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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا على ما أنعم علينا وتفضل واشههد أن للهإ ل هللا وحهد شهري
لإ أشهد أن محمدا عبد هللا ورسولإ صلى هللا عليهإ وعلهى هلهإ وصهحبإ وسهلم
تسليما مزيدا  ..أما بعد
فأسأل هللا جل وعال أن يجعلني وليهاكم ممهن حمهل علمها نافعها  ،وعمهل عمهال
صالحا  ،وبين يدي هذا الدرس ثم طريقة ينبغي لطالب العلم أن يتعاههد نفسهإ
بههها وهههذ الطريقههة يسههميها بعههم أهههل العلههم ا نتخههاب ومعنههى ا نتخههاب أن
طالب العلم كثيرا ما يمر عليإ مسائل أو فوائد لما في التفسير أو فهي الحهدي
أو في العقيدة أو في األحكام أو في اآلداب من تحرير بعم المسائل أو بيهان
بعم أوجإ الد لة من اآلية  ,أو من الحدي  ,أو نحهو ذله ممها يكهون فائهدة
نفيسهة يسههتفيدها طالههب العلههم  ،ولذا كههان كهذل فههون مههرور تله الفوائههد بههدون
تقييد يضيعها  ،والمرء يهذكر اليهوم وينسهى اهدا  ،نسهي هدم فنسهيت ذريتهإ ،
ولذل يُفضل أن يكون عند طالب العلم دفهاتر خاصهة يكتهب فيهها مها يُريهد أن
يستذكر من العلم  ،ما يريد أن يحفظ من تحقيه المسهائل أو مهن النقهول عهن
أههههل العلهههم أو مهههن الفوائهههد المختلفهههة  ،وههههذا ههههو الهههذي يسهههمى ا نتخهههاب ،
وا نتخاب لإ طرق ووسائل منها :
 .1أن يمههر علههى كتههاب مههن كتههب أهههل العلههم فيسههتخل من هإ الفوائههد  ،وهههذ
الفوائد التي يستخلصها  ،وقد تكون عند فوائد وعند من هو أعلى منإ وسبقإ
في الطلب ليست كذل  ،وهو لن يتقدم فهي الطلهب وتكهون عنهد الفائهدة فائهدة
حتى يكتب ويستظهر هذ الفائهدة حتهى تكهون واضهحة عنهد  ،وبعهد زمهن لهو
مر على هذا الكتهاب وجهد أن مهن ههذ الفوائهد التهي سهجلها مها يعهد فائهدة ،
ألنإ من المعروف المشتهر عنهد أههل العلهم  ،ولكتابهة ههذ الفوائهد و نتخابهها
يعني بقراءة كتاب سواء كان طويال أم مختصرا  ،ولذل طريقتان :
األولى  :أن يقيد الفوائد في مقدمة الكتاب  ،في طرة الكتاب  ,في االف
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الكتههاب  ,يقههول  :فههي الصهفحة الفالنيههة بحه كههذا  ،ثههم لذا انتهههى مههن الكتههاب
رجع ونقل هذ الفوائد للى كراستإ أو للى دفتر .
الطريقة الثانية  :أنهإ يحضهر معهإ أوراق مسهتقلة فهي كهل ورقهة يهذكر الجهزء
والصههفحة مههن هههذا الكتههاب  ،أو الصههفحة وحههدها  ،ويههذكر عنههوان المسههألة ،
حتى لذا أتم القراءة حتهى تنقطهع عليهإ القهراءة بالنقهل وبالكتابهة يعهود مهرة
أخههرو ويسههجل تل ه الفوائههد  ،ش ه أن أي طالههب علههم قههد يصههيبإ ملههل بههين
الحين واآلخر من كثرة المطالعة أومن الحفظ أومن المبحه أومهن المراجعهة
فمثل هذ الفوائد وهذ الدفاتر التي تكهون عنهد فهي فتهرة الملهل يرجهع لليهها ،
فبالتجربههة ينشههرح صههدر لوجودههها و يسههتذكر بههها كثيههرا مههن العلههم ويسههتفيد
وتكون لإ كالتكرار .
الطريقة الثانية  :أنإ ليس شرطا أن يمر على كتاب بأكملهإ بهل لذا سهمع فائهدة
من عالم أو من طالب علم أو من معلم فأنإ يذكرها في دفتر الخها أو قهرأ
في كتاب أو قرأ بحثا في مجلة متخصصة أو نحو ذل فأنهإ يهورد فهي كتابهإ
ثم يرجع لليإ بعد تقيد  ،مراجعة ودرسا.
المرحلههة الثالثههة  :أنههإ لذا قيههد ذل ه حبههذا حتههى تسههتقر المعلومههات عنههد  ،أن
يبح هذ المسائل يعنى أن يراجعها في كتاب هخر  ،يبح وينظر مهاذا قهال
العلماء في بحه المسهائل ههذ  ،لذا كانهت مسهألة لغويهة مهاذا قهالوا فيهها  ،لذا
كانت مسألة في التفسير مهاذا قهال اآلخهرون فيهها  ،ثهم يقيهد ههذا البحه تتمهة
لمل نقلإ في البداية وهذ تثبت المعلومات  ،ويستفيد طالب العلم مع ا نتخاب
بحثا وتحريرا.
وهذا مهم في الحقيقة  ,أعني ا نتحاب لطالب العلم وأن يحر على دفهاتر
وعلى كراستإ هذ أو على كراريسهإ  ،ألنهإ يحتهال لليهها فهي المسهتقبل كثيهرا
و ش أن العلم صيد والكتابة قيد  ,فالبهد مهن تقيهد والهذي يسهمع و يكتهب
يههذهب عنههإ العلههم و يتهيههأ لههإ مراجعتههإ  ،وقههد تتهيههأ لههإ مذاكرتههإ وبحثههإ
وتحرير .
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 هنية الكفار
 .19وعن أبي ثعلبة الخشني رضى هللا عنإ قهال :قلهت  :يها رسهول هللا صهلى
هللا عليإ وسهلم لن بهأرم قهوم أههل الكتهاب  ،أفنأكهل فهي هنيهتهم قهال " :
تأكلوا فيها ل لن تجدوا ايرها فااسلوها وكلوا فيها " متف عليإ .
قبل الكالم على هذا الحدي أورد بعم األخوة أنني بهاألمس لهم أذكهر أقهوا
أخر في مسألة تطهير جلد الميتة بالدباغ ولني اقتصرت على أحد األقوال في
ذل بد لة ظاهر الحدي عليإ و ش أن بعم المسائل التي في األحاديه
الكالم عليها من حي الخهالف و ليهراد األدلهة يطهول بهإ المقهام جهدا وخاصهة
المسائل المشهورة  ،مثل مسألة دباغ الجلود وأنإ يطهرهها واألقهوال فهي ذله
وأدلة كل قول واألجوبة عن اإليرادات المختلفة  ،لكن ألجل هذا الطلب أذكر
مزيدا من التفصيل ألجل أن يظن بعم األخوة أن القهول الهذي ذكرتهإ أنهإ
لههيس هههو المعههروف فيمهها درسههو أو نحههو ذل ه  ،فههأقول المسههألة مسههألة دبههاغ
جلههود الميتههة فيه ها  ,يعنههى مههن حي ه التطهيههر فيههها عههدة أقههوال ألهههل العلههم
وأشهرها ثالثة أقوال :
القول األول  :هو الذي ذكرنا له مهن أن الدبااهة تطههر جلهد الميتهة  ،سهواء
أكانهت الميتهة مهن مهأكول اللحهم أم لهم تكهن كهذل  ،يعنهي سهواء أكانهت الميتهة
سواء أكانت الميتة من الغنم والبقر واإلبل أو نحو ذل من مأكول اللحم أو لم
تكن من مأكول اللحم مثل السباع  ،كجلد األسد أو جلد الفهد أو جلد الهذئب أو
نحو ذل من الجلود كالدب وأشبا ذل أو كانهت الميتهة لهها حكهم الميتهة ولهو
يجوز أكل ذبيحتإ  ،يعنى لم
ذكيت كأن تكون ذبيحة مرتد أو ذبيحة مشر
يكن من أهل الكتاب فهي لها حكم الميتة ولو كانت من الغنم أو البقر أو اإلبل
وهذا القول يعم أنواع الميتة كما ذكرنا ل  ،وهو قول مشههور معهروف عنهد
السلف قال بإ جمع كثير مهن الصهحابة واسهتعمال الصهحابة وههدو الصهحابة
فيما استعملو من الجلود وما رخصوا بإ وما أجابوا بإ أسئلة السائلين يقضى
بهأن كثيهرا مهنهم يقههول بههذا يعنهى أن الدبااهة تطههر جلهد الميتهة بعامهة ,وهههذا
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منقههول عههن علههى وعههن ابههن مسههعود وعههن أبههن عبههاس وجماعههة كثيههرة مههن
الصههحابة رضههوان هللا علههيهم  ،ودليههل هههذا القههول ظههاهر فيمهها ذكرتههإ له مههن
األحادي التي مهرت معنها  ،وأصهحها قولهإ  :عليهإ الصهالة والسهالم  " :أيمها
لهههاب دبههد فقههد طهههر " وكلمههة أيمهها لهههاب يعنههي أي لهههاب  ,وهههذا مههن ألفههاظ
العموم  ,كذل يدل عليإ العموم في قولإ  " :لذا دُبد اإلهاب " واإلهاب جنس
يُخ منإ نوع من اإلهاب دون نوع ٍ هخر .
القول الثاني  :هو أن جلد الميتة يطهر بالدباغ ل لذا كانت الميتة ممها ههي
طههاهرة فههي حههال الحيههاة  ,يعنههي ممهها يككههل لحمههإ أو كهان طههاهرا حههال الحيههاة
كههالهر ونحههو ذله  ,وهههذا قههول مشهههور وعليههإ كثيههر مههن أهههل العلههم هههو أحههد
الروايتين عن اإلمام أحمد  ,رحمإ هللا تعالى  ,مهن أن الدبااهة تطههر مها كهان
حال الحياة طاهرا .
أما ما كان حال الحياة نجسها فونهإ يطههر  ,وعنهدهم أن مها فهوق الههر خلقهة
يعني ما ههو أكبهر مهن الههر خلقهة فونهإ يعهد مهن السهباع ويكهون عنهدهم نجسها
يعنههي لههيس بمههأكول اللحههم و يكههون طههاهرا  ,وهههذا القههول مبنههي علههى عههدم
تصحيح روايهة  " :أيمها لههاب دُبهد فقهد طههر " وههذ الروايهة ضهعفها اإلمهام
أحمد رحمإ هللا تعالى  ,وكهذل شهيا اإلسهالم ابهن تيميهإ  ,واإلمهام أحمهد بنهى
تضعيفإ هذ الرواية علهى أن راويهها ضهعيف  ,وشهيا اإلسهالم بنهى تضهعيفإ
لهذ الرواية على أن افتراش جلود السهباع والنمهور جهاء النههي عنهإ  ,فجعهل
بين هذا وهذا تالزما  ,فضعف الرواية بذل  ,واستدل أيضا بتضعيف اإلمهام
أحمههد والصههواب أن راوي الحههدي الههذي ضههعفإ اإلمههام أحمههد أن هإ ثقههة وثقههة
جماعههة و يضههر أن ضههعفإ اإلمههام أحمههد  ,ألنههإ وثقههإ ابههن معههين والنسههائي
وجماعة هخرون فوسناد الرواية كما ذكرت ل باألمس صحيحا .
القههول الثال ه  :أن جلههد الميتههة يطهههر بههدباغ أصههال  ,وهههذا قههول مشهههور
معروف ورجحإ كثير من أهل العلهم  ,وههو أحهد الهروايتين عهن اإلمهام أحمهد
وعليها المذهب عند المتأخرين من أصحابإ  ,ولههذا نصهوا فهي كتهبهم كهالزاد
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وايههر بقههولهم  :يطهههر جلههد ميتههة بههدباغ  ,ويبههاح اسههتعمالإ فههي يههابس مههن
حيوان طاهر حال الحياة  ,هذا ن الزاد  ,زاد المستقنع  ,وهذا القهول مبنهي
على أن أحادي تطهير جلد الميتة بالدباغ منسوخة لحدي عبهد هللا بهن عكهيم
 ,أنههإ قههال  :أتانهها كتههاب رسههول هللا صههلى هللا عليههإ وسههلم قبههل موتههإ بشهههر أو
شهههرين أن تنتفعههوا مههن الميتههة بوهههاب و عصههب  ,وهههذا القههول فيههإ نظههر
ظاهر من جههة أن ههذا الحهدي علهى القهول بصهحتإ وعهدم اضهطرابإ  ,فونهإ
مخصو باإلهاب  ,وقهد قهدمنا له أن اإلههاب فهي اللغهة اسهم للجلهد قبهل أن
يههدبد  ,فههوذا دبههد فههال يسههمى لهابهها  ,يسههمى بحسههب اسههتعمالإ يسههمى مههزاد ,
يسمى شن  ,يسمى قربإ  ,يسمى ما شئت من األسماء .
فوذا اسم اإلهاب اسم للجلد قبل دبغإ في اللغة  ,فقولإ " لذا دبد اإلهاب " تبين
ل معنا اللغوي معإ .
فقولإ  " :تنتفعوا من الميتة بوهاب و بعصب " ا ستد ل بإ على نسها "
لذا دبد اإلهاب فقد طهر " مبني علهى أن اإلههاب اسهم للجلهد قبهل الهدبد وبعهد
الدبد  ،وهذا ليس بهراجح مهن جههة اللغهة و صهحيح مهن جههة اللغهة  ،وههذا
القههول كمهها ذكههرت له فيههإ نظههر ظههاهر  ،وهههو المههذهب عنههد المتههأخرين مههن
علمائنا الحنابلة رحمهم هللا تعالى .
المقصههود أن هههذ المسههألة مههن المسههائل المشهههورة الكبيههرة عنههد طلبههة العلههم
المعروفة  ,فتفصيل الكالم فيها على حهدي يحتهال منها للهى طهول فهي الوقهت
لهذا في بعم المسائل قد أذكر ما يدل عليإ الحهدي د لهة ظهاهرة و أدخهل
في التفاصيل التهي تهدل عليهها أحاديه أخهر  ،ومعلهوم أن تهدريس الحهدي
يراد منإ تقرير الراجح في نفس األمر من كل وجإ  ،ولنما يُهراد تبهين مها دل
عليههإ الحههدي مههن األحكههام مههع وجههإ ا سههتد ل  ،ولهههذا قههد تجههد فههي بعههم
المسههائل أن نههدخل فههي كثيههر مههن التفاصههيل ألجههل يعنههي فههي الخههالف بههين
العلماء وأدلة كل قول  ،وترجيح األقوال ألجل ذل  ،كذل ذكهر لهي بعضههم
على حدي سلمة بن المحب قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليهإ وسهلم فهي
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باب جلود الميتة  ،طهورها  ،ولني ذكهرت أن لسهناد جيهد أو قهوي  ،وقهال :
لن لسناد ضعيف وذكر علتإ  ،وهذ تحتهال للهى مزيهد بحه مهن الهذي أورد
هههذا معتمههدا علههى بعههم الحواشههي لسههبل السههالم فههي ذل ه  ،والصههواب  :أن
راويإ قد وثقإ جمع ظنإ عبد هللا بهن ماله بهن حذافهة قهد وثقهإ جمهع مهن أههل
العلم اير ابن حبان ولذل ذكهرت له الحكهم اختصهارا بحسهب مها يظههر لهي
مههن ذله  ،هههذا ليههراد حتههى مهها تكثههر ا عتراضههات وطيههب ولههو طالههب العلههم
بحه قبههل أن يهذكر مهها ألفههإ مههن العلههم  ،يبحه ثههم يههورد  ،و شه أن العلههم
يستفاد من الكبير ومن الصغير  ،ألنهإ لهإ سهلطان علهى الجميهع أو ههو كالمهإ
على حدي ميمونة الذي بعد تراجعونإ في الحاشية  ،قال رحمهإ هللا  :وعهن
أبي ثعلبة الخشني رضى هللا عنإ  ،قال  :قلت يا رسول هللا  ،أنا بأرم قهوم
أهل كتاب  ،أفنأكل في هنيتهم قال  " :تأكلوا فيها ل أن تجهدوا ايرهها
 ،فااسلوها وكلوا فيها "  ....متف عليإ
أو  :معنى الحدي :
أن أبهها ثعلبههة الخشههني رضههى هللا عنههإ  ،كههان يكههون بههأرم فيههها مههن اليهههود
والنصهارو ،هههم أههل الكتههاب  ،و شه أن الهذي يكههون فهي أرم فيههها أهههل
الكتاب يحتال للى استعمال هنيتهم ويحتال للى استعمال مالبسهم  ،يحتال للهى
استعمال أشياء مما يستعملونإ  ،فسأل رسول هللا صلى هللا عليإ وسهلم قهال :
أفنأكههل فههي هنيههتهم ألن المشههر نجههس  ،وألن هنيههة المشههر قههد يطههبا فيههها
الخنزيههر  ،وقههد يغلههي فيههها الخمههر ونحههو ذل ه  ،فسههأل النبههي عليههإ الصههالة
والسالم  ،فقال لإ  :أفنأكل في هنيتهم
قال  :تأكلوا فيها لكن لذا ما وجدت ل هي فااسهلها وكهل فيهها  ،قهال " :
ل أن تجدوا ايرها فااسلوها وكلوا فيها "  ,هذا معنى الحدي العام .
ثانيا  :لغة الحدي :
قولإ  :قوم أهل كتاب  ،أهل الكتاب اسم يخ بمن لإ كتاب من عند هللا جهل
وعال  ،يعني في أصلإ وهم اليههود والنصهارو باتفهاق أههل العلهم وثهم بعهم
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طوائههف بههاختالف بههين أهههل العلههم فههيهم  ،فههاليهود والنصههارو أهههل الكتههاب ،
وس ه اموا أهههل كتههاب ألن عنههدهم التههوراة واإلنجيههل  ،وينظههر فههي ذل ه للههى أن
الكتاب الذي في أيديهم أصلإ من هللا جل وعال  ،ألن التوراة من هللا  ،أنزلهها
وأن اإلنجيل من هللا أنزلإ هللا ولو دخل التحريف فينظر فيها باعتبهار األصهل
 ،وينظر لليهود والنصهارو انههم أههل كتهاب باعتبهار األصهل وهللا جهل وعهال
أثبت أن التوراة واإلنجيل ُحرفت  ،ومع ذل ناداهم باسم أهل الكتاب  ،قال :
أفنأكل في هنيتهم
اآلنية في ذل الوقت األوعية المختلفهة التهي تسهتخدم  ،قهد تكهون مهن الخشهب
وهو األكثر  ،وقد تكون من ايهر  ،يعنهي مهن جلهود ونحهو ذله  ،وأكثهر مها
كانت تستعملإ العرب والناس في ذل الزمهان  ،أن تكهون اآلنيهة مهن الخشهب
ألن المعادن يطرأ عليها الصدأ وتحتال للى معالجة كثيرة  ،وأما الخشب فهو
يبقههى وكههذل الجلههود  ،لههذل هنيههة النههاس لذ ذا أكثرههها مههن الخشههب أو مههن
الجلود  ،وقد تكون من المعادن  ،يعني من بعم المعادن التي تصدأ على
قلههة  ،والخشههب والجلههد مههن صههفاتإ أنههإ يتشههرب الرطوبههة  ،يتشههرب األشههياء
ولذل سأل أبو ثعلبة النبي صلى هللا عليإ وسلم عن ذل .
ثالثا  :درجة الحدي :
الحدي متف على صحتإ .
رابعا من أحكام الحدي :
أو  :دل الحدي علهى أن هنيهة المشهركين ليسهت نجسهة  ،ووجهإ الد لهة أنهإ
أذن لههههم فهههي اسهههتعمالها لذا لهههم يجهههدوا ايرهههها  ،ومعلهههوم أن اسهههتعمال هنيهههة
المشركين لذا لم يجدوا ايرها قد تكون فيهها نجاسهة متشهربة فهي داخلهها  ،لذا
كانت من الخشب أو من الجلود  ،سواء من نجاسة مها يطهبا فيهها مهن الخمهر
أو الخنزير على القول بنجاستها  ،أو مهن نجاسهة أخهرو  ،مثهل نهوع الحطهب
أو نوع ما يوقد عليها  ،ويكيد ذل أن النبي عليإ الصالة والسالم كمها سهيأتي
توضأ من مزادة مشركة  ،وأن النبي عليإ الصالة والسالم دعها يههودي للهى
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طعام فأجابإ وأكل في هنيتهم  ،فدل هذا على أن لناء المشر فهي أصهلإ لهيس
بنجس .
ثانيهها  :دل قولههإ عليههإ الصههالة والسههالم  " :تههأكلوا فيههها " علههى أن األولههى
اجتنابههها  ،ولكههن لن احتاجههها فونههإ األفضههل أن يغسههلها ثههم يأكههل فيههها  ،وهههذا
الحكم كما ذكرت ل من جهة األولوية لذا صهار الوضهع محهل اختيهار  ،ولذا
كانت اآلنية مما يشرب أو قد يشرب أو يترطب بما يوضع فيإ  ،وهذا يخرل
منهإ اآلنيههة الصههقيلة مثههل الصههحون اآلن التهي عنههدنا ألن هههذ ملسههاء تمامهها
يمكن أن ينفذ لليها شئ  ،و يمكن أن يدخل للى مسهامها شهيء البتهة  ،ولههذا
الصحون الملساء هذ سواء من التي يسهمونإ صهيني أو مهن المعهدن الصهقيل
هذ كل ما يوضع فيها ظاهري  ،فلهذا لذا جاءت مغسولة فونإ حتى من جههة
األولههى يحتههال أن تغسههلها مههرة أخههرو  ،ولهههذا قههال العلمههاء أنههإ بههأس
علمت النجاسة خرل عهن
باستعمال هنية المشركين ل أن تعلم نجاستها  ،فوذا ُ
األصل وهو طهارة هنية المشركين للى كونها نجسة فهنا يجب اسل النجاسهة
منها كسائر النجاسات .
رابعا  :أن قولإ عليإ الصهالة والسهالم " ل أن تجهدوا ايرهها فااسهلوها "
هذا من جهة تنزيإ وتكريم المسلم عن أن يستعمل هنية المشر مطلقا  ،وهذا
من جهة ا ختيار  ،ولكن لن وجدها و يعلم نجاسة فيها فال بأس باسهتعمالها
مطلقة  ،كما ذكرنا ل في أول البح .
