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح أنه يجوز لها أن تعتكف يف المسجد, فقد كن زوجات النبي  

أنه أمر حائًضا أن تخرج  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي , وغيرهن من النساء, ولم يذكر عن املسو هيلع هللا ىلصمع النبي 

 من المسجد, وال شك أن الحيض سيقع ولو من إحداهن, أو من بعضهن.

 وهل يجب برؤية الدم, أو بانقطاعه؟التاسع: يتعلق به وجوب الغسل.  :ثم قال

 فيه وجهان, قد مضى ذكرهما. الصحيح: أنه يجب برؤيته.
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, وأرادت أن تغتسل؛ لتقرأ فعلى هذا: إذا أجنبت المرأة, وحاضت قبل أن تغتسل

القرآن: إذا قلنا بالقول القديم.. لم يصح غسلها؛ ألن ما أوجب الطهارة منع صحتها, 

 كخروج البول.

إن الغسل ال يجب عليها إال بانقطاع الدم.. صح غسلها عن الجنابة قبل وإن قلنا: 

 انقطاعه.

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

تلبست بجنابة تعين عليها الغسل, فإن لم تغتسل للجنابة  هذا هو الصحيح, أهنا إذا 

 غساًل مفرًدا, جمعت نية غسل الجنابة, مع غسل الحيض يف أيام طهرها.

 أنه يمنع من االعتداد بالشهور.الحادي عشر:   أنه يحكم ببلوغ المرأة به.العاشر: 

 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

اهلل تعالى:  قالسة والتي لم يقع منها الحيض ليائوالشهور إنما تكون يف حق ا

, ولم {ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ}

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   } :قال تعالىلغير المدخول هبا عدة,  يجعل اهلل 

  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ

عدة الحامل بوضع حملها, حيث  وجعل اهلل  [40]األحزاب:  {گ  ڳ  ڳ 

, بينما الحائض عدهتا بالقرء, {وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ}تعالى: قال 

 وليس بالشهور.

 أنه يمنع من الدخول يف العدة إذا طلقها حائًضا.الثاين عشر: 

  اهلل تعاىل: سددهقال أبو حممد  

 , يف باب الطــالق, وهذه مسألة خالفية ستأيت معنا إن شاء اهلل 

 والصحيح أن طالق الحائض يقع.
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أنه يحرم طالق المدخول هبا, ونحن نذكر أدلة هذه األحكام يف  الثالث عشر:

 مواضعها, إن شاء اهلل تعالى. 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

الصحيح أن طالق المدخول هبا وهي حائض ممنوع, وبدعة, ولكن إذا طلق وقع 

 .الطالق, وسيأيت يف كتاب الطالق إن شاء اهلل تعالى

 ہ ہ ہ}لَِقْولِِه َتَعاَلى وطؤها يف الفرج؛  أنه يحرم الرابع عشر:

 .[222]البقرة:  { ےۓ ے ھ ھ ھھ

 .فأما مباشرهتا فيما بين السرة والركبة.. فالمنصوص: )أنه ال يجوز( 

 وبه قال مالك, وأبو حنيفة, وأبو يوسف.

وقال الثوري, واألوزاعي, وأحمد, وإسحاق, وأبو ثور, ومحمد بن الحسن: 

 )يجوز(. 

: أنه قال: - ملسو هيلع هللا ىلص -أبو إسحاق المروزي من أصحابنا؛ لما روي عن النبي  وبه قال

 .«اصنعوا كل شيء غير النكاح»

يأمر إحدانا إذا  - ملسو هيلع هللا ىلص -كان النبي »: أهنا قالت: -  -ما روي عن عائشة ودليلنا: 

 .«حاضت أن تأتزر، ثم يباشرها

 .«كان يباشر نساءه فوق اإلزار، وهن حيض»ويف رواية عنها: 

ما يحل للرجل من  - ملسو هيلع هللا ىلص -: أنه قال: سألت النبي -  -عن عمر »وروي 

 اهـ .«ما فوق اإلزار»امرأته، وهي حائض؟ فقال: 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ}: تطهرن, لقول اهلل ت يجب أن وبعد الطهر

 .{ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ
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 :حكم حيض احلامل 

لعلماء يف هذا الباب, مسألة حيض الحامل, وقد ومن المسائل التي ذكرها ا

 اختلف العلماء فيها إلى قولين: 

 أهنا ال تحيض. اَلول:

أهنا قد تحيض, وهو قول جمهور أهل العلم, ورجع إليه اْلمام أحمد, إذ  الثاين:

أنه كانت له رواية أهنا ال تحيض, ويظهر أثر الخالف يف هذه المسألة, يف إجراء أحكام 

إذ لو قلنا بأن الحامل ال تحيض؛ لتعينت عليها الصالة مع حيضها, ولجاز الحائض, 

 .منها, واهلل أعلم لزوجها غشياهنا مع سيالن الدم

 .الصحيح الثاين هو القولو

  الطوارئ يف احليضمسألة:  

ر النساء وهو قول جمهور أهل العلم على أن الحيض ستة أيام, أو سبعة أيام, أكث

اٍم َأْو َسْبَعَة َأيَّاٍم فِي ِعْلِم »  :صح يف الباب ولفظهال يوعندهم حديث و َفَتَحيَِّضي ِستََّة َأيَّ

 .( 270) أخرجه أبو داود «اهَّللِ 

أيام, فعند بعضهم أن  ةست نع أو نقصت فلو قدر أن المرأة زادت يف حيضها

 الزيادة ال تعد حيًضا, والصحيح يف هذه المسألة أنه متى انقطع الدم, اغتسلت

 وصلت, إذ أن العربة بدم الحيض دون النظر إلى عدد األيام التي تحيض فيها المرأة.

 فإن تأخر الدم تبقى حتى تستيقن الطهر. 

  ذكر عالما  الطهر: مسألة 

 للطهر ثالث عالمات:  ذكر العلماء

 خروج القصة البيضاء.الثانية:   .الدم الخارج جفافاألولى: 

 درة.خروج الصفرة والكالثالثة: 
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 مع خالف بين أهل العلم يف الصفرة والكدرة هل هي من عالمات الطهر, أم ال؟

 فذهب أكثرهم إلى أهنا إن كانت متصلة بالحيض فهي من الحيض.

وذهب بعضهم إلى أهنا إن كانت يف غير زمن الحيض فليست من الحيض, والذي 

, هيف صحيح يفقد أخرج البخار, حكم يف القضية, يظهر لنا أن حديث أم عطية 

ْفَرَة َشيًْئا»َقاَلْت: --َعْن ُأمِّ َعطِيََّة,  . وجاءت زيادة يف (1)«ُكنَّا َلَ َنُعدُّ الُكْدَرَة َوالصُّ

 .«بعد الطهر شيًئا»سنن أبي داود وفيها: 

, َقاَلْت: وبعض أهل العلم عارض هذا الحديث بحديث, َحْمنََة بِنِْت َجْحش  

 ُكنُْت ُأْسَتَحاُض َحْيَض "
َّ
َأْسَتْفتِيِه َوُأْخبُِرُه, َفَوَجْدُتُه فِي  ملسو هيلع هللا ىلصًة َكثِيَرًة َشِديَدًة, َفَأَتْيُت النَّبِي

, إِنِّي ُأْسَتَحاُض َحْيَضًة َكثِيَرًة 
ِ
, َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل َبْيِت ُأْختِي َزْينََب بِنِْت َجْحش 

الََة؟ َقاَل: َأْنَعُت َلِك الُكْرُسَف, َفإِنَُّه َشِديَدًة, َفَما َتْأُمُرنِي فِيَها, َفَقْد َمنََعْتنِي  َياَم َوالصَّ الصِّ

ِمي َقاَلْت: ُهَو َأْكَثُر مِْن َذلَِك, َقاَل:  َم َقاَلْت: ُهَو َأْكَثُر مِْن َذلَِك, َقاَل: َفَتَلجَّ ُيْذِهُب الدَّ

  َفاتَِّخِذي َثْوًبا َقاَلْت: ُهَو َأْكَثُر مِْن َذلَِك, إِنََّما َأُثجُّ 
ُّ
ا, َفَقاَل النَّبِي :... ثم ذكر بقية ملسو هيلع هللا ىلصَثجًّ

 .(2)«الحديث

والحديث فيه ضعف, وحديث أم عطية يف البخاري, وهنالك ألفاظ تخالف ما 

 جاء يف البخاري, فيقدم ما جاء يف البخاري.

 يف أحكام احليضلسبب يف كثرة االختالف مسألة ا:  

 :ذكر العلماء يف الباب عدة أمور منها

وأكثر الذين يبحثون يف هذه ن الحيض متعلق بالنساء وليس بالرجال, األول: أ

 المسائل هم الرجال.

                                                           

 (.324أخرجه البخاري )( 1)

 (. 203(, وحسنه األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )127(, والرتمذي )270أبو دود ) أخرجه( 2)
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 الثاين: كثرة االضطراب يف حيض النساء.

, بحيث يقال من ساعة كذا إلى ساعة كذا, أو ايسرن عليهلهن قاعدة  تليس ألهنا

 من يوم كذا إلى يوم كذا.

أيام يف الشهر, من أوائله, أو من فإن النساء تختلف, فقد تكون امرأة تحيض ستة 

أواخره, فإذا ما أصيبت بضربة, أو استخدمت نوع من أنواع العالج, أو أصاهبا نوع 

فهذا االضطراب يسبب للعماء االضطراب من المرض, فإذا هبا تضطرب حيضتها, 

 بالفتوى.

, وبعض النساء قد تأيت وتسأل عن دم خرج منها, فإذا ما ُسئلت عن لونه, أو ريحه

 وأوصافه ال تحسن اْلجابة, فيحصل بسبب ذلك االضطراب.

الباب وال سيما باب يف الثالث: أن كثرة االضطراب تقع بسبب روايات لم تصح, 

االستحاضة, سنجد أن كثير من الروايات, مع أن ظاهر سندها الصحة, قد اختلف 

 تعالى, يف صحيحه المسند عدة من لشيخ مقبل بن هادي لفيها, حتى أن 

 األحاديث, التي هي عمدة يف هذا الباب, ثم تراجع عنها.

يبنون أقوالهم على غير دليل  حيثالفقهاء  المسائل التي يضعهاكثرة الرابع: 

صحيح ثابت يف المسألة, وهؤالء يتعبون أنفسهم, ثم يتعب من بعدهم, ال سيما مع 

عليها جماهير ير يسفشو التقليد, فإنك ترى أن بعض األقوال التي ال دليل عليها, 

 العلماء.

تعالى, أن اْلنسان يتهيب من مخالفة جماهير  والواقع كما قال اْلمام العثيمين 

 العلماء, إال بنص ظاهر يدل على ضعف قولهم, واهلل أعلم.

  االستحاضة: والفرق بني دم احليض مسألة 

 األول: من حيث اللون: 
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 د.لونه شديد الحمرة قريب إلى السوادم الحيض: 

 أحمر فاتح, كغسيل اللحم.دم االستحاضة: 

 الثاني: من حيث الرائحة: 

 له رائحة منتنة كريهة.دم الحيض: 

 ليس له رائحة كريهة, وإنما رائحته كسائر الدماء األخرى.دم االستحاضة: 

 الثالث: من حيث الثخانة والغلظة: 

 غليظ ثخين.دم الحيض: 

 .رقيق كسائر الدماءدم االستحاضة: 

 ابع: من حيث التجمد والتجلط: الر

ال يتجمد وال يتجلط, وقد قيل أنه يحصل منه التجلط يف بعض دم الحيض: 

 األحيان, ولكن يكون ذلك ببطء شديد.

 .يتجلط ويتجمد بسرعة, كسائر الدماءدم االستحاضة: 

 اخلامس: من حيث الصالة, والصيام, ومعاشرة الزوج: 

 ومعاشرة زوجها لها. تمنع من الصالة, والصيام,الحائض: 

تصلي, وتصوم, ويجوز لزوجها معاشرهتا, وهذا هو قول جماهير  المستحاضة:

 العلماء, حتى مع دفق الدم.

 السادس: من حيث النجاسة: 

 نجس.دم الحيض: 

 ليس بنجس.دم االستحاضة: 

 السابع: من حيث سببه: 



   

  

535 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 دم طبيعي يخرج بوقته.دم الحيض: 

 وقد قيل أنه بسبب انقطاع عرق يقال له العاذل.دم بسبب مرض, دم االستحاضة: 

  عالما  انقطاع دم احليض: مسألة 

  قال النووي  َعاَلَمَة اْنِقَطاِع اْلَحيِْض (: 22/  4 شرح مسلم )يف

 َواْلُحُصوِل فِي الطُّْهِر: 

مِ  ْفَرِة َواْلُكْدَرةِ  -وهذه هي األولى -َأْن َينَْقطَِع ُخُروُج الدَّ  -ه هي الثانيةوهذ -َوالصُّ

 َوَسَواٌء َخَرَجْت ُرُطوَبٌة َبْيَضاُء َأْم َلْم يخرج شيء أصاًل. 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

ال يلزم خروج ما يسمى بالقصة البيضاء, فمتى انقطع الدم وحصل الجفاف, فقد 

 طهرت الحائض, فوجب عليها الغسل, وأداء الصالة. 

بَّاِغ َوَغْيُرُهَما مِْن َأْصَحابِنَا:  قال البيهقيتعالى:  ثم قال  ُة ُرُطوبٌَة وبن الصَّ التَِّريَّ

َخِفيَفٌة ال صفرة فيها وال كدره تكون على القطنه أثر ال لون َقاُلوا َوَهَذا َيُكوُن َبْعَد 

 اْنِقَطاِع َدِم اْلَحْيِض. 

