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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

م لم رده  الحمد هلل حق حمده وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرري  لره تيميمرا

، وأشرهد أن محمرردام هبررده ورسروله عررل  هللا هليرره وهلر  سلرره وعررحبه وسررلم 

م كثيرام ...... أما بيد .  تسليما

يلرم فإن أهمرم المسرا و واوبرواب الترت تسرتحق الياايري اليميمري مرن طالرب ال

أبواب ومسا و التوحيد الذي هو حق هللا  و وهال هل  اليبيد ، وقد ثبت هن 

الابت هليه العالة والسالم أاه سأو مياذام رضت هللا هاره     أتردري مرا حرق 

هللا هل  اليباد ؟ وما حق اليبراد هلر  هللا ؟ قراو هللا ورسروله أهلرم ل ف راو     

م وحق اليباد هلر  هللا أن ال حق هللا هل  اليباد أن ييبدوه وال يشركو ا به شي ا

م   وهرذا يبرين لر  همرم شرأن التوحيرد وأاره  ييذب من مات ال يشر  باهلل شي ا

هو الحق اوهمم وهو أول  وأو ب ، ما تو هت إليه الهمم بالياايري بالردر  

والحفم والتأمو والدهوة واومر والاهت ، وال ش  أن الكتب إامرا أاللرت مرن 

بيان هرذا اوعرو اليمريم واوابيراف اتف روا هلر  الردين وا تلفروا هللا  و وهال ل

فت الشرا ع ، كما قاو  رو وهرال     إن الردين هارد هللا ا سرالم   ، فالتوحيرد 

واحد هاد  ميع اوابياف واه حق هللا  و وهال ، وأما الشرا ع فم تلفري ل ولره 

م   وعر  هاره هليره العرال ة والسرالم مرن     لكو  يلاا ماكم شرهيم وماها ا

حديث أبت هريرة رضت هللا هاه أاه قاو           اوابياف أ وة ليالت الردين 

واحررد والشرررا ع شررت    فررإذام كررو اوابيرراف والمرسررلين دهرروا إلرر  هررذا اوعررو 

اليمرريم وهررو توحيررد هللا  ررو وهررال ، وأن ال ييبررد إال هللا وحررده ، وأن يكفررر 

شئ ل ال مل  م رب وال ابرت مرسرو  بالطاغوت وأن ال يشر  باهلل  و وهال

وال ولت عال  ل ال ح ر وال شر ر ل وال يتيلرق ال لرب تيلرق اليبرادة إال براهلل 

 و وهال وحده دون ما سواه ولهذا كان ورثي اوابياف هل  الح ي ي هرم الرذين 

ورثوا الدهوة إل  التوحيد  ون أهمم ما ورث اوابياف  اوعو ال رامع الرذي 
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 ررو وهررال  وغيررره بيررده فررت المرتبرري ل فالررذي يرررث ميررراث هررو توحيررد هللا 

 اوابياف هو الذي ييلم التوحيد ويدهوا إليه .

ولهذا كان من الوا ب هل  كو طالب هلم أن ي يو اهتمامره بتوحيرد هللا  رو 

وهال فوق كو اهتمام ل تيلما وحفما وتيليما ودهروة وأمررا برالميرون واهيرا 

ال  يررو هبرراده وأوليا رره هررم الررذين يررأمرون هررن الماكررر ل بررو إن هللا  ررو وهرر

بالتوحيد وياهون هرن الشرر  ل ف راو سربحااا مثايرا هلر  مرن اسرت اب لره مرن 

هبرراده   الررذين إن مكارراهم فررت اور  أقرراموا العررالة وفسترروا اللكرراة وأمررروا 

 بالميرون واهوا هن الماكر وهلل هاقبي اومور   .

التوحيررد وبلوالمرره ل واهرروا هررن قرراو اليلمرراف   أمررروا بررالميرون ل أمررروا ب

الماكر ل اهوا هن الشر  وطرا  ه ل وال ش  أن الطاهرات  مييرا مرن لروالم 

التوحيد ل ومن سثاره ل وأن المياعت والذاوب هل  ا تالن أاواهها من سثار 

التشررري  بررأي اررون مررن أارروان ل والرردهوة إلرر  التوحيررد لمررا كااررت مررن أهررم 

فت كو لمان وفت كو مكان ل فيابغرت أن  المهمات ل بو هت من أهم المهمات

ييلم أن التوحيد يتر  وي هو وياس  إذا لم يردن إليره ل ويترر  للارا  الردهوة 

إليرره إذا لررم ييلمرروا ماللترره ل إذا لررم ييلمرروا ح رره ل إذا لررم ييلمرروا فضررله  إذا لررم 

ييلموا محبي هللا  و وهال له ووهله ل ولهرذا قراو طا فري مرن أهرو اليلرم مراهم 

 ال يم رحمه هللا   ما من سيي فت ال رسن إال وهت فت التوحيد .ابن 

وهررذا عررحي  ل لهررذا يابغررت التواعررت بهررذا دا مررا ل والتوحيررد ال يتررر  حترر  

يتركه اليباد تيلما ثم يتركواره تيليمرا ثرم يفشروا الماكرر والشرر  وأاروان ذلر  

مرن اليلرم وهم ال ياتبهون ل ول د رأياا فت لماااا هذا طا في ممن حعو طرفا 

ل وت د هادهم مباحث كثيرة ل وربما حسن كالم وهر  لكاهم اسروا مسرا و 

التوحيد ليدم مرا يتها ل ييلمون اومر الم مو ماه ل و وب التوحيد ومياراه 

وييلمون الاهت هن الشر  والشر  اوكبر إل  س رره ل لكرن إذا تأملرت كتراب 

ل وأكثررر أارروان الشررر  التوحيررد الررذي فيرره أكثررر أارروان التوحيررد ومفرداتهررا 

ومفرداته ل إذا تأملت ذل  و ردت أن ثمري أبوابرا كثيررة ممرا غشريه الارا  فرت 
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هذا اللمان وفت غيره ل ووقع فيه ل فهذا ياسب اوفياو إلر  البشرر دون امرر 

إل  فيو هللا  و وهال ل وهذا ياكر اوسباب ل وهذا يفيو كذا ل إل  س رره مرن 

وتسميها تارة من ال اعي فضال هن ال هلري و اوقواو واوهماو التت تاتشر 

 اليامي  .

 الدهوة إل  التوحيد لها طري ان  

 الطريق اووو   الطريق الم مو .

 والثاات   المفعو .

وإن شاف هللا تيال  اذكر هرذين الطرري ين مرع أمثلري لهرا وإشرارات تاب ر  هرن 

 الم عود من ذل  فت دروساا ال ادمي إن شاف هللا  و  الله .

أسأو هللا سبحااه أن ي يلات وإياكم من ورثي هلم محمد هليه العالة والسالم 

وأن ي يلاا من حملي دياه الم اهدين فت سبيله اآلمررين برالميرون والاراهين 

هن الماكر ل المتبيين طري ي السلن لعال  فت كرو ذلر  ل إاره سربحااه  رواد 

 كريم ل وعل  هللا وسلم وبار  هل  ابياا محمد . 

 

 م هللا الرحمن الرحيمبس
 

 قاو المعان رحمه هللا تيال    باب سداب قضاف الحا ي .

. هررن أارر  بررن مالرر  رضررت هللا هارره ل قرراو   كرران رسرروو هللا عررل  هللا  77

 هليه وسلم إذا د و ال الف وضع  اتمه .   أ ر ه اوربيي وهو ميلوو . 

 

تتاررون هبررارات قرراو رحمرره هللا برراب سداب قضرراف الحا رري ل هررذا البرراب ممررا 

اليلماف فت كترب الحرديث وفرت كترب الف ره فرت التيبيرر هاره ل فترارة ي ولرون   

باب سداب قضاف الحا ي ل وترارة ي ولرون   براب سداب د روو ال رالف ل وترارة 

ي ولون   باب االستطابي واحو ذل  من اولفام التت ميااهرا واحرد ل وذلر  أن 

ي وسداب الرد وو وال ررو   برو ثمي أحكرام كثيررة تتيلرق بمكران قضراف الحا ر
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وسداب ال لو  ل وما يتيلق بذل  ل ولعلي قضراف الحا ري بارواق  الوضروف 

  يله المؤلن رحمه هللا بيد باب اوا ق  الوضوف .

