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 بسم هللا الرحمن الرحيم
   **************** 

 وعلدد  الحمددد و والصدداة والسددام علدد  رسددول هللا  
 .        آله وصحبه ومن اهتدى بهداه

 وبعد ,   
فهذا شرح طيب مبارك لكتاب الطهارة من بلوغ 

 المرام قام بشرحه فضيلة الشيخ /  
 صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

 حفظه هللا ووفقه لكل خير

وقد قام فضيلته بشرحه في الدورة العلميدة فدي مسد د 
 هـ . 1419بسلطانة عام  شيخ اإلسام

ف زى هللا شيخنا خير ال زاء وأ زل له المثوبة 
وأعل  ذكره ورفع در اته في عليين , وصل  هللا 
 وبارك عل  نبينا محمد وعل  آ له وصحبه أ معين 
 وآخر دعوانا أن الحمد و رب العالمين .

 
 
 إعداد / عادل مرسي                               
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*************** 

" يرفع هللا الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلدم در دا" " أحمدده  دل وعدا 

خيددر حمددد وأوفدداه , وأثنددي عليدده الخيددر كلدده ه وأشددكره وأذكددره , وأسدد له  ددل 

 اله وتقدس" أسدماهه أن ي علندي وإيداكم مدن حملدة العلدم ومحصدليه , ومدن 

ن ويبلغون إن سبحانه  واد كريم , وأشدهد أن   إلده إ  الذين يعلمون ويعملو

هللا وحده   شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صل  هللا عليه وعلد  

 آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

 أما بعد :

فإن من نعم هللا  ل وعا علينا  ميعداً أن هيد  لندا مثدل هدذه الددورا" العلميدة 

تعبد به المرء في هذا الزمان من النوافل , بل قدد قدال التي هي من أعظم ما ي

أهددل العلددم " إن أفضددل النوافددل علدد  اإلطددا" طلددب العلددم " , وفضددل اإلمددام 

أحمد و ماعة من األهمة والمحققين فضدلوا طلدب العلدم علد   يدره , ف علدوا 

طلب العلم الذي ينفع المرء في دينه وفي عقيدته وفي عباداتده وفدي معاماتده 

علوه أفضل من ال هاد النفل , وهذا ظاهر ألن العلدم متعدد, , العلدم يتعدداك ,  

إلي  يرك , فتنفع به نفسدك , وتنفدع بده  يدرك , ولهدذا قدال  ماعدة مدن أهدل 

العلم أل ل فضل العلم : " ما أمر هللا  ل وعا نبيه أن يستزيد مدن شد ء إ  

هددذا ينبغددي لنددا أن مددن العلددم " قددال  ددل  الدده :  " وقددل رب زدنددي علمدداً " ل

نرع  هذه النعمة , وأن نقبل عليها , أ  وهي و ود مثل هذه الددورا" التدي 

يُشرح  فيها الش ء الكثير في الوق" القليدل , فربمدا لدم يمكنندا أن نشدرح متنداً 

من المتون إ  في سنة , لكن أل ل هذه الدورا" فإنها يمكدن معهدا أن يُشدرح 

شرين يوماً بحسب ما يتيسر من الحدال , لهدذا المتن في عشرة أيام , أو في ع

ينبغددي علدد  كددل طالددب علددم أن ي تهددد لهددذه الدددورا" فددي الحضددور وفددي 

المرا عددة قبددل وبعددد , وأن ي عددل هددذه األسددابيع القليلددة وسدديلة للعبددادة , بددل 

وينوي بها التعبد في حضوره للعلم , وفيما يستعد له قبل وبعد وهذا يعندي أن 

ممن يمكنهم أن يحضدروا ويحملدوا العلدم ويسدتمعوا  تحض نفسك ومن تعرف
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إليدده أن تحضددهم علدد  حضددور هددذه الدددورا" سددواًء التددي فددي هددذا المسدد د 

المبددارك أم فددي  يددره , ألن العلددم مطلددوب تحصدديله , ومطلددوب نشددره , وأن 

العلم   ينتزعه هللا  ل وعدا و  يرفعده مدن العبداد هكدذا نزعدا وإنمدا بمدو" 

دا  , هدذا مدن أعظدم مدا العلماء حت  إذا ل م يبد  عدالم إتخدذ النداو رًوسداً  ه,

أت لم له , وكل محب لدين هللا يت لم لده أن يسدمع هدذا الحددين وينظدر إلد  قلدة 

من هو  اء في طلب العلم ويخش  أن ي تي زمان يتكلم في العلم من هو نتفدة 

يده  فيه ي خذ من هاهنا وهاهندا ثدم يتصددر بدين النداو فيكدون ممدن قدال فيده عل

 الصاة والسام :

ددا  فُسددهلوا فدد فتوا بغيددر علددم  " حتدد  إذا لددم يبدد  عددالم إتخددذ الندداو رًوسدداً  ه,

فضل,وا وأضلوا ", اتخذوا رًوساً  ه,ا  ألنهم ظنوا أنهم علماء , أو أنهدم مدن 

أهل العلم , فُسهلوا وهم في الحقيقة  هلدة لدم يحصدلوا مدن العلدم مدا بده ترسدخ 

بهم فددي فهددم العلددم . وفددي فهددم كددام هللا  ددل وعددا , أقدددامهم فيدده ويرسددخ قلددو

وكددام رسددوله صددل  هللا عليدده وسددلم , فسدد لهم الندداو , فدد فتوا بغيددر علددم ألن 

علمهم معدوم أو مشوش ف فتوا بغير علدم , فضدلوا وأضدلوا , لهدذا ينبغدي لدك 

أن تحتسب أنفاسك , وأن تحتسدب عمدرك فدي طلدب العلدم وفدي الحدض عليده 

دارسه , فهو أفضل أنواع ال هاد الذي ي اهدد بده أعدداء هللا وفي حفظه وفي ت

 ل وعا , وي اهد به الصد عن دين هللا  ل وعا في هدذا الزمدان بدل وفدي 

دل العلمداء طلدب العلدم علد   يدره   يره مثل العلم , ولهذا كما ذكر" لدك فض,

مدددن النوافدددل , واختلفدددوا هدددل هدددو أفضدددل مدددن ال هددداد النفدددل التطدددوع أم       

لصحيح أن طلب العلم أفضل لعظم آثداره ولعظدم فضدله ثدم إن طالدب العلدم وا

ينبغي له أن يتد دب بداداب أهدل العلدم وحملدة العلدم ومحصدليه , وهدذه ا داب 

 ذكرناها لكم مراراً في دورا" سبق" , و بد من تعاهدها فمن أعظمها :

 ـ أن يكون م اهداً نفسه في اإلخاص و  ل وعا .1

يكون ذا ني,ة صدحيحة فدي العلدم . فدالعلم عبدادة و  يقبدل إ   بني,دة ـ وفي أنه 2

 صالحة وبإخاص و  ل وعا كما قال نبينا عليه الصاة والسام :  
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ا" وإنما لكل امرئ ما نواه " فإذا كان" نيته صدالحة  ,ّ ,ّ " إنما األعمال بالني,

 نع .فإن عمله يكون عبادة مع توافر الشراهط األخرى وانتفاء الموا

لهددذا مددن أعظددم أسددباب البركددة فددي العلددم أن تكددون نيتددك صددالحة فددي العلددم , 

ومعن  النية في العلم أن تنوي رفع ال هل عن نفسك بما تدتعلم . ال اهدل مدن 

يقول : العلدم معدروف واألحكدام معروفدة , والحمدد و العقيددة معروفدة . هدذا 

قدال عمدر : " مدن قدال أندا كام  هلة وأما الذي شذا طرفاً من العلم فإنده كمدا 

عالم فهو  اهل"  يعلم أن العلم واسع كثير ولهدذا يصدعب تحصديله فدي وقد" 

قصير , بل وق" تحصيل العلم العمدر كلده , وقد" تحصديل العلدم عمدرك كلده 

 من أوله إل  أخره ولهذا  اء :  اطلبوا العلم من المهد إل  اللحد .

ع العلم " , كما قال طاهفة من أهمدة قال العلماء : " النية في طلب العلم ت تي م

الحدين : " طلبنا العلم وليو لنا فيه نية ثم  اء" النية بعد " , ألنده لمدا تعلدم 

العلم علم أنه  بد أن ينوي فيه نية صالحة , وأن يتقرب به إل  هللا فنوى بعدد 

أن تعلددم , وقددال آخددرون مددن أهمددة الحدددين : " طلبنددا العلددم لغيددر هللا فدد ب  أن 

ون إ  و " , يعني أنهم حين طلبوا العلم طلبوه لنوازع قدد تكدون منافسدة , يك

وقد تكون م املة , وقد تكون , وقدد تكدون , لكنده أبد  أن يكدون إ  و , ألن 

العبد الصالح الذي يريد رض  هللا  ل وعا إذا حضر العلدم وسدمع كدام هللا 

لددم معندد  كددام هللا  ددل وعددا , وكددام رسددوله صددل  هللا عليدده وسددلم , وع

ورسوله , فإنه لن يفر من هللا إ  إل  هللا  ل وعا بتصحيح النية , وتصحيح 

القلب , وإسام الو ه والنفو و  ل وعا وحده فإذاً النية الصالحة في العلدم 

أن تنوي رفع ال هل عن نفسك , ثم أن تندوي رفدع ال هدل عدن  يدرك , فمدن 

ول منهمددا فهددو علدد  نيددة صددالحة فددي العلددم , اسددتقام لدده هددذان األمددران أو األ

فير   له القبدول وهدذا القصدد وهدذه النيدة تنفعدك كثيدراً إذا استحضدرتها فدي 

العلم ,وطالما نفع"  يدرك فدي إندك إذا نويد" رفدع ال هدل عدن نفسدك , فإندك 

ستستحضر داهماً إنك ت هل أشدياء كثيدرة فدي العقيددة ت هدل أشدياء كثيدرة فدي 
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اء كثيرة في معن  كام هللا في القرآن ت هل أشياء كثيدرة التوحيد , ت هل أشي

 في معن  كام الرسول صل  هللا عليه وسلم  في العبادا" وفي المعاما" .

العلم واسع , فإذا أحسس" ب نك ت هل كثيراً , وأنك تنوي وت اهدد علد  رفدع 

ال هل عن نفسك , ف نك ست تهد أكثر وأكثدر فدي طلدب العلدم , وفدي حفظده , 

 في مدارسته . و

هذه مقدمه بين يدي هذه الدورة التدي أسد ل هللا  دل وعدا أن ي دزي القداهمين 

عليها خيراً , وأخدص بالدذكر مدنهم أخاندا الشديخ فهدد الغدراب , وفقده هللا لكدل 

خير, فلقد علمته م تهداً خير ا تهاد في أن ينفعكم , فا تحرمدوه مدع إخوانده 

ه الدددورة ,   تحرمددوهم مددن دعدداهكم وزماهدده الددذين أسددهموا فددي إقامددة هددذ

الصالح مع ت زيتهم خيراً . أس ل هللا  ل وعدا لندا ولهدم القبدول والسدداد فدي 

األقدددوال واألعمدددال , وأن يغفدددر لندددا ولهدددم , ولوالددددينا ولمشدددايخنا وألحبابندددا 

 أ معين , إنه سبحانه  واد كريم . 

دلدة األحكدام  اشدتمل" هذه الخطبة لهذا الكتاب العظيم كتاب بلوغ المرام من أ

 عل  مقاصد :

 المقصد األول :

الثناء عل  هللا  ل وعا وحمده سبحانه وتعال  , وقد رأي" أنه لم يبتدهها بما 

يسميه العلماء بخطبدة الحا دة , وذلدك ألن أهدل العلدم ي علدون خطبدة الحا دة 

 في الخطب الكامية , وأما في المكتوب , فعندهم أنه يشرع أن يثن  عل  هللا

  ل وعا بما هو مناسب للحال . 

والنبي عليه الصاة والسام في كتبه التي أرسدلها إلد  أهدل األمصدار , وفدي 

كتدداب الصدددقا" أيضدداً لددم يبتدددهها بمددا يسددم  خطبددة الحا ددة وخطبددة الحا ددة 

مشروعة في الخطب الكامية وأما المكتوب فإن سنة أهل العلم فيده أن يحمدد 

إن كدان بمدا يسدم  بخطبدة الحا دة م الحمدد و نحمدده هللا  ل وعا بما تيسر 

ونستعينه إل  آخره ( كما هي معروفة في رواية ابدن مسدعود , أو بمدا يتيسدر 

له من الثناء عل  هللا  ل وعا , والحافظ بن ح ر , رحمه هللا تعال  , وهدو 
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من أهمة أهل الحدين في زمانه ومدن حف,اظده . ابتددأها بمدا يناسدب الحدال مدن 

ثناء عل  هللا  ل وعا وحمده عل  نعمه الظاهرة والباطنة القديمة والحديثة ال

. 

 المقصد الثاني :

فددي هددذه الخطبددة أندده ذكددر فضددل صددحابة رسددول هللا صددل  هللا عليدده وسددلم , 

وفضددل أتبدداعهم والتددابعين لهددم بدد نهم ورثددوا العلددم ,والعلمدداء ورثددة األنبيدداء , 

يده تحريدك للنفدوو لنيدل أعلد  المراتدب , اكرم بهم وارثداً وموروثداً , وهدذا ف

وهددو أن تكددون وارثدداً للمصددطف  صددل  هللا عليدده وسددلم , واكددرم بدده وارثدداً 

وموروثددداً , اكدددرم بهدددم وارثددداً , واكدددرم بهدددم بدددالعلم موروثددداً . ورثدددوه عدددن 

المصطف  صل  هللا عليه وسلم , ولهذا قال عليه الصاة والسام : " العلمداء 

ثوا العلم فمدن ورثة األنبياء وإن األ نبياء لم يورثوا ديناراً و  درهماً وإنما ور,

 أخذه أخذ بحظ وافر" .

 المقصد الثالن :

ذكددر أن كتابدده هددذا مختصددر يشددتمل علدد  أصددول األدلددة الحديثيددة ل حكددام 

 الشرعية 

وذكددر أندده حددرره تحريددراً بالغدداً ليصددير مددن يحفظدده بددين أقراندده نابغدداً , وهددذا 

فيدده الحددافظ شددهاب الدددين أحمددد بددن ح ددر العسددقاني موافدد  للحقيقددة . وبددر 

رحمه هللا فلقد أختصره ,وهذا يقتضي أن يكدون اسدتفاد مدن  يدره مدن الكتدب 

 والكتب المًلفة في األحكام يعني في أحادين األحكام كثيرة ومن أشهرها : 

 ـومنتق  األخبار للم د  بن تيميه .2 ـ عمدة األحكام .          1

ـ والمحرر للحافظ شمو الددين بدن عبددالهادي 4 بن دقي  العيد ـ واإللمام  3

 ـ وبلوغ المرام الذي نحن بصدد شرحه .5.                   

بن دقي  استفادوا منه كثيراً , ف كثر ما يستفيد العلماء في الكتب اوالعلماء بعد 

 المختصرة في متون األحادين , أحادين األحكام مدن كتداب بدن دقيد  العيدد ,

الددذي هددو اإللمددام , وقددد اختصددره , وقددد اسددتفاد مندده , وقددد رد, بعضددهم هددذا , 
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شددمو الدددين بددن عبددد الهددادي فددي كتابدده المحددرر . فحينهددذ تعلددم أن مصددادر 

الحددافظ بددن ح ددر فددي كتابدده هددذا : العمدددة , عمدددة األحكددام ومنتقدد  األخبددار , 

ما يخرج عدن هدذه واإللمام  بن دقي  العيد , والمحرر  بن عبد الهادي , وقل

 إل   يرها مما يحرره هو ويستفيده ويقرره .

 المقصد األخير :

ذكر مصطلحه فيه وأنه عن  بالسبعة م األمام أحمد , وأصحاب الكتدب السدتة 

 البخاري , ومسلم , وأبا داود , والنساهي , والترمذي , وابن ما ه (

ثاثدددة ( هدددذا وهدددذا المصدددطلح م السدددبعة , السدددتة , الخمسدددة , األربعدددة , ال

اصددطاح لدديو متفدد  عليدده ولدديو سددنة ماضددية بددين أهددل العلددم , لكندده انتشددر 

وصف كتب الحدين م البخاري ومسدلم , وأبدي داود , والترمدذي , والنسداهي 

وابن ما ه ( بالكتب الستة ألنه أدخل" في بعض التصانيف وإ  فقد ت دد مدن 

دون ابدن ما ده كمدا   يسمي هذه الكتدب بالسدتة , وقدد يقتصدر علد  الخمسدة 

فعل ابن األثير في  امع األصول عل  ما هو معروف عند أهل ا ختصاص  

 في مواطنه . 

فإذاً هذه الكلما" ـ السبعة والسدتة ... إلد  آخدره ـ هدذه اصدطاحية , وطالدب 

العلم ينتبده إلد  أنده قدد يكدون هدذا التخدريع الدذي ُعدزيك لهدذه الكتدب للسدتة أو 

د يكون فدي روايدة مو دودة بدين أيددينا , وقدد يكدون فدي للسبعة أو للخمسة , ق

رواية ليس" ب يدينا , وهذا يعني أن تتثب" كثيدراً حينمدا تخدرج الحددين الدذي 

ذكره الحافظ في بلوغ المدرام , فدإن مدن األحاديدن مدا قدد يظدن الظدان أنده لدم 

 يخرج في هذا الكتاب الذي عزاه إليه الحافظ بن ح ر .

أن لعددزو الحدافظ أسددباباً , منهدا مددا ذكرتده لددك مدن أندده  وإذا تتبدع الندداظر و دد

يكون في روايدة  يدر الروايدة التدي ب يددينا مدثا , يكدون فدي روايدة للبخداري 

ليس" هي رواية الفربري , ويكون في رواية أخرى كرواية حمداد بدن شداكر 

, أو نحو ذلك وقد يكون في مخرج لرواية الفربري  ير المخدرج العدروف , 

في نسخة ألبدي داود  يدر الروايدة المعروفدة . فدإن أبدا داود لكتابده وقد يكون 
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عدة روايا" , فرواية اللًلهي هي المشدتهرة المعروفدة بدين أيددينا ولهدا أيضداً 

عدة أو ه ونسخ , وهناك رواية بن داسه ,التي اعتمدها الخطابي فدي شدرحه 

الكبدرى ,  معالم السنن , والتي رواها من طري  بن داسده البيهقدي فدي السدنن

يعني يروي السنن من طريد  بدن داسده , وهنداك روايدة أخدرى أيضداً للسدنن 

 يددر مددا ذكرنددا , وهكددذا فددي للترمددذي فددإن نسددخه تختلددف اختافدداً كثيددراً فددي 

الزيددادة وفددي الددنقص , سددواء فددي األحاديددن , أوفددي الحكددم علدد  األحاديددن 

 ر ذلك .بالصحة , أو بكونه حسناً صحيحاً أو بكونه حسناً , إل  آخ

ثددم كددذلك سددنن النسدداهي تددارة يطلدد  العددزو ويددراد بدده الكبددرى , وتددارة يطلدد  

 العزو ويراد به الم تب  , وهكذا في ابن ما ه , فإن نسخه أيضاً مختلفة .

ومسند اإلمام أحمد بخصوصه النسخة المو دودة بدين أيددينا المطبوعدة , هدذه 

تكدون مو دودة وأحيانداً نسخة ناقصة أحيانا مسانيد لبعض الصدحابة كاملدة   

 بعض األحادين .

لهذا نرى أن ابن تيميه وابن كثير وابن ح ر , تارة يعزون أحادين   ن دها 

 في هذا المسند الذي بين أيدينا .

