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 الرحيم الرحمنبسم هللا 

 

لهه الحمهد كلهه هن  يه   بكل لسان ، المثنى عليه بكل جنان ، المحمودهلل  الحمد

ومن علينا بالفقه في الدين ، واتباع سنة سيد المرسلين ،  ،لنا من همرنا رشدا 

علينها كثيهراً، وىهلى هللا وسهلم وبهار  علهى نبينها  هنعهمفله الحمد كثيراً ، كما 

ً وىحبه وسلم  محمد وعلى آله  مزيداً . تسليما

 بعد .....  هما 

وعال هن يجعلني وإيا  ممن إذا هعطهى شهكر وإذا هبتلهي ىهبر  جلهللا  ف س ل

جههل وعههال فههي  ههذ  السههاعة المباركههة هن    هسهه لهوإذا هذنههب هسههت،فر ، كمهها 

هنفسنا ، اللهم ثبت العلم في إلى فيه  يكلنايحرمني وإياكم فضل العلم ، وهن   

العلهم الهذت تحبهه وترضها  إنه   يحملوناجعلنا ممن  بنا ، ونور بىيرتنا ,قلو

       . سميع قريب

التههي ينب،ههي لطالههب العلههم هن يعتنههي بههها ، العنايههة بكتبههه   المسهها لإن مههن  ثههم

الزمان جداً وكثرتها هذ بت عنهد كثيهرين حسهن العنايهة   ذاوالكتب كثيرة في 

 ة لكن من ه مها :مختلف بالكتاببها ، وهوجه العناية 

والكتابة على الكتاب ، ف رى كثيراً مهن طلبهة العلهم مهن    بالتعليق. العناية 1

الكتههاب و وكيهه  يكتههب الفوا ههد علههى نسههخته ، ممهها  علههى بحشههييحسههن كيهه  

يقره  في كتاب ويبحثه ويريهد هن يعلقهه  ممايسمعه من المعلم هو من العالم هو 

نسخته ليبقى لهه ذله  إذا هراد  علىكتب على نسخته ، و  ش  هنه مما علق و

ً الرجوع إليه استذكاراً هو هراد الرجوع إليه حفظاً   . ودرسا

رحمه هللا وغير  من ه مة ه ل الحديث والعلهم والسهنة نههوا فهي  هحمد واإلمام

احتها  إليهه فهي  إذانهه هنهوا هن يكون الخط ى،يراً بحيث  ،الكتابة عن هشياء 

، و هذا نجهد  كثيهراً فهي بعهع التعهاليق علهى  راءتههقزمن ي تي   يتمكن من 

رجههع إليههه هن يحتههى إذا هراد  الكههالمالكتههب ، تجههد هنههه يلىهه،ر الخههط ويههر  

  يحسهن يقهره  بعضهمىار عند  ىعوبة في استخرا  ما كتب  و حتى إن 
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فهي الكتابهة إذا هراد خطه ، وألجل ى،ر الخط ، كهذل  نههي عهن ا سهتعجال 

قد ير للعالم فإنه   يستعجل في الكتابة ألن ا ستعجال هن بحشي هو يكتب تقر

ه بعههع الشههيء ، ولهههذا األنسههب مههن هن يكتههب علههى تههيفو وقههديلبههدل الكههالم 

خاىة يكتب فيها بسرعة ما شاء ، ثهم  كراسةالكتاب مباشرة ، هن يكون معه 

علهى نسهخته مهن الكتهاب ،  فيجعلههابعد ذل  ينتخب فا دتها كتعليق وتحشية ، 

  يطلههق فيقههول  وهنآلداب فههي التعليههق هن ينسههب التعليههق إلههى قا لههه ، ومههن ا

كذا هو يذكر  يقولمثالً : قال فالن كذا هو سمعت فالناً من العلماء هو المشايخ 

وهشهبا   ،الكالم ثم يجعل في آخر  يقهول : انتههى مهن كهالم مهثالً شهيخنا فهالن 

الم آخر وعلهى عهالم ثالهث نه قد يقره الكتاب على عألذل  ،  ذا يميز القول ، 

فيحرر  ويحشيه على الكتهاب حتهى   يمتهز  الكهالم بهين  اوقد يقره  و بحث ،

 وفهيفي توجيههها  العلماء معرفة للقا ل ، والمسا ل قد يختل   دون ذا و ذا 

ً  وفي حسن ا ستد ل فينب،ي هن يتعا د كل قول إلهى قا لهه . لها التعليل  هيضها

يعتني بهها فهي الكتابهة علهى كتابهه هن تكهون الكتابهة  التي ينب،ي هن اآلدابمن 

  إلى هسفل ، وهن يعتني بذكر الموضع الهذت يريهد التعليهق  الكتابإلى هعلى 

إلى هعلى   إلى هسفل انه مهثالً اآلن عنهد  فهي البلهوغ  بالكتابةعني نعليه ، و

ث فا ههدة علههى حههديث فيكههون الكتابههة مههن  ههذا الحههدي مههثالً إذا هرادت هن تكتههب 

فإنه    تهدرت مهاذا سهي تي مهن الكهالم  هسهفلهعلى الىفحة ، هما الكتابهة إلهى 

وكذل  التحشهية علهى كتهاب  ،على الحديث اآلخر ، وعلى الحديث الذت بعد  

هو هىهههول هو فقهههه إلهههى آخهههر العلهههوم ، لههههذا ذكهههر علمهههاء الحهههديث فهههي نحهههو 

هها ، فلعلكهم عظيمهة ينب،هي العنايهة ب آدابفي كيفية الكتابهة  ذكهروا  المىطلح

في كتهب المىهطلح ألنهها مهن اآلداب المهمهة ، وكلمها اعتنيهت  إليهاترجعون 

 وبالكتابة عليه كلما نفع  في وقت الحاجة . حواشيهببالكتاب الذت مع  

 ً هن يعتني طالب العلم ب ن تكون كتابته علهى نسهخة ىهحيحة  اآلدابمن  هيضا

ا  هو معتنهى بهه ومنهه مها في هيهدت النهام منهه مه الكتب، واليوم الموجود من 

عن النسخة  ذ  مثالً في البلوغ ، إيش  يس لليم معتنى به ، ولهذا ينب،ي هن 
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مها هفضهل طبعهة لهه  المرقظهة ،  الزنادقهةهفضل نسخة فيهه ، مهثالً الهرد علهى 

المعتني بالعلم والكتب مهن  فيس لو السليمة هو الحسنة ،  إيش اهنسب طبعة له

وتكههون  جيههدة  محىههالً لنسههخة ىههحيحة هو طههالب العلههم ، ويكههون بعههد ذلهه

 تعاليقه عليها محفوظة عند  لوقت الحاجة .

 تستخرجون ما غاب من الفوا د هو من اآلداب مما ذكر . ولعلكمإشارة   ذ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 قال المىن  رحمه هللا تعالى : وعن عبد هللا بن زيد رضي هللا عنه .

وسلم ي خذ ب ذنيه ماء غير الماء الهذت  عليه هللا. عنه هنه رهى النبي ىلى 39

البيهقي ، و و عند مسهلم مهن  هذا الوجهه لفهظ : ومسهح  هخرجههخذ  لرهسه . 

 المحفوظ .  و وبرهسه بماء غير فضل يديه . 

: وعنه , يعني عن عبد هللا بن زيد , هنهه رهى النبهي ىهلى هللا  هللارحمه  قال

الهذت هخهذ  لرهسهه . هخرجهه البيهقهي . و هو مهاًء غيهر  ألذنيهعليه وسلم ي خذ 

: ومسهح برهسهه بمهاء غيهر فضهل يديهه . و هو  بلفهظعند مسلم من  ذا الوجهه 

 المحفوظ .

 : الحديث: معنى  هو 

هن عبد هللا بن زيد الىحابي ذكر هنه رهى النبي عليهه الىهالة والسهالم ي خهذ 

رهسه بماء ، ثهم مهرة ألذنيه ماًء غير الماء الذت هخذ  لرهسه ، يعني هنه مسح 

هخرى جعل في يديه في هىابعه مهاًء ومسهح بهها ب ذنيهه ، و هذا معنهى روايهة 

مسهح  والسهالم الىهالة عليههالبيهقي وهما ما جهاء فهي مسهلم هنهه مسهح برهسهه 

الرهم الذت  و بعد غسل اليدين بمهاًء غيهر الهذت فضهل فهي يديهه ، ألنهه بعهد 

 عليهقية قطرات الماء , فالنبي غسل اليدين سيكون في الك  رطوبة وماء وب

هخذ مهاًء جديهداً ، وليمسهح غيهر الهذت بقهي فهي كفيهه مهن هثهر  والسالمة الىال

 غسل اليدين .

 ثانياً : ل،ة الحديث :
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قوله " مسح برهسه بماء فهي روايهة مسهلم ، مسهح برهسهه بمهاء ، حهر  البهاء 

، ولهذل    ذا يقتضي اإللىاق ، ف ىله في الل،ة يقتضهي المقاربهة واإللىهاق

 في قوله جل وعال " وامسحوا برؤوسكم " نفهم من الباء شي ين : 

 األول: هنه مسح بشيء زا د عن اليد ، يعني في اليد شئ .

الثاني : هنه ليم رشاً على الرهم بالماء ، ولكنه مسح باليد بإلىاقها بهالرهم 

ا ، و ههذا يظهههر لهه  مههن قولههه : مسههح برهسههه بمههاًء ، فبرهسههه ل لىههاق  و ههذ

 ظا ر من جهة هن اليد التي فيها ماء تلىق بالرهم ثم يمر ا عليه .

قوله : فضل يديه ، الفضل  و البقية والسؤر ، يعني هنه مها بقهي فهي يهد  مهن 

 ماء لما غسل اليد هخذ ماًء جديداً غير  ذا الذت بقي .

 ثالثاً : درجة الحديث :

هى النبهي ىهلى هللا عليهه الرواية األولى : قال : هخرجه البيهقي ، و ي هنه ر

وسلم ي خذ ألذنيه ماًء خال  الماء الذت اخذ لرهسهه فمسهح ثهم مهرة ثانيهة هخهذ 

ألذنيههه ثههم مسههح ، و ههذ  الروايههة كمهها ذكههر روا هها البيهقههي ، وىههحح إسههناد  

 البيهقي وقال : إسناد  ىحيح . 

يهة ن كان ظا ر إسناد ا الىحة ، لكنها شهاذة لمخالفتهها الروا‘و ذ  الرواية و

 الىههالة عليهههاألخههرى الثابتههة ، ولمخالفتههها الروايههات التههي فيههها هن النبههي 

هخذ لرهسهه وألذنيهه مهاًء مهرة واحهدة ، ولههذا البيهقهي بعهد هن ىهحح  والسالم

اإلسناد وساق الرواية مسلم الثانية : ومسح برهسه ماًء غير فضل يديهه ، قهال 

البحهث  قهال : و هو  : و ذا هىح ، ولهذا الحافظ بهن حجهر قهال له  فهي هخهر

المحفوظ ، والمحفوظ يقابل به هبش و الشاذ ، إذاً فالرواية األولى عند الحهافظ 

بن حجر شاذة ورواية مسلم  ي المحفوظة ، و ذا  و الذت يقتضهيه التحقيهق 

 في البحث .

 رابعاً : من هحكام الحديث :

 اً جديداً دلت رواية مسلم على هن النبي ىلى هللا عليه وسلم هخذ لرهسه ماء
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والماء الذت يمسح به الرهم إنمها  هو رطوبهة يعنهي قطهرات مهن المهاء تعلهق 

باليد ثم يمسح بها الرهم ، فالرهم يمسح بماٍء ليم بمجرد هدنهى رطوبهة فهي 

اليد ، ولهذا   يحسن هو ليم من إتباع السنة هنه إذا هخذ ماًء وعلق بيديه  هنه 

ح ، بهل مها علهق باليهدين مهن المهاء يجعل ينفضه حتى يتقاطر ثم بعد ذل  يمس

بعد لمّسه ثم إفراغه الكفين من الماء  ذا يمسح به رهسه فإذاً دل الحديث على 

هن السنة هن يكون الماء الذت يؤخذ للرهم ولألذنين واحهداً  ويلىهق بهالرهم 

 وباألذنين . 

الثانيههة : دل الحههديث علههى هن مسههح الههرهم واألذنههين جميعههاً يسههمى مسههحاً ، 

ار اليد على الرهم ثم إدخال األىابع فهي األذنهين ومسهح الهرهم ظها ر إلمر

من كلمهة مسهح ، لكهن فهي األذنهين إدخهال السهباحة هو السهبابة فهي األذنهين ثهم 

إدارة اإلبههههام فهههي ظههها ر األذن قهههد   يسهههمى مسهههحاً باليهههد ، ألنهههه اسهههتعمال 

مسهحاً إلىبعين  فقط ، لكن الحديث دل على هنه وإن كهان كهذل  ف نهه يسهمى 

فيكون إذاً ليم المقىود من المسح في األذنين هن تمر اليد على األذن  وإنما 

المههراد هن يللىههق بعههع اليههد و ههو األىههابع بههاألذن ، يكفههي  ههذا ، فلههو همههر 

إىههبعاً واحههدة علههى هذنههه بعههد هن مسههح رهسههه ألجههزه ، يعنههي هنههه لههيم لمسههح 

 األذن بالك  جميعاً . 

 

 عنههه قههال : سههمعت رسههول هللا ىههلى هللا . وعههن هبههي  ريههرة رضههى هللا 40

عليههه وسههلم يقههول : " إن همتههي يهه تون يههوم القيامههة غههراً محجلههين ، مههن هثههر 

الوضهوء ، فمههن اسههتطاع مهنكم هن يطيههل غرتههه فليفعهل " متفههق عليههه  واللفههظ 

 لمسلم .

قال رحمه هللا : عن هبي  ريهرة رضهى هللا تعهالى عنهه قهال : سهمعت رسهول 

ه وسهلم يقهول : " إن همتهي يه تون يهوم القيامهة غهراً محجلهين هللا ىلى هللا علي

من هثهر الوضهوء ، فمهن اسهتطاع مهنكم هن يطيهل غرتهه فليفعهل " متفهق عليهه  

 واللفظ لمسلم .
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 هو ً : معنى الحديث : 

 ذكر ما تخت  به  ذ  األمة فيميز ا عن والسالم  الىالة عليههن النبي 

,وإن اشهتركت مهع غير ها مهن األمهم فهي  غير ا يوم القيامة ، ألن  هذ  األمهة

الوضوء ، ولكن  ذ  األمة هثر الوضوء فيها ليم ك ثر الوضوء في غير  ذ  

األمة ، ولهذا بين هنه جل وعال هكرم  ذ  األمة ب نهم يه تون يهوم القيامهة و هم 

غههر محجلهههون مهههن هثههر الوضهههوء ، يعنهههي هن فههي ناىهههيتهم نهههوراً ووضهههاءة  

هن في هطرا  هيديهم هيضهاً نهور ووضهاءة مهن هثهر  الناىية الجبهة والوجه ،

 الوضوء الذت تعبدوا هللا جل وعال به .

قال : " إن همتي ي تون يوم القيامهة غهراً محجلهين مهن هثهر الوضهوء " ، وهثهر 

الوضوء  ذا من إكرام هللا جل وعال لهم ، وإ  فهإن الوضهوء بنفسهه   يقلهب 

ى ذات نور وذات وضاءة ، ولكنه إكرام البدن هو هجزاء البدن  ذ    يقلبها إل

، ولهذا خىت  ذ  األمة بهذ  المكرمهة مهن هللا جهل وعهال ، قهال :    " فمهن 

اسهههتطاع مهههنكم هن يطيهههل غرتهههه فليفعهههل " يعنهههي ألجهههل طلهههب كثهههرة النهههور 

والوضاءة ، فمن استطاع منكم هن يزيد من  ذا النور والوضاءة فهي هطهرا  

ي استعمال الوضوء إلى ما زاد عن المهرفقين الوضوء فليفعل ذل  بان يزيد ف

 والكعبين .

فقوله : " هن يطيل غرته " المراد ب،رته  و تحجيلهه ، ألن ال،هرة فهي الهرهم 

  تطال وإنما الذت يطال هو يمكهن هن يهزاد فيهه بوضهوح  هو اسهتعمال المهاء 

في اليدين ب ن يشرع في العضو ويزيد ، وفي القهدمين بهان يشهرع فهي السهاق 

 يد .ويز

 ثانياً : ل،ة الحديث :

قوله " إن همتي ي تون يوم القيامة " يفهم منهه إن  هذا اإلتيهان إذا هفاضهوا إلهى 

هرع المحشر ، وهن  ذ  الىفة  ي فيهم منذ هن يمشوا مهن قبهور م إلهى هن 

يوافوا هرع المحشر ، وقوله : " غراً " ال،هرة والتحجيهل ،  هذ  مهن ىهفات 

الناىية , يعني في جبهة الفهرم ويكهون بياضهاً الفرم و و بياضا يكون في 
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و و من اللون المستحب في قوا م الفرم ، و و مما تعتني به العرب وتمدح 

الفرم به وتمدح من يمل  ذل  ، فهو تشبيه ، شبه هثر الوضهوء فهي هطهرا  

المسلم وفي ناىيته بهذ  الىهفة فهي الخيهل ، وقهال :   " مهن هثهر الوضهوء " 

ن متىالً وتارة يكهون منفىهالً ، و نها المهراد به ثر الوضهوء واألثر تارة يكو

المنفىههل الههذت  ههو ثههواب عليههه ، وجههزاء علههى اسههتعمال الطهههارة ، وعلههى 

امتثال همر هللا جل وعال في ذل  ، قهال : " فمهن اسهتطاع مهنكم " المهراد  نها 

با ستطاعة الحث ، وإ  فكهل هحهد يسهتطيع مهن حيهث الفعهل لكهن المهراد مهن 

 حث على حىول ذل  .  ذا ال

 ثالثاً : درجة الحديث : 

الحديث كما ذكر متفق عليه ، واللفظ الذت سهاقه لمسهلم فهي الىهحيح ، ولكهن    

تكلم العلماء ، هعني علماء الحديث في قوله : " فمهن اسهتطاع مهنكم هن يطيهل 

غرته " يعني وتحجيله " فليفعل "  ل  ذا الكالم من كالم النبي عليه الىهالة 

سالم هو  و مدر  على البحهث معهرو  طويهل لكهن حاىهلة هن الىهواب وال

فههي ذلهه  هنههه مههدر  مههن كههالم هبههي  ريههرة رضههي هللا عنههه ، وهنههه لههيم مههن 

المرفوع إلى النبي عليه الىالة والسالم ، ألجل تفرد راو به ، و و نعيم عن 

 سا ر رواة الحديث .

 رابعاً : من هحكام الحديث : 

ى إكههرام هللا جههل وعههال لهههذ  األمههة ، وهن  ههذ  األمههة هو ً : دل الحههديث علهه

اختىها هللا جل وعال ب شياء لم يجعلها ل،ير ها مهن األمهم ، وممها اخهت  هللا 

به  ذ  األمة و ذا اإلكرام والثهواب والجهزاء علهى الطههارة والوضهوء ، ألن 

هللا جل وعال يبعثها في وضاءة ونور في الوجه وفي األطرا  ، وذ  ألجهل 

 تطهروا كما همر م هللا جل وعال . هنهم

قال العلماء : الوضهوء والىهالة كهان عنهد مهن قبلنها مهن األمهم ، ولكهن كانهت 

الىالة على نحو ما كما جاء في شريعة كل نبي ، والوضوء هيضهاً اسهتعمال 

للماء على ما يشابه  ذ  الىفة , هو على مثل  ذ  الىفة التي فهي شهريعتنا ، 
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ليسههت ممهها اخههت  هللا جههل وعههال بههه  ههذ  الشههريعة  فههإذاً الوضههوء والىههالة

شههريعة اإلسههالم ، ومعلههوم هن األنبيههاء ديههنهم واحههد ، ولكههن الشههرا ع شههتى ، 

فالوضوء موجود ولكن هثر الوضوء والثواب عليه والجزاء عليهه واإلكهرام ، 

 اخت  هللا به  ذ  األمة ب ن جعل  ذ  األمة ي تون يوم القيامة غراً محجلين . 

 ً : ال،رة والتحجيهل دل الحهديث علهى هنهها مهن هثهر الوضهوء ، والوضهوء   ثانيا

األلهه  والههالم فيههه للعهههد ، يعنههي الوضههوء المعهههود ، والوضههوء المعهههود  ههو 

الذت سنه وعلمه همته ، رسول هللا ىلى هللا عليه وسلم ، امتثا ً لقولهه تعهالى 

وجهو كم وهيهديكم إلهى : " يا هيها اللهذين آمنهوا إذا قمهتم إلهى الىهالة فاغسهلوا 

المرافق و امسحوا برؤوسكم وهرجلكم إلى الكعبين " فإذاً في قوله : الوضهوء 

هن ال،رة والتحجيل تحىل لمن امتثل الوضهوء الشهرعي ولهيم لمهن زاد فيهه 

هو زاد عليه ، ألن األل  والالم لشيء معهود يعلمه السامع فهإذا ليسهت ال،هرة 

ي زيادته مهثالً علهى مها جهاء فهي الوضهوء والتحجيل مما يتنافم فيه ، يعني ف

الشرعي ، ولهذا نفهم من قوله عليه الىالة والسالم من هثر الوضوء ، يعني 

الوضوء المشروع هما الزيادة ف نها ليست من الوضوء المشروع ، فال يرتهب 

على ما ليم بالوضوء المشروع فضالً و  كرماً من هللا جل وعال ألنه لهيم 

ذا نهي العلماء عن المبال،ة واإلسرا  في الوضوء ، بل قهد مما هذن به ، وله

قال : طا فهة مهنهم و هو ظها ر ، إن الزيهادة علهى المشهروع فهي الوضهوء إذا 

كان وجههها التعبهد فههو بدعهة ، والزيهادة علهى المشهروع فهي الوضهوء يكهون 

 ب شياء :

هكثهر  األول : هن يزيد على ثالث مرات ، ب ن ي،سل وجهه هربعاً هو خمساً هو

وهن ي،سل يديه كذل  ونحو ذل  فمن زاد على ثالث مرات تعبداً فهذا محدث 

وبدعة ، ألن النبي عليهه الىهالة والسهالم جعهل الكمهال إلهى ثهالث  ومهن زاد 

 على السنة متعبداً فقد دخل في البدعة .

 الثاني : يكون في زيادة الىفة ، ب ن يدخل مثالً في غسل الوجه جزء من 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح بلوغ المرام                                                                كتاب الطهارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

137 

الرهم في،سل جزء من شعر الرهم مع الوجه ، هو يهدخل شهئ  الشعر ، شعر

من األذنهين فهي الوجهه غسهالً هو يهدخل شهئ مهن الرقبهة فهي الوجهه غسهالً  هو 

يدخل شئ من الرقبة في الرهم مسحاً ، و ذا كله مما لم ت ت به السهنة كهذل  

يدخل العضد هو هكثر العضد في غسل اليدين زيادة ، هو يدخل هكثر الساق هو 

نى  الساق مع غسل القدمين زيادة ، و ذا كله زيادة عهن المشهروع ، فمهن 

فعله تعبداً للرغبة في هن يكون من ال،ر المحجلين ، ف نه زاد عن المه ذون بهه 

ودخل في المنهي عنه و و ا سهتدرا  علهى السهنة ، هو التعبهد بشهيء بمها لهم 

عليهها ىهاحبها وإن  ي ت بهه الهدليل ، فيكهون إذاً فهي حهد البهدع ، والبهدع يه ثم

كانت نيته حسنة ، و ذا نفهمه من قوله : " غراً محجلين مهن هثهر الوضهوء " 

، فههإذاً فحىههول ال،ههرة والتحجيههل عنههد المههؤمن إنمهها  ههو مههن هثههر الوضههوء 

الشرعي ، فمن قال: إن له هن يجتهد في ذل  بزيادة في العدد هو في الوىه  

 ن  امتثل بالشرع .فإنه زاد على ما هذن به وليم الفضل إ  لم

ثالثههها" : قولهههه " فمهههن اسهههتطاع مهههنكم هن يطيهههل غرتهههه فليفعهههل" يعنهههي غرتهههه 

وتحجيله فليفعل ، و ذا كما ذكرنا ل  هن الىحيح هنه مدر  ، وهنه لهيم مهن 

كالم النبي عليه الىالة والسالم ، ولهذا فههم بعهع الىهحابة مهن  هذا القهول 

لزيادة في الوضوء  فبعضهم ي،سل وبعع التابعين هن لهم هن يطيلوا ال،رة با

يديه إلى نهاية العضد ، يعنهي إلهى الكته  ، وبعضههم يبهالغ فهي غسهل الوجهه 

إلى ما ليم من الوجه ، و ذا راجع إلهى اجتههاد فهي فههم  هذا الحهديث وهن " 

فمن استطاع منكم هن يطيل غرته وتحجيله فليفعل " هنه من كهالم النبهي عليهه 

فههي ذلهه  فعههل مههن لههم يفعههل ذلهه  مههن الىههحابة  الىههالة والسههالم ، والىههواب

رضوان هللا عليهم ، و م الكثرة وجمهور الىحابة رضوان هللا عليهم ، فهإذاً 

نقول : التنافم في إطالهة ال،هرة وحىهول  هذا الفضهل إنمها  هو بالتنهافم فهي 

تطبيق السنة ، وهما الزيهادة عهن السهنة فلهيم بمه ذون بهه فهي التعبهد ، والنبهي 

والسالم ىح عنه هنهه قهال :     " فمهن رغهب عهن سهنتي فلهيم عليه الىالة 

منههي " فالرغبههة عههن السههنة تكههون بههالتر  تههارة يعنههي تههر  السههنة ويكههون 
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بالمبال،ة فهي التعبهد تهارة هخهرى ، ومهورد الحهديث وسهياق الحهديث الهذت فهي 

آخر  " فمن رغب عهن سهنتي "  هو إلهى الثهاني   إلهى األول ، و هو منطبهق 

 في الزيادة في الوضوء . على  ذ  الىفة

رابعاً : الذت دلت عليه السنة هن النبهي عليهه الىهالة والسهالم كهان إذا توضه  

وغسل يديه شرع في العضد ، كما سي تي ، وشهروعه فهي العضهد  هذا ألجهل 

هن يتيقن غسل المرفقين ، وألن المرفق كما ذكرنها له  واجهب غسهله لدخولهه 

يعني مع المرفق ، و  يمكن غسل المرفهق في اآلية " وهيديكم إلى المرافق " 

إ  ب ن يتجاوز إلى شئ من العضد ، ولهذا روت مسلم في الىحيح هن النبهي 

ىلى هللا عليه وسلم توض  ف،سهل يديهه حتهى شهرع فهي العضهد  ومثلهه غسهل 

الههرجلين حتههى يشههرع فههي السههاق ي،نههي قلههيالً ، و ههذا   ألجههل إطالههة ال،ههرة 

من غسل المرفق مع اليد ، يعني اليهد مهع المرفهق والتحجيل لكن ألجل التيقن 

 والقدم مع الكعبين .