قاو   هن أا  بن مال  رضت هللا تيال  هاره ل قراو   كران رسروو هللا عرل  

 ربيي وهو ميلوو . هللا هليه وسلم إذا د و ال الف وضع  اتمه .   أ ر ه او

 أوال   ميا  الحديث  

أن الابت هليه العرالة والسرالم كران مرن هديره أاره إذا د رو ال رالف لرم يد لره 

وهليرره  اتمرره ل ون  اتمرره فيرره ذكررر هللا  ررو وهررال وارره ما ررو  هليرره محمررد 

 رسوو هللا .

 ثاايا   لغي الحديث  

ل وسررمت مكرران قضرراف قولرره   ال ررالف   ال ررالف فررت اللغرري هررو المكرران ال ررالت 

الحا ي  الف ون المرف ي عد ال الف ل ون قضاف الحا ي مما يسرتاله المررف 

أن يد له وميه أحد ل أو أن يشاهده أحد ل واحو ذلر  ل فسرمت قضراف الحا ري 

 ومكان قضاف الحا ي بال الف ل واه يد و هل  هذا الاحو .

وال راتم ل  راتم قاو   وضع  اتمره   وضرع بميار   ليره أو أ رر   اتمره ل 

الابررت هليرره العررالة والسررالم لبسرره هليرره العررالة والسررالم وكرران ما وشررا فيرره 

محمدا رسوو هللا ل ثالثري أسرطر ل   هللا   لفرم ال اللري سرطر أهلر  والسرطر 

الثاات رسوو ل والسطر الثالث محمد ل ت رأ من أسفو إل  أهل  محمد رسوو 

ا مع لفم ال اللي ُ يلت فت اوهل  هللا ل و و همم حق هللا  و وهال ل وتأدب

م من ذهب ثم أل اه  و اتمه هليه العالة والسالم كان من ورق ل قد ات ذ  اتما

هليه العالة والسالم ل ثم ات ذ هليه العالة والسالم  اتما مرن ورق ل ييارت 

 من فضي .

 ثالثا   در ي الحديث  

و ميلروو يوردهرا قاو الحافم هاا   أ ر ه اوربيري وهرو ميلروو . وكلمري وهر

الحافم كثيرا فيما يحكم به هلر  اوحاديرث ل وفرت اوعرو أن اليلري هارد أهرو 

الحديث ال يمهرر هرادة مثرو اال رتالن فرت ا سرااد ل أو اا طران  فرت فيره أو 
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اكارة أو أن ا سرااد مراهرة العرحي لكرن هارد الامرر والتح يرق فهرو ضريين 

يحفمه أو حدث وهو ث ي فرت غيرر و و أن فيه إرساالم مثالم أو أن الراوي لم 

م أو احو ذل  . م ييات عار حديثه ضييفا  بلده فعار ضييفا

كلمرري ميلرروو أو تيليررو أو ذكررر سرربب ضررين الحررديث بأارره و ررو هلرري فيرره  

الم عود بذل  اليلري ال ادحري مرن أشرياف م تلفري أبرلهرا اال رتالن والم الفري 

كرارا وترارة يرورد الحرافم والتيار  ييات بين الرواة ، واحو اوشياف الترت ذ

هذه الكلمي فت البلوغ ويريد بها الضرين فرت أن يكرون فرت إسرااده ضرين أو 

أن يكون روي بإسااد  يد و ولرن بإسرااد أ رر ، فيكرون هارا  فيره هلري مرن 

 هري أن اوسرراايد مررا اتف ررت هلرر  كواهرا عررحيحي أو حسرراي يياررت و ررو ذكررر 

فتهم أو تفررردهم أو احررو ذلرر   بير  الضرريفاف فررت ا سررااد الررذين ال ت بررو م ررال

ييات أاه تارة تكون اليلي فت إيراد الحافم باطاي ال ييرفها إال اليرالم ل وترارة 

 تكون ماهرة فت ا سااد . 

هاا قوله   وهرو ميلروو يريرد رحمره هللا أن الحرديث مرن روايري اللهرري هرن 

أا  رضت هللا هاه وروايي اللهري هن أا  م ر ها واحرد ، وهرت فرت أن 

م ثرم أل راه ، ولري  فرت ذكرر تيلرق ذلر  ا لابت هليه العالة والسرالم ات رذ  اتمرا

بد وو ال الف وال أاه إذا د و ال الف وضرع ال راتم ، وإامرا تفررد بهرا بير  

الرررواة فرواهررا هكررذا ، فلررذل  تكررون م الفرري لل ررادة فررت الروايرري مررن حررديث 

فيكرون حيا رذ اللهري هن أار  رضرت هللا هاره ، فاليلري هارا و رو الم الفري 

 هذا الحديث هل  هذا اوعو ماكر و و ذل  .

م   من أحكام الحديث    رابيا

الحررديث كمررا ذكراررا ماكررر لكررن اشررتمو هلرر  حكررم يمكررن تفعرريو الكررالم هليرره  

وهو أن الابت هليه العالة والسالم كان ياله اسم هللا  و وهال هن أن يكون 

هلرر  كراهرري أن يعررحب  ميرره فررت المواضررع المسررتكرهي ، واليلمرراف اتف رروا

ا اسان شئ فيه ذكر هللا  رو وهرال ميره فرت مكران قضراف الحا ري  وإذا كران 

الررذي ميرر  معررحن أو احررو ذلرر  ، يياررت معررحن مشررتمو هلرر  ال رررسن أو 
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بيرر  المعررحن فررإن ذلرر  محرررم أن يررد و برره اومكارري ال ررذرة  يياررت أمكارري 

ل رررسن تيميمرره قضرراف الحا رري ، وذلرر  ون ذكررر هللا  ررو وهررال ممررا ييمررم  وا

وا ررب وامتهاارره محرررم وإهااترره كفررر فمررن تيميمرره أن ال يررد و برره ال ررالف ، 

فإاره ال يرد و بره وهال   و هللاو و أاه ذكر هلل  و وهال وكو شئ فيه ذكر 

وتاليرره ذكررره وأسررما ه أن تكررون فررت هررذه وهررال   ررو هللاال ررالف و ررو تاليرره 

 المواضع .

أو مرا يفهرم مرن هرذا الحرديث و رو داللري ولهذا ا وو   اليلمراف ذكرروا مرا دو 

اآليي أو اآليات هل  ذل  ، وماهرا قروو هللا  رو وهرال     ومرن ييمرم شريا ر 

    ومرن ييمرم حرمرات  وهرال   رو هللاهللا فإاها من ت وى ال لروب   ، وقروو 

 هللاهللا فهو  ير له هاد ربه   ، والشريا ر  مرع شرييرة ، وهرو كرو مرا أشرير 

فررت أو بررذكره فررت الشرررييي وال شرر  أن ال رررسن مشررار   بتيميمررهوهررال  ررو

شرييرة  بتيميمه فهو شييرة هميمي ، ييات أن إكرامه شرييرة ، وأن تيميمره

، ولهذا اتفرق اليلمراف هلر  هردم  روال الرد وو بره فرت ال رالف ، وأن امتهااره 

 محرم بأي طريفي من طرق االمتهان وهدم التيميم .

 

كرران الابررت عررل  هللا هليرره وسررلم إذا د ررو . وهارره رضررت هللا هارره قرراو    78

 ال الف قاو     اللهم إات أهوذ ب  من ال بث وال با ث   . أ ر ه السبيي .

قاو   وهاه رضت هللا تيرال  هاره قراو   كران الابرت عرل  هللا هليره وسرلم إذا 

د ررو ال ررالف قرراو     اللهررم إاررت أهرروذ برر  مررن ال بررث وال با ررث   . أ ر رره 

 السبيي .

 

   ميا  الحديث   أوالم 

 كان من هديه أاه إذا أراد د وو ال الف وقبو أن والسالم العالة هليهالابت 

   اللهم إات أهوذ  وهال   و هللايد و فإاه يدهو بهذا الدهاف في وو سا الم  
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ب    ييات الت ئ ب  واهتعم من شر ال بث ومن شرر ال با رث ، ومرن شرر 

م ومن شر ال با ث ، ييات من شر كو أاوان ال برث والشرر ومرن  ال بث أيضا

 شر ذكران الشياطين وإااثهم من ال ن ومن اوا  .