وهذا المسند الذي بين أيدينا ل معده قصدة معروفدة عندد أهدل العلدم , وهدو أن 

كي المعروف خاف علد  الحافظ ُمسنِد زمانه عبد هللا بن سالم البصري ثم الم

مسند اإلمام أحمد من ا ندثار وذهاب نسخه , فا تهد في  معها عل  ما يعلم 

, ف مع القطع التي ب يدي الناو وراسل العلماء حتد  ا تمعد" عندده نسدخة , 

ف معها ورتبها عل  ما يعلم من ترتيب مسند اإلمام أحمد  فخر " عل  هدذا 

األمصار حفاظاً عل  هذا المسدند العظديم  النحو ثم نسخ منها نسخاً وفرقها في

 , وعن أحد هذه النسخ طبع مسند اإلمام أحمد في طبعته

المعروفة , والناظر في فهرو مسند اإلمام أحمد , الذي  عله له الحافظ بدن  

عساكر وهدو فدي القدرن السدادو اله دري , ينظدر أن ثمدة مسدانيد فيده ليسد" 

, وثمدة أحاديدن بدال زم عزاهدا إلد  مو ودة في مسند اإلمدام أحمدد المو دود 
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مسند األمام أحمد , ابن تيميه , أو بن كثير , أو بن ح ر وليس" مو ودة في 

 هذا الذي بين أيدينا .

هذا العرض المختصر سواء لهذه الكتب السبعة أو لغيرها , معه يكون طالب 

ن العلددم متحريدداً فيمددا ينتقددد بدده العلمدداء فددي تخدداري هم , وخاصددة حفدداظ الحدددي

واألهمة الذين عنهم أخذ التخريع , وهم الحفظة الكملة في ذلك , فدا يت اسدر 

أحد عل  تدوهيم الحدافظ بدن ح در أو علد  تدوهيم  يدره مدن األهمدة إ  بددليل 

قدداطع واضددح مددن عددالم راسددخ فددي تخددريع الحدددين وفددي معرفتدده , هددذا أحددد 

 األسباب . 

ن ويعدزو الحددين  إلد  والسبب الثاني : أن الحافظ بن ح ر قد يخدرج الحددي

أكثددر مددن مصدددر وهددو يعنددي أصددل الحدددين ه فيكددون الحدددين فددي بعددض 

المصادر مفصا , وفي بعضها مختصرا فيعزو المختصدر وينسدبه لل ميدع , 

فيددذكر لفددظ المختصددر وينسددبه لل ميددع أل ددل رعايددة األصددل وهددذا مددن السددنة 

ك أصددل المعروفددة عنددد أهددل العلددم فددي أنهددم يصددححون العددزو ويقصدددون بددذل

 الحدين .

أيضا قد يعزو الحافظ بن ح در إلد  بعدض الكتدب بلفدظ وينظدر المخدرج إلد  

أنه ليو في الكتداب بهدذا اللفدظ , وهدذا يكدون لده سدبب ثالدن وهدو أن الكتداب 

الذي عزاه إليه كمسلم مثا أو البخاري أو سنن أبدي داود أو  يدر ذلدك يكدون 

لبخاري يورد أسانيد دون متونها قد ذكر فيه اإلسناد دون المتن , ومعلوم أن ا

في الشواهد , ويورد كذلك مسلم أسانيد كثيرة ويقول في آخرها بمثله سواء , 

بنحوه أو نحو ذلك . و  يذكر المتن , وكدذلك قدد يفعدل أبدو داود والترمدذي , 

و ميع من صنف في الحددين . فيكدون العدالم يعلدم أن هدذا اإلسدناد متنده هدو 

سدنن البيهقدي , أو  يفي سنن الدارقطني أو مو ود ف كذا وكذا , وهو مو ود

مو ود في مسند ابن ال ارود , أو مو ود فدي مسدتخرج أبدي عوانده , ونحدو 

 ذلك .
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فيقول : هذا المتن رواه مسلم , أو رواه أبو داود , وهو لم يذكر أعني مسدلما 

بدن  أو أبا داود لم يذكر اللفدظ وإنمدا سدا" اإلسدناد . فيد تي مدن يتعقدب الحدافظ

ح ر أو يتعقب األمة , فيقول : هذا لم يروه مسلم وإنما رواه بلفظ كذا وكذا , 

لم يروه البخاري , لم يروه أبو داود , .... وهكذا في أنواع مدن تعقدب األهمدة 

. 

وقد   يكون تعقب من تعقًّب صحيحاً لهذه األسباب أو بعضها ومن أهمها أنه 

مسلم , ولكن في مسلم اإلسناد الذي  يذكر اللفظ , وصد" من قال أنه ليو في

يعلم الحافظ للحدين ويعلدم مدن يعتندي بدالمتون واألسدانيد . يعلدم أن مدتن هدذا 

اإلسناد هو كذا وكذا مما هو مو ود في سدنن النسداهي مدثا أو الددارقطني أو 

في البيهقي أو في ابن ال ارود أو عند الحاكم أو ابن حبان وابن خزيمده ..... 

فإذا ذكر مسلم إسناداً ولم يذكر المتن فيه  فإنه يقال أنه رواه ألنده إل  آخره , 

روى اإلسناد وقال بمثله , ولكنه اختصاراً لم يذكر المتون , وهذه فاهدة مهمة 

وعزيزة ينبغي لدك أن تعتندي بهدا  دداً , ولهدذا اعتند  العلمداء بالمسدتخر ا" 

ختصره البخداري , التي فك" هذا ا ختصار , وذكر" ما اختصره مسلم أو ا

ونحددو ذلددك مددن المسدداهل , لهددذا ينبغددي لددك أن تعتمددد مددا ذكددره الحددافظ مددن 

التخددريع , وأن   تتعقبدده فددي شدد  مددن ذلددك وأن   تلتفدد" أيضدداً لتعقددب مددن 

تعقب في التخريع , حت  يكون ثم برهدان بدين بعدد رعايدة هدذه األشدياء التدي 

المقددام بتفصدديله فددي ذكددر" لددك , ورعايددة  يددر هددذه األشددياء ممددا قددد يطددول 

أصول التخريع , ومقاصد العلماء , أعني أهمة الحدين في عزوهم ل حادين 

. 

وممدا يعظدم عنددك هدذا الكتداب م كتداب بلدوغ المدرام ( أنده مدن تد ليف خاتمدة 

الحفاظ من أ مع عل  الثناء عليه من  ميع الفها" والطواهدف , وعلد  حسدن 

اهتده فيده أيضداً , أ  وهدو الحدافظ  تصانيفه , وعل  دقته في بحثده , وعلد  نز

العلم شهاب الدين أحمد بن علي بن ح ر العسقاني , المصري المولود سدنة 
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ثان وسبعين وسبعماهة , والمتوف  سنة اثنتدين وخمسدين وثمانماهدة , رحمده 

 هللا تعال  , و زاه عن أهل العلم خيراً . 

شرح الحدين كما تعلمدون بلوغ المرام كتاب قد يطول الكام عليه  داً , ألن 

قد يكون مبسوطاً وقد يكون مختصراً , فالمعلم بيدده بسدط الكدام أو اختصدار 

ن شداء هللا إالكام عل  األحادين , والذي رأي" أنه مناسب وأر و إن يكدون 

ًّ  وقددر" أن يكدون  تعال  مناسبا ونافعاً لي ولكم أن يكون شدرحنا مختصدراً

وم , وهذه الدورة قد تبلغ ثمانية عشر يوماً , ختم شرح بلوغ المرام في ماهة ي

ولهذا نشرح فيها نحو , يعني ما بين الماهتين إل  ثان ماهة , بحسب النشداط 

 , وعدم ما يقطع الدرو .

الشرح سيكون سها ممتنعا مختصرا , لكن أر و أن يكون مفيداً , بحين أنه 

 يرتب الكام في شرح كل حدين عل  مقاصد أو مساهل .

ذكر أو ً : المعن  اإل مالي للحددين , وثانيداً : لغدة الحددين , وثالثداً در دة فن

الحدين , يعني من حين الصحة والحسن والضعف , وقدد أبدين بعدض العلدل 

أو الددنقض علدد  األسددانيد علدد  قلددة , وأخيددراً فواهددد الحدددين , أو مددن أحكددام 

سداهل األربدع , الحدين ففي كل حدين إن شداء هللا تعدال  نرتبده علد  هدذه الم

 وسنمر مروراً سريعاً إن شاء هللا تعال  .

فاسدد ل هللا  ددل وعددا أن يددوفقني لددنفعكم ونفددع نفسددي وأن يددوفقكم أيضدداً لتلقددي 

 ذلك ومباحثته وفهمه , ودرسه , إنه سبحانه  واد كريم .  

 

 م باب المياه (

 طهارة البحر :  

 صددل  هللا عليدده . عددن أبددي هريددرة رضددي هللا عندده , قددال : قددال رسددول هللا1

.... أخر ده األربعدة  " وسلم فدي البحدر: " هدو الطهدور مداًه , والحدل ميتتده

  وابن أبي شبيه واللفظ له وصححه ابن خزيمه والترمذي , ورواه مالك

 والشافعي وأحمد .
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 أو  : معن  الحدين :

هذا الحدين حدين أبي هريرة رضدي هللا عنده , قدال : قدال رسدول هللا صدل  

عليه وسلم في البحر : " هو الطهور ماًه , الحدل ميتتده " ومعند  قولده : هللا 

قال في البحر يعني أنه ذكر البحر عندده فقدال هدذه الكلمدة , وهدذا الحددين لده 

سددبب : أن النبددي عليدده الصدداة والسددام , ُسددهل عددن أنهددم يكونددون فددي البحددر 

و نحدو ذلدك , وإن يعني عل  سفنهم ومعهم ماٌء قليل ليشربوه أو ليطبخوا به أ

استعملوه في الوضوء نفذ وضا" األمر علديهم , فسد لوه عدن ذلدك فقدال عليده 

الصدداة والسددام فددي البحددر : " هددو الطهددور مدداًه " ألن السددًال كددان عددن 

التوضً بماء البحر هل نتوض  بماء البحر أم   نتوضد    فقدال عليده الصداة 

ر " هدو الطهدور مداًه , الحدل والسام في البحر  يعني في التوضً بماء البح

ميتته " وسبب السدًال  أنهدم نظدروا فدي مداء البحدر فو ددوا طعمده متغيدراً , 

و دوا أن طعمه مالح , بل قد يكدون شدديد الملوحدة , فهدل يتوضد  بمثدل هدذه 

تغير طعمه   ف شكل علديهم , هدل يتوضد  بمدا تغيدر طعمده أم    ءالحال بشي

هم بمددا يحتددا ون , فبددين أندده طهددور وزاد والنبددي عليدده الصدداة والسددام أ دداب

عل  ما يحتا ون بقوله "الحدل ميتتده" وهدذه الزيدادة سدببها أن الراكدب للبحدر 

سدد ل عددن الوضددوء وهددو يابسدده أمددر الصدداة , كمددا أندده يابسدده أمددر األكددل 

فيحتاج إل  أشياء من أهمها أمر عبادته وأمدر  ذاهده , فلمدا سد ل السداهل عدن 

ليه الصاة والسدام بداثنتين , ألنده عليده الصداة والسدام واحدة أفاده النبي ع

 بالمًمنين رًف رحيم .

 ثانيا : لغة الحدين : 

قال عليه الصاة والسام في البحر : " هو الطهدور " ولفدظ الطهدور , فعدول 

مددن طدداهر فهددو مبالغددة مددن طدداهر , ويدددخل فددي صدديغ المبالغددة كددالغفور مددن 

ة طهور مبالغة من طاهر فهذه المبالغدة هدل  افر ونحو ذلك , وإذا كان" كلم

هي مبالغة في كونه طاهراً , مبالغدة فدي طهارتده   أو هدي مبالغدة فدي تعددي 

 الفعل إل  تطهير  يره .
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الو ه منهما هو الثاني ه ألنهم لم يستشكلوا كون البحر طاهراً ه وإنمدا سد لوا 

مدداًه ه أن عددن التوضددً بمدداء البحددر ه فلهددذا دل قولدده الطهددور هددو الطهددور 

المبالغة هنا المقصود منها مبالغة تعددي التطهيدر ه فهدو طداهر فدي نفسده ه و 

أيضا يطهر  يره وهذا ا ستعمال استعمال شرعي عند طاهفة مدن أهدل العلدم 

ه يعني أنده لديو بالحقيقدة اللغويدة ه ولكنده حقيقدة شدرعية ه وذلدك أن الشدرع 

ن مطهدراً لغيدره  والتطهيدر  اء فيه استعمال لفظ طهور لما تعددى ه لمدا يكدو

قددد يكددون رافعدداً لحدددن ه أو قددد يكددون إزالددة لخبددن ه لهددذا مددن اللفظددة لفددظ 

الطهور قال طاهفة من أهل العلم : إن هذه اللفظة في اللغدة لهدا معند  ه وهدي 

المبالغة في كون الماء طاهراً ه وأما في ا ستعمال الشرعي فنفهم منها زيادة 

و كونده طداهراً ومطهدراً أيضداً ه وهدذا  داء فدي طاهراًه وهد ءعن كون الشي

هذا الحدين "هو الطهور ماًه"  وهم يعلمون أن ماء البحر طاهر في نفسه ه 

فلما قال : " الطهور ماًه " علمنا أنهم فهموا من قولده الطهدور مداًه ه يعندي 

أن ماءه يُتطهر به ه و مثله قول النبي عليده الصداة والسدام فدي التدراب : " 

" تربتهددا لنددا طهددور " و التددراب معلددوم أندده طدداهر ه ولكندده  عددل لهددذه و علدد

 األمة طهوراً ه يعني مطهراً ه وهذا بحن لغوي مهم في هذا الحدين .

قال : " والحل ميتته " الميتة هي ما يمو" في البحر من حيوانا" البحر ه   

ر ممدا من  يره من الميتة ه ميتتده هدذه اإلضدافة تقتضدي أن تكدون ميتدة البحد

يعيش فيه أما إذا كان يعيش في  يره ثم ما" فيه ه فا يصد" عليه أنده ميتدة 

بحددر ه وأن كددان مددا" بسددبب البحددر , لهددذا قددال :" والحددل ميتتدده " يعنددي مددا 

يمو" و يطفو من حيوانا" البحر ه كالسمك والحو"  و ير ذلدك ثالثدا : فدي 

 در ة الحدين :

 مة ه وقال بعض أهل العلم ه  الحدين صحيح ه صححه  مع كثير من األه

أن طرقه   تخلوا من مقدال ولكنده بم موعهدا يكدون صدحيحاًه فالمعتمدد دون 

 تفصيل في التخريع ه والبحن في األسانيد ه والذي عليه عامة أهل العلم

 أن الحدين صحيح وهو أصل في بابه . 
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 رابعا : من أحكام هذا الحدين :

فظ بن ح ر هذا الكتداب وهدو كتداب الطهدارة أو ً : هذا الحدين افتتح به الحا

والطهارة يبتدئ بهدا ألن أعظدم األركدان العمليدة الصداة ه والصداة مفتاحهدا 

الطهارة ه والطهارة   تكون إ  بالماء ه فلذلك  عدل كتداب الطهدارة ثدم بداب 

 المياه ثم سا" هذا الحدين في صدر أحادين الباب . 

ينقسم إل  طهدور ه وإلد  طداهر وو ده ذلدك  ثانياً : الحدين دل عل  أن الماء

أن الصددحابة رضددوان هللا علدديهم سدد لوا عددن التطهددر بمدداء البحددره فلددم يشددكل 

علدديهم كددون مدداء البحددر طدداهراً , وإنمددا سدد لوا عددن التطهددر بدده والنبددي عليدده 

الصاة والسام ذكدر أن مداء البحدر طهدور يعندي أنده مطهدر, وهدذا يعندي أن 

طهر به وإل  ماء   يتطهر بده ه وهدذا ح دة كثيدر مدن الماء ينقسم إل  ماء يُت

 أهل العلم في قسمهم الماء إل  ثاثة أقسام :

 ـ ن و 3ـ طاهر                2ـ طهور                1

والحدين دل علد  قسدمين علد   الطداهر والطهدور ه ودل أيضداً تقسديم المداء 

ة والسدام فدي التدراب إل  طاهر وطهور عدة أشياء ه منها قولده عليده الصدا

مما فضل هللا  ل وعا به هذه األمة قدال : " فضدل" علد  األنبيداء بخمدو " 

ثم سا" وقال عليه الصاة والسام فدي آخدره " و علد" تربتهدا لندا طهدورا "ً 

وقال أيضاً عليه الصاة والسام  : " ف يما مسلم أراد أن يصلي فعنده مس ده 

ة فضدل" علد   يرهدا مدن األمدم فدي شد ن وطهوره " ه ومعلدوم أن هدذه األمد

التراب بكون التراب لها طهوراً ه وهو لغيرنا طاهراً ه فدل علد  أن التدراب 

لغيرندا طدداهر ولندا طهددور ه وكدذلك مدداء البحدر طهددور وهدو طدداهر فدي نفددو 

 األمر فدل هذا عل  انقسام الماء إل  القسمين المشهورين إل  :

    ـ الطاهر    2ـ الطهور          1 

 وإل  الن و فصار الماء ثاثة أقسام :

 ـ الن و 3ـ الطهور            2ـ الطاهر          1 
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وهذا واضح من  هة ا ستد ل بهذا الحدين ه وفي  يره ه قدال آخدرون مدن 

أهل العلم إن الماء قسمان طهدور ون دو ه وهللا  دل وعدا أندزل مدن السدماء 

قي علدي أصدله , وعلد  إطاقده فيكدون ماء طهوراً ه والطهور هدو المداء البدا

 طاهراً في نفسه ه ومطهر لغيره ه قالوا : فالماء إنما ينقسم إل  قسمين : 

إل  طاهر ون و ه وهذا هو مذهب اإلمام مالك ه والظاهرية وعدد مدن أهدل 

الحدين  مع من أهل الحدين هواختيار شيخ اإلسام أبن تيميه وقال كثيرون 

هور أن الماء ينقسم إلد  : طداهر , وطهدور ون دو ه من أهل العلم وهم ال م

وهذا من حين ا ستد ل أظهر كما ذكر" لك من حين أن الماء ينقسم إل  :  

 طهور وطاهر و ن و

الفر" بين الطاهر والطهور : أن الطهور مداء بدا" علد  أصدل خلقتده ُمطهدر 

فسده لغيره ه فالماء الطهور هو الذي بقدي علد  أصدل خلقتده فهدو طداهر فدي ن

وُمطهر لغيره ه فإن خالطه ش  ماز ه بعد أن ندزل ه يعندي بعدد خلقتده فغيدر 

أحد أوصافه نقله من كونه طهوراً إل  كونه طاهراً ه وهنا يبق  بحن في هل 

بق  عليه اسم الماء أم زال عن اسم الماء إل   يره وهذا هو محل النظر بين 

قسمه إلد  ثاثدة أقسدام ه قول شيخ اإلسام ومن قسم الماء إل  قسمين ه ومن 

مثاله : ننظر إل  مداء البحدره مداء البحدر تغيدر أحدد أوصدافه ه وهدو الطعدم , 

فطعمه مالح ولكدن هدذا الطعدم وهدذا التغيدر لديو تغيدراًه وإنمدا هدو بدا" علد  

أصددل خلقتدده فخلقتدده هكددذا ه ولهددذا صددار طهددوراً عنددد ال ميددع بددنص كددام 

المدداء شدد  فخالطدده فغيددر أحددد  المصددطف  عليدده الصدداة والسددام , فددإن  دداء

أوصافه بطهارة يعني ش  طاهر  ير أحدد أوصدافه ه فهندا نظدروا هدل سدلب 

عنه اسم الماء   فصار بدل أنه ماء صار شاهي يعني هدو مداء فوضدع" فيده 

الكيو ف نتقل من كونه ماء إل  كونه شاي بتغير لونه فقدط  يعندي لمدا خالطده 

إل  كونه شاي فهندا تغيدر ا سدم ه فدإذا لون الشاهي تغير ا سم من كونه ماًء 

تغير ا سم فعند ال ميع أنه   يتطهر بده ه لكدن محدل البحدن إذا تغيدر بعدض 

أوصددافه لكددن لددم يسددلب عندده اسددم المدداء مثددل بعددض أثددر لع ددين , بعددض أثددر 
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الطحين ه بعض التغيرا" التي لم تسلب عنه اسدم المداء  نقدول هدو مداء لكنده 

, تغيددر الطعددم ه  دداءه راهحددة بنددزين خفيفددة ه  حددالي ه مدداء  دداءه ملددح خفيددف

 اءه راهحة , واحد ركب خزان  ديد قدال فيده راهحدة قليلدة , لكدن بقدي عليده 

اسم الماء فهنا يحدن الخاف ما بدين مدن قسدم المداء إلد  ثاثدة أقسدام ه ومدن 

قسمه إل  قسمين في مثل هذه المساهل ه والصحيح في هذا أن المس لة را عة 

لتحقي  إل  تقسديم المداء إلد  ثاثدة أقسدام إلد  :   طهدور وطداهر , يعني في ا

 ون و

وأن الماء إذا خالطه طداهر فغيدر أحدد أوصدافه الثاثدة ,  يرهدا تمامداً بحيدن 

نقله , نقل هذا الوصدف فغيدر ه يعندي  حدظ لفدظ التغيدر ه  يدر أحدد أوصدافه 

تعبددددنا  ه ألن المددداء الدددذي اً فإندده ينتقدددل مدددن كوندده طهدددوراً إلددد  كونددده طدداهر

بالطهددارة مندده إنمددا هددو المدداء الددذي اسددمه المدداء .  هللا  ددل وعددا قددال :" فلددم 

ت دددوا مدداءاً فتيممددوا صددعيداً طيبدداً " فددإذا كددان اسددمه المدداء فإننددا نتوضدد  بدده و 

نتطهددر ه فددإذا زال عندده اسددم المدداء إلدد  اسددم   ديددد بتغيددر , ف ندده يلحدد  بدده  

 إل  :  طهور وطاهروالحدين كما ذكر" لك دل عل  هذا التقسيم 

وكذلك حدين " وُ عل" تربتها لندا طهدوراً " إلد  أن هدذه األمدة فضدل" بنقدل 

التراب من كونه طاهراً إل  كونه طهدوراً ه وأمدا المداء المعتصدر , فهدذا فيده 

 بحن يطول , محله كتب الفقه .