َ التَِّريَُّة: بَِفْتِح التَّاِء اْلُمَثنَّاِة مِْن فَ ُقْلُت: 
اِء َوَبْعَدَها َياٌء ُمَثنَّاٌة مِْن َتْحُت ِهي ْوُق َوَكْسِر الرَّ

َدٌة َوَقْد َصحَّ َعْن َعائَِشَة  َما َذَكَرُه اْلُبَخاِريُّ فِي َصِحيِحِه عنها أهنا قالت للنساء  ُمَشدَّ

َة اْلَبْيَضاَء ُتِريُد بَِذلَِك الطُّْهَر.   ال تعجلن َحتَّى َتَرْيَن اْلَقصَّ

ُطوَبُة النَِّقيَُّة والقصة:   اْلَجصُّ ُشبَِّهِت الرُّ
َ
اِد اْلُمْهَمَلِة َوِهي بَِفْتِح اْلَقاِف َوَتْشِديِد الصَّ

. انتهى كالمه. افَِيُة بِاْلَجصِّ  الصَّ

  ذكر أحوال االستحاضة: مسألة 

 وأما االستحاضة فلها أحوال: 

 أن يقع من مميزة بأيام, أو بدم.الحالة األولى: 
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ذا وتفعل ما تفعله السليمة من الحيض, حتى تأيت أيام حيضتها, فإ فهذه تصلي

 فإذا أدبرت الحيضة اغتسلت وصلت.جاءت أيام حيضتها تركت الصالة, 

أن تكون مميزة بلون الدم, فهذه تصلي وتبقى على شأهنا حتى إذا الحالة الثانية: 

حتى إذا ذهب  ظهر الدم األسود, الذي هو معروف بدم الحيض, فتنقطع عن الصالة,

 ذلك الدم, اغتسلت وصلت.

أن تكون المرأة غير مميزة: وهذا إما أن االستحاضة حدثت لها يف الحالة الثالثة: 

 بدء بلوغها, بحيث لم تميز الحيضة من االستحاضة.

 أو أن االستحاضة اضطربت اضطراًبا شديًدا حتى ال يبقى تمييز للحيض.

ا, يف جسمها وبنيتها, أو من أبناء عصبتها ومن شبًها هب النساءفهذه تنظر إلى أقرب 

 إليهم, وتتحيض بأيامها.

  :حكم وضوء املستحاضة لكل صالة 

 اختلف أهل العلم يف حكم ذلك إلى أقوال: 

شيبة ذكر يف مصنفه غير , بل لم أَر أن ابن أبي العلماءذهب جمهور مالقول األول: 

 أن عليها الوضوء لكل صالة.هذا القول, 

ذهب اْلمام مالك إلى أنه ال يلزمها الوضوء لكل صالة, وال ينتقض الثاين:  القول

 وضوؤها بمجرد خروج دم االستحاضة.

المستحاضة إذا أحدثت حدًثا  :(100/  22يف التمهيد ) قال ابن عبد الرب 

 اهـمعروًفا معتاًدا لزمها الوضوء, وأما دم استحاضتها فال يوجب وضوًءا. 

السلس, فصاحب سلس البول, أو الريح, الصحيح فيه أنه ال بمعنى أهنا كصاحب 

 ينتقض وضوؤه إال بحدث مغاير لما يعاين منه.
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 تغسل املستحاضة لكل صالة: 

 :إلى أقوال اختلف العلماء يف حكم اغتسال المستحاضة لكل صالةو

أهنا تغتسل لكل صالة روي هذا القول عن ابن عمر وابن الزبير وعلي وابن  :األول

 . اس عب

إلى أنه ال يجب استصحابًا للرباءة األصلية, وذكروا العلماء ذهب جمهور  :الثاين 

 أن القول بالغسل يحتاج إلى دليل ثابت, وما جاء من أحاديث ال تثبت.

  
ُّ
َماُم اْلَبْيَهِقي َوَقْد َرَواُه (: 142/  2معرفة السنن واآلثار )يف   َقاَل اْْلِ

ُد ْبُن إِْسَحاَق    ُمَحمَّ
ِّ
, َعْن ُعْرَوَة, َعْن َعائَِشَة, َعِن النَّبِي ْهِريِّ , َعِن الزُّ  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصْبِن َيَسار 

 .«َفَأَمَرَها بِاْلُغْسِل لُِكلِّ َصاَلةٍ » فيه:

َواَياِت َعنُْه. , إِْحَدى الرِّ ْهِريِّ , َعِن الزُّ  َوَكَذلَِك َرَوى ُسَلْيَماُن ْبُن َكثِير 

ِحيُح ِرَواَيُة الْ  ًة َواِحَدًة, َوالصَّ , َوَلْيَس فِيَها اأْلَْمُر بِاْلُغْسِل إاِلَّ َمرَّ ْهِريِّ ُجْمُهوِر, َعِن الزُّ

َح َعْن ُكلِّ  َشَة, َوَصحَّ
ُثمَّ َكاَنْت َتْغَتِسُل ِعنَْد ُكلِّ َصاَلة  َصِحيًحا, َعْن ُعْرَوَة, َعْن َعائِ

 ُضوَء لُِكلِّ َصاَلة .َواِحد  مِنُْهَما َأنَُّه َكاَن َيَرى َعَلْيِهَما اْلوُ 

 هـا َوَقْد َرَوى اأْلَْمَر بِاْلُغْسِل لُِكلِّ َصاَلة  مِْن َأْوُجِه ُأَخَر ُكلَُّها َضِعيَفٌة.

يف شرح معاين اآلثار, إلى أن هذه األحاديث ليست  وذهب اْلمام الطحاوي 

 بضعيفة, ولكنها منسوخة.

نسخها, وأما مع توارد علماء والقول بالنسخ يحتاج إلى ثبوهتا, قبل أن نقول ب

 العلل على تضعيفها, فال عربة بتصحيحها. 

, إما يف المتون, وإما يف األسانيد, ونكارة   خطأ  ألن باب العلل غالًبا ما يكون عن 

 ومثل هذه ال تصلح يف باب الشواهد والمتابعات.

 ذهب بعضهم إلى وجوب الغسل لكل صالة. :الثالث
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 مة قال شيخ اْلسالم ابن تي (21/420كما يف المجموع :) َِّواْلُغْسُل لُِكل

 
َ
ِة اأْلَْرَبَعِة َوَغْيِرِهْم إَذا َقَعَدْت َأيَّاًما َمْعُلوَمًة ِهي ؛ َلْيَس بَِواِجِب ِعنَْد اأْلَئِمَّ  َصاَلة  ُمْسَتَحبٌّ

مَّ َصلَّْت َوَصاَمْت فِي َهِذِه َأيَّاُم اْلَحْيِض ُثمَّ اْغَتَسَلْت َكَما َتْغَتِسُل َمْن اْنَقَطَع َحْيُضَها ثُ 

ْستَِحاَضِة. 
ِ
 اال

َلَواِت اْلَخْمِس ِعنَْد اْلُجْمُهوِر   مِْن الصَّ
َأ ِعنَْد ُكلِّ َصاَلة  َبْل اْلَواِجُب َعَلْيَها َأْن َتَتَوضَّ

 َوَأْحَمد. 
ِّ
افِِعي  َكَأبِي َحنِيَفَة َوالشَّ

ا َمالٌِك َفِعنَْدُه َلْيَس َعَلْيَها وُ  ْستَِحاَضِة اَل َينُْقُض َوَأمَّ
ِ
ُضوٌء َواَل ُغْسٌل َفإِنَّ َدَم اال

 اْلُوُضوَء ِعنَْدُه اَل ُهَو َواَل َغْيُرُه مِْن النَّاِدَراِت. 

 
َّ
َأَمَر اْلُمْسَتَحاَضَة َأْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَقْد اْحَتجَّ اأْلَْكَثُروَن بَِما فِي التِّْرمِِذيِّ َوَغْيِرِه َأنَّ النَّبِي

أَ   اهـلُِكلِّ َصاَلة .  َتَتَوضَّ

  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

ال يتابع "قال البخاري: والحديث ضعيف, من طريق شريك وثابت األنصاري,  

 المستحاضة تدع الصالة.أن , أي "عليه

 أن المستحاضة ال يجب عليها الغسل لكل صالة. :فتلخص لنا

م قال: تغتسل يف ظهر كل العل وال يجب عليها الغسل يف كل يوم؛ ألن بعض أهل

 وال يجب عليها الوضوء لكل صالة., كما روي عن عائشة  يوم

وإنما يجب غليها الغسل إذا طهرت من حيضتها, ألن الروايات التي فيها: 

 , يف حق الطهر من الحيض.«اغتسلي»

ويحب عليها الوضوء إذا أرادت أن تصلي وقد انتقض وضوؤها بغير دم 

 والحمد هلل رب العالمين., واهلل أعلملقول الراجح, االستحاضة, هذا هو ا

       



   

  

539 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 أحكام المستحاضة

إِنَّ َفاطَِمَة بِنَْت َأبِي ُحَبْيٍش َكاَنْت ُتْسَتَحاُض، َفَقاَل »َقاَلْت:  َعْن َعائَِشَة ) – 137

اَلةِ،  إِنَّ َدَم اْلَحْيِض َدٌم َأْسَوُد ُيْعَرُف، َفإَِذا َكانَ » :ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوُل اهَّللِ  َذلَِك َفَأْمِسكِي ِمَن الصَّ

ئِي، َوَصلِّي َحُه اْبُن ِحبَّاَن,  .(1)«َفإَِذا َكاَن اْْلَخُر َفَتَوضَّ , َوَصحَّ ُّ
َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوالنََّسائِي

  (.َواْلَحاكُِم, َواْسَتنَْكَرُه َأُبو َحاتِم  

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان أوصاف دم الحيض

دم على تصحيح ابن حبان, حاتم مق يواستنكار أبحديث ضعيف كما ترى وال

ثم إن األحاديث يف الصحيحين وغيرها رد الحائض إلى عادهتا ال إلى  والحاكم.

 اللون ونحوه, واهلل أعلم .

 .: أي أنه يتميز عن غيره من الدماء بأنه دم أسود«إن دم الحيض دم أسود»قوله: 

 .تهأي بصفا :«ُيْعَرف»قوله: 

و كالماء أي أنه إلى السواد الغامق, بخالف دم االستحاضة, فإنه إلى الَحَمار, أ

 , بكسر الراء, أي أن فيه رائحة كريهة."ُيعِرف"ويف رواية:  المتبقي من غسيل اللحم.

بَِضمِّ َحْرِف : «ُيْعَرُف » قوله:(: 147/ 1يف سبل السالم) قال اْلمام الصنعاين 

اِء: َأْي َلُه َعْرٌف َوَرائَِحٌة. اْلُمَضاَرَعِة َوَكْس  اِء: َأْي َتْعِرُفُه النَِّساُء.َوقِيَل:  ِر الرَّ  بَِفتِْح الرَّ

                                                           

دوا خال ابن وزا (417)والحاكم  (,1347)وابن حبان  (,212)والنسائي  (,274)أخرجه أبو داود ( 1)

. "وهو منكر ,ولم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية"قال أبو حاتم: «. فإنما هو عرق»حبان: 

(, ويف صحيح أبي 204وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف اْلرواء )وأشار إلى إعالله النسائي. 

 .  (274 ,273داود )
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 (: 1/330أيًضا يف نيل األوطار) وقال الشوكاين 

َواَيَة:  ِة : بَِضمِّ َحْرِف اْلُمَضاَرَعِة َوُسُكوِن اْلَعْيِن اْلُمْهَملَ «ُيْعَرُف »َوَهَذا ُيِفيُد َأنَّ الرِّ

اِء: َأْي َلُه َرائَِحٌة َتْعِرُفَها النَِّساُء. اِء, َوَقْد ُرِوَي بَِكْسِر الرَّ  َوَفْتِح الرَّ

إذا حصلت الحيضة ووقعت, بمعنى : «فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة»قوله: 

 فأمسكي عن الصالة, وأما بقية األوقات التي هي دم استحاضة فصلي.

فتوضئي  ملسو هيلع هللا ىلصلكن هل يلزم من قوله : «وصلي فإذا كان اْلخر فتوضئي»قوله: 

وصلي, الوضوء لكل صالة, كما ذهب إليه الجمهور؟ الذي يظهر أن ذلك ال يلزم, 

 ., واهلل أعلم كما تقدم
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 المستحاضة تتوضأ لكل صالة 

ِمْرَكٍن،  لَِتْجِلْس فِي»: ِعنَْد َأبِي َداُودَ  َوفِي َحِديِث َأْسَماَء بِنِْت ُعَمْيس  ) – 130

َفإَِذا َرَأْت ُصْفَرًة َفْوَق اْلَماِء، َفْلَتْغتَِسْل لِلظُّْهرِ َواْلَعْصرِ ُغْساًل َواِحًدا، َوَتْغَتِسْل لِْلَمْغرِِب 

ْأ فِيَما َبْيَن َذلَِك    (.(1)«َواْلِعَشاِء ُغْساًل َواِحًدا، َوَتْغتَِسْل لِْلَفْجرِ ُغْساًل، َوَتَتَوضَّ

   الشرح: 

 .لمصنف الحديث لبيان مسألة مهمة وهو غسل المستحاضة عند كل صالةساق ا

, وتزوجت بعده زوج جعفر بن أبي طالب : «أسماء بنت عميس »قوله: 

, وهي أم محمد بن أبي بكر بعلي بن أبي طالب  ت, ثم تزوجأبا بكر الصديق 

. 

عن الزهري والحديث غير محفوظ, قال البيهقي: هكذا رواه سهيل بين أبي صالح 

عن عروة, واختلف عليه فيه, والمشهور رواية الجمهور عن الزهري عن عروة عن 

انتهى  رواية ذلك عن ابن أبي مليكة عن أم حبيبة بنت حجش كما مضى, عائشة 

 كالمه. فالظاهر واهلل أعلم أن هذا الحديث غير محفوظ.

وهو بما يسمى هو مكان يغسل فيه الثياب, المركن:  «لتجلس يف مركن»قوله: 

 عندنا بالمْصَبنة, اْلناء الواسع الذي تغسل فيه الثياب.

لم تَر دًما أسوًدا يعرف, وإنما رأت  :أي «فإذا رأت صفرت فوق الماء»قوله: 

 صفرة, كغسيل اللحم.

بمعنى أهنا مستحاضة, وهل : «فلتغتسل للظهر والعصر غساًل واحًدا»قوله: 

                                                           

ام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند وصححه اْلموسنده صحيح. (, 204)أخرجه أبو داود ( 1)

(1230.)  
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 الغسل هنا للوجوب, أم لالستحباب؟

 .الجمهور على أن الغسل لالستحباب

هذا من يسرية هذا الدين, فإهنا كانت تغتسل لكل فوعلى القول بتصحيح الحديث 

 صالة, فشق عليها ذلك, فأمرها أن تغتسل ثالثة أغسال يف اليوم والليلة فقط.