م   لغي الحديث     ثاايا

  رو اهللقوله   أهوذ   ،   اللهم إات أهوذ   ، أهوذ ميااها ألت ئ وأهتعم ب

ل وهررذا يكررون فررت الهرررب مررن الشررر ، االسررتياذة هبررادة هميمرري مررن وهررال 

 رري بال لررب ، واهررا ميهررا ااكسررار ال لررب وميهررا حا رري اليبررادات ال لبيرري المتيل

ا اسرران ، فااللت رراف واالهتعررام يكررون مررن حا رري هميمرري ، ولهررذا عررارت 

  رو هللاهبادة هميمي ، وإذا كاات كذل  فإن عرفها والتو ره بهرا إلر  غيرر 

و رو أن وهرال   رو هللاشر  أكبرر ، فرال يحرو وحرد أن يسرتييذ بغيرر  وهال 

ة ، وو رو أن طلرب الحا رات برأي ارون مرن اواروان والهررب االستياذة هباد

، قراو     مرن ال برث    وهرال  رو اهللمن الشر وطلب التحعين إاما يكون بر

ال بث وتروى الُ بث هو الشر اسم للشر بأاواهه ، وأما الُ بُرث بروايري ضرم 

 ال اف وضم الباف ، الُ بُث وهو  مع  بيث ، قاو اليلماف   ميا  ال بث أاهرم

ذكران الشياطين وال با ث  مع  بيثي وهرن إاراث الشرياطين ، وييارون برذل  

شياطين ال ن وا ا  ، وسمت الشياطين بال بث وال با رث واهرم فريهم الشرر 

م في راو لره  بيرث ل  م أو متمحضرا إما غالب أو متح  فمن كان الشر فيره غالبرا

م أو قليالم فإاه ال يطلق ال وو أ و الوعرن برأن فرالن وأما إن كان الشر هارضا

 بيث إال مع الت ييد ،  بيرث فرت كرذا ، فرت وعرن مرن اووعران  أوعران 

 الشر التت فيلها أو قامت به .

م   در ي الحديث    ثالثا

 الحديث ذكر أاه متفق هلت عحته وأاه رواه السبيي .

م   در ي الحديث    رابيا

ف ، المرراد ماره هارا إذا د و ال رال هليه وسلم هللا عل أوالم   قوله كان الابت 

 والسرالم العرالة هليرهإذا أراد الد وو ، فدو الحديث هل  أاه من ساي الابرت 
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أاه إذا أراد د وو ال الف فإاه يدهوا بهذا الدهاف     اللهم إارت أهروذ بر  مرن 

ال بررث وال با ررث والت رردير بررإرادة د رروو ال ررالف واهررا هررت المرررادة فررت هررذا 

ت أراد الد وو ون هذا ذكر والذكر يكرون قبرو الموطن ، إذا د و ال الف ييا

د وو ال الف ، وقد  اف فت سان سييد برن ماعرور بإسرااد عرحي  أن الابرت 

كان ي روو إذا أراد د روو ال رالف      بسرم هللا ، اللهرم  والسالم  العالة هليه

أهوذ ب  من ال بث وال با ث   وال الف يطلق هل  شي ين فت اوبايي ال رالف 

ن الميرد ل ضراف الحا ري وأمرا فرت الفضراف فرال الف هرو مكران قضراف هو المكرا

الحا ي ، فيكون إذا هذا الدهاف محله فت اوبايي إذا أراد الد وو قبو أن يد و 

من الباب إلر  المكران وأمرا فرت الفضراف ف برو أن ي يرد ، واره ال يسرم  قاهردام 

إال إذا قيرد فرت هل  حا ته ، ود و ال الف ييات المكان الميد ل ضاف الحا ي 

م  الفضاف ، واه لي  ثرم مكران يرد و فيسرم  دا رالم إذا كران  يرو لافسره مكاارا

ل ضاف الحا ي با تياره إذ قيد ل وأما قبو ذل  فال يد و فت االسم ، لهذا قراو 

اليلماف فت اومكاي الفارغي أو ييات فت الفضاف فإاره قبرو أن ي يرد يردهو بهرذا 

 الدهاف .

 حديث      الثاات من أحكام ال

أن االسررتياذة مررن اليبررادات اليميمرري التررت تيعررم المرررف مررن شررر الشررياطين 

وا اسرران حرراو قضرراف الحا رري قررد يتالهررب برره الشرريطان وقررد يأتيرره ال ررن وقررد 

  رو اهلليكون ميه أو يكون هليه ضرر من ذل  ، ولهرذا شررهت االسرتياذة بر

فهرذا فيره تابيره وحده فرت هرذا المروطن مرن الشرر كلره ومرن الشرياطين ،  وهال

هلرر  أن موضررع ورود الشررياطين فإاهررا تيررالة باالسررتياذة ، وهررذا حررديث مررن 

    فاسرتيذ براهلل   ،   وإمرا يالغار  مرن الشريطان  وهرال   و هللاالبيان ل وو 

م .  الغ فاستيذ باهلل   ، والالغ قد يكون حاعالم وقد يكون متوقيا

 

 هليه وسلم  هللا عل  . وهن أا  رضت هللا هاه قاو   كان رسوو هللا 79

 يد و ال الف ، فأحمو أاا وغالم احوي إداوة من ماف وهالة ، فيستا ت 
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  بالماف . متفق هليه .

 عل قاو   وهاه ييات وهن أا  رضت هللا تيال  هاه قاو   كان رسوو هللا 

يد و ال الف ، فأحمو أاا وغالم احوي إداوة من ماف وهالة ، هليه وسلم  هللا

    بالماف . متفق هليه . فيستا ت

 

 أوالم   ميا  الحديث  

م مرن فيلره  م رضرت هللا هاره يرذكر شري ا إذا أراد  والسرالم العرالة هليرهأن أاسرا

إذا ذهرب إلر  ال رالف  والسرالم العرالة هليرهالذهاب إل  ال الف في روو   كران 

 والسرالم العرالة هليرهفت الفضاف فأاه كات أحمو أاا وغالم ممن ي دم الابرت 

م مات فت السن أو فت اليمرو ، إداوة مرن مراف ييارت قربري عرغيرة  احوي قريبا

م هعا فرت طرفهرا رمر  أو  من ماف أو وهاف  لد عغير من ماف واحمو أيضا

 هليه وسرلم هللا عل فت طرفها حديدة لتغرل وتسم  اليالة ، فيستا ت الابت 

 بالماف .

م   لغي الحديث    ثاايا

م مارت ، وهرذا يردو  قوله   أحمو أاا وغالم احوي ، احوي ييارت مثلرت ، قريبرا

هلرر  المشررابهي ، وتررارة تكررون المشررابهي فررت السررن ، وتررارة تكررون فررت الررذات  

وتارة تكون فت العفات إل  أ ره ، والمرراد بره هارا إمرا الم اربري والمشرابهي 

فرت السررن ب ريارري ل ولرره     أاررا وغرالم احرروي   فررذكر الغررالم يرردو هلرر  إرادة 

 العررالة هليررهون المررراد فررت ذلرر  مررن يشررتر  فررت  دمرري الابررت السررن أو يكرر

 . والسالم

قوله     إداوة   إداوة هذا وهاف  لد م عوص بوضع الماف فيه يحمو هلر  

ال فرري ل يياررت وارره ال يحمررو مررافم كثيرررام ، مثررو مررا ت رروو ا بريررق العررغير 

أمرا قولره   يست دم لالستا اف وغسو اليد واحو ذل  ، ال يحمو مافم كثيرام ، و

من ماف   فهذه للبيان ، إداوة ييات فيها ماف ، وهارلة ، اليارلة هعرا عرغيرام 

أو رمر  عرغير ، هعرا فرت طرفهرا حديردة والسالم  العالة هليهكان يحملها 
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بحيررث أاهررا يمكررن غرسررها فررت اور  أو رمرر  لرره طرررن محرردد يغررر  فررت 

م يسرت دمها اور   ييات عغير ، تسم  هالة ، وكان هليه العالة والسال

كثيرام إما سترة فت العالة إذا عل  فت الفضراف واحروه وإمرا ل ضراف الحا ري 

بررأن يضررع هليهررا ردافه أو شررئ مررن ثيابرره حترر  تسررتره إذا أراد أن ي ضررت 

 الحا ي .

م   در ي الحديث    ثالثا

 قاو   متفق هليه .