 الفاهدة الثالثة : قوله صل  هللا عليده وسدلم فدي البحدر :" الحدل ميتتده " ه  يددل

عل  أن ليو كل ميتة حرام ه وهللا  ل وعا حرم عليندا الميتدة ويسدتثن  مدن 

ذلك ميتة البحر ه كما سي تينا في حدين أبن عمر :" أُحل" لنا ميتتان و دمدان 

"  وميتة البحر هي ما ما" فيه من حيواناته من السمك , والحيتدان , وفدرو 

مدن حيدوان البحدر وطفدا  أفاعي البحر , ...إل  آخره , فكل مدا مدا" البحر أو

 فإنه ي وز أخذه و أكله ألنه   زكاة له . 

 الفاهدة الرابعة : أن المعلم أو المفتي ينبغي له اقتداًء بالنبي عليه الصاة
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والسام أن يزيد في إفادة المستفتي ه إذا كان" حا ته ظاهرة للزيادة  والنبدي 

ب ه وهدذا ظداهر فدي هدذا عليه الصاة والسام ما زاد المستفتي أكثر مما طل

الحدين ه أنهم س لوا عدن التوضدً بمداء البحدر ف  دابهم بحدل ميتتده صدل  هللا 

 وسلم وبارك عليه .

 

  : طهارة الماء 

وعن أبي سعيد الخدري رض  هللا عنه , قال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم 

 أخر ه الثاثة وصححه أحمد ."   إن الماء طهور   ين سه ش " : 

 : معن  الحدين :أو  

هذا الحدين معناه , وهو حدين عن أبي سعيد الخدري رض  هللا عنده , قدال 

رسددول هللا صددل  هللا عليدده وسددلم : " إن المدداء طهددور   ين سدده شدد  "  هددذا 

الحدين معناه  أن الماء   يحمل الخبدن , طهدور   تقدوى األشدياء األخدر أن 

إلذابدة الن اسدا" وإلد  طردهدا تن سه , فإن هللا  ل وعا  عدل فيده خاصدية 

فقال عليه الصاة والسام : " إن الماء طهور   ين سه ش  " وهدذا الحددين 

له سبب , وهو أنه عليه الصاة والسام ُسهل عن بهر بُضداعة ومدا يُلقد  فيده 

من الزبل , والنتن , والحيض ونحو ذلك , فقال عليده الصداة والسدام :" أن 

  " , فهددذا الحدددين  دداء بسددبب السددًال عددن بهددر المدداء طهددور   ين سدده شدد

بضدداعة وهددذا يعنددي أن مدداء البهددر   ين سدده شدد  مهمددا ألقددي فيدده , فهددو مدداء 

 طهور   ين و بما ألقي فيه .

 ثانياً : في لغة الحدين :

قوله "   ين سه ش  " ش  هنا نكرة  اء" في سديا" النفدي فهدي تعدم  ميدع 

 يء الن و مغلظاً أم كان مخففاً , فإن األشياء سواء كان" الن اسة أو الش

 الماء طهور   ين سه ش  .

 ثالثاً : في الحكم عل  الحدين :

 هذا الحدين حدين صحيح , وهو المعروف بحدين بهر بضاعة , ود لته
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أيضاً مما صحح أهل العلم ما دل" عليه هكذا مطلقة بهذا اللفظ دون زيدادا"  

فقولده " إن المداء طهدور   ين سده شد  "  ست تينا في األحادين التدي بعددها ه

هذا القدر قدر صحيح , يعني ثاب" صححه أهدل العلدم وهدو محدل وفدا" عنده 

 أهمة الحدين .

 رابعاً : في أحكام هذا الحدين :

 هذا الحدين دل عل  أحكام :

األول : أن المدداء إذا كددان مدداء بهددر , فإندده   يحمددل الخبددن , و  ين سدده شدد  

ا كان كثيدراً فإنده   ين سده شد  , فهمندا التقييدد بكونده كثيدراً يعني أن الماء إذ

من سبب ورود الحدين ه من أنه ُسهل عن بهر بضداعة , وأهدل العلدم نظدروا 

في هذا الحدين مع حدين ابن عمر , الذي سي تي , المعروف بحدين القلتدين 

بهددر , وسدي تي مزيددد الكدام عليدده هندداك , فالحددين دل أن المدداء إذا كدان مدداء 

كثيددر , فإندده   ين سدده شدد  , يعنددي   يحمددل الن اسددة   يحمددل الخبددن فيدده , 

 وأنه طهور يتطهر منه , ألن الماء يدفع الن اسة . 

ثانياً :  أفاد الحدين أن الماء إذا بقي عليه اسم الماء , فإنده طهدور يتطهدر بده 

, برفددع الحدددن وبإزالددة الخبددن , يعنددي أن الن اسددة الحكميددة ورفددع الحدددن 

 يستعمل فيهما هذا الماء , الذي هو طهور .

يعني أنه عندنا شيهان , أو  : رفع األحدان     وثانياً : إزالة الن اسة . رفدع 

الحدن الذي هو أن تغتسل من  نابة , أن تغتسل المدرأة مدن حديض أو نفداو 

أن ترفددع الحدددن األصددغر بالوضددوء ونحددو ذلددك , فالمدداء الطهددور يرفددع بدده 

 الحدن .

اني : أن المددداء إذا كدددان طهدددور   ين سددده شددد  , فدددإن الن اسدددا" تطهدددر الثددد

باستعمال الماء لها , والن اسا" المقصود بها الن اسا" الحكمية , يعني ورد 

ماء عل  أرض , ورد ماء عل  فرش , ورد ماء عل  ثوب , ...إلد  آخدره , 

أن فإندده يطهددر بالمدداء ألن المدداء وصددف بكوندده   ين سدده شدد  , وهددذا يعنددي 

الماء يتطهر به لهذين األمرين فهدو يرفدع بده الحددن , وترفدع بده الن اسدة أو 
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تزال به الن اسدة , إذا تبدين ذلدك فهدل يقتصدر فدي ذلدك علد  المداء أم أن ثمدة 

 أشياء  ير الماء ترفع الحدن وتزيل الخبن  

أما األول , وهو رفع الحددن فإنده باإل مداع   يرفدع الحددن إ  بالمداء , أمدا 

ة الخبددن ورفددع الن اسددة , إزالددة الن اسددة الحكميددة , تطهيددر األرض أو إزالدد

تطهيددر المكددان أو تطهيددر الثددوب , فددإن الصددحيح  أن المدداء هددو أفضددل مددا 

يستعمل له , والفر" بين األول والثاني : أن رفع الحدن تعبد مطلدوب للتعبدد 

لن اسدة مدن , يعني أنك تتوض  تعبداً بهذا النوع وهدو المداء فقدط , أمدا إزالدة ا

الثوب , من البقعة من األرض , فالمقصود منه الترك , وهو ترك الن اسدة , 

فترك الن اسة هندا أو إزالدة الن اسدة فدي البقعدة أو فدي الثدوب أو فدي األرض 

... إل  آخره , يحصل ب ي نوع من أنواع إزالة الن اسة فقد يكدون بدالهواء , 

سدح , مدثا علد  رخدام مسدحته قد يكون بالشمو تزيل الن اسة , قد يكدون بم

ر ددع الرخددام علدد  صددقالته , أو علدد  حديدددة أو علدد  سدديارة أو نحددو ذلددك , 

فالن اسة تزال ب شياء , ولهذا الحدين   يددل علد  أن المداء يخدص بده إزالدة 

الن اسا" الحكمية وإنما يخص بالماء المطل  الذي   ين سه ش  , يخص به 

 د ل .رفع الحدن وهذا ظاهر من حين ا ست

الفاهدة الثالثة واألخيرة : أن هذا الحكم ممدا فيده بحدن كثيدر ي تيندا فدي مواقدف 

في شرح حدين " إذا بلغ المداء قلتدين لدم يحمدل الخبدن " , وفدي حددين " أن 

الكاب كان" ..." أو أن أعرابياً أت  المس د فبال في طاهفة منه ... إل  آخدر 

 .الحدين , ت تينا تقييدا" لما أطل  هنا 

 

. وعددن أبددي أمامدده البدداهلي رضددي هللا عندده قددال : قددال رسددول هللا صددل  هللا 3

عليدده وسددلم : " إن المدداء   ين سدده شدد  , إ  مددا  لددب علدد  ريحدده , وطعمدده 

ولونه " أخر ه ابن ما ده , وضدعفه أبدو حداتم . وللبيهقدي " المداء طهدور إ  

 أن تغير ريحه ,أو طعمه أو لونه بن اسة تحدن فيه " .

  : معن  الحدين :أو 
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هددذا الحدددين معندداه ,  أو نسددرد الحدددين قبددل , قولدده عددن أبددي أمامددة البدداهلي 

رضي هللا عنده , قدال : قدال رسدول هللا صدل  هللا عليده وسدلم : " إن المداء   

ين سه ش  , إ  ما  لب عل  ريحه وطعمه ولونه " , هذا الحددين معنداه أن 

يغلب عليه , بشيء ن اسة  لب" عليده  الماء كما ذكرنا   ين سه ش  إ  ش 

فغيددر" ريحدده  إذا صددار" الن اسددة  البددة بتغييددر الددريح ,  لبدد" الن اسددة 

فغير" الطعم ألنه تكون الن اسة أثر" في أ زاء الماء فغير" طعمده ه فدإذاً 

 انتقل الماء من كونه ماء ً مطلقاً إل  ت ثير الن اسة فبه بتغيير أحد أوصافه .

ء   ين سده شد  إ  مدا  لدب  .. " يعندي  لدب علد  أوصدافه قال : " إن الما

 ف ثر في أحد هذه األوصاف الثاثة أو في أكثر من وصف واحد .

قال : " .. إ  ما  لب عل  ريحده , وطعمده , ولونده " والمدراد بدالواو هندا , 

ريحدده وطعمدده ولوندده , أو ب نهددا  دداء" فددي روايددة البيهقددي " ..إ  إن تغيددر 

 أو لونه بن اسة تحدن فيه " هذا معني الحدين .  ريحه أو طعمه

 ثانيا : لغة الحدين :

المقصود بالغلبة أن أ زاء الن اسة تغلب أ دزاء المداء , أ دزاء المداء   لدون 

لها   طعم   راهحة , فإذا دخلد" الن اسدة إلد  المداء , فإمدا أن تغلدب أ دزاء 

مداء دون تد ثر , وإمدا أن الماء أ زاء الن اسة , فتذوب أ دزاء الن اسدة فدي ال

تغلب أ زاء الن اسة أ زاء الماء , فتًثر بتغيير صفا" الماء , فهذا معند  " 

إ  ما  لدب علد  ريحده وطعمده ولونده " الدريح معدروف والطعدم معدروف , 

واللدون معدروف  ألن المداء   ريدح لده , يعندي المداء المطلد    ريدح لده و  

 طعم , و  لون .

 

 حدين :ثالثاً : در ة ال

الحدين كما ذكر لك ضعفه أبو حاتم , أخر ه ابن ما ه ,  وضعفه أبدو حداتم   

وهذا حدين ضعيف اإلسناد ألن في إسناده رشدتيل بدن سدعد , وهدو معدروف 

بضعفه , إ  أنه أيضاً اختلف عليه فيه , فالحدين بهذه الزيادة ضعيف , وأما 
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في الحددين الدذي قبلده ,  أصله وهو قوله " إن الماء   ين سه ش  " هذا  اء

حدددين بهددر بضدداعة , فددإذاً هددذه الزيددادة " إ  مددا  لددب .. " فهددذه ضددعيفة  , 

وكذلك قوله في رواية البيهقي" إ  إن تغيدر ريحده أو طعمده أو لونده بن اسدة 

تحدن فيه " هذه الزيادة أيضاً ضعيفة , لكن معن  هذه الزيادة م مدع عليده و 

ذي فدي هدذه الزيدادة أ مدع العلمداء عليده , فهدو لهذا يستشدهد بده ألن الحكدم الد

محل إ ماع ب ن الماء إذا أتته ن اسة سواء كان قليا أو كثيرا , يعني إذا كان 

 كثيراً ف ثر" فيه الن اسة و يرته , فهو باإل ماع يكون ن ساً .

 رابعاً : أحكام الحدين :

عندا الكدام يقول : هدذا الحددين دل علد  أن المداء   ين سده شد  , وقدد مدر م

عليه في حدين أبي سعيد الساب  , ودل أيضداً علد  أن المداء  إذا  لدب علد  

 أ زاهه ن اسة فإنه ين و أل ل التغير , والتغير نوعان : 

 ـ تغير بن و . 2ـ تغير بطاهر .                1

والكام هندا إذا تغيدر بن اسدة , إذا تغيدر بشديء ن دو , ألنده  داء فدي روايدة 

في آخره قال:"إ  أن تغيدر ريحده أو طعمده أو لونده بن اسدة تحددن  البيهقي ,

 فيه".

وقولدده " بن اسددة " يعنددي بسددبب ن اسددة , فددإذاً المدداء البدداقي علدد  إطاقدده إذا 

تغير" أحد أوصافه هذه الثان لون أو طعدم أو ريدح بطداهر فإنده ينتقدل مدن 

تحددن فيده  كونه طهوراً إلد  كونده طداهراً , فدإن تغيدر أحدد أوصدافه بن اسدة

فإنه ينتقل إل  كونه ن ساً ,هذا التغير كما ذكر" لك إن حددن فهدو باإل مداع 

 ينقل الماء إل  كونه ن ساً .

الفاهدة الثالثة : قوله " بن اسة تحدن فيه " , تحدن فيه , أن هذا مقيدد بدورود 

الن اسددة علدد  المدداء , وأمددا إذا ورد المدداء علدد  الن اسددة , فإندده   يشددمل هددذا 

ف , ألن هذا الحكم قيد كما ذكر" لك باإل ماع , وبمدا دلد" عليده هدذه الوص

الرواية أن الن اسة إن حدث" في الماء , يعني إن ورد" الن اسة علد  المداء 

 فغير" فهو ن و . 
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 فإذاً يفر" هنا بين مس لتين مهمتين :

 األول  : ورود الماء عل  الن اسة .

 والثانية : ورود الن اسة عل  الماء .

 هذا الحدين تعرض للناحية الثانية وهي ورود الن اسة عل  الماء فتغير .و

أما التطهير , فمعلوم أنك تطهر األشياء بالماء , فلو قيل أن الماء الذي يطهر 

به األشياء الن سة , أنه إذا تغير فإنه يكون ن ساً , فإنه سيًول األمر إل  أنه 

اء علد  ن اسدة وهدذه الن اسدة   يطهر ش  بالماء ألنك ستصب قليل مدن المد

ستختلط بهذا القليل , وأيضاً تًثر فيه وتغيدره , ثدم ستضديف وسديًول األمدر 

عل  أنك تضيف أشياء كثيرة . لهدذا هدذا الحددين مقيدد بدورود الن اسدة علد  

المدداء فددإذا ورد" الن اسددة علدد  المدداء فغيرتدده , فهددذا يسددلب المدداء اسددم المدداء 

 ر , إل  الن و .الطهور , أو اسم الماء الطاه

 

. وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما , قدال : قدال رسدول هللا صدل  هللا 4

 عليه وسلم : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبن "  وفي لفظ 

 " لم ين و " أخر ه األربعة , وصححه ابن خزيمه والحاكم , وابن حبان .

 

 أو  : معن  الحدين :

عمر رضدي هللا عنده , قدال : قدال رسدول هللا صدل  هذا الحدين , حدين ابن 

 هللا عليه وسلم : " إذا كان الماء في قلتين لم يحمل الخبن " وفي لفظ

 " لم ين و " . 

هددذا الحدددين معندداه أن المدداء الكثيددر الددذي يبلددغ قلتددين أل ددل كثرتدده   يحمددل 

 الخبددن فلددو  اءتدده ن اسددة واختلطدد" بدده فإندده   يددن و المدداء , يعنددي بم ددرد

ورود الن اسددة علدد  المدداء , قددال : " لددم يحمددل الخبددن " ألندده كثيددر , وفددي 

الرواية األخرى أو اللفظ قال : " لم ين و " , وهذا الحدين لده سدبب , وهدو 
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أن النبي عليه الصاة والسام ُسهل عن الماء يكون في الفداة ومدا ينوبده مدن 

 ين لم يحمل الخبن " .    السباع والدواب ونحن ذلك , فقال " إذا بلغ الماء قلت

 ثانياً : لغة الحدين :

قوله " قلتين " , القلتان تختلف , والمعتمد في هذا الحدين أن المدراد بدالقلتين 

هي قال ه ر , ه ر يعني اإلحساء , وكان" لهم قال معروفة مستعملة في 

,  المدينة في عهدد النبدي عليده الصداة والسدام , والقلتدان تبلدغ  إن مدا نسدي"

نحواً من ماهتين وسبعين لتر بالقياو الحاضر , يعني قلتان مدن قدال ه در . 

قوله " الخبن " , الخبن اسم للن اسة , لم يحمل الخبن , يعني لم يحمل عين 

الن اسة  بل تتحلل فيه , والماء يغلدب فيدذيب هدذه الن اسدة و  يتد ثر بهدا بمدا 

  عل هللا  ل وعا فيه من الخاصية .

 در ة الحدين : ثالثاً :

هددذا الحدددين , حدددين صددحيح , وقددد أعلدده بعددض أهددل العلددم با ضددطراب 

فضعفوه ور حوا عليه حدين أبي سعيد الخدري " إن الماء طهور   ين سه 

شددد  " , والصدددواب أن هدددذا الحددددين   يسدددتقيم تعليلددده , وأنددده صدددحيح وقدددد 

ارة  قدال صححه  مع كثير من أهمة أهل العلدم والحددين , وذكدر لدك هندا إشد

صححه ابدن خزيمدة , وابدن حبدان , والحداكم , و يدرهم أيضداً ممدن هدم أشدد 

 منهم شرطاً , فالحدين صحيح , وتعليله با ضطراب ليو ب يد .

 رابعا : في أحكام هذا الحدين :

الحددين دل علد  التفريد  بدين المداء القليدل والمداء الكثيدر فدي حمدل الخبدن , 

لصاة والسدام : " إذا كدان المداء قلتدين " أن وو ه ا ستد ل أن قوله عليه ا

 هذا شرط , ُسهل عن الماء يكون في الفاة وما ينوبه من السباع إل  آخره 

فقال : " إذا كدان المداء قلتدين " وهدذا شدرط , والمتقدرر فدي أصدول الفقده فدي 

مباحن المنطو" والمفهوم , أن الشرط له مفهدوم مخالفدة , ولهدذا ذهدب كثيدر 

علم إل  أن قوله : " إذا الماء قلتدين " أن مفهومده صدحيح وهدو أنده من أهل ال
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إذا كان أقل من القلتين فإنده يحمدل الخبدن , وهدذا اسدتد ل صدحيح مدن  هدة 

 األصول , ألن هذا مفهوم شرط , ومن المفاهيم , مفاهيم المخالفة المعتبرة

 مفهوم الشرط . 