أن الغسل يتم بين الصالتين  :أي «وتغتسل للمغرب والعشاء غساًل واحًدا»قوله: 

والمغرب, وال بين العشاء  معهما الجمع, فال يجوز الجمع بين العصر التي يجوز

 وإنما يكون الجمع بين العشاءين, وبين صاليت العشي.والفجر, 

 ألنه صالة منفصلة.: «وتغتسل للفجر غساًل »قوله: 

 تتوضأ إذا أرادت أن تصلي نفاًل ال فرًضا. :أي «وتتوضأ فيما بين ذلك»قوله: 

 .ر محفوظ, كما بينا ذلك يف تخريج الحديثلكن الحديث معل وغي

 ولم يصح عن النبي  ( :234/  2المجموع شرح المهذب ) وقال النووي يف

أنه أمرها بالغسل اال مرة واحدة عند انقطاع الحيض وهو قوله صلي اهلل عليه  ملسو هيلع هللا ىلص

وسلم )إذا أقبلت الحيضة فدعى الصالة وإذا أدبرت فاغتسلي( أو ليس يف هذا ما 

كرار الغسل واما االحاديث الواردة يف سنن ابى داود والبيهقي وغيرهما ان يقتضي ت

 اهـ  أمرها بالغسل لكل صالة فليس فيها شئ ثابت . ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وأما حديث حمنة بنت جحش الذي يأيت يف الباب بعد فقد قال اْلمام أحمد يف نفسي 

 مد بن عقيل ضعيف . فيه شيء قاله أبو داود, مع زيادة أنه من طريق عبد اهلل بن مح

( 2/01هذا حتى ال يغرت بكالم الشيخ األلباين يف صحيح سنن أبي داود ) :قلت

 جماعة صححه الذي عقيل ابن حديث عن – النووي أي –ومن الغريب أنه غفل 

  اهـ . نفسه النووي ومنهم
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 المستحاضة تتحرى أيام عادتها

ُكنُْت ُأْسَتَحاُض َحْيَضًة َكبِيَرًة َشِديَدًة, "َقاَلْت:  َوَعْن َحْمنََة بِنِْت َجْحش  ) – 140

  
َّ
ْيَطاِن، َفَتَحيَِّضي ِستََّة َأيَّاٍم، » :َفَقاَل , "َأْسَتْفتِيهِ   ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَتْيُت النَّبِي َما ِهَي َرْكَضٌة ِمَن الشَّ إِنَّ

ًة َوِعْشرِيَن، َأْو َثاَلَثًة َوِعْشرِيَن، َأْو َسْبَعًة، ُثمَّ اْغَتِسِلي، َفإَِذا اْسَتنَْقْأِت َفَصلِّي َأْرَبعَ 

َوُصوِمي َوَصلِّي، َفإِنَّ َذلَِك ُيْجِزُئَك، َوَكَذلَِك َفاْفَعِلي َكَما َتِحيُض النَِّساُء، َفإِْن َقِويِت 

ِلي اْلَعْصَر، ُثمَّ َتْغَتِسِلي ِحيَن َتْطُهرِيَن َوُتَصلِّينَ  رِي الظُّْهَر َوُتَعجِّ الظُّْهَر  َعَلى َأْن ُتَؤخِّ

رِيَن اْلَمْغرَِب  ِليَن[َواْلَعْصرِ َجِميًعا، ُثمَّ ُتَؤخِّ اْلِعَشاِء، ُثمَّ َتْغَتِسِليَن َوَتْجَمِعيَن َبيَْن  (1)]َوُتَعجِّ

اَلَتْينِ  ينَ (2)الصَّ ْبِح َوُتَصلِّ َوُهَو َأْعَجُب اَْلَْمَرْيِن »َقاَل:  .«، َفاْفَعِلي. َوَتْغَتِسِليَن َمَع الصُّ

نَُه اْلُبَخاِريُّ  .(3)«يَّ إِلَ  , َوَحسَّ َحُه التِّْرمِِذيُّ , َوَصحَّ َّ
 .(َرَواُه اْلَخْمَسُة إاِلَّ النََّسائِي

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لتتمة أحكام الباب

                                                           

 زيادة ليست يف المخطوط. (1)

 ."الّصلوتين"يف المخطوط  (2)

, وهو حديث (430/ 4)وأحمد  (,420)وابن ماجه  (,127)والرتمذي  (,270)أخرجه أبو داود ( 3)

عفه أبو حاتم : وض(2/44) قال ابن رجب يف الفتحضعيف يف سنده عبد اهلل بن محمد بن عقيل. 

 ,ونقل االتفاق على تضعيفه. من جهة عبد اهلل بن محمد بن عقيل ,الرازي, والدارقطني وابن مندة

وقال مرة:  ,وقال: ليس بشيء ,ولم يأخذ به ,والمعروف عن اْلمام أحمد أنه ضعفه ,فإنه تفرد بروايته

نفسي منه شيء. ولكن  وقال مرة: يف ,وأقوى إسناًدا ,ليس عندي بذلك. وحديث فاطمة أصح منه

واألخذ به. وقد أنكره ابن المنذر أيًضا  ,ذكر أبو بكر الخالل أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة

ومنكر متنًا كما ترى. , والصحيح أن الحديث ضعيف سنًداقال أبو محمد سدده اهلل: يف األوسط. 

نا الحجوري حفظه اهلل يف تحقيق (, وضعفه شيخ177وحسنه يف اْلرواء اْلمام األلباين رحمه اهلل )

 (.71السنن الصغرى للبيهقي )
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حمنة بنت جحش األسدية, أخت أم المؤمنين  :«عن حمنة بنت جحش»قوله: 

كانت تسقي العطشى, وتحمل زينب, كانت من المبايعات, وشهدت أحدا, ف

  .الجرحى, وتداويهم

 عقيل وهو ضعيف. قال ابن رجب يف الفتحمحمد بن عبد اهلل بن والحديث فيه 

: وضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن مندة, ونقل االتفاق على (304)

تضعيفه. من جهة محمد بن عبد اهلل بن عقيل, فإنه تفرد بروايته, والمعروف عن 

م أحمد أنه ضعفه, ولم يأخذ به, وقال: ليس بشيء, وقال مرة: ليس عندي اْلما

بذلك. وحديث فاطمة أصح منه, وأقوى إسناًدا, وقال مرة: يف نفسي منه شيء. ولكن 

ذكر أبو بكر الخالل أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة, واألخذ به. وقد أنكره 

 ابن المنذر أيًضا يف األوسط. 

 سدده اهلل تعاىل: قال أبو حممد 

 أن الحديث ضعيف سنًدا, ومنكر متنًا كما ترى. والصحيح 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن : «كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة»قوله: 

المراد من هذا القول أن استحاضتها تنقطع, وليست مستمرة, ولكنها ربما تشتد عليها 

ُكنُْت "ية أبي داود قالت: االستحاضة حتى يخرج منها الدم الكثير, كما يف روا

 
ِ
َأْسَتْفتِيِه َوُأْخبُِرُه, َفَوَجْدُتُه فِي  ملسو هيلع هللا ىلصُأْسَتَحاُض َحْيَضًة َكثِيَرًة َشِديَدًة, َفَأَتْيُت َرُسوَل اهلل

, إِنِّي اْمَرَأٌة ُأْسَتَحاُض َحْيَضًة َكثِيرَ 
ِ
ًة َبْيِت ُأْختِي َزْينََب بِنِْت َجْحش  َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

ْوَم. َفَقاَل:  اَلَة َوالصَّ ُه »َشِديَدًة, َفَما َتَرى فِيَها َقْد َمنََعْتنِي الصَّ َأْنَعُت َلِك اْلُكْرُسَف، َفإِنَّ

مَ  . َفَقاَلْت: ُهَو َأْكَثُر مِْن «َفاتَِّخِذي َثْوًبا». َقاَلْت: ُهَو َأْكَثُر مِْن َذلَِك. َقاَل: «ُيْذِهُب الدَّ

الَِك إِنََّما َأثُ ذَ   أي يسيل الدم مني سيالًنا.: "أثج ثًجا"ومعنى قولها:  . "جُّ َثجًّ

, كما سؤال أهل العلم, امتثااًل ألمر اهلل فيه:  «استفتيه ملسو هيلع هللا ىلصفأتيت النبي »قوله: 
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 .{ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ             ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}قال تعالى: 
وا إال أن الواجب على المسلمين, أن يأخذوا دينهم من العلماء, وأال يعملفيه: و

 بدليل, ال سيما يف المسائل النازلة.

 وأما المسائل الغير نازلة فقد تكون معلومة ضرورة عند كثير من المسلمين.

قد تكون يف بعض النساء بسبب الشيطان, : «إنما هي ركضة من الشيطان»قوله: 

كون عند بعض النساء بسبب بعض األمراض, ال سيما إذا كانت صغيرة يوقد 

 ًئا يف فرجها, فربما يؤدي إلى مثل ذلك واهلل المستعان.واستدخلت شي

ويف هذه األيام يكثر النزيف واالستحاضة يف النساء من استخدام موانع الحمل, أو 

 من سقط يحصل, مما يؤدي إلى حصول االستحاضة فيها.

, إما باستخدام الغسيل, أو بالكي, أو بنحو ذلك مما وربما تشفى بإذن اهلل 

 حاضة, والنزيف التي حصل لها من ذلك.يوقف االست

جمهور أهل العلم إلى أن فرتة الحيض هبذا استدل : «فتحيضي ستة أيام»قوله: 

 .ههي ستة أيام, أو سبعة أيام, والصحيح أن ال حد ألكثر مدة للحيض, وال ألقل

 ہ}: أمر بذلك, قال اهلل  غسل الحيض, ألن اهلل  :أي «ثم اغتسلي»قوله: 

 .{ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھھ ہ ہ
على أن الشهر يكون ثالثين يوًما, أو : «فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين»قوله: 

 ستتحيض ستة أيام. اباعتبار أهن

 على أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوًما.: «أو ثالثة وعشرين»قوله: 

 ًما.أو باعتبار إذا كانت ستتحيض سبعة أيام, فإهنا ستصلي ثالثة وعشرين يو

ففي الصحيحين من حديث ُأمِّ الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوًما, وقد ثبت أن 

 َسَلَمَة 
َّ
ا َمَضى تِْسَعٌة َوِعْشُروَن َيْوًما, َغَدا َأْو  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي آَلى مِْن نَِسائِِه َشْهًرا, َفَلمَّ
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ْهَر َيُكوُن تِْسَعًة َوِعْشرِيَن »َفَقاَل: َراَح َفِقيَل َلُه: إِنََّك َحَلْفَت َأْن اَل َتْدُخَل َشْهًرا,  إِنَّ الشَّ

 .(1)«َيْوًما

يف زمن استحاضتك؛ ألهنا ليست مانعة للصيام  :أي «وصومي وصلي»قوله: 

فقد أخرج ابن أبي شيبة يف  وللصالة, بل وإن كان لها زوج جاز له أن يعاشرها

 .( عن عكرمة أن المستحاضة يأتيها زوجها 14042المصنف )

 وعطاء والزهري وحماد وغيرهم. روى عن علي و

 بينما ذهب اْلمام أحمد إلى أنه ال يجوز له ذلك؛ إال إذا خشي على نفسه العنت. 

قالت المستحاضة ال يأتيها  عائشة عن  :(14040يف مصنف ابن أبي شيبة )و

زوجها, وعن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن يأيت الرجل امرأته وهي مستحاضة, 

إال إذا طالت هبا االستحاضة, حتى قال الحكم والشعبي: ال يغشاها وال تصوم, و

 احتاج إلى زوجته, والجمهور على جواز ذلك مطلًقا, وهو الصحيح.

 يكفيك التحيض بستة أيام, أو سبعة أيام. :أي «فإن ذلك يجزُئك»قوله: 

 ,يجوزأي برتك ما يجب وفعل ما  :«وكذلك فافعلي كما تحيض النساء»قوله: 

َأنَّ اْلَيُهوَد َكاُنوا إَِذا َحاَضِت اْلَمْرَأُة فِيِهْم لَْم ُيَؤاكُِلوَها، »: ففي حديث أنس بن مالك 

َفأَْنَزَل اهَّللُ َتَعالَى  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلْم ُيَجاِمُعوُهنَّ فِي اْلُبُيوِت َفَسَأَل َأْصَحاُب النَّبِيِّ 

إَِلى آِخرِ  [222ة: ]البقر {ڻ ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ}

 .(2)«اْصنَُعوا ُكلَّ َشْيٍء إَِلَّ النَِّكاَح : »ملسو هيلع هللا ىلصاْْلَيِة، َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ 

الظهر وتعجلي العصر، ثم تغتسلي حين  تؤخريفإن قويت إلى أن »قوله: 

 .تقدم أنه ليس على الوجوب :«رين، وتصلي الظهر والعصر جميًعاتطه

                                                           

 (.2202(, ومسلم )1010البخاري )( 1)

 (.302أخرجه مسلم )( 2)
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يسمى عند الفقهاء بالجمع وهذا : «ن العشاءثم تؤخرين المغرب وتعجلي»قوله: 

بمعنى أهنا تصلي الظهر يف آخر وقت الظهر, وتصلي العصر يف أول وقت  الصوري.

 العصر, وتصلي المغرب يف آخر وقت المغرب, وتصلي العشاء يف أول وقت العشاء.

 أن هذا على التخيير. :أي «وتجمعين بين الصالتين فافعلي»قوله: 

 ألهنا صالة منفردة.: «ن مع الصبح وتصلينوتغتسلي»قوله: 

و اغتسلت لكل ألن فيه الرخصة, إذ أهنا ل: «وهو أعجب اَلمرين إلي»قوله: 

 لكن الحديث كما ترى ضعيف ال تقوم بمثله حجة.  صالة شق ذلك عليها.