 . 20وعههن عمههران بههن حصههين رضههى هللا عنههإ  :أن النبههي صههلى هللا عليههإ
وسههلم وأصههحابإ توضههئوا مههن مههزادة امههرأة مشههركة  .متفه عليههإ فهي حههدي
طويل .
قال رحمإ هللا  :عهن عمهران بهن حصهين رضهى هللا تعهالى عنهمها  :أن النبهي
صلى هللا عليإ وسلم وأصحابإ توضئوا من مزادة امرأة مشركة .
متف عليإ في حدي طويل .
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أو  :معنى الحدي :
أن النبههي عليههإ الصههالة والسههالم وأصههحابإ احتههاجوا للههى مههاء كههان فههي مههزادة
امههرأة مشههركة  ،يعنههي فههي نحههو القربههة مههع امههرأة مشههركة فاسههتخدمو فههي
الوضوء فتوضكا منإ .
ثانيا  :لغة الحدي :
المههزادة لنههاء مههن الجلههد مكههون مههن ثههال قطههع  ،يكههون مجموعههها هههذا اإلنههاء
يحوو الماء  ،يعني تخاط ثال قطع على نحو ما فيكون حاويها المهاء  ،وههو
أقل من القربهة  ،يعنهي يكهون صهغير ممها يحمهل عهادة علهى الرواحهل وأشهبا
ذل  ،يعني أكبر من الذي يسمونإ الناس المطارة  ،أكبر منهها بقهدر الضهعف
أو أكثر قليل  ،جلدتين تلتقي مهن األسهفل ثهم واحهدة يعنهي بمعنهى تكهون مثلثهة
ليتسع اإلناء  ،وقولإ امرأة مشركة  :المرأة توصف بالشر لذا كانهت وثنيهة
 ،يعني ليست من أهل كتهاب  ،أمها أههل الكتهاب فهال يطله علهيهم فهي الكتهاب
والسنة أنههم مشهركون  ،ولنمها يقهال لههم كفهار كمها قهال هللا جهل وعهال  " :لن
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين "  " ,لهم يكهن الهذين كفهروا مهن أههل
الكتهاب والمشهركين منفكههين " فغالهب اسههتعمال الكتهاب والسهنة الفههرق مها بههين
أهل الكتاب والمشركين  ،فيقال ألهل الكتاب كفار ويقال للوثنيين مشركون .
ثالثا  :تخريج الحدي :
هذا الحدي كما ذكر متف على صحتإ في حدي طويل لعمهران بهن حصهين
فيإ قصة أن النبهي عليهإ الصهالة والسهالم وأصهحابإ لهم يكهن معههم مهاء فهأمر
النبي عليهإ الصهالة والسهالم بعهم الصهحابة أن يبحثهوا عهن المهاء  ،فوجهدوا
امههرأة مشههركة فسههألوها عههن المههاء فقالههت  :عهههدي بالمههاء مثههل هههذ السههاعة ،
يعني أمس يعني أنهإ بعيهد  ،فهرأوا أن معهها مهزادة مهاء  ،فسهاقوها للهى النبهي
عليإ الصالة والسالم  ،والحدي ذكر طائفة من أههل العلهم تخهريج األحاديه
أنإ كالنووي واير  ،أنإ لم يهن فيهإ صهراحة علهى أن النبهي عليهإ الصهالة
والسالم توضأ  ،ولكن سياق الحدي يقتضي بأنهإ لهم يكهن معههم مهاء وبحثهوا
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عههن المههاء وأوتههى لهههم بهههذ المههزادة التههي فيههها مههاء قليههل  ،فبههور فيههها وفههي
الحدي عدد من معجزات النبي عليإ الصالة والسالم .
رابعا  :من أحكام الحدي :
أو  :دل الحهههدي علهههى أن جلهههد الميتهههة يطههههر بالهههدباغ كمههها مهههر معنههها فهههي
األحاديه السههالفة  ،ألن ذبيحههة المشههر تعتبههر ميتههة ولههو كانههت مههذكاة  ،ألن
شرط اإلسهالم لهيس موجهودا فهي المشهر  ،وذبيحتهإ ولهو ذكاهها فههي ميتهة ،
وجلد المزادة الذي مع المرأة قد يكون من مأكول اللحم  ،وقد يكون مهن ايهر
مهأكول اللحهم  ،وعلههى كهل فههو ميتههة  ،ومها بسهإ مههن المهاء معلهوم أن المههاء
رطب واستعمالإ حينئذ يدل مع قلة المهاء  ،علهى أنهإ طهاهر  ،فههذا يهدل علهى
أن استعمال الجلود بعد دبااتها جائز مطلقا  ،وأن الدبااة مطهرة
ثانيههها  :دل الحهههدي علهههى أن النبهههي عليهههإ الصهههالة والسهههالم أوتهههى اآليهههات
والبراهين التي دلت علهى صهدقإ  ،ومهن ذله أنهإ يكثهر لهإ المهاء القليهل حتهى
يكفههي األمههة الكثيههرة مههن النههاس  ،كمهها حصههل مههع هههذا المههاء الههذي فههي مههزادة
المهههرأة المشهههركة  ،وههههو قليهههل  ،فتوضهههأ منهههإ النبهههي عليهههإ الصهههالة والسهههالم
والجهيش وكهانوا كثهرة جهدا  ،والعلمهاء يعبههرون عهن مها خهرق بهإ النبهي عليههإ
الصالة والسالم العادة  ،بأنإ هية وبرههان لهإ عليهإ الصهالة والسهالم دال علهى
صدق نبوتإ  ،وعلى أنإ رسول من عند هللا جل وعال حقا  ،فالعلمهاء يسهمون
المعجههزات اآليههات والبههراهين  ،ولفههظ المعجههزة اصههطالح حههاد جههاء بعههد
القهههرون األولهههى  ،واسهههتعمال مههها جهههاء فهههي القهههرهن وفهههي السهههنة ههههو اآليهههات
والبراهين  ،وسمى بعم أهل الحهدي اآليهات والبهراهين الهد ئل  ،وصهنف
جمع من أهل العلم في هيات وبراهين نبينا عليإ الصالة والسهالم صهنفوا فيهها
باسم الد ئل  ،كد ئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني أحمد بن عبد هللا وكد ئل
النبوة للحافظ البيهقي  ،ود ئل النبوة للفريابي  ،وجماعة من أهل العلم .
 .21وعن أنس بن مال رضي هللا عنإ  :أن قدح النبي صهلى هللا عليهإ وسهلم
انكسر ,فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة  .أخرجإ البخاري .
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قههال  :وعههن أنههس بههن ماله رضههي هللا تعههالى عنههإ  :أن قههدح النبههي صههلى هللا
سلة من فضهة أو لس ْلسهل ٍة مهن فضهة .
س ْل َ
عليإ وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب َ
أخرجإ البخاري
أو  :معنى الحدي :
أن النبي صلى هللا عليإ وسلم كان لإ قدح يشرب فيإ المهاء أو اللهبن  ,انكسهر
ألنإ من خشب أو نحو  ,فلقلة الحال  ,وقلة التوسع في الهدنيا عنهد نبينها عليهإ
الصهالة والسهالم  ,أصهلح ذله اإلنهاء  ,ذله القهدح بهأن جعهل مكهان الكسهر ,
مكان الشعب سلسلة من فضة  ,يعني وصلإ بالفضة لقوة معدن الفضهة وعهدم
انكسار ولمكان اجتماع طرفي المكسور بذل .
ثانيا  :لغة الحدي :
القدح  :لناء صغير للشهراب  ,الشهعب  :ههو مكهان ا نشهعاب وههو ا نشهطار
أوا نكسار  ,وقولإ  :سلسلة من فضة  ,رويت بوجهين :
سهلة مهن فضهة  ,وههذا يعنهي أنهإ
سل َ
األول  :بالفتح هكذا  ,يعني بفهتح السهين َ :
وصلت بأي طري وصلت بإ .
والثاني  :سلسلة مهن فضهة  ,وههي أن تكهون علهى شهكل حلقهات  ,علهى شهكل
السلسة المعروفة تربط بها األجزاء .
سهلة مهن فضهة
سل َ
وعدد من أهل العلم رجحوا األول  ,وهو أن يكون ضهبطها َ
لعمومها  ,وألنإ يتعين أن يكون التئام الطرفين والشعب على هيئة السلسلة
.
ثالثا  :درجة الحدي :
الحدي روا البخاري رحمإ هللا تعالى في صحيحإ .
رابعا  :من أحكام الحدي :
دل الحدي أو  :على رضا النبي عليإ الصالة والسالم من متاع الدنيا
بالقليل  ,وأنإ كان عبدا رسو  ,وأنإ عليهإ الصهالة والسهالم اختهار أن يكهون
مسكينا من المساكين  ,ولو أراد أن يكون ملكها مهن الملهو لحصهل لهإ ذله ,
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فقد خير فاختار أن يكون عبدا رسهو عليهإ الصهالة والسهالم  ,دل علهى ذله
لصالح القدح الذي عادة ما تكون قيمتإ يسيرة زهيدة .
ثانيها :الفضههة مهر معنههى أن الهذي يشههرب فههي لنهاء الفضههة فكأنمها يجرجههر فههي
بطنإ نار جهنم والذي يشهرب فهي لنهاء الفضهة أو يأكهل  ,أو الهذهب  ,أويأكهل
في صحافهما جاء النهي عنإ فيما مر معنا من حدي حذيفة .
خههرل مههن ذلهه أن يصههلح اإلنههاء بالفضههة اليسههيرة  ,فههدل الحههدي علههى أن
استعمال الفضة اليسيرة في لصالح القهدح يجعهل اإلنهاء لنهاء فضهة  ,ألنهها
ليست هي الغالب  ,وأما الذهب فال يباح استعمالإ بحال .
ثالثا  :لذا استعمال الفضة فهي جبهر الكسهر أو جبهر شهعب فهون األفضهل أن
يباشرها بشراب  ,ألجل أن يكون باشر فمهإ المهاء أو الحليهب المتهدف مهن
الفضة  ,ولو استعمل ذل لم يكن بإ بأس ألن اإلناء يصهدق عليهإ أنهإ لنهاء
فضة  ,فوذا يكر استعمال الفضة التي أصلح بهها  ,الفضهة اليسهيرة فهي القهدح
أو في اإلناء الذي أصلح بإ يكهر أن يباشهرها با سهتعمال ل لحاجهة مثهل أن
يكون مكان هذا فيإ تدف بالماء أو نحو ذل و أما الشراب يعني الشرب منها
أن يجعل فا للى مكان الفضة فونإ يكر واألفضل تجنبإ .
( باب لزالة النجاسة وبيانها )
سئل رسول هللا صلى هللا عليهإ
 .22عن أنس بن مال رضي هللا عنإ  ,قال ُ :
وسلم عن الخمر تتخذ خهال فقهال  , " " :أخرجهإ مسهلم والترمهذي وقهال
حسن صحيح .
قال  :باب لزالهة النجاسهة وبيانهها المقصهود بالنجاسهة هنها النجاسهة الحكميهة ,
يعني الشيء النجس الذي ورد على مكان طاهر فأصبح المكان الطاهر
متنجسا بورود النجاسة عليإ  ,فون النجاسة نوعان :
 . 1نجاسة عين  :مثل نجاسة البول والغائط وأشبا ذل .
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 . 2نجاسة حكمية  :وهي األماكن الطاهرة المتنجسة .
والنجاسة العينية تطهر ل باستحالتها كما سيأتي  ,يعني للى شئ هخر لكهن
ما دامت عهين النجاسهة باقيهة فههي نجاسهة  ,وأمها النجاسهة الحكميهة ههي التهي
تطهر وتزال بأنواع من اإلزالة يأتي بيانها لن شاء هللا تعالى .
سئل رسهول هللا صهلى هللا عليهإ
قال  :عن أنس بن مال رضي هللا عنإ قال ُ :
وسههلم عههن الخمههر تتخههذ خههال فقههال  " " :أخرجههإ مسههلم والترمههذي وقههال
حسن صحيح .
أو  :معنى الحدي :
لن الخمههر لمهها كانههت مباحههة يعنههي قبههل تحريمههها  ,أو لذا تخمههر شههئ  ,سههألوا
النبهي عليهإ الصهالة والسهالم ههل لههم أن يخللوهها  ,يعنهي أن يعالجوهها حتهى
تصير خال  ,فتنقلهب حقيقهة الخمهر للهى أن تكهون خهال بفعهل وقصهد اآلدمهي ,
فقال النبي عليإ الصالة والسهالم  , " " :فنههاهم عهن ذله يعنهي أن يعملهوا
في الخمر ألجل أن تتحول للى خل .
ثانيا  :لغة الحدي :
الخمر اسم لما خامر العقل واطها مهن أنهواع األشهربإ واألنبهذ  ,سهواء كهان
المغطي للعقل المخامر لإ مما يسكر قليلإ أو مما يسهكر كثيهر  ,فالكهل يطله
عليإ اسم الخمر ألنإ يخامر العقل ويغطيإ وهو في اللغة يشمل كل ما لإ ههذ
الصفة سواء أكان من التمر والعنب و أم من اير هذين الصهنفين  ,فالشهراب
الذي لهإ وصهف تغطيهة العقهل وأنهإ يخهامر العقهل ويغيهب العقهل عهن اإلدرا
فيسمى خمرا من أي نوع كان .
قولإ  :تتخذ خال  ,يعني يحول اإلنسهان الخمهر بفعلهإ للهى خهل  ,فيعالجهها لمها
بتشميس وتظليل  ,أو نحو ذل من المعالجة  ,أو يضيف عليها مواد وأشهربإ
 ,أو يجعل لها صفة من المعالجة بحي تتحول للى خل فتنقلب للى
خل ويذهب عنها حقيقة الخمر واإلسكار .
ثالثا  :درجة الحدي :
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الحههدي روا مسههلم فههي صههحيحإ والترمههذي وقههال  :حههدي حسههن صههحيح
وقول الترمذي حسن صحيح مما نظهر فيهإ أههل العلهم بتوجيهإ مهراد  ،بكهون
الحههدي حسههنا صههحيحا  ،والترمههذي لههيس أول مههن اسههتعمل الجمههع مهها بههين
الحسن والصحة في الحكم على الحهدي  ،بهل قهد سهبقإ طائفهة مهن أههل العلهم
كيعقهههوب بهههن شهههيبة وكغيهههر  ،لكنهههإ ههههو أول مهههن اشههههر اسهههتعمال الحسهههن
واستعمال الجمع ما بهين الحسهن والصهحة  ،وللعلمهاء فهي ذله أقهوال  ،يعنهي
في توجيإ مراد منها وههو أشههرها :أن يكهون أراد بالحسهن حسهن اإلسهناد ،
وبالصههحة صههحة الحكههم والجمههع بههالطرق  ،يعنههي أن يكههون اإلسههناد بمفههرد
حسنا  ،وأن تكون الصحة ألجل الطرق
رابعا  :من أحكام الحدي :
أو  :الحافظ بن حجهر رحمهإ هللا أورد ههذا الحهدي فهي بهاب لزالهة النجاسهة
بناء على أصل وهو أن الخمر نجسة  ،وهذا قول جمهور أهل العلم بل عامهة
العلماء ل نفر قليل لم يقولوا بنجاسة الخمر والعلماء لهم كمها ذكهرت له فهي
نجاسة الخمر قهو ن  ،والصهواب مهع الجمههور فهي أن الخمهر نجسهة  ،ألدلهة
دلت على ذل معلومة في موطنها .
الثاني :أن الخمر تتحول للى خل بطريقين :
 .2وتتحول بنفسها .
 .1بفعل اآلدمي
فاألول منهي عن استعمالإ  ،فيجب لراقة الخمهر التهي تحولهت للهى خهل بفعهل
اآلدمههي وقصههد  ،والثههاني أن تتحههول الخمههر للههى خ ه ٍل بنفسههها فهههذ اسههتحالة
بنفسههها دون فعههل اآلدمههي فههال بههأس بههها  ،فههرخ باسههتعمال الخههل لذا كانههت
متحولة من خمر بغير فعل اآلدمي  ،وقد جاء خير خلكم خهل خمهركم  ,يعنهي
فيما تحولت بنفسها  ,وسبب ذل أنها استحالت بنفسهها  ,ويهأتي أن ا سهتحالة
مطهرة .
الثال ه  :دل الحههدي علههى أن ا سههتحالة  ,اسههتحالة النجاسههة للههى شههئ هخههر
مطهرة يعنهي أن النجاسهة لذا تحولهت عينهها وحقيقتهها للهى شهئ جديهد فونهإ
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ينظر فيإ للى األصل  ,بل ا ستحالة حولت ههذ المهادة وههذ العهين مهن شهئ
للى شئ  ,فالعين الجديدة لها حكم مستقل  ,ولذل الخل الذي تحول بعد كونهإ
خمرا للهى كونهإ خهال بنفسهإ  ,فههذ اسهتحالة وتحهول  ,والخهل طهاهر  ,ولههذا
حكمنا بأن ا ستحالة مطهرة  ,وأن ا ستحالة تزال بها النجاسهة  ,والفهرق مها
بين هذ الصورة وصورة أن اآلدمي يخلل الخمر  ,فون اآلدمي يعنهي المسهلم
مأمور بوراقة الخمر  ,فكونإ يبقيها ليحولها  ,فيها استعمال للخمر في اير ما
أذن لههإ بههإ  ,ولهههذا أمههر النبههي عليههإ الصههالة والسههالم لمهها حرمههت الخمههر أمههر
بوراقتها  ,فسالت في شوارع المدينة  ,وأمر بالهدنان فشهقت  ,وههذا يهدل علهى
أن ظروف الخمهر وأوعيهة الخمهر يجهوز أن تبقهى وههذا مهن بهاب التعزيهر
تبقى .
بالمال  ,فالخمر كذل
فههوذا نقههول  :لن ا سههتحالة كمهها دل عليههها هههذا البح ه مطهههرة  ,ولهههذا أورد
الحافظ بن حجر هذا الحدي فهي بهاب لزالهة النجاسهة  ,وظهاهر عالقهة لهإ
بالنجاسة .
عالقهة لهإ بوزالهة
سئل عن الخمر تتخذ خال قال  , " " :ظاهر الحدي
ُ
النجاسة وبيان كيف تكون هذ اإلزالة  ,لكنإ أراد بذل اإلشارة للى بحه أن
ا ستحالة مطهرة  ,والعلماء لهم قو ن في هل ا ستحالة مطهرة أم .
القول األول  :أنها تطهر  ,ألن النجاسة في عينها باقية  ,ولنما اختلهف فهي
الحقيقة وا سم .
والقول الثاني  :أن ا ستحالة مطهرة وهذا هو الصحيح  ,يهدل عليهإ أن اللهبن
الههذي يخههرل مههن ضههروع الغههنم أو البقههر أو اإلبههل  ,ذكههر هللا جههل وعههال أنههإ
يخرل من بين فر ودم لبنا سائغا للشاربين  ,وهذا الفهر والهدم نجهس لكهن
هللا جل وعال حول حقيقتإ وأحال حقيقتإ للى شئ طاهر  ,فدل ذل
على أن ا ستحالة مطهرة .
الدليل الثاني  :ما ذكرنا من تخليل الخمر بنفسها .
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الههدليل الثاله  :وهههو مختلههف فيههإ مهها سههيأتي مههن البحه فههي أن المنههي  ,منههي
اإلنسههان الرجههل طههاهر مههع كونههإ يرشههح مههن الههدم علههى خههالف سههيأتي فههي
موضعإ لن شاء هللا تعالى .
 .23وعنإ رضي هللا عنإ  ,قال  :لما كان يوم خيبر أمر رسول هللا صلى هللا
عليههإ وسههلم أبهها طلحههة  ,فنههادو " لن هللا ورسههولإ ينهيههانكم عههن لحههوم الحمههر
األهلية فونها رجس " متف عليإ .
قهال  :وعهن أنهس بهن ماله رضهي هللا عنهإ قههال  :لمها كهان يهوم خيبهر  ,أمههر
رسول هللا صلى هللا عليإ وسلم أبا طلحهة  ,فنهادو " لن هللا ورسهولإ ينهيهانكم
عن لحوم الحمر األهلية فونها رجس " متف عليإ .
أو  :معنى الحدي :
أن النبههي عليههإ الصههالة والسههالم لمهها فتحههت لههإ خيبههر ونههزل بسههاحتها  ،وجههد
الصههحابة الحمههر األهليههة  ،يعنههي الحمههار األهلههي  ،وجههدو كثيههرا  ،فأخههذو
محتههاجين للههى أكلههإ  ،فههذكو وجعلههو فههي القههدور  ،فههأخبر بههذل النبههي عليههإ
الصالة والسالم فأمر أبا طلحة  :فنادو في الناس  " :لن هللا ورسولإ ينهيانكم
عن لحوم الحمر األهلية " يعنهي ينهيهانكم عهن أكلهها  ،فأكفيهت القهدور ورمهي
بالحمر  ،يعني ههذا مهع مها دلهت عليهإ الروايهات بالحهدي  ،وعلهل ذله بأنهها
رجس  ،يعني خبيثة .
ثانيا  :لغة الحدي :
قولإ  :فنادو  " :لن هللا ورسولإ " أن هنا تكسر همزتهها فنقهول فنهادو لن هللا
ورسولإ على اعتبهار أن النهداء مثهل قهول  ،وبعهد القهول تكسهر همهزة لن وقهد
تفتح على اعتبار أن النداء ليس فيإ حروف القول واألولى كسرها ،
قال  " :ينهيانكم " يعني هللا جل وعال نهى ورسولإ صلى هللا عليإ وسلم
نهههى عههن لحههوم الحمههر  ،قولههإ  " :الحمههر األهليههة "عنههي الحمههار الههذي يكههون
موجود في المدن أو في القرو أو في حول النهاس  ،وسهميت أهليهة لمخالفتهها
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للوحشية التهي تهألف اإلنسهان  ،والحمهر يحتاجهها النهاس فهي الركهوب وفهي
الزراعة ونحو ذل  ،وقد تأكل من النجاسات  ،وقد تأكل من الميتة وقد تأكهل
من أشياء كثيرة  ،ولهذا قال عليإ الصهالة والسهالم فهي هخرهها فونهها رجهس ،
وكلمة رجس معناها الخبي  ،والرجس ههو الخبيه  ،وقهال بعهم العلمهاء :
لن الرجس هو النجس  ،وهذا ليس بجيد فون الرجس فهي اللغهة ههو الخبيه ،
ويدل على ذل قول هللا جل وعال  " :لنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أههل
البيههت ويطهههركم تطهيههرا "  ،والههرجس هههو الخبهه ولهههذا عقههب بقولههإ " :
ويطهركم تطهيرا " فالتطهير للروح وللبهدن مقابهل للهرجس الهذي ههو الخبه
الذي يكون في النفس وفي القول وفي العمل .