ليل و الكثير بالقل,تين يُحد فيه بقدال الفاهدة الثانية : أن التفري  ما بين الماء الق

ه ره ألنها القال التي كان" مستعملة في عهد النبي عليه الصاة والسدام ه 

والتفري  بين القليل والكثير هو مذهب  مهور أهل العلم في أنه يُفر" ما بين 

القليددل والكثيددر ه واألمددام مالددك رحمدده هللا تعددال  ه يددرى أن العبددرة بددالتغير ه 

يه أيضاً مذهب الظاهرية  كابن حدزم و يدره ه فيدرون أن العبدرة بدالتغير وعل

سواء كان قلياً أو كثيراً ه فالماء الطهور   ين سده شد  ويعتمددون فدي ذلدك 

حدين أبي سعيد ه وير حونه عل  حدين عبد هللا بن عمر ه هذا والذي عليه 

لدم بدين الكثيدر كثير من أهل العلم هو التفري  كما ذكر" لك  مهدور أهدل الع

والقليددل ه فاألمددام الشددافعي و األمددام أحمددد و  ماعددة يفرقددون مددا بددين القليددل 

والكثير بالقلتين لصحة هذا الحدين  والحنفية يفرقدون مدا بدين القليدل والكثيدر 

ب ن الكثير هو الماء الذي إذا أتد  الر دل فحدرك طرفده لدم يدرى التحدرك فدي 

ا ذهاب إل  الدرأي و القيداو ه وعنددنا آخر الماء هذا هو الكثير عندهم ه وهذ

 الحدين الصحيح الذي يفر" ما بين القليل والكثير . 

ثالثاً : أفداد الحددين إذا كدان قلدياً أقدل مدن القلتدين فإنده يحمدل الخبدن ه يعندي 

بم رد ماقاته الن اسة له فإنه يتقبلها ويحملها ه وأما الكثير وحده القلتان فمدا 

ل الخبن يعني ينفي الخبن ه فمعني ذلك أنه إذا ورد" هو أكثر ه ف نه   يحم

الن اسدددة علددد  مددداء قليدددل ف نهدددا تتدددن و فدددإن المددداء يتدددن و ه و إذا ورد" 

 الن اسة عل  ماء كثير قلتين ف كثر ف نه   يحمل الن اسة إ  بالتغير .0

.  وعددن أبددي هريددرة رضدد  هللا عندده قددال : قددال رسددول هللا عليدده الصدداة 5

 يغتسل أحدكم في الماء الداهم و هو  نب " ...أخر ه مسلم . والسام "   

وللبخاري :"  يبولن أحدكم في المداء الدداهم الدذي   ي دري ثدم يغتسدل فيده " 

 ولمسلم منه وألبي داود : " و  يغتسل فيه من ال نابة " .  
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 أو  : معن  الحدين :

 السام :هذا حدين أبي هريرة قال : قال رسول هللا عليه الصاة و

"   يغتسل أحدكم في الماء الداهم وهو  نب " , وهدذه الروايدة معناهدا النهدي 

عددن أن يدد تي أحددد عليدده  سددل وا ددب إمددا مددن  نابددة أو امددرأة مددن حدديض أو 

نفاو فتغتسل في الماء الداهم وهندا قيدده بقولده : " وهدو  ندب " رعايدة لحدال 

حتدد  المددرأة الحدداهض   المخدداطبين ه وهددذا لدديو خاصدداً كمددا سددي تي بال نددب , 

والنفسدداء كددذلك ه يعنددي أن المدداء الددداهم الددذي   ي ددري   يغتسددل فيدده لرفددع 

الحددن األكبدر ه وهدذا نهدي بقولده : "   يغتسدل أحددكم " اللفدظ ا خدر : قددال  

وللبخاري : "   يبولن أحدكم في الماء الداهم الذي   ي ري ثم يغتسدل فيده " 

مدع مدا بدين البدول و ا  تسدال ه يعندي أن المداء هذا اللفدظ فيده النهدي عدن ال 

الداهم   تُبل فيه ثم تغتسل ه يعني   يحصل هدذا و هدذا معداً تبدول ثدم تغتسدل 

وقال مسلم منه " يبول ثدم تغتسدل منده " يعندي ي خدذ منده فيغتسدل بعدد بولده ه 

وقال ألبي داود : " و  يغتسل فيه من ال نابة " يعني إذا بال فدا يغتسدل فيده 

 من ال نابة . 

 ثانياً : لغة الحدين : 

قولدده : "يغتسددل " ا  تسددال اسددم إلفاضددة المدداء علدد  البدددن أو تعمدديم البدددن 

 بالماء 

وقوله : " أحدكم " يعني أحد المًمنين ويددخل فدي هدذا الحكدم الر دال بداللفظ 

ه والنساء بالتبع ه وقوله : " المداء الدداهم " المداء الدداهم هدو الراكدد   تغذيدة لد

و  تصريف لده ه مداء  دديره مداء بركدة ه ثابد"   يتغيدر ه  ي تيده شد  و  

 يذهب منه ش  ه إنما راكد داهم . 

 ثالثا : در ة الحدين :

الحدين من حين الصحة : كما رأي" هدو فدي البخداري ومسدلم ه وهدذا يُغندي 

عن البحن في ذلك ه ألن العلماء أ معوا عل  صحة كتاب البخداري و مسدلم 
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ما هللا تعال  إ  ألفاظ نوزع البخاري ومسلم فيهما بعض األلفاظ هدذا   رحمه

 يقدح في اإل ماع عل  صحة ما تضمنه كتاب البخاري و مسلم . 

 رابعاً : في أحكام هذا الحدين : 

اللفظ األول : أفاد النهي ه والنهي يقتضي التحريم ه من أن أحد   يغتسل في 

 ن ذلك فهل إذا أ تسل   يصح ا تساله   الماء الداهم وهو  نب وإذا كا

الصحيح : أن ا تساله يصح مع اإلثم ه ألن العلة فيه  ير ظاهرة فلدذلك يد ثم 

مع صحة الغسدل ه و أمدا قولده فدي الروايدة األخدرى : "   يبدولن أحددكم فدي 

الماء الداهم الذي   ي ري ثم يغتسل فيه " فحكمها في ال مع ما بدين البدول و 

يحرم أن يبول ثم يغتسل ه يعني أن ي مع ما بين البول وا  تسال ا  تسال ف

من الماء الداهم هوذلك أن البول ثم ا  تسال قد يكون معه القدذارة وقدد يكدون 

معه عدم تنزيه النفو و قد الماء الداهم الذي   ي ري و  يتحدرك قدد يغتسدل 

علددم علددل بقددرب الن اسددة التددي افدداض بقددرب بولدده ونحددو ذلددك ه بعددض أهددل ال

النهددي عددن ذلددك بعل,ددة الوسددواو ه وأن ذلددك يسددبب الوسوسددة وربمددا يسددبب 

أمراض نفسية و نحو ذلك ه ولكدن لديو البحدن فدي هدذا هو إنمدا مدا دل عليده 

الحدين النهي واألصل في النهي التحريم ألن ي مع ما بين البول وا  تسدال 

 ه وكذلك في أن يغتسل في الماء الداهم و هو  نب . 

 

عن ر ل صحب النبي عليه الصداة والسدام قدال : نهدي الرسدول عليده . و6

الصاة والسام : " أن تغتسل المرأة بفضل الر دل والر دل بفضدل المدرأة ه 

 وليغترفا  ميعاً " .. رواه أبو داود و النساهي وإسناده صحيح . 

قال وعن ر ل صحب النبي صل  هللا عليه و سلم قدال : نهدي الرسدول عليده 

 ة والسام : " أن تغتسل المرأة بفضل الر ل أو الر ل بفضل    الصا

 المرأة و ليغترفا  ميعاً "

 أو  : معن  الحدين : 
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هذا الحدين معناه أن النبي عليه الصداة و السدام نهدي المدرأة ونهدي الر دل 

أن يغتسددل أحدددهما بفضددل ا خددر ه يعنددي فددي  سددل ال نابددة فددي الغسددل لرفددع 

رة الفضل ه يعني فضل الر ل وفضل المدرأة أن يكدون الحدن األكبره وصو

هناك أناء فيه ماء في تي الر دل فيفيضده علدي  سدمه فيبقد  فيده ثدم أو المدرأة 

ت خذ منه وتفيض عليه فيبق  شد  فنهد  النبدي عليده الصداة والسدام عدن أن 

يغتسل الر ل ببقية  سل المرأة أو أن تغتسل المرأة ببقية  سل الر ل ه قال 

ليغترفا  ميعاً " يعني إذا كان و بد فإن هذه ت خذ وهدذا ي خدذ بددون أن  : " و

 يكون أحدهما مستقل با  تسال منه . 

 ثانيا : لغة الحدين :

المعن  واضدح ه كلمدة فضدل ه فضدل الر دل ه الفضدل هدو البقيدة يعندي بقيدة 

المدداء مدداء الغسددل للر ددل أو المددرأة ه قولدده :" وليغترفددا  ميعدداً " يعنددي هددذا 

 يغرف لنفسه وهذه تغرف لنفسها . 

 ثالثاً : در ة الحدين :

الحددددين صدددحيح ه والحدددافظ بدددن ح دددر هندددا قدددال لدددك : أخر ددده أبدددو داود , 

 والنساهي , وإسناده صحيح ه وهذا ظاهر عند  يره أيضاً . 

 رابعاً : األحكام : 

هذا الحدين فيه حكماً في نهي الر ل و نهي المرأة أن يغتسل أحدهما بفضدل 

 خر, وهذا النهي األصل فيه أنه للتحدريم ه ألن األصدل فدي النهدي كمدا هدو ا

معلوم للتحريم ه فدل الحددين علد  أن الر دل   ي دوز لده أن يغتسدل بفضدل 

المددرأة ه وعلدد  أن المددرأة   ي ددوز لهددا أن تغتسددل بفضددل الر ددل ه وأندده إن 

 أرادا فليغترفا  ميعاً . 

ي هدذا ه يعندي   يعدرف مدا العلدة فدي هدذا العلة في هذا الحكم ه علة تعبدية ف

ظاهرة , ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إل  أن النهدي هندا للتنزيده وأنده مدن بداب 

األدب وليو من باب التحريم ه ألن العلة  ير معروفدة و  يعدرف لمدا ينهد  

 الر ل و   لما تنه  المرأة عن أن يغتسل أحدهما بفضل ا خر . 
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طاهفة من أهل الحدين ومنهم اإلمام أحمد أن المرأة إذا  ثانياً : الذي ذهب إليه

خلد" بمداء قليددل لرفدع حدددن , فدإن هدذا المدداء يكدون طدداهراً , يعندي   يكددون 

مطهراً . فقيدوا ذلك بقيود فقالوا : أو بماء قليل خل" به امرأة يعني بالغة عن 

ليده طهارة وا بة , وهدذا سدي تينا فدي حددين بدن عبداو أن النبدي صدل  هللا ع

وسلم , كان يغتسدل بفضدل ميموندة مدا يعدارض ذلدك  والمقصدود أن  مهدور 

أهل العلم , عل  أن هدذا الحددين , علد  أن هدذا النهدي لد دب  وذهدب أحمدد 

عل  أنه بالنسبة للر ل , فإن المرأة إذا خل" بماء طهور قليل لطهارة وا بدة 

هدوراً إلد  كونده فإن هذه الخلوة تعبددياً أل دل النهدي يحدول المداء مدن كونده ط

 طاهراً .

 

. وعن ابن عباو رضي هللا عنهما , أن النبي صدل  هللا عليده وسدلم , كدان 7

 يغتسل بفضل ميمونة رضي هللا عنها . أخر ه مسلم .

وألصحاب السنن ,ا تسل بعض أزواج النبي صل  هللا عليده وسدلم فدي  فنده 

 إن الماء   ي نب " ف اء  ليغتسل منها , فقال" : إني كن"  نباً , فقال : " 

 صححه الترمذي وابن خزيمه .

 أو  : معن  الحدين : 

قال : وعن ابن عباو رضي هللا عنهما , أن النبي صل  هللا عليده وسدلم كدان 

يغتسل بفضل ميمونة رضي هللا تعال  عنها  , أخر ه مسلم . يعني أن النبدي 

, ب ن  يغتسل بمداء  عليه الصاة والسام كان يرفع الحدن األكبر من ال نابة

أبقته ميمونة , بماء استعملته ميمونة ففضل ممدا اسدتعملته فيغتسدل منده النبدي 

عليه الصاة والسام , وبين هذا في رواية السنن قال : ا تسل بعدض أزواج 

النبي صل  هللا عليه وسلم في  فنه  وهدي اإلنداء ف داء النبدي صدل  هللا عليده 

إني كن"  نباً , فقال : " إن الماء   ي ندب " , وسلم ليغتسل منها فقال" له : 

 يعني أنه استعمل هذا الماء الذي أفضلته زو ه ميمونة رضي هللا عنها .

 ثانياً : لغة هذا الحدين :
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ال فنة إناء صغير , يعني وسط , ما هو مثل الك و , إناء وسط , وليو مثل 

ي خدذ قددر تقريبداً قددر القدر الكبير إناء صغير مما يوضع عادة في البيو"  , 

لترين أو ثاثة من الماء , قالد" : ف داء النبدي عليده الصداة والسدام ليغتسدل 

منهددا فقالدد" لدده إنددي كندد"  نبدداً , يعنددي أن لفددظ ال نددب يصددد" علدد  المددرأة 

ويصد" عل  الر ل , ومعن  ال نب يعني من قام به حدن من  هدة ال مداع 

ع أو احتام , مدن ر دل أو امدرأة , أو ا حتام , الحدن األكبر من  هة  ما

وال نابة معروفة وسمي"  نابة أل ل البعد , ألن ال ندب بعيدد , وال ندب هدو 

 البعيد أل ل ابتعاده عن  يره أل ل ما حصل منه . 

 ثالثاً : در ة الحدين : 

أما اللفظ األول ف خر ه مسلم , والثداني أيضداً صدحيح ألن الترمدذي صدححه 

 مه و ماعة آخرون من أهل العلم .وصححه أيضاً ابن خزي

 رابعاً : أحكام الحدين :

دل الحدين أو  عل  أن ا تسال الر دل بفضدل زو تده , بفضدل المداء الدذي 

أفضددلته زو تدده بعددد  سددلها مددن ال نابددة أندده   بدد و بدده , وأندده يرفددع الحدددن  

وراً وأن الماء   ينتقل بهذه الخلوة أو بهذا ا ستعمال ,   ينتقل من كونه طهد

إلدد  كوندده طدداهراً , فهددذا الحدددين فددي الحقيقددة فيدده رد علدد  مددن قددال : أن 

استعمال المرأة للماء مبطل لطهوريته كما ذكرنا لكم في الحددين الدذي قبدل , 

فالصددحيح إذاً مددا دل عليدده هددذا الحدددين وهددو أن النهددي عددن اسددتعمال الر ددل 

الر دل إلد  ذلددك  لفضدل المدرأة إنمدا هدو للتنزيده وأل ددل الكمدال , وقدد يحتداج

فيستعمله , وأما مدن  هدة أن المداء يكدون طداهراً أو ي ندب المداء , فكمدا قدال 

 عليه الصاة والسام : " أن الماء   ي نب " .

 ثانياً : دل الحدين عل  لطفه عليه الصاة والسام مع أزوا ه وعل  حسن 

أهلده فدي تعامله معهن , وهذا هو الذي ينبغي من  هة إكرام الر ل لزو ده و

 األلفاظ واألعمال .
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ثالثاً : مدن الفواهدد , أن النبدي عليده الصداة والسدام كاند" حالده حدال بسداطة 

وحال زهد وبعد عن ملذا" الدنيا , وهو الذي خير أن لو شاء لكان ملكداً نبيداً 

لحصددل لدده ذلددك عليدده الصدداة والسددام ولكندده اختددار أن يكددون عبددداً رسددو  

م عيشددة ليسدد" عيشددة المتددرفين و  األ نيدداء و  فعدداش عليدده الصدداة والسددا

الملوك , عليه الصداة والسدام , فهدذه  فنده  يتدداولها عليده الصداة والسدام 

هو وزو ه , يعني من قلة ما في البي" من األشياء التي تستعمل , ولهدذا لمدا 

أراد الوليد بن عبدد الملدك أن يوسدع المسد د أراد أن يهددم  درف النبدي عليده 

اة والسدام , وأن يغيدر طابعهدا , وأن يبندي بنيانداً يغيدر مدن الهيهدة التدي الص

كان" عليها , فبك  كثيرون من التابعين وأنكر كثيرون , كمدا هدو معلدوم فدي 

ذلددك  , أل ددل أن   يكددون مددا حصددل مددن إدخددال الغرفددة أو إحاطددة المسدد د 

يكدون ذريعدة بالغرفة إ  من  هدة واحددة , أن يكدون تغييدر معدالم الغرفدة أن 

لتعظدديم قبددر النبددي عليدده الصدداة والسددام , وتعظدديم ح رتدده , ثددم وهددذا هددو 

السبب الثاني  الذي صرح به سعيد بن المسيب  و ماعة قالوا : ليدتهم تركدوا 

الناو ينظرون ما كان عليده المصدطف  صدل  هللا عليده وسدلم مدن الحدال فدي 

مطر , وكيف كان" حالتده الدنيا . وكيف كان بيته من أعواد يستكن بها عن ال

عليه الصاة والسام , في أوانيه , ألنه كان" بعض ا نية مو ودة في البي" 

 . 

المقصود أن النبي عليه الصاة والسام هو أكرم الخلد  علد  ربده ومدع ذلدك 

لم يعطه من الدنيا , فإن هللا  دل وعدا يعطدي الددنيا مدن يحدب ومدن   يحدب 

اختدار أكمدل الحدا " وهددي الزهدد والبعدد عددن  والنبدي عليده الصداة والسددام

المتاع  , والبعد عن التلذذ , بل قدد ندام علد  حصدير مدرة فد ثر فدي  نبده مدن 

 شدة خشونته ولين  لد النبي صل  هللا عليه وسلم .

 ولهذا ينبغي عل  طالب العلم , وعل  الر ل الصالح , والعبد الصالح 

لد  البعددد عددن الملدذا" فددي بعددض وكدذلك المددرأة الصدالحة , أن يعددود نفسدده ع

 األحيان .
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ونحن اليوم كما ترون فاض" علينا األمور , بحين أن النداو يتنافسدون فيمدا 

يريحهم , وينبغي عل  المرء بين الحين وا خر أن يذكر نفسه بما فيه تقشدف 

, وما فيه معال ة لبعض األمور العسيرة عليه بعدض الشديء , ممدا فيده تدرك 

سدتعمال األشدياء تدذكراً لنعمدة هللا  دل وعدا عليدك إمدا فددي الملدذا" أو تدرك ا

الثياب أو المسكن أو في الفراش ونحو ذلك فيتذكر العبد النعمدة ويتدذكر حدال 

 المصطف  صل  هللا عليه وسلم .

 

. وعن أبدي هريدرة رضدي هللا عنده , قدال : قدال رسدول هللا صدل  هللا عليده 8

الكلب , أن يغسله سبع مرا" أو هن وسلم : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 

بددالتراب " أخر دده مسددلم وفددي لفددظ لدده " فليرقدده " وللترمددذي " أخددراهن أو 

 أو هن " .

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمدددد و رب العدددالمين , والصددداة والسدددام علددد  نبيندددا محمدددد وعلددد  آلددده 

اً , وعما متقدبا وصحبه أ معين . اللهم إنا نس لك علماً نافعاً , وعما صالح

دل , أو  دل أو نُضك ل أو نُدذكل , أو نِّض,ِ , ودعاًء مسموعاً , ربندا نعدوذ بدك أن نِّدز,ِ

 نِّ هكل أو يُ هكل علينا , أو نِّظل,ِم أو نُظل,ِم .