, ال سيما إن لم يأخذ الباحث وأقوال الفقهاء يف هذه المسألة كثيرة, فربما يضطرب

من أهل  هتعالى, وغير , وهو مروي عن اْلمام الشافعي يه البيهقي بما ذهب إل

 ., واهلل الموفقتضعيف هذه الروايات جميًعاالعلم, ب
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 َتَحُيْض الُمْسَتَحاَضة

   --: َأنَّ ُأمَّ َحبِيبََة بِنَْت َجْحش  --َوَعْن َعائَِشَة ) – 141
ِ
َشَكْت إَِلى َرُسوِل اهلل

مَ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَكاَنْت َتْغَتِسُل  ,«ُاْمُكثِي َقْدَر َما َكاَنْت َتْحبُِسِك َحْيَضُتِك، ُثمَّ اْغَتِسِلي», َفَقاَل: الدَّ

 (.ُمْسلِمٌ  َرَواهُ  .(1)«ُكلَّ َصاَلة  

 لِْلُبَخاِريِّ ) – 142
ئِي لُِكلِّ َصاَلةٍ »: َوفِي ِرَواَية  َبِي َداُوَد َوَغْيِرِه مِْن  .«َوَتَوضَّ

ِ
 أل

َ
َوِهي

  (.(2)ه  آَخَر َوْج 

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان التحيض بما تعلم من أيامها

 .وقد تقدم الكالم على بعض فقراتههذا الحديث هو العمدة, و

ستحاضة, وعدم انقطاع الدم دم اال :أي «الدم ملسو هيلع هللا ىلصشكت إلى رسول اهَّلل »قوله: 

لكن المعنى شكت وليس معنى ذلك أهنا ذهبت تشكو الدم حتى تخاصم فيه, و, منها

 من نزوله, وكيف تفعل إذا حصل لها هذا الحال.

وذلك ألهنا كانت مميزة : «فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك»قوله: 

 لحيضتها, فتمكث قدرها من األيام والليال.

 أي للحيضة.: «ثم اغتسلي»قوله: 

 .«فكانت تغتسل لكل صالة»قوله: 

 ( 47 /2قال ابن رجب يف فتح الباري):  وقد اختلف العلماء: هل يجب

الغسل عليها لكل صالة؟ على قولين, وأكثر العلماء: على أن َذلَِك ليس بواجب. 

                                                           

 .(334)أخرجه مسلم ( 1)

 .(227)أخرجه البخاري ( 2)
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 إن شاء اهلل تعالى. -وربما تذكر المسألة مستوفاًة فيما بعد 

وكذلك اختلفوا: هل يجب عليها غسل الدم والتحفظ والتلجم عنَد كل صالة؟ 

 أحمد. وفيه قوالن, هما روايتان عن

وربما يرجع هذا االختالف إلى االختالف المشهور: يف أن األمر المطلق: هل 

 يقتضي التكرار, أم ال؟ وفيه اختالف مشهور.

أنه ال يقتضي التكرار لكل صالة؛ فإن األمر االغتسال, وغسل  لكن األصح هنا:

رار لم يقتضه الدم إنما هَو معلق بانقضاء الحيضة وإدبارها, فإذا قيل: إنه يقتضي التك

 هإال عنَد إدبار كل حيضة فقط. ا

, يف أمر لم تؤمر , نقاًل لفعل أم حبيبة هذه الزيادة التي هي من قول عائشة و

 , وإنما فعلته من نفسها.ملسو هيلع هللا ىلصبه من النبي 

, وقد حكم العلماء ملسو هيلع هللا ىلصرجت الزيادة يف األحاديث, فجعلت من قول النبي دْ ثم أُ 

 الخلط بين الروايات.بضعفها, فبسبب هذا اْلدراج وقع 

, والمتطوع ملسو هيلع هللا ىلصوالصحيح أن غسلها لكل صالة كان تطوًعا منها, وليس بأمر النبي 

 قد يفعل ما يريد مما ال يصل به إلى المخالفة الشرعية, أو البدعة.

, ملسو هيلع هللا ىلصيف زمن النبي  كانت تغتسل لكل صالة من نفسها فإن استدل مستدل وقال:

 واطلع عليه, فهو شرع. ملسو هيلع هللا ىلص عصر النبي والقاعدة المتقررة عندنا أن ما جرى يف

من حيث أنه مستحب, ال من حيث أنه واجب, كما اطلع النبي  افقد يكون شرعً 

, بعد كل وضوء, ولم تكن الصالة واجبة, فكذلك على صالة بالل بن رباح  ملسو هيلع هللا ىلص

, ورأى أن األمر فيه فسحة, ويجوز اطلع على فعل أم حبيبة بنت جحش  ملسو هيلع هللا ىلصلعله 

ا نظافة, وإما تطوًعا وال حرج يف ذلك, ما لم يصل األمر إلى حد لها أن تغتسل إم

 ملسو هيلع هللا ىلص, فسرتى أن النبي ملسو هيلع هللا ىلصالوجوب, فإذا أوجبت على نفسها أمًرا لم يشرعه النبي 
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سينكر ذلك, كما أنكر على الثالثة الذين هموا باالنقطاع من أجل العبادة, فقال النبي 

 .«من رغب عن سنتي فليس مني»: ملسو هيلع هللا ىلص

هذه الرواية معلولة, تكلم و: «وتوضئي لكل صالة»للبخاري: ويف رواية قوله: 

 جماهير أهل العلم.أهنا لم تثبت, مع أن عليها عليها أهل العلم بما مؤداه 

 , ونقله ابن عبد الرب وإنما نرجحه يف هذا ما ذهب إليه اْلمام مالك بن أنس 

ها المرض, واهلل أنه ال ينتقض وضوؤها, إال بناقض غير دم االستحاضة الذي سبب ل

  أعلم.

 ( 01/ 2قال ابن رجب يف فتح الباري):  :وقال: قاَل أبو معاوية يف حديثه

  .وقال: ))توضئي لكل صالة, حتى يجيء َذلَِك الوقت((

أن َهذا مِن قول عروة, كذلك خرجه البخاري يف ))كِتاِب: الوضوء((  والصواب:

فذكر الحديث, وقال يف آخره: قاَل:  َعن محمد بِن سالم, َعن أبي معاوية, َعن هشام

 .وقال أبي: ))ُثمَّ توضئي لكل صالة حتى يجيء َذلَِك الوقت((

أدبرت فاغسلي  وكذلك رواه يعقوب الدورقي, َعن أبي معاوية, ويف حديثه: ))فإذا

قاَل هشام: قاَل أبي: ))ُثمَّ توضئي لكل صالة حتى يجيء َذلَِك  .الدم, ُثمَّ اغتسلي((

 .الوقت((

وخرجه إسحاق بن راهويه, عن أبي معاوية, وقال يف حديثه: قاَل هشام: قاَل أبي: 

 .))وتوضئي لكل صالة حتَّى يجيء َذلَِك الوقت((

وقال يف آخر الحديث:  -وكذلك روى الحديث عيسى بِن يونس, َعن هشام, 

 .وقال هشام: ))تتوضأ لكل صالة((

 ضئي لكل صالة(( رواهاأن لفظة: ))تو :وذكر الدارقطني يف ))العلل((

َعن هشام: أبو حنيفة وأبو حمزة السكري ومحمد بِن عجالن ويحيى بن  - اأيًض  -
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 سليم.

وكذلك رواه أبو عوانة, َعن هشام, ولفظ حديثه: ))المستحاضة تدع الصالة  قلت:

 ., وتتوضأ لكل صالة((اواحدً  أيام أقرائها, وتغتسل غساًل 

 ( مدرجة يف الحديث مِن قول عروة.قلت: والصواب: أن لفظة ))الوضوء(

وكذلك روى مالك, َعن هشام, َعن أبيه, أنه قاَل: ))ليَس على المستحاضة إال أن 

 ., ُثمَّ تتوضأ بعد َذلَِك لكل صالة((اواحدً  تغتسل غساًل 

 واألمر عندنا على حديث هشام, َعن أبيه, َوهَو أحب ما سمعت إلي.قاَل مالك: 

ضوء عليها عند مالك على االستحباب دوَن الوجوب. قاَل والوقاَل ابن عبد الرب: 

: ))فإذا ذهب - ملسو هيلع هللا ىلص -وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول اهلل 

 اهـ .اقدرها فاغتسلي وصلي(( , ولم يذكر وضوءً 
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 الكدرة والصفرة القول في

ْفَرَة بَْعَد الطُّْهرِ ُكنَّا »َقاَلْت:  -  - َوَعْن ُأمِّ َعطِيَّةَ ) –  143 ََل َنُعدُّ اْلُكْدَرَة َوالصُّ

, َوَأُبو َداُوَد َواللَّْفُظ َلهُ  .(1)«َشْيًئا  (.َرَواُه اْلُبَخاِريُّ

  الشرح: 

وهو تغير لون الدم من ساق المصنف الحديث لبيان حكم الصفرة والكدرة, 

 .صفرار, وغير ذلكاالالحيض إلى 

, ملسو هيلع هللا ىلصنسيبة األنصارية, إحدى المبايعات للنبي  هي: «وعن أم عطية »قوله: 

 , ولها غير ذلك من الفضائل والشمائل.وهي التي تولت غسل ابنته زينب 

عند جماهير  القول له حكم الرفع وهذا, ملسو هيلع هللا ىلصكنا: أي يف عهد النبي : «كنا»قوله: 

، َواْلُقْرآُن ُكنَّا َنْعِزُل », َقاَل: كما جاء يف الصحيحين من حديث َعْن َجابِر  , العلماء

 .(2)«َلْو َكاَن َشْيًئا ُينَْهى َعنُْه َلنََهاَنا َعنُْه اْلُقْرآنُ », َزاَد إِْسَحاُق, َقاَل ُسْفيَاُن: «َينِْزُل 

 قول الصحابي أمرنا بكذا, أو هنينا عن كذا, فإنه يف حكم المرفوع؛ ألن اآلمر مثلهو

 .ملسو هيلع هللا ىلصحمد لهم م والناهي

 هي التغير يف لون الدم. الكدرة:  «َل نعد الكدرة والصفرة»قوله: 

 هي ميل لون الدم إلى مثل غسيل اللحم.الصفرة: 

 حكم الكدرة والصفرة: يف رواية البخاري: ال نعدها شيئًا, بدون ذكر بعد الطهر.

اْلمام أن بالشذوذ, وذلك  أعلت, وقد «بعد الطهر شيًئا»ويف رواية أبي داود: 

 الحديث, لعلة فيها. البخاري إنما تركها مع إخراجه ألصل

                                                           

 , وتقدم أهنا من قول عروة.(300)وأبو داود  (,324)أخرجه البخاري ( 1)

 (.1440م )(, ومسل2207أخرجه البخاري )( 2)
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 ( 124/ 2قال ابن رجب يف فتح الباري):  وظاهر َهذا السياق: يدل على أن

رواية أيوب, َعن محمد مثل رواية قتادة, َعن أم الهذيل, وأن فيها َهذِه اللفظة: ))بعد 

 .الطهر((

 مَع أن شعبة كاَن يقول: ))مثله(( ليَس بحديث, يشير إلى أنَُّه َقد يقع التساهل يف

 ه ا لفظه.

  :حكم الكدرة والصفرة 

 ( 04/ 1قال الخطابي يف معالم السنن):  اختلف الناس يف الصفرة والكدرة

 أنه قال ليس ذلك بحيض وال ترتك لها الصالة 
ّ
بعد الطهر والنقاء فروي عن علي

 ولتتوضأ ولتصلي. وهو قول سفيان الثوري واألوزاعي.

 غتسلت وصلت به قال أحمد بن حنبل.وقال سعيد بن المسيب إذا رأت ذلك ا

وعن أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة أو الكدرة يوما أو 

 يومين ما لم يجاوز العشرة فهو من حيضتها وال تطهر حتى ترى البياض خالصا.

واختلف قول أصحاب الشافعي يف هذا فالمشهور من مذهب أصحابه أهنا إذا رأت 

لكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم يجاوز خمسة عشر يوما فإهنا حيض. الصفرة أو ا

وقال بعضهم إذا رأهتا يف أيام العادة كان حيضا وال يعتربها فيما جاوزها, فأما البكر إذا 

فقهاء حيضا وهو رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإهنما ال تعدان يف قول أكثر ال

اب الشافعي حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة وقال بعض أصح, قول عائشة وعطاء

 اهـ حكم الحيض.