ثالثا  :درجة الحدي :
الحدي متف على صحتإ .
رابعا  :من أحكام الحدي :
دل الحدي على تحريم لحوم الحمر األهلية  ،وهذا ظاهر من قولإ :
" لن هللا ورسولإ ينهيانكم عن لحهوم الحمهر األهليهة " وههو ظهاهر أيضها مهن
أنههها أكفئههت القههدور ورمههي بههها  ،وهههذا التحههريم علتههإ أنههها خبيثههة وأنههها تأكههل
النجاسات وما كان كذل فأنإ يحرم .
ثانيا  :قولإ " فونها رجس " استدل بإ بعهم أههل العلهم علهى الهتالزم مها بهين
التحريم والنجاسة  ،قالوا هنا  " :فونها رجس " يعني نجسهة بأكلهها النجاسهات
ونحو ذل  ،وقالوا  :حرمهها ألجهل أنهها نجسهة أو بتناولهها للنجاسهات فجعلهوا
ثمة تالزما ما بين المحرم وبين النجس  ،فجعلوا كل محرم نجسا وجعلوا كل
نجههس محرمهها  ،وهههذا لههيس بجيههد  ،فههون القاعههدة ايههر مضههطردة  ،فههون مههن
المحرمات ما هو طاهر  ،يعني أنإ لو مس فون النجاسة تصحب الماس أو
حمل فون النجاسة تصحب الحامل  ،فأما الهنجس فههو محهرم  ،ولههذا نقهول
كهل نجههس محههرم أكلهإ بمهها دل عليههإ الحهدي فههي قولههإ  :فونهها رجههس  ،يعنههي
خبيثة ألجل النجاسة التي فيها  ،فلما كانت تتعهاطى النجاسهة صهارت محرمهة
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 ،فالنجس خبي محرم وأما المحرم فقد يكون نجس وقد يكون نجس  ،وقد
أجمههع العلمههاء علههى أن الحشههيش والمخههدر أنههها محرمههة  ،مههع كونههها طههاهرة
يعني لو مست يجب أن يغسل اليد منها  ،أو هو قول االب العلماء .
ثالثا :دل الحدي على أن الجمع ما بين هللا جل جاللإ وبين رسولإ صهلى هللا
عليههإ وسههلم فههي ضههمير الفعههل أنههإ بههأس بههإ  ،لقولههإ  " :لن هللا ورسههولإ
ينهيانكم "
وقهد جههاء أن خطيبهها خطههب بههين يههدي النبههي عليههإ الصههالة والسههالم وقههال فههي
خطبتإ  :من يطع هللا ورسولإ فقد رشد  ،ومن يعصههما فقهد اهوو  ،فقهال لهإ
النبهي عليهإ الصهالة والسهالم  " :بهئس الخطيهب أنهت " وقهد نظهر العلمهاء فهي
قولإ  " :بئس الخطيب أنت " ههل ههو لتحهريم قولهإ ومهن يعصههما للجمهع مها
بهين ضهمير هللا جهل وعهال والنبهي عليهإ الصهالة والسهالم  ،ولههذا قهال  " :أ
قلت ومهن يعصهي هللا ورسهولإ فقهد اهوو " ألن النبهي عليهإ الصهالة والسهالم
جاء عنإ استعمال ضمير التثنيهة  ،وقهال الحهدي الصهحيح  " :ثالثهة مهن كهن
فيإ وجد حالوة اإليمان  ،أن يكون هللا ورسولإ أحب لليإ مما سواهما " وقال
هنا  ":لن هللا ورسولإ ينهيانكم "
قال بعم أهل العلم يوجإ ذل أو يجمع بين األحادي بأحد وجهين :
األول  :أن يقال هذا خا بهالنبي عليهإ الصهالة والسهالم  ،يعنهي أن اإلنسهان
مههن هههذ األمههة يجههوز لههإ أن يسههتعمل الجمههع ولكههن النبههي عليههإ الصههالة
والسالم لإ أن يستعمل ذل  ،والفرق ما بين النبي عليإ الصالة والسالم وبين
اير أن مقام النبي عليإ الصالة والسالم في التفريه مها بهين عظمهة هللا ومها
بين قدر المصطفى صلى هللا عليإ وسهلم قهائم فهي حقهإ عليهإ الصهالة والسهالم
،ألنإ أعظم الناس معرفة بربإ وعلما بحقإ جل وعهال وتواضهعا وانكسهارا
بين يديإ  ،ألجل زوال المانع فونإ عليإ الصالة والسالم استعمل ذل .
الوجإ الثاني  :أنإ جمع ما بين ههذ األحاديه بهأن جمهع الضهمير بهأس بهإ
ألجههل د لههة الحههديثين عليههإ لقولههإ  " :أحههب لليههإ ممهها سههواهما " ،ولقولههإ" :
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ينهيانكم " هنا  ،وأما قولإ  " :بئس الخطيب أنهت " وههذا الهذم ألجهل أن مقهام
الخطبة يحتال للهى بسهط ويحتهال للهى تعليه النهاس باألسهماء  ،باسهم هللا جهل
وعال وباسم رسولإ ويقتضي اإلطالة  ،وأما جمع الضمير فهو نق في ح
الخطيب  ،فيكون لذا قولإ  " :بئس الخطيب أنت " راجع للى عدم التفصيل ،
ولههيس راجعهها للههى جمههع الضههمير  ،وهههذا الثههاني وجيههإ ألجههل عههدم ظهههور
ا ختصهها فههي األول  ،ألن الصههحابة أيضهها رضههوان هللا علههيهم  ,والكمههل
منهم يعلمون الفرق العظيم بهين هللا جهل جاللهإ ومها بهين النبهي عليهإ الصهالة
والسالم .
 .24وعن عمرو بن خارجهة رضهي هللا عنهإ قهال  " :خطبنها النبهي صهلى هللا
عليإ وسلم بمنى  ,وهو على راحلتإ  ,ولعابها يسيل على كتفي " .
أخرجإ أحمد والترمذي وصححإ .
قال رحمإ هللا  :عن عمرو بهن خارجهة رضهي هللا عنهإ قهال  " :خطبنها النبهي
صلى هللا عليإ وسلم بمنى  ,وهو علهى راحلتهإ  ,ولعابهها يسهيل علهى كتفهي "
أخرجإ أحمد والترمذي وصححإ .
أو  :معنى الحدي :
أن عمههرو بههن خارجههة يصههف النبههي عليههإ الصههالة والسههالم  ,وهههو أنههإ كههان
يخطب في منى الناس على راحلتإ  ,وهذ الخطبة هي خطبهة يهوم النحهر فهي
الغالب وهو أنإ لما رجع مهن طوافهإ بالبيهت خطهب فهي النهاس وتكلهم فهيهم أو
هي الخطبة في أول النهار  ,هي تعليم خا ببعم األشياء المتصلة بأحكام
منى  ,قال  :خطب وهو على راحلتإ ألجل أن يكون مرتفعا قال " :ولعابها "
يعني لعاب الراحلة وهي من اإلبل  ,يسيل على كتفي  ,لقربإ من فهم الراحلهة
 ,ألجل أنإ كان معإ الزمام والعقال مسكا للراحلة .
ثانيا  :لغة الحدي :
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اللُعاب معروف  ,وهو ماء الفم المتولد منإ  ,وقولإ  " :يسيل " يعني يتقهاطر
على كتفإ من الراحلة .
ثالثا  :درجة الحدي :
الحدي روا اإلمام أحمهد والترمهذي  ,وصهححإ الترمهذي كمها قهال الحهافظ ,
وفههي لسههناد شهههر بههن حوشههب  ,وهههو ممهها اختلههف العلمههاء فههي تقويههة حديثههإ
وحديثإ هذا حسن لن شهاء هللا  ,وقهد أعهل باضهطرابإ فيهإ  ,ألنهإ تهارة وصهل
وتارة أرسل  ,ولكن ا ضطراب على التحقي ليس من شهر فيإ .
رابعا  :من أحكام الحدي :
الحدي يدل على أن لعاب الراحلة  ,لعاب اإلبل طاهر  ,ألنإ كان يسيل على
الكتف ولم يذكر أنإ طهر أو أنإ عالجإ  ,وسياق الحدي يهدل علهى أنهإ أراد
منههإ أن اللعههاب طههاهر  ,وهههذا لههيس خاصهها باإلبههل  ,فلعههاب كههل مههأكول اللحههم
طههاهر  ,واإلبههل أيضهها طههاهرة البههول  ,ولههيس اللعههاب فقههط  ,فههون النبههي عليههإ
الصالة والسالم أذن بالتهداوي بشهرب أبهوال اإلبهل كمها جهاء فهي حهدي أنهس
الذي في الصحيح وفيإ قصة العرنيين وأنههم اجتهووا المدينهة  ,فهأمرهم النبهي
عليإ الصالة والسالم أن يلحقوا بوبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالهها وألبانهها
.
 .25وعن عائشة رضهي هللا عنهها  ,قالهت " :كهان رسهول هللا صهلى هللا عليهإ
وسلم يغسل المني  ,ثم يخرل للى الصالة في ذل الثهوب وأنها أنظهر للهى أثهر
الغسل  .متف عليإ  ,ولمسلم  " :لقد كنت أفركإ مهن ثهوب رسهول هللا صهلى
هللا عليإ وسلم فركا فيصلي فيإ "  ,وفي لفظ لإ  " :لقد كنت أحكإ
يابسا بظفري من ثوبإ " .
قال  :وعن عائشة رضي هللا عنها  ,قالت  " :كان رسول هللا صهلى هللا عليهإ
وسلم يغسل المني  ,ثم يخرل للى الصالة في ذل الثهوب وأنها أنظهر للهى أثهر
الغسههل فيههإ " متفه عليههإ  ,ولمسههلم  " :لقههد كنههت أفركههإ مههن ثههوب رسههول هللا
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صلى هللا عليهإ وسهلم فركها فيصهلي فيهإ" وفهي لفهظ لهإ" لقهد كنهت أحكهإ يابسها
بظفري من ثوبإ"
أو  :معنى الحدي :
أن النبي عليإ الصهالة والسهالم كهان يغسهل المنهي تنقيهة لثوبهإ مهن وجهود مها
يستقذر فيإ  ,وكان يغسل المني ثم يخرل للى الصالة وفيهإ أثهر المهاء  ,يعنهي
في الثوب أثر الماء من أثر الغسل .
والرواية الثانية معناها  :قالت " لقد كنت أفركإ " يعني أنها كانت تحكإ بشدة
أو تقارب بين أجزاء الثوب فركها وههذا لنمها يحصهل لذا كهان يابسها  ,فيصهلي
فيإ النبي عليإ الصالة والسالم لذا ذهبت أجزاء المني بعد يبسإ  ,قهال  :وفهي
لفظ لإ " لقد كنت أحكإ يابسا بظفري من ثوبإ "
يعني أن عائشة رضي هللا عنها كانت تنقي ثوب النبي عليهإ الصهالة والسهالم
بأن تح المني حكا لذا كان يابسا بظفرها لتنقية ثوبإ عليإ الصالة والسالم.
ثانيا  :لغة الحدي :
المني معروف  ,وهو ما يخرل من الرجل بعد تمام الشهوة لهإ لمها بجمهاع أو
بمباشرة أو بهاحتالم وههو معهروف عنهد الرجهال  ,يختلهف عهن المهذي  ,وههو
مههاء رقي ه يخههرل علههى أثههر الفكههر أو المشههاهدة  ,المالعبههة  ,ويختلههف عههن
الوذي وهو ما يخرل من الماء األبيم عقب البول عند بعم الناس .
ثم ثالثة أشياء :
 . 3ومني
 . 2ومذي
 . 1وذي
وفي اللفظ من حي اشتقاق اللغة ما يدل على حجم كل واحدة منها  ,فون
اإلمناء فيإ تهدف بشهدة  ,ولههذا سهميت منهى منهى لمها يمنهى فيهها  ,يعنهي لمها
يسال فيها بكثرة من الدماء  ,المقصود أن ثمة فرق بين هذ الثالثة ألفهاظ فهي
الحقيقة  ,وا شتقاق يهدل علهى الفهرق  ,أنبهإ علهى ذله ألجهل أن ينتبهإ طالهب
العلم للى فقهإ اللغهة  ,للهى ا هتمهام باللغهة  ,مهن أن اللغهة العربيهة فيهها فهروق
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دقيقة بين األلفاظ  ,ويتنوع المعنى بالفرق بين اللفظ واللفظ اآلخر  ,مثل مهثال
تجد قب وقهر  ,قهب وقهر متقاربهة لكهن واحهدة أبلهد مهن األخهرو ,
مذي ومني  ,النون أقهوو مهن الهذال ويناسهب قهوة المنهي فهي خروجهإ  ,وههذا
مما تنبغي لطالب العلم أن يعتنهي بهإ مهن حيه اشهتقاق اللغهة وفقهإ اللغهة ألنهإ
يقوي ملكة طالب العلم فهي اللغهة التهي ههي أسهاس فههم الشهريعة  ,قولهإ  :لقهد
كنت أفركإ من ثوب رسول هللا صلى هللا عليإ وسلم فركا  ,الفر هو الدع
بشدة  ,والح ليس فيإ تجميع أجزاء الثوب أو الشيء ولنما فبهإ معالجتهإ مهن
جهههة واحههدة  ,قولههإ  :فههي ذله الثههوب  ,الثههوب فههي اللغههة يطله علههى كههل مهها
يرتههدو  ,وعلههى هههذا ا سههتعمال الشههرعي  ,فههالقمي ثههوب والسههراويل ثههوب
وأيضا الغترة هذ ثوب  ,وما يلبسإ اإلنسان يقال لإ ثوب  ,وسهبب تسهمية مها
يلبسإ اإلنسان ثوبا  ,أنإ يثوب لليإ بعد خلعإ  ,يثوب لليإ يعني يرجع لليإ بعد
خلعههإ  ,فكههل مهها يلبسههإ اإلنسههان رجههل أو امههرأة يقههال لههإ ثههوب  ,فتخصههي
ا سههتعمال فههي عصههرنا الحاضههر القمههي هههذا الكبيههر  ,يعنههي الههذي نلبسههإ
ونسههميإ ثههوب لكونههإ ثوبهها  ,يعنههي أنههإ هههو الههذي فههي الشههرع يسههمى ثههوب ,
الغترة ثوب والسراويل ثوب  ..للى هخر .
ثالثا  :درجة الحدي :
الحدي كما ترو متف عليإ  ،وبعم ألفاظإ لمسلم في الصحيح .
رابعا :من أحكام الحدي :
الحدي دل أو على أن المني يجب اسل الثوب منإ على كهل حهال  ،بهل
قد يغسل وقهد يحه لذا كهان يابسها  ،فهدل الحهدي برواياتهإ علهى التفريه فهي
المني  ،ما بين أن يغسل لذا كان طريا  ،أو كهان يابسها  ،وأنهإ يفهر لذا كهان
يابسهها ويح ه أيضهها لذا كههان يابسهها وهههذا مههن جهههة ا ختبههار  ،فلههإ أن يغسههل
الجميع ولإ أن يح الجميع ولإ أن يغسهل لكهن اسهلإ مهن بهاب التنهز عهن
القذر كما سيأتي .
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ثانيا  :دل الحدي علهى أن المنهي طهاهر ووجهإ الد لهة أنهإ أكتفهى فيهإ الفهر
والح ومعلوم أن الفر والح يزيل اليبس لكن يزيل أجزاء المهادة تعله
بنسيج الثوب  ،وهذا لذا لم يكمر فيإ بغسل دال على أنإ طاهر  ,ولكهن اسهل
النبي عليإ الصهالة والسهالم وفهر ألجهل التنهز مهن القهذر  ،فههو مهن جههة
التقذر بإ بمنزلة المخاط وكثرة اللعهاب وأشهبا ذله  ،ولهيس ألجهل نجاسهتة ،
ومعلههوم أن النجاسههة بههد فيههها مههن الغسههل بالمههاء  ،كمهها أمههر عليههإ الصههالة
والسالم الحائم  ،والعلماء اختلفوا في مسألة طهارة المني على قولين :
 .1منهم من قال بطهارتإ وهم الجمهور .
 .2ومنهم من قال بنجاستإ وهم الحنفية ومن تابعهم .
والبح في هذ المسألة مشهور طويل الذيل وا ستد ل والردود  ,ولكن
ممهها يعلههم أن هههذا الحههدي مههن األدلههة علههى طهارتههإ  ،وأيضهها اسههتدلوا علههى
طهارتههإ بأنههإ ُخله منههإ اإلنسههان  ،واإلنسههان ُخله مههن هههذا المههاء  ،ولذا كههان
كذل فهذا اإلنسان المكرم يكون مخلوقا من نطفة نجسة  ،يعني في أصهلها
 ،فيكون اإلنسان متولدا من نجاسة  ،وهذا فيإ تقبيح لإلنسان وعهدم تكهريم لهإ
 ،وهللا جل وعال قال  " :ولقد كرمنا بني هدم "  ،ودل أيضا علهى طهارتهإ أن
المني مستحيل من الدم  ،وليسهت رطوبهة فهي العضهو نفسهإ كالمهذي ،بهل ههو
مستحيل من الدم ولذل ههو ير ُ
شهح عهن الهدم  ،فيختلهف النهاس فهي لخهراجهم
للمني باختالف دمهائهم وأشهبا ذله  ،ولههذا يشهبإ فهي طهارتهإ بخهرول اللهبن
السائد من ضروع بهيمة األنعام كما ذكهرت له فهي قولهإ جهل وعهال  " :مهن
بهين فههر ودم لبنهها خاصهها سههائغا للشههاربين " فههي سههورة النحههل وفههي سههورة
المكمنون وفي ايرها من األدلهة التهي دلهت علهى أن خهرول اللهبن يكهون مهن
أصل نجس وهو الدم والفر  ,واألدلة علهى ذله كثيهرة  ,وابهن القهيم رحمهإ
هللا عقد مناظرة في  ,أظن فهي كتابهإ بهدائع الفوائهد بهين القائهل بطههارة المنهي
وبنجاستإ في بح طويل يرجع لليإ المستزيد .
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 بول الغالم والجارية :
 .26وعهن أبهي السهمح رضهي هللا عنهإ قهال  :قهال رسهول هللا صهلى هللا عليهإ
وسلم  " :يُغسل من بول الجارية  ,ويرش من بول الغالم " .
أخرجإ أبو داود والنسائي  ,وصححإ الحاكم .
أو  :معنى الحدي :
أن بول الجارية يختلف عن بول الغالم في قوة النجاسة فيإ  ,وأن األصهل أن
البول نجس  ,لكن خفف في الغالم  ,وهللا جل وعال أعلم بحقيقة مكونات بول
الغالم  ,فقهال عليهإ الصهالة والسهالم  " :يغسهل مهن بهول الجاريهة ويهرش مهن
بول الغالم " ويُعنى بالغالم هنا الذي لم يأكهل الطعهام  ,يعنهي عهن رابهة منهإ
واختيار  ,يعني يزال يرضع من لبن أمإ  ,قال  " :يغسل من بول الجاريهة
" يعني أن نجاسة بول الجارية يجب معهها الغسهل  ,وأمها بهول الغهالم فيكتفهى
فيإ بالرش .
ثانيا  :لغة الحدي :
الجاريههة اسههم ل نثههى حتههى تبلههد ا حههتالم  ,فههوذا بلغههت ا حههتالم فهههي امههرأة ,
والغالم كذل اسم للذكر من اإلنسهان حتهى يبلهد ا حهتالم  ,فهوذا بلهد ا حهتالم
فهو رجل  ,وقد يقال للجارية الصغيرة االمة في لغة قليلة .
يُرش  ,كلمة يُرش  ,الرش معروف  ,وههو أخهف مهن الغسهل بهأن تنثهر المهاء
نثرا على الموضع دون لراقتإ  .فمراتب استعمال الماء في لزالة النجاسة :
 . 1الرش  ,وهو تفري الماء باليد أو نحو .
 . 2أو الغسل  ,وهو لراقة الماء كليا على الموضع .
 . 3أو النضح  ,أو للى هخر  ,ثم أسماء كثيهرة تتعله بهذل  ,فهنها فهرق بهين
الغسل والرش .
ثالثا  :درجة الحدي :
الحدي لسناد صحيح فهو حدي صحيح .
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رابعا  :من أحكام الحدي :
دل الحدي أو علهى أن البهول نجهس وههذا محهل لجمهاع  ,وعلهى أن نجاسهة
البول يطهرها الغسل بالماء .
ثانيها  :فههي الحههدي أن النجاسهة نجاسههة البههول أو النجاسهات تتنههوع للههى أقسههام
فذكر منهها هنها  ,ذكهر نهوعين مهن النجاسهة وههي النجاسهة المعتهادة والنجاسهة
المخففهة  ,أمهها النجاسهة المعتههادة كسههائر األبهوال  ,ومنههها بهول الجاريههة  ,وأمهها
النجاسة المخففة فكنجاسة بول الغالم الذي لم يأكل الطعام اختيارا .
والقسم الثال  :ما ذكرنا ل عند حدي لذا ولد الكلب في لناء أحهدكم وههو
النجاسة المغلظة وهي التي يجب معها الغسل سبع مرات أو ها بالتراب .
ثالثا  :دل الحدي على أن لزالة النجاسة تكون بالماء ألنإ قال  " :يغسهل مهن
بههول الجاريههة ويههرش " وهههذا لنمهها يكههون بالمههاء  ,وهههو محههل اتفههاق مههن أن
النجاسات  ,يعني النجاسة الحكمية وهي النجاسة الواردة على موضهع طهاهر
 ,أن تطهيرها يكون بالماء  ,ثم اختلف العلماء  ,هل يسوغ تطهيرها ويجهز
تطهيرها بغير الماء على أقوال  ...من أهل العلم من قصرها على الماء .