قال الحدافظ بدن ح در رحمده هللا تعدال  : وعدن أبدي هريدرة رضدي هللا تعدال  

م : " طهدور إنداء أحددكم إذا عنه , قدال : قدال رسدول هللا صدل  هللا عليده وسدل

 ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرا" أو هن بالتراب " .

 

 أو  : معن  الحدين :

 إن الكلب قد يلغ في اإلناء , وفي ذلك الزمان كان" الكاب تكون قريبة من 

البيو" , ولهذا قد يشرب الكلب أو يلع  في اإلناء , سواء كدان فيده شدراباً أو 

لنبي عليه الصاة والسام , كيف يطهدر هدذا اإلنداء الدذي ولدغ طعاماً , فبين ا
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فيه الكلب , فقال :" طهور إناء أحدكم" يعني تطهير أناء أحدكم " إذا ولغ فيه 

الكلب " يعني بلعابه ولسانه , فشدرب أو لعد  , " أن يغسدله " أن يغسدل ذلدك 

ون األولد  اإلناء سبع مرا" , يعني بالمداء " أو هدن بدالتراب " يعندي أن تكد

 من تلك السبع  سا" بالتراب .

 ثانياً : لغة الحدين :   

 قوله " ُطهور " الُطهور بالضم معناه تطهير , فالمقصود منه الفعل , وثمة

ذاتده  ءألفاظ يكون منها فُعُول  و فِّعُول , فيكون الفُعُول للفعل , والفِّعُول للشي

سدده أو التددراب نفسدده , وأمددا , مثددل ُطُهددور وطُِّهددور , والطُِّهددور هددو المدداء نف

الُطُهور فهو التطهير , وكذلك السُِّحور و الُسُحور ,السُِّحور هو األكل نفسه , 

ددُحور بددالفتح فهددو مددا يًكددل , وكددذلك الفُُطددور  الُسددُحور هددو األكددل , وأمددا السِّ

ُطور هو ما تفطر عليه ,وهكذا في نظاهره , فإذاً في اللغدة  ِّّ واإلفطار,  والفِّ

, في كلما" كثيرة , ب ن فُعُو ً يعندي بهدا الفعدل ,  لعُول وفِّعُوتفري  ما بين فُ 

 يعني , وأما فِّعُول بالفتح , فيعني بها الشيء ذاته .

قال " إذا ولغ فيه الكلب " يقال للكلب ولغ , ولدغ فدي الشديء , ولدغ فدي المداء 

ولغ في اإلناء , ولغ في الطعام , إذا أحرج لسانه إليده فلعد  منده , أو امدتص 

 منه فيقال ولغ يلغ ولو اً , والباقي واضح .

 ثالثاً : در ة الحدين : 

الحدين كما رأي" فدي اللفدظ األول , رواه مسدلم فدي الصدحيح , فهدو صدحيح 

 بتصحيح مسلم رحمه هللا تعال  له , وإيراده له في صحيحه .

 قال : وفي لفظ له , يعني لمسلم " فليرقه " وهذا أيضاً صحيح .

" أخراهن , أو هن بالتراب " ولفظ أو هن قد  داء بلفدظ كمدا  قال وللترمذي

 ذكر هنا " أخراهن " , و اء بلفظ التردد " أو هن أو أخراهن " .

 وأصح هذه األلفاظ  ميعاُ , بل الصحيح من هذه األلفاظ هو ما تقدم , وهو 

قولدده " أو هددن بددالتراب " , وذلددك ألن مخددرج الحدددين واحددد , ويتعددين أن 

عل  أحد األلفداظ دون التعددد , ألن المخدرج واحدد , والطريد  واحدد , يحمل 
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لكن  اء في مسلم أيضاً " وعفروه الثامنة بالتراب " وهذه فدي صدحيح مسدلم 

لكن مخرج الحددين كمدا ذكدر" لدك واحدد , والعلمداء قددموا ور حدوا روايدة 

 مسلم " أو هن بالتراب " عل  " وعفروه الثامنة بالتراب " .

 : من أحكام الحدين :رابعاً 

قوله عليه الصاة والسام : " ُطُهور إناء أحدكم إذا ولدغ فيده الكلدب " , نفهدم 

مندده أن هددذا فيدده التطهيددر , وإذا كددان اإلندداء ي ددب تطهيددره , فمعندد  ذلددك أن 

الكلددب لمددا ولددغ فإندده ن ددو , يعنددي أن لسددان الكلددب الددذي ولددغ بدده ن ددو وأن 

ك ن و وهذا محل اتفا" بين أهدل العلدم أن لعاب الكلب الذي يعل  بلسانه كذل

لعاب الكلب في نفسه ن و , ثم هل يعدى هذا إل  بقية أ زاء الكلدب   يعندي 

أن الحدين فيه دليدل علد  ن اسدة لعداب الكلدب ألنده أمدر بتطهيدر اإلنداء فهدل 

يعني ذلك أن بقية أ زاء الكلب ن سة   .. أو هل يقال يعدد ذلدك بالقيداو إلد  

, إذ   فددر" بددين لعابدده وفمدده وبقيددة أ ددزاء بدندده   .. أم يقصددر بقيددة األ ددزاء 

 ذلك عل  فمه أو عل  لسانه وريقه    

 للعلماء في ذلك ثاثة أقوال :

األول : مددنهم مددن قددال : إن الكلددب طدداهر وإنمددا يددن و إذا  غ  اإلندداء فقددط 

فيطهر اإلناء إذا ولدغ فيده , وأمدا الكلدب فدي نفسده فهدو طداهر , وهدذا مدذهب 

 إلمام مالك رحمه هللا تعال  , وعليه بن   واز بيع وشراء الكاب .ا

القول الثاني: من قال أن الكلب ن و ب ميع أ زاهده , هدو قدول  مهدور أهدل 

 العلم .

والثالن : من فر" ما بين لسان الكلب ولعابه , وبين أ زاء بدنه , وهدو قدول 

, وصحح هذه الرواية  أبي حنيفه وإحدى الروايتين عن أحمد رحمه هللا تعال 

ور حهددا شدديخ اإلسددام ابددن تيميدده , ألن بقيددة أ ددزاء الكلددب ليسدد" بن سددة , 

وإنما الذي ين و هو الري  واللسان ألن النبي عليه الصاة والسام إنما أمر 

بالتطهير من الولوغ دون  يره , ومعلوم أن مابسة الكاب في ذلدك الزمدان 

الثيدداب , فدالبلوى حاصددلة بهدا فلددم يدد مر  كثيدرة , فقددد تمدو البدددن , وقدد تمددو
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بالتطهير إ  من الولوغ فقط , وهذا القول الثالن هو أظهر األقوال مدن حيدن 

 الدليل .

 الفاهدة الثانية : أنه عليه الصاة والسام أمر بغسله سبع مرا" وهذا الغسل 

 يُحمل عل  الغسدل بالمداء ب نده هدو األصدل وألنده قدال : " أو هدن بدالتراب "

ويعني ذلك أن التطهير يحصل ب ن تكون األول  بالتراب ه ألن التراب يزيل 

ما عل  باإلنداء , ثدم بعدد ذلدك يغسدل سد" مدرا" بعدد األولد  . وفدي الروايدة 

الثانية لمسلم , كما ذكر" لك , قال " وعفدروه الثامندة بدالتراب " وهدذا اللفدظ 

سدن البصدري رحمده هللا لم يحتع به , أو لم ي خذ بمدا دل عليده ظداهره إ  الح

تعددال  , وبقيددة أهددل العلددم يحملوندده علدد  األولدد  ويقولددون " وعفددروه الثامنددة 

بددالتراب " يحمددل علدد  أنهددا مسددتقلة , فتكددون األولدد  , ثددم يكددون سددبعاً بعدددها 

 بالماء .

وظاهر الرواية األول  , سبع مدرا" أو هدن أن تكدون السدبع منهدا التدراب , 

بالمداء , وهدذا هدو الصدحيح , وهدو الدذي عليده فتكون واحددة بدالتراب وسد" 

المحققون من أهل العلم , في أن تكون األول  بدالتراب ثدم يغسدل بالمداء سد" 

 سا" بعدها , ويقوم مقام التراب أي ندوع مدن أندواع الصدابون أو السدواهل 

 التي لها من القوة في اإلزالة ما للتراب .

 ثالثاً : من أحكام الحدين :

 الحدين فيه دليل عل  انقسام الن اسا" إل  ثاثة أقسام  :  من األحكام أن

إل  ن اسة مغلظة وهي التي ذكر" هنا , وهي ن اسة الكلب , يعندي إذا ولدغ 

, ألنده أمددر فيهددا بتطهيددر زاهدد سددبع مددرا" , وإلدد  ن اسدة معتددادة وهددي التددي 

يددًمر فيهددا عددادة بغسددلة واحدددة أو بغسددا" تددذهب معهددا الن اسددة , والنددوع 

ثالن من الن اسا" ما دل عليه أحادين أخر , الن اسة المخففة , وهي التدي ال

 يكتف  فيها بالرش كبول الغام الذي لم ي كل الطعام , يعني مما 

 يرش دون الغسل , أو قيء الصغير الذي لم ي كل الطعام .

 فتبين أن الن اسا" بعامة ثان در ا" :
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 ي حكمه الخنزير .األول : ن اسة مغلظة وهي ن اسة الكلب وف

 الثاني : ن اسة معتادة وهي ساهر الن اسا" .

الثالددن : ن اسددة مخففددة وهددي التددي يكتفدد  فيهددا بددالرش كمددا ذكددر" لددك مددن           

البول والقيء ويلح  به أيضاً المذي في كونه يكدون بالسدراويل , ونحدو ذلدك 

 فإنه يكتف  فيه بالرش .

   

 : طهارة الهرة 

رضي هللا عنده , أن رسدول هللا صدل  هللا عليده وسدلم قدال . وعن أبي قتادة 9

 في الهرة : " إنها ليس" بن و , إنما هي من الطوافين عليكم " .

 أخر ه األربعة , وصححه الترمذي , وابن خزيمة  

قال رحمه هللا :عن أبي قتادة رضدي هللا عنده , أن رسدول هللا صدل  هللا عليده 

 " بن و , إنما هي من الطوافين عليكم " .وسلم قال في الهرة : " إنها ليس

 أو ً: معن  الحدين :

هو أن الهدرة وهدي القدط أو السدنور , الهدرة تطدوف علد  اإلنسدان فدي بيتده , 

يكثر مابستها لإلنسان , تدخل البي" وتكون قريبدة منده فمامسدتها لده كثيدرة 

للحددين سدبب وأيضاً قربها من ا نية التي يستخدمها اإلنسان كثير ولهذا لمدا 

وهو أن أبا قتادة رضي هللا عنه أصف  للهدرة مداًء , فقيدل لده فدي ذلدك فقدال : 

إني سمع" رسول هللا صل  هللا عليه وسلم يقول : " إنها ليس" بن و , إنهدا 

من الطوافين عليكم " وهذا يددل علد  أن أبدا قتدادة رضدي هللا عنده , فهدم مدن 

م , وهدو أن الهدرة مدن الطدوافين , ذلك ما وقع من النبي عليه الصداة والسدا

 وألحل كونها تطوف فليس" بن و .

 

 ثانياً : لغة الحدين :
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قوله ن و يعني ليس" ن سة و الن و والن و واحد كما قدال هللا  دل وعدا 

: " إنمدددا المشدددركون ن دددو فدددا يقربدددوا المسددد د الحدددرام بعدددد عدددامهم هدددذا " 

 والن اسة تنقسم إل  :

 حكمية وإل  ن اسة معنوية  ن اسة عينية وإل  ن اسة 

قوله :" الطوافين " الطواف صيغة مبالغة من طداهف فع,دال مدن طداهف و هدو 

الذي يعني الطواف يكثدر تطوافده و دخولده علد  اإلنسدان مثدل أو د اإلنسدان 

ومثل خدم اإلنسان فإنهم يكثرون الدخول والخروج عليه ه لهذا قال هللا تعال  

عنددد اإلنسددان فددي بيتدده قددال " طوافددون فددي وصددف الخدددم أو فددي وصددف مددن 

عليكم بعضكم عل   بعض " فمن يكثر دخوله وخرو ه يُقال له طواف هألنه 

يكثر دورانه عل  اإلنسان و تطوافه عليه ه والهرة قيل لها أنها من الطدوافين 

 أل ل كثرة دخولها وخرو ها لبي" اإلنسان وورودها عل  آنيته وأشياهه .

 :    الحدين صحيح . ثالثاً : در ة الحدين

 رابعاً : أحكام الحدين : 

دل الحدين عل  أن الهرة في لعابها وفمها وأ دزاء بددنها أنهدا طداهرة ليسد" 

بن سة ه وقوله في التعليل : " أنهدا مدن الطدوافين علديكم " هدذا تعليدل لكونهدا 

أنها ليس" بن و ه ومن المتقرر في أصول الفقه أن ممدا يسدتفاد منده التعليدل 

الحكم م ديء إن بعدد األمدر أو النهدي أو الخبدر بحكدم مدا ه فلمدا قدال بعدد  بعد

قوله : " ليس" بن و إنما هي مدن الطدوافين علديكم " فدإن مدن هدذا التعليدل ه 

 فإذا العلة بعدم الن اسة أنها طواف أن الهرة من الطوافين . 

لتعليددل الفاهدددة الثانيددة :أن هددذا الحكددم   يقتصددر فيدده علدد  الهددرة ألن م دديء  ا

بقوله : " إنها من الطوافين عليكم " , يقتضي طرد هذه العلة فيما شابه الهرة 

في الخلقة ه ولهذا قال العلماء ما كان مثل الهرة في الخلقة ه أو ما دونها ممدا 

 يشترك في وصف التطواف ف نه ليو بن و .

. وقددال عددن أنددو بددن مالددك رضدد  هللا عندده قددال :  دداء أعرابددي فبددال فددي 10

هفددة المسدد د ه فز ددره الندداو ه فنهدداهم النبددي عليدده الصدداة والسددام فلمددا طا
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قض  بوله أمر النبي عليه الصاة والسام بدذنوب مدن المداء فد هري  عليده . 

 متف  عليه .

 أو ً : معني الحدين :

أن أحد األعراب وهم الذين   يسكنون المدينة و  يعرفدون حدال النبدي عليده 

امدره وحدال الصدحابة ه  داء ف حتداج إلد  البدول فدرأى الصاة والسدام ه وأو

المس د كاألرض الفداة فظدن أنده لده أن يبدول فيده ه فبدال فدي طاهفدة المسد د 

يعندي فددي ناحيددة مددن نددواحي المسدد د ه وهددذا معندداه أندده ظددن أن المسدد د مثددل 

ساهر األرض بد ن لده أن يبتعدد أو يختدار مكانداً بعيدداً فيفعدل ذلدك فيده ه يعندي 

ه فز ددره الندداو ه الز ددر هددو اإلنكددار بغلظددة ه أو اإلنكددار بشدددة   يبددول فيدده

فنهاهم النبي عليده الصداة والسدام ه يعندي نهداهم عدن ز دره وكمدا  داء فدي 

لفظ  قال : "   تزرمدوه " يعندي   تقطعدوا عليده بولده , نهداهم عليده الصداة 

ان كدذلك والسام ألنهم إذا قطعوا عليده بولده فإنده سديقوم وهدو يبدول , فدإن كد

فإندده سدديتلون ثوبدده بددالبول , وسدديلون المسدد د أكثددر , ولهددذا كددان نهددي النبددي 

عليه الصاة والسدام , أل دل أن   تدزداد الن اسدة فدي المسد د وعلد  ثيداب 

الر ددل وبدندده , قددال : فلمددا قضدد  بولدده , يعنددي فلمددا قضدد  األعرابددي بولدده , 

الوقد" الدذي يقضدي  وهذا نفهم منه أنه أطال في ذلك , يعني وأخدذ حظده مدن

فيه بوله دون ع لة , أمر النبي صل  هللا عليه وسلم بذنوب مدن مداء ه يعندي 

بوعاء كبير , سطل من الماء , " ذنوب من الماء ف هري  عليه " يعني صدب 

 عليه .

 ثانياً : لغة الحدين :

قوله : أعرابي , اسم األعرابي في األدلدة يطلد  علد  مدن كدان يسدكن الباديدة 

يسكن في المدينة , سدكن المددن والقدرى فدا يقدال لده أعرابدي , قدال  وأما من

فبال في طاهفة المس د , الطاهفة الناحيدة المبتعددة مدن المسد د , قدال : ز دره 

النداو , يعنددي أنكددروا عليده بغلظددة , والددذنوب هدو وعدداء كبيددر مدن مدداء مثددل 

فددي قولدده السددطل الكبيددر , قولدده " اهريدد  عليدده " يعنددي أريدد  عليدده , والهدداء 
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أهري  عليه , هذه للت كيد , لت كيد اللفظ ولقرب مخر هدا مدن الهمدزة أكدد بهدا 

وإ  فإنها بمعن  أري  , فد هري  , وأريد  , بمعند  واحدد , إ  أن فدي زيدادة 

 الحرف زيادة في المعن  , يعني فهي إراقة مزيدة .

 ثالثا ً: در ة الحدين : 

 .الحدين متف  عليه كما سمع" في تخري ه 

 رابعاً : من أحكام الحدين :

أو : في الحدين أن بول اإلنسدان ن دو وهدذا محدل إ مداع أن بدول اإلنسدان 

كذلك عذرته ن سة , وهذا با تفا" سواء كان اإلنسان كبيراً أو صغيراً ذكدراً 

 أو أنث  .

ثانياً : أن البول إذا وقع عل  البقعدة فإنده يطهدر بمكداثرة المداء عليده , فيكداثر 

حتد  يغلدب علد  أ زاهده , فيطهدر المكدان بده , وكدون المداء  اماء كثيدرعليه 

يكون كثيراً ليو شرطاً , و  ثم تحديد للكثرة والقلة , وإنما المدراد أن تدزول 

عين الن اسة , فإذا كان عل  األرض , أرض تراب أو حص  أو نحو ذلك , 

أو تسدتحيل يعني تراب فيه ح ارة صغيرة , فإنه يكاثر عليه ماء حت  تدزول 

عين الن اسة في الماء , فتذوب فيه , وإذا كان في مكدان مثدل طدين أو فدرش 

أو نحو ذلك , فإنه يصب عليه من الماء ويدلك في نحو الفرش والطدين الدذي 

 يحتاج إل  تقليب حت  تذهب عين الن اسة ويُتيقن من زوالها . 

لد  األرض يكدون ثالثاً : من األحكام أن هدذا الحددين فيده أن تطهيدر البدول ع

بمكدداثرة المدداء عليدده , وهددذا لدديو حصددراً فددي تطهيددر الن اسددة علدد  األرض 

بالماء , وإنما هدذا أحدد أو ده التطهيدر , ومدن أهدل العلدم مدن قدال :   تطهدر 

 الن اسة إ  بالماء بخصوصه .

 والقول الثاني , أن الن اسة تطهر بما يحصل به زوال عين الن اسة , فإذا 

لة من وساءل التطهير تزول بها عين الن اسة فدإن ذلدك هدو حصل عندنا وسي

المقصود شرعاً , فالشريعة   تتشوف إل  وسيلة من وساهل إزالة الن اسدة , 

 بل ب ي وسيلة زال" الن اسة فإن ذلك م زئ .
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ولهذا فالصحيح أن الن اسدة   يتعدين أن تدزال بالمداء , بدل بد ي شديء زالد" 

, لهددذا فدداألرض , األرض  ةة الن اسددة م زهددفإنهددا م زهددة , يعنددي فددإن إزالدد

التراب , والحصد  , ونحدو ذلدك , يطهدره الشدمو , والشدمو بحرارتهدا لهدا 

خاصية في التطهير , والهواء ينشف , يطهره الغبار وما يحصل بدذلك أيضداً 

من وساهل التطهير في عصدرنا الحاضدر , ثدم وسداهل كثيدرة مدن السدواهل أو 

مدا قدد يكدون أبلدغ فدي بعدض أحوالده مدن التطهيدر من البخار أو نحدو ذلدك , م

 بنوع من استعمال الماء .