 

 عليهه وسهلم هللا ىهلىا , قالهت : كهان النبهي عنه هللا رضي. وعن عا شة  41

يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهور  , وفي ش نه كلهه . متفهق عليهه . قهال 

رسههول هللا  ا , قالههت : كههان عنهههتعههالى  هللا رضههيرحمههه هللا : وعههن عا شههة 

يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهور   وفهي شه نه  عليه وسلم هللا ىلى

 كله . متفق عليه .

 هو  : معنى الحديث :

لمهها حبها  هللا جهل وعههال بهه مهن رفيههع األدب   والسهالم الىهالة عليهههن النبهي 

 الىهالة عليههومن مكارم األخالق , ومهن اختيهار األفضهل دا مها , هن النبهي 

كان يحب التيمن , ومعلوم هن جهة اليمين مهن حيهث الجهنم هفضهل  لسالم وا

مههن جهههة الشههمال , ولهههذا يكههرم هللا جههل وعههال النههاجين بهه ن يجعلهههم مههن ه ههل 

اليمين وهىحاب اليمين , فيكونوا آخذين الكتاب باليمين , ويكونهوا هيضها فهي 

ليمهين مكرمهة اليمين , ويلهين اآلخرين ب ن يجعلهم مهن ه هل الشهمال , فجههة ا
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يعجبههه التههيمن , يعنههي كههان والسههالم  الىههالة عليهههعلههى غير هها , ولهههذا كههان 

يحب استعمال اليمين , يعني يد  اليمنى هو رجله اليمنهى هو جهتهه اليمنهى مهن 

البدن فهي تنعلهه , يعنهي فهي لبسهه النعهل , وفهي ترجلهه , يعنهي فيمها يعهال  بهه 

  , في تطهر  ب نواع التطههر شعر  , شعر رهسه هو شعر لحيته , وفي طهور

, إما رفع الحدث األى،ر هو رفع الحدث األكبر , هو فهي غسهل الجنهازة , هو 

 في هنواع التطهر األخرى .

يحهب الجههة الفاضهلة والسهالم  الىهالة عليهقال " وفي ش نه كله " ألن النبي 

 على الجهة المفضولة , والجهة الفاضلة المكرمة  ي جهة اليمين .

 : ل،ة الحديث : ثانياً 

التيمن  و استعمال اليمين , والتنعهل  هو لهبم النعهل , والنعهل اسهم يشهمل مها 

يلبم في الرجهل مهن هنهواع ملبهوم , فيهدخل فيهه النعهل ذات اإلىهبع الواحهد 

ويههدخل فيههه النعههل السههبتية , ويههدخل فيههه هىههنا  كثيههرة , و  يههدخل فيههه مهها 

 شبا  ذل  .غطيت الرجل فيه بالكامل كالخ  والجرموق وه

" وترجله " الترجل  هو مها يىهلح بهه الشهعر ليسهكنه مهن اسهتعمال الهد ن هو 

استعمال المشط , يعني تسريح الشعر ونحو ذل  ,  ذا يدخل في اسم الترجهل 

قوله " طلهور  " الطلهور بالضم ذكرنا لكم هنهه المىهدر الهذت  هو التطههر هو 

َطهههور , الَطهههور  ههو المههاء الحقيقهة اسههم المىههدر , فههذكرنا لكههم الفهرق بههين ال

الذت يستعمل في الطهارة , والطلهور  و حدث التطهر , يعني فعل التطهر . 

 " وفي ش نه كله " الش ن يعني في سا ر همور  .

 ثالثا : درجة الحديث : 

 الحديث متفق عليه . 

 رابعاً : من هحكام الحديث :

كريم اليمين على الشمال هو  : إن السنة فيها تفضيل اليمين على الشمال , وت

 والسههالم  الىههالة عليههه, و ههذا جههاء فههي هحاديههث كثيههرة جههدا , وسههنة النبههي 

 والسهالم  الىهالة عليهطافحة بتقرير  ذا وتفضيل اليمين على غير  , والنبي 
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دل الحديث على هن غالب همر  بل جل همر  علهى اسهتعمال اليمهين , إ  فيمها 

 اليمين .  تستعمل فيه الشمال مما تىان عنه

ثانياً : قاعدة التيمن بعامة في السنة , يمكن هن تلضبط ب ن كل مها لهيم داخهال 

في المرغوب عنه تستعمل فيها اليمين , يعني هن األشياء التي يتنهز  عنهها   

تستعمل فيها اليمين , واألشياء التي   يتنز  عنها بل يفعلها كرام الرجال فإن 

ها , و ذا يدخل فهي كهل هنحهاء حيهاة اإلنسهان إ  ذل  تستعمل فيه اليمين لشرف

بعع حا ت في الهتخل  مهن هوفهي تطهيهر النجاسهة مهثال هو إزالهة النجاسهة 

وفي بعع األشياء القليلة , مثل الخرو  من المسجد  يكهون بتقهديم الشهمال , 

مثل الخهرو  مهن البيهت يكهون بتقهديم الشهمال , .. إلهى آخهر  كمها سهي تي فهي 

 إن شاء هللا .قاعدة الشمال 

ثالثا : إن التنعل فيه التيمن , و و هن يبده بلبم النعل اليمنى ويؤخر اليسهرى 

, والسنة في النعل هن يلهبم النعهل اليمنهى قاعهدا   قا مها , ثهم يلهبم اليسهرى 

قاعههدا   قا مهها , و ههذا ألن نعههالهم فههي ذلهه  الزمههان كانههت ذات شههرا  وذات 

بسها قا ما فاختلت عليهه فسهقط  و هذا هو خيط يربط من الخل  , وكان ربما ل

ا تز, و ذا مما   يليق عهادة , ولههذا يىهدق علهى  هذ  الىهفة بعهع هنهواع 

األحذيهة التهي   يمكههن هو  يحسهن فههي الهي هة هن يلبسهها قا مهها  شهتراكها مههع 

النعل في  ذ  الىورة فإذا نقول : السنة في النعل إذا لم يكن في ال،الب هو لم 

نه يختل في لباسها, فإنه يلبسهها قاعهدا , وإ   فتقهديم اليمنهى إذا لهم يكن عادة ه

يكههن عههادة يختههل , فإنههه   بهه م هن يلبسههها قا مهها وهمهها إذا كههان قههد يختههل وقههد 

يحىل له شئ فإن السهنة هن يلبسهها قاعهدا , همها خلهع النعهل فإنهه عكهم لهبم 

لرجل , فتبقى اليمين النعل , هنه يبده في الخلع بالشمال ألن لبم النعل إكرام ل

كهان ينتعهل هحيانها  والسالم  الىالة عليهمكرمة مؤخرة عن الشمال , والنبي 

ويحتفههي هحيانهها , يعنههي هن السههنة فههي ا نتعههال هن يكههون بعههع األحيههان كههذا 

                       وبعع األحيان كذا , فمن تر  ا نتعال بعع                                                              

 األحيان في بيته هو نحن ذل  فقد هتى بهذا القدر من السنة . 
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رابعاً: من هحكام الحديث , قولهه " وترجلهه " دل علهى هن التهيمن فهي تسهريح 

الشعر , وفهي معالجتهه , شهعر الهرهم واللحيهة يكهون بالبدايهة بهاليمين , ألنهها 

ين , ويهد ن فهي لحيتهه ابتهداًء بهاليمين هكرم فيد ن مثال في شعر  ابتهداًء بهاليم

وكذل  إذا هراد هن يتطيب , يطيب رهسه هو يطيب لحيته , فإنه يبتدئ باليمين 

. 

خامسهههاً : قولهههه " وطههههور  " يعنهههي هنهههواع تطههههر  , و هههذا يشهههمل الطههههارة 

 عليههالى،رى والطهارة الكبرى , وكهذل  يشهمل غسهل الجنهازة , فهإن النبهي 

تيمن في ذله  , فإنهه يبهده بهاليمين فهي طههور  فهي رفهع كان يوالسالم  الىالة

الحدث الى،ر , يعني في الوضوء , ويبده هيضا في اليمين في غسهل الجنابهة 

هو ال،سل المستحب , وكذل  همر بالبداية بهاليمين فهي غسهل الجنهازة كمها قهال 

في حديث هم عطية " إبدهن بميامينها ومواضهع الوضهوء منهها " كهذل  يهدخل 

ور كل ما من ش نه التعبد بالتطهر , مثل مها ذكرنها لكهم فهي اسهتعمال في الطه

السوا  , هنه إذا كان تطهر فإنه يسهتعمل فيهه اليهد اليمنهى  ويبتهده فيهه بالجههة 

اليمنههى , فاسههم الطهههور يشههمل هشههياء كثيههرة ، السههنة فيههها هن تكههون بههاليمين ، 

والهه عليهه الىهالة وقوله " في شانه كله ، يعني هنه يحب اليمين فهي سها ر هح

والسالم ، فإذا نام نام على الجنب األيمن ، وإذا دخل المسجد دخهل بهاليمنى , 

وهشياء كثيرة من ذل  ، وإذا شرب عليه الىالة والسهالم هعطهى مها بقهى فهي 

اإلناء إلى األيمن والنبهي عليهه الىهالة والسهالم فهي سها ر هحوالهه وشه نه كلهه 

 لشمال .يحب جهة اليمين ويفضلها عن جهة ا

األخيههرة : اسههتعمال الشههمال هو مهها تقههدم فيههه الشههمال مسههتثنى هو خههار  عههن 

األىههل ولهههذا المواضههع التههي تسههتعمل فيههها الشههمال ، هو تقههدم فيههها الشههمال 

محىههورة وقاعههدتها هن فيمهها كههان منههتقالً فيههه إلاالمفضههول عههن الفاضههل ف نههه 

لشهمال ، مثهل الخهرو  يستعمل فيه الشمال ، مثل إزالة النجاسة ف نهها تهزال با

مههن المسههجد ، فههإن الخههرو  مههن المسههجد انتقههال مههن فاضههل إلههى مفضههول  

فيستعمل الشمال ، فيقهدم الشهمال خارجهاً ، وداخهل البيهت مهن الشهارع فيهدخل 
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باليمنى ألن البيت هفضل من السوق ، ثم إذا هراد هن يخر  فينتقل من فاضهل 

هن ا نتقهال مهن الفاضهل إلى مفضول ويقهدم رجلهه اليسهرى و كهذا فضهابطها 

إلى المفضول يقدم فيه الشمال ، ومها عهدا  فهإن النبهي عليهه الىهالة  والسهالم 

 يحب التيمن في ش نه كله .

 

. وعن هبهي  ريهرة رضهي هللا عنهه قهال : قهال رسهول هللا ىهلى هللا عليهه 42

وسهههلم : " إذا توضههه تم فابهههدءوا بميهههامنكم " هخرجهههه األربعهههة وىهههححه ابهههن 

    خزيمة .   

 هو ً : معنى الحديث : 

هن النبي عليه الىالة والسالم همر حين الوضوء و هو رفهع الحهدث األىه،ر 

بالطهههارة المخىوىههة ، هننهها نبههده بههاليمين ، نبههده بههاليمين فههي اليههدين ونبههده 

باليمين في القدمين ، و ذا همر منه عليه الىالة والسالم في الوضوء خاىة 

. 

 ثانياً : ل،ة الحديث :

ميامن جمع ميمنة ، و ي الجهة اليمنى ، فكل شئ لهه جهتهان يقهال ألحهد ما ال

يمنى واألخرى يسرى ، وسميت الجههة المسهتعملة والفاضهلة يمنهى مبركهاً هو 

تفههاؤ ً بههاليلمن ، واألخههرى يسههرى تفههاؤ ً هيضههاً بالتيسههير ، فلههم يسههمي العههرب 

ا هحههد ما يمنههى تسههمية قبيحههة وإنمهها فضههلوا الههيلمن علههى اليسههر ، ولهههذا جعلههو

 واألخرى شما ً هو يسرى .

 ثالثاً : درجة الحديث :

الحديث ىحيح , ىححه جمع من ه ل العلم , وبعع ه ل العلم ضعفه  لكن 

الىواب ىحته ألن رجالهه ثقهات ولهيم بهذت شهذوذ و  علهة , و هو متىهل 

 فلذل  ىحته ظا رة , فهو حقيق ب ن يىحح كما قال بعع ه ل العلم .

 ن هحكام الحديث :رابعاً : م
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هو  : قوله عليهه الىهالة والسهالم " إذا توضه تم " فيهه تعليهق لمها سهي تي مهن 

األمر البداءة باليمين بالوضوء , و ذا تعليق ظا ر الد لة من جهة هن الحكهم 

الذت سي تي في الوضوء خاىهة , فقولهه " إذا توضه تم " هخه  ممها لهو قهال 

الميامن  ذا في الوضوء كما  هو ظها ر اللفهظ إذا تطهرتم فإذاً األمر بالبداية ب

  نا . 

ثانيههاً : قولههه " فابههدءوا "  ههذا همههر , واألمههر األىههل فيههه هنههه للوجههوب و  

ىههار  لههه  نهها مههن الوجههوب إ  مهها قالههه بعههع ه ههل العلههم كمهها سههي تي فههي 

الخال  , فقوله " فابدءوا "  ذا األمهر احهت  بهه علهى هنهه البدايهة بهاليمين فهي 

 وضوء واجبة  , وهعضاء الوضوء : هعضاء ال

. والههرجالن . همهها  4. والههرهم         3. واليههدان         2. الوجههه        1

الوجه والرهم فلم يدخال في ذل  باتفاق ه ل العلم , ألنه يستعمل فيهمها يعنهي 

في الوضوء يستعمل فيهما اليدان جميعها , فالوجهه ي،سهل باليهدين كمها جهاءت 

م يمسح باليدين جميعا , و ذا يعم الوجه بجهتيه ويعهم الهرهم به السنة والره

بجهتيه , فإذاً بقيَّ اليمين في األمر بهه , هن المهراد بهه تقهديم اليهد اليمنهى علهى 

 األخرى , والقدم اليمنى , الرجل اليمنى على األخرى .

وكمهها ذكههرت لهه  دل  ههذا علههى إيجههاب ذلهه  , والعلمههاء اختلفههوا فههي وجههوب 

 اليد والرجل على هقوال ه مها قو ن :التيامن في 

 األول : هنه يجب .

 والثاني : هنه يستحب و  يجب . 

هما حجهة مهن قهال بهالوجوب فههو  هذا الحهديث , إذ فيهه األمهر وهيضهاً قهالوا : 

ى  هذا هن النبهي  لمها امتثهل األمهر فهي قولهه " ي يهها  والسهالم الىهالة عليههقهوَّ

فاغسلوا وجو كم وهيديكم إلى المرافق " هنه  الذين ءآمنوا إذا قمتم إلى الىالة

لم ينقل عنه فهي حهديث ىهحيح هنهه بهده باليسهرى قبهل اليمنهى , بهل كهل سهنته 

على هنهه يبهده بهاليمنى قبهل اليسهرى , و هو امتثهال لريهة بقهدر زا هد ىهحيح , 

ليّدهد  لكنه يعني بقدر زا د على د لتها , ألنه في الوى    في الحقيقة , لكنهه ه
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" إذا توض تم فابدهوا بميامينكم " و ذ  المس لة تحتا  إلى مزيهد إيضهاح  بقوله

, وإن كان كثير من المسا ل   نحتا  فيه إلى التطويل ألجهل ضهيق الوقهت , 

والرغبة في هخذ هكبهر قهدر مهن األحاديهث  لكهن نهذكر له  ألن بعهع األخهوة 

قال " وهيديكم  استشكل همم بعع المسا ل , هن اآلية فيها األمر ب،سل اليد ,

إلى المرفقين " و ذا مطلقه يحىل ب،سل اليد , هما ىفة غسهل اليهد هو ىهفة 

تقههديم إحههدى اليههدين علههى األخههرى فهههذ  ىههفة زا ههدة عههن مسههمى غسههل اليههد, 

فمسمى غسهل اليهدين يحىهل ب،سهلهما , فمها زاد عهن المسهمى فهال يهدخل فهي 

داخهال فهي اآليهة ألنهه  اآلية على الىحيح , ألن الدل  مثال , دل  الذراع ليم

دله  , فهال   والسهالم الىهالة عليههىفة زا دة عما همر بهه فهي اآليهة , فهالنبي 

فعله امتثا  لرية , ألنهه عليه وسلم  هللا ىلىنقول هن الدل  واجب ألن النبي 

فعله زا داً عن اآلية فامتثهال اآليهة غسهل اليهدين , فالهدل  ىهفة زا هدة , تقهديم 

ىفة زا دة , فهي   تدخل فيما همر به فهي اآليهة , فه مر اليمنى على اليسرى 

 في اآلية ب،سل الوجه , فتعميم الوجه با غتسال يحىل به ا متثال .

همر في اآلية ب،سل اليدين ، تعميم اليدين بالماء  ذا يحىل بهه ا متثهال , مها 

 ههو هكثههر مههن ذلهه   ههذا قههدر زا ههد عمهها همههر بههه ، ولههذل  العلمههاء اختلفههوا فههي 

جوبه ، ألنه قدر زا د عما جاء في اآلية ، والقاعدة التي ذكرت ل  مهن قبهل و

هن األمههر إذا جههاء مجمههالً فههي القههرآن ، وامتثلههه النبههي عليههه الىههالة والسههالم 

بفعله فيدل فعله على وجوب ما فعل مما يدخل فيمها همهر بهه فهي اآليهة ، وهمها 

" ىههلوا كمهها رهيتمههوني  مهها زاد  ف نههه   يههدخل فيههه ، و ههذا لههه همثلههة كثيههرة :

هىلي " ، " هقم الىالة "  ذا فيهه شهئ يهدخل فهي الحقيقهة ، وثهم شهئ زا هد ، 

ولذل    نقول : كل ما امتثل به  نا ،  و من األىل فنوجهب كهل مها جهاءت 

به السنة في الىالة : " كذل  خذوا عني مناسكم " ، وما همهر بهه فهي القهرآن 

مها فعلهه النبهي عليهة الىهالة والسهالم   من ح  بيت هللا الحرام و و يشمل كهل

في حجته فال نقول : هنه دخل في ذل  بفعله امتثها ً لألمهر فيكهون ذله  واجبهاً 

علههى كههل  ي تههه ،  ، نقههول : مهها دخههل فههي ا متثههال يههدل علههى الوجههوب ومهها 
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خر  عن ما دلت عليه اآلية فال يهدخل فهي الوجهوب ألن النبهي عليهة الىهالة 

يد هشياء ، فيؤخذ بها على هنها سنة من سنته ، و ذا د لة والسالم  يتمثل ويز

الفعههل وىههلتها بمهها همههر بههه فههي القههرآن ، همهها  ههذا الحههديث فههي قولههه : " إذا 

توض تم ف بدوا بميامنكم " فههذا فيهه الوجهوب ، ألنهه همهر قهولي فهإذاً  هو زا هد 

، وما همر عما همر به في اآلية ، والنبي علية الىالة والسالم  يستقل باألمر 

به النبي عليهة الىهالة والسهالم   هو بمنزلهة مها همهر بهه هللا جهل وعهال ، ألنهه 

علية الىالة والسالم  وحي يوحي ، فإذاً فدليل القول بوجوب البداءة بهاليمين 

 و  ذا الحديث ، ومن قال : ذكر الوى  في امتثال اآليهة ، وبحثتهه له  فهي 

  ذا البحث المختىر .

ه البداءة باليمين سنة ألن األمر  نا يحمل على ا ستحباب   القول الثاني : هن

على الوجهوب ، وذله  هو ً : قهالوا : ألن الحهديث مختله  فهي ىهحته  و هذ  

 اللفظة فيها زيادة ، وإذا كان كذل  فال يستقل بالوجوب .

قالوا : ثانياً : هن النبي عليه الىالة والسالم امتثل اآلية بمطلق ا متثال  وإذا 

كان كذل  ، فيحمل  ذا األمر علهى ا سهتحباب ألنهه قهدر زا هد علهى فهرا ع 

الوضههوء ، وفههرا ع الوضههوء بينتههها اآليههة ، ومهها زاد عليههها فإنههه يحمههل فيههه 

على ا ستحباب ، ولم يه ت شهئ حمهل علهى الوجهوب ممها زاد علهى اآليهة إ  

مهن   ذا التيامن فلذل  نجعلهه ك،يهر  مهن الىهفات التهي جهاءت فهي األحاديهث

هنها مستحبة وليست بواجبهة ، واألظههر مهن القهولين  هو األول لظههور وجهه 

 ا ستد ل فيه .

 

. وعن الم،يرة بن شهعبة رضهى هللا عنهه هن النبهي ىهلى هللا عليهه وسهلم  43

 توض  فمسح بناىيته ، وعلى العمامة والخفين . هخرجه مسلم .

عليهه  هللا ىهلىالنبهي هن  عنههتعهالى  هللا رضهىقال : وعن الم،يرة بن شهعبة 

 توض  ، فمسح على ناىيته وعلى العمامة والخفين . هخرجه مسلم . وسلم

 هو ً : معنى الحديث :
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مرة توض  كما يتوض  كل مرة ، ولكهن كانهت  والسالم  الىالة هعليهن النبي 

عليه عمامة وكان على رجليه خفان ، فالعمامة كانهت فهي وسهط رهسهه ولههذا 

ح الرهم مسح ما ظهر من شعر رهسه فمسح الناىية ثهم لما توض  وهراد مس

 هكمل المسح على العمامة ، مسح بناىيته وعلى العمامة يعني جميعاً .

 ثانياً : ل،ة الحديث : 

الناىية مقدم شعر الرهم ، والعمامة نوع من اللبام يخت  بهالرهم , و هو 

عرب هن تكون هنواع ، وكانت العرب تعتني بالعمامة ، وكانت غالب عما م ال

اسهتعمل العمامهة والسهالم  الىهالة هعليهمحنكة وتارة تكون مىمتة ، والنبهي 

هنهه والسهالم  الىهالة هعليهالمحنكة ، و ي التي تشد في الحن  ، وهكثر همهر  

خال  المشركين فاستعمل الذؤابة في العمامة ، فجعل لعمامته ذؤابة ، ويعني 

وجعههل بعضهه يخههر  بهين كتفيههه زاد فهي الثهوب الههذت  هو تلهه  بهه العمامهة ، 

 , و و المسمى ذؤابة العمامة .والسالم  الىالة علية

 والخفان ي تي البحث فيهما في باب المسح على الخفين .

 ثالثاً : درجة الحديث :

 الحديث هخرجه مسلم في الىحيح .