ومههنهم مههن قههال  :لن النجاسههة المقصههود منههها التههر والتنقيههة  ,فههوذا أزيلههت
النجاسههة بههأي طريه كههان لمهها بالمههاء أو بغيههر ذله فههون المقصههود لزالههة عههين
النجاسة  ,وهذ اإلزالة بأي شئ حصلت فونها مجزئة .
نعم الماء لإ قوة أكثر ون عليإ في األحادي ألنإ المستعمل عادة في
ذل الزمان  ,وهذا القول هو الصحيح من القهولين  ,وههو أنهإ يتعهين المهاء
بوزالة النجاسة  ,وقد ذكرت لكم من قبل التفريه مها بهين الطههارة التهي يتعبهد
بها ولزالة النجاسة التي هي من باب الترو  ,ففي األولى بد مهن اسهتعمال
الماء المطل وفي الثانية يشترط ذل .
الثاله  :مهن األحكهام أن الغسهل بالمهاء قهدر كهم حتهى يكهون المكهان طهاهرا
الحدي أطل  ,فقال  " :يغسل من بول الجارية " والغسل لما أطله فهي ههذا
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الحدي وفي اير كمها سهيأتي فهي حهدي الحهائم  ,يعنهي دم الحهيم  ,لمها
أطل دل على أنإ لم يحدد  ,ولم يأت دليل صحيح فيإ تحديد عدد الغسالت
فما ذهب لليإ بعم أهل العلم من أن سائر النجاسهات تغسهل سهبعا  ,ويسهتدل
في ذل بأثر ابن عمهر " أمرنها بغسهل األنجهاس سهبعا "  ,فههذا لهيس بصهحيح
واألثر يعرف مخرجإ  ,ولهذا فون الصحيح أن النجاسة تغسل بالمهاء حتهى
يغلب على الظن أو حتى يتيقن أنها زالهت بمكهاثرة المهاء عليهها  ,و يشهترط
في ذل اسالت محدودة  ,قد تكون واحدة تكفي  ,وقد تكون ثنتين وقد تكهون
خمس  ,وقد تكون عشر  ,بحسب الحال وبحسب النجاسة .
األخيرة  :من أحكام الحدي  ,أن الرش يكفي  ,والرش هو توزيع الماء على
الموطن  ,والماء لإ خاصية في التطهير  ,والنجاسة لذا ضهعفت كبهول الغهالم
الذي لم يطعم الطعهام  ,وكالمهذي الهذي يكهون فهي الثهوب  ,لذا كانهت النجاسهة
مخففههة فههون المههاء لذا انتشههر فههي المههوطن بههأدنى انتشههار دل الحههدي علههى أنههإ
يكفههي فههي التطهيههر  ,وهههذا يفيههد كثيههرين فههي ذهههاب الوسههواس والمبالغههة فههي
الطهههارة خاصههة فههي المههذي الههذي قههد يتوسههع بعههم النههاس فههي تطهيههر فههي
المالبهههس بمههها يهههكول فهههيهم للهههى الوسهههواس فيهههإ  ,ومسهههألة الطههههارة تطهيهههر
النجاسات فهي البهدن أو الثهوب ههذا مههم أن تلتهزم فيهإ بضهابط الشهرع وأن
تغلههب فيههإ دائمهها جانههب ا حتيههاط  ,ألن تغليههب جانههب ا حتيههاط دائمهها يههور
المبالغة التي تور الوسهواس  ,ولههذا جهاء فهي المهذي أنهإ اإلنسهان يكفهي أن
ينضا على سراويلإ ماء .
قههال العلمههاء  :ألجههل أن يطهههر وألجههل أنههإ رأو فههي سههراويلإ بلههال  ,فونههإ
يتبادر للى ذهنهإ أنهإ مهن المهذي  ,فيقهول  :ههذا مهن المهاء فيهذهب فكهر الهذي
يدخل بهإ الشهيطان للهى لحهدا الوسهواس فهي اإلنسهان الهذي بهإ يضهعف عهن
العبادة  ,وربما فسدت عبادتإ بإ  ,وربما حصل لإ كثير من ذل .
 دم الحيم يصيب الثوب
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 .27وعن أسماء بنت أبهي بكهر رضهي هللا عنهمها  ,أن النبهي صهلى هللا عليهإ
وسههلم قههال فههي دم الحههيم يصههيب الثههوب  ":تَحت ُ هإُ ثههم تقرصههإ بالمههاء  ,ثههم
تنضحإ  ,ثم تصلي فيإ "  .متف عليإ .
قال :وعن أسماء بنت أبي بكر رضهي هللا تعهالى عنهمها  ,أن النبهي صهلى هللا
عليإ وسلم قال في دم الحيم يصيب الثوب  " :تَحتُإُ ثم تقرصهإ بالمهاء  ,ثهم
تنضحإ  ,ثم تصلي فيإ "  .متف عليإ .
أو  :معنى الحدي :
سئل عن دم الحيم يصيب ثوب المرأة يعنهي
أن النبي عليإ الصالة والسالم ُ
لما أن يصيب سراويلها ولما أن يصهيب قميصهها ولمها أن يصهيب جلبابهها أو
نحو ذل  ,فكيف تطهر كيف تطهر هذا الثوب
فقال عليإ الصالة والسالم أنإ لذا أصهاب الثهوب تَحتُهإُ و ألنهإ فهي الغالهب أنهإ
ييبس تحتإ حتى يذهب اليبس  ,قهال  " :ثهم تقرصهإ بالمهاء " يعنهي بأصهابعها
تقرصإ وتكاثر بالماء  ,تقر حتى يتوال المهاء فهي جميهع أجهزاء الثهوب "
ثم تنضحإ " يعني مرة أخرو بالماء تكاثر عليإ الماء في أطرافإ  ,يعني في
أطراف الموضع ثم تصلي فيإ .
ثانيا  :لغة الحدي :
مر  ,تَحتُإُ  ,الحهت يكهون للشهيء اليهابس  ,وههو
الحيم يأتي بيانإ  ,والثوب َّ
تساقط الشيء اليابس  ,أو لزالة الشهيء اليهابس  ,فيقهال تحهات ورق الشهجر ,
سإ  ,وحتى الشيء لذا كان يابسا فأزالإ .
يعني لذا تساقط يَبَ ُ
قولإ  " :ثم تقرصإ " ثم هذ نستفيد منها أن القر يكون بعد الحت ألن ثم
حهههرف عطهههف يهههدل علهههى شهههيئين  ,يهههدل علهههى الجمهههع مههها بهههين المعطهههوف
والمعطههوف عليههإ وعلههى الترتيههب  ,أن الثههاني مرتههب ومتههرا علههى األول
والقر أبلد من القب  ,فالقب يكون بأطراف األصابع فهي اللغهة  ,وأمها
القر فيكون بوسط اإلصبع  ,فتقرصإ بالماء  ,يعنهي شهبإ الفهر وبقهوة ثهم
وهي تكاثر عليإ الماء .

This file was downloaded from QuranicThought.com

شرح بلوغ المرام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

89

كتاب الطهارة

قال  " :ثم تنضحإ " يعني تفيم المهاء عليهإ  ,والنضهح لسهالة المهاء بسههولة
وأبلد من النضا وهو فوران الماء وشدتإ  ,ومن لطائف اللغة أنها فرقهت مها
بين النضح والنضا في المعنى للفرق ما بين الحاء والخاء في قوة المخرل ,
فالحههاء سههههلة المخههرل ولهههذل كانههت إلسهههالة المههاء بسههههولة  ,والخههاء قويهههة
المخرل ولذل كانهت لفهوران المهاء  ,ولههذا قهال جهل وعهال فهي وصهف عهين
الجنههة  " :فيهمههها عينههان نضهههاختان " أفههاد الفهههوران مههن جهتهههين  :مههن جههههة
استعمال النضا  ,يعني الخاء  ,ومن جهة زيهادة المبنهي نضهاخة  ,وأنها أذكهر
لكم مزيد من التفصيل في اللغة  ,مهع أن األولهى ا ختصهار  ,ألحضهكم علهى
أن تعرفههوا وعلههى أن تطههالعوا أسههرار لغههتكم العربيههة فههون هههذا اللسههان ش ه
ٌ
لسان كريم عزيز فيهإ مهن األسهرار والفقهإ مها لهو علمهإ طالهب العلهم لفقهإ فهي
الشريعة أكثر  ,و لتذ أكثر وأكثر بسماعإ القرءان ومعرفتإ لمعانيإ ومعرفتإ
اإلعجاز في ذل للى اير ذل من الفوائد العظيمة .
ثالثا  :درجة الحدي :
الحدي متف عليإ كما سمعت في تخريج الحافظ لإ .
رابعا  :من أحكام الحدي :
األول :دل الحدي على أن دم الحيم نجهس وههذا محهل لجمهاع واتفهاق بهين
أهل العلم.
الثههاني  :مههن أحكههام الحههدي أن دم الحههيم الههنجس لذا أصههاب الثههوب  ,فههون
الثوب يكون متنجسا بورود هذ النجاسة عليإ  ,فتطهير يعني تطهيهر الثهوب
 ,بههين النبههي عليههإ الصههالة والسههالم صههفتإ بأنههإ يههزال أو اليههابس منههإ ألنههإ
يكون أجزاء الدم متجمدة  ,فتزال اليابس  ,واليابس يبقهى فهي ظهاهر الثهوب ،
ثم أمر بأن يقر بالمهاء  ,ليهدخل المهاء  ,ليطههر األجهزاء الداخليهة للثهوب ,
يعني أجزاء النسيج الداخلية  ,ثم أمر أن ينضهح الجميهع بالمهاء ليكهون مبالغهة
في تطهير .
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فههوذا دل الحههدي علههى أن التطهيههر يكههون بهههذ الصههفة  ,وهههذ الصههفة هههي
للمبالغههة والكمههال  ,وليسههت لإلجههزاء  ,فههون لتطهيههر النجاسههة  ,يعنههي مههن دم
الحيم في ثوب المرأة  ,لها مرتبتان :
المرتبة األولى  :اإلجزاء  ,وهو لزالة النجاسة هذ التي هي دم الحهيم بهأي
صفة كانت  ,والكمال فيها أن يكون بهذ الطريقة التي أرشد لليها النبي عليهإ
الصههالة والسههالم بههأن يُ َّحههتُ حتههى يههزال الظههاهر ويغمههر الههداخل بالمههاء مههع
الق هر  ,حتههى يشههبع بالمههاء  ,ثههم يفههام المههاء عليههإ بالنضههح حتههى تههزول
النجاسة  ,فوذا وجدت صفة في التطهير وفي الهدخول للهى أجهزاء الثهوب أبلهد
من هذ فلهها حكمهها  ,ألن الشهريعة تتشهوف فهي لزالهة النجاسهة للهى صهفة
معينة  ,ألنها ليست للتعبد  ,فوذا وجد صفة أبلهد فونهها تكهون أكمهل فقهد تكهون
أفضل مما أرشد لليإ النبي صلى هللا عليإ وسلم في ذل ولرشاد هو الكمهال
كما ذكرت ل في ح أهل ذل الزمان ألن هذا عندهم أبلد من اير .
 .28وعن أبي هريرة رضي هللا عنإ قال  :قالت خولة  :يا رسول هللا فون لهم
يذهب الدم قال  " :يكفي ل الماء  ,و يضر ل أثر " .
أخرجإ الترمذي  ,وسند ضعيف .
قال  :وعن أبي هريرة رضي هللا تعالى عنإ قال  :قالت خولة  :يا رسول هللا
فون لم يذهب الدم قال  " :يكفي ل الماء  ,و يضر ل أثر " .
أخرجإ الترمذي  ,وسند ضعيف .
أو  :معنى الحدي :
سئل بعد أن وصف  ,يعنهي ههذا بالقرينهة  ,بعهد
أن النبي صلى هللا عليإ وسلم ُ
أن وصف للنساء كيف يطهرن ثيهابهن مهن دم الحهيم أنهإ يبقهى  ,يبقهى لهون
الدم في الثوب  ,فهل هذا يضر سألو  :فون لم يذهب الدم يعني لهون الهدم
وأثر  ,فقال عليإ الصالة والسالم  " :يكفي الماء " يعني يكفي في التطهير
الماء  ,و يضر أثر الدم  ,يعني لون الدم  ,ألن لون الدم هذا عرم ليس
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بجرم  ,اللون عرم وليس بجرم  ,فقد يكثر في الثوب من جهة اللون ولكهن
العهين تكهون ذهبهت  ,مثهل وجهود الحنهاء فهي اليهد فانهإ يوجهد اللهون دون بقهاء
العين في بعم األجران يبقى اللون في الثوب أو في البهدن مهع بقهاء العهين ,
وفي بعم األشياء يبقى اللون وتذهب العين .
ولهذا قال النبي عليإ الصالة والسالم  " :يكفي الماء  ,و يضر أثر " .
ثانيا  :لغة الحدي :
قولهإ " يكفيه المههاء " كلمههة يكفههي دائمهها يتصهل بههها الضههمير الههذي يكههون فههي
محل نصب مفعول بإ  ,ويكون ما بعدها من ا سم الظاهر فاعهل  ,لهذل قهال
" يكفي الماء "  ,الماء فاعل  ,أو تقول مثال  :يكفيني حضور  ,يكفي فالنا
حضهههور يكفينهههي حضهههور  ,يكهههون الضهههمير المتصهههل فهههي محهههل نصهههب
المفعول بإ  ,والفاعل يكهون مظههرا  ,وههذا كثيهر مها قهد يُخطهأ فيهإ مهن جههة
القراءة .
وثم أفعال على هذا النحو  ,يعني أن يكون الضمير المتصل دائما مفعول بإ ,
مثههل يلزمنههي حضههور ومثههل يسههرني حضههور  ,مثههل أهههل التسههجيالت مهها
يقولون  :يسر تسهجيالت  ...ليهش كهذا أن تقهدم لكهم  ,يسهر تسهجيالت ألن
الههذي وقههع عليههإ أثههر السههرور هههو التسههجيالت  ,وفاعههل السههرور هههو التقههديم
المقصود ثم أفعال تنتبإ لها تتطلبها في النحو .
قههال " و يضههر أثههر " يضههر  ,الضههرر هنهها الههذي نفهها النبههي عليههإ
الصالة والسالم المقصود منإ ههو الضهرر الشهرعي  ,وههو حصهول اإلثهم أو
عههدم لجهههزاء الصههالة بمالبسهههة الثههوب الهههذي فيههإ النجاسهههة  ,فمنفههي الضهههرر
الشرعي  ,يعني نفي اإلثهم بعهدم لكمهال التطهيهر  ,ونفهي عهدم لجهزاء الصهالة
فيإ  ,لقولإ " و يضر أثر " واألثهر المقصهود هنها البقيهة  ,ألن األثهر ههو
البقية  ,والبقية المرادة هنا هي اللون .
ثالثا  :درجة الحدي :
قال في تخريجإ أخرجإ الترمذي وسند صحيح .
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وقد نازع بعضهم الحافظ في عزو للترمذي مهن أن الترمهذي لهم يهرو ولنمها
قال وفي الباب عن كذا وكذا  ,وعهن أبهي هريهرة  ,وههذا يعنهي لخراجها لهإ
والجواب عن ذل أنإ بد من النظر في روايات الترمهذي األخهر فقهد يكهون
في بعضها زيادة ساق فيها سند أبي هريهرة دون ذكهر متنهإ أو مهع ذكهر متنهإ
ونسا الترمذي تختلف كغير الترمذي  ,تختلف زيادة ونقصا .
أما تضعيف السند  ,قال  :وسند ضعيف  ,ألنإ من رواية عبهد هللا بهن لهيعهة
 ,وعبد هللا بن لهيعة العلماء منهم من يضعفإ مطلقا  ,ومنهم من يوثقهإ مطلقها
 ,ومههنهم مههن يفههرق مهها بههين حههالتين لههإ  ,هههي قبههل اختالطههإ وبعههد اختالطههإ ,
وأصههحاب القههول الثال ه هههذا جعلههوا روايههة ابههن لهيعههة قبههل اختالطههإ تُعههرف
بأشياء منها رواية أحد العبادلة عنإ ومنهم عبد هللا بن وهب اإلمام المعهروف
صاحب الجامع وههذا الحهدي مهن روايهة عبهد هللا بهن وههب عهن عبهد هللا بهن
لهيعة  ,وعبد هللا بن وهب أخذ عنهإ قبهل ا خهتالط .فمهن قهال أن عبهد هللا بهن
لهيعة ضعيف مطلقا في الحهدي  ,قهال بضهعف الحهدي مطلقها ومهن صهحح
رواية العبادلة عنإ حسن هذا الحدي أو صححإ  ,ألنإ من رواية عبد هللا بن
وهب عن عبد هللا بن لهيعة .
لذا فقول الحافظ  " :وسند ضعيف "  ,ألجل أن فيإ  ,يعني في لسناد  ,عبهد
هللا بن لهيعة  ,وهو ضعيف مطلقا عند بعم أهل العلم .
ومن صحح روايتإ من رواية العبادلهة قبهل ا خهتالط  ,فهيحكم بالصهحة وههذا
هو األظهر من أن رواية عبد هللا بن لهيعة صحيحة لذا كانت قبل اختالطإ
رابعا  :من أحكام الحدي :
األول  :الحههدي دل علههى أن المههاء يكفههي فههي التطهيههر كمهها دل عليههإ الحههدي
السهالف  ,ودل علههى أن لبقهاء اللههون حكههم لهإ  ,وأن النجاسههة لنمها هههي فههي
جرم الدم في لونإ والهدم لهإ جهرم ولهإ عهرم  ,فهالجرم أجهزاك ومكوناتهإ
واللون عرم لإ  ,فالذي يكمر بوزالتإ هو جرم الدم ويكفهي فيهإ المهاء أو أي
نوع من أنواع التطهير وأما اللون فال حكم لإ .
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الثاني  :أنإ ثم تالزم في بعم األحيان بهين وجهود اللهون وبهين بقهاء النجاسهة
وضابط ذل أنإ لذا طهر الدم بما يجهب بهإ التطهيهر شهرعا دون قصهور فونهإ
يحصههل التطهيههر تطهيههر البقعههة مههن الثههوب  ,و يضههر بقههاء اللههون وأمهها لذا
قصر فال يحتج بأن اللون يكثر على التقصير فهي التطهيهر  ،فهوذا بهد مهن
المبالغة في تطهير الثوب من الدم ألن الدم نجهس  ,دم الحهيم نجهس وكهذل
سائر الدماء علهى الصهحيح ولذا طههرت بمها يجهب شهرعا فأنهإ يضهر بقهاء
اللون .
نكتفي بهذا القدر  ,وأسأل هللا جل وعال بهأن يبهار لهي ولكهم فهي العلهم النهافع
والعمل الصالح .

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد الذي أنعم علينا بنعم كثيرة سابغة ظهاهرة وباطنهة  ,فلهإ الحمهد علهى
مهها أنعههم بههإ وتفضههل  ,ونسههألإ جههل وعههال أن يجعلنهها مههن الشههاكرين لنعمههإ
العارفين لفضلإ ومزيد  ,وصلى هللا وسلم وبار على نبينا محمد وعلى هلهإ
وصحبإ ومن اهتدو بهداهم للى يوم الدين .
 ..أما بعد .
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فقد جاء في الحدي أن النبي صلى هللا عليإ وسلم قال " :الراحمهون يهرحمهم
الرحمن  ,ارحموا من في األرم يرحمكم من في السماء " .
وهههذا الحههدي عههرف عنههد أهههل العلههم بالحههدي والروايههة  ,باسههم المسلسههل
باألولية  ,وذل أنإ درل العلمهاء فهي روايهتهم للحهدي أن يبهدأوا بهإ لطالبههم
فيكون أول حدي يُسمعإ الشيا الطالهب ههذا الحهدي ولهذل عهرف بالحهدي
المسلسل باألوليهة ألن كهل شهيا فهي اإلسهناد يقهول  :وههو أول حهدي سهمعتإ
منإ  ,يعني من شيخإ  .قال العلماء ههذا فيهإ لطيفهة وفائهدة  ,أمها اللطيفهة فههي
أن مبنههى هههذا العلههم  ,علههم الشههريعة  ,بههين أهلههإ وفههي طلبههإ وفههي بذلههإ علههى
الرحمههة  ,فبههين طههالب العلههم ب هد أن تغشههاهم الرحمههة  ,وأن يتراحمههوا فيمهها
بيههنهم  ,ولههذل فههي البدايههة بهههذا الحههدي لسههماعا  ,فيههإ التههذكير بهههذا األصههل
العظيم  ,وهو أن طالب العلم يريد الرحمة من الرحمن جل وعال .
وقههد قههال نبينهها صههلى هللا عليههإ وسههلم الراحمههون يههرحمهم الههرحمن " فههأول
درجهات التهراحم أن يكهون راحمهها لغيهر مههن لخوانهإ مههن طلبهة العلههم  ,ولهههذ
الرحمة أوجإ :
منها أن يكون معينا لإ في طلب العلم  ,وبعم طالب العلم قد يكهون شهحيحا
بههالعلم أو مترفعهها بههإ  ,وشههحإ بههإ يجعلههإ بخههيال بههالعلم  ,فههال يمكههن زميلههإ و
يمكن صديقإ أو يمكن اير من أن يطلع على كتابتهإ  ,أو علهى بحثهإ  ,أو
على ما عند شحا بإ وبخال ومعلوم أن البذل معيار الزيادة
ومن شكر العلم .
وهللا جل وعال يقول  " :لئن شكرتم ألزيدنكم " وكذل بذلإ للناس جميعها بمها
علم فيإ رحمة الخل  ,فون طالب العلهم لذا اقتصهر فهي علمهإ علهى نفسهإ ولهم
يعلم من حولإ  ,ولم يعلم المكمنين المسهلمين  ,فونهإ لهم يحمهل ههذا العلهم علهى
حقيقتإ  ,ألن المقصود من حمل العلم أن يرفع المكمن بإ الجهل عن نفسإ ثهم
يرفع بإ الجهل عن اير كما ذكرنا لكم في النيهة الصهالحة فهي العلهم  ،ولههذا
ينبغي لكل أحد يمرن نفسإ بأن يبهذل العلهم لمهن حولهإ  ,يعنهي علهم معنهى هيهة
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يشرحها ألهل بيتإ  ,يشرحها لزمالئإ بدون ترفع و تكبر و اهرور بهالعلم
 ,بل عن تواضع ورابة وانكسار ألجل أن يكون ممن دخلوا في هذا الحدي
" الراحمههون يههرحمهم الههرحمن "  ,و ش ه أن الجهههل فههي النههاس مههن أعظههم
أسههباب الرحمههة  ,يعنههي أن تههرحم ايههر لجهلههإ  ,فكمهها أن النههاس يتراحمههون
لنق في دنياهم  ,لنق في المال  ,أو نق في الصحة أو ركية شئ كريإ
فهي البهدن  ,فهي بهدن ايهر  ,فينكسهر قلهب المسهلم إلخوانهإ رحمهة ألجهل ههذ
الحال في الدنيا  ,فالذي يعلم ح هللا جل وعال  ,وعظم مقاصد بخل الخل
 ,يكون في قلبإ من الرحمة لهم لذا جهلوا أعظم مما يرحمهم بإ لذا كانوا فهي
نق فهي دنيهاهم  ,ولهذل صهار مهن أعظهم أنهواع التهراحم وبه الرحمهة ههو
العلم  ,فنشر العلم من أعظم أنواع الرحمة بالعباد والدعوة للى هللا جهل وعهال
بالعلم النافع المورو عن المصطفى صلى هللا عليإ وسلم .