 فتلخص لنا أن للعلماء ثالثة أقوال: 

 .لهذا الحديث اأهنا بعد الطهر ال تعد شيئً  األول:

سواء كانت قبل الحيض, أو يف رة والصفرة ال ُتعد شيًئا مطلًقا, ن الكدأالثاين: 
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 .يث وهذا قول قوي لظاهر الحد أو يف أواخر ,هاوسط

أن الصفرة والكدرة ال ُتعد شيًئا إذا كانت يف أواخر الحيض, فإذا ولى الثالث: 

الحيض, ولم يبَق إال الصفرة والكدرة, فإهنا تغتسل وتصلي, وهذا هو أظهر األقوال, 

وأما القول , تأيت بعد الطهر, فقد تتصل بالحيضإذ أنه ال يلزم أن الصفرة  اهلل أعلم.و

ُكنَّا »قاض على هذه المسألة, َقاَلْت:  قايا دم, فحديث أم عطية بأنه لعله أن يكون ب

ْفَرَة َشْيئًا  .«َلَ َنُعدُّ الُكْدَرَة َوالصُّ

 ( 127/ 2قال ابن رجب يف فتح الباري):  وقد قاَل أكثر السلف: إهنا إذا

رأت صفرة أو كدرة بعد الغسل أو بعد الطهر فإهنا تصلي, وممن روي َذلَِك َعنُه: 

لنخعي, ومحمد ابن شة, وسعيد بِن المسيب, وعطاء, والحسن, وإبراهيم اعائ

 وحديث أم عطية يدل على َذلَِك., الحنيفة وغيرهم

: الذي يظن فيه المخالفة لهذه اللفظة, وهو أن عائشة  وأما حديث عائشة 

َرَجِة فِيَها الُكْرُسُف فِ » ْفَرُة، َفتَُقوُل: َوُكنَّ نَِساٌء َيْبَعثَْن إَِلى َعائَِشَة بِالدُّ َلَ َتْعَجْلَن »يِه الصُّ

َة الَبْيَضاءَ  ْهَر مَِن الَحْيَضةِ  «َحتَّى َتَرْيَن الَقصَّ  .كلم عليهفالحديث قد تُ  (1)«ُتِريُد بَِذلَِك الطُّ

 .ليست على حال سواء يف وجود القصةأن النساء : اثانيً 

 قد تقدم أن الطهر له عالمات: و

 ظهور الصفرة والكدرة.نية: الثا  الجفاف.األولى: 

 انقطاع خروج الدم.الرابعة:    خروج رطوبة بيضاء تسمى بالقصة.الثالثة: 

فكيف تلزم جميع النساء بأن تنتظر القصة البيضاء, وقد تكون ال تعرف هذه 

 ., واهلل أعلمالقصة؛ ألهنا ال تخرج فيها

       

                                                           

 (.107أخرجه البخاري معلًقا, وهو يف اْلرواء لإلمام األلباين )( 1)
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 االستمتاع بالحائض فيما دون الفرج

َأنَّ اْلَيُهوَد َكاُنوا إَِذا َحاَضِت اْلَمْرَأُة َلْم ُيَؤاكُِلوَها، َفَقاَل »:  - َأَنس   َوَعنْ ) – 144

  (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1)«النَِّكاَح  إَِلَّ  اْصنَُعوا ُكلَّ َشْيءٍ : »ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِيُّ 

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان جواز مؤاكلة المرأة ومجامعتها يف البيوت

َأنَّ اْلَيُهوَد َكاُنوا إَِذا َحاَضِت », ما جاء يف حديث َأَنس  يث فيه قصة وهي: والحد

النَّبِيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَمْرَأُة فِيِهْم َلْم ُيَؤاكُِلوَها، َوَلْم ُيَجاِمُعوُهنَّ فِي اْلُبُيوِت َفَسَأَل َأْصَحاُب النَّبِيِّ 

ہ   ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ }َفَأْنَزَل اهَّللُ َتَعاَلى  ملسو هيلع هللا ىلص

اْصنَُعوا ُكلَّ َشْيٍء إَِلَّ : »ملسو هيلع هللا ىلصإِلَى آِخرِ اْْلَيِة، َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ  [222]البقرة:  {ھ

ُجُل َأْن َيَدَع مِْن َأْمِرَنا َشْيًئا إاِلَّ َخاَلَفنَا  «النَِّكاَح  َفَبَلَغ َذلَِك اْلَيُهوَد, َفَقاُلوا: َما ُيِريُد َهَذا الرَّ

, إِنَّ اْلَيُهوَد َتُقوُل: َكَذا فِيِه, َفَجاَء ُأَسْيُد بْ 
ِ
, َوَعبَّاُد ْبُن بِْشر  َفَقااَل َيا َرُسوَل اهلل ُن ُحَضيْر 

 
ِ
؟ َفتََغيََّر َوْجُه َرُسوِل اهلل َحتَّى َظنَنَّا َأْن َقْد َوَجَد َعَلْيِهَما, َفَخَرَجا  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكَذا, َفاَل ُنَجامُِعُهنَّ

ٌة مِْن َلبَ   َفاْسَتْقَبَلُهَما َهِديَّ
ِّ
, َفَأْرَسَل فِي آَثاِرِهَما َفَسَقاُهَما, َفَعَرَفا َأْن َلْم ملسو هيلع هللا ىلصن  إَِلى النَّبِي

 «.َيِجْد َعَلْيِهَما

  والناس يف شأن المرأة الحائض ثالث مذاهب:  :الناس يف احلائضحال 

, فهم ملتزمون بنظافة ملسو هيلع هللا ىلصالذين الزموا هدي النبي الصنف األول: أهل اْلسالم, 

ملتزمون بنظافة الروح, وهكذا يعتقدون يف المرأة, أهنا ال تنجس, إال  البدن, كما أهنم

ربما نام مع بعض نسائه, يباشرها وهي حائض من  ملسو هيلع هللا ىلصموضع الدم, ولهذا كان النبي 

                                                           

 .(302)أخرجه مسلم ( 1)
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 فوق اْلزار, كما سيأيت.

فإهنم يشددون يف شأن المرأة الحائض, حتى لربما جعلوها الصنف الثاين: اليهود, 

ستجيزون لبس ثياب وقع عليه شيء من دمها, وال يأكلون من يف غرفة لوحدها, وال ي

 طعامها وشراهبا, ما دامت يف فرتة حيضتها.

فإهنم أهل القذارة, إذ ال يبالون بمثل هذه األشياء, الصنف الثالث: النصارى, 

 .ه يف أيام حيضهاوربما يأيت أهل

يف كثير من تشديد اليهود على أنفسهم, وعلى غيرهم, ولهذا شدد عليهم فيه: و

 شؤوهنم كما هو معلوم, وهذا من تعنتهم.

 أن الحائض ليست بنجسة, وأن النجاسة هي يف موطن خروج الدم.فيه: و

 وجوب مخالفة اليهود والنصارى. فيه: و

 مخالفين لهم يف هذا الشأن. :أي «اصنعوا كل شيء»قوله: 

يل, والمباشرة ومعنى ذلك أنه يجوز له المصافحة, والتقب: «إَل النكاح»قوله: 

إال النكاح وهو الجماع, لما , واالضطجاع, إلى غير ذلك, فيما دون الفرج, واألكل

 ڻ ڻ}يف شأن ذلك:  فيه من األضرار الدينية, والبدنية, وقد قال اهلل 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ

الحرث, ويف , أي يف مكان {ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ

 ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ}: يقول اهلل  مكان الحمل والوالدة.

 .[223]البقرة:  { ائائ
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 مباشرة الحائض

ِزُر، َفُيَباِشُرنِي َوَأَنا   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ  »َقاَلْت:    َعائَِشةَ  َوَعنْ ) – 142 َيْأُمُرنِي َفَأتَّ

  (.َعَلْيهِ  ُمتََّفٌق  .(1)«َحائٌِض 

  الشرح: 

 .جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرجساق المصنف الحديث لبيان 

 "َقاَلْت:  وجاء يف الصحيحين من حديث ُأمَّ َسَلَمَة 
ِّ
, ملسو هيلع هللا ىلصَبْينَا َأَنا َمَع النَّبِي

, إِْذ ِحْضُت, َفاْنَسَلْلُت, َفَأَخْذُت ثَِياَب ِحيَضتِي, َقاَل:   «َأُنِفْسِت »ُمْضَطِجَعٌة فِي َخِميَصة 

 .(2)"ْضَطَجْعُت َمَعُه فِي الَخِميَلةِ ُقْلُت: َنَعْم, َفَدَعانِي, َفا

إَِذا َأَراَد َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ », قالت: وجاء يف الصحيحين من حديث َمْيُموَنَة 

َزَرْت َوِهَي َحائٌِض   .(3)«ُيَباِشَر اْمَرَأًة ِمْن نَِسائِِه َأَمَرَها، َفاتَّ

ينجس منها إال موطن دليل على طهارة المسلمة, وأنه ال  ويف هذا الحديث:

 خروج الدم.

 جواز معاشرة الرجل لزوجه, ما لم يقع يف المحذور األعظم وهو الجماع.فيه: و

معاشرة الحائض يف فرجها يف أيام حيضها ُيعد كبيرة من كبائر الذنوب, وعظيمة و

 من عظائم اآلثام.

 كان يأمرها فتتزر, وذلك ألمور:  ملسو هيلع هللا ىلصسد ذرائع الفتنة, فإن النبي فيه: و

 حتى ال يرى منها موطن الدم, فربما تقزز اْلنسان من القرب.األول: 

                                                           

 واللفظ للبخاري. (,203)ومسلم  (,300)أخرجه البخاري ( 1)

 (.204(, ومسلم )207البخاري )( 2)

 (.204(, ومسلم )303البخاري )( 3)
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 حتى ال يتنجس اْلنسان بما يخرج من الدم.الثاين: 

عظم, وهو ع يف المحذور األبعيًدا عنه, حتى ال يق ملسو هيلع هللا ىلصوإن كان النبي الثالث: 

َن , َقاَلْت: َكاكما ثبت يف الصحيحين من حديث َعائَِشَة , جماع الحائض يف فرجها

 
ُّ
ْربِهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي ِ ِ

 .(1)«ُيَقبُِّل َوُيَباِشُر َوُهَو َصائٌِم، َوَكاَن َأْمَلَكُكْم إل

كان يأمرها فتأتزر, وتأتمر  ملسو هيلع هللا ىلصطاعة المرأة لزوجها بالمعروف؛ فإن النبي فيه: و

 بأمره.

 من إلصاق البشرة بالبشرة. :أي «فيباشروين»قوله: 

 يف حال حيضها. :أي «وأنا حائض»قوله: 

 كما يف الصحيحين من حديث َعائَِشَة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبي 
َّ
َكاَن »: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

 .(2)«َيتَّكُِئ فِي َحْجرِي َوَأَنا َحائٌِض، ُثمَّ َيْقَرُأ الُقْرآنَ 

  ويف صحيح مسلم من حديث َعائَِشَة 
ِ
َناِولِينِي »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل لِي َرُسوُل اهلل

إِنَّ َحْيَضَتِك َليَْسْت فِي », َقاَلْت َفُقْلُت: إِنِّي َحائٌِض, َفَقاَل: «ِجدِ اْلُخْمَرَة ِمَن اْلَمْس 

 .واهلل أعلم, (3)«َيِدكِ 

       

  

                                                           

 (.1104(, ومسلم )1020البخاري )( 1)

 (.301(, ومسلم )200اري )البخ( 2)

 (.207مسلم ) أخرجه( 3)
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 حائضالكفارة من يأتي  

  ,َوَعِن اْبِن َعبَّاس  ) – 144
ِّ
 َحائٌِض   ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي

َ
فِي الَِّذي َيْأتِي اْمَرَأَتُه َوِهي

ُق »َقاَل:  َحُه اْلَحاكُِم َوابُْن  .(1)«بِِدينَاٍر، َأْو نِْصِف ِدينَارٍ  َيَتَصدَّ َرَواُه اْلَخْمَسُة, َوَصحَّ

َح َغْيَرُهَما َوْقَفهُ    (.اْلَقطَّاِن, َوَرجَّ

  الشرح: 

 كفارة من أتى امرأته وهي حائض.ساق المصنف الحديث لبيان 

ا وتضعيًفا, وكان والحديث اختلف فيه العلماء المتقدمون والمتأخرون, تصحيحً 

قال: كنت مجنوًنا  ,قد رواه شعبة مجوًدا له, ثم رجع عنه, فقيل له: أما كنت ترفعه

فصححت. ورجح الموقوف الدارقطني والبيهقي, ومال إليه النسائي, وضعفه 

 آخرون, كما يف التلخيص وغيره.

 ( 430/ 1قال الحافظ يف التلخيص): : : "اْلِعَللِ "فِي  َوَقاَل اْبُن َأبِي َحاتِم 

ا مِْن  َواُة فِيِه َفِمنُْهْم َمْن ُيوقِْفُه َومِنُْهْم َمْن ُيْسنِْدُه َوَأمَّ َسَأْلُت َأبِي َعنُْه َفَقاَل: اْختََلَف الرُّ

َحِديِث ُشْعَبَة َفإِنَّ َيْحَيى ْبَن َسِعيد  َأْسنََدُه َوَحَكى َعْن ُشْعَبَة َأنَُّه َقاَل َأْسنََدُه لِي اْلَحَكُم 

اَرُقطْ مَ  : فِي ِرَواَيتِِه َأنَّ ُشْعَبَة َرَجَع َعْن َرْفِعِه َوَرَواُه الدَّ ُّ
ًة َوبَيََّن اْلَبْيَهِقي ًة َوَوَقَفُه َمرَّ  مِْن رَّ

ُّ
نِي

ا ُفاَلٌن َوُفاَلٌن َوُفاَلٌن َفَقاُلوا: ا ِحْفظِي َفَمْرُفوٌع َوَأمَّ  َحِديِث ُشْعَبَة َمْوُقوًفا َوَقاَل ُشْعَبُة َأمَّ

                                                           

وأحمد  (,440)وابن ماجه  (,134)والرتمذي  (,270)والنسائي  (,244)أخرجه أبو داود ( 1)

ِحيَحُة َقاَل: ": وقال اْلمام أبو داود عقب الحديث. (102)والحاكم  (,102) َواَيُة الصَّ َهَكَذا الرِّ

. وهو حديث ضعيف, كان يحدث به شعبة ثم رجع "َوُربََّما َلْم َيْرَفْعُه ُشْعَبةٌ  «.ِدينَاٌر َأْو نِْصُف ِدينَار  »

وقد قال البيهقي: مشكوك يف رفعه. (, 1/00وضعفه شيخنا يحيى يف تحقيق الصغرى للبيهقي )عنه, 

 "التلخيص "(. وقال الحافظ يف 220وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )

 ."واالضطراب يف إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جّدًا " (:2/424)
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 فِي َأْحَكاِم اْلُقْرآِن: َلْو َكاَن َهَذا اْلَحِديُث َثابًِتا , َغْيُر َمْرُفوع  
ُّ
افِِعي : َقاَل الشَّ

ُّ
َوَقاَل اْلَبْيَهِقي

 أَلََخْذَنا بِِه اْنَتَهى

ا ْضطَِراُب فِي إْسنَاِد َهَذا اْلَحِديِث َوَمْتنِِه َكثِيٌر ِجدًّ
ِ
 َواال

 
ُّ
َء َعَلْيِه َوَزَعُموا َأنَّ َهَذا اْلَحِديَث ُمْرَسٌل َقاَل أَ  :َوَقاَل اْلَخطَّابِي

ْ
ْكثَُر َأْهِل اْلِعْلِم اَل َشي

َمَم َبِريَئٌة إالَّ َأْن  َأْو َمْوُقوٌف َعَلى اْبِن َعبَّاِس َقاَل َواأْلََصحُّ َأنَُّه ُمتَِّصٌل َمْرُفوٌع َلكِنَّ الذِّ

ُة بَِشْغلَِها  .َتُقوَم اْلُحجَّ

: َوَقاَل اْبُن عَ  َة ْبِد اْلَبرِّ مَّ اَرَة بِاْضطَِراِب َهَذا اْلَحِديِث َوَأنَّ الذِّ ُة َمْن َلْم ُيوِجْب اْلَكفَّ ُحجَّ

ٌء لِِمْسكِين  َواَل َغْيِرِه إالَّ بَِدلِيل  اَل َمْدَفَع فِيِه َواَل 
ْ
 َعَلى اْلَبَراَءِة َواَل َيِجُب َأْن َيْثبَُت فِيَها َشي

َك َمْعُدوٌم فِي َهِذِه اْلَمْسَأَلِة َوَقْد َأْمَعَن ابُْن اْلَقطَّاِن اْلَقْوَل فِي َتْصِحيِح َمْطَعَن َعَلْيِه َوَذلِ 

 .َهَذا اْلَحِديِث َواْلَجَواُب َعْن ُطُرِق الطَّْعِن فِيِه بَِما ُيَراَجُع مِنْهُ 

َواُب َفَكْم مِْن َوَأَقرَّ اْبُن َدقِيِق اْلِعيِد َتْصِحيَح اْبِن اْلَقطَّاِن وقواه يف اْلمام  َوُهَو الصَّ

ا فِي َهَذا َكَحِديِث بِْئِر بَُضاَعَة َوَحِديِث  ْختاَِلِف َأْكثَُر مِمَّ
ِ
وا بِِه فِيِه مِْن اال  َقْد اْحَتجُّ

َحِديث 

ِب  َتْيِن َوَنْحِوِهَما َوفِي َذلَِك َما َيُردُّ َعَلى النََّوِويِّ فِي َدْعَواُه فِي َشْرِح اْلُمَهذَّ َوالتَّنِْقيِح  اْلُقلَّ

َة ُكلَُّهْم َخاَلُفوا اْلَحاكَِم فِي َتْصِحيِحِه َوَأنَّ اْلَحّق َأنَُّه َضِعيٌف  َواْلُخاَلَصُة َأنَّ اأْلَئِمَّ

اَلِح َوَاهلُل َأْعَلمُ  َفاقِِهْم َوَتبَِع النََّوِويَّ فِي َبْعِض َذلَِك اْبُن الصَّ  اهـ.بِاتِّ

, وال يصل القول فيه إلى حكم الرفع, ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أن الحديث ال يثبت عن  الشاهد:

 إذ أن األموال ال تؤخذ بمثل هذه الموقوفات التي قد خالفه غيره فيها.