م   من أحكام الحديث    رابيا

كران يسرتيد ل ضراف الحا ري  لسرالموا العرالة هليرهدو الحديث هلر  أن الابرت 

م ما يكمرو بره  بحمو ما به قطع الا و وقطع الا اسي وهو الماف ، ويحمو أيضا

اآلدب ويكمو بره االسرتتار وهرو حمرو اليارلة الترت يضرع هليهرا الشرتف الرذي 

يسررتره ، وهررذا مررن السرران التررت يابغررت المحافمرري هليهررا مررن أن المرررف يسررتيد 

ما يحمو من الماف أو ما سيأتت من اوح ار  ل ضاف حا ته ، فيستيد من  هي

م يااسب حا ته واحو ذل  .  أو ي تار لمكان حا ته موضيا

م   دو الحديث هل  أن المرف بد وو ال الف هاا فت الفضراف ال فرت البيرت  ثاايا

ل وذلرر  أن الحمررو حمررو المرراف والياررلة وا داوة واحررو ذلرر  هررذا ممررا يكررون 

بيت فالابت عل  هللا هليره وسرلم يحمرو لافسره  ار  البيت ل وأما فت دا و ال

أو ي دمرره أهلرره فررت ذلرر  ل ولهررذا حمررو اليلمرراف الحررديث هلرر  مررا يكررون فررت 

 الفضاف .

م   دو الحديث هل  فضيلي االستا اف ل فضيلي االستا اف بالماف بأن الابرت  ثالثا

كرران يسررتا ت بالمرراف ، يياررت كرران ي طررع ال ررار  مارره  والسررالم العررالة هليرره

ت الم ررر  ومررا حولرره بالمرراف ليكررون الموضررع طرراهرام مررن أثررر الا اسرري ويا رر

واليلماف ا تلفوا فت استيماو الماف ، هو هو أفضرو أم االسرت مار ل اسرتيماو 

 ال مار وهت الح ارة أفضو ؟ هل  أقواو ثالثي . 

 والعحي  أن المراتب ، مراتب استيماو الماف والح ارة بما دلت هليه 
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راتب ، أفضلها أن تسرتيمو ال مرار أوالم أو مرا قرام م امهرا اودلي هل  ثالث م

أن تستيمو أوالم ل طع أو لذهاب أثر الا اسي أو الا اسي مرن الغرا ط أو البروو 

ثم بيده يستيمو الماف ، فيبدأ أوالم باالسرت مار ثرم يسرتا ت بالمراف هرذا أفضرو 

سرتا ت بال مرار المراتب ، ثم الثاات أن يستا ت بالماف وحده ، ثم الثالث أن ي

 ، ييات أن يست مر .

 

 هللا عرل . وهن المغيرة بن شيبي رضرت هللا هاره قراو   قراو لرت الابرت  80

      ذ ا داوة   فااطلق حت  توارى هات ف ض  حا ته . هليه وسلم 

 متفق هليه .

 بن شيبي رضرت هللا هاره قراو   قراو لرت الابرت عرل  هللا المغيرة وهنقاو   

 حا ته .  ف ض حت  توارى هات  اطلقافا داوة    ذ وسلم      هليه

 متفق هليه .

 أوالم   ميا  الحديث  

كران يحمرو ا داوة ميره ، وا داوة كمرا قلارا    والسرالم العرالة هليهأن الابت 

إااف أو وهراف مرن  لرد ولري  إارافم ، وهراف مرن  لرد ويكرون فيره المراف ، وي 

، فلمررا أراد قضرراف  والسررالم ةالعررال هليررهغررر  ممررا ذكراررا ، فكرران يحملرره 

حا ته ، قاو للمغيرة      ذ ا داوة   ييات احملها حت  أطلبها ثم ذهب حت  

 والسالم العالة هليهتوارى هاه ، ييات هن المغيرة ، ف ض  حا ته 

ف ضر   والسرالم العرالة هليهااطلق حت  أبيد ولم يره المغيرة ، فاستتر هاه 

 . والسالم العالة هليهحا ته 

م   لغي الحديث    ثاايا

قوله   توارى هات   ، ييات غاب هات ، وماه قوله تيرال      حتر  تروارت 

 بالح اب ، ردوها هلت   .

م   در ي الحديث     ثالثا

 قاو   متفق هليه ، ييات هل  عحته ، وهل  إ را ه .
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م   من أحكام الحديث    رابيا

، هلر  أن السراي أن يبيرد  دو الحديث ليادة هل  ما دو هليه الحرديث السرابق

من أراد قضاف الحا ي ، والم عود هاا ب ضاف الحا ري مرن أراد الغرا ط وأمرا 

 ربما باو بال رب من الاا  . والسالم العالة هليهالبوو فالابت 

كان إذا ذهب المذهب أبيد كما رواه  والسالم العالة هليهفإذام الساي أن الابت 

ف الحا ي ، أراد الغا ط أبيد واه يحتا  إل  أبو داود وغيره ، ييات أراد قضا

طرروو مرردة ويحتررا  إلرر  تكشررن وسررتر اليررورة مطلرروب والبيررد فررت هررذا أدب 

كمرا فرت هرذا الحرديث ااطلرق حتر   والسرالم العرالة هليرههميم ، لهرذا الابرت 

 العرالة هليرهغاب هن المغيرة ، ييات حت  لم يره المغيررة ، ف ضر  حا تره 

من أراد قضاف الحا ي هل  الاحرو الرذي ذكرارا ، فرإن ، فدو هل  أن  والسالم

الساي فت ح ه أن يبيد وال يفيو ذل  بال رب مرن الارا  ب رالن البروو ، فرإن 

 الساي ورد فيها ال رب والبيد فال يتيين أحد اومرين  ييات بحسب الحاو .

اكتفرر   والسررالم العررالة هليررهالثرراات   دو الحررديث بمفهومرره هلرر  أن الابررت 

 مار ل ييات باستيماو ال مرار أو أاره بيرد الفرراغ مرن االسرت مار فإاره باالست

استيمو الماف ، هذا و و أاه قاو   ااطلرق حتر  تروارى هارت ف ضر  حا تره 

ولم يفعو المغيرة هو طلبه أن يحضرر إليره برا داوة ، وهرذا مياراه أاره قطرع 

سررا و وإذا الا ررو باسررتيماو ال مررار ، ال باسررتيماو المرراف ، وهررذا كمررا ذكراررا 

 تطهر بال مار فإاه يستيمو الماف ليكون أبلو فت إلالي الب ايا ، ب ايا الا اسي 

 

هليره  هللا عرل . وهن أبت هريرة رضت هللا هاه  قراو   قراو رسروو هللا  81

    ات رروا الالهاررين ، الرذي يت لرر  فررت طريرق الاررا  أو ملهررم   . رواه  وسرلم

 مسلم .

   والموارد   ولفمه   ات وا  هاه  هللا رضت. ولاد أبو داود هن مياذ  82

 المالهن الثالثي   البرال فت الموارد ، وقارهي الطريق ، والمو   .

 . ووحمد هن ابن هبا      أو ا ع ماف   وفيهما ضين . 83
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هليره  هللا عرل قاو   وهن أبت هريرة رضت هللا هاه  قراو   قراو رسروو هللا 

ذي يت لرر  فررت طريرق الاررا  أو ملهررم   . رواه     ات رروا الالهاررين ، الر وسرلم

 مسلم .

 

 أوالم   ميا  الحديث   

يؤدب أمته باودب الكامو وياهراهم هرم مرا فيره  والسالم العالة هليهأن الابت 

شررر لهررم أو شررر لغيرررهم ، فياهرراهم هررن فيررو شررئ يفررت  شرررام هلرر  إ رروااهم 

لهرذا قراو      المسلمين أو هن فيو شئ يعيبهم من  را ه أذى أو ضرر ، ف

ات روا الالهارين   ، ييارت احرذروا وا يلروا بيراكم وبرين هرذين الالهارين وقايرري  

وفسر الالهاين بأاه الذي يت ل  فت طريق الارا  أو فرت ملهرم ، ييارت الرذي 

يت ل  فت طريق الاا  أو فت ملهم ، سيلياه الاا  وسيكون سربب لافسره أن 

م فت  باب شر هلر  المرؤماي ن إذ  يلهرم يليارون ويشرتمون ، لين ويكون أيضا

م وهرو يسرب  واه لي  كو أحد يتحمو ، وال يسب وال يشتم ، ف د يكرون مسرلما

 ويشتم ويلين إذا أوذي ، لهذا الحديث فيه اومر بأن يت ت المرف ذل  .