لهذا نقول : الصدواب مدن قدولي أهدل العلدم فدي هدذه المسد لة , أن النبدي عليده 

الصداة والسددام أمددر بد ن يهددرا" علدد  بددول األعرابدي ذنددوب مددن مدداء , ألن 

, وقد  اء الماء قريب , وأل ل أن ينبههم عل  ذلك , ولكن ذلك ليو بمتعين 

في الحدين أيضاً الذي علقه البخاري في الصحيح , ورواه أصدحاب السدنن , 

أن الكدداب كاندد" فددي زمددن النبددي عليدده الصدداة والسددام , تقبددل وتدددبر فددي 

المس د , وكان" تبول , ولم يكونوا يغسلون أو يرشدون شد  مدن ذلدك  وهدذا 

أن تطهيدددر  يددددل علددد  أن الشدددمو و الدددريح والهدددواء مطهدددره فدددإذاً الصدددحيح

الن اسة ليو كرفع الحدن ه فثم رفع للحدن وثم إزالة الخبدن ه رفدع الحددن 

 عبادة فابد فيه مما عين وسيلة له وهو الماء .

قال هللا تعال  : " ي يها الدذين ءآمندوا إذا قمدتم إلد  الصداة فا سدلوا و دوهكم 

إلد  قولده وأيديكم إل  المراف  وامسحوا برًوسكم وأر لكم إل  الكعبين" ... 

تعدال  : " فلدم ت ددوا مداًء فتيممدوا صدعيداً طيبداً "  فهدذا فدي تعبدد بالطهددارة ه 

وأما إزالة الن اسة فهي من باب التروك ه وباب التدروك   تحددد فيده وسديلة 

 ألنه قد يدخل في الحكم الوضعي .

 لهذا نقول: إن الصحيح من قولي أهل العلم أن   تحد وسيلة من وساهل 

 اسددة ه فبدد ي وسدديلة زالدد" الن اسددة , زالدد" عددين الن اسددة , ف ندده تطهيددر الن

 يحصل التطهير .
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الفاهدددة أو الحكددم الرابددع : التفريدد  مددا بددين ورود المدداء علدد  الن اسددة وورود 

الن اسددة علدد  المدداء فددورود المدداء علدد  الن اسددة يُطهددر ولددو كددان المدداء لدديو 

الماء ه فإنه إذا كان الماء  بكثير ه يعني   يبلغ قلتين وأما ورود الن اسة عل 

قلياً كما ذكرنا لكدم فدي الددرو الماضدي ه يعندي دون القلتدين علد  الصدحيح 

فإندده ين سدده ه يعنددي أن نفددر" مددا بددين ورود الن اسددة علدد  المدداء ه ف ندده إذا 

ورد" الن اسدة علد  مدداء قليدل يدن و ومددا بدين ورود المداء القليددل الدذي هددو 

يطهر فيفر" في هذا مدا بدين ورود المداء علد  دون القلتين عل  الن اسة فإنه 

 الن اسة وورود الن اسة عل  الماء .

خامساً :في الحدين رف  النبي عليه الصاة والسام بصحابته وحسدن تعليمده 

لهم ورفقه في اإلنكار عل  ال اهل الذي   يعلم وحسن معال ته عليه الصاة 

تحصيل المصالح وتكميلهدا والسام ل مور ه وهذا أل ل أن الشريعة  اء" ل

ودرء المفاسددد وتقليلهددا ه فال اهددل أن يتلطددف معدده فددي الددتعلم ه مددن تحصدديل 

المصدالح ودرء المفاسددد وتقليلهدداه وكددذلك هددذا األعرابدي لددو ز ددر وقددام وهددو 

يبول لكان تعدد الن اسدة أو إصدابة الن اسدة تكدون أكثدر بد  زاء مدن المسد د 

ثددر ه نقطدة هندا ونقطددة هندا ه لهدذا مددن وقدد يفدو" تتبدع تلددك األ دزاء ألنهدا تك

حكمة المصطف  صل  هللا عليه وسلم أن عالع األمر بهذا الرف  العظيم عليه 

 صلوا" ربي وسامه .

السادو : أن الحمية في الدين قد   تكدون صدواباً داهمداً ه الصدحابة رضدوان 

 هللا علدديهم حملددتهم الغيددرة علدد  المسدد د أن يز ددروا األعرابددي الددذي أنتهددك

حرمدة المسدد د فبددال فيدده ه وكددان معدددن العلددم والرسددالة المصددطف  صددل  هللا 

عليه وسلم في رفقه ولينه وحسن تعليمه ومعال ته ل مر هدو الحكدم الشدرعي 

وهو األعل  فيتبين بذلك أن الحمية والغيرة قد تكدون الحكمدة أبلدغ منهدا ه بدل 

 ع .قد تكون أقرب بمراد الشارع ه بل قد تكون هي مراد الشار

  الحو" وال راد و الكبد والطحال 

 قال رحمه هللا :
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. عددن أبددن عمددر رضددي هللا عنهمددا قددال : قددال رسددول هللا عليدده الصدداة 11

والسام :" أُحل" لندا ميتتدان ودمدان ه ف مدا الميتتدان فدال راد والحدو" ه وأمدا 

 الدمان فالطحال والكبد " .....أخر ه أحمد ه وأبن ما ه ه وفيه ضعف .

 : معن  الحدين :أو ً 

أن الميتة محرمة والدم محرم بنص القرآن " قل إنما حرم عليكم الميتة والددم 

" ه وربنا  ل وعا أحل لهذه األمة نوعين من الميتة ونوعين من الدم ه ف ما 

الميتة فال راد والحو" ه يعني إذا و د ال راد ميتاً أو حياً وأند"  علتده ميتداً 

ه يعنددي أندده لدديو لدده زكدداة كددذلك السددمك والحددو" فإندده يًكددل و  بدد و بددذلك 

وأنواع ميتة البحر ف نها كذلك مباحة ه ويخص بها عموم ا ية ه وكدذلك الددم 

محرم و لكن الكبد والطحال مع كونهما دمين ف نهما يخصدان مدن حرمدة الددم 

 , هذا معن  الحدين .

 ثانيا ً: لغة الحدين :

ا ً لنددا ه يعنددي أن أكلهددا لدديو قولدده : " أحلدد" لنددا " يعنددي  علدد" هدداتين حدد

بمحرم بل هو حال ه  فلفظ أحل" يفهم منده أنده سدب  التحدريم بدذلك ه ويفهدم 

 منه أن المحل لذلك هو هللا  ل وعا .

 ثالثاً: در ة الحدين :

الحدين ذكر الحافظ في تخري ه قال : أخر ه أحمد وابن ما ة وفيده ضدعف 

الددرحمن بددن زيددد بددن أسددلم وهددو ه وو دده ضددعفه أن الحدددين فددي إسددناده عبددد 

معروف عند أهل العلم بضعف حفظهه ربما كثر منه الغلط ورفع الموقوفدا" 

وأشباه ذلك مما  عله   يحتع بدههفإذاً سدبب ضدعف الحددين أو علدة الحددين 

هو أن في إسناده عبدد الدرحمن بدن زيدد بدن أسدلم وهدو ضدعيف ه وروي مدن 

وفداً علد  بدن عمدر وهدذا هدو  ير طري  عبدد الدرحمن بدن زيدد بدن أسدلم موق

الصحيح ه فرفعه ضعيف والصدواب والصدحيح أنده موقدوف علد  أبدن عمدر 

فيكون الحدين من كام  أبن عمر ه أن ابدن عمدر قدال : " أحلد"  لندا ميتتدان 

ودمان " , وإذا كان ابن عمر قال " أحلد" لندا " فمعند  ذلدك أن المحدل لدذلك 
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من  هة الحكم فالروايدة المرفوعدة  هو رسول هللا صل  هللا عليه وسلم ه لهذا

 والموقوفة مًداها واحد .

 رابعاً : من أحكام الحدين :

أن ميتة ال راد حال أكلها وهذا يعم ما إذا كدان ال دراد مدا" بنفسده أو أماتده 

إنسددان ه والددذين يدد كلون ال ددراد ي معوندده حيدداً هثددم ي علوندده فددي القدددر حيدداً 

مددو" فددي القدددر ه إذاً أفدداد الحدددين أن ويكدداثرون عليدده المدداء ويغلوندده حتدد  ي

ميتة ال راد مباحة وحدال وهدذا يعدم الصدورتين مدا إذا مدا" بنفسده أو أماتده 

اإلنسدددان ه ألنددده   زكددداة لددده ه وكدددذلك الحدددو" ه والحدددو" أحلددد" ميتتدددة   

بخصوص كونه حوتاً وإنما أل ل أنه من ميتة البحر ه وكل حيوان يعيش في 

ح أكله ه ويحل دون زكاة ه سواء أمدا"  فدي البحدر و البحر فإذا ما" فإنه يُبا

طفا ه أو خرج إل  البر وما" فيه ه وهذا إذا كان مما   يعيش إ  فدي البحدر 

ه أما الحيوان الذي يعيش في البر وفي البحر فله حكم آخر الفاهددة الثالثدة فدي 

ه  إباحددة الدددمين الكبددد والطحددال : الكبددد دم مت مددد والطحددال كددذلك دم مت مددد

والدماء التي في الحيوان محرم أكلها بنص ا ية ه فاستثن  من المحدرم الكبدد 

والطحال ه لكونهما يحتاج إليهما وألن ت مد الدم فيهما أخر ه مدن كونده دمداً 

مسددفوحاً ه وهددذا فددي الدددم بعمومدده فيمددا يحددرم مددن الدددم , اختلددف العلمدداء هددل 

حيح أن الذي يحرم هدو الددم يحرم كل دم أم إنما يحرم الدم المسفوح   و الص

المسفوح ه أما الدم المتردد في العرو" أو الدذي إذا ذبحد" الذبيحدة يبقد  بدين 

أنس تها وإذا طبخ" بقي فيها نوع من الدم فهذا   يحرم ألنه كان يو د مثدل 

ذلك في عهدد النبدي صدل  هللا عليده وسدلم فدرخص الصدحابة فيده ه فدإذاً الدذي 

أن يشدرب الدددم المسدفوح وهددو السداهل الددذي  يحدرم وهدو مددن أشدد المحرمددا"

يكددون بعددد ذبددح الذبيحددة ه وهددذا يتعاطدداه بعددض ال هلددة وبعددض ذوي النفددوو 

الخبيثة وهو من أشد المحرما" في األطعمة وهو شرب الددم المسدفوح ه أمدا 

  ير المسفوح ف نه   ب و به عل  الصحيح كما ذكر" لك 
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  وقوع الذباب في الطعام 

يدرة رضد  هللا عنده قدال : قدال رسدول هللا صدل  هللا عليده ـ وعدن أبدي هر12

وسلم : " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ه فدإن فدي أحدد 

  ناحيه داء ه وفي ا خر شفاء " .

 أخر ه البخاري وأبو داود وزاد " وأنه يتق  ب ناحه الذي فيه الداء " .

قددال رسددول هللا صددل  هللا عليدده قددال: وعددن أبددي هريددرة رضدد  هللا عندده قددال: 

وسلم:  " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ه فدإن فدي أحدد 

  ناحيه داء ه وفي ا خر شفاء " 

 أو ً : معن  الحدين :

أن الددذباب وهددو كددل طيددر صددغير يوصددف بددالعود إذا ذُب و  يخددص باسددم 

شدراب المسدلم فدإن الذباب المعروف عندكم إن كدل طيدر صدغير إذا وقدع فدي 

النبي عليه الصاة والسام أمر بغمسه ه يعندي أن تغمدو الدذباب ثدم ترفعده ه 

تغمو الذباب حت  تمو" في اإلناء أو حت  يكدون الدذباب ب  معده فدي داخدل 

الساهل ثم ترفعده وتلقدي الدذباب قدال : "  فليغمسده ثدم لينزعده " يغمسده يعندي 

ل ذلدك بقولده " فدإن فدي أحدد  ناحيده يدخله كله في اإلناء ثم ينزعه يرفعه علد

داء وفي ا خر شفاء " أحد ال ناحين فيه داء وا خدر فيده الشدفاء ه وقدد ذكدر 

بعض من رأوا الذباب أو ت ملوا ذلك ه ب نه يدخل أحد ال ناحين ويرفع ا خر 

 ه وهذا معن  قوله في الرواية الثانية " وإنه يتقي ب ناحه الذي فيه الداء " .

 غة الحدين : ثانياً: ل 

قوله : " الذباب " الذباب في اللغة اسم لكل طير صغير يوصدف ب نده إذا ذُب 

آب وعاد ه هذا من  هة اللغة ه فالنحلدة فدي اللغدة ذبداب والبعدوض فدي اللغدة 

ذبدداب والددذباب ذبدداب أيضدداً ه وهكددذا فددي أشددياء كثيددرة والزنبددور وكثيددر مددن 

ذُب" آب" ه يعني إذا ُطدرد"  الحشرا" التي تطير وي معها الوصف ب نها إذا

فإنها تذهب وتعود والمقصود بالحدين هل يعدم هدذه األصدناف  ميعداً أم   ه 

ي تي بحثه في األحكام إن شاء هللا تعال  ه قوله " شدراب أحددكم " , يعندي مدا 
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يشرب سواء أكان ماًء أم كان لبناً أم كان شاياً أم أي نوع مدن أندواع الشدراب 

دكم" ي مع ال ميع ه قوله " فليغمسده " يعندي يدخلده فدي ب ن قوله " شراب أح

الشددراب ه يغمددو الددذباب فددي الشددراب ه يدددخل الددذباب فددي الشددراب ه " ثددم 

ينزعه " يعني ثم ليرفعه ه " أحد ال ناحين فيده داء " ه الدداء هدو المدرض أو 

 وسيلة المرض والشفاء هو الدواء من ذلك الداء .

 ثالثاً: در ة الحدين :

 بخاري ه والبخاري هو أعل  كتب الحدين في الصحة والشرطرواه ال

وقوة شرط البخاري فيه معلومة عند ال ميدع ه فد عل  كتدب الحددين كمدا هدو 

معلوم في الصحة وفي الشدروط هدو كتداب البخداري ه ولهدذا فدإن ثمدة طاهفدة 

من العقانيين يردون مثل هذا الحدين وينكرون صحته ويقولون إنده مصدادم 

واقع وهذا من  راء تقديمهم العقول عل  كام المصدطف  صدل  هللا للعقل ولل

عليدده وسددلم ه مددع أن العقددل الصددريح   ينددافي النقددل الصددحيح  بددل قددد اثبدد" 

األطبدداء مددا ذكددره المصددطف  صددل  هللا عليدده وسددلم هنددا فتقددوى األطبدداء فددي 

بحوثهم بشهادة المصطف  عليه الصاة والسام لهدم ه فالحددين إذاً صدحيح ه 

ود لته كما ذكر" لك من  هة كون البخاري رواه وأنه ثابد" الصدحة يقطدع 

 القول عل  من طعن في هذا الحدين .

 رابعاً: من أحكام الحدين :

أو ً : أن الذباب إذا ما" في الشراب ف نه   ين و الشراب ألن النبي صدل  

شدراب هللا عليه وسلم , أمر بغمو الذباب في الشراب ه و مو الذباب فدي ال

قد يمو" الذباب في داخل الشراب فيكون إذاً الساهل أو الشراب قدد مدا" فيده 

الذباب وهذا يعني أن مو" الذباب في الشدراب   ين سده ه وهدل هدذا يخدص 

الذباب أم يعم ما كان من  نو الذباب فيما   نفو له سداهله للعلمداء فدي ذلدك 

ا ما" في الشراب فإنده   أقوال ه وأصحها أن كل ما   نفو له ساهله فإنه إذ

ين و الشراب بده وعلدة ذلدك أن سدبب التن ديو هدو و دود الددم وقولندا مدا  

نفو له ساهله يعني ما  دم له ساهل ي ري في عروقه ه وإذا ما" خرج منده 
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الدم ه فإذا موته هنا وحياته ليس" بالدم و دوداً ه ووقوفداً وعددماً ه وإنمدا هدي 

الحكم وهو أن مو" الدذباب فدي الشدراب أو فدي  بو ود النفو فقط ه فإذاً هذا

الطعام   ين سه ه سواء كان  امداً أم كان ساهاً   ين سه ه وهذا حكدم لكدل 

 ما   نفو له ساهلة من ما هو من  نو الذباب .

ثانياً : أن اسم الذباب كما ذكر" لك في اللغة يعدم أصدناف كثيدرة فهدل الحكدم 

ذبابددداً بخصوصددده وهدددو الطيدددر الصدددغير لكدددل أندددواع الدددذباب أم لمدددا سدددمي 

المعروف   األظهر هو الثاني أل ل م يء العلة وهي قوله : " فدإن فدي أحدد 

 ناحيه داء وفي ا خر شفاء " وقوله : " وأنه ينقي ب ناحه الذي فيده الدداء " 

و الذين ت ملوا و دوا أن هدذا الوصدف إنمدا هدو فدي الدذباب المعدروف   فدي 

 نه ذباب .كل ما هو يصد" عليه أ

ثالثاً : أن قوله عليه الصاة والسام : " فليغمسه ثم لينزعده " هدذا أمدر وهدل 

هذا األمر للو وب أم لاستحباب   من أهل العلم من أبق  األمر علد  أصدله 

فقال هو للو وب والقول الثاني أن هذا األمر محمول عل  ا سدتحباب ه ألن 

المعتبدرة التدي تصدرف األمدر  الصارف له أنه من ا داب ه ومدن الصدوارف

من الو وب إل  ا ستحباب أن يكون األمدر الدذي  داء فيده الو دوب أو  داء 

فيه األمر أن يكون األمر الذي أمر به الذي أمر به المصطفي صل  هللا عليده 

وسددلم أن يكددون أدبدداً مددن ا داب لهددذا حملددوا أحاديددن كثيددرة ه أعندد   مهددور 

مر حملوها عل  ا ستحباب وحملوا النهي عل  العلماء أحادين كثيرة فيها األ

الكراهة أل ل أن الحكم الذي أشتمل عليه ذاك الحدين إنمدا هدو األدب ه مثدل 

األمر باألكل باليمين والشدرب بداليمين وأشدباه ذلدك فدإن هدذا لمدا حمدل علد  

األدب  علوا األمدر لاسدتحباب وهدذا هندا وارد فيكدون الحكدم هندا لديو علد  

ما هو عل  ا ستحباب , " فليغمسه " يعندي اسدتحبابا ثدم لينزعده اإلي اب و إن

 استحبابا فإن في أحد  ناحيه داء وفي ا خر شفاء .

رابعدداً : أن هددذا الشددراب الددذي وقددع فيدده الددذباب   يلددزم أن يشددرب فمددن كددان 

نفسه تستقذره   يعني أنه لم يتبع السدنة , فدإن الدنفو قدد تسدتقذر ذلدك فيريد  
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, فا ب و بذلك لكن إذا كان يحتاج إل  شرابه مثدل و دود لدبن الشراب  ملة 

 عليدهأو حليب كثير , أو و ود شراب كثير يهمه و  يريد أن يريقه , فدالنبي 

 ., أرشده إل  الطريقة  والسام الصاة

خامساً : أن هذا الحكم وكثير من أحكام الشريعة التي قد يظهر لدبعض النداو 

لعقدول ي دب علد  المسدلم أن يكدون معده تسدليم بكدام أنها   تواف  ما تمليده ا

, وأن يددتخلص مددن داعيددة هددواه فددي تقددديم  والسددام الصدداة عليددهالمصددطف  

ومددن المتقددرر عنددد ,  والسددام الصدداة عليددهالعقددل علدد  مددا قالدده المصددطف  

 الصداة عليدهالمحققين من أهل العلدم مدن أهدل السدنة وال ماعدة أن الرسدول 

 ا تحيله العقول , ولكن ي تي بما تحار فيه العقول   ي تي بم والسام

لهذا قال شيخ اإلسام ابن تيميه في موضدع مدن كامده , قدال : األنبيداء , فدي 

رده عل  الفاسفة والعقانيين , قال األنبياء ت تي بمحداراة العقدول   بمحدا ة 

نبدي العقول , وهذا هو الحد  وهدو الواقدع فدإن الع دز عدن اإلدراك إدراك وال

, ليو طبيباً وإنمدا يقدول هدذا مدن  هدة الدوحي ,   مدن  والسام الصاة عليه

 هة ا  تهاد , ولهذا أخبره هللا  ل وعا بد ن فدي أحدد  نداحي الدذباب داء , 

ب ن في أحد  ناحي الذباب داًء وفي ا خر شدفاًء , وهدذا ممدا   يعلمده النداو 

 عليددهأن يسددلم للرسددول  عددادةً فددي ذلددك الزمددان , لهددذا ي ددب علدد  كددل مسددلم

 عليدهما أت  به ب نه وحي يوحي ولو حار عقلده فيمدا أتد  بده  والسام الصاة

ي تي بما  والسام الصاة عليه, ولكن ي ب أن يعلم أن النبي  والسام الصاة

 عليدهيحار فيده عقدل العاقدل , لكدن العاقدل البصدير   يُحيدل مدا أتد  بده النبدي 

 أن الع ز عن اإلدراك إدراك . , بل يعلم والسام الصاة

         

. وعن أبي واقد الليثي رضي هللا عنه قال: قال النبي صل  هللا عليه وسلم 13

: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مي" " , أخر ه أبدو داود , والترمدذي 

 , وحسنه واللفظ له .
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 عليده وسدلم قال عن أبي واقد الليثي رضي هللا عنه قال : قال النبي صدل  هللا

 : " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مي" " .