بينما ذهب بعض أهل العلم إلى قياس, وهو قولهم: لما كان يف كفارة المجامع يف 

 رمضان العتق, واْلطعام, وكان يف عدة كفــارات نحــو ذلك, فإن الذي يأيت أهله يف

 الحيض تلحقه الكفارة.

 يف حال حيضها, وحتى قبل غسلها. :أي «الذي يأتي امرأته وهي حائض»قوله: 
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فذهب بعض أهل العلم إلى أنه حتى إن أتاها وهي قد طهرت من حيضها قبل أن 

 عليه الكفارة.وتغتسل, فإن الحكم يلحقه, 

ن يف أول كايتصدق بدينار إذا قال بعض أهل العلم: : «يتصدق بدينار»قوله: 

ويتصدق بنصف دينار إذا كان يف آخر حيضها, أو عندما , حيضها, عند فوران الدم

 يقل خروج الدم.

 هو أربعة جرامات وربع.والدينار: 

وذهب بعض أهل العلم أنه ال يجزئ أن يعطي ذهًبا على غير صورة الدينار؛ ألن 

 .أمر بالدينار ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 من عدم غشيانه المرأته وهي حائض. اهلل أن الكفارة هي التوبة إلى  والصحيح

 وقد جاء حديث يف سنن الرتمذي من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِّ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

دٍ »  .(1)«َمْن َأَتى َحائًِضا، َأِو اْمَرَأًة فِي ُدُبرَِها، َأْو َكاِهنًا، َفَقْد َكَفَر بَِما ُأْنِزَل َعَلى ُمَحمَّ

 يقال اْلمام الرتمذ    :اَل َنْعِرُف َهَذا الَحِديَث إاِلَّ مِْن َحِديِث َحكِيم  عقبه

, َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِّ
ِل الِعْلِم َوإِنََّما َمْعنَى َهَذا ِعنَْد َأهْ , األَْثَرِم, َعْن َأبِي َتِميَمَة الُهَجْيِمي

 , َعَلى التَّْغلِيظِ 
ِّ
ْق بِِدينَارٍ َمْن أَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد ُرِوَي َعِن النَّبِي  . «َتى َحائًِضا َفْلَيَتَصدَّ

اَرةِ  َفَلْو َكاَن إِْتَياُن الَحائِِض ُكْفًرا َلمْ  ٌد , ُيْؤَمْر فِيِه بِالَكفَّ َف ُمَحمَّ  اْلمام هو –َوَضعَّ

 اهـ .إِْسنَاِدهِ  قَِبلِ  مِنْ  الَحِديَث  َهَذا - البخاري

 :ضعيف, ال فالحديث كما علمت  قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل

  . ملسو هيلع هللا ىلص  يصح, ومع القول بصحته, يكون كفر دون كفر, أي أنه قد عصى اهلل ورسوله

                                                           

(, وأبو تميمة لم يسمع من أبي هريرة رضي اهلل عنه وهو 403(, وابن ماجه )132أخرجه الرتمذي )( 1)

 (. 2004يف اْلرواء لإلمام األلباين رحمه اهلل )
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 ما يحرم على الحائض

  -  -َأبِي َسِعيد   َوَعنْ ) – 140
ِ
َأَلْيَس إَِذا َحاَضْت »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

  .(َعَلْيِه فِي َحِديث   ُمتََّفٌق  .(1)«؟َلْم ُتَصلِّ َولَْم َتُصمْ 

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان تحريم صيام المرأة وصالهتا حال حيضها

 الُخْدِريِّ الحديث له قصة: و
, وهي ما ثبت يف صحيح البخاري َعْن َأبِي َسِعيد 

 
ِ
فِي َأْضًحى َأْو فِْطر  إَِلى الُمَصلَّى, ُثمَّ اْنَصَرَف, َفَوَعَظ النَّاَس,  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َرُسوُل اهلل

َدَقِة, َفَقاَل: وَ  ُقوا»َأَمَرُهْم بِالصَّ َها النَّاُس، َتَصدَّ َيا َمْعَشَر », َفَمرَّ َعَلى النَِّساِء, َفَقاَل: «َأيُّ

ْقَن، َفإِنِّي َرَأْيتُُكنَّ َأْكَثَر َأْهِل النَّارِ  ؟ َقاَل:  «النَِّساِء، َتَصدَّ
ِ
َفُقْلَن: َوبَِم َذلَِك َيا َرُسوَل اهلل

ُجِل ُتْكثِْرَن » ْعَن، َوَتْكُفْرَن الَعِشيَر، َما َرَأْيُت ِمْن َناقَِصاِت َعْقٍل َوِديٍن، َأْذَهَب لُِلبِّ الرَّ اللَّ

، َيا َمْعَشَر النَِّساءِ  ا َصاَر إَِلى َمنِْزلِِه, َجاَءْت  «الَحاِزِم، ِمْن إِْحَداُكنَّ ُثمَّ اْنَصَرَف, َفَلمَّ

, َهِذِه َزْينَُب, َفَقاَل:  َزْينَُب, اْمَرَأُة اْبِن َمْسُعود ,
ِ
َأيُّ »َتْسَتْأِذُن َعَلْيِه, َفِقيَل: َيا َرُسوَل اهلل

َيانِِب؟ ,  «َنَعْم، اْئَذُنوا َلَها»َفِقيَل: اْمَرَأُة اْبِن َمْسُعود , َقاَل:  «الزَّ
ِ
 اهلل

َّ
َفُأِذَن َلَها, َقاَلْت: َيا َنبِي

َدَقةِ  َق بِِه, َفَزَعَم ابُْن إِنََّك َأَمْرَت الَيْوَم بِالصَّ  لِي, َفَأَرْدُت َأْن َأَتَصدَّ
ٌّ
, َوَكاَن ِعنِْدي ُحلِي

 
ُّ
ْقُت بِِه َعَلْيِهْم, َفَقاَل النَّبِي َصَدَق اْبُن َمْسُعودٍ، »: ملسو هيلع هللا ىلصَمْسُعود : َأنَُّه َوَوَلَدُه َأَحقُّ َمْن َتَصدَّ

ْقِت بِِه َعَلْيهِ  فهي المرأة يف حال حيضها وإن صامت  (2)«مْ َزْوُجِك َوَولَُدِك َأَحقُّ َمْن َتَصدَّ

 آثمة, وإن استحلت ذلك كفرت, مع ارتفاع الجهل عنها.

                                                           

وليس فيه محل  (770)وأعاده  ,ولم يسق لفظه (70)وساق مسلم سنده  (,304)أخرجه البخاري ( 1)

 .(00)وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما  ,الشاهد

 (.1442أخرجه البخاري )( 2)
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وهكذا ال يجوز لها أن تصلي, بينما الواجب يف حقها أهنا تقضي الصوم, وال 

تقضي الصالة, كما يف الصحيحين من حديث ُمَعاَذَة, َأنَّ اْمَرَأًة َسَأَلْت َعائَِشَة َفَقاَلْت: 

ٌة َأْنِت؟ ُقْلُت: مَ » اَلَة. َفَقاَلْت: َأَحُروِريَّ ْوَم، َوََل َتْقِضي الصَّ ا َباُل اْلَحائِِض َتْقِضي الصَّ

ٍة، َوَلكِنِّي َأْسَأُل. َقاَلْت:  ْوِم، َوََل »َلْسُت بَِحُروِريَّ َكاَن ُيِصيُبنَا َذلَِك، َفنُْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّ

اَلةِ   .(1)«ُنْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّ

والعلة يف ذلك أن الصوم ال يتكرر وقضاؤه ال قال العلماء رحمهم اهلل تعالى: 

مشقة فيه, بينما الصالة تتكر يف اليوم الواحد, وربما يكون يف قضائها مشقة, واهلل 

 أعلم.

 

       

  

                                                           

 (.332(, ومسلم )321أخرجه البخاري )( 1)
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 أحكام الحائض في الحج 

ا ِجْئنَا َسِرَف  -  - َوَعْن َعائَِشةَ ) – 147   (1)َقاَلْت: َلمَّ
ُّ
: ملسو هيلع هللا ىلص -ِحْضُت, َفَقاَل النَّبِي

، َغْيَر َأْن ََل َتُطوفِي بِاْلَبْيِت َحتَّى َتْطُهرِي» ُمتََّفٌق َعَلْيِه, فِي  .«اِْفَعِلي َما َيْفَعُل اْلَحاجُّ

( َحِديث     .(2)َطِويل 

  الشرح: 

  .ساق المصنف الحديث لبيان أن الحائض يحرم عليها الطواف بالبيت

, وهو أن َعائَِشَة : ملسو هيلع هللا ىلصلبخاري ومسلم يف قصة حجة النبي ساقه اوالحديث 

، َحتَّى ِجْئنَا َسرَِف َفَطِمْثُت، َفَدَخَل  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اهَّللِ »َقاَلْت:  ََل َنْذُكُر إَِلَّ اْلَحجَّ

, َلوَ  «َما ُيبْكِيِك؟»َوَأَنا َأْبكِي، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعَليَّ َرُسوُل اهَّللِ 
ِ
ِدْدُت َأنِّي َلْم َأُكْن َفُقْلُت: َواهلل

َهَذا َشْيٌء َكتََبُه اهَّللُ »ُقْلُت: َنَعْم, َقاَل:  «َما َلِك؟ َلَعلَِّك َنِفْسِت؟»َخَرْجُت اْلَعاَم, َقاَل: 

َقاَلْت:  «َعَلى َبنَاِت آَدَم، اْفَعِلي َما َيْفَعُل اْلَحاجُّ َغْيَر َأْن ََل َتُطوفِي بِاْلَبْيِت َحتَّى َتطُْهرِي

 فَ 
ِ
َة, َقاَل َرُسوُل اهلل ا َقِدْمُت َمكَّ َْصَحابِِه  ملسو هيلع هللا ىلصَلمَّ

ِ
َفَأَحلَّ النَّاُس إاِلَّ َمْن  «اْجَعُلوَها ُعْمَرةً »أل

 
ِّ
َوَأبِي َبْكر  َوُعَمَر َوَذِوي اْلَيَساَرِة, ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َمَعُه اْلَهْدُي, َقاَلْت: َفَكاَن اْلَهْدُي َمَع النَّبِي

 َأَهلُّوا ِحيَن َراُح 
ِ
ا َكاَن َيْوُم النَّْحِر َطَهْرُت, َفَأَمَرنِي َرُسوُل اهلل َفَأَفْضُت,  ملسو هيلع هللا ىلصوا, َقاَلْت: َفَلمَّ

 
ِ
, َفُقْلُت: َما َهَذا؟ َفَقاُلوا: َأْهَدى َرُسوُل اهلل َعْن نَِسائِِه اْلَبَقَر,  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َفُأتَِينَا بَِلْحِم َبَقر 

ا َكاَنْت َلْيَلُة اْلَحْصَبِة, قُ  ة  َوُعْمَرة  َوَأْرِجُع َفَلمَّ , َيْرِجُع النَّاُس بَِحجَّ
ِ
ْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

, َفَأْرَدَفنِي َعَلى َجَملِِه, َقاَلْت: َفإِنِّي  ْحَمِن ْبَن َأبِي َبْكر  ؟ َقاَلْت: َفَأَمَر َعْبَد الرَّ ة  بَِحجَّ

                                                           

وهو أقرب  ,وهو واد على طريق مكة والمدينة ,اسم موضع ,وهما مهملتان ,بفتح أوله وكسر ثانيه( 1)

 .(الجموموادي )إلى مكة من مر الظهران 

 .(1211)ومسلم  (,302)أخرجه البخاري ( 2)
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, َأْنَعُس َفُيِص  نِّ ْحِل, َحتَّى ِجْئنَا إَِلى أَلَْذُكُر, َوَأَنا َجاِرَيٌة َحِديَثُة السِّ يُب َوْجِهي ُمْؤِخَرَة الرَّ

تِي اْعتََمُروا  .«التَّنِْعيِم, َفَأْهَلْلُت مِنَْها بُِعْمَرة , َجَزاًء بُِعْمَرِة النَّاِس الَّ

 يت: بحكم طواف احلائض بال 

ال يجوز للحائض أن تطوف بالبيت, وربما استدل به جماهير أهل العلم على أن ف 

ض ال يجو لها أن تدخل المسجد, وال داللة لهم فيه؛ ألن الحديث الذي بنوا الحائ

إين َل أحل المسجد لحائض وَل »عليه هذا الحكم ضعيف, وال يصح, وهو حديث: 

 , والحديث يف إسناده جسرة بنت دجاجة, وهي مجهول الحال.«لجنب

 ."عندها عجائب"بل قال اْلمام البخاري فيها: 

بين  منطقة تبعد من الحرم حوالي ستة عشر كيلو مرت,: «فرِ َس  عندما جئنا» قوله:

 .مكة والمدينة, وإن شئت أن تقول: بين التنعيم والجموم, وفيها قربت ميمونة 

 وقع فيها الحيض. :أي «حضُت »قوله: 

من ذكر, ودعاء, وقراءة للقرآن, والوقوف  :أي «افعلي ما يفعل الحاج»قوله: 

 ورمي الجمار, وغير ذلك من أعمال الحج. بعرفة, والمبيت بمزدلفة,

 .وهذا هو الشاهد :«غير أَل تطويف بالبيت»قوله: 

فإنه يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة, وأما من حاضت بعد أن طافت بالبيت 

 حتى من يقول بمنعها من دخول المسجد.وعند جمهور أهل العلم, 

مضاعفة األجر يف  من ال يرى لماءمن المسجد, ومن الع األن الصفا والمروة ليست

 الصالة بين الصفا والمروة لمن صلى فيهما, مثل المسجد الحرام.