والروايرري الثاايرري   فيهررا ات رراف المالهررن الثالثرري ، يياررت المواضررع الثالثرري التررت 

فاهلها وهت البررال فرت المروارد ، ييارت مروارد المراف تسبب اللين من الاا  ل

التت يستفيد ماها الاا  إما فرت شرربهم أو فرت  شررب ماشريتهم أو فرت ال ررب 

ماها ، وكذل  فت قارهري الطريرق ، الطريرق هرو السربيو الترت يطرقهرا الارا  

ويمشون فيها ويحتا ون لها فت السير لهم أو لداوبهم ، وكذل  فت المو الذي 

 ون به ويحتا واه لل لو  أو و ذ الثمار أو احو ذل  .يستمل

م   لغي الحديث     ثاايا

قوله   ات وا   الت وى ميروفي لديكم وهت أن ح ي تهرا تر رع إلر   يرو وقايري 

 وواق بيا  وبين ما ت شاه ، وهت بميا  أحذر وا يو وقايي وااتبه واحو 

ى الليرااين ، واوولر  ذل  ، و ن من هذا الشتف ل قوله   الالهارين   وتررو

الالهاررين ، والالهارران مثارر  الهررن ح ي رري الالهررن لرري  هررو الررذي ت لرر  فررت 
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طريق الاا  ، الالهن هو الذي تأذى بت لت هرذا ، ولرذل  يرد و إطرالق لفرم 

الالهن وإطالق هذا االسم هل  المت لت وهو لم يلياه فت قاهدة إطالق اللفرم 

ت اللغري اليربيري ، وهرو أولر  برو والمراد به من تسربب فيره وهرذا ميررون فر

 أع  من قوو من قاو   إن هذا فيه م ال .

واللين فت اللغي هو السب والشتم الم عوص بالردهاف برأن يطررد مرن ال يرر 

وأن ال يحعو  يرام ، فاليرب تستيمو كلمي اللين فت السب والشتم تريد بهرا 

م بأن يستيم و كلمي اللين ويريد أن ال يحعو المليون  يرام ، فيلين فالن فالاا

أن ال يحعو  يررا مرن ذلر  فرت أمرر  وفيمرا ترروم وأمرا فرت االعرطالح أو 

فيما  اف فت الشرن فأاه يرراد براللين الردهاف بالبيرد هرن الرحمري مرن هللا  رو 

وهال ،  قوله   الذي يت لت فت طريق الاا  ، يت لت ييات يتغوط فت طريق 

مطررروق الاررا  الررذي تطرقرره الاررا  ، يياررت الطريررق ، طريررق الاررا  يياررت 

أقرردامهم أو حرروافر أو  فرران مواشرريهم ورواحلهررم ، قولرره    فررت ملهررم   هاررا 

المررو ميرررون لكررن ا ضررافي هررذه فررت قولرره   فررت ملهررم   يياررت المررو الررذي 

يستملون به ، ا ضافي أفادتاا اال تعاص ، ييات أن هذا المو م تص بره ل 

 تعاص ل فإذام فرت قولره   أو فرت وا ضافي لها م تضيات فت اللغي وماها اال

ملهم   ييات المو الذي ا تعوه وافسهم ، وهذا يفسر بالروايي او رى فرت 

 قوله   أو فت مو يستمو به .

م   در ي الحديث    ثالثا

 قاو   رواه مسلم ، فهو عحي  بروايي مسلم له .

م   من أحكام الحديث    رابيا

ايي أبرت داود   ات روا المالهرن الثالثري قبو ذل  اذكر الروايات او ر ، أما رو

م ، وحساها طا في من اليلماف وهو اوول  ل وأمرا    فذكر أن فت إساادها ضيفا

روايي أحمد هن ابن هبرا  ففيهرا ضرين مرن  هري ضرين الرراوي وال هالري 

م ، فلهذا ا وو   روايري أبرت داود  واالا طان فيما قيو ، وهذا ي يلها اشد ضيفا
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ات وا المالهن الثالثري   حسراي وأمرا روايري برن هبرا  الترت  هت روايي مياذ  

 فت س رها أو ا ع ماف فإاها ضييفي ا سااد .

م   من أحكام الحديث    رابيا

دو الحررديث هلرر  أن الت لررت فررت كررو مكرران للاررا  برره حا رري وفيرره حا رري أارره 

محرم ، وو ه الداللي هل  أاره محررم ، أن الابرت هليره العرالة والسرالم أمرر 

 ت ا ه ، وهذا اومر للو وب .با

م واره أد رو الليرن هلر  افسره ، وميلروم أاره بهررذا  وثاايرا   سرمت الفاهرو الهارا

الفيو سذى المسلمين ، وا يذاف بدون سبب أو ا يذاف فت أعله محرم ، ل روو 

  والررذين يررؤذون المررؤماين والمؤماررات بغيررر مررا اكتسرربوا ف ررد وهررال  ررو هللا

م وإثمررا  م   فإيررذاف المسررلم بغيررر و رره حررق يياررت فررت غيررر احتملرروا بهتااررا مبياررا

قعاص أو فت غير و ه تطلبه الشرييي فت مثو أمر بالميرون أو اهت هرن 

ماكررر أو احررو ذلرر  ، فررإن ا يررذاف محرررم وارره قرراو  ررو وهررال     بغيررر مررا 

م   ،    والرررذين يرررؤذون المرررؤماين  م مبيارررا م وإثمرررا اكتسررربوا ف رررد احتملررروا بهتاارررا

م   فردلت اآليري هلر  والمؤماات ب م مبيارا م وإثما غير ما اكتسبوا ف د احتملوا بهتااا

حرمي ا يذاف ، وهذه الفياو ، التبرل فرت اومكاري الترت يحتا هرا الارا  ، فرت 

طريق الاا  يأتت ي ضت حا تره ال شر  هرذا إيرذاف ، وكرذل  فرت المرو الرذي 

ت شر ر يستملون به تحت ش ر يحتا واه ، تحت حا ط يسرتملون بره أو تحر

مثمر أو ييات واهم سي طفون ماه وي اون ثمرتره واحرو ذلر  ل هرذا كلره فيره 

 إيذاف . 

فررإذام اوحاديررث متيررددة فررت المالهررن هررذه وأارروان اومكارري التررت ال ي ررول أن 

يتبررررل فيهرررا ، وهرررذه ليسرررت م عوعررري ، ييارررت ليسرررت اودلررري دالررري هلررر  

ل اهردة مرن أن ال عوص ،  عوص هذه اوماكن ف ط ، بو هرت دا لري فرت ا

التبرل فت كو مكران يرؤذي فيره التبررل فإاره محررم ، مثرو مرثالم بير  الارا  

يأتت إل  دورة مياه فيتبرل فت غير المكان الميد لذل  ، و اعي فرت اومكاري 

التت يحتا  الاا  فيها إل  د وو الدورة بكثرة كأماكن المسرا د أو المواقيرت 
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يامرري واحررو ذلرر  ، فهررذا ال شرر  أارره أو احررو ذلرر  فررت اومكارري أو الحمامررات ال

 محرم والعبر والتأ ير أول  من ارتكاب المحرم فت ذل  .

فإذام هذا الحديث دو هل  أن كو مكان فرت الت لرت فيره ضررر هلر  المسرلمين 

وإيذاف لهم أن ذل  الفيو محررم وأاره يو رب الليرن مرن الارا  لره ، وهرذا فيره 

ف سرربب فررت أن يكررون مرراهم تحميررو الاررا  ومررر ماكررر وسرربب ، ويكررون المررر

 الفيو الماكر .

الثراات   ذكررر فررت الحررديث مواضررع ، فررذكر الطريررق ، طريررق الاررا  ، وذكررر 

المو ل وذكر الموارد ، موارد الماف وهذه اوشياف هرت مرن  هري التمثيرو كمرا 

ذكرررت لرر  وقررد  رراف فررت أحاديررث تررأتت ليررادة هلرر  هررذا ، والطريررق قُيررد فررت 

فليست هو كو طريق ، بو الطريرق الرذي يطررق  الحديث بأاه طريق الاا  ،

يطرقه الارا  بالمشرت أو تطرقره دوابهرم ، أمرا إذا كران سرلكه ال فا ردة ماهرا ، 

واحتا  المرف إل  ذل  فإاه ال يد و فرت قولره   طريرق الارا  ، إال إذا كاارت 

م  تطرقها اوقدام ويمر هليها المار فإن إيذاف الارا  برذل  محررم  والمرو أيضرا

ت روايي أبت داود حديث مياذ والمو ، وفت روايي أبرت هريررة اوولر   اف ف

أو فررت ملهررم ، وذكرررت لرر  أن ا ضررافي هاررا لال تعرراص  والم عررود ماهررا 

أتر  إلر   والسرالم العرالة هليرهالمو الرذي يسرتمو بره ، وقرد روي أن الابرت 

حا   ا و فت ل  فيه ، وحا   الا و يد و فت كواه مرن المرو ، لكرن لري  

المو الذي يستمو به ، ون هادة ذل  المكان أن ت لب اور  واحو ذل  من 

 مما ييتات به أهو البساتين ، الم عود أن قوله   أو فت ملهم   .