 رابعاً : من هحكام الحديث :

مسهح بعهع رهسهه   والسهالم  الىهالة هعليههو ً : دل الحديث علهى هن النبهي 

و و هنه مسح بناىيته ثم هكمل المسهح علهى العمامهة ، ومسهح بعهع الهرهم 

 نا في  ذا الحديث استدل بهه طا فهة مهن العلمهاء كالحنفيهة وغيهر م ، مهن هن 

الواجب في مسح الرهم  و بعع الرهم كهالربع ونحهو  ، فهإذا مسهح بعهع 

حوا برؤوسهكم " ته تي الرهم فانه يجهزئ ، قهالوا : والبهاء فهي قولهه : " وامسه

في الل،ة للتبعيع يعني فيكون معنهى اآليهة عنهد م امسهحوا بهبعع رؤوسهكم 

 فاستدلوا بقوله فمسح بناىيته على هنه يجزئ مسح بعع الرهم .

القول الثاني : هن اآلية دلت على وجوب تعميم الهرهم بالمسهح ، وذله  يعنهي 

كهن الحىهول بهاليقين هن يمسح مجموع الرهم ،   جميع الرهم ، ألنهه   يم
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بذل  المسح ، يعني هن تمسح جميهع الهرهم كهل نقطهة بهاليقين  هذا   يحىهل 

بالمسح ، وإنما يحىل بال،سل ، ولهذا نقول : الواجب دلهت عليهه اآليهة علهى 

 هعليههن الواجب هن يمسح المجمهوع   الجميهع ، و هذا  هو الهذت فعلهه النبهي 

ذ هب بيديهه إلهى قفها  ثهم هعاد مها  ، حيث بده بمقهدم رهسهه ثهموالسالم  الىالة

إلى الموضع الذت بده منه ، و ذا يحىل منه مسح المجموع ، هما د لة الباء 

على التبعيع  ذا ضعي  في الل،ة فالباء   ت تي للتبعيع ، وإنما التبعهيع 

 له حرو  هخر.

 هعليههما  ذا الحديث فال يدل على هن المسح يكون لبعع الرهم وإنما النبي 

مسح في  ذا الحديث على مجموع رهسهه ، وذله  هنهه مسهح  والسالم  ةالىال

ما ظهر من رهسه  ومسح ما ستر ما خفي من رهسه ، وذل  هن الهرهم الهذت 

همر هن يمسح به عليه الىالة والسالم فيه ظا ر ، فمسحه و و الناىية وفيه 

فقهرن باطن مسح ما ستر و و العمامة ، ولهذا الروت هراد هن يشير إلى ذل  

مسحه بالعمامة بالمسح بالخفين ، ألن الجميهع يشهتر  فهي هنهه مهن الحوا هل ، 

و ذا فيه تخفي  في هن العمامة يىعب خلعها ثم إعادتها بسهولة في وقتهها ، 

مسههح  والسههالم الىههالة عليهههألن السههنة جههاءت فههي ذلهه  بههالتخفي  ، والنبههي 

 حنكة و العمامة ، و ل العمامة كانت ذات الذؤابة هو كانت الم

من ه ل العلم من رهى هن المسح إنما يكون على العمامة المحنكة ، هما إذا لهم 

تكههن محنكههة ف نههه   يشههق نزعههها ، فلههذل  يمسههح علههى رهسههه ويخلههع العمامههة  

فحملوا  ذا الحديث هنه المسح بناىيته وعلى العمامهة علهى العمامهة المحنكهة  

 دون ذات الذؤابة ، وي تي مزيد بحث لذل  .

لمقىود هن الحديث  ذا   يدل علهى ا جتهزاء بهبعع الهرهم بهل يهدل علهى ا

مسههح جميههع الههرهم ، و ههو الىههحيح كمهها ذكرنهها ، وهمهها قههول الحنفيههة علمههاء 

الحنفية وقول غير م : هنه يكتفي بهبعع الهرهم ويجهزئ  هذا لهيم قهوت فهي 

 ا ستد ل .
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مسهح عليهه كمهها الثالهث : المسهح علهى العمامهة ألن العمامههة حا هل ، والحا هل ي

جاءت السنة بالمسح على الحوا ل جميعاً ، ولهذا ي تينها فهي بهاب المسهح علهى 

الخفين هن كثيراً من العلماء تركوا التعبير في الباب بباب المسح على الخفهين 

إلى باب المسح على الحوا هل ، ألن المسهح لهم يخهت  فهي السهنة ب نهه  مسهح 

الجوربين وعلهى الجراميهق وعلهى على الخفين ، بل مسح على الخفين وعلى 

العمامة إلى آخر ذل  ، وكلها تشتر  في هنها حوا ل والعمامة  نا   ل تحمل 

على ذات الذؤابة وذات الحن  هم   تحمهل إ  علهى المحنكهة   فقهط و اختله  

العلماء في ذل  وعلى قولين واألظهر التعميم ، يعنهي هن   يقىهر علهى هحهد 

ن الدليل فيه مسح علهى العمامهة  والعمامهة  هي التهي النوعين دون اآلخر ، أل

والسهالم  الىهالة عليهه, فهالتي كهان يلبسهها والسهالم  الىهالة عليهكان يلبسها 

تههارة تكههون محنكههة وتههارة تكههون ذات ذؤابههة فلههذل  قىههر العمامههة علههى هحههد 

النوعين دون اآلخر ، يحتا  إلى دليل زا د على  ذا اللفظ ، فيبقى  هذا اللفهظ 

 شموله للنوعين .على 

المسح على الخفين ، مسح علهى العمامهة وعلهى الخفهين يه تي البحهث  فيهه إن 

 شاء هللا تعالى ،  نا المسح على العمامهة مها ىهفته و بحثهه الفقههاء فهي كتهبهم 

علهى هكوار ها ، يعنهي يمسهح هنهم قالوا : إن العمامة يمسح عليها ب ن يمسح و

على دوا ر ها ، يعنهي بمعنهى يمسهح مها يمسهح يعنهي  كهذا فهوق ،   ، يمسهح 

الناىية مهثالً ثهم العمامهة يهدير  علهى حوا فهه ، بعهع األخهوة ود  هنهه يمسهح 

علهى الشهماغ مثهل المسهح علههى العمامهة ،   الشهماغ   تهدخل فهي العمامههة   

 عرفاً و  ل،ة . 

 

مهها فههي ىههفة حهه  النبههي عنهتعههالى  هللا رضههىن عبههد هللا . وعههن جههابر بهه44 

: " ابهدءوا بمها بهده هللا بهه "  عليهه وسهلم هللا ىهلى، قهال  عليه وسلم هللا ىلى

 هخرجه النسا ي  كذا بلفظ األمر ، و و عند مسلم بلفظ الخبر .
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 ىهلىما في ىفة حه  النبهي عنهتعالى  هللا رضىقال وعن جابر بن عبد هللا 

: " ابدءوا بمها بهده هللا بهه " هخرجهه  عليه وسلم هللا ىلى، قال  وسلمعليه  هللا

 النسا ي  كذا بلفظ األمر ، و و عند مسلم بلفظ الخبر .

 

لمها فهرغ مهن طوافهه والسهالم  الىهالة عليهههو ً : معنهى الحهديث : هن النبهي 

 وىالة الركعتين توجه إلى السعى ، ف تجه إلى الىفا ، فلما هتى الىفا قهال :

: " إن " ابههدءوا بمهها بههده هللا بههه " ، يعنههي هن هللا جههل وعههال بههده بالىههفا فقههال 

 يبتد وا بالىفا ثم ينزلوا منه إلى المروة . الىفا والمروة " ف مر م ب ن 

والرواية األخرى التي في الىحيح في حديث جابر نفسه هنهه لمها هتهى الىهفا 

خبر في قوله و و عند مسلم بلفهظ قال : " هبده بما بده هللا به " ، و ذا معنى ال

الخبر ألن لفظ النسا ي األمر : " ابدءوا بما بده هللا به " ، والرواية التهي عنهد 

 عليهههمسههلم المشهههورة فههي حههديث جههابر الطويههل المعههرو  فههي ىههفة حجتههه 

بده بالىفا ،  وعال جل هللا قال : " ابدءوا بما بده هللا به " و  والسالم  الىالة

 بالىفا .  والسالم  الىالة عليهنبي ولهذا بده ال

 ثانياً : ل،ة الحديث :

 ما فيه كلمات تحتا  إلى بيان .

 ثالثاً : درجة الحديث : 

اللفههظ األول بلفههظ األمههر "ابههدءوا بمهها بههده هللا بههه " قههال هخرجههه النسهها ي  كههذا 

بلفظ األمر ، وإسناد النسا ي رجاله ثقات متىهل ، يعنهي ظها ر إسهناد  يعنهي 

 ر إسههناد  الىههحة ، والههذت فههي مسههلم هىههح إسههناداً ، و ههو المعههرو   هن ظهها

 قال : " هبده "  بلفظ الخبر , فهل تىحح    والسالم  الىالة عليهألن النبي 

 الروايتان جميعاً و هم نىحح واحدة منهما وتكون األخرى شاذة و

 اختل  العلماء في ذل  منهم من حكم بىحة الروايتين  و ذا لهيم بجيهد  بهل

اخههتال  الروايههات ينب،ههي كمهها  ههو معههرو  فههي علههل الحههديث والتخههري  هن 

ينظر فيه إلى هشياء ، من ه مها و و المناسب لحديثنا  نا من ه مها هن ننظر 
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 ل الواقعة تعددت هم  ي واحدة و و ل مخر  الحديث واحد هم  هو متعهدد و 

واحهدة ، لهم  لمها ىهعد الىهفا قهال كلمهةوالسهالم  الىالة عليهمعلوم هن النبي 

 يقل مرة بلفظ األمر ومرة بلفظ الخبر  و قال واحدة .

إمهها هن يكههون قههال : " ابههده " وإمهها هنيكههون قههال : " ابههدءوا " ، فلهههذا تىههحيح 

الروايتين جميعاً معنا  هنه قال الخبهر وقهال األمهر جميعهاً ، و هذا لهم يه تي فهي 

ظ الخبههر و فيكههون إذاً روايههة مطلقههاً وإنمهها اختلفههوا  ههل قههال بلفههظ األمههر هو بلفهه

تههرجيح األىههح والروايههة التههي  ههي هثبههت فههي الرجههال ،  ههو األولههى فتكههون 

الرواية الثابتهة المحفوظهة  هي مها فهي مسهلم وفهي غيهر  لكثهرة ناقليهها وثقهتهم 

قهال : " ابهده بمها بهده هللا بهه " والسالم  الىالة عليهوعدالتهم وإمامتهم ، ألنه 

" ابههدءوا "  ههذ  التههي روا هها النسهها ي فهههي وإن بلفههظ الخبههر , وهمهها الروايههة : 

ىححها عدد من ه ل العلم لكن الىحيح هنها شاذة ، ألن الحادثة واحدة  و  

 يحسن حملها على تعدد القول في ذل  الموطن .

 رابعاً : من هحكام الحديث :

فهي  وعهال جهل هللاقوله : " ابدءوا بما بده هللا به " فيه دليهل علهى هن مها قدمهه 

قرآن من األمور المتعددة ف نه مرتب في العبادات ويبده به قبل األخر  و ذا ال

فههي الحهه  ، بهه ن بههده والسههالم  الىههالة عليهههيطبههق فعههالً علههى مهها فعلههه النبههي 

 هللافهي الوضهوء  ألن  والسالم  الىالة عليهبالىفا ثم المروة ، وكذل  طبقه 

فقههال " إذا قمههتم إلههى , فههي آيههة الوضههوء ، جعلههها متعاطفههة بههالواو  وعههال جهل

الىالة فاغسلوا وجو كم وهيديكم إلى المرافق " والواو تقتضي مطلق الجمهع 

  الترتيب ، والترتيهب يحتها  إلهى دليهل زا هد عهن معنهى حهر  الهواو ولههذا 

 قوله " ابدءوا بما بده هللا به " يعني هن األمر إذا همر به هللا جل وعال 

هللا بهه ، و هذا يطبهق حتهى فهي الىهالة  في القهرآن فإنهه يرتهب بحسهب مها بهده

" ي يهها اللهذين ءامنهوا اركعهوا واسهجدوا "  والسهالم  الىهالة عليههطبقها النبي 

 فيقدم الركوع على السجود ، و ذ  قاعدة لها نظا ر ا .
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إذاً دل الحديث سواء بلفهظ األمهر هو بلفهظ الخبهر علهى هن مها جهاء فهي القهرآن 

و ، ف نهه يقهدم األول ، ويرتهب علهى مها بعهد   من همهور العبهادات بمتعهدد بهالوا

يعنههي يرتههب الثههاني علههى األول ، ويكههون األول مقههدماً ثههم الثههاني علههى وجههه 

 الترتيب .

ثانيههاً : الحههديث فيههه د لههة سههواء بلفههظ الخبههر هو بلفههظ األمههر فيههه د لههة علههى 

الوجوب الترتيب في الوضوء ، و و وإن كان في الىفة حجة عليهه الىهالة 

 م إ  هنه يعم جميع األنواع  , لم ووالسال

قعد القاعدة ثم جعل البداية بالىفا مثا ً لها  فقال   والسالم  الىالة عليهألنه 

: " هبده بما بده هللا بهه " و هذا عهام ومطلهق وتقييهد  بسهببه لهيم بوجيهه ولههذا 

نقول : إن  ذا وإن كهان فهي سهياق الحجهة ، فالعلمهاء يسهتدلون بهه فهي البدايهة 

طلقاً ، ولهذا الحافظ بن حجر هورد  في مباحث الوضهوء ليكهون دلهيالً علهى م

 وجوب الترتيب .

فإذاً الحديث فيه د لة على وجوب الترتيب بهين هعضهاء الوضهوء ، والعلمهاء 

 اختلفوا  ل يجب الترتيب هم   على القولين :

 القهههول األول : هن الترتيهههب   يجهههب ألنهههه   دليهههل علهههى الترتيهههب واضهههح .

والسهالم  الىهالة عليهوالحديث ىحته : " ابده بما بده هللا به " وألنه جاء هنه 

توض  غير مرتب ، و ذا  و مذ ب الحنفية , مهذ ب هبهي حنيفهة النعمهان بهن 

 ثابت ومذ ب جماعة قليلة من ه ل العلم .

والقول الثاني : و و الىحيح لمها سهي تي مهن األدلهة لهه ، هن الترتيهب فرضهاً 

 وعههال جههل هللاالوضههوء الترتيههب ، ووجههه ا سههتد ل عليههه هن  ومههن فههرا ع

عط  بين فرا ع الوضهوء بهالواو ، فقهال  " إذا قمهتم إلهى الىهالة فاغسهلوا 

وجهههو كم وهيهههديكم إلهههى المرافهههق " ، فعطههه  بهههالواو ,ثهههم قهههال " وامسهههحوا 

برؤوسكم " فعط  بهالواو ثهم قهال " وهرجلكهم إلهى الكعبهين "  فعطه  بهالواو  

الواو   يقتضي الترتيب إ  بهدليل زا هد فهي المتعاطفهات ، والهدليل والعط  ب

هدخههل المسههموح بههين الم،سههو ت ، ومعلههوم هن إدخههال  وعههال جههل  نهها هنههه
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الممسوح فيه إنشاء فعل جديد وإنشاء جملة  ألن العط  األول  و " فاغسلوا 

 وجو كم وهيديكم " ، األيدت عطفت على الوجو  فهوعط  كلمة على كلمة ،

هما قوله " وامسحوا برؤوسكم " فهذا عط   جملة على جملة ألنه هتى بفعهل 

جديد و و المسح ثم بعد ا عط  بالواو ، قال " وهرجلكم " إعهادة إلهى الفعهل 

األول ، والعرب   تسهتعمل مثهل  هذا مطلقهاً ، إ  فيمها يهراد بهه الترتيهب ألن 

ت علههى بعضههها ثههم األىههل هنههه إذا لههم يههرد الترتيههب هن يجمههع عطهه  المفههردا

يؤتى بعط  الجملة بعد ذله  ، فيكهون النسهق لهو لهم يهرد الترتيهب " فاغسهلوا 

وجهههوكم وهيههديكم إلههى المرافههق وهرجلكههم إلههى الكعبههين " فيكههون الجميههع  ههذ  

عط  مفردات ، ثم يعط  جملة فعلية على جملة فعليهة فيقهول : " وامسهحوا 

مسههوح بههين الم،سههو ت برؤوسههكم " ، ولمهها لههم يحىههل ذلهه  وإنمهها هدخههل الم

وهدخل عط  الجملة على عط  المفردات دل  ذا على وجوب الترتيب ألن 

 العرب   تستعمل  ذا في كالمها ، إ  إذا هرادت الترتيب في ذل  .

قال : " هبده بما بهده  والسالم الىالة عليهالدليل الثاني :  ذا الحديث و و هنه 

علماء على هنهه يبتهدئ بالىهفا  محتجهين هللا به " ، في الىفا والمروة هجمع ال

بقوله : " هبده بما بهده هللا بهه " فجعلهوا ابتهداء  بالىهفا مهع قولهه :     " هبهده " 

جعلههوا قولههه : " هبههده " مههع ابتدا ههه بالىههفا حجههة علههى وجههوب الترتيههب بههين 

الىفا والمروة في الح  ، فاتفقوا على هنه لو بهده بهالمروة إلهى الىهفا ف نهه   

 عليههذل  الشوط و نا المقام  و المقام نفسه ، ولهذا يكون فعهل النبهي يحسب 

ب نهه غسهل وجههه ثهم يديهه ثهم مسهح رهسهه ثهم غسهل رجليهه ، والسالم  الىالة

 كذا مرتباً دال على الوجوب ، ألنه امتثل اآلية كما امتثل السعي بهين الىهفا 

 والمروة .

هنهه توضه  منكسهاً والسهالم  الةالىه عليهالدليل الثالث : هنه لم يثبت عن النبي 

 هو غير مرتب , وما جاء في  ذا ضعي  من جهة ا ستد ل .

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح بلوغ المرام                                                                كتاب الطهارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

153 

إذا توضه   عليهه وسهلم هللا ىهلىقهال : كهان النبهي  عنهه هللا رضى. وعنه  45

 هدار الماء على مرفقيه . هخرجه الدارقطني بإسناد ضعي  .

 

هدار المهاء علهى  إذا توضه  عليهه وسهلم هللا ىهلىقال : وعنهه قهال كهان النبهي 

 مرفقيه . هخرجه الدارقطني بإسناد ضعي  . 

 هو ً : معنى الحديث :

في وضو ه إذا توض  يدير المهاء بكفهه علهى مرفقيهه  والسالم الىالة عليههنه 

ليكون هبلغ في إيىال المهاء إلهى المرفهق ، والمرفهق جلهد يكهون غليظهاً عهادةً 

 باطن تضاعي  الجلد . وربما خفي ، هو ربما لم يىل الماء إلى بعع

 لهذا  نا قال " إذا توض  هدار الماء على مرفقيه " يعني  كذا بهذا الشكل .

 ثانياً : ل،ة الحديث :

 هدار ، اإلدارة معروفة ، يعني هنه فعل فعالً فيه دوران .

 ثالثاً : درجة الحديث : 

اد  ذكر ل  هنه هخرجه الدارقطني بإسناد ضعي  ، و و كمها قهال الحهافظ إسهن

ضعي  بل قد يكون ضعي  جداً ، ألني هظن في إسناد  القاسم بهن محمهد بهن 

عبد هللا بن عقيل، وقال فيه اإلمام هحمد وابهن معهين ضهعي  ، وقهال فيهه هبهو 

 حاتم الرازت محمد بن إدريم ، الحافظ المعرو  ,  و مترو  الحديث .  

 الحديث ضعي  هو ضعي  جداً فال تثبت بمثل السنية .

 ً  : من هحكام الحديث : رابعا

الحديث دل إلى ىفة إيىال الماء إلى المرفق وهنه باإلدارة و ذ  إذ لم تثبهت 

 ي،سل  عليه وسلم هللا ىلىفال تشرع والذت ثبتت به السنة هن النبي 

 المرفقين كما ي،سل اليد حتى يشرع في العضد .

 

عليهه  هللا ىهلى. وعهن هبهي  ريهرة رضهى هللا عنهه قهال : قهال رسهول هللا 46

: "   وضوء لمهن لهم يهذكر اسهم هللا عليهه " . هخرجهه هحمهد وهبهو داود  وسلم
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وابن ماجه بإسناد ضعي  , والترمهذت عهن سهعيد بهن زيهد وهبهي سهعيد نحهو   

 قال هحمد :   يثبت فيه شئ . 

 عليهه وسهلم هللا ىهلىوعن هبي  ريرة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا   

يهذكر اسهم هللا عليهه " . هخرجهه هحمهد وهبهو داود وابهن  : "   وضوء لمهن لهم

ماجه بإسناد ضعي  , والترمهذت عهن سهعيد بهن زيهد وهبهي سهعيد نحهو   قهال 

 هحمد :   يثبت فيه شئ . 

 هو ً : معني الحديث : 

هن مههن توضهه  ولههم يتبههع وضههوء  بههذكر اسههم هللا فههي هولههه ف نههه   وضههوء لههه  

 يعني هن وضوء  غير مجزئ .

 ً  : ل،ة الحديث :  ثانيا

قولههه "   وضههوء "  ههذا نفههي ألن    نهها نافيههة للجههنم ، والمنفههي  نهها  ههو 

الوضههوء وخبههر   محههذو  ،ومههن المعههرو  فههي بههاب   النافيههة للجههنم فههي 

النحو هن خبر ا يحذ  كثيراً . فهالعرب تحهذ  خبهر   النافيهة للجهنم كثيهراً 

، ألن خبهر   النافيهة للجهنم ويكون تقدير  بما يناسب السياق ومها يهدل عليهه 

يحذ  كثيراً ، كما قال ابن مال  في هخر الباب وشاع في ذله  البهاب , يعنهي 

 باب "  " النافية للجنم :

 إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. 

فقوله : "   وضوء " خبر   النافية للجنم محذو  ، إيش تقهدير  و اختله  

، اختلفههوا فههي ذلهه  ، فمههنهم مههن يقههول :    العلمههاء فههي ذلهه  ، يعنههي الفقهههاء

وضههوء كامههل ، فيىههح الوضههوء مههع عههدم التسههمية ، ومههنهم مههن يقههول :   

وضوء مجزئ فال يىهح الوضهوء حين هذً معهه ، يعنهي مهع تهر  التسهمية و  

هحههد يقههول : إن الخبههر يقههدر   وضههوء حاىههل ، ألنههه يتوضهه  ويحىههل منههه  

يذكر اسم هللا " ، ذكر اسم هللا في الشهرع  لكن الكالم في الحكم قوله " لمن لم

، يكون تارة بالتسمية وتارة بالبسملة ، المقىود بالتسهمية هن يقهول : بسهم هللا 

فقههط ، وبالبسههملة هن يقههول : بسههم هللا الههرحمن الههرحيم ، واألغلههب فههي هحكههام 
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الشرع هنه يكتفي فيها بالتسمية دون البسملة ،  هذا  هو األكثهر ، و هو ال،الهب 

ذكر اسم هللا ، مثالً  نا لمن لم يذكر اسم هللا عليه ، يعني لمن لم يقل بسهم  في

هللا ، مثالً في ابتداء األكل ، إيش الحديث اللي فيه و ، " يا غالم سم هللا وكهل 

بيمين  وكل ممها يليه  " سهم هللا يعنهي قهل بسهم هللا ، و هذا  هو ال،الهب ، فهإذاً 

جههل وعهال فهي مها همهر بهه شهرعاً  ههذا  األىهل فيمها همهر بهه مهن ذكهر اسهم هللا

األىل فيهه هن يكتفهي ببسهم هللا فقهط ، إ  فيمها نه  فيهه علهى البسهملة ، فإنهه 

 يقال فيه بسم هللا الرحمن الرحيم .

قوله : " عليهه "  نها كلمهة عليهه فهي الل،هة تقتضهي األولويهة ، يعنهي فهي هولهه 

والظهور إذا كان على ألنها تعني في الل،ة ا ستعالء والظهور ، وا ستعالء 

الوضوء جميعاً ، فإنه يشمل هوله وهخر  ، يعني من هوله إلى هخر  و  يمكهن 

هن يكون عليه إ  هن يكون قبله ، ولهذا في الل،ة تستعمل على كثيراً , ويهراد 

:    " هحهب العمهل  والسهالم الىهالة عليههبها هول الشيء ، ومن همثلتهه قولهه 

ا " , جاء في الرواية األخهرى :    " لوقتهها " قولهه إلى هللا الىالة على وقته

: " على وقتها " يعني فهي هول وقتهها إذاً قولهه  نها : " لمهن لهم يهذكر اسهم هللا 

عليه " نفهم من كلمهة عليهه هن التسهمية تكهون فهي بدايهة الوضهوء يعنهي و هو 

 ي،سل يديه وقبل ذل  بقليل كل  ذا كا  .