إال من جهة القياس إذا اتصلت الصفوف, أما إذا صلي فيهما من غير حاجة, ومن 

غير زحام واتصال للصفوف, فقد صلى خارج المسجد الحرام, ومكان الصفا 

حتى أن , إنما أدخل يف بناء المسجد مع التوسعةوالمروة ليس من المسجد الحرام, و
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 بعضهم جوز البيع والشراء فيه؛ ألنه ليس من المسجد.

 .وذلك ألن الطواف بالبيت صالة: «غير أَل تطويف بالبيت» قوله:ف

الطََّواُف َحْوَل الَبْيِت ِمْثُل » :ث اْبِن َعبَّاس  في سنن الرتمذي وغيره من حديف

الَِة، إَِلَّ أَ  َم فِيِه َفالَ َيَتَكلََّمنَّ إَِلَّ بَِخْيرٍ الصَّ ُكْم َتتََكلَُّموَن فِيِه، َفَمْن َتَكلَّ  .(1)«نَّ

  :حكم الطهارة يف الطواف 

 هل العلم على اشرتاط الطهارة يف الطواف بالبيت, وال داللة فيه.أواستدل به جماهير 

 يدل على ال ملسو هيلع هللا ىلصلم يطف بالبيت حتى توضأ, ففعل النبي ف ملسو هيلع هللا ىلصوأما أن النبي 

 الوجوب.

لَِتْأُخُذوا َمنَاِسَكُكْم، َفإِنِّي ََل َأْدِري لََعلِّي ََل َأُحجُّ َبْعَد »وأما االستدالل بحديث: 

تِي َهِذهِ  , فهو استدالل بعيد؛ ألن من المناسك الواجب, والمستحب, وغير (2)«َحجَّ

 ذلك.

 ومن أسمائها القبلة.وهذا من أسماء الكعبة,  المراد به الكعبة.: «بالبيت»قوله: 

حتى يقع منك الطهر وتغتسلي, لما بينه يف الحديث,  :أي «حتى تطهري»قوله: 

ْرُت، ُثمَّ ُطْفنَا بِاْلبَْيِت »: َقاَلْت عائشة  تِي َحتَّى َنَزْلنَا ِمنًى َفَتَطهَّ  .«َفَخَرْجُت فِي َحجَّ

رتكها يف أيام ا النساء, وتوهذان الحديثان ذكرا لبيان بعض اآلداب التي تفعله

 .واهلل الموفق, حيضها

                                                           

( وابن 007( وابن حبان )2030( وابن خزيمة )2/44(, والدارمي )040أخرجه الرتمذي )( 1)

 "الحلية  "( وأبو نعيم يف 2/72( والبيهقي )2/240و 1/420( والحاكم )441الجارود )

باس مرفوعا. وهو يف اْلرواء ( . من طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن ع7/127)

 (.121وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل )

 (.1200أخرجه مسلم ) (2)
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 من امرأته وهي حائض ما يحل للرجل

ُه َسَأَل النَّبِيَّ  -  -)َوَعْن ُمَعاٍذ  – 141 ُجِل ِمِن اِْمَرَأتِِه، َوِهَي ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ : َما َيِحلُّ لِلرَّ

َزارِ »َقاَل:  ?َحائٌِض  َفهُ  .(1)«َما َفْوَق اإْلِ   (.َرَواُه َأُبو َداُوَد َوَضعَّ

  الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان جواز االستمتاع بالزوجة فيما دون الفرج.

إلى اليمن, وقام  ملسو هيلع هللا ىلصهو أبو عبد الرحمن, بعثه النبي : «معاذ بن جبل »قوله: 

 يحبه.  ملسو هيلع هللا ىلصبتوديعه, وكان رسول اهلل 

ْيِه , َأنَّ َرُسوَل َصلَّى َعلَ كما عند أبي داود وغيره, من حديث ُمَعاِذ ْبِن َجَبل  

ُأوِصيَك », َفَقاَل: «َيا ُمَعاُذ، َواهَّللِ إِنِّي ََلُِحبَُّك، َواهَّللِ إِنِّي ََلُِحبَُّك »َوَسلََّم َأَخَذ بَِيِدِه, َوَقاَل: 

ُهمَّ َأِعنِّي َعَلى ِذْكرَِك، َوُشْكرَِك، َوُحْسِن  َيا ُمَعاُذ ََل َتَدَعنَّ فِي ُدبُرِ ُكلِّ َصاَلٍة َتُقوُل: اللَّ

ْحَمِن.(2)«اَدتَِك ِعبَ  ُّ َأَبا َعْبِد الرَّ
نَابِِحي , َوَأْوَصى بِِه الصُّ َّ

نَابِِحي  , َوَأْوَصى بَِذلَِك ُمَعاٌذ الصُّ

                                                           

 . وفيه زيادة وهي"َيْعنِي: اْلَحِديَث بِاْلَقِويِّ  ,َوَلْيَس ُهوَ "حيث قال: وضعفه  (213)أخرجه أبو داود ( 1)
لباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي وقال اْلمام األوهي زيادة منكرة.  ,«والتعفف عن ذلك أفضل»قوله: 

: الثانية: عنعنة بقية؛ فقد كان مدلسًا. وهذا إسناد ضعيف, وله ثالث علل: األولى" (:27داود )

: إنه "التقريب" وقال الحافظ يف. "ضعيف"ضعف سعد بن عبد اهلل األغطش؛ قال عبد الحق: إنه 

يف ترجمة ابن  "التهذيب"معاذ؛ ففي : االنقطاع بين عبد الرحمن بن عائد والثالثة. "لين الحديث"

وضعفه عن معاذ شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى . ": لم يدرك معاذًا قال أبو زرعة "عائذ: 

والرتمذي  (,212)ويشهد له حديث عبد اهلل بن مسعود األنصاري أخرجه أبو داود  (.1/00)

اهد ال ترقيه إلى وله شو(, 1007)ويشهد له موقوف عن عائشة أخرجه الدارمي  (,133)

    .االحتجاج

(, وقال: هذا حديث 24(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )1222أبو داود )( 2)

 صحيح.
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خلف يف الركوب, كما يف الصحيحين من حديث ُمَعاِذ ْبِن  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أردفه النبي 

ْحِل، َفَقاَل: َلْيَس َبْينِي َوبَ  ملسو هيلع هللا ىلصَبْينَا َأَنا َرِديُف النَّبِيِّ »َقاَل:  َجَبل   َيا ُمَعاُذ »ْينَُه إَِلَّ َأِخَرُة الرَّ

 َوَسْعَدْيَك, ُثمَّ َساَر َساَعًة ُثمَّ َقاَل:  «ْبَن َجَبلٍ 
ِ
ُقْلُت:  «َيا ُمَعاذُ »ُقْلُت: َلبَّْيَك َرُسوَل اهلل

 َوَسْعَدْيَك, ُثمَّ َساَر َساَعًة ُثمَّ َقاَل: 
ِ
  «َيا ُمَعاذُ »َلبَّْيَك َرُسوَل اهلل

ِ
ُقْلُت: َلبَّْيَك َرُسوَل اهلل

ُقْلُت: اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم, َقاَل:  «َهْل َتْدِري َما َحقُّ اهَّللِ َعَلى ِعَباِدهِ »َوَسْعَدْيَك, َقاَل: 

َيا ُمَعاُذ »َقاَل:  ُثمَّ َساَر َساَعًة, ُثمَّ  «َحقُّ اهَّللِ َعَلى ِعَباِدِه َأْن َيْعبُُدوُه، َوَلَ ُيْشرُِكوا بِِه َشْيًئا»

 َوَسْعَدْيَك, َفَقاَل:  «ْبَن َجَبلٍ 
ِ
َهْل َتْدِري َما َحقُّ الِعَباِد َعَلى اهَّللِ إَِذا »ُقْلُت: َلبَّيَْك َرُسوَل اهلل

َبُهمْ »ُقْلُت: اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم, َقاَل:  «َفَعُلوهُ   .(1)«َحقُّ الِعَباِد َعَلى اهَّللِ َأْن َلَ ُيَعذِّ

 .وكان من علماء األنصار 

 ., ولم يرجع إال يف خالفة أبي بكر الصديق هالجند, يف عهد ملسو هيلع هللا ىلصوقد واله النبي 

ا َبَعَثُه َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل:  كما ثبت يف مسند أحمد من حديث ُمَعاِذ ْبِن َجَبل    ملسو هيلع هللا ىلصَلمَّ

َيْمِشي َتْحَت  ملسو هيلع هللا ىلصاٌذ َراكٌِب َوَرُسوُل اهَّللِ ُيوِصيِه َوُمعَ  ملسو هيلع هللا ىلصإَِلى اْلَيَمِن َخَرَج َمَعُه َرُسوُل اهَّللِ 

ا َفَرَغ َقاَل:  َيا ُمَعاُذ إِنََّك َعَسى َأْن ََل َتْلَقانِي َبْعَد َعاِمي َهَذا َوَلَعلََّك أَن َتُمرَّ » َراِحَلتِِه، َفَلمَّ

 «بَِمْسِجِدي َهَذا، َوَقْبرِي 
ِ
ُثمَّ اْلَتَفَت َفَأْقبََل , ملسو هيلع هللا ىلص. َفَبَكى ُمَعاٌذ َجَشًعا لِِفَراِق َرُسوِل اهلل

 .(2)«إِنَّ َأْوَلى النَّاِس بِي اْلُمتَُّقوَن َمْن َكاُنوا َوَحْيُث َكاُنوا»بَِوْجِهِه َنْحَو اْلَمِدينَِة َفَقاَل: 

 "ويف رواية وهي ألحمد: 
ِ
, َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَفبََكى ُمَعاُذ ْبُن َجَبل  َجَشًعا لِِفَراِق َرُسوِل اهلل

 
ُّ
يَْطانِ ََل »: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي  .(3) «َتبِْك َيا ُمَعاُذ َلْلُبَكاُء، َأْو إِنَّ اْلُبَكاَء، ِمَن الشَّ

سؤال أهل العلم فيما يشكل, واالحتياط يف فيه: و «ملسو هيلع هللا ىلصأنه سأل النبي »قوله: 

                                                           

 (.30(, ومسلم )2040البخاري )( 1)

 (.1107(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )22022أخرجه أحمد )( 2)

 (.1107, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )(22024أخرجه أحمد )( 3)
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 الدين.

ى يف األمور حت ملسو هيلع هللا ىلصعلى العلم, فقد كانوا يسألون النبي  حرص الصحابة فيه: 

 غير ذلك.المباحة, والتعبدية, و

ما يمنع منه وما يباح له  :أي .«ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض»له: قو

 المعاشرة وغيرها.بمعنى أهنا كانت قبل الحيض تحل له 

, وحديث وقد يخالفه حديث عائشة : «: ما فوق اإلزارملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي »قوله: 

حتى أن بعضهم منع من مباشرة, وهي لصق البشرة بالبشرة وفيهما ال ميمونة 

 تفخيذ ونحوه.ال

وأما غير ذلك فال حرج , وع من هذا هو القرب من المخرجينأن الممن والصحيح

 ., واهلل أعلمفيه, سواء كان يف الفخذين, أو يف الساقين, أو فوق اْلزار
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 مدة النفاس 

 -ِد َرُسوِل اهَّللِ َكاَنِت النَُّفَساُء َتْقُعُد فِي َعهْ »َقاَلْت:  --َوَعْن ُأمِّ َسَلَمَة ) – 120

َبِي َداُودَ  َرَواهُ  .(1)«َبْعَد نَِفاِسَها َأْربَِعينَ  - ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
, َواللَّْفُظ أل

َّ
 .اْلَخْمَسُة إاِلَّ النََّسائِي

َحُه , ( (2)«بَِقَضاِء َصاَلِة النَِّفاسِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَلْم َيْأُمْرَها النَّبِيُّ »: َوفِي َلْفظ  َلهُ  َوَصحَّ

  (.اْلَحاكِمُ 

  ح:الشر 

 ساق المصنف الحديث لبيان مدة النفاس

أحاديث هذا الباب وأحسنها حديث مسة (: 1/202قال الزيلعي يف نصب الراية )

 األزدية . 