والروايي الثاايي ، والمو الم عود المو الذي يستفاد ماه المرو الرذي يسرتمو 

 عررود برره ، ووارره مررا مررن مكرران إال ويأتيرره مررو ، بشرركو أو بررأ ر ، ولكررن الم

المو الذي يحتا  إليه ، والموارد  مع مورد ، والم عرود ماهرا أمراكن المراف 

الترت تررورد لالسررت اف مرن الاررا  لشررربهم ، أو وغراضرهم الطررب  وغيررره ، أو 

لغر  ماشيتهم ، فإن هذه ال ي ول أن يت ل  هادها ، ون فيها أذيي  وكرذل  

م ساحو البحر  الذي يستفيد الاا  ماه ضفان اواهار ، ضفان اواهار و أيضا
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فت ال لو  هاده ، وكذل  ضفان اواهار ، هذه كلهرا دا لري فرت ال اهردة مرن 

 أن التبرل فيها والت لت من ا يذاف .

فإذام العور كثيرة ، لكن ي ميها كو ما كان فيه إيذاف فإاه يحرم إيذاف المسرلم 

، وقررد يكررون أمررر بات رراف أن المرررف أن يليررن  والسررالم العررالة هليرره، والابررت 

الالهررن ، وإن كرران ليارره ، يياررت ال ي ررول وحررد أن يليررن ، لكررن قررد يكررون 

ميلور من  هي همم اوذيي التت د لته ، ييارت ميرلور فرت السرب والشرتم ، 

م .             وأما اللين فإن المسلم ال يكون الهاا

 

. وأ ررر  الطبرااررت ، الاهررت هررن قضرراف الحا رري تحررت اوشرر ار المثمرررة   84

ضفي الاهر ال اري ، من حديث ابن همر بسراد ضريين ، هرذه الروايري مرر و

 الكالم هليها وهت ضييفي ، لكاها دا لي تحت ال اهدة .

 

. وهررن  ررابر قرراو   قرراو رسرروو هللا عررل  هللا هليرره وسررلم     إذا تغرروط  85

الر الن فليتوار كرو واحرد ماهمرا هرن عراحبه ، وال يتحردثا ، فرإن هللا يم رت 

   . رواه أحمد ، وعححه ابن السكن وابن ال طان وهو ميلوو .هل  ذل  

قرراو   وهررن  ررابر قرراو   قرراو رسرروو هللا عررل  هللا هليرره وسررلم     إذا تغرروط 

الر الن فليتوار كرو واحرد ماهمرا هرن عراحبه ، وال يتحردثا ، فرإن هللا يم رت 

 هل  ذل    . رواه أحمد ، وعححه ابن السكن وابن ال طان وهو ميلوو .

 

 أوالم   ميا  الحديث   

أمرر االثارين الرر لين أو المررأتين إذا أرادا أن  والسرالم العالة هليهأن الابت 

يتغوطا فت وقت واحد ، أمرهم بأن يستتر أحدهما هرن او رر ، وأن يتروارى 

أحدهما هن او رر ، ف راو     فليتروار كرو واحرد ماهمرا هرن عراحبه   وذلر  

والوقار ، و و أن ال يحعو من ا اسران مرا و و االستتار ، وو و اودب 

يستكره ويكرهه هو ، ويكره ذووا الفطر السليمي ، أن يطلع ماه اآل رر هليره 
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م أن يتحدثا ييات حاو كواهما هل  قضراف  والسالم  العالة هليه، واه   أيضا

  فإن هللا يم ت هل  ذلر   والسالم  العالة هليهالحا ي ، وهمم الاهت ب وله 

م هارد هللا   ، ييارت   ، وال م ت أشرد الربغ  ، ك ولره  رو وهرال     كبرر م ترا

م شديدام .  هذا مكروه هاد هللا  و وهال ومبغ  بغضا

م   لغي الحديث     ثاايا

قولررره   تغررروط   ، أعرررو الغرررا ط فرررت اللغررري المكررران المرررا ف  مرررن اور   

ات  وسمت الفيرو باسرم المكران المرا ف  ون اليررب لرم يكرن لهرا أبايري حمامر

أماكن ل ضراف الحا ري ، فكرااوا ياللرون هرذه اومكاري الما فضري فسرمت الفيرو 

باسررم المكرران قولرره     يم ررت هلرر  ذلرر    ، الم ررت أشررد مررن الرربغ  ، فررإن 

البغ  أحد أوعان ، فإن الم ت أحد أوعافه البغ  ، ولهذا ذكرت لر  أن 

ل     ييات الم ت بغ  شديد وكراهي  شديدة ، قاو     فإن هللا يم ت هل  ذ

م شديدام هل  ذل  .  يبغ  بغضا

م   در ي الحديث     ثالثا

قاو   رواه أحمد وعححه ابن السكن وابن ال طان وهو ميلوو ، بحث بي  

أهو اليلم وأهو الحديث ممن تكلموا هل  بلوغ المرام هذا من  هي أن روايري 

ت أحمرد ليسررت هررت مررن حررديث  ررابر ابرن هبررد هللا ، وإامررا هررت مررن حررديث أبرر

سررييد ال رردري رضررت هللا هارره ، وهررذه تحتررا  إلرر  مليررد بحررث وامررر ، ون 

اوعو أن ال يوهم الحافم إال إذا تتبع اومر بمدة ولمرن ، فلرم يو رد سربب ، 

و اعي أن الحافم هاا هلها إل  أحمد ف ط دون غيره ل  وهذه قد يكون ميه 

 و ، واحرو أن احمد رحمه هللا رواها فت كتراب مرن كتبره أو فرت بير  المسرا

 ذل  من حديث  ابر ، تحتا  إل  مليد بحث وأن ال يغلط الحافم فيما ذكر .

 قاو   وهو ميلوو ، والحديث اليلماف ماهم من حسن هذا الحديث وماهم من 

ضيفه ، والعواب ال وو بضيفه ، ون إسااده ضيين ولي  له من الشرواهد 

 ما ي ويه ، ييات يعل  للت ويي ، بتمامه . 

م     من أحكام الحديث    رابيا
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قاو     إذا تغوط الر الن فليتوار   ، فيره دليرو هلر  أن الترواري واالسرتتار 

وا ب وهذا و ه الداللي ماه أاه مرأمور برالتواري ، والترواري اسرتتار وسرتر 

اليورة ، وميلوم أن المتغروط يحترا  إلر  أن يمهرر بير  هورتره ، وهرورة 

ا أمر باالستتار فيكون إذام الترواري وا رب الر و من السرة إل  الركبي ، فلهذ

 و و أاه وسيلي لحفم اليورة .

الثرراات   فررت الحررديث الاهررت هررن التحرردث حرراو قضرراف الحا رري والاهررت هررن 

التحدث المراد ماه هارا أن يتحردثا وهمرا هلر  حا تهمرا ، ال إاهمرا فرت مطلرق 

ا مت يرد الاهرت ال الف، أو فت الحمام أو احو ذل  ، أو فت المستحم ، وإامرا هرذ

بررالتغوط ، لهررذا قرراو     إذا تغرروط الررر الن فليترروار كررو واحررد ماهمررا هررن 

عاحبه وال يتحدثا   ، ييات حاو كواهما يتغوطان وهرذا الاهرت للتحرريم  فرال 

ي ول وحد أن ي ل  هل  حا ته واو ر ي ل  هلر  حا تره ويرتكلم ، يرتكلم 

ه العالة والسرالم اهر  قراو     هذا ، ويتكلم هذا ، وو ه الداللي هل  أاه هلي

م قاو     إن هللا يم ت هلر  ذلر    والم رت هرو الربغ  أو  ال يتحدثا   ، وثاايا

 أشد البغ  وفت كو ماها دليو هل  التحريم . 