 ثالثاً : درجة الحديث : 

 ذا من األحاديث التي البحث فيها مشتهر ومعرو  عند ه مة الجرح  الحديث

والتعههديل والمخههرجين ، ويختلهه  فيههه العلمههاء كثيههراً مهها بههين مثبههت ومهها بههين 

مضع  والحافظ بن حجر رحمه هللا هشار  نا إلى هنه يختار هن  ذا الباب   

رح يثبههت فيههه شههئ و ههو قههول كثيههر مههن ه ههل العلههم مههن المحققههين وه مههة الجهه

والتعديل من المتقدمين والمت خرين ، مهن هن هحاديهث التسهمية علهى الوضهوء 

  يىح منها شئ , وذل  ألن هسانيد ا المفردة ضهعيفة ومجمهوع األسهانيد   

يههنهع ألسههباب علههى هن تكههون ىههحيحة هو حسههنة عنههد مههن ضههعفها ولهههذا 
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ال اإلمام المشهور من هقوال ه ل الحديث هنه   يثبت في التسمية شئ ، كما ق

 هحمد :   يثبت فيه شئ .

القول الثاني : أل مة الحديث : هن  ذا الحديث ىحيح قال الحافظ هبو بكر بن 

هبي شيبة ىاحب المىن  : ثبت عندنا هن النبي عليهه الىهالة والسهالم قالهه 

و ههذا يعنههي هنههه يىههحح ذلهه  وهن النبههي ىههلى هللا عليههه وسههلم قالههه ، يعنههي 

الحهديث قهال ثبهت هن النبهي ىهلى هللا عليهه وسهلم قالهه كثبوت ، فما قال ثبهت 

 و ذا هبلغ .

 رابعاً : من هحكام الحديث :

الحههديث دال هو ً علههى هن النفههي تههارة يتجههه إلههى الكمههال ، وتههارة يتجههه إلههى 

 اإلجزاء ، وذل  من جهة الل،ة .

ثانيههاً : دل الحههديث علههى هن تههر  التسههمية مههنق  لكمههال الوضههوء هو مبطههل 

، فإن قدرنا   وضوء كامل ، ىهار تهر  التسهمية مهنق  للوضهوء للوضوء 

وإن قههدرنا   وضههوء ىههحيح هو مجههزئ هو جهها ز ف نههه يكههون مههبطالً تههر  

التسمية للوضهوء وعلهى كهل مهن التقهديرين ذ هب جماعهة مهن ه هل العلهم كمها 

 سي تي في الذت بعد  .

طههارة و فمهن ثالثاً : اختل  العلماء في التسمية  ل تجب في الوضوء وفهي ال

ىهحح الحههديث قههال : التسههمية همهها مسههتحبة هو واجبههة ، وذلهه  لظهها ر الد لههة 

عليه ، مستحبة مؤكدة هو واجبة ، فإن قلنها   وضهوء كامهل ىهارت مسهتحبة 

ومؤكدة ، وإن قلنها   وضهوء مجهزئ ىهارت واجبهة ، والهذت عليهه جمههور 

يجهاب التسهمية هخهذاً بههذا الفقهاْ هو نقول هكثر الفقهاء هو كثير من الفقهاء  هو إ

الحديث ألجل تىحيح من ىححه هو ً : وألجل ا حتياط مهن إبطهال العبهادة 

. 

 ثانياً : فاستدلوا بشي ين : 

 هو  : بالحههديث , ب نههه مههن ىههححه جمههع مههن الراسههخين فههي معرفههة ىههحيح

الحديث من سقيمه , ثم ألنه احتياط ، وا حتيهاط األخهذ بهه بهاب معهرو  فهي 
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في غير  القول الثاني : هن التسمية ما دام هنه لم يثبت الحديث ف نها مثل  ذا و

  تشرع ، يعني   ب م بتركها ، لهيم   تشهرع ولكهن   به م بتركهها وهنهه 

 إن تركها فال حر  .

و ذا كله مبني على  ل يىح الحديث هم   يىح الحهديث و ، والهذت ينب،هي 

اط ، وإ  فإن في تىحيحه نظهراً للمسلم هن يستعمل  ذا الحديث ألجل ا حتي

قويههاً وظهها راً لكههن مههن جهههة ا حتيههاط ، ألجههل  هن   تبطههل العبههادة يسههتعمله 

والعلماء اتفقوا على هنه لو جاء بالتسمية في  ذا الموطن لم يكن مخالفاً ولهذا 

 فإن التسمية  نا يؤتى بها احتياطاً بعدم إبطال عبادة الطهارة .

مية هلخذ من  ذا الحديث هنها تجب هيضاً فهي الطههارة الرابع : هن وجوب التس

الكبههرى ، فيجههب فههي غسههل الجنابههة ، ويجههب فههي تطهههر المههرهة مههن الحههيع 

والنفام ووجه استد ل من ذ ب إلى ذل  من ه ل العلهم هن الطههارة الكبهرى 

هعظم من الطهارة الى،رى ، فلما هوجب ذل  في الطهارة الى،رى فإيجابهه 

 رى من باب هولى .في الطهارة الكب

 

.  وعن طلحة بن مىر  عن هبيه عن جد  رضي هللا عنه قهال : رهيهت  47

 رسول هللا ىلى هللا عليه وسلم يفىل بين المضمضة وا ستنشاق .    

 هخرجه هبو داود بإسناد ضعي  .

 

قال : وعن طلحة بن مىر  عن هبيه عن جد  رضهي هللا عنهه قهال : رهيهت 

 يه وسلم يفىل بين المضمضة وا ستنشاق .    رسول هللا ىلى هللا عل

 هخرجه هبو داود بإسناد ضعي  .

 

 هو  : معنى الحديث :
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هن النبهي عليههه الىههالة والسهالم كههان يفىههل مها بههين المضمضههة وا ستنشههاق  

يعنههي هنههه يمضههمع وينتهههي مههن المضمضههة ثههم يستنشههق بعههد انتهههاء  مههن 

 المضمضة .

 ثانياً:  ل،ة الحديث :

فىل " يعني   يبده في الثاني و و ا ستنشاق حتى ينتهي من األول قوله " ي

. 

 ثالثاً : درجة الحديث : 

ذكههر  نهها هن هبهها داود هخرجههه إسههناد ضههعي  ، وقههد هخرجههه غيههر هبههي داود  

 هخرجه جمع من ه ل العلم ، وإسناد  كما ذكر الحافظ بن حجر ضعي  .

يم ، و هو معهر  بالضهع  ووجه ضعفه : هو ً : هنه فهي إسهناد  ليهث بهن سهل

عند ه ل الحديث ، والوجهه الثهاني لضهعفه :  هن مىهر  والهد طلحهة  هذا   

يعههر  فيههه جهالههة ، والوجههه الثالههث : هن جههد  اختلهه  فههي سههماعه عههن النبههي 

عليه الىهالة والسهالم ، فهي سهماعه مهن النبهي عليهه الىهالة والسهالم ، لهذل  

الجهد غيهر ىهحابي و هو يكهون  يتردد ذل   ل يكون الحهديث مرسهالً إذا كهان

 موىو ً إذا كان الجد ىحابي و .

وه ل الحديث يضعفون  ذا الحديث ، ولم هرى من ىححه من المحققين مهن 

ه ههل العلههم . لهههذا نقههول : الحههديث ضههعي  و  يىههح ا حتجهها  بههه لمخالفتههه 

 هيضاً السنة في ىفة المضمضة وا ستنشاق .

 رابعاً : من هحكام الحديث : 

ديث دل على هن النبي عليه الىهالة والسهالم كهان يفىهل بهين المضمضهة الح

وا ستنشاق ، فيتمضمع ثم ينتهي ثم يبده في ا ستنشاق وينتههي منهه  و هذا 

يدل على استحبابه لو ثبت به الدليل ، لكن الذت ثبهت فهي السهنة  هو هن النبهي 

مهرء لهو عليه الىالة والسالم كان يتمضمع ويستنشق من غرفة واحهدة  وال

تمضهههمع واستنشهههق مهههن غهههرفتين ليكهههون هبلهههغ لهههه هو ألنهههه   يحسهههن هن  

يتمضمع ويستنشق من غرفهة واحهدة فهال به م بهه ، لكنهه لهيم مهن السهنة ، 
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فالسههنة هن يتمضههمع ويستنشههق مههن غرفههة واحههدة , ووجههه ذلهه  هن الفىههل 

 يحتا  هيضا إلى ماء كثير .

ألنه  و هو بوابهة األنه  وا ستنشاق المقىود منه إدخهال المهاء إلهى طهر  ا

 و ذا  و القدر الواجب كما ذكرنا , و ذا يحىل ب دنى اتىال بالماء .

نعم المبال،ة في ا ستنشاق تحتا  إلى مزيد ماء في ذل  , المقىهود مهن ذله  

: هن النبي عليه الىالة والسالم كان يتوض  فيمضمع ويستنشهق مهن غرفهة 

فهإذاً يكهون  هذا الحهديث لهيم  واحدة و هذا خهال  مها جهاء فهي  هذا الحهديث ,

بمتفق مع السنة , و ذا يعني السنة الثابتة ,  هذا وجهه آخهر هيضها لعهدم األخهذ 

 به .

 

. وعن علي رضي هللا عنه , في ىفة الوضوء : " ثهم تمضهمع ىهلى  48

هللا عليههه وسههلم واسههتنثر ثالثهها, يمضههمع ويثتنثههر مههن الكهه  الههذت ي خههذ منههه 

 سا ي .الماء " هخرجه هبو داود والن

 

قال : وعن علي رضي هللا عنه , في ىفة الوضوء : " ثهم تمضهمع ىهلى 

هللا عليههه وسههلم واسههتنثر ثالثهها, يمضههمع ويثتنثههر مههن الكهه  الههذت ي خههذ منههه 

 الماء " هخرجه هبو داود والنسا ي .

وبعد  قال : وعن عبد هللا بن زيد , في ىفة الوضوء : " ثم هدخهل ىهلى هللا 

واستنشق من ك  واحدة , يفعهل ذله  ثالثهاً " متفهق  عليه وسلم يد  فمضمع

 عليه .

 هو  : معنى الحديث :

الىهالة ه عليه النبهي ذان الحديثان معنا  ما ظا ران , كما ذكرت ل  من هن 

يمضمع ويستنثر من ك  واحدة , ويجعل ذل  مرة  يعني من ك   والسالم

 واحدة مرة , فيستعمل ثالث مرات لمضمضة واستنشاق 

 لكل واحدة ك  واحد ,  ذا  و الذت دل عليه  ذان الحديثان . وتكون
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 ثانيا : ل،ة الحديث :  

 ليم في الحديث جديد فيما يظهر .

 ثالثا : درجة الحديث :

 الحديث الثاني , حديث عبد هللا بن زيد متفق عليه , وحديث علي , قال :

 هخرجه هبو داود والنسا ي , وإسناد  ىحيح .

 م الحديث :رابعا : من هحكا

الحديث دال على ما سبق هن قررته له  فهي الحهديث الهذت قبلهه مهن هن السهنة 

هن يمضههمع ويستنشههق ويسههتنثر مههن كهه  واحههدة , وا ستنشههاق هن يجههذب 

المههاء , وا سههتنثار هن يخههر  المههاء , والمههرة الواحههدة تعتبههر مههرة فههي العههدد  

كمهال بهثالث اسهتعمل يعني الكه  الواحهدة مهرة فهي العهدد فهإذا هراد هن يبلهغ ال

ثالث مرات , يعني الك  األولى ثم الثانية ثم الثالثة , و ذا جزء كمها ذكهرت 

لهه  مههن غسههل الوجههه , فههإذا فعههل ذلهه  غسههل وجهههه ثالثهها ليوافههق الكمههال فههي 

 الىفتين .

ثانياً :  ذا الحكم لالستحباب لكنه لو لم يفعل ذل  ب ن مضمع فقط ثهم هدخهل 

شاق فإن  ذا مجزئ ، يعني مثالً يبلل هىابعه بالماء الماء إلى هنفه بدون استن

ويجعلها في طر  األنه  ألن القهدر الواجهب  هو هن ي،سهل الوجهه ، والوجهه 

كمها ذكرنها له  يهدخل فيهه فتحههة الفهم ، ألنهه يحىهل بهها المواجههة ألن المههرء 

كثيراً ما يتكلم واإلنسان ناطق ، فيحىل المواجهة بجزء من  ذا ، و  يمكن 

ا إ  بمضمضهة وكهذل  اللسهان  وهمها بوابهة األنه  التهي يحىهل بهها غسل  ذ

المواجهههة ، فلههو هخههذنا قلههيالً مههن المههاء وهدخلههه فههي طههر  النهه  ألجههزه ، 

فالحههديث دل علههى السههنة فههي ذلهه  ، وهنههه يتمضههمع ويستنشههق ثههم ينثههر كمهها 

 سي تي .

بهن زيهد ثالثاً : قوله في الحديث وينثر ،  ذا غير ما جهاء فهي حهديث عبهد هللا 

واستنشق ، فا ستنشاق جذب الماء إلى األن  والنثر إخهرا  المهاء ، وروايهة 
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استنثر فيها المبال،ة فهي النثهر ، يعنهي يخهر  بقهوة و هذا لهه م خهذ  هيضهاً مهن 

 جهة تطيب األن  من ما يعلق به من الكدر . 

 

. وعن هنم رضى هللا عنه قال : رهى النبي ىلى هللا عليهه وسهلم رجهالً  50

في قدمه مثل الظفر لم يىهبه المهاء ، فقهال : " ارجهع ف حسهن وضهوء  " . و

 هخرجه هبو داود والنسا ي .   

وعن هنم رضى هللا عنه قال : رهى النبهي ىهلى هللا عليهه وسهلم رجهالً وفهي 

 قدمه الظفر لم يىبه الماء ، فقال : " ارجع ف حسن وضوء  " . 

 هخرجه هبو داود والنسا ي .   

 نى الحديث : هو ً : مع

هن رجالً فرغ من وضو ه فهرهى النبهي عليهه الىهالة والسهالم فهي قدمهه مثهل 

الظفر لم يىبه الماء ، يعني مثل قدر الظفهر ، بقعهة ىه،يرة مها هىهابها مهاء 

الوضوء ف مر  ب ن يرجع فيحسن وضوء  ب ن يبتدئ الوضوء من جديد حتهى 

 به . يحسن وضوء  إلى هن ي،سل قدميه على الوجه الذت همر

 ثانياً : ل،ة الحديث : 

قوله : وفي قدمه ، القدم اسهم للجهزء مهن الرجهل مهن بهين هىهابع الرجهل إلهى 

الكعبين , فيحتمل هن يكون المراد  نا ب ن يكون فهي قدمهه فهي هعلهى القهدم هو 

هنه في باطن القدم هو هنهه علهى العرقهوب ، ألن قولهه : وفهي القهدم يشهمل كهل 

دم قهدماً ألنهها تتقهدم باإلنسهان إذا مشهي ، ففهي الل،هة هجزاء القدم ، وسميت القه

القدم  و المتقدم وليست القدم خاىة بالرجل ، يعني بجزء من الرجل ، لهيم 

اسههم القههدم بالل،ههة بالوضههع األول هو بوضههع الل،ههة هنههها علههى  ههذا الجههزء مههن 

، الرجل ، وإنما القدم في الل،ة للمتقدم فسميت القهدم قهدماً لتقهدمها فهي المشهي 

و ههذا التقريههر ألىههل الل،ههة ينفعهه  فههي مباحههث العقيههدة ، ومههن ذلهه  قولههه جههل 

وعال " وبشر الذين آمنوا هن لهم قدم ىدق عند ربههم " فألجهل معنهي التقهدم 

قههال : " قههدم ىههدق " ، وقههدم  نهها بمعنههي تقههدم ىههدق عنههد ربهههم  يعنههي هن 
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عبر عنهها  ىدقهم وإيمانهم يتقدمهم عند ربهم جل وعال فإذا هضيفت القدم هو

بالرجل فانه يكون  نا المهراد ، القهدم التهي  هي القهدم المعروفهة فهي الرجهل ، 

ولهذا جاء في ىفة الرب جل وعال هن النار تشهتكي يهوم القيامهة حتهى يضهع 

فيها الجبار رجله ، وفي رواية قدمه ، و ذا فيه ، يعني فيه بحهث فهي العقيهدة 

ا بالمناسهبة هن تنتبهه إلهى  هذ  يمكن هن تستفىلوا فيه ، لكن المقىهود مهن  هذ

الوجهة الل،وية هن كلمهة قهدم   يحهت  بهها فهي مثهل  هذ  اآليهات علهى هنهها قهد 

ت ول في حتى يضع الجبار فيها قدمهه ، هن المهراد مها يتقهدم الهرب جهل وعهال 

من عذابه من ملء النار ب مر  ونحو ذله  ، ألن القهدم ىهحيح هنهها فهي الل،هة 

م ىهدق " لكهن إن كهان السهياق يقتضهي ظههور التقهدم ما يتقدم ، كما قال " قد

في إضافة القدم إلى المعاني فههذا واضهح ، لههذا هضها  القهدم إلهى الىهدق ، 

فهنا معلوم هن قدم الىدق  و تقدم الىدق ، هما لما جاء قدم الرب جل وعهل 

ورجههل الههرب جههل وعههال علمنهها هن المههراد بالقههدم ىههفة الههرب جههل جاللههه 

لمس لة  ذ  مزيد بحث معرو  في شرح كتهب العقيهدة ، وتقدست هسما ه ، ول

مثههل الظفههر ، الظفههر  ههو معههرو   ههو مهها يلههبم ظهها ر األىههابع مههن العظههم 

الخفيهه  هو ال،ضههاري  الخفيفههة ، قولههه : " ارجههع احسههن وضههوء  " إحسههان 

الشيء هن ي تي به على الوجهه الهذت همهر بهه إحسهان العمهل هن ته تي بهه علهى 

فإذا قالت العرب : هحسن عمل  فهي كهذا يعنهي اعملهه الوجه الذت همرت به ، 

على الوجه الذت يرضي ، هو على الوجه الذت همرت به ، فالن حسن العمهل 

، حسن الوجهه حسهن الىهفات إذا كهان ذله  منهه علهى الوجهه الهذت يرضهى ، 

فإذاً قوله : " ارجع ف حسن وضوء  " يعني فتوض  على الوجه الذت يرضي 

 رت به ،  ذا من جهة د لة الل،ة .، على الوجه الذت هم

 ثالثاً : درجة الحديث :

 الىالة يه عل النبيالحديث ىحيح وله شا د بمثله في ىحيح مسلم ،هن 

 رهى رجالً وفي ظهر قدمه لمعة لم يىبها الوضوء ف مر  بإعادة  والسالم

 الوضوء .
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 رابعاً : من هحكام الحديث : 

و ههو وجههوب المههوا ة فههي طهههارة الحههديث دل علههى حكههم جديههد لههم يتقههدمنا 

هعضاء الوضهوء ، ومعنهى المهوا ة هن ي،سهل هعضهاء الوضهوء الهبعع يلهي 

البعع ، ألن   يفىل بينها بزمن طويل عرفاً هو عادةً لم و وجهه ا سهتد ل 

همر الذت في قدمه مثل الظفهر هن يرجهع فيعيهد  الىالة والسالم عليه النبيهن 

ولههو كانههت المههوا ة غيههر واجبههة وغيههر الوضههوء قههال : " هحسههن وضههوء  " 

فرع لقال : ارجع ف غسهل قهدم  ، ألن غسهل القهدمين  هو المته خر ، ولهيم 

 هذا الرجهل علهى  الىهالة والسهالم عليهه النبهيبعد  شئ فيكتفي به ، فدل همر 

 هن ي،سل على هن يعيد الوضوء     

،سهل وان يحسن وضوء  على وجهوب المهوا ة ، تفسهير المهوا ة شهرعاً هن ي

العضو قبل هن ينش  العضو الهذت قبلهه ، يعنهي ي،سهل اليهدين قبهل هن ينشه  

الوجه ، فيما  و معتاد مهن حالهة النهام ، يمسهح الهرهم قبهل هن ينشه  المهاء 

الههذت علههى اليههدين ، ي،سههل الههرجلين قبههل هن ينشهه  مههاء الههرهم ، يعنههي هن 

، يعنهي ي،سهل  يتوالى  ذا واحدة تلو األخرى ، المرء قد يحتا  هحيانهاً يفىهل

يديه يجئ واحد يكلمه  ي،سل وجهه يكلم بالتليفون ، هو يكلم هحد هو يعال  شئ 

ثههم يريههد هن يكمههل فههالموا ة تنقطههع ب نههه إذا فىههل بينههها بوقههت ، مهها جههاء فههي 

الشههرع ضههابط منىههو  عليههه ، لكههن ضههبطه العلمههاء بهههذا ألجههل هنههه إذا لههم 

 لم يزل فيه هثر الماء .ينش  العضو فإن اسم ال،سل باق عليه ، ألنه 

فإذا ذ ب عنه هثر المهاء ونشه  فيكهون  نها قهد مضهى مثلهه ولهيم اآلن ببهاق 

هثر ال،سل فيه ، ألجل  ذا المعنى ضبطوا الموا ة بهذا الضهابط ، و هو قهول 

 العلماء في اشتراط الموا ة .

ثانياً : اختل  العلماء فهي المهوا ة  هل عهي مهن فهرا ع الوضهوء هم   علهى 

 ين القول األول : هنها من الفرا ع ، استد  ً بهذا الدليل .قول

 والقول الثاني : هنها مستحبة و و قول الحنفية ، ألنه إذا لم يوالي ولم 
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يرتب ، قول الحنفيهة وغيهر م ، إذا لهم يهوالي ولهم يرتهب فهال حهر  عليهه فهي 

 ذل  .

، ومها سهبق مهن  ثالثاً :  ذا الحكهم و هو اشهتراط المهوا ة هو فرضهية المهوا ة

فرضية الترتيب ،  ذا خها  بالوضهوء ، همها الطههارة الكبهرى و هي ال،سهل 

فال يشترط لها   المهوا ة و  الترتيهب ، فلهه هن يفىهل بهين هجهزاء بدنهه فهي 

ال،سل ، يعني مثالً يجئ في هيام الشتاء وعليه غسل واجب و و سهيخر  فهي 

ه الهواء , ونحهو ذله   فهإن لهه الفجر مثالً في وقت برد مثالً ، يخشى هن يلفح

هن ي،سل رهسه ويبقي غسل بدنه إلى وقت هداء  للىهالة ، يعنهي إلهى مها بعهد 

قيامه من النوم ، فلو فىل بين  ذا و ذا لهيم ثهم حهر  ، ي،سهل شهعر رهسهه 

ثم ينام ، إذا نام سينشه   هذا ، فهال هثهر لنشهوفته ألن المهوا ة لهم يه تي الهدليل 

إ  في الوضوء خاىةً وهما ال،سهل فليسهت بفهرع  باشتراطها و  بفرضيتها

 فيه .  

 

يتوضه   عليه وسهلم هللا ىلىقال : كان رسول هللا  عنه هللا رضى. وعنه  51

 بالمد وي،تسل بالىاع ، إلى خمسة همداد . متفق عليه . 

 

 هللا ىهلىقال : كهان رسهول هللا  عنه هللا رضىقال : وعنه , يعني عن هنم 

 بالمد وي،تسل بالىاع إلى خمسة همداد . متفق عليه .يتوض   عليه وسلم

 

 هو ً : معنى الحديث : 

كهان فهي وضهوء  هنهه يتوضه  بالمهد و هو ربهع  الىالة والسالم عليه النبيهن 

الىاع ، وفي غسله ي،تسل بالىاع و و هربعة همداد إلى خمسة همداد  يعنهي 

 إن زاد ىاع ومد ، يعني خمسة همداد .

 حديث :ثانياً : ل،ة ال

 الىاع نوع من المكاييل التي كانت في ذل  الزمان ، يكال به ويستخدم في 
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الماء وفي غير  ، لكن  و للكيل يستخدمه الباعة فهي الكيهل ، وجهاءت هحكهام 

كثيرة في الشهرع متعلقهة بالمهد وبالىهاع ، فالىهاع كيهل ولهيم بهوزن ، فههو 

معرو  من جههة الكيهل  مالىالة والسال عليه النبيهربعة همداد ، والمد ، مد 

بالضبط ، ومعرو  من جهة الشكل هيضاً وعلماء الحديث يروون ىفة المهد 

باإلجازة ، وي خذ  طلبة العلم من العلمهاء باإلجهازة فيكهون مىهنوعاً ، يىهنع 

طالب العلم مد  على مد شيخه المىنوع على مد شيخه فيوجد هسانيد خاىهة 

فهي شهكله ومقهدار  ، فيىهنع طالهب  مالىهالة والسهال عليهه النبهيبالمد ، بمهد 

العلم على مد شيخه الذت يرويه باإلجازة ، يىنعه عند الىانع وعنهد الحهداد 

ثم يقايسه بالماء حتى يستوت  ذا و هذا , يزيهد فيهه يهدخل بعهع شهئ , يرفهع 

 بعع الشيء حتى .