هذا من أعظم أسباب حصول الرحمة للمدعو وللداعي  ,ألن النبي صلى هللا
عليإ وسلم يقول  " :الراحمون يرحمهم الرحمن " وههذا يجعهل طهالب العلهم
في كل حال يجعلهم ينتبهون لههذ اللطيفهة المهمهة  ,وههي أن مبنهى ههذا العلهم
على التراحم بهدءا وانتههاء  ,طلبها ونشهرا لهإ  ,وههذا مهن النيهة الصهالحة التهي
يكسههب بههها العبههد العلههم ويكسههب بههها بههوذن ربنهها جههل وعههال الرحمههة مههن هللا
سهبحانإ  ،هههذ هههي اللطيفههة  ,أمهها الفائههدة التههي فههي هههذا الحههدي  :أن العلههم لههإ
طغيان  ,كما قال بن المبار  " :لن للعلم طغيانا كطغيان المهال "  ,وهللا جهل
وعال يقول " :كال لن اإلنسهان ليطغهى أن رءا اسهتغنى" وابهن المبهار وههو
الفقيإ في العلم والعلماء  ,وبطلبة العلم يقول " :لن للعلم طغيانا كطغيان المال
" وهههذا صههحيح  ,فههون العلههم قههد يههور صههاحبإ الكبههر  ,قههد يههور صههاحبإ
التعالي  ,قد يهور صهاحبإ الحسهد والغيهرة مهن لخوانهإ  ,قهد يهور صهاحبإ
أمراضا من جهة الطغيان بإ  ,فيكون علمإ عليإ وبا  ,ولههذا مهن فائهدة ههذا
الحههدي  ,وأن العلمههاء يقركونههإ تالمههذتهم أول مهها يقركونههإ  ,فيجعلونههإ أول
حدي يسمعونإ طالبهم في الرواية فيإ هذ الفائدة وهي أن يتجنب الطغيان ,
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وأن يكون منكسر القلب راحما بعباد هللا جهل وعهال  ,ولههذا ينبغهي لكهل مهنكم
لذا أراد البركة في العلم وفي التعلم  ,وأن يثبت هللا جل وعال العلم في صدر
 ,أن منكسرا جل وعال في تعلمإ وتعليمإ  ,وأن يكون راحما لنفسإ راحما
الخل بتعلمإ هذا العلم  ,وأن يكون متكبرا بإ  ,فالعلم النهافع كلمها زاد عنهد
العبد الصالح كلما زاد تواضعا جهل وعهال وخشهية  ,لههذا قهال هللا سهبحانإ
وتعالى  " :لنما يخشى هللا من عبهاد العلمهاء " يعنهي أن ههذا حصهر  ,فالهذين
يخشههون هللا جههل وعههال فههي الحقيقههة هههم علمههاء ألنهههم أحه النههاس بالبعههد عههن
الطغيان وبالبعد عن الترفع بما كسبوا من العلم وقد نُظر في حال كثيرين فهي
أنهم لذا عظم عندهم حالهم وقهدرهم بمها أوتهوا مهن بيهان أو أوتهوا مهن علهم أو
قدرة على البح أو كثرة المكلفات  ,فون لعجهابهم بأنفسههم يهوقعهم  ,يهوقعهم
في أاالط كثيرة  ,يوقعهم في أشياء يجعل الناس معإ يشيرون للى هذا الغلط
الكثير الهذي يحتمهل عهادة  ,ولههذا ينبغهى له أن تحهر علهى ههذ الفائهدة
وأن تكون هذ الفائدة من على ذكر وبال ألن بعم الناس قد يحفهظ ويترفهع
 ,يحفظ القرءان  ,فيصبح ينظر لنفسإ يحفظ متن أو متنين أو ثالثهة  ,فيصهبح
ينظر للى اير أنإ جاهل أو لذا ما ساق أحد الرواية على بابهها  ,أو علهى مها
حفظ فينظر لليهإ شهزرا  ,ويصهبح يحتقهر النهاس  ,وههذ كلهها مقاصهد سهيئة ,
لهههذا ينبغههي أن تحههر علههى البعههد عههن أسههباب سههلب الرحمههة عههن العبههد ,
والرحمة لها أسباب دل عليها ههذا الحهدي  ,ومهن أسهبابها رحمهة الخله كمها
ذكرنا في اللطيفة  ,ومن أسبابها تنزيإ القلب والسلو عن أن يكون فيإ ترفع
وطغيان وارور وكبر على الناس .
أسأل هللا جل وعال أن يجعلني ولياكم ممن يتعلمون لإ ويبذلون العلم لهإ وأن
يجعلني ولياكم ممن من هللا عليإ بتثبيت العلم  ,ووضوحإ  ,وانتقاش صورتإ
في القلب وعدم نسيانإ  ,لنإ سبحانإ جواد كريم .
( باب الوضوء )
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 فضل السوا :
 .29عن أبي هريرة رضي هللا عنإ  ,عن رسول هللا صلى هللا عليإ وسلم أنإ
قال  " :لو أن أش على أمتي ألمرتهم بالسوا مع كل وضوء "
أخرجإ مال وأحمد والنسائي  ,وصححإ ابن خزيمة  ,وذكر البخاري تعليقا
.
قال رحمإ هللا :باب الوضوء  ,والوضوء هو الطههارة المخصوصهة المعتبهرة
شرعا لصحة الصالة  ,فال صالة ل بطهارة  ,يعنهي ل بوضهوء والوضهوء
مأخوذ مهن الوضهاءة  ,ألن المتوضهئ لذا أسهبد المهاء علهى أطهراف الوضهوء
فونإ يحصل لإ طهارة ووضاءة ونقاء من جهتين :
الجهة األولى  :في تنقية هذ الجوارح من أدران اآلثام  ,وقد جاء في الحدي
الصحيح أن النبي عليهإ صهلى هللا عليهإ وسهلم قهال  " :لذا توضهأ العبهد فغسهل
وجهإ تساقطت الذنوب مع الماء  ,أو مع هخر قطر الماء " .
تساقطت الذنوب التي رهها بعينيإ  ,مع الماء أو مع هخر قطر المهاء  ,وكهذل
ذكههر فههي اليههد وكههذل فههي ايههر  ,فهههذا مههن جهههة أن الوضههوء يرفههع اآلثههام
والسههيئات ألنههإ كمهها قههال عليههإ الصههالة والسههالم " :مههن توضههأ فههأتم الوضههوء
تحاتههت خطايهها "  .لهههذا سههمي وضههوءا لمهها يحصههل للعبههد معههإ مههن الطهههارة
والوضاءة التي من َع لد َمها بسبب اآلثام فونها تسلب عنإ الطهارة والوضهاءة ,
لهههذا المعصههية سههبب الههنقط السههوداء فههي القلههب  ,والمعصههية سههبب لحرمههان
التوفي في الجوارح  ,والمعصية سبب ألمور كثيرة معها اتسا العبد باآلثام
لهذا جاء الوضوء مطهرا للعبد من اآلثام وذل بشرط اجتناب الكبائر .
والثهاني  :أن الوضهوء للصهالة فيهإ وضههاءة وطههارة ونهور للعبهد يهوم القيامههة
كما سيأتي في حدي " لنكم تأتون يوم القيامة ُ
ا َّرا محجلين من هثار الوضوء
".
فالوضههوء  ,مههن توضههأ كمهها أمههر هللا فأسههبد الوضههوء فونههإ يبع ه يههم القيامههة
وعلى أطرافإ كغرة الفرس من الوضاءة والنور  ,لذا الوضوء خير للعبد فهي
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دنيا وفي هخرتإ  ,وهو شرط لصحة الصالة  ,وهو الطهارة المراد بهها رفهع
الحد األصغر .
قال رحمإ هللا  :عن أبهي هريهرة رضهي هللا عنهإ  ,عهن رسهول هللا صهلى هللا
عليههإ وسههلم أنههإ قههال  " :لههو أن أشه علههى أمتههي ألمههرتهم بالسههوا مههع كههل
وضهوء "  .أخرجهإ ماله وأحمهد والنسهائي  ,وصههححإ ابهن خزيمهة  ,وذكههر
البخاري تعليقا .
أو  :معنى الحدي :
أن النبي عليإ الصالة والسالم ألجل رحمتإ بأمتإ  ,ورابتهإ فهي عهدم المشهقة
عليهم تر أمرهم بالسوا عنهد كهل صهالة أو مهع كهل وضهوء  ,ولهو أمهرهم
لوجب ذل عليهم ولش علهيهم ألن وجهود السهوا مهع اإلنسهان قهد يتيسهر
دائما وقد يغفل عن حملإ فيحصل لإ مشقة في ليجابإ عليإ عند الصالة أو مع
كل وضوء .
ثانيا  :لغة الحدي :
قولإ " لو أن أش على أمتي " يُعنى بالمشقة هنا مشقة التكليف  ,والتكليهف
في أصلإ فيإ مشقة  ,ولن كان العبد المهكمن يرتهاح لهإ لكهن فيهإ مشهقة ولهذل
قال " لو أن أش " فالمشقة التعب والتكليف وحصول األمر على اير يسر
مما يحتال معإ للى المصابرة أو للى صبر وذل باألمر بإ
يعني أن يكون العبد مكلفا باإلتيان بإ .
قولإ " على أمتي " األمة المراد منها هنا أمة اإلجابة  ,ألنهم هم الذين وحدوا
والوضوء يخاطب بإ من وحد ودخل في اإلسهالم و وفهي األحاديه بهل وفهي
القرءان تنوعت األمة يعنهي باإلضهافة للهى النبهي عليهإ الصهالة والسهالم للهى
نوعين :
 . 2أمة اإلجابة
 . 1أمة الدعوة
أمة الدعوة  :المراد بهم من أرسل للهيهم النبهي عليهإ الصهالة والسهالم  ,وههم
عامة الجن وعامة اإلنس دون استثناء .
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أمههة اإلجابههة  :وهههم الههذين أجههابوا النبههي عليههإ الصههالة والسههالم فههي دعوتههإ
وشهدوا أن للإ ل هللا وأن محمدا رسول هللا .
قولههإ " ألمههرتهم " األمههر يعنههي أن يكههون بفعههل يناسههب المههأمور بههإ  ,يعنههي
استاكوا مثال عنهد كهل وضهوء  ,أو مهع كهل وضهوء  ,واألمهر فهي امتثالهإ فيهإ
مشقة  ,ويسمى أمرا لذا كان من أعلى للى من هو دونإ .
السوا  :السوا في اللغهة اسهم للعهود الخها الهذي يسهتا بهإ  ,يعنهي ينقهى
الفم بهإ  ,والفهم يحهد فيهإ فضهالت مهن بقايها الطعهام أو الشهراب  ,لمها عالقهة
باألسنان أو على اللسان أو نحو ذل  ,فالسوا اسم لما يطهر الفم بإ .
سوا ككتاب  ,وجمعإ سو ككتهب  ,ههذا فهي أصهل اللغهة  ,وههو بعامهة فهي
الشرع  ,يعني د لة الشرع على اسم السوا أنإ كل ما يتطهر بإ سواء أكان
من عود األرا أم من عود أخضر أم من ايهر ذله كفرشهة األسهنان وأشهبا
ذل فكل ما يتطهر بإ  ,يطهر الفهم بهإ مهن أي شهئ يسهمى فهي الشهرع سهوا
ألن المقصود بالسوا ما يتطهر بإ .
ثالثا  :درجة الحدي :
الحدي كما ذكر ل أخرجإ مال وأحمد والنسائي  ,وصححإ ابن خزيمة ,
وهو حدي صحيح  ,صححإ عدد من أهل العلم  ,وهو فهي الصهحيحين بلفهظ
" عنهد
 " :لو أن أش على أمتي ألمرتهم بالسوا مع كل صهالة " أو
كل صالة " واللفظان صحيحان  ,يعني مع كل وضوء أو عنهد كهل وضهوء ,
ومع كل صالة أو عند كل صالة .
قههال  :وذكههر البخههاري تعليقهها  ,معنههى التعليه هههذا لفههظ يسههتعمل فههي وصههف
بعههم األسههانيد لذا أسههقط المسههند المخههرل للحههدي  ,لذا أسههقط الواسههطة فيمهها
بينإ وبين مهن عله عنهإ  ,وقهد يكهون يسهقط طبقهة واحهدة  ,يعنهي يسهقط اسهم
شيخإ ويبتد بمن بعد  ,يعني مثال يقول البخاري وقهال شهعبة  ,وقهد يسهقط
أكثههر مههن ذله فيقههول مههثال البخههاري وعههن بهههز بههن حكههيم عههن أبيههإ عههن جههد
وأشبا ذل  ,وقد يسقط للى الصحابي يقهول  :وقهال عمهر  ,وقهد يسهقط أيضها
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الجميع حتى الصهحابي  ,فيقهول وقهال رسهول هللا  ,أو ويهذكر عهن رسهول هللا
صلى هللا عليإ وسلم .
والبخهاري يعله كثيهرا  ,وللحههافظ بهن حجههر كتهاب كبيههر معهروف قههي وصههل
تعالي البخاري مطبوع مكخرا  ,سما تغليه التعهالي  ,يعنهي وصهل تعهالي
البخاري  ,والبخاري لإ في تعاليقإ طريقتان :
تارة يجزم فيقول  :وقال عمر  ,وعن بهز  ,مثال  ,وهذا يعني أنإ صهح عنهد
اإلسناد للى من عل عنإ  ,لكن تقاصر شرط الصحة عما شهرطإ علهى نفسهإ
فههي أسههانيد صههحيحة  ,وقههد يكههون يجههزم ويكههون ذكههر فههي موضههع هخههر مههن
صحيحإ .
الطريقة الثانية  :أنإ يذكر بصيغة ا حتمال أو التمريم كأن يقول  :ويهذكر
ويروي  ,وقيل  ,وأشبا ذل  ,ولذا قال ذل فقد يكون صهحيحا وقهد يكهون
صحيحا  ,يعني ما مر منإ أو ذكر بصيغة ا حتمال  ,فونإ قد يكون صهحيحا
وقد يكون  ,فهال يجهزم ألجهل تمريضهإ أو ألجهل عهدم جزمهإ يجهزم بأنهإ
ليس  ,ألنإ قد يكون صحيح اإلسناد للى من عل عنإ وقد يكون كذل .
رابعا  :من أحكام الحدي :
الحدي من األحادي العظيمة التي اعتنى العلماء كثيرا في شرحها  ,وبعم
أهل العلم أوصل الفوائد التي في هذا الحدي للى نحو ثالثمائة فائدة يعني في
هذا اللفظ القصير " لو أن أش على أمتي ألمرتهم بالسهوا مهع كهل صهالة
أو عند كل صالة " وههذا يهدل علهى أن النبهي عليهإ الصهالة والسهالم جمهع لهإ
الكالم واختصر لإ اختصارا .
ثم فوائد كثيرة في كل لفظة لما متعلقة باللغة أو باألصول أو باألحكام الفقهيهة
أو حتى بالعقيدة في هذا الحدي .
من األحكام :
أو  :قولههإ " لههو أن أش ه علههى أمتههي ألمههرتهم " فيههإ دليههل علههى أن أوامههر
النبي عليإ الصالة والسهالم لذا أمهر فيهها مشهقة  ,وههذ المشهقة يعنهي بهها أن
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األمر يكون واجبا  ,فهذا يدل د لة واضحة على المختار من أقوال أهل العلم
في د لة األمر على أن األصل فهي األمهر الوجهوب ولهو لهم يكهن األصهل فهي
األمر الوجوب لم يكن ثم مشقة في أن يأمر النبي عليإ الصالة والسهالم ألنهإ
يكون حينئذ على ا ختيار  ,فوذا قولإ عليإ الصالة والسهالم " لهو أن أشه
علههى أمتههي ألمههرتهم " دل علههى أن األصههل فههي األمههر الوجههوب  ,ألنههإ عليههإ
الصالة والسالم قرنإ بحصول المشقة .
ثانيهها  :دل الحههدي علههى أن السههوا  ,وهههو اسههتعمال مهها بههإ تطهيههر الفههم مههن
الصفرة أو من بقايا الطعام ونحهو ذله  ,علهى أن السهوا متأكهد  ,وعلهى أنهإ
يقرب من كونإ واجبا  ,يعني مهن جههة تأكيهد  ,لكهن لهيس بواجهب ألن النبهي
عليإ الصالة والسالم أكد بهذ الصيغة " لهو أن أشه علهى أمتهي ألمهرتهم
بالسوا " ويفهم منإ أن استعمالإ لذا لم يكن فيإ مشقة فهي حه العبهد  ,يعنهي
في تحصيلإ  ,فهو متأكد عليإ تأكيدا عظيما  ,ألنإ عليإ الصالة والسالم عبهر
بقولإ " لو أن أش على أمتي ألمرتهم بالسوا "
ثالثا  :السوا باتفاق أهل العلم مستحب  ,وقال بعضهم أنإ سنة مككدة
عنهد الوضهوء وعنهد الصهالة  ,وههذا ههو الصهحيح ,ألن النبهي عليهإ الصهالة
والسالم كان يستا أكثر أحيهان خاصهة عنهد الصهالة عليهإ الصهالة والسهالم .
رابعا  :قولإ " السوا " كان المستعمل في عهد النبي عليإ الصالة والسالم
أنواع من السو  ,ومنها وهو من أفضلإ عهود األرا المعهروف عنهدنا اآلن
بالمسوا  ,وذل لما لإ من قوة في تنقية الفم  ,قال العلمهاء  :يجهز عنهإ مها
هو أقل منإ  ,كما أنإ يجز عنهإ مها فهد يكهون أبلهد منهإ فهي التنظيهف ولههذا
يدخل في نيتإ  ,يعني في نيهة ا سهتيا وتحقيه السهنة  ,اسهتعمال الفرشهاة أو
استعمال المنظفات الحديثة  ,فالكل يدخل فهي اسهم السهوا لذا كهان يسهتا بهإ
ويتنظف بإ  ,وقد جاء في الحدي الصحيح  :أن النبي عليإ الصالة والسهالم
قال  " :لم يزل جبريل يأمرني بالسوا حتى خشيت على أسناني " لهذا كهان
عليإ الصالة والسالم يستعملإ كثيرا جدا حتى وهو صائم فهو يستعملإ .
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خامسهها  :قولههإ " مههع كههل وضههوء " ذكههرت له أن الروايههة األخههرو التههي فههي
الصحيحين " عند كل صالة " وهذا يدل على أن ههذين الوضهعين أو الحهالين
يتأكد فيهما استعمال السوا  ,وهي عنهد الصهالة وعنهد الوضهوء  ,وهمها هكهد
أحوال استعمال السوا  ,التي دل عليها الشرع  ,وسهنة النبهي عليهإ الصهالة
والسالم من فعلإ  ,فأكدها استعمال السوا قبل صالة  ,عنهد الصهالة  ,وذله
ألن المصلي يناجي ربإ وهو يصلي  ,ومناجاتإ لربهإ بهالقرهن وبمهرور اسهم
هللا جل وعال على لسانإ  ,والمالئكة بجنبإ  ,والمالئكة تتأذو مما يتهأذو منهإ
ابن هدم  ,فكلما كان فمإ أطيب رائحة وأنقى من الوسا والدرن وما يعل فيهإ
 ,كلما كان هذا أبلد في تكريم ما يقولإ المرء في صالتإ وما يتلو ويناجي بإ
ربإ  ,ولذل صارت هكد أحوال استعمال السوا عند الصالة .
وهل عند الصالة فهي المسهجد  ,أو خهارل المسهجد  ,اختلهف العلمهاء فهي ذله
والصواب أو األظهر مهن القهولين أنهإ يسهتوي أن يكهون خهارل المسهجد وفهي
المسههجد ل لذا كههان يحتههال للههى بصههاق فونههإ يكههون خههارل المسههجد أو مههع
الوضوء  ,ألن المساجد يجب أن يُنقيها .
الحالة الثانيهة التهي يتأكهد فيهها  :عنهد الوضهوء  ,يعنهي فهي أول الوضهوء فونهإ
يسههتا حتههى ينظههف أسههنانإ فيكههون وضههوك تامهها باسههتعمال  ,يعنههي كههامال
باستعمال السوا .
الحالههة الثالثههة  :عنههد تغيههر الفههم  ,تغيههر رائحههة الفههم  ,ووجههود الطعههام أو بقايهها
الطعام أو الصفرة في أي حال كان  ,بعد القيام من النوم أو بعد أكهل  ,أو فهي
أي حال  ,فونإ لذا حصل تغير في الفم أو وجود بعهم الهدرن أو بعهم بقايها
الطعام في الفم فونإ يتأكد استعمال السوا .
و ش أنإ األفضهل للمهكمن أن يكهون دائمها فمهإ طيهب الرائحهة ألنهإ يفتهأ
يذكر هللا جل وعال ويتلو هياتإ في القرهن  ,ونحو ذل و وهذا يتطلهب الكمهال
في تنقية المخرل وهو اللسان واألسنان .