الثالث   هو يد و فرت ذلر   لرو  كرو أحرد هلر  حا تره فرت أاره ال يحرو لره 

 ترره ، قرراو الحررديث أم هررذا م عرروص  لحررديث اثاررين ، كررو ماهمررا هلرر  حا

باووو  ماهي ، وبالثاات كذل  ، والتاله هن حديث المرف وهرو هلر  حا تره 

م هذا هرو اوولر  وقرد  راف فرت الحرديث أن الابرت هليره العرالة والسرالم  مطل ا

كان فت قضاف حا ته فسلم هليه ر و فلم يرد هليه السالم ييارت حتر  قضر  

حا تره ، واوفضرو  حا ته فدو هل  تر  ما هو أفضو و و أاه هل  قضراف

هاا هو رد السالم فرورام ، ال مطلرق الررد ون الررد وا رب لكرن الررد الفروري 

للسالم هذا أفضو من ترأ يره  الابرت هليره العرالة والسرالم لرم يررد هلر  مرن 

سلم هليه فيما  اف فت الروايي و و ااه كان هل  حا ته  فإذام دو الترأ ير أو 

يره أن ال يتحردث وهرو هلر  حا تره ، وقرد هدم الرد هلر  أن الواحرد يتأكرد هل

م .     يكون محرما

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح بلوغ المرام                                                                كتاب الطهارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

286 

 

. وهررن أبررت قتررادة رضررت هللا هارره قرراو   قرراو رسرروو هللا عررل  هللا هليرره  86

وسررلم     ال يمسررن أحرردكم ذكررره بيميارره وهررو يبرروو ، وال يتمسرر  مررن ال ررالف 

 بيمياه ، وال يتاف  فت ا ااف   متفق هليه ، واللفم لمسلم .

أبت قتادة رضت هللا تيال  هاه قاو   قراو رسروو هللا عرل  هللا قاو    . وهن 

هليرره وسررلم     ال يمسررن أحرردكم ذكررره بيميارره وهررو يبرروو ، وال يتمسرر  مررن 

 ال الف بيمياه ، وال يتاف  فت ا ااف   متفق هليه ، واللفم لمسلم .

 

 أوالم   ميا  الحديث   

ن يبوو ذكره بيمياره حالري  ياه  هن أن يم  م والسالم العالة هليهأن الابت 

كواه يبوو ، وذل  تكريم لليمار  هرن مر  مرا يسرتكره فرت مثرو هرذه الحراو ، 

أن يتمسر  أحرد بيمياره مرن ال رالف ،  والسرالم العرالة هليرهوكذل  اه  الابت 

م اهر  الابرت  ييات أن يمسر  ال رار  مرن الغرا ط ، أن يمسرحه بيمياره ، وأيضرا

ت ا ااف ، فإذا شرب فت ا ااف فإاره ماهرت هن التاف  ف والسالم العالة هليه

م هن ييات ي طع الشررب  أن يتاف  فيه ، فإذا أراد التاف  يكون التاف   ار ا

 ثم يتاف  وال يتاف  فت ا ااف .

م   لغي الحديث     ثاايا

لي  فيه ما يحتا  إل  بيران ، إال كلمري يتمسر  ، يتمسر  مرن ال رالف بيمياره ، 

 مس  ال ار  باليمين .التمس  هاا المراد ماه 

م   در ي الحديث    ثالثا

الحديث عحي  لالتفاق هل  ت ري ه أو لالتفاق هلر  إ را ره برين الب راري 

 ومسلم .

م   من أحكام الحديث     رابيا

 الحديث فيه هدة مسا و  

 المسألي اوول   
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الاهررت هررن مرر  الررذكر برراليمين حرراو البرروو ، وهررذا الاهررت للكراهرري فررت اقررو 

ل وبيرر  أهررو اليلررم قرراو مرراهره التحررريم و لكارره عرررن هررن هررذا در اترره 

الماهر و و أاه أدب ، واودب الم عود ماه إكرام اليمين هن تاراوو بير  

 ال سم حالي البوو ، ييات أن تتااوو الذكر حالي البوو .

فإذام ا وو اليلماف قرالوا   إن الاهرت هارا للكراهري والعرارن فيره أاره أدب مرن 

 داب ال يؤثم فيها .اآلداب ، واآل

 المسألي الثاايي   

قوله     وال يتمسر  مرن ال رالف بيمياره   هارا الاهرت هرن التمسر  مرن ال رالف 

بيمياه المراد بها أاه ال يستا ت بيمياه ، واالستا اف باليمين فرت هرذا الحرديث 

 كما ترى ماهت هاه ، واليلماف لهم فيه قوالن  

 مين محرم ، وهم قلي .ماهم من قاو   أن االستا اف بالي

 وماهم من قاو   االستا اف باليمين مكروه .

وو رره التحررريم فيمررا ذكررروه والتفريررق بيارره وبررين مرر  الررذكر ، أن مررن قرراو 

بالكراهي فت اووو ، وهو م  الرذكر حالري البروو ، والتحرريم فرت االسرتا اف 

وبيررد برراليمين ،  يلرروا الفرررق أن مررا  الررذكر حرراو البرروو ال يباشررر الا اسرري 

ال ررالف مرر  الا اسرري برراليمين محرررم ون الا اسرري يباشرررها بيميارره ، واليمررين 

ميدة وشياف كريمي وماها معافحي الارا  ، وقرد يكرون إذا اسرتيمو يمياره أن 

يكون فيها ب ايا أو أذى ، والاا  لو هلموا أاها باشرت الا اسي واوذى فإاهم 

 يكرهون ذل  فيد و فت اون ا يذاف .

 اووو فيه اتفاق هل  أاه مكروه .لهذا فت 

وأمررا الثرراات ، وهررو التمسرر  مررن ال ررالف بيميارره ، إذا كرران الم عررود مارره أارره 

يستا ت باليمين فإن الحكم بالتحريم أو بالكراهي فت ذلر  ، قراو   بير  أهرو 

اليلررم   هررذا إذا اسررتيمو المرراف أو اسررتيمو اوح ررار ، أمررا إذا باشررر الا اسرري 

دون استيماو لل مار أو استيماو الماف ، فإن هرذا يابغرت أن  بيمياه بأن ألالها
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م برال  رالن ،  وهرذا اسرتمهار الحرافم رحمره هللا فرت الفرت  إلر   يكون محرمرا

 مليد امر .

 المسألي الثالثي   

قراو   وال يتراف  فرت ا اراف ، وهرذا اهرت هرن الراف  فرت ا اراف ، ييارت حرراو 

 كراهي هل  قولين وهو اليلم   الشرب والاهت محموو هل  التحريم أو ال

 أما من قاو بالكراهي و و أاه أدب .

وأمررا مررن قرراو أارره للتحررريم ف رراو إن الاهررت هررن الترراف  و ررو أال يفسررد ا ارراف  

ييات ما فت ا ااف أو ي ردره هلر  غيرره ، وت رذيره هلر  غيرره بأاره إذا تراف  

لشرراب و رو ذلر  ف د يكون فت أافه بي  اوشياف فتس ط فيكره الاا  هرذا ا

وقد يكون فيه ب ايرا فرت فمره مرن أشرياف مسرتكرهي واحرو ذلر  فة رو ضرميمي 

االست ذار وتكريه الشتف للاا  ود وو ذل  فت اون ا يذاف ، قالوا   إن هرذا 

 يتأيد به التحريم .

 

 . وهن سلمان رضت هللا هاه قاو   ل د اهااا رسوو هللا عل  هللا هليه  87

 بلرري بغررا ط أو برروو أو أن اسررتا ت برراليمين أو أن اسررتا ت وسرلم أن اسررت بو ال

 بأقو من ثالثي أح ار أو استا ت بر يع أو همم . رواه مسلم .

 

. وللسبيي ) مرن حرديث أ أبرت أيروب اواعراري رضرت هللا هاره     فرال  88

 تست بلوا ال بلي وال تستدبروها بغا ط أو بوو ، ولكن شرقوا أو غربوا   . 

 

لمان رضت هللا تيال  هاه قاو   ل رد اهاارا رسروو هللا عرل  هللا قاو   وهن س

هليه وسلم أن است بو ال بلي بغا ط أو بوو أو اسرتا ت براليمين أو أن اسرتا ت 

 بأقو من ثالثي أح ار أو استا ت بر يع أو همم . رواه مسلم . 