معروفهة عنهدنا وعنهد ه هل العلهم   الىهالة والسهالم عليهه النبهيوهسانيد المد مد 

ا الىاع فال هعلهم هنهه يهروى ب سهانيد هو يوجهد ىهاع معهرو  كيه  ىهاع هم

كهي ة المد ، المد موجود الشكل وموجهود اإلسهناد الىالة والسالم  عليه النبي

الىههالة  عليههه النبههيالههذت كههان معههه مههد عنههه  هللا رضههىإلههى زيههد بههن ثابههت 

إلهى  ، والىاع ويش يقابله من الوزن إلى هخر  ، نرجهئ البحهث فيههوالسالم 

 موضعه في الزكاة إن شاء هللا تعالى .

 ثالثاً : درجة الحديث : 

 الحديث متفق على ىحته .

 رابعاً : من هحكام الحديث : 

الحههديث دل علههى اقتىههار  عليههه الىههالة والسههالم فههي اسههتعمال المههاء فههي 

الطهههارة علههى القليههل ، وهنههه كههان يتوضهه  بالمههد فههي هكثههر هحيانههه , وهنههه كههان 

 اع في هكثر هحيانه .ي،تسل بالى

ثانيهههاً : كلمهههة كهههان عنهههد األىهههوليين مختلههه  فيهههها  هههل تقتضهههي األغلبيهههة هو 

الديمومههة هو التكههرار هو مطلههق الفعههل علههى هقههوال ، ومههنهم مههن قههال : إنههها 

 تقتضي األغلبية ، يعني بلفظها ، ومنهم من قال : إنها تقتضي الديمومة إ  
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, يعني الشهيء تكهرر منهه , ومهنهم بىار  , ومنهم من قال تقتضي التكرار 

 من قال : تقتضي مطلق الفعل . 

واألولى فيها ه  يجزم بقول مهن  هذ  األقهوال , وقهد تهردد فهي ذله  جمهع مهن 

المحققين , ولهذا األولهى واألظههر عنهد البحهث والتحقيهق هنهه   يطلهق القهول 

 تفيههد يفعههل كههذا ويقههر كههذا ,  عليههه وسههلم  هللا ىههلىبإفههادة كههان رسههول هللا 

ديمومة بمفرد ا , و  هغلبية و  تكرار , و  فعال مطلقا بمجرد  , فقد يكون 

 ذا , وقد يكون  ذا , وقهد يكهون  هذا , فهإذاً إلثبهات د  تهها علهى واحهد مهن 

 ذ  األنحاء يحتا  إلى دليل خار  , و ذ  مس لة معروفة فهي كتهب األىهول 

. 

 

رسول هللا ىهلى هللا عليهه وسهلم  . وعن عمر رضي هللا عنه , قال : قال 52

: " ما منكم من هحد يتوض  , فيسبغ الوضوء , ثم يقهول : هشههد هن   إلهه إ  

هللا وحد    شري  له , وهشهد هن محمداً عبد  ورسوله , إ  فتحت له هبهواب 

الجنة الثمانية , يهدخل مهن هيهها شهاء " هخرجهه مسهلم والترمهذت وزاد " اللههم 

 بين واجعلني من المتطهرين " .اجعلني من التوا

 

قال : وعن عمر رضي هللا تعالى عنه , قال : قال رسول هللا ىهلى هللا عليهه 

وسلم : " ما منكم من هحد يتوضه  , فيسهبغ الوضهوء , ثهم يقهول : هشههد هن   

إله إ  هللا وحد    شري  له , وهشهد هن محمداً عبد  ورسوله , إ  فتحت لهه 

انية , يدخل من هيهها شهاء " هخرجهه مسهلم والترمهذت وزاد " هبواب الجنة الثم

 اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " .

 هو  : معنى الحديث :

إن  ههذا الحههديث يحههع فيههه النبههي عليههه الىههالة والسههالم المههؤمنين علههى هن 

يقرنوا الوضوء الذت به يىلون وبه طهارة هجزاء البدن , وفيه الفضا ل مهن 

 تحاط الخطايا , هن يقرنو  باألىل الذت به يىح , واألىل الذت به   
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ينتفع المسلم و و التوحيد , فإن الوضوء   ينفع المسلم إذا لم يكن مخلىاً هلل 

جل وعال دينه , ولهذا جعل توحيد  في  ذا المقام , فقال : " ما منكم من هحد 

ن   إله إ  هللا " .. إلى يتوض  فيسبغ الوضوء على األعضاء ثم يقول هشهد ه

آخر  " إ  فتحت له هبواب الجنة الثمانية يدخل من هنهها شهاء " ألنهه جمهع مها 

بين التوحيد الذت  و هىل الملَّه و  يىح العمل إ  به وما بهين هىهل الهدين 

 و و الطهارة التي  ي مفتاح الىالة .

 ثانيا : ل،ة الحديث :

فيمهها مضههى , وهن اإلسههباغ  ههو اإلتمههام  قولههه : " فيسههبغ الوضههوء " مههر معنهها

واإلكمال , كلمة التوحيد : هشهد هن   إله إ  هللا وحهد    شهري  لهه . الكهالم 

في معنا  ل،ة وما تشتمل عليهه يطهول المقهام بهه ألنهها  هي الكلمهة التهي قامهت 

عليها السهماوات واألرع , و هي الكلمهة التهي يرضها ا هللا جهل وعهال و هي 

ن هجلها بلعثهت الرسهل وهنزلهت الكتهب وجهردت السهيو  للجههاد الكلمة التي م

فههي سههبيل هللا فمعنا هها مختىههرا : يقههول مقههراً ثههم يقههول : هقههر وهعلههم وهخبههر 

شا داً ب نه   معبود حق إ  هللا جل وعال وحهد  فهي العبهادة   شهري  لهه فهي 

 استحقاق العبادة .

وهخبهر شها دا به ن محمهد كما هنه   شري  له في اسهتحقاق الربوبيهة , وهعلهم 

بن عبد هللا  و رسول هللا حقا , لم ي ت بشهئ مهن عنهد نفسهه وإنمها هرسهله هللا 

لهه بالرسهالة , و هو عبهد مهن عبهاد هللا لهيم بمعبهود , عبهد  حمله بهالوحي وحمَّ

 يتبع يعبد هللا جل وعال وليم بمعبود يعبد . 

ة بعضههها إلههى جنههب " فتحههت لههه هبههواب الجنههة الثمانيههة " هبههواب الجنههة الثمانيهه

 بعع , ولكل باب اسم كما  و معرو  . 

 الرواية األولى , ثالثا : درجة الحديث : 

هخرجهههها مسهههلم وهمههها الثانيهههة " اللههههم اجعلنهههي مهههن التهههوابين واجعلنهههي مهههن 

المتطهههرين " روا هها الترمههذت كمهها ذكههر و ههي ضههعيفة اإلسههناد , وكههذل  هنههه 

السماء , لكن من استعملها على هضع  منها هنه بعد هن فرغ رفع بىر  إلى 
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جهة الدعاء لمناسهبته لتمهام الوضهوء فهال به م بهذل  , ألن الحهديث الضهعي  

عند طا فة من ه هل العلهم يعمهل بهه فهي مثهل ذله  مهع عهدم اعتقهاد قهول النبهي 

ذل  , ألن الحديث الضعي  قد يكون ىحيحا , لكن من عليه وسلم  هللا ىلى

عي  , ألن في إسناد  رجال ضهعيفا هو هكثهر , باب ا حتياط قلنا هن إسناد  ض

فمن باب ا حتياط قلنا هنه   يىح , لكن الرجل الضهعي  الحفهظ قهد يىهيب 

حفظه مرة , قد يىيب حفظهه فهي بعهع األحيهان ولههذا قهال طا فهة مهن ه هل 

العلههم هنههه فههي فضهها ل األعمههال وفههي األدعيههة   بهه م هن يسههتعمل الحههديث 

قاله , وإنمها يعمهل بهه  والسالم الىالة عليهالنبي الضعي  مع عدم اعتقاد هن 

 للفضيلة و غتنام األجر . 

 رابعا : من هحكام الحديث : 

الحهههديث دل علهههى فضهههل التوحيهههد بعهههد الوضهههوء , وهن دخهههول الجنهههة لهههيم 

بالعبادات مهما عظمهت , وإنمها  هو برحمهة هللا جهل وعهال هو  إذا هتهى العبهد 

و و توحيد هللا جل وعال , فمهع التوحيهد  بسب عظيم , بل  و هعظم األسباب

يبار  هللا جل وعال في الطههارة يجعلهها مكفهرة , ويبهار  هللا جهل وعهال فهي 

قليههل الىههالة فيجعلههها نافعههة للعبههد , ويبههار  هللا جههل وعههال للعبههد فههي سهها ر 

هعمالههه , ومههع ضههع  التوحيههد هو اختاللههه تنههزع البركههة وربمهها آل ذلهه   إلههى 

 هلل هو القدح في التوحيد بسلب شئ منه . الشر  والعياذ با

ولهذا هعظم ما يعتني به طالب العلم , بل هعظم ما يعتني به المسلم بعامة  هن 

يحرر إخالىه هلل جل وعال , وهن يحقق توحيد  لربه جل وعال فهي ربوبيتهه 

, وفي إ  يته , وفي هسما ه وىفاته , لهذا هعظم ما يتنهافم فيهه المتنافسهون 

رغبون في دخول الجنة من هت هبوابها شاء العبد هن يكون محققا لههذ  الذين ي

الشهادة  هشهد هن   إله إ  هللا وحد    شري  له قال العلماء :   إله إ  هللا , 

فيههها التوحيههد , فقههال : وحههد  بعههد ذلهه  ت كيههدا للتوحيههد ثههم قههال :   شههري  لههه 

 ت كيدا للتوحيد .

  كيد لبيان عظم ش ن التوحيد ، و ذا و  ش  قال العلماء : ت كيد بعد ت
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يوجههب علههى كههل واحههد مههنكم هن يعتنههي عنايههة عظيمههة بتوحيههد هللا جههل وعههال  

درسههاً وتههه مالً   يقهههل الواحهههد منههها درسههنا وختمنههها ، وقهههرهت كتهههاب التوحيهههد  

وانتهيت منه ، وقرهنا الطحاوية وانتهينا منهها و  يراجهع ذله  ، ألن التوحيهد 

نسههيه خاىههة النههام ، فكيهه    ينسهها  مههن  ههو مثههل حالنهها ، لهههذا  يلنسهى ، فقههد

إبرا يم عليه السالم س ل هللا جل وعال هن يجنبه عبهادة األىهنام ، فقهال :   " 

 وهجنبي وبني هن نعبد األىنام " .

وما احسن قول إبرا يم التيمي من علماء التابعين وثقاتهم وه متهم ، قهال عهن 

الء بعد إبرا يم ، إذا كان إبرا يم عليه السهالم الهذت  ذ  اآلية : ومن ي من الب

 و خليل هللا ورسول هللا سه ل هللا جهل وعهال هن يجنبهه عبهادة األىهنام ف،يهر  

من باب هولى ، هن يخا  على نفسهه ، ولههذا ذكهر إمهام الهدعوة اإلمهام محمهد 

ب بن عبد الو اب رحمه هللا  ذ  اآلية ، وذكر في الشرح هثر إبرا يم عنهد بها

الخههو  مههن الشههر  ، وإذا خفههت مههن الشههر  وعلمههت فضههل التوحيههد هوجههب 

علي  ذله  معا هدة التوحيهد ، وحفهظ هدلتهه ووضهوح ىهورته , والهدعوة إلهى 

ذل  ، ومعرفة سيرة ه مة التوحيد ، وه مة السنة ومتابعة ذل  ألن السير على 

عليهه منوالهم  و السير علهى طريهق الجماعهة التهي  هي الناجيهة  لقهول النبهي 

الىالة والسالم في الفهرق : " كلهها فهي النهار إ  واحهدة " لههذا هحهع نفسهي 

مجههدداً وكههل واحههد مههنكم علههى مدارسههة ذلهه  وتعا ههد  ،   يقههول الواحههد منهها 

عرفنا التوحيد ودرسنا  فهمنا  ، خال  ليش تكرير  ألنهه ينسهى ، بهل عبهادة 

فكلمهها كنههت مستحضههراً هللا جههل وعههال   تعظههم هجههراً وثوابههاً إ  بالتوحيههد ، 

معاني اآليات في التوحيد ، مستحضراً هفراد التوحيد خا فاً من ضهد  ، عالمهاً 

ب فراد ضد التوحيهد مهن الشهر  اللفظهي والشهر  األىه،ر والشهر  األكبهر ، 

يحدث ل  هنواع من العبادات ، بخال  من   يتعا هد ذله  ينسهى هن  هذا مهن 

يحىهل فهي قلبهه كرا يهة لهه ، فتفوتهه الشر  اللفظي ، فإذا حىل همامه ، لهم 

 هذ  العبهادة ،   يحىهل فهي قلبهه إنكهار للمنكهر،   يحىهل عنهد  بيهان لوجههه 

اإلنكار ، وكذل  الشر  األىه،ر وهنواعهه ألن الشهر  يجهب كرا يتهه ، هول 
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درجههات البههراءة مههن الشههر  هن تكههر  الشههر  وهن تب،ضههه ، فههإذا لههم تكههر  

فهال يىهح اإليمهان ، و  يىهح التوحيهد ، الشر  الذت  و ضد كلمة التوحيهد 

و  يىح اإلسالم ، وب،ضه  بهد مهن معرفهة هفهراد  ، ولههذا دل الحهديث فهي 

الحقيقة على ما يجب هن نحاظي هنفسنا به من مدارسة التوحيد وتعا د  ، فهو 

هفضههل علههم ألنههه يتعلههق ب فضههل معلههوم و ههو الههرب جههل وعههال فههي ربوبيتههه 

، هس ل هللا الكريم ب سهما ه الحسهنى وىهفاته العهال وهلو يته وهسما ه وىفاته 

هن يجعلني وإياكم من هولياء  ومن ه ل التوحيهد وخاىهته , وهن يجعلنها ممهن 

حقق التوحيد وعلم العلم النافع في توحيد هللا جل وعال واإلخال  له ، وعلم 

حاللههه وحرامههه ، وفههي متابعههة نبيههه عليههه الىههالة والسههالم إنههه سههبحانه جههواد 

 م .كري

كما هس ل المهولى جلهت قدرتهه به ن ي،فهر آلبا نها و همهاتنها ومشهايخنا و ه متنها 

ه مهة التوحيهد والسهنة وهن يجهزيهم عنها خيههر الجهزاء علهى مها جا هدوا وبههذلوا 

وهورثونههها الشهههريعة والتوحيهههد ىهههافية ناىهههعة ك ننههها نعيشهههها مهههع الىهههحابة 

هم وهجمعنا بهم على رضوان هللا عليهم ، اللهم ف غفر لهم جما ، وارفع درجات

حهههوع نبيههه  عليهههه الىهههالة والسهههالم إنههه  كهههريم ، عاملنههها بعفهههو  وكرمههه  

 ورحمت  ، إن  ه ل التقوى وه ل الم،فرة .

وفي  ذا القدر كفاية نق  على باب المسح على الخفين ، ونلتقي بكهم إن شهاء 

 هللا تعالى على خيرحال برحمهة هللا يهوم السهبت بعهد الفجهر إن شهاء هللا تعهالى

 يعني غداً ليم فيه درم .
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

الحمههد هلل حههق الحمههد وهوفهها  ، وهشهههد هن   إلههه إ  هللا وحههد    شههري  لههه  

وهشهد هن محمداً عبد  ورسوله ومىطفا  ىلى هللا عليه وعلهى آلهه وىهحبه 

 إلى يوم لقا  . ومن ا تدى بهدا  واقتفى هثر  واستن بسنته

 .. هما بعد . 

فههإن مههن المسهها ل المهمههة لطالههب العلههم هن يكههون العلههم مههؤثراً عليههه ، والعلههم 

النههافع   شهه  هنههه يههؤثر علههى حاملههه ، ألن الىههحابة رضههوان هللا علههيهم مهها 

 عليههه النبههيت،يههرت هحههوالهم إ  بعههد هن حملههوا العلههم ، هعنههي الكتههاب وسههنة 

لهه هثهرة حاملهه وفهي سهكينته وطم نينتهه ، والعلهم لهه ، فهالعلم  الىالة والسهالم

هثر  في عبادة ىاحبه وفي تقربه إلى ربه وخشوعه وإخباته ، والعلم له هثر  

في تعامل المرء مع إخوانه و ه له وخاىتة , وفي تعامله مع كهل شهئ حولهه 

، فطالب العلم   يحكم  وا  و  يحكم عواطفه وإنما يحكهم العلهم ودليلهه علهى 

يرا  ومها يريهد هن يعملهه هو هن يتركهه ، ولههذا ثهم مقارنهة مهمهة بهين العلهم  ما

والمنه  ، و ذ  المقارنة  بد هن تكهون واضهحة عنهد كهل طالهب علهم ، حتهى 

يكون منتفعاً بالعلم ، وقد مر معنا في عقدين من الزمان مضياً عدد كثيهر مهن 

كنهم لم يت ثروا بهالعلم األخوة الذين حضروا الدروم وا تموا بالعلم شي اً ، ول

في هن يكونوا على منه   ه ل العلم ، ألن العلهم لهيم مباحهث عقليهة ، ولهيم 

العلم مباحث نظرية ، وليم العلم معرفة بمها قيهل ويقهال وبهالخال  وبهاآلراء 

المختلفة وإنما العلم ت ثر بسبيل ه له ، ولههذا لمها ذكهر اإلمهام هحمهد رحمهه هللا 

لناجيههة ، هعنههي حههديث اإلفتههراق المشهههور ، لمهها ذكههر تعههالى : حههديث الفرقههة ا

ذلهه  قههال : إن لههم يكونههوا ه ههل الحههديث   هدرت مههن  ههم ، ويعنههي بههذل  قههول 

: " ستفترق  ذ  األمهة علهى ثهالث وسهبعين فرقهة  الىالة والسالم عليه النبي

كلها في النار إ  واحهدة ، و هي الجماعهة " قهال اإلمهام هحمهد : إن لهم يكونهوا 

حديث فال هدرت من  م ، يعني   هرى ممن حملوا العلم عن الىهحابة ه ل ال
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بحظاَ وهثر ذل  فيه إ  هنهم ه ل الحديث الذين رآ هم فهي زمانهه ألنههم علمهوا 

العلم ونشروا الدعوة وكانوا ه هل سهكينة وتواضهع وخيهر فهي مهواقفهم كلهها ، 

لعلهم   هدرت وتبعهه الترمهذت : إن لهم يكونهوا ه هل ا هللا رحمههوقال البخارت 

من  م ، و ذا الحقيقة ن خذ منه كما يظهر ل  هن العلم له هثر في كهبح جمهاح 

حامله وىاحبه عن األ واء المختلفة ، وعن هن يحكم العواط  فيما يقتضهيه 

العلم و  يخفى ما جاء في الحديث الذت ذكر  إمام الدعوة فهي كتهاب التوحيهد 

  يؤمن هحدكم حتهى يكهون  هوا  تبعهاً  قال : " الىالة والسالم عليه النبيهن 

ىحح  هللا رحمهلما ج ت به " وقد مر معكم في شرح التوحيد هن ابن جرير 

" فههال وربهه    يؤمنههون حتههى  وعههال جههل هللاالحههديث ألنههه فههي معنههى قههول 

يحكمههو  فيمهها شههجر بيههنهم ، ثههم   يجههدوا فههي هنفسهههم حرجههاً ممهها قضههيت 

ة ه ل  ذا الزمان طلبة العلم ، وهن هحسن ويسلموا تسليما " لهذا هرى هن خير

النههام ونخبههة النههام  ههم طلبههة العلههم الههذين حملههوا العلههم ، فإننهها نههرى األرع 

اليوم فيها من البالء ما تعلمون وما   تعلمون ، وهن ىهفوة النهام  هم الهذين 

الىهالة  عليهه النبهيحملوا في ىدور م القرآن ، وحملوا في ىهدور م سهنة 

علهى بىهيرة ،  وعهال جهل هللاوا وعملوا ، وعلَّموا ودعوا إلهى ، فعلم والسالم

ولهذا إذا كان  ؤ ء  م النخبهة و هم الىهفوة فهإن علهيهم سهؤا ً ، وإن علهيهم 

مسهه ولية عظيمههة ، فههي هن يجتهههدوا فههي هن يحملههوا المههنه  مههنه  ه ههل العلههم 

فهإن  الذين حملوا منه  ه ل السنة والجماعة ممن رهوا من ه ل العلهم ، ولههذا

 ذ  الثنا ية مهمة جداً ، هن يتفكر فيها طالب العلم ، و ي ثنا ية العلم والمنه  

، ونعنههي بههالمنه  مههنه  ه ههل العلههم ، وإ  فههإن ا جتهههادات و اآلراء الىهها بة 

والخاط ة كثيرة في  ذ  الموضوعات لكن النجاة فهي هن يسهل  المهرء طريقهة 

هم ه مهة اإلسهالم ، إلهى هن يىهل السل  الىهالح الىهحابة التهابعين ، مهن تهبع

األمر إلى علماء ه ل السنة والجماعة في  هذا الوقهت الهذين شههد لههم الجميهع 

بذل  ولهذا مما   يحىل بل قد يكون وبالً على ىهاحبه ، هن   يكهون العلهم 

مؤثراً على ىاحبه في العمل ، مؤثراً على ىاحبه في اإلخبات ، العلم لهيم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح بلوغ المرام                                                                كتاب الطهارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

173 

احث نظرية ، وإنما العلم له هثر  فهي عمهل ىهاحبه , مباحث كالمية ، و  مب

لهه هثههر  فههي مواقفهه ، لههه هثههر  فهي سههمته , لههه هثهر  فههي دعوتههه , لهه هثههر  فههي 

نشاطه في األمر بالمعرو  والنهي عن المنكر , لهه هثهر  فهي سهمته وسهلوكه 

مع الجميع ، فمن سل  سبيل ه ل العلم فهو علهى بهاب نجهاة ومهن تخله  عهن 

بهد لهه إذا هراد هن يسهتمر فهي حمهل العلهم ، هن يكهون مقتهدياً ب  هل ذل  ف نهه  

العلههم يحمههل سههيرتهم ويحمههل مههنهجهم ألنهههم حملههوا عمههن سههل  طريقههة ه ههل 

السنة والجماعة ، ومن سل  حمل عمن قبلهم طريقة السل  الىالح و كذا ، 

إلى زمان األ مة إلى زمان الىحابة رضوان هللا عليهم  فهذا طريق  حهق ، 

ريق مسهلو  ، طريهق مه ثور ، هخهذ  الخهال  عهن السهال  ، هخهذ  المته خر ط

عن المتقدم ، و  يخلو زمان من قا م هلل بالحجة الىحيحة ألنه  بد هن تكون 

فههي  ههذ  األمههة طا فههة منىههورة ظهها رة علههى الحههق فهههي ظهها رة بههالحق إمهها 

هللا ، بالسي  والسنان في هرع هللا ، وإما باللسهان والبيهان فهي بعهع هرع 

تعهالى : إنهه    هللا رحمههو ذا  بد هن يكون كما قال شيخ اإلسالم ابن تيميهه 

يههزال طا فههة مههن  ههذ  األمههة علههى الحههق ظهها رة و بههد و ههم الههذين قههال فههيهم 

البخارت وغير   م ه ل العلم ، وقال فيهم اإلمهام هحمهد هيضهاً : إن لهم يكونهوا 

ن  م ، ولهذا ينب،ي ل  يا طالهب ه ل الحديث ، يعني  ذ  الطا فة فال هدرت م

 العلم هن تفكر كثيراً في  ذ  الثنا ية ، العلم ومنه  ه ل العلم .

 ل العلم يكون بمعزل عن مهنه  ه هل العلهم و   يكهون كهذل  وقهد رهينها كمها 

ذكرنهها لكههم كثيههراً مههن الطههالب درسههوا وحفظههوا لكههنهم لمهها لههم يىههبروا علههى 

اً وشههما ً ، فهه نهم تركههوا العلههم إلههى غيههر   طريقههة ه ههل العلههم وإنمهها هخههذوا يمينهه

وهمر باإلستزاد  منه , قهال : "  وعال جل هللاو ذا و  ش  تر  ما  و فضله 

 وقل رب زدني علماً " 

 لهذا طالب العلم ينب،ي له إن يكون بل يجب عليه هن يكون ذا طم نينة في 

فهي  هللا رحمهه  الحق , وهن   يكون ذا تردد و  تنقهل ، وقهد قهال اإلمهام ماله

معههرع كالمههه قههال : مههن جعههل دينههه عرضههة للخىههومات هكثههر مههن التنقههل  
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يعني من جعل دينه كل يوم يخاىم به فالنا و يخاىم به األخر ، ويوم  كهذا 

ويوم  كذا ، ف نه سيكثر التنقل ألنه سيقابل من  و هلحن بحجته مهن األخهر و 

ذا ، سههينتقل إلههى هخههر ، ينتقههل إليههه ، وسههيقابل مههن يكههون هلحههن بحجتههه مههن  هه

و كذا كما ترى من حهال المضهطربين ، لكهن طالهب العلهم مهمها ت،يهر النهام 

الىههالة  عليههه النبههيومهمهها تنوعههت األمههور فهههو يحمههل العلههم المههوروث عههن 

ببيان مها جهاء فهي كتهاب هللا جهل جاللهه ، ولههذا تهرى هنهه ذو طريقهة  والسالم

 زمان ولكل مكان .ثابتة واضحة ألنه يحمل علماً ىالحاً لكل 

هسهه ل هللا جههل وعههال هن يجعلنههي وإيههاكم مههن ه ههل العلههم الههذين  ههم ه ههل هللا 

 وخاىته ، والعلم في الحقيقة  و علم الكتاب هللا جل جالله وتقدست هسما ه  

   

 ) باب المسح على الخفين (

 قال المىن  رحمه هللا : باب المسح على الخفين .