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سادسا  :بح العلماء في السوا بمباح كثيرة  ,ونذكر منها كآخر فائدة أن
استعمال السوا قد يكون باليد اليمنهى وقهد يكهون باليهد الشهمال  ,فيكهون عنهد
بعههم أهههل العلههم بههاليمين دائمهها وعنههد بعضهههم بالشههمال دائمهها  ,فمههن قههال أن
السنة في أن يكون في يمينإ  ,حملوا أو فهموا مهن حهدي عائشهة اآلتهي " أن
النبي صلى هللا عليإ وسلم كان يعجبإ التيمن في تنعلإ وترجلإ وفي طهور "
يعني فهي تطههر  ,وقهالوا السهوا مهن جملهة التطهيهر فلهذل يكهون بهاليمين ,
وقال هخرون من أهل العلهم  :السهنة فيمها فيهإ تنقيهة مهن الوسها  ,واإلزالهة أن
يكون بالشمال ألن حدي عائشهة يحمهل علهى التطههر فهي أعضهاء الضهوء
في تطهر من األوسها  ,وتوسهط شهيا اإلسهالم ابهن تيميهإ وجماعهة مهن أههل
العلم  ,فقالوا :
لن كان للتنقية من الوسا فيحمل السوا بشمالإ  ,ولن كان للتعبد والمبالغة
في التنظيف عند الوضوء أو عند الصالة فيحملإ بيمينإ .
 الوضوء .
 . 30وعههن ُحمههران أن عثمههان دعهها بوضههوء  ,فغسههل كفيههإ ثههال مههرات ثههم
تمضمم  ,واستنش  ,واستنثر  ,ثم اسل وجهإ ثال مرات  ,ثم اسل يهد
اليمنى للى المرف ثال مرات  ,ثهم اليسهرو مثهل ذله  ,ثهم مسهح برأسهإ ثهم
اسل رجلإ اليمنى للى الكعبين ثال مرات  ,ثم اليسرو مثل ذل  ,ثم قهال :
رأيت رسول هللا صلى هللا عليإ وسلم توضأ نحو وضوئي ههذا  .متفه عليهإ
.
 . 31وعن علي رضي هللا عنإ  ,في صفة وضوء النبي صلى هللا عليإ وسلم
قال  :ومسح برأسإ واحهدة  .أخرجهإ أبهو داود  ,وأخرجهإ الترمهذي والنسهائي
بوسناد صحيح  ,بل قال الترمذي  :لنإ أصح شئ في الباب .
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 صفة مسح الرأس .
 . 32وعن عبد هللا بن زيهد بهن عاصهم رضهي هللا عنهمها فهي صهفة الوضهوء
قال  :و مسح رسول هللا صلى هللا عليإ وسلم برأسإ فأقبل بيديإ وأدبر  .متف
عليإ  ,وفي لفظ لهما  :بدأ بمقدم رأسإ حتى ذههب بهمها للهى قفها  ,ثهم ردهمها
للى المكان الذي بدا منإ .
 . 33وعن عبد بن عمرو رضهي هللا عنهمها  ,فهي صهفة الوضهوء  ,قهال :
ثم مسح برأسإ  ,وأدخل لصبعيإ السابحتين في أذنيإ  ,ومسح بوبهاميهإ ظهاهر
أذنيإ .أخرجإ أبو داود والنسائي  ,وصححإ ابن خزيمة .
هذ األحادي كما سمعت فيها جمع صفة وضوء النبي عليإ الصالة والسهالم
 ,حهدي عثمهان رضههي هللا عنهإ األول  ,وحههدي علهي الثهاني فههي بيهان كيههف
يُمسح الرأس  ,ثم في بيان عدد مسح الرأس  ,ثم حهدي عبهد هللا بهن زيهد فهي
كيف يمسح الرأس  ,وثم حدي عبد هللا بن عمرو في صفة
مسح األذنين .
هذ األحادي كما ترو في صفة وضوء النبي عليإ الصالة والسالم  ,والنبي
عليإ الصالة والسالم توضأ امتثا لآلية  ,وبما أوحى هللا جل وعال لليإ مهن
صفة الوضوء  ,أما اآلية فهي قولإ جل وعال  " :يأيها الذين ءهمنوا لذا قمتم
للههى الصههالة فااسههلوا وجههوهكم وأيههديكم للههى المراف ه وامسههحوا بركوسههكم
وأرجلكم للى الكعبين " .
فدلت اآلية على ليجهاب الوضهوء عنهد لرادة الصهالة " يأيهها الهذين ءهمنهوا لذا
قمتم للى الصهالة فااسهلوا وجهوهكم " يعنهي لذا قمهتم للهى الصهالة  ,يعنهي لذا
أردتم الصالة  " ,فااسلوا وجوهكم " فأمر بغسل الوجإ  ,قال " وأيهديكم للهى
"
المراف " فأمر بغسل اليدين للى المرفقين ثم أمر بمسح الهرأس فقهال :
وامسحوا بركوسكم "
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ثم أمر بغسل الرجلين فقال " وأرجلكم للى الكعبهين " وههذ اآليهة بينهها النبهي
عليإ الصالة والسالم بفعلإ  ,يعني بين د لتها ومعنى وصفة الوضهوء بفعلهإ
عليإ الصالة والسالم  ,فكهل حهدي فيهإ بيهان صهفة الوضهوء  ,وضهوء النبهي
عليإ الصالة والسالم  ,فونإ يُنظر فيإ للى اآلية ,كما سيأتي في األحكام  ,لهذا
نقول :
لن معنى هذ األحادي هو تفصيل وبيان لمعنى هية المائدة  ,فهي جميعا فيها
د لة على ما أُجمل  ,أو على ما دلت عليإ هية المائدة " يأيها الذين ءهمنوا لذا
قمتم للى الصالة  " .....اآلية .
فههدلت األحاديهه أو معنههى األحاديهه أن النبههي عليههإ الصههالة والسههالم كههان
يتوضأ على النحو التالي :
كههان أو يغسههل كفيههإ ث هال مههرات  ,وهههذا علههى الكمههال  ,ول فونههإ توضههأ
مرتين مرتين  ,ومرة مرة  ,كما جاء في البخاري  ,فيغسل يديإ ثال مهرات
 ,ومعنى أنإ يغسل يديإ ثال مرات يعني أنهإ يهدير المهاء علهى اليهدين ثهال
مرات  ,كل لسباغ للكفين يعهد مهرة  ,وههذا القهدر مها جهاء فهي اآليهة وسهيأتي
د لة ذل في األحكام  ,ألن الذي في اآليهة ههو انهإ بهدأ بالوجهإ " يأيهها الهذين
ءهمنوا لذا قمهتم للهى الصهالة فااسهلوا وجهوهكم " فههذا زيهادة عمها دلهت عليهإ
اآلية  ,وسيأتي حكم ذل في األحكام لن شاء هللا .
قههال  " :ثههم تمضههمم واستنش ه واسههتنثر "  ,تمضههمم واستنش ه واسههتنثر
يعنههي بغرفههة واحههدة كمهها سههيأتي فههي حههدي قههادم  ,فونههإ جعههل مههاء فههي كفههإ
فمضمم منإ واستنشقإ ثم استنثر  ,وهذا داخل في اسل الوجإ اآلتي :
قال  " :ثم اسل وجهإ ثال مرات "  ,يعنهي للكمهال  ,ول فونهإ كمها ذكهرت
ل صح عنإ أنإ توضأ مرة مرة  ,ومرتين مرتين  ,ثم اسهل يعنهي بعهد تمهام
اسل الوجإ  ,اسل يد اليمنى فبدأ بها للى المرف ثال مرات ثم انتقهل للهى
اليسرو للى المرف ثال مرات  ,فأدخل المرف في اسلإ ليد ثم انتقل للهى
مسح الهرأس امتثهال لقولهإ تعهالى " وامسهحوا بركوسهكم " فمسهح برأسهإ مهرة
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واحدة  ,وصفة هذا المسح كما دل عليإ حدي عبد هللا بن زيهد أنهإ أقبهل بيهد
وأدبر  ,أو أنإ بدأ بمقدم رأسإ حتى انتهى للى هخر ثم رجهع للهى حيه بهدأ ,
ومن مسح الرأس مسح األذنين  ,فكان يدخل عليإ الصالة والسالم اإلبهام في
األذن ويدير الماء  ,يدخل السبابة في األذن ويدير المهاء باإلبههام علهى ظهاهر
األذنين  ,ثم ينتقل بعد ذل  ,والمسح للرأس مرة واحدة والمسح ل ذنهين مهرة
واحدة بماء واحد ,ثهم ينتقهل بعهد ذله للهى اسهل الهرجلين فيغسهل الرجهل للهى
الكعب ثال مرات  ,اليمنى ثم اليسرو كذل  ,لما أتم عثمان رضي هللا عنهإ
هههذ الصههفة  ,قههال  " :رأيههت رسههول هللا صههلى هللا عليههإ وسههلم توضههأ نحههو
وضوئي هذا " .
فهذا معنى األحادي وصلة هذا باآلية .
ثانيا  :لغة هذ األحادي :
فيههها اللغههة يطههول الكههالم عليههها  ,ألنههها فيههها مسههائل كثيههرة فههي األلفههاظ  ,فههي
المضمضههة  ,وا ستنشههاق  ,وا سههتنثار  ,والوجههإ واليههد وحههد ذل ه فههي اللغههة
والكعب  ,في تفاصيل يمكن أن ترجع فيها للى الشرح لمعرفة الحدود اللغوية
لهذ األلفاظ .
ثالثا  :درجة الحدي :
الحههدي األول  ,حههدي حمههران مههولى عثمههان عههن عثمههان  ,هههذا متفه علههى
صحتإ  ,وحدي علي  ,قهال  " :مسهح الرسهول صهلى هللا عليهإ وسهلم برأسهإ
واحدة "  .قال الحافظ  :أخرجإ أبو داود والنسهائي والترمهذي بوسهناد صهحيح
بل قال الترمذي أنإ أصح شئ في الباب .
وكما قال الحافظ  ,لسهناد صهحيح  ,وصهححإ جمهع مهن أههل العلهم ورجحهو
على ما جاء في رواية من روايات صفة وضهوء النبهي صهلى هللا عليهإ وسهلم
فههي حههدي عثمههان أنههإ مسههح برأسههإ ثالثهها  ,وضههعفوها  ,بههل جعلوههها شههاذة ,
وحكموا بأن الصحيح هو ما روي عن علي في هذ الرواية انإ مسهح برأسهإ
واحدة  ,وهذ الرواية كما قال الترمذي :أصح شئ في الباب  ,يعني في بهاب
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عههدد مسههح الههرأس أنههإ مهها مسههح برأسههإ ل واحههدة  ,وأمهها مهها جههاء فههي حههدي
عثمان في بعم طرقإ أنإ مسح برأسإ ثالثا ,فهذا اير محفوظ وبعهم أههل
العلم قال لسناد يعني رجالإ ثقات  ,ويحمل على تعهدد الجههات علهى تعهدد
المسحات  ,يعني مسح أجزاء رأسإ ثهال مهرات  ,قطعهها وجعهل األعلهى لهإ
مرة  ,والمكخرة لهها مهرة  ,والجوانهب لهها مهرة  ,فقهال الهراوي ثهال مهرات
وهي في الحقيقة مسحة واحدة جمعت الرأس بجميعإ وهذا توجيإ الحافظ بن
حجر  ,ولكن فيإ نوع تكلف  ,ألنإ ما جاء في صفة مسح النبي عليهإ الصهالة
والسالم و أنإ قطع مسح الرأس ثال مرات  ,فالصحيح هو ما قال الترمهذي
أن مسههح الههرأس مههرة واحههدة كمهها جههاء فههي حههدي علههي  ,هههو أصههح شههئ فههي
الباب .
رابعا  :من أحكام هذ األحادي :
أو  :أن سنة النبي عليإ الصالة والسالم منها ما هو واجهب  ,يعنهي مها فعلهإ
عليإ الصالة والسالم منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب  ,أعني
الفعل  ,فعل النبي عليإ الصالة والسالم .
ووضوء النبي عليإ الصالة والسالم منإ ما هو واجهب ومنهإ مها ههو مسهتحب
يُميز بين الواجب والمستحب في فعلإ عليإ الصالة والسالم في الوضوء .
أن اآلية فيها األمر بغسهل ومسهح ألعضهاء مخصوصهة  ,فمها كهان فهي السهنة
مههن بيههان لمهها جههاء األمههر بههإ فههي هيههة الوضههوء فهههو واجههب ألن المتقههرر عنههد
األصولين أن األمر بالفعل في القهرهن لذا امتثلهإ النبهي عليهإ الصهالة والسهالم
فعال  ،فونإ يكون امتثالإ لإ في منزلة األمر  ،يعني يكهون مهأمورا بهإ  ،فهأمر
بغسل الوجإ  ،فصفة اسل النبي صلى هللا عليهإ وسهلم لوجههة تكهون مهأمورا
بها  ،ألنها جاءت امتثا للفعل  ،امتثا ل مر  ،وامتثال األمر بالفعل بمنزلهة
 ،يعني بمنزلة المأمور بإ  ،وههذ القاعهدة يسهتعملها العلمهاء با حتجهال علهى
الحكم الواجب بهذ القاعدة  ،في مهواطن كثيهرة فهي الصهالة وفهي الوضهوء "
صلوا كما رأيتموني أصلي " وفي الحج وفي اير ذل .
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ثانيا  :نأخذ كل مورد في اآلية وننظر للهى مها لهإ بهإ صهلة ممها جهاء فهي ههذ
األحادي  ،قال جل وعال  " :يأيها الذين ءهمنوا لذا قمتم للى الصالة فااسلوا
وجوهكم " فأمر جل جاللإ بغسل الوجإ في الوضوء  ،والوجإ ما تحصل بهإ
المواجهة في اللغة  ،وما تحصل بإ المواجهة من الرأس هو من حد الشهعر ،
شعر الرأس  ،يعني للرجل المعتاد الذي لهيس بأصهلع  ،مهن حهد بدايهة الهرأس
في مقدم الوجإ أو في أعلى الوجإ للهى مها استرسهل مهن اللحيهة طهو  ،ومهن
األذن للى األذن عرضا  ،فيدخل في الوجإ في الطهول مهن أعلهى الجبههة للهى
أخر اللحية  ،ويدخل في العرم عرم الوجهإ مهن البيهام الهذي بعهد شهعر
اللحية  ،يعني من بداية السما للى األخر  ،هذا حد الوجإ في اللغة .
هل يدخل في حد الوجإ في اللغة ما ظهر من الفم واألنف األنف والفهم ممها
تحصل بإ المواجهة وهو من الوجإ  ،فهل ما ظهر عند التكلم أو بوابة األنف
هذ التي تظهر  ،هل هي داخلة في الوجإ في اللغة أم
اختلف العلماء في ذل  ،والصحيح أنهها داخلهة فهي اسهم الوجهإ ألنهها تحصهل
بههها المواجهههة  ،وكههذل ممهها يحصههل بههإ المواجهههة بههاطن العينههين  ،البيههام
والسواد  ،وظاهر العينين وهما الجفنان  ،فا جل وعال أمهر بغسهل الوجهإ ،
والوجإ لهإ ههذ الد لهة فهي اللغهة  ،فهنها لالمتثهال ينظهر للهى سهنة النبهي عليهإ
الصالة والسالم في ا متثال  ،كيف امتثل ذل
فجاء في حدي عثمان رضى هللا عنإ  ,أن النبي عليإ الصهالة والسهالم دعها
بوضوء  ،يعني بالماء  ،فغسل كفيإ ثال مرات  ،اسل الكفهين لهم يهذكر فهي
اآلية لهذا سيأتي بعد ذكر ما دلت عليإ اآلية  ،الكالم على اسهل الكفهين وأنهإ
مسهتحب  ،قهال فههي بيهان الوجههإ " ثهم تمضههمم واستنشه واسههتنثر ثهم اسههل
وجإ ثال مرات " هنها ههل المضمضهة وا ستنشهاق ألجهل دخهول جهزء مهن
الفههم فههي الوجههإ  ،فيكههون لذا المضمضههة وا ستنشههاق امتثههال ل مههر فههي اآليههة
فتكون واجبة أو هي خارجة عن الوجإ يعني ما ظهر مهن الفهم واألنهف ,
فيكون الوجإ هو الواجب وهذ تكون مستحبة  ,في تفاصيل يأتي الكالم علهى
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ذل  ,والذي دلت عليإ اآلية كما ذكهرت له مهع د لهة اللغهة أن الوجهإ يهدخل
فيإ هذا كلإ  ,يهدخل فيهإ ههذا كلهإ يعنهي يهدخل فيهإ مها ظههر مهن الفهم واألنهف
ويدخل فيإ ما ظهر من العينان والوجإ بأجمعإ .
فههوذا األحاديه دلههت علههى أن النبههي صههلى هللا عليههإ وسههلم امتثههل بالمضمضههة
وا ستنشاق  ,واسل الوجإ  ,فدل على أن امتثهال اآليهة  ,امتثهال األمهر دخهل
فيإ المضمضة وا ستنشاق واسل الوجإ على النحو الذي ذكهر  ,فيكهون ههذا
القدر واجبا وفرضا من فرائم الوضوء  ,ألنإ امتثهال ل مهر فهي اآليهة وأمها
العينان فهي باطنهمها فونمها دلهت السهنة علهى اسهل ظاهرهمها  ,والسهنة بيهان ,
فلهذا أخرل باطن العين من دخولإ في مسمى الوجإ الذي أُمرنا بغسلإ  ,أمهر
النبي عليإ الصهالة والسهالم بغسهلإ  ,بد لهة السهنة  ,ول فهالجميع يحصهل بهإ
المواجهة .
لذا فقولإ جل وعال " لذا قمتم للى الصالة فااسلوا وجوهكم " هذا أمر
بغسل الوجإ على النحو الذي جاء في سنة النبي عليإ الصالة والسالم .
فوذا نفهم من امتثال األمهر أن اسهل الوجهإ فهرم  ,وأن اسهل مها ظههر مهن
الفم بالمضمضة التي تهدير المهاء فهي داخهل الفهم حتهى يغسهل مها يظههر منهإ ,
وا ستنشاق الذي يدخل للى ما بعد بوابة األنف قليال  ,ههذا يحصهل بهإ اسهل
ما ظهر من هذين العضوين  ,واسل الوجإ بصفة عامة .
فوذا نقول  :حدي عثمان هذا دل على أن اسل الوجإ علهى ههذ الصهفة مهرة
واحدة من فرائم الوضوء ألنإ امتثال ل مهر فهي اآليهة  ,قهال هللا جهل وعهال
بعد قولإ " لذا قمتم للى الصالة فااسلوا وجوهكم " ..
قال " وأيديكم للى المراف " فأمر بغسل اليدين للى المرفقين د لة اآلية علهى
أن الواجب هو اسل اليدين للى المرفقين  ,ولم يذكر هل تقدم اليمنهى أو تقهدم
اليسههرو  ,يعنههي فههي اآليههة و لكههن فههي اآليههة أنههإ قههال " للههى المرافه "  ,فهههل
المرفقان يدخالن في اسم اليدين أم
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اللغة تقتضي أن اليد اسم لهذا العضهو المكهون مهن الكهف والسهاعد والعضهد ,
 .3وعضد  .فمن
 .2وساعد
اليد ثالثة أجزاء في اللغة  .1 :كف
أطراف األصابع للى الكتف هذا يطل عليإ يد في اللغة  ,فجاء في ههذ اآليهة
 ,قههال " وأيههديكم للههى المرافه " فههالمرف داخههل فههي اسههم اليههد لفههة  ,والقاعههدة
اللغوية واألصولية أن الغاية لذا دخلت في المغيَّا فونهها تكهون منهإ  ,فلمها أمهر
هللا جل وعال بأن نغسل للى المراف  ,وكان المرف من اليد لغة دل علهى أن
المرف داخل في الوضوء  ,ولهذا النبي عليإ الصالة والسالم لمها امتثهل ذله
اسل يديإ وأدخل المرفقين في الوضوء حتى شرع في العضد  ,وأمها حهدي
وأدار المههاء علههى مرفقيههإ سههيأتي بيانههإ أنههإ يصههح  .لذا قولههإ جههل وعههال "
وأيديكم للى المراف " امتثلها النبي عليإ الصالة والسهالم  ,ننظهر فهي حهدي
حمران هذا  ,قال " ثم اسل يد اليمنى للى المرف ثهال مهرات ثهم اليسهرو
مثل ذل " هنا تقديم اليمنى على اليسرو هل يُفهم منإ الوجهوب ألنهإ امتثهال
ل مر قال بهذا جمع مهن أههل العلهم ألنهإ ههو األصهل أنهإ امتثهل ذله عليهإ
الصالة والسالم  ,وقال هخهرون " لن تقهديم اليمنهى  " ....واسهتدل أولئه بهأن
اليمنى أيضا واجبة لد لة ا متثهال يعنهي تقهديم اليمنهى علهى اليسهرو واجهب
بد لة ا متثال  ,ولما سيأتي من حهدي " ابهدأوا بميهامينكم " وههذا يهدل علهى
الوجوب ويأتي الكالم عليإ لن شاء هللا تعالى .
وقههال هخههرون  :لن اآليههة دلههت علههى الجمههع بههين اليههدين  ,والجمههع بههين اليههدين
واضح في أنإ يحد منإ بداية اليمنهى و اليسهرو  ,ولهذل قهالوا باسهتحباب
البداءة باليمنى  ,بويجابها  ,ألن هذا يدخل فهي المجمهل الهذي يحتهال ‘لهى
بيان  ,بل قال " وأيديكم للى المراف " واألمر بغسل اليهدين يحصهل ا متثهال
بإ بغسل اليدين سواء قهدمت اليمنهى علهى اليسهرو أو اليسهرو علهى اليمنهى ,
والصواب من ذل  ,أو األظهر من ذل أن تقديم اليمنى على اليسرو واجب
 ,ألن هههذا داخههل فههي القاعههدة ألنههإ امتثههال ل مههر  ,ولمهها سههيأتي مههن حههدي "
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ابدأوا بميامينكم "  ,ولما جاء في حدي أم عطية فهي اسهل الميهت أنهإ قهال "
ابدأن بميامينها وبمواضع الوضوء منها " .
اسل اليد الواجب كما ذكهرت له  ,يبهدأ مهن أطهراف األصهابع للهى المهرفقين
يعني أن المرفقين داخالن  ,أما اسل الكف األول و اسل الكف األول الذي
هو قبل اسل الوجإ فهذا ليس في اآلية  ,ولههذا قهال العلمهاء  :لمها خهرل عهن
اآلية فونإ مستحب  ,يعني لهو بهدأ اإلنسهان بغسهل الوجهإ ولهم يغسهل كفيهإ قبهل
الوضههوء فههال شههئ عليههإ  ,وهههذا يههدل علههى مهها ينبغههي التنبيههإ عليههإ  ,مههن أن
كثيرين يكتفون بغسل الكفين  ,يعنهي فهي األول قبهل الوجهإ عهن اسهل الكفهين
الواجب اللي هو بعد الوجإ يأتي ويبدأ بوضع الماء في كفإ  ,ثم يفيضهإ علهى
ساعد ويتر ظهر الكف  ,وهذا يجز معإ الوضوء فوضهوك يصهح
 ,واسل الكفين األول مستحب والثاني واجب .