 

 أو ً : معن  الحدين : 

أن أي  زء قطع من البهيمة وهي ما يًكل من بهيمة األنعام أو ما يًكل مدن 

الصيد ه ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مي" ه وهذا له سبب أنهم لما قددم 

أنهم كانوا ي بدون إليدا" الظد ن ه النبي صل  هللا عليه وسلم المدينة ُسهل عن 

 والسدام الصداة عليدهيعني يقطعون اإلليا" ليستفيدوا من شحمها ف اء قولده 

" مددا قطددع مددن البهيمددة وهددي حيددة فهددو ميدد" " ه يعنددي أي  ددزء مددن أ ددزاء 

 البهيمة قطع وهي حية فإن هذا ال زء مي" يحرم أكله وا نتفاع به .

 ثانياً : لغة الحدين :

" القطع معروف وهو استعمال ا لة الحادة كالسكين والسيف في  قوله " قطع

أخذ ش  من لحم الحيوان أو من شحمه ه والبهيمة في األصدل اللغدوي يشدمل 

كل الحيدوان ه فدالحيوان كلده بهيمدة ألنده   يفصدح عمدا فدي نفسده ه وأمدا فدي 

خصددوص ا سددتعمال يعنددي فددي العددرف اللغددوي ه خصدد" البهيمددة بمددا يًكددل 

ند الناو ه والذي يًكل عادةً اإلبل و البقر والغنم وأشباه ذلك وقولده : عادةً ع

" فهو مي" " مي" , ومي" بمعني أن صار له حكم الميتة, وتختلف مي," عن 

مي" في أن مي," تشمل المي" العام وتشمل ما سيمو" ه ويقال فان مي," إذا 

 ه ما" أو باعتبار ما سي تي ب نه سيمو" ه قال  ل وعا لنبي

 : " إنك مي," وإنهم ميتون "   والسام الصاة عليه

 ثالثاً: در ة الحدين : 

الحدددين ذكددر لددك الحددافظ فددي تخر دده أندده رواه أبددو داود والترمددذي وحسددنه 

والحدين حسن كما حسنه الترمذي ه وحسنه  مع من أهل العلم ه فهو صالح 

 لاحت اج لحسن إسناده .

 رابعاً : من أحكام الحدين : 
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 ً : في الحدين النهي عن أن يُقطع من البهيمة ش  وهي حية ه والمقصود أو

مددن ذلددك شدد  مددن أ ددزاء لحمهددا أو شددحمها ه و  يدددخل فددي ذلددك الصددوف 

والشددعر ه ألن هددذه حياتهددا بالنمدداء   بحلددول الددروح ه فالشددعر حياتدده بالنمدداء 

ول الدنفو ينمو فهنا إذا قطع وأستفيد منه   ب و بذلك ألنده ليسد" حياتده بددخ

 فيه . 

ثانياً : دل الحدين عل  أن أي  زء قُطع من البهيمة فله حكم الميتة ه بل هدو 

ميتة فا ي وز أكله و  ي وز ا نتفاع به ه وهذا عام دل عل  العموم قولده " 

ما قطع فهدو " وهدذا فيده عمدوم ألن "مدا " مدن األلفداظ التدي يسدتفاد منهدا فدي 

 العموم .

ثن  منه أشياء منها مسدك الغدزال ه فإنده يُقطدع مدن الغدزال ثالثاً : الحدين يست

ة الغدزال أو تحد" إبطده ه في تمدع ثدم يقطدع  وهو دم مت مد ي تمع إما في سر,

والغزال حي ه وهذا ليو بن و ه وليو هذا ال زء ميتاً فيحرم اسدتعماله بدل 

لدده .الصددورة الثانيددة التددي  والسددام الصدداة عليددههددو مبدداح  سددتعمال النبددي 

ستثن  الطريدة ه وهي أن يكون أناو يصيدون فيطردون لهم ظبياً أو  زال ت

أو نحو ذلك ه فا يستطيعون صيدها ه فيضرب هذا بسيفه فيقطع شيهاً منها ه 

فالطريدة تستثن  من ذلك ه فإذا طرد ش  من البهداهم ولدم يسدتطع إمسداكه إ  

األثددر عددن  بدد ن يقطددع مندده فددإن هددذا مبدداح أل ددل إدراكدده وصدديده وهددذا فيدده

 الصحابة رضوان هللا عليهم .

 

 م  باب ا نية (

 

 هللا صدل ـ عن حذيفة بن اليمدان رضد  هللا عنهمدا قدال : قدال رسدول هللا 14

: "   تشربوا في آنية الذهب و الفضة ه و  ت كلوا فدي صدحافهما  عليه وسلم

 ه فإنها لهم في الدنيا ولكم في ا خرة " ... متف  عليه .
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هللا : باب ا نية ه وا نية  مدع إنداء وهدو الوعداء الدذي ي عدل فيده قال رحمه 

الساهل ه ي عل  فيه الماء أو ي عل فيه الشراب أو ي عل فيه الطعام أو ت عدل 

فيه األشياء األخرى ه وهو لما ذكر المياه تطر" معها إل  أشياء من األحكدام 

مداء للوضدوء ومدا ه أحكام الحيوانا" و ير ذلك ه ذكر الوعاء الدذي يحمدل ال

ي وز استعماله من ذلك وما   ي وز ه فالعلماء يرتبون بداب ا نيدة بعدد بداب 

 المياه ألنه وعاًه وألن الماء  الباً ما يستخدم باإلناء .

عليده  هللا صل قال : عن حذيفة بن اليمان رض  هللا عنهما : قال رسول هللا  

 تد كلوا فدي صدحافها فإنهدا : "   تشربوا في آنيدة الدذهب والفضدة ه و  وسلم

 لهم في الدنيا ولكم في ا خرة " ......متف  عليه .

 أو ً : معن  الحدين :

نهد  أن يُشدرب أو يًكدل فدي آنيدة الفضدة أو  والسدام الصداة عليدهأن النبدي 

الذهب أو في الصحاف ه وهدي  مدع صدحفه إنداء يتخدذ للطعدام ه وعلدل ذلدك 

وللمدًمنين فدي ا خدرة وهدذا مدن قدول هللا  دل النهي ب نها للكفار فدي الددنيا ه 

وعا في وصف الكفار " أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واسدتمتعتم بهدا " ه 

: " ف نهدا لهدم فدي الددنيا ولكدم فدي ا خدرة " وذلدك  والسدام الصداة عليدهقال 

أل ل أن استعمال آنيدة الدذهب والفضدة فدي األكدل والشدرب ه هدذا ممدا يفعلده 

  بالدنيا والتلذذ بها وأهل الكبدر والبطدر ه وهدذه مدن صدفا" الكفدار أهل التعل

وأما المًمن فهو ذو عظة من ربه فدي قلبده وهدو ذو تواضدع وخدوف مدن هللا 

 ل وعا ه وبعد عن الكبر ه ف سباب الكبر يبتعدد عنهدا وأسدباب قسدوة القلدب 

 ظم ذلك يبتعد عنها ومنها ما يغريه بالدنيا وملذتها وأعظم ذلك ه أو من أع

 ا ستمتاع بالذهب والفضة في األكل والشرب .

 ثانياً : لغة الحدين :

قوله : " آنية الذهب والفضة " آنيدة الدذهب اسدم لإلنداء المصدنوع مدن الدذهب 

الخالص فهو الذي يصح عليه أن يقال آنية ذهب ه وكذلك اإلنداء إذا كدان مدن 

و فيده فضدة ف نده    فضة خالصة قيل له إناء فضة ه وأمدا إذا كدان فيده ذهدب
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يقال له  إناء ذهب و  إناء فضدة ه يعندي فدي اللغدة إذاً إذا  لدب الدذهب يُقدال 

 عليددهإندداء ذهددب ه وإذا  لبدد" الفضددة علدد   يرهددا يُقددال إندداء فضددة , والنبددي 

لمل أنكسر قدحه ألمه و عل مكان الشدعب سلسدلة مدن فضدة  والسام الصاة

قال إناء فضة وإناء ذهب إذا كان الغالب ولم يصر إناء فضة ه فإذاً في اللغة يُ 

عليه الفضة والغالب عليه الذهب يعني مثاً إذا كان الذهب كما يقولون عيدار 

واحد وعشرين يعندي  أن نسدبة النحداو أو نسدبة المدواد المضدافة قليلدة ثاثدة 

ألن العيار الكامل أربعدة وعشدرين ه وهدذا   يصدلح لاسدتعمال لدين   يبقد  

فابدد أن يوضدع معده أشدياء , فدإذا صدار عيدار واحدد وعشدرين  و  يصاغ ه

صار ذهباً ه ذهب خالص وهو في الواقدع ذهدب  الدب كدذلك إذا صدار عيدار 

ثمانية عشر ذهب  الب ه إذا صار عيار أربعة عشر صار ذهباً  الباً ه فدإذاً 

فضة وكذلك الفضة ه فإذاً إذا كان الذهب  الباً فيقال : إناء ذهب ه وإذا كان ال

 البة ه فيقال : إناء فضة ه وهذا مهم في تفصديل الكدام علد  حكدم الممدوه ه 

 وما خالطه ذهب أو فضة من ا نية كما سي تي في األحكام .

قال : " و  ت كلوا في صحافها " ه الصحاف  مع صحفة وهي إناء كدان مدن 

 خشب يتخذ في ذلك الزمان ل كل فيه .

 ثالثاً : در ة الحدين:

 متف  عل  صحته .الحدين 

 رابعاً : من أحكام الحدين : 

 األول : إن الحدين فيه النهي عن الشرب أو األكل في آنية الذهب والفضة 

وهددذا الحكددم وهددذا النهددي دال علدد  تحددريم األكددل والشددرب فددي آنيددة الددذهب 

والفضة فاألكل والشرب في إناء الذهب والفضدة حدرام ألن هدذا النهدي يعندي 

م ه ألن هددذا النهددي للتحددريم , ودل عليدده ه دل علدد  بشدداعة باتفددا" أهددل العلدد

وعل  قبحه لهذا ا ستعمال ما  اء في حدين أم سلمة الذي سدي تي ه أنده قدال 

ه يعنددي عليدده الصدداة والسددام قددال : " الددذي يشددرب فددي إندداء الفضددة إنمددا 

 ي ر ر في بطنه نار  هنم " وهذا الوعيد يدل عل  تحريم ا ستعمال .
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فدددي الحددددين التعليدددل للتحدددريم ألن الكفدددار يسدددتعملونها فدددي األكدددل  الثددداني :

والشرب ه وهي لهم في الدنيا ولندا فدي ا خدرة وهدذا التعليدل   يصدد" عليده 

العلة المستخدمة في القيداو ه ولهدذا ذهدب العلمداء إلد  أن علدة تحدريم األكدل 

راء والشرب في إناء الذهب والفضة قد تكدون أل دل الكبدر وكسدر نفدوو الفقد

والمسدداكين باسددتعمال إندداء الددذهب والفضددة , وعلددل بعضددهم بدد ن ذلددك النهددي 

أل ل أ  يضي  النقد ومعلدوم أن النقدد عندد النداو هدو الدذهب والفضدة ه فلدو 

اتخذ األ نياء آنية الذهب والفضة لضا" نقد الدذهب والفضدة ومعند  ذلدك أن 

 يضددي  النقددد يرتفدع سددعره ويتضددرر النداو بددذلك ه فعللددوا النهدي أل ددل أن  

 يعني الذهب , ال نيه ه الدينار ه الدرهم ه .... إل  آخره .         

الثالن : هذا الحدين نص في تحريم األكل والشرب في آنيدة الدذهب والفضدة 

وكما ذكر" لك اإلناء هو الغالب عليه الدذهب والفضدة فهدذا يحدرم ه لكدن إذا 

ا ن مطلدي ذهدب ومطلدي  كان الذهب والفضة في اإلناء قليل مثدل مدا يسدم 

بالفضة ه فهل يحرم األكل والشرب مدثاً بدالماع  التدي هدي مطليدة بالدذهب 

 أو مطلية بالفضة    .. للعلماء في ذلك قو ن : 

األول : انه يحرم أل دل أن العلدة المو دودة فدي األول مو دودة  فدي الثداني ه 

ه ولكدم فدي ا خدرة " وهي قوله عليه الصاة والسام : " فإنها لهم فدي الددنيا 

وأل ددل أن الطدداء والتضددبيب , ونحددو ذلددك معدده تضددي  النقدددين ومعدده أيضدداً 

كسددر قلددوب الفقددراء ه ألن الشددكل واحددد ه والددذهب معددروف اللددون ويحصددل 

 كسر القلوب ويحصل التضيي  با ستعمال .

والقول الثاني : أن المطلي في األكل والشرب هذا فيه ذهب قليل وليو بكثير 

 يصددد" عليدده أندده إندداء ذهددب وفضددة ه ألن فيدده ذهبدداً وفضددة ه وقددالوا : ه و 

النبي عليه الصداة والسدام لمدا انكسدر قدحده اتخدذ مكدان الشدعب سلسدلة مدن 

فضة ه وهذا قليل ه ومعلوم إن السلسة يكون فيها الشراب و  يباشر الشدرب 

ه يعندي  من مكان الفضة ولكن يصح استعماله , لو استعمله ف نه   شد  عليده
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لددو شددرب مددن ذلددك فإندده   يحددرم عليدده ه قددالوا : ومعندد  ذلددك أن اسددتعمال 

 المطلي   ب و به .

والصددحيح القددول األول : وهددو أن تحددريم األكددل والشددرب يصددد" علدد  إندداء 

الذهب والفضة وما كان له حكم إناء الذهب والفضة من ما ظداهره أنده ذهدب 

ك المضدبب والمكفد" وأندواع وفضة ه فيدخل في ذلك المطلي ويددخل فدي ذلد

 ذلك كما ذكرها الفقهاء . 

الحكددم الرابددع : هددل يحددرم اسددتعمال آنيددة الددذهب والفضددة فددي  يددر األكددل 

والشرب   أم يقتصر ذلك عل  األكل والشرب   معلدوم أن الحددين دل علد  

تحريم األكل والشرب ه وهكذا ساهر األحادين التي فيها النهدي عدن اسدتعمال 

لفضددة إنمدددا  ددداء فددي األكدددل والشدددرب خاصددة ه فهدددل يحدددرم آنيددة الدددذهب وا

 ا ستعمال                       

 اختلف العلماء في ذلك عل  أقوال ه أشهرها قو ن : 

 األول : أنه يحرم ا ستعمال .           والثاني : أنه   يحرم ا ستعمال . 

ن قدالوا بداألول ه ه والدذي تعدال  هللا رحمدهوالقدول الثداني ه هدو قدول الشدافعي 

قالوا  بحرمة ا ستعمال ه قالوا : ألن العلة المو ودة في األكل والشرب هدي 

مو ددودة أيضدداً فددي ا سددتعمال فددي أشددياء أخددره يسددتعملها فددي الكحددل ه مددثاً 

امرأة تستعمله في الكحل ه ر دل يسدتعملها فدي أقدام ه اسدتعمال فدي أي شد  

 يحرم ا ستعمال ألن العلة مو ودة . فهذه العلة مو ودة فيه ه لذلك قالوا :

والقول الثاني ه الذي هدو قدول الشدافعي و ماعدة ه  ماعدا" كثيدرة مدن أهدل 

العلددم أن الحدددين إنمددا نددص علدد  األكددل والشددرب وأمددا ا سددتعمال فددي  يددر 

األكل والشرب فلم ي تي نهي عن ذلك ه بل  داء فدي البخداري أن أحدد أزواج 

كان عندها قمقدم أو  ل دل مدن فضدة وهدذا يددل  والسام , الصاة عليهالنبي 

علدد  أنهددا اتخددذ" ذلددك إمددا  سددتخدامه فددي كحددل أو طيددب أو نحددو ذلددك ه 

والصحيح من القولين أنده ي دب قصدر المسد لة علد  مدا  داء فيده الددليل ه مدا 

 اء فيه الدليل وهو تحريم األكل والشرب فدي إنداء الفضدة هدو الدذي يقيدد بده 
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ليل من  هة ا سدتعمال أو ا تخداذ أو نحدو ذلدك فإنده   وأما ما لم ي تي به الد

يحرم ألن الدليل لدم يد تي بده ه والعلدة التدي ذكروهدا مدن أن فيهدا كسدر قلدوب 

الفقراء أو أن فيها تضي  للنقد هذه   تستقيم في كل حال ه ولهدذا التعليدل بهدا 

ن أن قد يكون في األكل والشرب في إناء الذهب والفضة كعلة كاشفة له  ولكد

تكون علة في الحكم الشرعي فإن الددليل هدذا الدذي معندا لدم يعلدل فيده إ  مدن 

  هة الكبر فقط .

قال : " فإنها لهم في الدنيا ولكم في ا خرة " فإذاً القدول الصدحيح الدذي عليده 

طاهفددة مددن المحققددين الم تهدددين مددن أهددل العلددم أن هددذا يخددص بإندداء الددذهب 

أمددا مددا يسددتعمل فددي  يرهمددا فددا يحددرم والفضددة الددذي يًكددل ويشددرب فيدده و

وكذلك ما يتخذ با استعمال ه يعني يشتري إناء الذهب وي عله عنده دون أن 

يستعمله إما لمنظر أو لغرض يستفيد منه في بيع في وقد" آخدر أو نحدو ذلدك 

 سواء أكان ر ل أو امرأة  

 فإذا صار عندنا هنا تحقي  المساهل هذه فيه ثان در ا" :

 ول  : األكل والشرب .الدر ة األ

 الدر ة الثانية : ا ستعمال .

 الدر ة الثالثة : ا تخاذ .

األكل والشرب معلوم تحريمه بدنص الحددين ه وا سدتعمال فيده خداف قدوي 

بين أهل العلم من محرم ومن م يز ه وأما ا تخاذ بدون اسدتعمال فدإن القدول 

مندع ا سدتعمال . إذا بمنعه فيده تكلدف وهدو اضدعف مدن القدول الثداني يعندي ب

تبين هذا فيترتب عل  ذلك مساهل أخر إذا كان يستعمل أشياء مضببة , أشياء 

مطلية مثل ا ن كل ش  يقولدون لدك ا ن مطلدي ذهدب , لمبدة مطليدة ذهدب , 

وهي مثا ثريا مطلية ذهب يقول لك قيمتها أربعماهدة   , خمسدماهة , ألدف 

خمسددة آ ف , وبعضددها يقددول لددك   , وبعضددها يقددول لددك مطلددي قيمتهددا 

عشرة آ ف , كذلك في السداعا" , كدذلك فدي بعدض األشدياء كداألقام ونحدو 

 ذلك .
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فالذي فيه سعة في هذا األمر هو ما قل" لك : أنه يقصر التحدريم علد  األكدل 

والشرب دون ما سواها وخاصة أن األشياء المستعملة ا ن الذهب فيهدا قليدل 

هب المو دود فدي الثريدا   مدا مقددار الدذهب المو دود . لو س ل" ما مقدار الدذ

في القلم أو في الساعة , لقال لك : شد   دزء مدن ال درام مدن الدذهب , يعندي 

يقول لك مثا ماهة مايكرو رام , خمسماهة مايكرو رام , يعني نصف  درام 

 , ربع  رام ونحو ذلك , وهو ش  قليل .