ىهلى هللا  النبهيهللا عنهه قهال : كنهت مهع . عن الم،يهرة بهن شهعبة رضهى  53

عليه وسلم ، فتوض  ، فهويهت ألنهزع خفيهه ، فقهال : " دعهمها فهإني هدخلتهمها 

 طا رتين " فمسح عليهما ، متفق عليه .

 هللا رضههىقبههل هن نبتههدئ فههي شههرح  ههذا البههاب مههر معنهها حههديث هبههي  ريههرة 

إذا توضه تم فابهدهوا قال : قال رسول هللا ىلى هللا عليهه وسهلم : "  عنهتعالى 

بميامنكم " وذكهرت لكهم هن  هذا الحهديث دل بظها رة علهى األمهر واألمهر فهي 

هىله يفيد الوجوب ، ولما راجعت المس لة وجدت هن ه ل السنة هجمعوا على 

هن األمر  نا لالسهتحباب ، ولهم يقهل هحهد مهن علمهاء  هذ  األمهة ، هعنهي ه هل 

اءة  بالميهامين واجبهة بهل وهجمعهوا السنة والجماعهة لهم يقهل هحهد مهنهم إن البهد

علهى هنهها مسهتحبة وليسهت واجبهة ، وذكهر اإلجمهاع جماعهة مهن ه هل العلههم ، 

 منهم النووت ومنهم ابن قدامة وجماعة آخرون . 

ولهذا نقول : يىحح على ما ذكرنا على  ذا الحديث ب ن  ذا األمر بقوله : " 

ما لم يقل هحد من ه ل العلم فابدهوا بميامنكم " ، وإن كان ظا رة الوجوب ، فل
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بوجههوب البههداءة  بالميههامن ، ف نههه يحمههل علههى ا سههتحباب ل جمههاع علههى هنههه 

 مستحب وهنه   قا ل بوجوب ذل  ، فليحق  ذا بما سبق في ذل  الموطن .

قال : باب المسح على الخفين ، باب المسح على الخفهين ،  هذا تعبيهر لطا فهة 

المسهح علهى الحوا هل ، بالمسهح علهى الخفهين كثيرة من ه ل العلم ، يعبهرون ب

الىههالة  عليههه النبههيوذلهه  ألن المسههح علههى الخفههين  ههو الههذت كههان فههي زمههن 

هكثر من غير  ، بل وفي كل زمن ، النام يحتاجون إلى المسح على  والسالم

الخفهين هكثههر مههن حههاجتهم للمسههح علهى الجههوربين وهكثههر مههن حههاجتهم للمسههح 

 جتهم للمسح على الجبا ر ..... إلى آخر  .على العما م ، وهكثر من حا

فقوله : باب المسح على الخفين من ه ل العلم من يعبر بههذا ومهنهم مهن يعبهر 

باب المسح علهى الحوا هل ، و هذا فهي عهدد مهن كتهب الفقهه ومهن كتهب هحكهام 

الحديث ، والحوا ل ، يجمع العما م ، ويجمع العىا ب ويجمع خمر النسهاء ، 

 ذل  .ويجمع هشياء غير 

إيراد بهاب المسهح علهى الخفهين فهي  هذا المهوطن ألجهل هن البهاب السهابق فهي 

الوضهههوء وفهههي ىهههفة الوضهههوء ، وآخهههر هعضهههاء الوضهههوء الهههرجالن هعنهههي 

القدمين وفرضهما ال،سل ، والمسح على الخفين بدل عنهمها ورخىهة ولهذل  

يجعلههون المسههح علههى الخفههين هو المسههح علههى الحوا ههل ، بعههد ىههفة الوضههوء  

تعههالى ، المسههح مههر معكههم  هللا رحمهههي فههي مثههل سههياق الحههافظ بههن حجههر يعنهه

معنا  ، وهنه اإلمرار ، إمرار اليد على الشئ ، والخفان في قوله على الخفهين 

الخفان جمع خ  ، والخ   و مها يلهبم فهي الرجهل مهن جلهد ونحهو   ي،طهي 

ىهى إلى الكعبين فما زاد ، يسمى خفهاً ، ألنهه مشهبه فهي تحملهه لهألرع وللح

 بخ  البعير .

ىهلى  النبيقال : عن الم،يرة بن شعبة رضى هللا تعالى عنه قال : كنت مع  

هللا عليهههه وسهههلم  فتوضههه  ، ف  ويهههت ألنهههزع خفيهههه ، فقهههال : " دعهمههها فههه ني 

 هدخلتهما طا رتين " فمسح عليهما ، متفق عليه .

 هو ً : معني الحديث :
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 عليههه النبههيكههان يىههحب  هن الم،يههرة بههن شههعبة ، وكههان مههن سههادات قومههه ،

ه هوى  يعنهي  الىالة والسهالم عليه مرة ، فخدمه ولما توض  الىالة والسالم

 عليههتكريمهاً منهه للمىهطفى  الىهالة والسهالم هعليه النبهيانحنى لينزع خفهي 

وخدمة له وشرفاً لمساعدته وإعانتهه عليهه الىهالة والسهالم ،  الىالة والسالم

" دعهمهها " يعنههي دع الخفههين ،     " فههإني فقههال عليههه الىههالة والسههالم لههه : 

هدخلتهما طا رتين " فمسح عليهما ، يعني سبب قولي ل  دعهما هني هريد هن 

همسح عليهمها ، وذله  ألنهي هدخلتهمها طها رتين ، يعنهي هدخلهت الهرجلين فهي 

 الخفين هو هدخلت الخفين في الرجلين على طهارة .

 ثانياً : ل،ة الحديث :

لتهما طا رتين " الضمير ، ضمير التثنية  ذا في الل،ة يفيد قوله : " فإني هدخ

مطلههق ا شههترا  و  يفيههد ا شههترا  فههي الههزمن الواحههد ، يعنههي   يفيههد هنههه 

 هدخلهما معاً في وقت واحد .

و ذ  قاعهدة فهي الل،هة هن ضهمير التثنيهة إذا جهاء مثهل  هذا ، ف نهه يسهتفاد منهه 

ن رفعتهما، القلمان وضعتهما  الهرجالن مطلق ا شترا  ، مثالً تقول : الكتابا

هدخلتهما , الضيفان هكرمتهما ، ونحهو ذله  ،   يفيهد ضهمير التثنيهة هن األول 

والثاني وقعا معاً ، يعنهي وضهعت الكتهابين فهي وقهت واحهد  وضهعت القلمهين 

في وقت واحد ، هدخلت الرجلين في وقت واحد ، فضهمير التثنيهة يسهتفاد منهه 

الفعل ، يعنهي حىهل اإلدخهال لكهن  هل كانها جميعهاً ، هو مطلق ا شترا  في 

كههان هحههد ما قبههل األخههر ،  ههذا   يسههتفاد مههن مجههرد ضههمير التثنيههة ، قولههه " 

فمسح عليهما " , " مسح عليهما " المسح تارة يعدى بالباء وتارة يعدى بعلهى 

ح ، وتارة   يعدى بهذين الحرفين ، والذت يهمنا  نا هنه مر معنا تعديهة المسه

بالبههاء " وامسههحوا برؤوسههكم " و نهها هتههى تعديههة جديههدة ، مسههح عليهمهها ، فمهها 

الفرق بين مجيء البهاء ومجهيء علهى فهي المسهح و هو ً البهاء كمها ذكرنها له  

سالفاً تفيد التعميم ، " وامسحوا برؤوسكم " ، يعني هن يكون إلىهاقاً بهها وهن 

مسهحوا برؤوسهكم " فههو يكون معمماً الرهم به ألنه هلىقه بهالرهم كلهه " وا
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إلىاق بالرهم ، ويعني ذل  المجموع ، مجمهوع الهرهم ، همها الحهر  علهى 

المسح فمسح عليهما ، فيفيد ا سهتعالء , وحىهول مطلهق المسهح ، يعنهي هنهه 

يحىههل بحىههول ا سههتعالء بالمسههح  وحىههول مطلههق المسههح ، يعنههي هدنههى 

حكهام ىهفة المسهح درجة من درجات تحىيل اسم المسح ولههذا ي تينها فهي األ

علههى الخفههين وهنههه لههيم مثههل ىههفة مسههح الههرهم ، والمسههح بههالرهم  بههد هن 

يكون بمجموعه لد لة الباء ، و نا لد لهة علهى هن يفيهد المسهح بمها ظههر بمها 

 يحىل معه اسم المسح دون التعميم .

 ثالثاً : درجة الحديث : 

 الحديث متفق علي ىحته . 

 رابعاً : من هحكام الحديث :

و ً دل الحديث على مشروعية المسح على الخفين ، والمسح على الخفين قد ه

جاء عن هكثر من سهبعين مهن ىهحابة رسهول هللا ىهلى هللا عليهه وسهلم  كمها 

قال الحسن البىرت رحمه هللا تعالى ، وقال اإلمام هحمد في ذله  : لهيم فهي 

 ىلىلنبي نفسي من المسح على الخفين شئ ، عندت فيه هربعون حديثاً عن ا

، لهذا عد  طا فة من ه ل العلم من المتواتر  يعني مسهح النبهي  عليه وسلم هللا

 على الخفين . عليه وسلم هللا ىلى

الثاني : المسح على الخفين رخىة ، يعني هنه تخفي  من هللا جل وعال على 

عباد  ،  و و بدل عن غسل الهرجلين ، وألن اإلنسهان يحتها  تهارة إلهى لهبم 

و مها قهام مقامهمها ، فخفه  عنهه به ن   يخلهع في،سهل رجليهه  فيكتفهي الخفين ه

بالمسهههح عليهمههها ، فههههو رخىهههة ، وإذا كهههان رخىهههة فهههإن األخهههذ بهههالرخ  

محبههوب هلل  جههل وعههال ، وقههد جههاء فههي الحههديث : " إن هللا يحههب هن تههؤتى 

رخىه " يعني هن ي تي العبد رخ  هللا جل وعال ، ولههذا تنهازع ه هل العلهم 

ل المسههح هم ال،سههل و فطا فههة قالههت : األفضههل هن ي،سههل وهن    ههل األفضهه

يمسح ، وقال آخرون : األفضل هن يمسح و  ي،سل ، يعني و  يخلع في،سهل 

. 
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والىههواب : هن األفضههل المسههح ، إذا كانههت قههدما  مسههتورتين بخهه  ونحههو   

ألن النبي عليه الىالة والسالم فعهل ذله  هو ً ، ثهم ألنهه رخىهه ، فههو سهنة 

ؤجر من اتبع النبي عليه الىالة والسالم عليها ، ثم  هو رخىهة ، وهللا جهل ي

 وعال يحب هن تؤتى رخىه .

الثالههث :  ههذ  المسهه لة و ههي مسهه لة المسههح علههى الخفههين ممهها فههارق فيههها ه ههل 

السنة والجماعة الروافع والخوار   ، ولهذا هدخل علماء السل  وه مة ه ل 

ي العقا ههد ، فقههالوا : ونههرى المسههح علههى السههنة مسهه لة المسههح علههى الخفههين فهه

الخفين ، وذل  ألن المخال  فيه ه ل العقا د الباطلة من الروافع والخهوار  

 ومن شابههم .

الرابههع : قولههه عليههه الىههالة والسههالم : " هنههي هدخلتهمهها طهها رتين " هخههذ منههه 

الشههرط األول مههن شههروط ىههحة المسههح علههى الخهه  ، و ههو هنههه يكههون لههبم 

تمههام الطهههارة ، فقولههه : " هدخلتهمهها طهها رتين " ، يعنههي هننههي لههم  الخفههين بعههد

هلبم الخفين إ  بعد هن هكملت طهارتي ، وقوله : " هدخلتهما " يعنهي هدخلهت 

رجلههيَّ هو قههدميَّ فههي الخهه  حالههة كونهمهها طهها رتين ، يعنههي بعههد تمههام طهههارة 

همهها الههرجلين ، ومعلههوم هن طهههارة الههرجلين   تحىههل بمجرد مهها ، يعنههي ب

وحد ما ، وإنما طهارة الرجلين  ذا حكم يحىل بعد تمام الوضوء ، فإذا هتهم 

الوضوء ىارت الرجالن طا رتين فليست طههارة الهرجلين تحىهل للواحهدة 

 دون األخرى ، وإنما لهما جميعاً إذا هتم الطهارة . 

ولهذا تنهازع العلمهاء فهي هنهه  هل إذا غسهل رجليهه ثهم دخلهها الخه  ثهم غسهل 

ف دخلها الخ   هل يجهزئ ذله  ويمسهح علهى الخفهين ، وعلهى قهولين األخرى 

لهم ، يعني للعلماء واألىح منهم هنه   يىح المسح على الخفين حتى يهدخل 

الرجلين طا رتين كما دل عليه ظا ر الحديث ، وسبب ذل  ، هو دليل ذله  ، 

هن لفظ هو اسم الطهارة والحكم به ن الرجهل تكهون طها رة لهيم حكمهاً للرجهل 

بفرد هها ، وإنمهها  ههو حكههم يحىههل للمكلهه  فههي هجههزاء الوضههوء  فههي هعضههاء 

الوضههوء إذا هتههم الطهههارة ، يعنههي هنههه إذا غسههل وجههه   نقههول هىههبح وجههه 
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طا راً ، فالمسلم   ينجم ، إذا غسل يديه   نقول هىبحت اليدين طها رتين 

، هىبحت اليدان طا رتين ، إذا مسح برهسه   نقول هىبحت رهسهه طها رة 

، إنما لفظ الطهارة يحىل إذا هتم الوضوء ، لهذا قوله عليهه الىهالة والسهالم 

 : " إني هدخلتهما طا رتين " ، يدل على هن اإلدخال كان بعد تمام الطهارة .

خامساً :  ذا هحد الشروط كما ذكهرت له  ، هحهد شهروط المسهح علهى الخفهين 

فههي ممها جهرى فيهه هن تكون الرجالن هدخلتا طا رتين ، وهمها بقيهة الشهروط 

خههال  بههين ه ههل العلههم و نهها  بههد مههن تقعيههد قاعههدة فههي فهههم الشههروط التههي 

يشترطها العلماء ولم ي تي بها دليل واضح في اشتراطها ، وذل  هعني تقرير 

 ههذ  القاعههدة ، بهه ن هقههول : إن العبههادات جههاءت علههى خههال  األىههل  ولهههذا 

  مها جهرى بهه ا ضهطراد عرفت العبادة ب نه ما همر به هو هذن به على خهال

 العرفي هو ا قتضاء العقلي .

التعريهه  المشهههور  ههذا عبارتههه ، مهها همههر بههه مههن غيههر اضههطراد عرفههي و  

اقتضههاء عقلههي ، فههإذا العبههادة خارجههة عههن األىههل ، ولهههذا العبههادة جههاءت 

بشههروطها فكههل عبههادة شههرعها الشههارع همههراً هو اسههتحباباً فلههها شههروط و بههد  

، لها شروط إجزاء ،  هذ  الشهروط كيه  نعرفهها و كيه  يعني شروط ىحة 

 نعلمها و 

 لها طريقان :          

الطريق األول : هن يكون الشرط منىوىاً عليه في الدليل إما في الكتاب هو 

فههي السههنة هو فههي اإلجمههاع ، إجمههاع ه ههل العلههم ، فههإذا كههان الشههرط دل عليههه 

 ً  ، فهذا القول بشرطيته   يكون     الكتاب هو السنة  هو اإلجماع هو  ذ  جميعا

 فيه خال  ، مثل  نا الطهارة في المسح على الخفين .

النوع الثاني :  و الذت يحىل فيه الخال  وينب،ي التنبهه لهه ، و هو هن حهال 

النبي عليه الىالة والسالم وما كان عليه يؤخذ منها اشهتراط الشهرط , وذله  

عبد على خال  األىل وكانهت الرخىهة هنه عليه الىالة والسالم لما كان الت
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علههى خههال  األىههل ، فإنههه  بههد هن يكههون فيههها شههرط ، يعنههي مههن جهههة هن 

 العبادة األىل فبها ا شتراط ،   األىل فيها اإلطالق . 

ولهذا العلماء يقولون العبادة األىل فيها التوقي  ، والمعهامالت األىهل فيهها 

ىهل والمعهامالت جاريهة مهع األىهل الحل ، لم و ألن العبادة علهى خهال  األ

فلم تحت  إلى شروط وبيان ، لهذا ترى هن كثيراً من ه ل العلم وخاىة فقهاء 

الحههديث المتقههدمين ، يشههترطون شههروطاً ، ي خههذونها مههن حههال النبههي عليههه 

الىالة والسالم ، فمثالً في الخه  اشهترطوا شهروطاً زا هدة علهى مها ذكرنها ، 

كون ساتراً لمحل الوضوء ، يعني إلهى الكعبهين هو فقالوا : إن الخ   بد هن ي

ما  هو هكثهر ، و هذا الشهرط مهن هيهن هخهذو  و ، هخهذو  مهن خه  النبهي عليهه 

الىههالة والسههالم ، قههالوا :  بههد هن يكههون الخهه  هو مهها قههام مقامههه هن يكههون 

ضفيقاً ، يعني كثيفاً يستر ما تحتهه ،  هذا الشهرط هخهذو  مهن حهال خه  النبهي 

والسالم وحال جوربه عليه الىالة والسالم ، يعنهي الحهال التهي عليه الىالة 

 كانت في ذل  الزمان . 

ومهن الشههروط هيضههاً : هن يكههون يثبههت بنفسههه ، يمكههن معههه المشههي ، مههن هيههن 

هخذو  هيضهاً و مهن رعايهة الحهال ، و هذ  قاعهدة خاىهة عنهد إمهام ه هل السهنة 

عبهادة لهم يه تي فيهها شهرط هحمد بن حنبل رحمه هللا تعهالى فهي هنهه إذا كانهت ال

فيعتبههر الشههروط برعايههة الحههال ، فينظههر إلههى الحههال التههي كههان عليههها عليههه 

الىالة والسالم ، هو كانت عليها الىحابة ونهزل فيهها التشهريع ، في خهذ منهها 

الشههروط , بهههذا نقههول : إن  ههذ  الشههروط التههي ذكههرت كههل واحههدة منههها فيههها 

ه هل العلهم ،  هذا الهدليل فهي ا شهترا  خال  ، لكن من هعتمد  ذا الدليل من 

 مع ضميمة القاعدة التي ذكرتها ل  ، ف نه يعتبر ا شروطاً ىحيحة .

وباب المسح على الخفين في كتب الفقه , من ه هل العلهم مهن هل،هى البهاب كلهه 

يعنههي وجعههل اجتهههادا جديههدا , ألنههه يقههول : الشههروط  ههذ  ليسههت لههها دليههل  

وليم للباب في هىله إ  بعع األحاديث التهي  واألحكام  ذ  ليم لها دليل ،

ذكرت  نا ، و ي في مس لة إدخال الرجلين طا رتين ، وفي مسه لة التوقيهت 
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، يعني مدة المسح ، وهما ما عدا  فليم له هىل عند بعع ه ل العلم ، و ذا 

في الحقيقة ليم بجيد من جهة متابعة السهل  وه مهة ه هل العلهم المتقهدمين فهي 

، ألنهم يستدلون على الشروط ب حد  ذين النوعين إن كهان الشهرط ا ستد ل 

منىوىههاً عليههه فههانتهى األمههر فيكههون دلههيالً ، وإن لههم يكههن منىوىههاً عليههه 

نظروا في الحال فاشترطوا شروطاً من رعاية الحال ألجل ما ذكرته له  مهن 

التقعيد عند م ، و ذ  مسه لة معروفهة عنهد ، يعنهي فهي كهالم بعهع المحققهين 

 ي األىول ، وفي كالم بعع ه مة ه ل الحديث .ف

إذاً فنقول : الحديث دل على شرط ، والشهروط األخهرى ت خهذ مهن حهال خه  

 النبي عليه الىالة والسالم ، وحال جوربه ، والحال التي كانت .

لههذا شهيخ اإلسههالم ابهن تيميههه لمها هتهى إلههى مسه لة الخهه  ،  هل يشههترط هن   

مخرقههاً و فقههال :  ههذا شههرط لههيم بىههحيح ألن  يكههون مخرقههاً و هن   يكههون

خفهها  الىههحابة رضههوان هللا علههيهم ، ال،الههب هن يكههون فيههها خههروق ، ألن 

هكثر م فقير وليسوا بذوت جدة من المال بحيهث ي،يهرون الخفها  ، وقهد جهاء 

في بعع ال،هزوات هنهه قهال : حتهى نقبهت خفافنها , ف خهذ مهن الحهال هنهه لهيم 

 ح وفي محله .بشرط ، و ذا استد ل ىحي

سادساً : قوله " فمسح عليهما " ، عليهما ، ذكرنها له  هن قولهه فمسهح عليهمها 

هنه يفيد ا سهتعالء هو ً ، ويفيهد هن المسهح كهان غيهر مسهتوعب ، يعنهي علهى 

 الخ  جميعاً ، وسي تي البحث في المسح هعلى الخ  وهسفله .

يهدل علهى هن المسهح  و ذا يدل عليه لفظ علهى ، فهإذاً قولهه " فمسهح عليهمها "

المجههزئ حىههول اسههم المسههح علههى الخهه  ، فبهه ت طريههق مسههح علههى الخهه  

 هجزه  .

إمهها هن يمسههح ب ىههابعه  كههذا مخططههة مههن هولههه إلههى هخههر  ، وإمهها هن يمسههح 

بطههر  هىههابعه عههدة مههرات فههي جهههة الخهه  العليهها ، يعنههي هنههه   يشههترط 

م يمسح عليهما ما ا ستيعاب وإنما يشترط حىول المسح على الخفين ، فلو ل

 جاز له ، يعني ما تمت طهارته .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح بلوغ المرام                                                                كتاب الطهارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

182 

السابع : واألخير : قوله " مسح عليهما "  ذا الضمير ، يعني الهاء مع المهيم 

واأللهه  الدالههة علههى التثنيههة ، اسههتدل بههه بعههع ه ههل العلههم علههى هنههه يجههب هن 

يمسح عليهما معاً في وقت واحد ، يعني يجعل اليد اليمنى على الخ  األيمهن 

واليسرى على الخ  األيسر ، وهن يمسهح عليهمها فهي وقهت واحهد  مسهتد ً ، 

بقوله " فمسح عليهما " و ذا يفهم منه هن يكون المسح في وقهت واحهد ، وقهد 

ذكرت ل  هن قاعهدة الل،هة العربيهة هن المجهيء بالضهمير،   يعنهي ا شهترا  

شهترا  فهي في زمان واحد , في عين الزمان ، هو في الزمان عينه  وإنمها ا 

الفعل ، مسح عليهما ، دل ذل  على وقوع المسح علهى كهل مهن الخفهين ، إمها 

من جهة  ل يقدم األيمن علهى األيسهر ، هو يمسهح بهمها معهاً ، لفهظ عليهمها   

يدل علهى ذله  ألنهه يحتمهل هن يكهون ا شهترا  فهي زمهان ويحتمهل هن يكهون 

هخذتهما ، يحتمل هن تكهون مفرقين ، كما تقول : هخذت الكتابين ، هو الكتابان 

هخذت  ذا و ذا جميعاً في وقت واحد ، هو  ذا ثم  ذا المهم هنه حىل األخهذ 

، لهذا القول الثاني و و قول جمههور ه هل العلهم : هن السهنة فهي المسهح علهى 

الخفههين هن يمسههح الخهه  األيمههن باليههد اليمنههى هو ً ، ثههم إذا فههرغ مسههح الخهه  

كهان    والسهالم  الىهالة عليهلوا لذل  ب ن النبي األيسر باليد اليسرى ، واستد

يعجبه حديث عا شة اللى مر معنا ، كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفهي 

طهههور  وفههي شهه نه كلههه ، والطهههور يعنههي التطهههر والمسههح علههى الخفههين مههن 

التطهههر ، والنبههي ىههلى هللا عليههه وسههلم يعجبههه التههيمن فههي ذلهه  كلههه ، يعنههي 

 ين .البداءة باليم

الدليل الثاني : هن المسح على الخفين ، بدل عن غسل الرجلين ، والبدل يقوم 

 مقام المبدل عنه في هحكامه ، فهنا يسن هنه كما كان ي،سل اليمنى قبل 

 اليسرى ، فيمسح األيمن قبل األيسر .