لذا فينتبإ أن الواجب في الوضوء وفرم الوضهوء أن تغسهل اليهد كاملهة مهن
أطراف األصابع للى المرفقين  ,بعد الوجإ  ,أما قبل فهذا مستحب .
قال جهل وعهال " وامسهحوا بركوسهكم "  ,قولهإ " وامسهحوا بركوسهكم " أمهر
بالمسههح والمسههح خههالف الغسههل  ,حقيقههة المسههح أن تمههر اليههد علههى الموضههع
مسح رأسإ  ,مسح بدنإ  ,يعني أمر اليد عليإ  ,هنا جل وعال ما قال امسهحوا
ركوسهكم  .ولنمها قههال " امسهحوا بركوسههكم " ود لهة البههاء اقتضهت أن يكههون
مسح الرأس ليس باليد ولنما بالماء الذي عله فهي اليهد  ,ألن البهاء دلهت علهى
ذل  ,ولهذا اآلية أمرت بالمسح  ,وأن يكون المسح بالرأس بواسطة الماء .
لهذا جاء امتثال ذل في السهنة أن النبهي عليهإ الصهالة والسهالم مسهح برأسهإ
واحدة  ,مها مسهح رأسهإ  ,مسهح برأسهإ  ,يعنهي أخهذ مهاء فمسهح برأسهإ  ,هنها
اآلية دلت على وجوب المسح  .هل المسح لجميع الرأس أم لبعضإ
األحاديه التهي فيهها مسهح النبهي صهلى هللا عليهإ وسهلم برأسهإ فيهها أنهإ مسهح
رأسإ بمجموعإ  ,مجموع الرأس  ,وفي بعضها أنإ مسح أول الرأس  ,يعنهي
الناصههية ثههم أكمههل المسههح علههى العمامههة  ,اآليههة فههي د لتههها أن الواجههب مسههح
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جميههع الههرأس  ,أو مجمههوع الههرأس  ,وهههذا هههو الواجههب  ,فههوذا أوجبههت اآليههة
المسح بالرأس وهذا يعم الهرأس  ,والمهراد بهالرأس الشهعر الهذي علهى الهرأس
لن كان  ,نظر العلماء هنا في المسح بالرأس  ,هل يكفي بعم المسح أم
والصواب أنإ يكفي  ,أو األظهر أنإ يكفي  ,بل بد من مسح المجموع
 ,يعني كل شعرة بنفسها  ,ولنما مجموع الرأس  ,يعني يمر يهد التهي فيهها
الماء على الرأس لقبا ولدبارا  ,و يشترط أن يتيقن أو يغلب علهى ظنهإ أن
كل شعرة جاءها ماء  ,ألن د لة السنة دلت على ذله فهوذا دلهت السهنة علهى
أن مسح الرأس واحدة  ,ودلت اآلية على وجوب مسح الرأس واحدة  ,وههذا
ما دل عليإ حدي علي  ,قال " ومسح برأسإ واحدة " وهو فعل ولكنإ امتثال
لآليهة فهدل علههى الوجهوب  ,قههال " ثهم اسهل رجلههإ اليمنهى للههى الكعبهين ثههال
مرات  ,ثم اليسرو مثل ذل " .
الكعب ههو العظهم النهاتئ فهي جانهب الرجهل  ,وثهم اخهتالف كثيهر بهين العلمهاء
مكههان الكعههب للههى هخههر ولكههن المقصههود الههراجح مههن ذله أنههإ العظههم النههاتئ
فيههدخل الكعههب فههي الغسههل  ,والههدليل علههى لدخالههإ هههو مهها ذكرنهها مههن لدخههال
المرف في اليد .
لذا د لة اآلية على فرائم الوضوء دلت عليها السنة  ,وكما شرحت ل فهي
هذا  ,ما زاد عن ذل  ,ما زاد عن د لة اآلية فهو مستحب و يجب فغسهل
الكفهين مسهتحب والتكههرار مسهتحب  ,الزيهادة عههن المهرفقين مسهتحب الزيههادة
عن الكعبين يعني الزيادة عن المرفقين قليل مستحب ليتيقن دخول المرفقين ,
أما مسح الرأس فال يشرع أن يكون أكثر من واحدة .
مسح الرأس فيإ األذنان  ,واألذنان هل هي من الوجإ أم من الرأس
الذي عليإ جمهور أهل العلم أن األذنين من الرأس  ,وقهد جهاء فهي حهدي أن
النبي عليإ الصالة والسالم قال " األذنان من الرأس " وهو حسن لن شهاء هللا
تعالى  ,قد ضعفإ كثير من أهل العلهم وصهححإ هخهرون ألجهل كثهرة طرقهإ ,
وهو حسن في مجموع طرقإ  ,دل علهى أن األذنهين مهن الهرأس يعنهي أنهمها
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يمسههحان  ,وهههذا يههدل علههى أن مسههح األذنههين يكههون كمسههح الههرأس وجههاء فههي
السههنة بيانههإ  ,كمهها فههي حههدي عبههد هللا بههن عمههرو  ,قههال  " :وأدخههل لصههبعيإ
السههابحتين فههي أذنيههإ  ,ومسههح بوبهاميههإ علههى ظههاهر أذنيههإ " يعنههي اإلصههبع
السباحة اللي يشار بها أدخلها في الداخل  ,ثم اإلبهام من الخارل ومسح بإ ,
وهذا القدر مستحب  ,وكيفما مسحت األذن أجزأ  ,ومسهح األذن واجهب ألنهها
من الرأس .
لذا الواجب مسح األذن على أي صهفة كهان  ,والمسهتحب أن تكهون علهى ههذ
الصهفة  ,حههدي عبههد هللا بههن عمههرو هههذا  .مها ذكههرت لكههم درجههة الحههدي فههي
البح قال  :أخرجإ أبو داود والنسائي وصححإ ابن خزيمة .
الحدي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيإ عن جد  ,وهذ الرواية :
عمرو بن شعيب عن أبيإ عن جد مما اختلف فيها العلماء  ,من القديم
منهم من ضعفها با نقطاع  ,ومنهم من صححها ألنإ كتاب ووجهادة  ,ومهنهم
من قال هي حسنة ألن عمهرو بهن شهعيب نفسهإ صهدوق  ,وههذا القهول الثاله
هو األقرب  ,ولهذا قال العلماء  ,من صحح حدي عمرو بن شعيب عن أبيهإ
عن جد  ,حكم على هذا الحدي بالصحة وكل النسهخة بالصهحة وههي نسهخة
مكتوبة  ,وهي من أههم النسها  ,يعنهي التهي كتبهها العلمهاء  ,كتبهها الهرواة فهي
ذل الزمان  ,الزمان األول  ,لما اشتملت عليهإ مهن أحاديه كثيهرة مهمهة فهي
األحكام فهي نسخة ولسنادها حسن  ,واإلسناد للى عمرو بن شعيب صحيح ,
فيكون هذا الحدي حسن أو صحيح عند من يصحح رواية عمرو بهن شهعيب
عن أبيإ عن جد .
قولإ في حدي عبد هللا بن زيد  ,قال  :ومسح رسول هللا صلى هللا عليإ وسلم
برأسإ فأقبل بيديإ وأدبر  ,وفي اللفظ اآلخر بدأ بمقدم رأسهإ حتهى ذههب بهمها
للى قفا  ,وهاتان الروايتان متعارضتان ظاهرا ألن األولهى أنهإ أقبهل أو ثهم
أدبر ثانيا  ,يعنهي مهن المنتصهف أقبهل بهمها ثهم أدبهر و والثانيهة أنهإ بهدأ بمقهدم
رأسإ حتى ذههب بهها للهى قفها ثهم رجهع  ,يعنهي بكلتها يديهإ  ,ثهم رجهع  ,فمهن
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العلماء من قهال  :ههذ سهنة وههذ سهنة  ,يعنهي له أن تبهدأ مهن المنتصهف ثهم
تأتي للى الناصية ثم ترجهع تكمهل  ,ومهنهم مهن قهال  :الجميهع واحهد  ,سهنة
واحدة  ,وأنإ يبدأ بالناصية للى األخير  ,ولنما جاء في حدي عبد هللا بن زيد
 ,قال  :أقبل بيديإ وأدبر  ,تفاك باإلقبال حتهى يبهدأ باإلدبهار  ,فيقهول أدبهر
بيديإ وأقبل  ,والعرب من لغتها أنهها تقهدم مها فيهإ التفهاكل ولن لهم يكهن مقهدما
فعال فيما فيإ العطف بالواو ثهم مسهائل أخهر تتعله بالوضهوء يهأتي بيانهها فهي
األحادي القادمة لن شاء هللا .

 ا ستنثار عند ا ستيقاظ من النوم
 . 34وعن أبي هريرة رضي هللا عنإ  ,قال  :قال رسهول هللا صهلى هللا عليهإ
وسلم  " :لذا استيقظ أحدكم من نومإ فليستنثر ثالثا ,فون الشيطان يبيت علهى
خيشومإ " متف عليإ .
 . 35وعنههإ " لذا اسههتيقظ أحههدكم مههن نومههإ فههال يغمههس يههد ف هي اإلنههاء حتههى
يغسلها ثالثا  ,فونإ يدري أين باتت يد "  ,متف عليإ .
وهذا لفظ مسلم قال  :وعن أبي هريرة رضي هللا عنإ  ,قال  :قال رسهول هللا
صههلى هللا عليههإ وسههلم  " :لذا اسههتيقظ أحههدكم مههن منامههإ فليسههتنثر ثالثهها فههون
الشيطان يبيت على خيشومإ "  ,متف عليإ .
أو  :معنى الحدي :
أمر النبي عليإ الصالة والسهالم لمهن اسهتيقظ مهن منامهإ لهيال أن يسهتنثر ثالثها
وهذا ا سهتنثار لمها أن يكهون قبهل الوضهوء ولمها أن يكهون فهي الوضهوء كمها
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يأتي في األحكام لن شاء هللا تعالى  ،وعلل ذله عليهإ الصهالة والسهالم  ،بهأن
الشيطان  ,وهو شيطان الجن المصاحب لإلنسان يبت على هذا الموطن وههو
الخيشوم  ،الذي هو األنف .
ثانيا  :لغة الحدي :
قولإ " لذا استيقظ " تيقظ هذا يكون بعد منام أو بعد افلهة فهي اللغهة  ،ويكهون
من نوم الليل ونوم النهار جميعا  ،فكل منام بعد يقظة .
قولإ " من منامإ " المراد بالنوم هنا نوم الليل دون نوم النهار  ،ألنإ قهال فهي
أخر الحدي " فون الشيطان يبيت على خيشومإ " والبيتوتة تكون في الليهل ،
فيقال  :بات في الليل وظل في النهار  ،قولإ " فليسهتنثر " ا سهتنثار  ،أصهل
اسههتفعل تكههون للطلههب  ،يعنههي الغالههب فههي اللغههة أن اسههتفعل تكههون للطلههب
واستنثر هي استفعال من النثر  ،ولكن هنا ليس المراد منها طلب هذا الشهيء
 ،ولنما المراد المبالغة في النثر  ،ألنإ من أوجإ اللغهة أنهإ يهزاد السهين والتهاء
في الفعل حتى يكون سداسيا أو خماسيا ألجل تحقيقإ دون نظر للهي أن يكهون
معنا الطلب  ،وهذا لإ أمثلة كثيرة ومنها قول هللا جهل وعهال " واسهتغنى هللا
" استغنى ليس معنا طلب الغنى  ،لنمها اسهتغنى يعنهى انهي انها كهامال  ،أمها
البههاب فهههو اسههتفعل  ,يعنههي للطلههب  ،استسههقى لطههب السههقيا  ،اسههتغا طلههب
اإلااثة  ،استعان لطلب اإلعانة  ،هذا هو الباب المضطرد لكن يخهرل عنهها
 ،يخرل عن هذا الباب أشياء .
فوذا في قولإ " يستنثر " يعني يبالد في ذل أو يتأكد ذل  " ,فهون الشهيطان "
الشههيطان يكههون لمهها هههو بعيههد عههن الخيههر  ،أو بعيههد عههن األخههالق المرضههية
ولهذا يقال للكافر شيطان وللجن شيطان وللفاس شهيطان  ،ويقهال للبعيهد عهن
الخير شيطان  ،فكلمة شيطان  ،مأخوذة مهن الشهطن  ،وههو البعهد والمقصهود
بإ هنا شيطان الجن  ،ألن الظاهر يهدل عليهإ  ،وههو المهالزم لإلنسهان  ،وأمها
اير شيطان الجن فأنإ لهيس كهذل  ،يعنهي لهيس مهالزم  ،قهال " :يبيهت علهى
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خيشومإ " يبيهت  ،البيتوتهإ ههي المكه لهيال  ،والخيشهوم ههو األنهف  ،فكلمهة
خشم ل نف صحيحة لغة والخيشوم أفصح .
ثالثا  :درجة الحدي :
الحدي متف على صحتإ .
رابعا  :من أحكام الحدي :
أو  :دل الحدي على األمهر با سهتنثار ثالثها لمهن نهام لهيال فاسهتيقظ  ،وههذا
األمر اختلف فيإ العلماء  ،هل هو للوجوب أم لالستحباب فقال بعم أهل
العلم  :أنإ للوجوب ألن ظاهر األمر أو األصل في األمر الوجوب وأمر هنا
با ستنثار ثالثا  ،واألمر للوجوب و صارف لإ عن ذل  .والقهول الثهاني
 :لن ا ستنثار مستحب ووجإ د لتإ علهى ا سهتحباب أو وجهإ د لهة الحهدي
على ا ستحباب أنهإ عللهإ بهأن الشهيطان يبيهت علهى خيشهومإ والشهيطان فهي
بيتوتإ  ،هذا مما يسعى المرء إلبعاد  ،لكن ليس مهن جههة النجاسهة فيطههر ،
و من جهة أمر معقول المعنى فيسعى في التطهير والتنقية منهإ  ،ولههذا لمها
علل قولإ " فون الشيطان يبيت على خيشومإ " دل على أن األمر لالستحباب
 ،والراجح من القولين هو األول  ،ألن األصل في األمر كذل  ،و صارف
 ،وما ذكر من الصارف اير معقول المعنهى  ،ولهم يعهد أكثهر أههل العلهم أو
جمهور أهل العلم في الصوارف .
ثانيا  :دل الحدي على أن ا ستنثار يكون بعد ا ستيقاظ " لذا استيقظ أحهدكم
من منامإ فليستنثر ثالثا " هل هذا ا ستنثار قبل الوضهوء أو بعهد الوضهوء
وهل لذا لم يكن يريد الوضوء يجب عليإ ا سهتنثار مطلقها الظهاهر مهن د لهة
الحدي أن ا ستنثار يكون مع الوضهوء  ،لمها قبلهإ أو فهي أثنهاء ا ستنشهاق ،
ود لة ذل على أن الغالب  ،في حال من يستيقظ ليال من منامإ أنإ يستيقظ
للصالة  ،ورعاية الغالب معتبرة في األحكام .
ثالثا  :وهو األخير  ،دل الحهدي علهى أن مصهاحبة الشهيطان وكهل بعيهد عهن
الخير مما ينبغي على اإلنسان أن يجتهد فهي تنزيههإ نفسهإ عنهإ والمبالغهة فهي
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ابعاد  ،وهذا ظاهر من أن ا ستنثار إلبعاد الشيطان عن ههذا الموضهع الهذي
يبيت فيإ  ،فكذل شياطين األنهس وشهياطين الجهن التهي تحتهوش اإلنسهان فهي
فعلإ هذا ما يذكر بأنإ يجتهد في دفع أثر شهيطان الجهن ومقاربتهإ لهإ وتهأثير
عليإ وكذل في دفع أثر شيطان األنس وتحبيذ الشر وتقربيهإ السهوء للمسهلم
.
قال في الحدي الذي بعد  :وعنإ  ،يعني عن أبي هريرة " لذا استيقظ أحدكم
من نومإ فال يغمس يد في اإلناء حتى يغسهلها ثالثها فونهإ يهدري أيهن باتهت
يد " .
أو  :معنى الحدي :
أن النبي عليإ الصالة والسالم أمر بأن أحدنا لذا استيقظ من نومهإ فهال يغمهس
يد في اإلنهاء  ،يعنهي عنهد لنهاء فيهإ وضهوء أعهد للتوضهوء  ،يعجهل بأنهإ
يدخل يد في اإلناء  ،ونها عن ذل عليإ الصالة والسالم وقهال  " :حتهى
يغسلها ثالثا "  ،يعني حتى يكون بالد فهي اسهلها  ،وعلهل ذله عليهإ الصهالة
والسالم بأن النائم يدري اين باتت يد  ،فقد تكون يد باتت في موضع فيهإ
نجاسههة  ،أو قههد يكههون مههس نجاسههة  ،أو قههد يكههون بسههها مههن الشههياطين مهها
بسها  ،وا حتما ت كثيرة  ،لهذا أمر عليإ الصالة والسالم بالغسهل ثالثها ،
ونهى عن أن يُغمس في اإلناء حتى تغسل اليد .
ثانيا  :لغة الحدي :
قولإ  " :من نومإ " المراد بإ نوم الليل  ،لد لة قولهإ  " :يهدري أيهن باتهت
يد " في أخر الحدي  ،كما قدمت ل في البيتوتة تكون في الليهل  ،قولهإ " :
يغمههس " الغمههس لدخههال خفيههف  ،امههس يعنههي أدخههل الشههيء بخفههة وخفههاء
ولهذا وصفت اليمين التي هي كذب بأنها يمين اموس ألنهها تغمهس صهاحبها
يشهعر بخفهة وههو ينتبهإ لهذل
في النار  ،يعني تدخل صاحبها مهن حيه
تغمس صاحبها في النار .
ثالثا  :درجة الحدي :
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ذكر أنإ متف عليإ وهذا لفظ مسلم .
رابعا من أحكام الحدي :
الحدي فيإ النهي عن امس اليد فهي اإلنهاء المحصهور فهي المهاء قبهل اسهلها
ثالثا وهذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة قو ن ألهل العلم  ،مهنهم مهن
ذهب للى التحريم ومنهم من ذهب للى الكراهة  ،أما التحريم فدليلإ ظاهر ،
ألن النهي عن الغمس نهي  ،والنهي لذا لم يصرفإ صارف فهو للتحريم .
القههول الثههاني  :أنههإ للكراهههة  ،قههالوا  :والصههارف للنهههي مههن التحههريم للهههى
الكراهههة أنههإ أدب أو  ،واألدب مههن الصههوارف والنجاسههة ألجلههها نهههي عههن
ذل لقولإ " يدري أين باتت يهد "  ،والنجاسهة مظنونهة ليسهت متيقنهة  ،و
يجههب الغسههل وعههدم الغمههس مههن شههئ مظنههون النجاسههة  ،ولنمهها لذا تحققههت
النجاسة وجب الغسهل  ،واألظههر مهن القهولين ههو الثهاني  ،وههو أن ههذا مهن
جهههة يعنههي األمههر بغسههل اليههدين وعههدم لدخالهمهها إلنههاء مههن جهههة ا سههتحباب
والنهي عن امس اليد في اإلناء من جهة الكراهة ألن ما عله عليهإ الحهدي
مظنهون ايههر متحقه أو ايههر متههيقن التحقه والوجههوب يتعله بمهها لههم يكههن
متيقنا النجاسة فيإ .
الثاني  :قولإ  " :حتى يغسلها ثالثا " من قهال بوجهوب الغسهل  ،قهال بوجهوب
اسلها ثالثا والعدد للمبالغة في التعبد .
وعلههى القههول الثههاني  ،وهههو أن األمههر هنهها أو التعليه بالغسههل بعههد النهههي أنههإ
لالستحباب  ،قال  :لن الثال هنا مبالغة في ا ستحباب  ،فلو أكتفهى بمهرة أو
مرتين حصل المراد ألجل التنزيإ .
ثالثا  :قولإ  " :فونإ يدري أين باتت يد " نظر العلماء في التعليل ههذا مها
المراد من " يدري أين باتت يد " هل هو ألجهل أن يهد قهد تكهون مهثال فهي
مواضع من بدنإ نجسهة ويالبهس النجاسهة  ،وههو ألمهر ايبهي يعلهم ممها قهد
يكون من مالبسة الشيطان لليد أو نحو ذل
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من أهل العلم من علل " يدري أين باتت يد " فيحتمل أن يكهون باتهت فهي
النجاسة  ،ومنهم من علل بالثاني بمالبسة الشيطان .
والصههحيح أنههإ يجههزم بهههذا و بهههذا  ،ولن كههان مههن المحققههين مههن أهههل
العلههم  ،كالشههافعي وايههر  ،رأوا األول وهههو أنههإ ألجههل مظنههة النجاسههة لكههن
ألجل رعاية حال العرب وأنهم كانوا ينهامون ولهيس علهيهم سهراويالت فربمها
ادخلوا يدهم في مواضع قد تالبس النجاسة من أبدانهم  ،وكهان الغالهب علهيهم
ا ستجمار استعمال المهاء  ،ولكهن ههذا لهيس بظهاهر فهي كهل حهال  ،ولههذا
نقول  :لن الحدي لم يحدد الصفة بل قال  " :يدري أين باتهت يهد " وههذ
لها احتما ت كثيرة  ،فيبقى الحدي على احتمال .
 . 36وعن لقيط بن صبرة رضى هللا عنإ  ،قال  ،قهال رسهول هللا صهلى هللا
عليإ وسلم  " :أسبد الوضوء وخلل بين األصابع وبالد في ا ستنشاق
ل أن تكون صائما " أخرجإ األربعة  ،وصححإ ابن خزيمة .
ألبي داود في رواية  " :لذا توضأت فمضمم " .
قال وعن لقيط بن صبرة رضى هللا تعهالى عنهإ  ،قهال  :قهال رسهول هللا عليهإ
الصهههالة والسهههالم  " :أسهههبد الوضهههوء  ،وخلهههل بهههين األصهههابع  ،وبهههالد فهههي
ا ستنشاق ل أن تكون صائما " أخرجإ األربعة  ،وصححإ ابن خزيمة .