 ( 1/403قال العمراين يف البيان):  وأما دم النفاس فإنه يحرم ما يحرم

الحيض ويسقط ما يسقط الحيض ألنه حيض مجتمع ألجل الحمل فإذا وجدت 

خالف وإن خرج قبل الوالدة لم  سائال اخرج منها دم بعد الوالدة كان نفاًس المرأة و

 ه ا .وإن خرج مع الولد ففيه وجهان ايكن نفاًس 

  الصحيح أن الدم الخارج بسبب  سدده اهلل تعاىل:قال أبو حممد

 .الوالدة هو نفاس كان قبل الوالدة أم بعدها

 ( 1/200ومع ذلك قال العثيمين يف شرح الممتع):  :دٌم يخرج من والنِّفاس

                                                           

وقال الرتمذي:  (4/300)وأحمد  (,447)وابن ماجه  (,130)والرتمذي  (,311)أخرجه أبو داود ( 1)

وهو حديث ضعيف, يف سنده مسه أم بسة األزدية, قال الحافظ يف التقريب: مقبولة.  «. غريب»

(, وضعفه شيخنا الحجوري حفظه اهلل 330 يف صحيح أبي داود )وصححه اْلمام األلباين رحمه اهلل

 (.1/104يف تحقيق الصغرى )

 , وفيه مسة كما تقدم. (102)والحاكم  (,312)أخرجه أبو داود ( 2)
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المرأة بعد الوالدة, أو معها, أو قبلها بيومين, أو ثالثة  مع الطَّلق, أما بدون الطَّلق, 

 فالذي يخرج قبل الوالدة دُم فساد وليس بشيء.

ت بالطَّلق,  فإِن قيل: كيف نعرف أنه قبل الوالدة بيومين أو ثالثة؟ فهنا امرأة أحسَّ

م يخرج منه  ا؛ لكن هل نعلم أهنا َسَتلُِد خالل يومين أو ثالثة؟.وصار الدَّ

ال نعلم, واألصل أهنا ال تجلس, لكن عندنا ظاهٌر َيْقَوى على هذا األصل  اجلواب:

, وأن الوالدَة قريبٌة, وعلى هذا تجلُس  م دُم نِفاس  وهو الطَّلق, فإِنه قرينٌة على أنَّ الدَّ

ا زاد؛ ألنَّه تبيَّن أنَّ ما زاد ليس بنفاس, بل هو وال ُتصلِّي, فإِن زاد على اليومين قضت م

 دُم فساد.

ال نفاس إاِل مع الِوالدة أو بعدها, وما تراه المرأُة قبل الوالدة ـ  وقال بعض العلماء:

 ولو مع الطَّلق ـ فليس بنِفاس.

م  وعلى هذا القول تكوُن المرأة مسرتيحًة, وُتصلِّي وتصوُم حتى مع وجود الدَّ

ته؛ ألنَّها إِلى اآلن لم والطَّلق  افعية , وأشرت إِليه لقوَّ وال حرج عليها, وهذا قول الشَّ

 اهـتتنفَّس, والنِّفاس يكون بالتنفُّس. 

 .فالحديث فيه مسة األزدية مجهولة ,ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت عن النبي 

  ( 02/ 1ومع ذلك قال الخطابي يف معالم السنن):  النفاس يف قول أكثر

وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس بن مالك الفقهاء أربعون يوما 

قال  ,وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

عبيد وعلى هذا جماعة الناس. وروي عن الشعبي وعطاء أهنما جعال النفاس  أبو

 قال يسئلأقصاه شهرين وإليه ذهب الشافعي وقال به مالك يف األول ثم رجع عنه و

د كامرأة من نسائها من غير وعن األوزاعي تقع, النساء عن ذلك ولم يحد فيه حدا

وإلى هذا  فأما أقل النفاس فساعة عند الشافعي وكذلك قال مالك واألوزاعي, تحديد
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فأما أبو حنيفة فإنه قال أقل النفاس خمسة وعشرون يوما. , مال محمد بن الحسن

له النفساء أحد عشر يوما, فإن رأت الطهر قبل ذلك وقال أبو يوسف أدنى ما تقعد 

 فيكون أدناه زائدا على أكثر الحيض بيوم.

 اهـ. وقتها وعن األوزاعي يف امرأة ولدت ولم تر دما قال تغتسل وتصلي من

ما جاء يف وقت النفاس وساق أحاديث  (1/407وقد بوب الدارقطني يف سننه )

 مقال, لكن الحكم عليه مثل حديث أنس مرفوعة وموقوفة وكثيرها ال يخلوا من 

( وفيه: )وقت النفاس أربعون يومًا إال أن ترى الطهر قبل ذلك(, 440عند ابن ماجة )

وفيه سالم الطويل, قال الدارقطني لم يروه عن حميد غير سالم هذا وهو سالم 

  اهـالطويل وهو ضعيف الحديث . 

  وقال المرداوي  ( 1/227يف اْلنصاف): َوَأْكَثُر النَِّفاِس َأْرَبُعوَن : قوله(

  .َيْوًما(

َهَذا اْلَمْذَهُب. َوَعَلْيِه َجَماِهيُر اأْلَْصَحاِب. َوَعنُْه ِستُّوَن. َحَكاَها اْبُن َعِقيل  َفَمْن 

 َبْعَدُه. 

يِن:  ُّ الدِّ
ْيُخ َتِقي َْكَثِر النَِّفاِس. َوَلْو َزاَد َعَلى اأْلَ َوَقاَل الشَّ

ِ
تِّيَن, َأْو اَل َحدَّ أل ْرَبِعيَن َأْو السِّ

ْبِعيَن َواْنَقَطَع. َفُهَو نَِفاٌس, َلكِْن إْن اتََّصَل َفُهَو َدُم َفَساد .   السَّ

 : َم إَذا َرَأْتُه َقبَْل ِواَلَدتَِها بَِيْوَمْيِن َأْو َثاَلَثة  َوِحينَئِذ  َفاأْلَْرَبُعوَن ُمنَْتَهى اْلَغالِِب َوَتَقدَّ

ِة مِْن َأيِّ َوْقت  ِعنَْد َقْولِِه )َواْلَحامُِل اَل َتِحيُض( َفْلُيَعاَوْد. َواْبتَِداُء ا  ْلُمدَّ

ائُِد اْستَِحاَضٌة, إْن َلْم ُيَصاِدْف َعاَدًة َوَلْم  َفَعَلى اْلَمْذَهِب, َلْو َجاَوَز اأْلَْرَبِعيَن. َفالزَّ

َفُهَو َحْيٌض, َوإِْن َجاَوَزَها َفاْستَِحاَضٌة, إْن ُيَجاِوْزَها. َفإِْن َصاَدَف َعاَدًة َوَلْم ُيَجاِوْزَها. 

تِّيَن  ْر, إَذا َلْم ُيَجاِوْز َأْكَثَر اْلَحْيِض. ُقْلت: َوَكَذا َينَْبِغي َأْن َيُكوَن اْلُحْكُم َبْعَد السِّ َلْم َيَتَكرَّ

 لَِك بِنَاًء َعَلى اْلَمْذَهِب.َعَلى اْلَقْوِل بِِه. َواَل َفْرَق, َوإِنََّما اْقَتَصَر اأْلَْصَحاُب َعَلى ذَ 
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ََقلِِّه(
ِ
, َوُهَو اْلَمْذَهُب  .َقْوُلُه )َواَل َحدَّ أل   اهـ .َيْعنِي: اَل َحدَّ بَِزَمن 

هو الحق الذي ال معدل عنه وباهلل  ومن يقول ال حد ألقله وأكثره وقول األوزاعي

 التوفيق.

 .ملسو هيلع هللا ىلصبي هي هند بنت أبي أمية, زوج الن: «وعن أم سلمة »قوله: 

 التي يقع فيها الدم, بسبب الوالدة. وهي المرأة: «قالت: كانت النفساء»قوله: 

  :أقسام الدماء عند النساء 

   دم الحيض.  اَلول:

    دم االستحاضة. الثاين:

 دم النفاس. الثالث:

الدم الفاسد الذي يكون يف أيام الحمل, وبعضهم يعده حيًضا, وبعضهم الرابع: 

 .ينظر إلى صفاته

 ألنه يقع لها التنفيس, بسبب الوالدة, تكون يف شدة من ؛ سبب تسميتها نفساء

 الحال, فإذا وضعت تنفست.

 .وغشيان الزوجعن الصالة, وعن الصيام,  :أي «ملسو هيلع هللا ىلصتقعد يف عهد النبي »قوله: 

تقدم أن الحديث ضعيف, والحكم يف هذه قد و, يوًما :أي «أربعين»قوله: 

, بما ها الدم وجب عليها االغتسال, والتقرب إلى اهلل المسألة أنه متى انقطع عن

 يجب عليها, وترجع إلى حالتها قبل وضعها.

 ؟اهل كل ما خيرج عند الوضع يكون نفاًس :مسألة 

 ( 1/207قال يف الشرح الممتع): :ال يخلو هذا من أحوال 

م دُم فساد وليس بنَِفاس.األولى:   أن ُتسِقَط نطفًة, فهذا الدَّ
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؛ ألنه ُنِفخْت فيه اواحدً  أن تضع ما تمَّ له أربعُة أشهر, فهذا نِفاٌس قواًل انية: الثَّ 

نَّا أنَّه َبَشٌر, وهذان الطَّرفان محلُّ اتفاق, وما بينهما محل اختالف. وُح, وتيقَّ  الرُّ

 أن ُتسِقَط علقًة. واختُلَف يف ذلك:الثَّالثة: 

 اس.فالمشهور من المذهب: أنه ليس بَحيض  وال نِفَ 

وقال بعض أهل العلم: إِنه نِفاس, وعلَّلوا: أن الماء الذي هو النُّطفة انقلب من 

قط إِنساُن. نَّا أن هذا السَّ ُم, فتيقَّ  حاله إِلى أصل اِْلنسان, وهو الدَّ

 أن ُتسِقط ُمضَغًة غير مخلَّقة.الرابعة: 

.فالمشهور من المذهب:   .ه نفاسإِنَّ وقال بعض أهل العلم:  أنَّه ليس بِنَفاس 

م يجوز أن يفسد, وال ينشأ منه إِنسان, فإذا صار إلى مضغة لحم فقد وعلَّلوا:  أن الدَّ

نّا أنه إنسان, فدُمها دُم نِفاس.  تيقَّ

 أن ُتسِقَط ُمضغًة مخلَّقة بحيث يتبيُن رأُسه ويداه ورجاله.الخامسة: 

 فأكثر أهل العلم ـ وهو المشهور من المذهب ـ أنَّه نَِفاس.

دً  اأنه إِذا سقط ولم ُيَخلَّْق ُيحتمل أن يكون دمً عليل: والتَّ  , أو قطعة لحم ليس امتجمِّ

؛ ألنَّ النِّفاس له أحكام منها إِسقاط اأصلها اِْلنسان, ومع االحتمال ال يكون نَِفاًس 

ن  , وال نتيقَّ ن  وم, ومنع زوجها منها, فال نرفع هذه األشياء إاِل بشيء ُمتيقَّ الة والصَّ الصَّ

ة يتبيَّن فيها َخْلُق اِْلنسان واحٌد وثمانون يومً , تى نتبيَّن فيه َخْلَق اِْلنسانح ؛ اوأقلُّ مدَّ

 .«نطفة، ثم علقة مثل ذلك اأربعون يومً »وفيه:  لحديث ابن مسعود 

, وتبتدئ من واحد ا, وهي أربعون يومً «ثم مضغة», قال: افهذه ثمانون يومً 

ُم حكُمه حكُم دم , فال نِفاس, واانين يومً فإِذا سقط ألقلَّ من ثم, وثمانين الدَّ

فيجب التثبُُّت, هل هو مخلَّق أم غير  اوإِذا ولدت لواحد وثمانين يومً , االستحاضة

َم الُمْضَغة إِلى مخلَّقة, وغير مخلَّقة   ڻ ڻ ڻ} :قولهبمخلق؛ ألن اهلل قسَّ
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 , فجائز أالَّ ُتخلَّق.[2]الحج:  { ڻ

تبيَّن فيه خلق اِْلنسان, وعلى هذا إِذا  اللحمل تسعون يومً أنه إِذا تمَّ والغالب: 

م  اوضعت لتسعين يومً  د أنه ولٌد وأنَّ الدَّ فهو نَِفاس على الغالب, وما بعد التِّسعين يتأكَّ

.   اهـ نفاِس, وما قبل التسعين يحتاج إِلى تثبُّت 

  :سبب النفاس  

م الحمل, ولذلك تجد أن سببه هو خروج الدماء, التي كانت قد تجمعت يف أيا

 صفات دم النفاس كصفات دم الحيض سواء, واهلل أعلم.

فربما ينقطع النفاس عن المرأة, ثم يظهر بعد ذلك شيء من الدماء, وهذه  فائدة:

إنما تكون متجمعة يف المشيمة؛ ألن بعض النساء حين الوالدة ال تنظف تماًما, فتبقى 

فال أثر لمثل هذا, وال يلحقه أحكام  بعض الدماء متجمعة, ثم بعد ذلك تذهب,

 النفاس, واهلل أعلم.

  :حكم تغسل النفساء 

من  فإن النفاس ويجب عليها إذا نفست أن تغتسل؛ حتى ولو خرج الطفل بدون دم,

, يف قصة موجبات الغسل, وقد ثبت يف صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد اهلل 

َد ْبَن اْلُحَلْيَفِة، َفَوَلَدْت َأْسَماُء بِنُْت ُعَمْيٍس َحتَّى َأَتْينَا َذا »وفيه:  ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي  ُمَحمَّ

اْغَتِسِلي، َواْسَتْثِفرِي بَِثْوٍب »: َكْيَف َأْصنَُع؟ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأبِي َبْكرٍ، َفأَْرَسَلْت إَِلى َرُسوِل اهَّللِ 

 .(1)«َوَأْحرِِمي

       

 

                                                           

 (.1217مسلم )أخرجه ( 1)
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 .سالموالحمد لله على التمام وأسأله تعالى الثبات على اإل

 حمد هللا عز وجل من كتاب الطهارة،وبهذا انتهيت وب
 من بلوغ المرام في ثالثين درًسا 

 يعتبر منة عظيمة علينا ,وعونه وتوفيقه، ,وهذا بفضل هللا 
 فنسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للمزيد من فضلة 

 وشكره وحسن عبادته  وأن يعيننا على ذكره، 
 .والحمد لله رب العالمين

 
  6441 /رجب  / 61 :اجعة للتنسيق االنتهاء من المر انوك

 هـ  6441 /محرم / 61أخرى انتهيت منها في  مرة وراجعته 
 

       

  





 الفهـــرس
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