لألربعة عنه إ  النسا ي : هن النبهي ىهلى هللا عليهه وسهلم مسهح هعلهى الخه  

 ي إسناد  ضع  .وهسفله . وف
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. وعن على رضى هللا عنه ، عنه هنهه قهال : لهو كهان الهدين بهالرهت لكهان  54

 عليهه وسهلم هللا ىهلىهسهفل الخه  هولهى مهن هعهال   ، وقهد رهيهت رسهول هللا 

 يمسح على ظا ر خفيه . هخرجه هبو داود بإسناد حسن .

النبهي ىهلى قال : لألربعة عنه يعني عن الم،يرة بهن شهعبة إ  النسها ي : هن 

 هللا عليه وسلم مسح هعلى الخ  وهسفله . وفي إسناد  ضع  .

 هو ً : معنى الحديث : 

مسح جهتي الخ  الجهة العليا والجهة السهفلى  والسالم الىالة عليههن النبي 

 جميعاً .

 ثانياً : ل،ة الحديث :  

 ليم فيه كلمات تحتا  إلى بيان .

 ثالثاً : درجة الحديث :

 نا : وفي إسناد  ضع  ، و ذا ظها ر ، وقهد هلعهل الحهديث بعهدة قال الحافظ 

علل من ا نقطهاع والضهع  واإلرسهال ، والجهالهة فهي بعهع رواتهه ، و هو 

كاتب الم،يرة ، وقد يمكن هن يجاب عن كثير من  ذ  العلل إ  علة اإلرسهال 

ذ  وا نقطاع ، فإنها من هقوى العلل في  ذا الحديث ، يعني في اإلسناد ، ولهه

الجملة بسط يضيق عنه المقام  هذا ، العلمهاء هعلهو  بعهدة علهل ، لكهن بعضهها 

 يمكن الجواب 

 عليه ، إ  ا نقطاع واإلرسال .

 رابعاً : من هحكام الحديث : 

دل الحديث على هن السنة هن يمسح هعلى الخ  وهسفله جميعاً ، و هذا الحكهم 

، لههذا  عنهه هللا ضىرالذت في  ذا الحديث عورع بما جاء في حديث على 

نقول : إن  ذا الحكم في  ذا الحديث   يىح القول بهه لضهع  الحهديث هو ً 

، ولمعارضههة الحههديث الىههحيح لههه ثانيههاً ، وقههد قههال بعههع ه ههل العلههم : ب نههه 

يمسح هعلى الخه  وهسهفله ، ووجههوا ذله  به ن المسهح علهى الخه  بهدل عهن 
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ى للقهدم جميعهاً ومسهح الخه  لمها الطهارة والطهارة للجهة العليا والجهة السفل

 كان بد ً فيكون لجهتي القدم ، و ذا رهت والسنة مقدمة على الرهت .

الحديث الذت بعد  : قال : وعن على رضى هللا عنه ، عنه هنه قال : لهو كهان 

 ىهلىالدين بالرهت لكان هسفل الخ  هولى من هعال   ، وقد رهيت رسول هللا 

  ر خفيه . هخرجه هبو داود بإسناد حسن يمسح على ظا عليه وسلم هللا

 

 هو ً : معنى الحديث :

يقههول : الههدين إنمهها  ههو مههن عنههد هللا جههل وعههال لههيم  عنههه هللا رضههىهن عليههاً 

المجال فيه مجال رهت ومجال نظر ، وإنما كثير من هحكامه تعود إلهى التعبهد 

ولهى مهن بها ، ولو كان الدين بالرهت والنظر لكان الخ  يمسح هسفل الخه  ه

هن يمسههح هعههال  ، ألن هسههفل الخهه   ههو الههذت يىههيبه ال،بههار وقههد يعلههق فيههه 

بعع األشياء التي تستكر  ونحو ذل  ، فيكون المسح في هسفله هولهى مهن هن 

يمسح هعال  ، لكن لما لم يكن الدين بالرهت وإنمها كهان محهع تعبهد وهنهه مهن 

خهوع بعقولنها وآرا نها ، عند هللا جل وعال نسلم ب ننا نتعبد كما همرنها ، دون 

في معارضات الشريعة ، ولهذا كان المسح في ظا ر هو علهى ظها ر الخفهين 

يمسهح علهى ظها ر خفيهه . عليه وسهلم  هللا ىلى، قال : وقد رهيت رسول هللا 

 هخرجه هبو داود بإسناد حسن . 

 ثانياً : ل،ة الحديث :

م ، هحكهام الشهريعة قوله لو كان الدين بالرهت ، يعنهي لهو كانهت هحكهام اإلسهال

باآلراء مما يكون بما يقتضيه العقل ، عقهل عامهة النهام ، لكهان مسهح الخه  

من هسفل هولى من هعال  ، فكلمة الرهت في الل،ة تطلق على مها يظههر للمهرء 

باجتهاد عقله ، ويرى  ذا الرهت فيما يجتهد فيه بعقله ، فهإذا كهان ا جتههاد   

ل رهت كههذا ، و ههذا مههن رهيههه ، فمهها جههاء فههي لههدليل ، وإنمهها  جتهههاد عقلههي قيهه

السنة  من ذم القول بالرهت والتحذير من ه هل اآلراء وتحهذير السهل  مهنهم ، 
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يعنون بهم من يقولون بمجرد اجتهادات العقهول ، دون الرجهوع إلهى مها ثبهت 

 به الدليل عن النبي عليه الىالة والسالم .  

 ثالثاً : درجة الحديث :

هخرجه هبو داود بإسناد حسن ، وفي كتابه التلخهي  الحبيهر قال الحافظ  نا : 

في هحاديث الرافعي الكبير في كتابه التلخي  ، حكهم بىهحة اإلسهناد وقهال : 

 وإسناد  ىحيح ، وإسناد  قوت وخليق ب ن يكون ىحيحاً .

وعلى العموم  و الحجهة فيمها دل عليهه ، ألن الحسهن والىهحيح مهن المقبهول 

مهههاء الحهههديث لهههم يكهههن عنهههد م إ  الحهههديث الىهههحيح والعلمهههاء األولهههون عل

والضههعي  ، هعنههي طبقههة اإلمههام سههفيان الثههورت ، وعبههد الههرحمن بههن مهههدت 

وسفيان بن عيينة ، ومن بعد م بقليهل كهان عنهد م الحهديث نهوعين : ضهعي  

وىههحيح ، والحسههن مههن قبيههل الىههحيح ، فتههارة تجههد تىههحيح حههديث عنههد 

ا ىههطالحية عنههد المتهه خرين فههي كههون المتقههدمين ، و  يعنههون بههه الىههحة 

الىحيح قسيماً للحسن ، وإنما قد يعنون بالىحيح الحسن ، وقهد يقولهون  هذا 

حديث ىحيح ، وقد يكون حسناً عند المت خرين و  حر  لهذا ، فإن المسه لة 

 فيها سعة في التعبير عن الحديث الحسن بكونه ىحيحاً .

 رابعاً : من هحكام الحديث :

يمسههح علههى ظهها ر والسههالم  الىههالة عليهههالحههديث علههى هن النبههي  هو ً : دل

، ومها تقهدم مهن مسهح والسهالم  الىهالة عليههالخ  و ذا  و الثابت من سهنته 

 هعلى الخ  وباطنه هو وهسفله  ذا مردود .

ثانيههاً : فههي الحهههديث ذم الههرهت وإعمههال العقهههول فيمهها جههاء بهههه التشههريع فهههي 

علهى هخهر ، بهل الهذت ينب،هي علهى المسهلم استحسان شئ ، لم يرد به التشريع 

هن يسهههلم بمههها جهههاء بهههه المىهههطفى ىهههلى هللا عليهههه وسهههلم ، وهن   يعهههارع 

التشريع التعبدت بآراء وعقول محضة   دليهل عليهها ، وإنمها ا جتههاد يكهون 

في فهم الدليل ، فإذا كان الدليل محل اجتهاد ونظر ، يعني إمها مهن القهرآن هو 

هن يجتههههد فيهههه مههها شهههاء بشهههرط هن تكهههون عنهههد  هدوات مهههن السهههنة ، فللعهههالم 
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ا جتهاد ، وهما معارضهة الثابهت مهن السهنة بهالرهت هو بالعقهل ، هو هن يجعهل 

قانون يحكم به هو يفضل به العقل على النقل هو النقل يجعل تابعاً للعقل ونحهو 

ذل  ، فههذا كلهه مهن كهالم ه هل الهرهت المهذموم وه هل البهدع المحضهة العقديهة 

 عملية . وال

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

. وعن ىفوان بن عسال رضي هللا عنهه , قهال : " كهان النبهي ىهلى هللا  55

عليه وسلم ي مرنا إذا كنها سهفراً " هن   ننهزع خفافنها ثالثهة هيهام وليهاليهن  إ  

من جنابة ولكن من غا ط وبول ونوم " . هخرجه النسها ي والترمهذت  واللفهظ 

 وىححا  .له وابن خزيمة 

 

قال : . وعن ىفوان بن عسال رضي هللا عنه , قال : " كان النبي ىلى هللا 

عليه وسلم ي مرنا إذا كنها سهفراً " هن   ننهزع خفافنها ثالثهة هيهام وليهاليهن  إ  

من جنابة ولكن من غا ط وبول ونوم " . هخرجه النسها ي والترمهذت  واللفهظ 

 له وابن خزيمة وىححا  .

 

 ى الحديث :هو ً : معن

والسهالم  الىالة عليههن ىفوان بن عسال رضي هللا عنه كان يسافر والنبي 

ي مر المسافرين بما فيه التخفيه  علهيهم ، وهنهه إذا حهان وقهت الىهالة ، فإنهه 

لهم  هن يمسهحوا علهى الخفها  ، وقهال : " كهان ي مرنها " يعنهي لت كيهد عملههم 

فرين ، هن   ينزعههوا خفههافهم بهههذ  الرخىههة ، هن   ينزعههوا إذا كههانوا مسهها

ثالثة هيام ولياليهن ، إ  إذا هىاب هحد م جنابهة ف نهه ينزعهها وي،تسهل غسهالً 

كامالً ، هما ال،ا ط والبول والنوم ف نه ينقع الوضوء ولكنهه   يوجهوب خلهع 

 الخفين .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح بلوغ المرام                                                                كتاب الطهارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

187 

 ثانياً : ل،ة الحديث :

ا األمهر  هو همهر ي مرنها ،  هذ عليهه وسهلم هللا ىهلىقوله : ي مرنا ، كان النبي 

اتبههاع للرخىههة   همههر إيجههاب ، يعنههي هنههه كههان يهه مر م بمهها  ههو هرفههق بهههم  

واألمر في الل،ة له مقتضيات كثيهرة متنوعهة ، وفهي التشهريع األىهل فيهه هن 

يكون ل يجاب وقد يكون لالستحباب ، وهما في الل،ة فله معاني كثيهرة , فهنها 

  ينزعههوا خفههافهم ثالثههة هيههام  األمههر  نهها همههر شههفقة وهمههر ورحمههة لهههم بهه ن 

 ولياليها .

قوله : سفراً , إذا كنا سفراً ، سفراً , جمع سافر ، مثل ركب وراكب  وهشهبا  

ذل  والمسهافر يجمهع علهى مسهافرين ، فهإذاً  سهافر جمعهه سهفر  والسهافر  هو 

المسافر ، وسمي المسافر سافراً ألنه يبدوا ويخر  مهن نطهاق بلدتهه هو قريتهه 

 . هو مدينته

ننزع ، النزع الخلهع ، ثالثهة هيهام وليهاليهن ، اليهوم والليلهة بتعبيرنها المعاىهر 

 و األربع وعشرين ساعة ، ثالثة هيام ولياليهن ، يعني اثنهين وسهبعين سهاعة 

بمعنى هنه كل يوم له اثنا عشر ساعة وكل ليلهة لهها اثنها عشهر سهاعة ، ىهار 

سم اليوم يطلهق علهى مها بهين الجميع هربعة وعشرين ساعة ، ولكنه في الل،ة ا

طلههوع الفجههر الثههاني إلههى غههروب الشههمم ، والليلههة مههن غههروب الشههمم إلههى 

طلههوع الفجههر الىههادق ، و ههذا فههي حههال الكمههال ، وهمهها فههي حههال التنىههي  

والتثليث لليل هو لليوم ، فإن بحثه آخر ،  يعني يقهال : نىه  اليهوم و  يهراد 

ى غهروب الشهمم ، يقهال : نىه  منه تنىي  ما بين طلوع الفجر الثاني إله

 الليلة .

ويراد منه ما بين غروب الشهمم  إلهى طلهوع الفجهر الثهاني ، فهإذاً التنىهي  

مختل  عهن التعمهيم ، يعنهي هنهه يقهال : يهوم علهى التعريه  الهذت هوردت له   

ويقال : ليلة على التعري  ، هما إذا جهاء التنىهي  فيختله  الليهل عهن النههار 

الة الظهر  ي في نى  النهار فهدا ماً إذا علمهت وقهت ولهذا نقول : وقت ى

طلوع الشمم ووقت غروب الشمم ، وقسهمت  هاذين إلهى اثنهين ف نهه ي تيه  
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وقههت ىههالة الظهههر فههي هت وقههت مههن السههنة ، يعنههي مههثالً لههو كانههت الشههمم 

بتطلههع السههاعة سههت وت،ههرب السههاعة السادسههة ، كههم  ههذ  و اثنهها عشههر سههاعة 

فها علههى طلههوع الشههمم تىههبح كههم و اثنهها ىههحيح نىههفها سههت سههاعات تضههي

عشر ساعة بالضبط ، فإذاً نى  النهار هو نى  اليوم يقهال لمها بهين طلهوع 

الشمم إلى غروبها و  تحسب المدة مهن الفجهر الثهاني إلهى طلهوع الشهمم ، 

ما تدخل في الحساب ، وهمها الليهل ففهي الل،هة ، و هذ  فا هدتها ألنهها مهمهة فهي 

الليل اآلخر لمهن يعتنهي بهذل  ، نىه  الليهل اآلخهر معرفة نى  الليل وثلث 

وثلث الليل اآلخر مقتضى الل،ة هن يكون مها بهين غهروب الشهمم إلهى الفجهر 

الثاني وتقسمه على اثنين ثم تضيفه إلى موعد غهروب الشهمم ، فيه تي نهايهة 

 نى  الليل الذت  و آخر وقت ىالة العشاء الوقت المختار .

ع في  هذا فهي الليهل ، وقهال : ينب،هي هن ينظهر فهي شيخ اإلسالم ابن تيميه ناز

هنه الليل يكون نى  الليل ما بين غروب الشهمم إلهى طلهوع الشهمم ، فهإذا 

جاء التنىي  ، ىار تنىي  اليوم ما بين الطلوع إلى ال،هروب , وتنىهي  

الليلة ما بين ال،روب إلى طلوع الشمم ، والتثليث كذل  ، و ذا يحتها  منه  

نظر ، والمجال فيه يعني يطول لكهن مهن حيهث بحهث ل،هوت إلى مزيد بحث و

 هفادنا ب ن المس لة في الليل تحتا  إلى تحرت في ذل  .

إذا قارنتها في حديث هسماء في النفرى من مزدلفة إلهى منهى هو فهي اإلفاضهة 

من مزدلفة إلهى منهى ، فهي هنهها كانهت تقهول : يها بنهي  هل تهرى القمهر ، وهن 

للثقلههة تكههون بعههد غيههاب القمههر والضههعفة ، غيههاب  اإلفاضههة تكههون للعجههزة هو

القمر يكون ليم في نى  الليل ، يعني إذا حسبنا ما بين ال،روب إلى طلوع 

 الفجر الثاني ، لكن يكون نى  الليل إذا حسبنا ما بين ال،روب إلى 

طلوع الشمم , و ذ  مس لة للفت النظر ، تحتا  منكم إلهى مزيهد بحهث ألنهها 

 ذات بال . 

مههن جنابههة ، الجنابههة يهه تي تعريفههها فههي موطنههها ، غهها ط وبههول نههوم  ههذ  إ  

 الثالثة معروفة .
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 ثالثاً : درجة الحديث :

قال : هخرجه النسا ي والترمهذت واللفهظ لهه وىهححا  ،  هذا الحهديث ىهحيح 

ىههححه جمههع  كثيههر مههن ه ههل العلههم وعههدو  مههن األحاديههث األىههل فههي بههاب 

 المسح على الخفين .

 هحكام الحديث :رابعاً : من 

دل الحههديث علههى هن مههدة المسههح للمسههافر ثالثههة هيههام ولياليههها ، ويعنههي بعههد 

الحدث ف نه يمسح ثالثة هيام ولياليها ، يعني هن تكون مدة المسهح الهذت لهه هن 

يمسح فيه  ثالثة هيام بلياليها و ذ  اختل  فيها ه ل العلم من جهة متهى تبتهدئ 

م وليلهة للمقهيم ، ثالثهة هيهام بلياليهها للمسهافر  نها مدة المسح ، إذا كان ي تينا يو

في بحث للمسافر متى تبده و  ل  ي بعد الطههارة إذا تطههر ولهبم الخفهين و 

 ل  ي بعد الحدث و وإذا مسح فبعد هول مسهح ي خهذ اثنهين وسهبعين سهاعة ، 

ثالثة هيام بلياليها و قو ن أل ل العلم مهنهم مهن قهال بهاألول و هو بعهد الحهدث 

هم من قال بالثاني ، والقول األول  و المشهور من قهول علما نها الحنابلهة ومن

 رحمهم هللا تعالى .

ووجه القول األول : و و هن يكون بعد الحهدث ، هنهه قهال يمسهح فهي الحهديث 

الذت سي تي ، ووجه استد ل لهم هنه وقت المسح يوم وليلة للمقيم وثالثة هيهام 

ح  ل  و لجواز المسح هو  و لمسحه فعهالً ، ولياليها للمسافر ، وتوقيت المس

ظهر لهم هنه لجواز المسح ، والمسح يجوز له بعد الحدث ، فإذا تطهر ولبم 

الخفين ، ثم هحدث ف نه جواز مسحه يبده من اآلن ، فلو هخر المسهح  هو لعهدم 

حاجته إليه ، في هن يتطههر فهي ذله  الوقهت ، فإنهه هخهر مها لهه فيهه الجهواز ، 

:   يعتبر بت خير   و ، وإنما يعتبر من إذن الشرع له ب ن يمسهح  ولهذا قالوا

 و و بعد حىول الحدث له هن يتطهر , يعني ويمسح على الخفين .

القههول الثههاني : و ههو هن مههدة المسههح تبتههدئ مههن هول مسههح ، فيمسههح هربههع 

وعشرين ساعة للمقيم واثنين وسبعين ساعة للمسافر بعد هول مسهح لهه , فهإذا 

 عليههمسح يحسهب المهدة يبهده التهي بعهد ا ، وهخهذوا ذله  مهن قولهه  مسح هول
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: " يمسهح المقهيم يهوم وليلهة " و نها قهال هن   ننزعهها ثالثهة والسهالم  الىالة

هيههام ، وفههي الحههديث الههذت بعههد  ويهه تي جعههل ثالثههة هيههام للمسههافر ويههوم وليلههة 

نهه يمسهح فهي للمقيم , يعني في المسح ، ف خذوا من قولهه : " يمسهح المقهيم " ه

اليههوم والليلههة ، يمسههح الثالثههة هيههام ولياليههها جميعههاً ، و ههذ  خاىههة للمسههح فههي 

 كونه يبتدئ المسح ويكون يمسح  ذ  المدة جميعاً .

 ذان قو ن مشهوران أل ل العلهم والقهول األظههر منهمها :  مهدة المسهح تبهده 

الحهدث  من هول مسح بعد الحدث ،   بعد الحدث مباشرة من هول المسح بعهد

. 

ثانياً : دل الحديث علهى هن الرخىهة فهي المسهح علهى الخفهين للمسهافر ألجهل 

كثرة ما يعانيهه ، و هي كهذل  للمقهيم ، ألن الرخىهة عامهة ، ولكنهها للمسهافر 

مت كدة ، يعني في هن ي خذ بهذ  الرخىة ألجل ما ينتاب المسافر مهن المشهقة 

 , فإذاً يت كد األخذ بهذ  الرخىة في السفر .

وله : يعني من األحكام : الثالث : " إ  من جنابة " يدل على هن المسح على ق

الخفين   ينتقع بنواقع الطهارة الى،رى ، وإنما ينهتقع بالحهدث األكبهر 

، فإذا حىلت الجنابة هو حىل للمرهة حيع هو نفهام هو نحهو ذله  فهإن  نها 

المسههح علههى  الطهههارة طبعههاً بطلههت بههالحيع والنفههام ثههم  نهها المههدة يعنههي هن

الخفين   يكون مع الحهدث األكبهر و هو الجنابهة كمها جهاء فهي  هذا الحهديث ، 

فإذاً دل الحديث على هن الجنابة و ي الحدث األكبهر يجهب معهها خلهع الخفهين 

 والمسح .

 رابعاً : قال ولكن من غا ط وبول ونوم ، ويعني هن   نهتم بال،ا ط والبول 

رى ، ولكنها   تهؤثر فهي نهزع الخفهين بعهد والنوم فإنها تنقع الطهارة الى،

 هن هدخلت الرجالن طا رتين . 

خامساً : دل الحديث على هن ال،ا ط والبهول والنهوم مهن النهواقع و هذا يه تي 

 البحث فيه في باب نواقع الوضوء .
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لعلهه  تضههي  فههي الكههالم علههى درجههة الحههديث ، هن بعههع ه ههل العلههم كشههيخ 

لمة ونوم في قوله : لكن من غا ط وبول  قهالوا اإلسالم ابن تيميه قالوا : هن ك

والسهالم  الىهالة عليهه: ونوم  ذ  مدرجة في الحديث وليست من كالم النبهي 

 ، هو الجملة كلها ، ولكن من غا ط وبول ونوم .

 

 هللا ىهلىقهال : جعهل النبهي  عنهه هللا رضهي. وعن على بن هبهي طالهب  56

ويوماً وليلهة للمقهيم ، يعنهي فهي المسهح ثالثة هيام ولياليهن للمسافر  عليه وسلم

 على الخفين ، هخرجه مسلم .

 

 هللا ىهلىقهال : جعهل النبهي  عنهه هللا رضهيقال : وعن على بن هبهي طالهب 

ثالثة هيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلهة للمقهيم ، يعنهي فهي المسهح  عليه وسلم

 على الخفين ، هخرجه مسلم .

 هو ً : معنى الحديث : 

وقت في المسهح علهى الخفهين هن المقهيم يمسهح والسالم  الىالة عليهبي هن الن

يوماً وليلة يعني هربعاً وعشرين ساعة وهن المسافر يمسح ثالثة هيام وليهاليهن 

 كما مر معنا في الحديث السال  .

 ثانياً : ل،ة الحديث :

لفههظ المسههافر  نهها فههي  ههذا الحههديث ، قههال المسههافر والمقههيم ، فجعههل المسههافر 

قابالً للمقيم ، والذت جاء في نىو  الشرع هن حالة اإلنسان إمها هن تكهون م

حالهههة إقامهههة هو حالهههة سهههفر ، إمههها هن يكهههون مسهههافراً وإمههها هن يكهههون مقيمهههاً  

والمسافر من حكم الشرع له ب نه مسافر ، والقهدر المتفهق عليهه فهي السهفر هن 

خهل بلهداً هخهرى فكهم يكون مرتحالً من بلد إلى بلد فههذا مسهافر بيقهين ، فهإذا د

يمكث فيها حتى يكون مقيماً  ذا خال  بين ه ل العلم من جههة الشهرع  يه تي 

 في موضعه إن شاء هللا من الجمع هو قىر الىالة .
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يعني هن لفظ اإلقامة في الل،ة لمن كان في بلد  ، ولفظ المسافر في الل،ة لمهن 

لهه حكهم شهرعي خهار   كان متنقالً من بلد إلى بلد ، وما زاد على ذل  , فهذا

 عن معنا  في الل،ة ي تي في موضعه إن شاء هللا .     

ًً : درجة الحديث : ً  ثالثا

 قال هخرجه مسلم ، فهو ىحيح بتىحيح اإلمام مسلم له .

 رابعاً : من هحكام الحديث :

دل الحديث على ما دل عليه الحديث السهابق مهن هن المسهافر يوقهت لهه ثالثهة 

د  ذا الحديث ب ن المقيم وقت له يوم وليلة , وقد ذكرنها لكهم هيام بلياليها , وزا

والبحث في هن  ذا التوقيت  ل  و بعد الحدث هو بعد المسح و وهن الىحيح 

 هنه بعد المسح , يعني بعد هول مسحة .