وألبي داود في رواية  " :لذا توضأت فمضمم " .
أو  :معنى الحدي :
النبي عليإ الصالة والسالم أمر لقيط بن صبرة بعدة أوامر  ،ومنهها أنهإ أمهر
بوسههباغ الوضههوء  ،وهههو لكمههال الوضههوء ولتمههام تعمههيم المههاء علههى العضههو
المراد ولتمام اسلإ  ،أو لتمام المسح على الرأس  ،وأمر أيضا بالتخليل بين
األصهههابع بهههين أصهههابع اليهههدين أو أصهههابع الهههرجلين  ،وأمهههر بالمبالغهههة فهههي
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ا ستنشاق أن يستنش ويبالد فهي ذله فهي أن يهدخل المهاء للهى هخهر منخريهإ
يتأذو من ذل  ،ل في حالة أن يكون صائما فونإ يبالد ألجهل أن
بحي
يدخل الماء للى الجوف  ,وفي الرواية الثانية أو فهي زيهادة أبهي داود  :أنهإ
أمر أيضا لذا توضأ أن يتمضمم .
ثانيا لغة الحدي :
" أسههبد " اإلسههباغ فههي الوضههوء أو اإلسههباغ بعامههة فههي اللغههة معنهها اإلتمههام
واإلكمال  ،كما قال جهل وعهال " وأسهبد علهيكم نعمهإ ظهاهرة وباطنهة " يعنهي
أتمها وأكملها .
فوسباغ الوضوء يعني لتمام الوضوء  ,ولكمال الوضوء على المهوطن  ,علهى
الموضع بتعميم المهاء علهى كهل العضهو ،وههذا يعنهي أن اإلسهباغ كمها سهيأتي
لتمام واجب  ،قهال " خلهل بهين األصهابع " التخليهل ههو أن يكهون الشهيء بهين
شيئين فيتخللهما يعني يكون بينهما  " ،خلل بين األصابع " يعنهي اجعهل شهيئا
يتخلل األصابع  ،يعني هذا د لة خلل لغة .
قال " بالد في ا ستنشاق " المبالغة هي الزيهادة فهي الشهيء عهن الحهد األدنهى
أو الحد المجز منإ للى ما هو أبلد منإ  ،للى ما ههو أكثهر منهإ  ،بهالد يعنهي
زد في ا ستنشاق عن أدنى الحد للى ما هو أكثر منإ  ،يعني بجذبإ للهى هخهر
المنخرين .
الرواية الثانية  " :لذا توضأت فمضهمم " المضمضهة فهي اللغهة لدارة المهاء
في الفم  ،وهذ د لتها في اللغة  ،لذل كرر العرب أو كررت اللغة الحهرفين
المههيم والضههاء مضههمم  ،مههيم وضههاد وبعههدين ليههش مههيم وضههاد  ،لمناسههبة
تكرير الماء أو لدارتإ بين مكان وهخر في الفم  ،فثم مناسبة ما بين اللفظ ومها
بين معنا والمضمضة معروفة .
ثالثا  :درجة الحدي :
الحدي أخرجإ األربعة يعني أصحاب السنن  ،يعني أبا داود والترميهذي فهي
جامعإ والنسائي وابن ماجإ وابن خزيمة  ،قال  :وصهححإ ابهن خزيمهة وههذا
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الحدي حدي لقيط لسناد صحيح  ،وصححإ جمع كثير من أههل العلهم وههو
حجة في مسائل  ،ولكن لإ ألفاظ كثيرة اير هذ  ،من األلفهاظ مها فيهإ مخالفهة
وما فيإ زيادة  ،فأصل هذ الكلمات األربع بوسناد صحيح أحيانا فهي بعضهها
زيادات  ،ولذل زيادة أبي داود  ،لذا توضهأت فمضهمم رجالهها ثقهات " لذا
توضهههأت فمضهههمم " رجالهههها ثقهههات  ،وبعهههم أههههل العلهههم حكهههم بشهههذوذها
لمخالفتها الروايات الصحيحة في ذل ألن رواية أبي داود خالفت رواية بقيهة
أصحاب السنن  ،والظاهر أنها من المزيد  ،يعنهي ممها زاد الثقهات  ،فمها دام
أن اإلسناد رجالإ ثقهات  ،وههذ الزيهادة لهيس فيهها مخالفهة فههي زيهادة مقبولهة
فيحكم بها  ،ولهذا الظاهر أن هذ صحيحة وليست بشاذة .
رابعا من أحكام الحدي :
الحههدي دل علههى وجههوب اإلسههباغ أو قههال" أسههبد الوضههوء " واإلسههباغ لههإ
درجتان
 .2درجة مستحبة
 .1درجة واجبة
أمهها الواجبههة  :فهههي مهها يههدخل فههي معنههى اإلسههباغ لغههة وهههو اإلكمههال ولتمههام
الوضوء على ما أمر هللا جهل وعهال  ،يعنهي بالقهدر المجهز  ،فمهن أتهم لدارة
المههاء علههى العضههو فقههد أسههبد  ،لههذل اإلسههباغ واجههب  ،وهههو تعمههيم العضههو
بالماء على العضهو تعمهيم الوجهإ بالمهاء  ،لسهباغ تعمهيم اليهد بالمهاء يعنهي فهي
جميع أجزائها هذا لسباغ وهذا لسباغ واجهب  ،أمها الد لهة علهى وجوبهإ اآليهة
بأنإ بد من التعميم حتى يخرل من األمر  ،يعني من عهدة األمر  ،ثم د لهة
أسبد الوضوء .
الدرجة الثانية  :اإلسباغ المستحب  ،وههو أن يكهرر الوضهوء فيكملهإ ويتممهإ
باثنتين وبثال ونحو ذل فهذا مستحب .
ثانيا  :قال " خلل بين األصابع " فأمر بالتخليل  ,والتخليل بهين األصهابع قهدر
زائد على ما جاء في اآلية  ،ولهذا قال العلماء  :لن التخليل بين األصابع هنها
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أمر بإ فيُحمل على ا ستحباب ألنإ عما أمر بإ في اآلية  ،فاآليهة فيهها تعمهيم
العضو بالغسل  ،والتخليل صفة زائدة  ،فيكون التعمهيم بالمهاء والتخليهل يزيهد
عليإ  ،ولذل حمل األمر هنا على ا سهتحباب علهى الوجهوب  ،ومهن أههل
العلههم مههن قههال بههالوجوب لكنههإ قههول لههيس بظههاهر ولههيس بقههول الجمهههور ،
والتخليل اختلف فيإ العلماء على ثالثة أقوال :
األول  :أن التخليل بين األصابع واجب .
الثاني  :أنإ مستحب .
الثال  :أنإ يستحب .
والقول األول ليس بصهحيح لمها ذكهرت له مهن الهدليل علهى أنهإ خهارل عهن
معنى اآلية  ،أو عن ما دخل في اآلية  ،واألخير أيضها أنهإ يسهتحب وههذا
أيضا ضعيف  ،ألن السنة ثبتت بإ  ،وما دام أن السنة تثبت بإ فهو مشهروع
 ،و تعارم السنة بأقوال من لم تبلغإ السنة من أههل العلهم  ،فهوذا الصهحيح
أن التخليل بين األصابع مستحب  ,ما صفة التخليل
جاء في الحدي الصهحيح أن النبهي عليهإ الصهالة والسهالم خلهل بهين أصهابعإ
بأن أتى بالخنصر من يد اليسرو فدل بإ بهين أصهابع رجليهإ  ،فههذ الصهفة
هي السنة في التخليل  ،أن يأتي بالخنصر فيدل بإ بين أصهابع رجليهإ وههذا
فيإ مبالغة في ليصال الماء ومبالغة في التنظيف تنظيف ما بين األصهابع ألن
مهها بههين األصههابع عرضههة للههروائح الكريهههة  ،و جتمههاع الههدرن واألوسهها ،
والنبههي عليههإ الصههالة والسههالم هههو الكامههل فههي تطهههر ونظافتههإ عليههإ الصههالة
والسالم وطيب ريحإ وبدنإ .
أمهها أصههابع اليههدين فصههفة التخليههل فيههها  ،أن يههدخل أصههابع لحههدو اليههدين فههي
األخرو وهكذا  ..ويكفي بالتخليل  ،يعني يجعل بعضها على بغم هكذا .
ثالثا  :قهال  " :وبهالد فهي ا ستنشهاق " بهالد فهي ا ستنشهاق  ,ا ستنشهاق كمها
ذكرنا ل سابقا  ،أهل العلم اختلفوا فيإ على قولين :
 .2ومنهم من قال باستحبابإ .
 .1منهم من قال بوجوبإ
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القائلون بوجوبإ احتجوا بما ذكرت له أن النبهي صهلى هللا عليهإ وسهلم امتثهل
اآليههة وكههان فههي امتثالههإ أنههإ استنش ه  ،وا ستنشههاق ألجههل ليصههال المههاء للههى
ظاهر األنف للى ظاهر بوابة األنف  ،وهذا يدخل في اسم المواجهة يعني في
اسم الوجإ  ،أو في مسمى الوجإ  ،يدخل في مسمى الوجإ .
والقههول الثههاني  :أنههإ لالسههتحباب  ،ا ستنشههاق  ،وذله ألنههإ خههارل عمهها دلههت
عليإ اآليهة  ،والصهواب أو الصهحيح مهن القهولين  :أن ا ستنشهاق واجهب بمها
ذكرنا ل من األدلة  ،المبالغهة فهي ا ستنشهاق التهي أمهر بهها هنها  ،قهدر زائهد
عما جاء في اآلية  ،ولههذا نقهول  :المبالغهة ههي جهذب المهاء للهى هخهر األنهف
ومعلوم أن ما زاد عن بوابة األنف  ،عهن بوابهة المنخهرين  ،مها زاد عنهإ فهال
يدخل في اسم أو في مسمى الوجإ  ،ولذل يكون ما زاد مستحبا واجبا
ليجاب لدليلين :

فوذا المبالغة ولن كان المأمور بها هنا فهو أمر استحباب
األول  :ما ذكرتإ ل .
الثاني  :أنإ قال  " :ل أن تكون صائما " فلما عل ذل بهأن الصهائم يبهالد
فلو كانت واجبة لكان ا ستنشهاق والمبالغهة فيهإ واجهب مسهتقل  ،فيجهب عليهإ
أن يبالد ويتوقى  ،فلما كان الصيام مانعا مهن المبالغهة  ،دل علهى أن المبالغهة
ليست واجبة .
الرابههع  :قولههإ  " :لذا توضههأت فمضههمم " فيههإ علههى القههول بصههحة هههذ
الرواية فيإ األمر بالمضمضة والعلماء لهم فيها قو ن من وجوب واستحباب
 ،كالقولين في ا ستنشاق  ،وكالدليل على ا ستنشاق  ،فما قلنا في ا ستنشاق
يقال في المضمضة .
 .37وعن عثمان رضى هللا عنإ  ،أن النبي صهلى هللا عليهإ وسهلم كهان يخلهل
لحيتإ في الوضوء  .أخرجإ الترمذي وصححإ ابن خزيمة .
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قال  :وعن عثمان رضى هللا عنإ  ،أن النبي صلى هللا عليإ وسلم كان يخلهل
لحيتإ في الوضوء  .أخرجإ الترمذي  ،وصححإ ابن خزيمة .
أو  :معنى الحدي :
أن النبي عليإ الصالة والسالم لذا توضأ خلل بين لحيتإ بأن يدخل الماء للهى
الداخل  ،حتى تمس أطراف الجلد يعني مهن تحهت اللحيهة بيهد اليمنهى يهدخلها
حتى تمس أطراف الجلد  ،أو من الخارل يخللها هكذا .
ثانيا  :لغة الحدي :
التخليل كما ذكرت ل في معنى خلهل بهين األصهابع  ،أنهإ لدخهال الشهيء بهين
الشيء  ،والمقصود  :لدخال األصابع بين شعر اللحية .
ثالثا  :درجة الحدي :
ذكههر الحههافظ هنهها  :أن حههدي التخليههل أخرجههإ الترمههذي وابههن خزيمههة فههي
صحيحإ  ،وأن ابن خزيمة بويراد لإ في صحيحإ صححإ .
وأحادي تخليل اللحية جاءت من طرق متنوعهة  ،والعلمهاء  ،علمهاء الحهدي
كأحمههد وابههن معههين وفحههول األئمههة  ،اختلفههوا فههي أحاديه التخليههل  ،فههأكثرهم
أكثر أئمة الحدي وأئمة النقد  ،على أنإ يثبت فهي تخليهل اللحيهة شهئ وأن
األحاديهه فههي تخليههل اللحيههة ضههعيف و يصههح منههها شههئ ولن تعهههددت أو
تنوعت يعني الطهرق  ،وقلهة مهن أههل العلهم مهن رأوا أن الطهرق تجبهر ذله
وأنها تكون حسنة أو صهحيحة  ،ولهذل أورد ابهن خزيمهة حهدي التخليهل فهي
صحيحإ  ،وأشار للى ذل الحافظ في قولإ  :وصححإ بن خزيمة و األظههر
عندي من الرأيين أو من ا جتهادين هو األول  ،وههو أن أحاديه التخليهل
يصههح منههها شههئ  ،وأن تعههددها يجبههر الضههعف الههوارد فيههها  ،فهههي مهها بههين
مضطربة وضعيفة  ،ضعيفة اإلسناد وبعضهها فيهإ نكهارة وضهعف شهديد ومها
شابإ ذل فال يصح في تخليل اللحية شئ .
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رابعا  :من أحكام الحدي :
دل الحههدي عنههد مههن صههححإ علههى أن وحتههى عنههد مههن ضههعفإ لمههن يحههتج
بالضعيف في بعم األحكام  ،دل علهى أن السهنة أن اللحيهة تخلهل  ،ومهوطن
تخليها بعد الفراغ من اسل الوجإ  ،فيخللها  ،يعني يجعل الماء يتخلل اللحيهة
 ،لما من الظاهر ولما من الباطن  ،وأوجب طائفة قليلة من الفقهاء في بعهم
المذاهب  ،أوجبوا التخليل قالوا  :ألن األصل أن يغسل الوجإ لذا لم يكهن فيهإ
لحية  ،وهو يخلل حتى يمس بأصابعإ أطراف ما يجب لو لهم يكهن لهإ لحيهة ،
وهذا القول فيإ كما ترو ارابة في السياق والعرم والتصور  ،لهذا ضهعفإ
عامة أهل العلم  ،أو أكثر أهل العلم .
فوذا نقول  :تخليل اللحية علهى الصهحيح تثبهت فهي مشهروعيتإ سهنة  ،فونمها
الواجب في اللحية أن يغسل ما ظهر منها  ,الظاهر مها ظههر منهها يغسهلإ مهع
الوجإ فيسهيل المهاء علهى وجههإ  ،ومها أسترسهل مهن لحيتهإ  ،وجوانهب لحيتهإ
أما باطن اللحية خاصة لمن لهم لحية كثيفة فانإ يمكهن أن يهدخل المهاء للهى
داخلها فلهذا الواجب هو هذا القدر  ،وأما التخليل فال تثبت مشروعيتإ .
 .38وعن عبد هللا بن زيد قال  :لن النبي صلى هللا عليإ وسلم أُتهى بثلثهي مهد
 ،فجعل يدل ذراعيإ  .أخرجإ أحمد وصححإ ابن خزيمة .
قهال  :وعهن عبهد هللا بهن زيهد رضهى هللا تعهالى عنهإ أن النبهي صهلى هللا عليهإ
وسلم أُتى بثلثي مد  ،فجعل يدل ذراعيإ  .أخرجإ أحمد وصححإ ابن خزيمة
.
أو  :معنى الحدي :
أن النبي عليإ الصالة والسالم ألجل رعايتإ لجانب عهدم اإلسهراف وا كتفهاء
بالقليل في أمور كلها  ،فأنإ يتوضأ بالماء القليل  ،حتى لنإ توضأ بماء يبلهد
ثلثي مد  ،ومن المبالغة فهي ا كتفهاء بههذا القليهل  ،أنهإ لمها توضهأ جعهل يهدل
ذراعيإ بالماء .
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ثانيا  :لغة الحدي :
قولهإ مهد  ،المهد كيهل معهروف عنهد النههاس فهي ذله الزمهان وفهي ههذا الزمههان
وسمي مهدا ألنههم كهانوا يملئهون اليهدين مهن الطعهام  ،وجعلهوا اليهدين المعتهادة
يعنههي الكفههين  ،جعلوههها مقياسهها لكيههل معلههوم  ،فيمدونههإ للههى المشههتري للطعههام
فسمي ما يم الكفين من الطعام  ،سمي مدا ألنهإ تمهد بهإ الكفهان  ،ولههذا قهال
الفيههروز أبههادي فههي كتابههإ المشهههور فههي اللغههة  ،القههاموس المحههيط  ،القههاموس
الوسيط  ,فيما تفرق من كالم العرب شماطيط  ،قال  :وقد جربت ذل بنفسي
 ،لما تكلهم عهن أن المهد فهي أصهلإ  ،وههو مهد اليهد  ،وقهال  :وقهد جربهت ذله
بنفسي فوجدتإ صحيحا  ،يعني أن المد كيل لما يم كفي الرجل المعتدل  ،ثم
ُجعل في وعاء مخصو وجعل ربع الصاع  ،فالصاع أربعة مهن األمهداد ،
والمد هو ما يم كفي الرجل المعتهدل  ،فهالنبي عليهإ الصهالة والسهالم توضهأ
بماء ثلثي مد  ،يعني تصور الرجهل المعتهدل اللهي يمه كفيهإ مهن المهاء  ،ثلثها
كفههي الرجههل المعتههدل كفتهها النبههي صههلى هللا عليههإ وسههلم فههي الوضههوء  ،وكههان
عليههإ الصههالة والسههالم كمهها سههيأتي أن شههاء هللا تعههالى فههي األحكههام أنههإ كههان
يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع  ،والمقصود ههو معنهى المهد فهي اللغهة وههو مها
ذكرتإ ل هو كيل وهو ربع الصاع وهو كيل و ليس بوزن .
يدل ذراعيإ والدل هو الفر  ،والهدل فهي اللغهة الفهر  ،كمها قهال هللا جهل
وعال " أقم الصالة لهدلو الشهمس للهى اسه الليهل " يقهال للشهمس دالكهة لذا
أحدثت الدل في عيني الناظر  ،فأقيم الشيء أو ا سم مقام السبب فقيل دلو
الشههمس لذا كههان يسههبب الههدل  ،والنههاظر للههى الشههمس فههي الههزوال وهههو أشههد
الشمس يدل عينيإ  ،والمقصود أن الدل معنا الفر  ،فمعنى يدل ذراعيهإ
يعني يفر الماء على ذراعيإ  ،والهذراع فهي اللغهة اسهم لجهزء مهن اليهد  ،مها
بين الكف للى العضد  ،وهو الساعد .
ثالثا :درجة الحدي :
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الحدي روا اإلمام أحمد وابن خزيمة وجماعة  ،وهو حدي صحيح لسناد
صحيح وصححإ كثير من أهل العلم .
رابعا  :من أحكام الحدي :
دل الحدي على أن المشروع أن يقتصهر المهرء فهي الوضهوء علهى مها يكفهي
وأن اإلسراف فهي الوضهوء منههي عنهإ  ،والنبهي عليهإ الصهالة والسهالم كهان
يكفيإ ثلثا المد  ،واالهب أحيانهإ عليهإ الصهالة والسهالم أنهإ كهان يتوضهأ بالمهد
كما جاء في الحدي الصحيح  ،أنإ عليإ الصالة والسالم كان يغتسل بالصاع
ويتوضأ بالمد  ،وهذا االب حال النبي عليإ الصالة والسالم أنهإ كهان يتوضهأ
بالمهد كمهها جههاء فههي الحهدي الصههحيح أنههإ عليههإ الصهالة والسههالم كههان يغتسههل
بالصاع ويتوضأ بالمد  ،وهذا االب حال النبي عليإ الصالة والسالم  ،ولههذا
قال بعهم التهابعين للصهحابي  :لنهإ يكفهي  ،فقهال  :قهد كهان يكفهي مهن ههو
أوفى شعرا من  ،ولهذا اإلسراف في الوضوء اإلسراف في اسهتعمال المهاء
في الوضوء منهي عنإ  ,وقد جاء في المسند مهن حهدي سهعد أن النبهي عليهإ
الصالة والسالم قهال  " :تسهرف فهي الوضهوء ولهو كنهت علهى نههر جهار "
أو " تسههرف فههي المههاء ولههو كنههت علههى نهههر جههار " ولسههناد ضههعيف لكههن
يصلح لالستشهاد بإ في مثل هذا .
وأيضا جاء في الحدي الثابت " سيكون قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء
"  ،وا عتداء في الطهور منإ المبالغة و اإلسهراف فيهإ  ،فهوذا السهنة ا كتفهاء
بالقليل  ،وأ يدخل المرء على نفسإ المبالغة فهي التعبهد بشهيء مها جهاءت بهإ
السنة  ،وقد يفضي ذل للى الوسواس .
ثانيهها  :مههن أحكههام الحههدي أن دلهه الههذراع سههنة  ،ألن النبههي عليههإ الصههالة
والسههالم دلهه ذراعيههإ  ،ومثلههإ الرجههل  ،فتههدل الههذراعان وتههدل الههرجالن
والغرم من الدل ليصال الماء للهى جميهع أجهزاء العضهو  ،فهوذا كهان المهاء
قلههيال  ،فاسههتعمالإ قههد ينبههو عههن العضههو ويههذهب ويبقههى بعههم األجههزاء فههي
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العضو يصهلها المهاء  ،فهوذا دلكهت وصهل المهاء للهى جميهع األجهزاء  ،فمهع
الدل يصلح استخدام القليل من الماء .
الثال  :أن الذي جاء وصح  ،أن النبي عليإ الصالة والسالم كمها ذكهرت له
توضههأ بمههد وبثلثههي مههد  ،وأمهها مهها جههاء فههي بعههم الروايههات أو ذكههر بعههم
العلماء أنإ توضأ بثل مد فليس لإ أصل  ,يعنهي توضهأ بثله مهد  ،فلهيس لهإ
أصل في السنة .
نكتفي بهذا القدر  ،وكنت همل في الحقيقة أني هخذ أكثر من هذا لكن على كهل
حال يأتينا لن شاء هللا البقية  ،وفقكم هللا لما فيإ رضا .
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