بين اليسير التابع لغيدره ومدا بدين يفر" هنا ما  تعال  هللا رحمهوشيخ اإلسام 

: إن الدذهب اليسدير التدابع  تعدال  هللا رحمده الدذهب المقصدود لنفسده , فيقدول

لغيره   ب و به في اللباو , و  ب و به في ا ستعمال , ألنه  ير مقصود , 

يعني ك نه يقول هذا با تفا" في ذلك , بذهب يسير تابع لغيره ,  ير مقصود 

لذاتدده وإنمددا هددو تددابع لغيددره مثددل مددا يحصددل فددي بعددض  و يددر مر ددوب فيدده

المابو يكون فيها تطريز ذهب أو تطريز فضة , أو بعدض ا نيدة أو بعدض 

 ا  " يكون فيها ش  من هذا .

 

عليده  هللا صدل  ا , قالد" : قدال رسدول هللاعنهد هللا رضدي . وعن أم سدلمة15

نه نار  هنم " متفد  : " الذي يشرب في إناء الفضة إنما ي ر ر في بط وسلم

 عليه.

عليده  هللا صدل  ا , قالد" : قدال رسدول هللاعنه هللا رضيقال : وعن أم سلمة 

 : " الذي يشرب في إناء الفضة إنما ي ر ر في بطنه نار  هنم " . وسلم

 

 أو  : معن  الحدين :

هددذا معندد  الحدددين , فيدده الوعيددد السددديد علدد  مددن يشددرب فددي إندداء الفضددة , 

ن يشدرب فدي إنداء الدذهب ألن الفضدة أوسدع فدي ا سدتعمال مدن وأعظم منه أ

الددذهب , والددذهب أقددل فددي ا سددتعمال , فددالنفوو تتعدداظم وتتكبددر باسددتعمالها 

الددذهب أعظددم مددن اسددتعمالها الفضددة , فهددذا الحدددين فيدده الوعيددد علدد  مددن 
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استعمل إناء الفضة في الشرب واألكل مثله " أنه ي ر ر في بطنه نار  هدنم 

 ستعماله محرم ومتوعد عليه بالنار والعياذ باو ." ألن ا

 ثانياً : لغة الحدين :

رِ ددُر " ورويدد" "  قولدده: " ي ر ددر فددي بطندده نددار  هددنم " رويدد" هكددذا " يُ ِّ

ُر"  وعل  هذه الثانية تكون نار مضمومة ألنهدا مرفوعدة , إذا تكدون "  ر ِّ يُ ِّ

ُر في بطنه ناُر  هنم  " أو الرواية التد ر ِّ رِ دُر إنما يُ ِّ ي بدين أيددينا " إنمدا يُ ِّ

في بطنه نارِّ  هنم"  يعني إنما يسو" نار  هنم ي رها إل  بطنه  راً , وهدذا 

  يعني أنه اقتحم النار وأت  بها إل  بطنه والعياذ باو .

 ثالثاً : أحكام الحدين :

هذا الحدين دل عل  حرمة الشرب في آنية الفضة ألنده توعدد عليهدا بالندار , 

 ثل آنية الفضة آنية الذهب ألنها أبلغ .ومثله م

 

عليده  هللا صدل  ما , قال : قال رسول هللاعنه هللا رضي. وعن ابن عباو 16

" إذا ُدبغ اإلهاب فقد طهر" أخر ه مسلم , وعندد األربعدة " أيمدا إهداب  وسلم

 ُدبغ " 

 أو  : معن  الحدين :

وهددذا يعددم  ميددع أنددواع إن  لددد الميتددة إذا ُدبددغ فددإن دبا ددة ال لددد طهددارة لدده , 

ال لود لقولده : " إذا ُدبدغ اإلهداب " , اإلهداب يعدم أندواع ال لدود , وكدذلك دل 

 عليه الرواية الثانية التي عند األربعة " أيما إهاب ُدبغ " .

 فإذاً معن  الحدين أن  لود الميتة واإلهاب دبا ته طهارته .

 ثانياً : لغة الحدين :

 روف يعرفه أهل الصنعة , وقد ذكر في وصفه أنهقوله " إذا ُدبغ " الدبغ مع

اسددتعمال مددواد يقددوى بهددا ال لددد ويددتخلص مددن القددذر الددذي فيدده , فالدبا ددة 

الصددناعة بإضددافة مددواد إلدد  هددذا ال لددد علدد  نحددو معددين حتدد  يتغيددر وصددف 

ال لد من حين المتانة والقوة , وكذلك من حين أنه يدزول معده , مدع الدبا دة 
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ويددة فددي الدبا ددة يددزول معدده مددا بقددي فددي ال لددد مددن أثددر واسددتعمال المددواد الق

 اتصاله بالحيوان.

الثاني , قوله : " اإلهاب " اإلهاب ه اختلف أهدل العلدم فيمدا يطلد  عليده اسدم 

اإلهاب , فقال طاهفة من العلماء أن اإلهاب اسم لكدل  لدد مدن  لدود الحيدوان 

: " إذا ُدبغ اإلهاب " يدل قبل الدبا ة و ولهذا قال : " إذا ُدبغ اإلهاب " فقوله 

عل  أن اإلهاب اسم لل لد قبل الدبا ة , وقال آخرون : إن اإلهاب اسم لل لدد 

بعد الدبا ة , أو اسدم لل لدد إذا كدان مدذكي , اسدم لل لدد إذا كدان مدذكي, وأمدا 

مطل  ال لد فيقال له  لد ه  لد الحيدوان إنمدا يسدم  إهداب إذا كدان مدذكي أو 

األول هددو الصددحيح عنددد علمدداء اللغددة ه ودل عليدده هددذا كددان مدددبو اً والقددول 

الحدددين :" إذا ُدبددغ اإلهدداب فقددد طهددر " ه وقولدده : " طهددر "  يعنددي صددار 

طاهراً ه وهذا يعندي أن اإلهداب اسدم ل لدد الميتدة ه ومعلدوم أن أ دزاء الميتدة 

 ن سة ه فإذاً قوله : " طهر " يعني صار طاهراً بعد أن كان ن ساً .

 ة الحدين :ثالثاً : در 

أما اللفظ األول ف خر ده مسدلم فهدو صدحيح بتصدحيحه ه وأخر ده لده ه وأمدا 

اللفظ الثداني الدذي عندد األربعدة " أيمدا إهداب ُدبدغ " فكدذلك صدحيح وهدو دال 

 عل  ما دل عليه األول .

 رابعاً : من أحكام الحدين :

يكددون  قددال : " إذا ُدبددغ اإلهدداب فقددد طهددر " دل علدد  أن ال لددد إذا ُدبددغ ف ندده

 طاهراً ه ومعلوم أن الحيوان ينقسم إل  قسمين :

 حيوان يعني البهيمة تنقسم إل  قسمين : 

 ـ وميتة 2ـ مذكاة               1

فالمذكاة  لدها طاهر طهرته الزكاة ه وأما الذي يكون ن سداً فهدو  لدد الميتدة 

هددو الددذي يكددون ن سدداً ه ألن الميتددة ن سددة أ زاههددا  لدددها ن ددو   ي ددوز 

استعماله ه ولهذا قال : " إذا ُدبغ اإلهاب فقد طهر " وب تينا عددة روايدا" فدي 

هذا بعد هذا الحدين ه إذاً نقول أن دل الحددين علد  أن البهيمدة الميتدة تطهدر 
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 لودها بالدبا ة وأما الزكاة فا يحتاج إل  دبا ة للتطهير ه تحتاج إل  دبا ة 

 آخر .  ستعمال ال لد لتقويته إل  آخره هذا ش 

الفاهدة الثانية : أن هذا يعم   ميع  لود الميتة ه سواء كاند" ممدا يًكدل لحمده 

أو مما   يًكل لحمده ه يعندي ممدا ي دوز أن يًكدل كبهيمدة األنعدام أو ممدا   

ي وز أكله كالسباع و يرها ه فقال : " أيما إهداب ُدبدغ فقدد طهدر " وهدذا يعدم 

يًكل وإهاب ما   يًكل ه فإذاً دل  ميع أنواع األهب ه وهذا يشمل إهاب ما 

الحدين عل  أن  ميع أنواع ال لدود يمكدن تطهيرهدا ه إمدا بالزكداة  إذا كاند" 

 مما يباح بالزكاة ه وإما بالدبا ة إذا كان" ميتة أو مما   يباح بالزكاة .

 

. وعن سلمة بن المحب  رض  هللا تعال  عنه قدال: قدال رسدول هللا صدل  17

" دبدداغ  لددود الميتددة طِّهورهددا وُطهورهددا " . وصددححه ابددن  هللا عليدده وسددلم :

 حبان .

 أو ً : معن  الحدين :

أن تطهير  لود الميتة بالدبا ة ه و لود الميتة ن سة ه ولكدن الدبا دة ت علهدا 

 طاهرة .

 ثانياً : لغة الحدين : 

 مر معنا معن  الدبا ة ومعن  الطِّهور والُطُهور فيما مض  .

 دين : الحدين صحيح .ثالثاً در ة : الح

 رابعاً : من أحكام الحدين : 

قولدده : " دبدداغ  لددود الميتددة طِّهورهددا أو ُطُهورهددا " ه قولدده ُطهورهددا يعنددي 

تطهيرها يعني أن  لود الميتة ن سة ه وتطهيرها بالدبا ة ه وهدذا الحكدم مدر 

معنا في الحدين الساب  ه وهذا الحدين لديو فيده مدن األحكدام مزيدد علد  مدا 

 إ  أنه ت كيد ب ن الميتة تطهر  لودها بالدبا ة .سب  
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. قال وعن ميمونة رض  هللا عنها قال" : مر النبي صل  هللا عليده وسدلم 18

بشاة ي رونها فقال : " لو أخذتم إهابهدا   فقدالوا : إنهدا ميتدة  فقدال : يُطهرهدا 

 الماء والقرض " ..  أخر ه أبو داود والنساهي .

 :  أو ُ : معن  الحدين

مر علديهم وهدم ي درون شداة ميتدة ه شداة ميتدة  والسام الصاة عليهأن النبي 

ي رونها إما لتنحيتها عن الطري  ه وإما لرميها في مكان بعيد حت    تدًذي 

لهدم : " لدو أخدذتم إهابهدا " يعندي خدذوا  والسام الصاة عليهبراهحتها ه فقال 

 دوز ا نتفداع منهدا باألكدل ه ولكدن  لدها لينتفع بده ه لتنتفعدوا بده ه ألنهدا   ي

بالنسبة لل لد ما المانع من ذلك ه فقال : " لو أخذتم إهابهدا " وهدذا فيده حدض 

لهم وتر يب في أن ي خذوا إهابهدا وأن ينتفعدوا منده وأن   يهددروا ا سدتفادة 

من ذلك فقالوا : إنها ميتة ه ظناً مدنهم أن الميتدة   ي دوز اسدتعمال شد  منهدا 

فقددال عليدده الصدداة والسددام : " يطهرهددا المدداء والقددرض "  والمدداء مطلقدداً ه 

والقرض نوع من أنواع ما يكون به الدبا ة في ذلك الزمان ه فقوله إذاً عليده 

الصاة والسام : " يطهرها الماء والقرض " هو في معن  قولده : " إذا ُدبدغ 

 اإلهاب فقد طهر "

 ثانياً لغة الحدين :

إهابها " ما يدل عل  مدا ذكرندا لكدم مدن أن اإلهداب اسدم  في قوله: " لو أخذتم

لل لدد مطلقداً ه يعندي فيددخل فدي ذلدك  لدد الميتدة ه فقدالوا : إنهدا ميتدة لفددظ أن 

يًت  به في مقام الرد عل  من أنكر ه فثم فر" بين قولهم : " إنها ميتة " وما 

  يعدرف  لو قدالوا " هدي ميتدة " فقدولهم لدو قدالوا : " هدي ميتدة " إخبدار لمدن

الحال ه و  يناسدب ألن النبدي عليده الصداة والسدام يراهدا أنهاميتدة ه فلدذلك 

 قالوا : إنها ميتة ه فقولهم : 

 " إنها ميتة " هذا فيه رد عل  النبي عليه الصاة والسام في قوله : 

" لددو أخددذتم إهابهددا " ه رد مددن هددو مسددتغرب ومستفصددل فددي أخددذ التو يدده 

ه الصاة والسام ه وهدذا عدام فدي اللغدة ينبغدي التنبده لده الكريم من النبي علي
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أن الخالي من الخبر يُلق  عليه الخبر بالمبتدأ والخبر ه نقول مثاً : فان قادم 

ه مددا عنددده خبددر فددان قددادم ه ولكددن إذا كددان عنددده تشددكك أو المخبددر أراد أن 

منزلددة  ينددزل الثدداني ه ينددزل المخاطددب منزلددة المتشددكك أو منزلددة المفيددد أو

المنكددر ليفيددد ه فيدد تي بلفددظ : إن ألن كلمددة إن تفيددد الت كيددد فددي ذلددك ه فيدد تي 

ويقول : إن فان قادم ه يعني أن هذا يعلم أن هذا قادم ولكدن أندا أًكدد لدك إذا 

كان عندك استغراب ه وإذا كان عندك شك في الموضوع فيًكدد علد  ذلدك ه 

ار أو مزيدد استفصدال أو تنزيدل ويزاد الت كيد تدارة إذا كدان ثدم شدك أو ثدم إنكد

المخاطب منزلة الشاك ه يُزاد الت كيدد بم ديء الدام فدي خبدر إن مثدل يقدول : 

إن فان لقدادم ه هدذه أشدد يعندي يكدون أند" المنكدر أو المتشدكك أندا أًكدد لدك 

األمر الذي أن" فيه منكدر أو متشدكك فيمدا ذكدر" ومثالده فدي القدرآن ممدا قدد 

قصدة القريدة فدي سدورة يدو : قدال  دل وعدا : " يعل  ب ذهانكم مدا  داء فدي 

وأضرب لهم مثاً أصحاب القرية إذ  اءهدا المرسدلون إذ أرسدلنا إلديهم أثندين 

فكذبوهما ه فعززنا بثالن فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا مدا أندتم إ  بشدر مثلندا 

ومددا أنددزل الددرحمن مددن شدد  إن أنددتم إ  تكددذبون " فنزلددوهم فددي األول منزلددة 

منزلددة الددراد فعرضددوا علدديهم األمددر ليستنهضددوا هممهددم فددي ال ددواب  الشدداك

والتصدي  فقالوا : " إنا إليكم مرسلون " فلمدا كدذبوا وقدالوا :    " مدا أندتم إ  

بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من ش  أن أنتم إ  تكذبون " قدالوا إن ربندا يعلدم 

هذا اإلنكار الذي أنكدروه  ألن هذا فيه التذكير البليغ في رد نإنا إليكم لمرسلو

والمقصود من ذلك أن في قول الصحابة في هذا إنهدا ميتدة مدا يوافد  البا دة 

فددي هددذا وهددو الددذي يقتضدديه الحددال وطلددب ال ددواب مددن النبددي عليدده الصدداة 

والسام و اإلفادة ه قال عليه الصاة والسام : " يطهرها الماء والقرض " ه 

 ها ه يعن  الن اسة الحسية .والتطهير يعن  يرفع الن اسة عن

 ثالثاً : در ة الحدين : 

 الحدين رواه أبو داود والنساهي بإسناد قوي .

 رابعاً من أحكام الحدين :
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أو ً : الحدددين دل علددد  مدددا دلددد" عليدده األحاديدددن السدددابقة أن الميتدددة يمكدددن 

ا نتفاع ب لدها وبشعرها ألن ال لد يمكن أن يطهر بالماء والقرض وبالدبا ة 

أما بدن الميتة ولحم الميتة فمعلوم أن حياته بالدم ولما صدار ميتدة ولدم يخدرج 

هذا الدم الن و بل بقي فيه مو وداً فدي اللحدم وممتدداً فدي العدرو" ومتوزعداً 

فددي أنحدداء البدددن ف ندده   يمكددن إخرا دده مندده ألنهددا صددار" ميتددة ه فصددار" 

ل منها و  استعمالها أ زاء البهيمة ن سة و  ي وز استعمالها و  ي وز األك

ألن الدددم منحددبو فيهددا و  يمكددن إخرا دده بعددد كونهددا ميتددة ه وأمددا األ ددزاء 

الظاهريددة مثددل ال لددد والشددعر فددإن ال لددد مابددو ه ال لددد الخددار ي مابددو 

أل زاء اللحم وبينه وبينه أ شيته ه فلذلك ن اسة ال لد أل ل المماسة   أل ل 

أل ددل الدددم ه ولهددذا صددار يُطهددر بالدبا ددة الدددم الددذي فيدده ه أل ددل المماسددة   

وأبيح استعماله ه فإذاً هذا الحدين دل عل  ما دل" عليه األحادين السابقة من 

 أن  لد الميتة إذا دبغ ف نه يطهر وي وز استعماله .

ثانياً : في الحدين تلطف النبي عليه الصاة والسام مع صحابته في ال واب 

ذا ممدا ينبغدي علد  طالدب العلدم أن يتحلد  بده عل  السًال وفي اإليدراد ه وهد

إقتددداًء بالرسددول عليدده الصدداة والسددام فيرشددد   معنفدداً بال هددل ه أو واسددماً 

 يره بال هل وإنما يُرشد بعبارة  هقة تبعن الهمة عل  ا ستفادة من األحكدام 

 الشرعية ه وهذا أقرب في قبول النفوو ل حكام وفي ر بتها في 

 تلقي الخير .

الثاً : أفاد الحدين أن ماله ماليدة ف نده   يهددر بدل ينبغدي ا سدتفادة منده ه إذا ث

كان" ا ستفادة منه م ذونة شرعاً ه فهذه الميتة ه الشاة الميتة في  لدها يمكن 

أن يرم  و  يستفاد منه ه ولكن ال لد له مالية والشعر أو الصوف له مالية ه 

م علد  ا سدتفادة منهدا ألن لهدا ماليدة ه فلذلك حض النبي عليه الصاة والسدا

وإضاعة المال مذمومة وكل ما يمكن ا ستفادة منه ممدا لده ماليدة شدرعاً ف نده 

 ينبغي ا ستفادة منه وعدم إهداره ألن إضاعة المال مني عنها .
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نقف عند هذا وقوله شاة نسي" أذكرها لكم في معاني اللغدة ه مدر النبدي عليده 

ة ه لفددظ شدداة فددي اللغددة يصددد" علدد  واحدددة الغددنم ه الصدداة والسددام علدد  شددا

سواء كان ذكر أو أنث  ه والغنم قسمان ض ن وماعز ه والض ن مالده صدوف 

والمداعز مددا لده شددعر ه وواحددة الضدد ن ذكددراً كدان أو أنثدد  يقدال : لهددا شدداة ه 

وواحدة الماعز أيضاً ذكراً أو أنث   يقدال لهدا شداة ه فدإذاً اسدم الشداة فدي اللغدة 

 ً فددي ألفدداظ الشددرع واحدددة الغددنم سددواء كاندد" ذكددراً أو أنثدد  ه فحددل أو  وأيضددا

كاندد" أنثدد  ه ولهددذا  دداء فددي ذكددر الصدددقا" ه صدددقا" بهيمددة األنعددام ه كمددا 

سي تينا أن شاء هللا تعال  في الزكاة ه أن في كل أربعين شاة  شاة ه يعني شاة 

.. أضديفوها فدي سواء كان" ذكر أو أنث  ه يعن  بالعدد ه فكل واحددة شداة ...

موضعها من لغة الحدين ه أس ل هللا  ل وعا أن يبارك لي ولكم فيما سمعنا 

وأن يثبتنددا علدد  ديندده وأن يزيدددنا مددن العلددم والهدددى وأن يغفددر لنددا ولوالدددينا 

 وألحبابنا إنه سبحانه سميع قريب وصل  هللا وسلم وبارك عل  نبينا محمد .
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