 

عليهه  هللا ىهلى, قهال : " بعهث رسهول هللا عنهه  هللا رضهي. وعن ثوبهان  57

على العىا ب , يعنهي العمها م  والتسهاخين سرية , ف مر م هن يمسحوا وسلم 

 يعني الخفا  "   روا  هحمد وهبو داود , وىححه الحاكم .

 

عليهه  هللا ىهلى, قهال : " بعهث رسهول هللا عنهه  هللا رضهيقال : وعن ثوبهان 

سرية , ف مر م هن يمسحوا على العىا ب , يعنهي العمها م  والتسهاخين وسلم 

 داود , وىححه الحاكم . يعني الخفا  "   روا  هحمد وهبو

 

 هو  : معنى الحديث :

لرفقههه بالمسههافرين وبالمجا ههدين همههر م هن  عليههه وسههلم هللا ىههلىهن النبههي 

يترخىوا برخىة هللا جل وعال , وهن ي خهذوا األرفهق بههم , واألكثهر إعانهة 

لهم على همر السهفر وهمهر الجههاد , فه مر م هن يمسهحوا علهى العمها م , علهى 

ي العما م , وهمهر م هن يمسهحوا علهى التسهاخين , و هي كهل مها العىا ب يعن
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يلبم في الرجل لتسخين الرجل من البرد وذل  يدل فيه هو ً  الخفا   ولههذا 

 فسر  بقوله يعني الخفا  , وفسر العىا ب ب نها العما م .

 ثانيا : ل،ة الحديث :

و هي العىا ب جمع عىابة , و ي ما يل  على الرهم ويلعىب به الهرهم 

هحد هنواع العمامة , يعني العمامة قد تكون عىهابة يعىهبها علهى رهسهه وقهد 

 تكون غير ذل  , فالعما م هنواع منها العىا ب .

قوله " التساخين " التساخين جمع تسخين هو تسخينة , و ي ما يلبم ل،هرع 

التسههخين , مهها يلههبم فههي الرجههل ل،ههرع التسههخين , والعههرب كانههت تلههبم 

يسخنهما بالبرد , تلبم الخفا  , وتلبم الجوارب الثقيلهة التهي للرجلين لباساً 

من الىو  هو القطن الكثيه  ل،هرع تسهخين الرجهل , ألنهه لهم يكهن عنهد م 

تههر  فههي اسههتعمال هلبسههة الرجههل المختلفههة وإنمهها كههانوا يلبسههونها ل،ههرع , 

فالخفهها  يلبسههونها ل،ههرع المشههي ول،ههرع تسههخين الرجههل والههد ء وكههذل  

فة يلبسونها ل،رع المشي تارة ول،رع تسخين الرجل تارات الجوارب الكثي

. 

 ثالثا : درجة الحديث :

الحديث روا  األمام هحمد كما ذكر وهبهو داود وىهححه الحهاكم . وروا  غيهر 

  ؤ ء , و و حديث ىحيح ىححه جمع من ه ل العلم .

 رابعا : من هحكام الحديث :

 م , والمسح على العما م تارة هو  : دل الحديث على جواز المسح على العما

 عليههيكون بالمسح عليها مع جزء مهن الهرهم , يبهين كمها نهر معنها هن النبهي 

مسهح ناىهيته وعمامتهه , وتهارة يكهون مسهح عليهها مجهرد , والسهالم  الىالة

يعنههي مسههح علههى العمامههة دون مسههح علههى الناىههية هو علههى جههزء مههن شههعر 

مة مطلقها , وإذا مسهح علهى العمامهة الرهم , والمراد  نا هن يمسح على العما

والسهالم  الىالة عليهفإنه   يلزمه هن يمسح على جزء من الرهم ألن النبي 

 همر م هن يمسحوا على العما م . 
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والظها ر مهن حههال  بهم العمها م هنههها   تسهتقر بحيهث تخفههي جميهع الناىههية 

ظهههر دا مهها , وخاىههة فههي حههال المجا ههد والههذت يههذ ب فههي سههرية , فإنههه قههد ي

إ  بالمسههح علههى والسههالم  الىههالة عليهههبعههع الههرهم , فلههم يهه مر م النبههي 

العما م , و ذا يوفق الرخىة , وإذا تبين  ذا فهل يمسح على العمامة جميعها 

 , هو يمسح على دوا ر ا وهكوار ا و

من ه ل العلم من قال : يمسح علهى ظا ر ها كمها يمسهح علهى الهرهم , يعنهي 

 يمر اليد عليها .

ول الثاني , و و الىحيح , هنه يخت  المسح على العمامهة بعلهى لفا فهها والق

يمسح على لفا فها , وذل  في هكوار ا هو في دوا ر ا , فهإذا كهان الجهزء مهن 

 الرهم األعلى كان مخفي , فإنه يمسح عليه ألنه جزء من العمامة .

سههم ثانيهها : المسههح علههى التسههاخين , مههر معنهها المسههح علههى الخفهها  , لكههن ا

التسههاخين ذكههرت لهه  فههي الل،ههة هنههه يههدل علههى مهها تسههخن بههه الرجههل , فيشههمل 

الخفهها  ألن غالههب مهها يسههخن العههرب بههه الرجههل الخفهها  , ويشههمل هيضهها 

 الىههالة عليهههالجههوارب التههي تسههخن , ولهههذا جههاء الحههديث اآلخههر هن النبههي 

مسههح علههى الجههوربين والنعلههين والعلمههاء اختلفههوا فههي المسههح علههى والسههالم 

هنه مسح على الجهوارب والسالم  الىالة عليهوارب , وقد جاء عن النبي الج

, وجههاء عههن سههبعة هو ثمانيههة مههن الىههحابة هنهههم مسههحوا علههى الجههوربين , 

والعلماء اختلفوا في المسح على الجوربين ,  هل يمسهح علهى الجهوربين هم   

 يمسح و على قولين :

قهول األ مهة الثالثهة , ماله   القول األول : هنه   يمسح على الجهوارب , و هو

والشههافعي وهبههي حنيفههة , إ  هن مههذا بهم ىههارت إلههى تسهههيل المسههح علههى 

 الجوارب ويذكر عن بعع العلماء , بعع  ؤ ء األ مة هنه رجع إلى 

 المسح على الجوربين في آخر عمر  .

 القول الثاني : هنه يمسح عليها ألجل ما جاء في األدلة من ذل  .
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عوا فاحتجوا ب ن اآلية فيها األمهر ب،سهل الهرجلين وهن البهدل عنهه هما الذين من

إلى الخفا  , المسح على الخفهين إنمها  هو بالرخىهة التهي جهاءت عهن النبهي 

, والمسههح علههى الجههوربين مهها جههاء مجههردا وإنمهها جههاء والسههالم  الىههالة عليههه

مسههح علههى الجههوربين مههع النعلههين ولههيم مسههحا علههى الجههوربين بمفرد مهها ,  

ا لهم يهذ ب  هؤ ء األ مهة إلهى المسهح علهى الجهوربين فهي آخهر األمهر فهي لهذ

 مذا بهم .

 القول الثاني : و و المسح على الجوربين دليله ظا ر . 

في المسح علهى الجهوارب عهدة مباحهث مهمهة محلهها كتهب الفقهه , لكهن هذكهر 

منههها مبحثهها بىههلته بلفههظ التسههاخين , و ههو هن العلمههاء اتفقههوا علههى , هعنههي 

تقدمين على هن الجورب الذت يمسهح عليهه  هو مها كهان علهى مثهل جهورب الم

مسهح علهى الجهوربين والسهالم  الىهالة عليههألنه والسالم  الىالة عليهالنبي 

و ههذا اللفههظ  " مسههح علههى الجههوربين وهمههر م هن يمسههحوا علههى التسههاخين " 

 وتدخل فيها الجوارب .

ود , يعنهههي علهههى مسهههح علهههى الجهههوربين  هههذا لهههيم مطلقههها , وإنمههها  هههو معهههه

 .والسالم  الىالة الجوارب التي كانت عليه

قال " مسح على الجوربين " وهما القول به ن  هذا مطلهق فهال يىهح مهن جههة 

األىول , ألن المطلق عند األىوليين  و النكرة في سهياق األمهر , فتحريهر 

رقبة , حرر رقبت  , اكتهب كتابها , ونحهو ذله  , اغلهق بابها ,  نها بهاب تكهون 

 ق ألنها نكرة في سياق األمر .مطل

فاختر ما ش ت , اعتق عبدا , هخر  ريا  ,  هذا مطلهق , به ت واحهد يحىهل 

ا متثههال بههه , همهها مسههح علههى الجههوربين فهههذا مسههح علههى جههوربين معهههودة 

, امسهح علهى هت جهورب والسهالم  الىالة عليهوليست مطلقة , يعني ما قال 

 , ونحو ذل  ,  ذا يستفاد منه     امسحوا جوربا , من لبم جوربا فليمسح 

 العموم هو اإلطالق في بعع ىي،ه . 
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لكههن قولههه " مسههح علههى الجههوربين "يعنههي علههى الجههوربين التههين كانتهها عليههه  

ولهذا ذ هب عامهة ه هل العلهم المتقهدمين ممهن قهال بالمسهح علهى الجهوارب هن 

يكون الجهورب علهى ىهفة جهورب النبهي عليهه الىهالة والسهالم ، وجهوارب 

العرب ، وىفة جوارب العهرب األ هم فيهها هن تكهون كثيفهة للتدف هة للتسهخين 

همهها الجههوارب الخفيفههة فهههذ    يىههدق عليههها هنههها تسههاخين وليسههت هيضههاً فههي 

ىفة جورب النبي عليه الىالة والسهالم ، ولههذا قهال بعهع ه هل العلهم : هن 

خر  هذا من قال ب ن المسح على الجوارب الخفها  كمها شهاع فهي القهرن المته 

وهل  فيه بعع الرسا ل ، هن  ذا القول شاذ ليم له هىهل مهن هقهوال األ مهة 

المتقدمين , وإنما  و تسهيل فهي غيهر موطنهه ، والهدليل الهذت لههم اللهي قهالوا 

امسح على هت جورب كان ، قالوا فيه إطالق وفيه عمهوم والتقيهد يحتها  إلهى 

م إطهالق فهي األحاديهث دليل ، و ذا ليم بقوت من جهة األىول ألنه لهيم ثه

بتطبيق قاعدة المطلق والمقيد في األىول ولهيم هيضهاً ثهم عهدم شهرط واسهع 

فيه ، ألن الجورب فرع هو هخ  هو  و هنزل رتبة مهن الخه  , والخه  بهدل 

عن الرجلين , ف،سل الرجلين  و األىل , فرخ  إلهى المسهح علهى الخفهين 

فهرخ  فهي المسهح علهى  وقد  و يست،ني عنهما بجوربين كثيفين للتسهخين ,

الجوربين , ولهذا الذت جاء في المسح على الخفين جاء عن هكثر من سهبعين 

من الىحابة , هما المسح على الجهوارب عهن قلهة مهن الىهحابة رضهوان هللا 

 عليهم سبعة ونحو ذل  , وفي بعع هسانيد ا بحث .

ي عليه الىهالة لهذا نقول : الذت ينب،ي في  ذا المقام هن يتقيد بما ورد , فالنب

والسالم   نا همر م هن يمسحوا على التساخين و و اسم لما يلبم في الرجهل 

مما يسخنها , هما مما   يحىل معهه مشهقة فهي خلعهه و  فا هدة مهن لبسهه إ  

للتجمل فإنه   يىدق عليه هنه جورب كما كانت العرب تلهبم الجهوارب و  

بهه حكهم بشهذوذ عهن هقهوال  يىدق عليه هنه تساخين , ولهذا تهرخي  المسهح

 ه ل العلم المتقدمين , ولهذا اشترط للجورب شروطا من 
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ه مها هن يكون ىفيقا كثيفا , يعني يستر ما تحته , ألنهه غالبها إذا كهان يسهتر 

 ما تحته فإنه يكون يحىل منه قدر من التسخين .

 

موقوفهها , وعههن هنهم مرفوعهها " إذا توضهه   عنهه هللا رضهي. وعهن عمههر  58

م ولبم خفيه فليمسح عليهما وليىل فيهما و  يخلعهمها إن شهاء إ  مهن هحدك

 جنابة " هخرجه الدارقطني والحاكم وىححه .

 

موقوفا , وعن هنم مرفوعا " إذا توضه   عنهتعالا هللا رضيقال : وعن عمر 

 هحدكم ولبم خفيه فليمسح عليهما وليىل فيهما و  يخلعهما إن شاء

 دارقطني والحاكم وىححه .إ  من جنابة " هخرجه ال

 هو  : معنى الحديث :

" إذا توض  هحدكم ولبم خفيهه " فإنهه ينب،هي لهه هن  والسالم الىالة عليهقال 

يمسح عليهما هخذا بالرخىة وهن   يخلع خفيهه , وهللا جهل وعهال رخه  لهه 

هن يمسح , قهال " فليمسهح عليهمها " رفقها بهه " وليىهل فيهمها و  يخلعهمها " 

الة , و  يخلعهما لي،سل رجليه إن شاء , إ  مهن جنابهة فإنهه يجهب يعني للى

 عليه هن يخلع وهن يعمم بدنه بال،سل .

 ثانيا : ل،ة الحديث :

قوله  نا " وليىل فيهما " , " فليمسح عليهمها وليىهل فيهمها " يعنهي يىهلي 

في الخفين , واألمهر  نها فهي قولهه " وليىهل " الهالم  نها  م األمهر , وكهذل  

لههه " فليمسههح عليهمهها " الههالم ,  م األمههر ,  والفعههل بعههد ا يكههون مجزومهها قو

بالم األمر وعالمة جزمه السكون فهي " وليمسهح " آلم األمهر  هذ  مهن ىهيغ 

األمر , األمر في الل،ة , فإنه لهو لهم يكهن الفعهل فعهل األمهر فهإن مجهيء الهالم 

مهن فعهل األمهر  نستفيد منها األمر , ولذل  سميت  م األمهر .  هل  هي هقهوى

 المجرد هو  ي مساوية له و  خال  بين علماء النحو . 

 قوله " و  يخلعهما إن شاء " اإلرجاع إلى المشي ة , المشي ة يعني ا ختيار 
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 تقول : شاء إذا اختار , شاء الرجل كذا إذا اختار  وهراد  , فالمشي ة 

 ي الل،ة .راجعة إلى اختيار المكل  يعني هو إلى اختيار اإلنسان ف

 ثالثا : درجة الحديث : 

قال : هخرجه الدارقطني والحاكم وىححه , و ذا الحهديث حكهم العلمهاء ب نهه 

 , في التوقيت . عليه وسلم هللا ىلىمخال  لألحاديث الثابتة عن النبي 

وهنه قال " و  يخلعهما إن شاء " ففهمهوا منهه إذا لهبم فإنهه يمسهح متهى كهان 

 لة الحديث هبي بن عمارة األخير في  ذا الباب ولههذا  بسا , كما ي تي في د

حكموا على  ذا الحديث بالشذوذ ألن  ذ  الرواية مخالفة للروايات الىحيحة 

 , في التوقيت . والسالم الىالة عليهعن النبي 

 رابعا : من هحكام الحديث :

يهث هو  : دل الحديث على عدم خلع الخفين للطهارة , و ذا دلت عليه األحاد

 السالفة .

ثانيا : دل الحديث على هنه يىلى في الخفا  , و ذا من باب التخفيه   فإنهه 

إذا مسح عليهما معنا  هن الحاجة له هن يىلي فيهما وكذل  يىلي في النعهال 

, ولهذا جاءت السنة ب نه يىلي في نعاله إذا كانت نعال  عليه , يعني إذا كان  

ىهلى  والسهالم الىهالة عليهه, والنبهي  في مكان يىهلح هن يىهلي فيهه بنعالهه

بخفيه وىلى بنعليهه , وربمها ىهلى بهدون نعلهين فهي بعهع المواضهع , لههذا 

ينب،ي هن   تتر  سنة الىالة فهي النعلهين فهي المكهان الهذت   يته ذى فيهه هو 

يتسههخ بالىههالة فههي النعههال , همهها مثههل المسههاجد اآلن المفروشههة والتههي يعتنههي 

هو رمههل هو حىههى هو نحههو ذلهه  , فهههذ    يسههوغ النههام بههها مهها تكههون هرع 

همهر بتطهيهر والسهالم  الىهالة عليههالهدخول فيهها بالنعهال المتسهخة ألن النبهي 

ىلى على امرهة  والسالم  الىالة عليهالمساجد , بتنظيفها وبتطييبها , وألنه 

كانت تقم المسجد , تعظيما لفعلها إذاً ما فيه اتسها  ووسهاخة , ومها فيهه تنفيهر 

نام من دخهول المسهجد , فإنهه حين هذ تمنهع الىهالة بنعلهين هو ب حذيهة فيهمها ال

وسخ هو قذر يعلمهه مهن لهبم النعلهين , همها إذا كهان مهثال فهي بيتهه هو إذا كلهن 
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مثال في البر هو كان في هرع , فإني هرى مثال بعع النام مثال ي تي يريهد 

, هو يكهون علهى هن يىلي فيخلع نعليه فيذ ب هن يىلي و هو فهي البهر مهثال 

سجادة ما يهم تتوسخ هو   تتوسخ ونحو ذل   ذا فيهه مخالفهة للسهنة , والنبهي 

همر بالىهالة فهي النعهال وكهان يىهلي فهي نعليهه , لههذا والسالم  الىالة عليه

فإن تنظي  المساجد وتطهير المساجد وعدم توسيخها  ذا مطلوب وممها همهر 

ة فهي النعهال فهي البهر هو فهي به شرعا , لكن ليم معنى ذل  هن تتهر  الىهال

بيت  هو نحو ذل  , فإذا هراد هن يىهلي خلهع نعليهه وكه ن الىهالة فهي النعلهين 

 ليست بجا زة , و ذا مما ينب،ي مالحظته .

" وليىههل فيهمهها " دل علههى اعتبههار األرفههق  والسههالم  الىههالة عليهههإذاً قولههه 

 ذل  .بحالة المىلي , فإنه يىلي فيما على رجليه من الخ  ونحو 

كههم  ثالثهها : قههال " و  يخلعهمهها إن شههاء "  ههذ  اللفظههة , ذكرنهها لكههم هنههها ممهها حل

بشذوذ الحديث ألجلها ألنها هفادت عدم التوقيت واألحاديهث الىهحيحة هفهادت 

 التوقيت كما مر معنا .

 والعلماء اختلفوا في مدة المسح , وفي التوقيت على هقوال ثالثة :

سح يوما وليلة كمها مهر معنها و المسهافر ثالثهة هيهام القول األول : هن المقيم يم

بلياليههها , و ههذا قههول ه ههل الحههديث , ومههنهم األمههام الشههافعي , واإلمههام هحمههد 

 وجماعة .

القول الثاني : هن المقيم يمسح يومها وليلهة , وهمها المسهافر فهال يوقهت بتوقيهت 

 يمسح ما شاء 

ت فيهها بتوقيهت , بد لهة  هذا والقول الثالث : هن المقيم والمسافرجميعا   يوقه

, والليهث  تعهالى هللا رحمههالحديث وغير  علهى ذله  , وذ هب إلهى  هذا ماله  

وجماعة , قالوا هحاديث التوقيت  ذا من باب التخفي  , على األحاديث  عدم 

التوقيههت مههن بههاب التخفيهه  علههى اإلنسههان , التخفيهه  علههى المسههلم  وهحاديههث 

, لكنه من جهة التوقيت   يشهترط لهه مهدة  التوقيت من جهة األفضل واألولى

, فإن شاء مسح سبعة هيام وإن شاء مسح هسبوعين , إلى آخر  , وسي تي فهي 
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الحديث األخير , قال : همسح ثالثة هيام , قهال نعهم , قهال : ومها شه ت , يعنهي 

 في هت دليل .

و ههذين القههولين مخالفههة لألحاديههث الىههحيحة , وذلكههر عههن شههيخ اإلسههالم بههن 

ميه هنه استعمل  ذا القول , قول اإلمام مال  لما سافر إلى مىر,  اسهتعمله تي

, يعني في الطريق , فمسح هكثر من ثالثة هيام استعما  لهذا القهول و هذا مهن 

ليم مىيراً منه كما ظن بعضهم إلى هنه يهرى  تعالى هللا رحمهشيخ اإلسالم 

ل في المسا ل الخالفية , عدم التوقيت , وإنما  و يرى التوقيت , ولكن له هى

و ي هن العالم المجتهد إذا علم القول وعلم دليله فلهه هن يعمهل بهه فهي خاىهة 

نفسه إذا احتا  إلى ذل  ,له هن يعمل به في خاىة نفسه إذا احتا  إلى ذل  , 

إذا كان يعلم الخال  وهقوال ه ل العلم ويعلم األدلة , و ذا الذت وجه به فعهل 

 ههو فههي مواضههع فههي عههدة مسهها ل , يعنههي وجههه بعههع  شههيخ اإلسههالم , قالههه

المسهها ل بهههذا , و ههو هولههى مههن هن يقههال هن شههيخ اإلسههالم يههذ ب إلههى هنههه   

 تحديد بمدة .

 

" هنهه  عليهه وسهلم هللا ىهلىعهن النبهي  عنهه هللا رضهي. وعن هبهي بكهرة  59

رخهه  للمسههافر ثالثههة هيههام وليههاليهن , وللمقههيم يومهها وليلههة , إذا تطهههر فلههبم 

 فيه هن يمسح عليهما " هخرجه الدارقطني وىححه ابن خزيمة .خ

 ىهلىعهن النبهي  عنههتعهالى  هللا رضهي ذا الحديث , قال : وعن هبي بكهرة  

" هنه رخ  للمسافر ثالثة هيام وليهاليهن , وللمقهيم يومها وليلهة  عليه وسلم هللا

إذا تطهههر فلههبم خفيههه هن يمسههح عليهمهها " هخرجههه الههدارقطني وىههححه ابههن 

 خزيمة .

الحديث ليم فيه فيما يظهر جديد على ما مضى من األحاديث , ففيه التوقيت 

 وقد مضى , وفيه اشتراط الطهارة وقد مضى , وفيه المسح على 

 الخفين , هن يمسح عليهما , ومضى البحث فيه في هول الكالم .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح بلوغ المرام                                                                كتاب الطهارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

201 

ى , هنه قال " يا رسول هللا همسح علهعنه  هللا رضي. وعن هلبي بن عمار  60

الخفين و قال : نعم , قهال : يومها , قهال : نعهم , قهال : ويهومين , قهال : نعهم , 

قههال وثالثههة هيههام ,  قههال : نعههم ومهها شهه ت "  . هخرجههه هبههو داود وقههال : لههيم 

 بالقوت.

, هنهه قهال : " يها عنهه  هللا رضهي: وعهن هلبهي بهن عمهار تعهالى  هللا رحمهقال 

م , قهال : يومها , قهال : نعهم , قهال : رسول هللا همسح على الخفهين و قهال : نعه

ويومين , قال : نعم , قال وثالثة هيام , يعني همسح ثالثة هيام و قال : نعم وما 

 ش ت "  هخرجه هبو داود وقال : ليم بالقوت .

 هو  : معنى الحديث :

عن المسح  عليه وسلم هللا ىلىس ل رسول هللا  عنه هللا رضيهن هبي عمارة 

ل يمسح يوم , يومين , ثالثة , إلى آخر  و فهرخ  لهه النبهي على الخفين ,  

 في هن يمسح إلى ما شاء . والسالم الىالة عليه

 ثانيا : ل،ة الحديث : ليم في الحديث جديد .

 ثالثا : درجة الحديث :

 قال الحافظ بن حجر : هخرجه هبو داود وقال : ليم بالقوت .

ديث , وقههد اتفههق ه مههة ه ههل و ههذا الههذت قههال هبههو داود حكههم منههه بضههع  الحهه

الحديث على ضع   ذا الحديث , ضعفه جمهع كثيهر مهن األ مهة المتقهدمين : 

 البخارت , وهحمد , وجماعة كثيرة من ه ل العلم .

 رابعا : من هحكام الحديث :

الحديث ليم فيه جديد عما سبق , و و هن فيه عدم التوقيت , وعهدم التوقيهت 

الحهديث اسهتدل بهه المالكيهة واسهتدلوا بالحهديث مر معنا البحث فيه , وهن  نها 

السابق , حديث هنم المرفوع " و  يخلعهمها إن شهاء " علهى عهدم التوقيهت , 

و هههذان الحهههديثان ,  هههذا الحهههديث ضهههعي  والحهههديث األول شهههاذ ومخهههال  

لألحاديههث الىههحيحة , لهههذا حكههم العلمههاء بهه ن عههدم التوقيههت لههيم لههه حجههة 

 والسالم .  ىحيحة عن النبي عليه الىالة
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