وللسبيي ) من حديث أ أبت أيروب اواعراري رضرت هللا هاره   فرال تسرت بلوا 

  بلي وال تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا   .ال
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 أوالم   ميا  الحديث   

الابت هليه العالة والسالم اه  أعحابه هن است باو ال بلي هاد الت لت سواف 

بغا ط أو ببوو ، و و ما لل بلي مرن ماللري هارد المسرلم وتيمريم  وو رو أاهرا 

ة ، فررال تشرربه هبررادة محررو اسررت باو أو  هرري اسررت باو فررت أثارراف هبررادة العررال

العررالة بهررذا الفيررو المسررتكره ، فاهرر  هررن أن تسررت بو ال بلرري بغررا ط أو برروو ، 

وكذل  اه  أن يستا ت أحد باليمين وكذل  اه  أن يست مر أو يستا ت بأقرو 

من ثالثري أح رار ف يرو قطرع الا رو واسرتيماو ال مرار فرت ثالثري فمرا يليرد ، 

، ييات بروث دابي أو بيمم باق ون وكذل  اه  أن يستا ت بر يع أو بيمم 

هذين من لاد ال ن ، وأما روايي أبت أيوب فإن فيها الاهت هن است باو ال بلري 

م فررت حرراو الغررا ط والبرروو ، واومررر بررأن يت رره إلرر  أي  واسررتدبار ال بلرري أيضررا

 هتررين شرراف الشرررق أو الغرررب واهررا فررت المديارري كرران االسررتدبار واالسررت باو 

ل اوب ون قبلي المدياي إل   هري ال اروب فالشررق والغررب يتااوو الشماو وا

 ليست  هي ال بلي .

م   لغي الحديث     ثاايا

 قلاا واضحي اولفام ما تحتا  إل  بيان .

م   در ي الحديث     ثالثا

 هذا الحديث ييات اووو رواه مسلم ، والثاات ذكر أاه متفق هل  عحته .

م   من أحكام الحديث    رابيا

بررو الحررديثان فيهمررا مسررألي مشررهورة ، وهررت مسررألي اسررت باو ال بلرري الحررديث 

واستدبار ال بلي بغا ط أو بوو ، وهذه المسألي الكالم فيها ميررون هارد  ميرع 

طلبي اليلم لشهرتها وكثررة اوقرواو فيهرا واوقرواو فيهرا متيرددة وسربب التيردد 

يررره العرررالة فيهرررا ا رررتالن الروايرررات أوالم ل والثررراات ا رررتالن قررروو الابرررت هل

والسالم مع فيله هليه العالة والسالم ل فرإن بير  الروايرات فيهرا االسرت باو 

ف ط وبيضها فيها االست باو واالستدبار ل ثم اه  فت ذل  الابت هليره العرالة 
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والسالم فيو بأن استدبر ال بلري واسرت بو بيرت الم رد  فرت تبررله فرت بيتره أو 

 هل  مهر بيته هليه العالة والسالم .

 اوقواو فت هذه المسألي كثيرة لكن اوع  ماها واوول  ماها قوالن   ف

ال رروو اووو   أن يفرررق فررت ذلرر  مررا بررين البايرران والفضرراف ، ففررت البايرران ال 

يحرم االست باو وال االستدبار ون الابت هليه العالة والسالم اسرتدبر الكيبري 

م وحرده  استدبر ال بلي ، وهذا دا و فت الماهت هاه ، والفيو ال يكون م ععا

ييات فت أحد العرورتين ، وإامرا ي راو هارا االسرتدبار وقرع ون اليلري أاره فرت 

م ما ثبت هن هدد مرن  م ، ويدو هل  ذل  أيضا البايان لشموو العورتين  مييا

العحابي رضوان هللا هليهم ، أاهم قالوا   إاما اه  هن ذل  فت البايان ، إاما 

 ما البايان فال .اه  هن ذل  فت الفضاف ، أ

ال ررروو الثررراات  أن اوحاديرررث فيهرررا الاهرررت هرررن االسرررت باو وفيهرررا الاهرررت هرررن 

االستدبار  والابت هليه العالة والسالم فيو االستدبار دون االسرت باو فيكرون 

م لذل  ويكون المحرم هو االست باو دون االستدبار .  م ععا

وأما مرن حررم االسرت باو هذان ال والن هما أو ه وأقوى ما قيو فت المسألي ، 

م ، وقاو   إن فيو الابت عل  هللا هليه وسلم  اص به فهرذا  واالستدبار  مييا

 فيه ت رية  ميع اوفياو هل  ال عوعيي وهذا فيه امر ماهر .

الم عود   أن اوول  أن يحمو ذل  هل  الفضاف ييات التحريم هلر  الفضراف 

 .دون البايان ، لفيله هليه العالة والسالم 

هرن أن تسرت بو ال بلري لغرا ط  والسالم العالة هليهإذام فافهم من أن اهت الابت 

أو بوو أو تستدبر أن الاهت أوالم للتحريم ، والثاات أن الاهرت متيلرق بالفضراف 

 دون البايان . 

 والثالث   أاه فت الفضاف المرف يت ه إل  غير ال بلي است باالم واستدبارام ل

 ه للشرماو وال اروب ، فرت مثرو بالدارا هرذه أو للشررق ييات يمين ويسار ، يت

والغرب فت  هي المدياي واحرو ذلر  ، ييارت االاحرران اليسرير فرت أن يكرون 
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 الن هن ال بلي برأن ال تكرون ال بلري فرت ات اهره ، يكفرت فرت ذلر  واوبلرو أن 

م .  يتو ه إل  ال هي او رى تماما

ولره   أو أن اسرتا ت براليمين   المسألي الثاايي   التت  افت فت هذا الحديث ق

وهذا فيه الاهت ، وقرد مرر مير  أن الاهرت حمرو إمرا هلر  التحرريم ل يرذاف أو 

 هل  الكراهي واه أدب .

قاو   أو أن استا ت بأقو من ثالثي أح ار ، وهذه المسألي الثالثري واالسرتا اف 

 بالح ررار هررو االسررت مار ، واالسررت مار هررو اسررتيماو ال مررار وهررت الح ررارة

العررغيرة واالسررتا اف قطررع الا ررو وهررو ال ررار  ، وقطررع ال ررار  قررد يكررون 

بالماف وقد يكون بال مار ، فإذام كلمي استا اف تشمو التطهر وإلالي الا اسي ، 

إلالي ال ار  بالماف وباوح ار وأما االسرت مار فهرو بغيرر المراف  برالح ر أو 

 بكو طاهر يست دم  لالي ال ار  .

تا ت بأقررو مررن ثالثرري أح ررار   فيرره دليررو هلرر  أن الثالثرري قولرره هاررا   أن اسرر

 هليره وسرلم هللا عرل أح ار هرت اقرو مرا ي رل  فرت االسرت مار ، ون الابرت 

اهرراهم هررن ذلرر  ، وهررذا الاهررت متيلررق بيبررادة وهررت إلالرري الا اسرري ، فإلالرري 

م  م ، ولري  مرن اودب ، وإامرا هرو مرن المطلروب شررها الا اسي مطلوب شرها

 ع  العالة ممن هل  بداه ا اسي ييلمها .واها ال ت

لهذا ا وو   الاهت هاا للتحريم ، وإذا كان للتحريم فااه يحكم بيدم إ رلاف أقرو 

مررن ثالثرري أح ررار ، واليلمرراف ا تلفرروا فررت اليرردد هررو هررو متيررين أم ال ؟ هلرر  

أقررواو   أعررحها مررذهب ا مررام الشررافيت وأحمررد وأهررو الحررديث وكثيررر مررن 

ؤالف ، بررأن الم ررل  ثالثرري أح ررار ف ررط ، لثبرروت اودلرري الف هرراف مررن غيررر هرر

، ييارت مرا هرو أقرو مرن الثالثري ال  والسرالم العرالة هليهالعحيحي هن الابت 

ي ل  ثالثي فأكثر ، إن لرم يتطهرر بالثالثري فإاره يليرد هرن ذلر  حتر  يحعرو 

 الي ين بإلالي ال ار  .

ف إذا كان ح رام كبيررام إذا تبين هذا ، فهاا هو يكتفت بح ر واحد فت االستا ا

له شيب ؟ من امر إل  ماهر اللفم دون الميا  ل او البد من اليدد البرد مرن 
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أن تكون ثالثي أح ار ، كأاه فهم أن هارا  تيبرد باسرتيماو الثالثري واحردة تلرو 

او رررى ثررم يل ررت التررت سررلفت ، واومهررر هاررا   أن هررذا و ررو أن الغالررب أن 

م ولهرذا فرإن إلالي الا اسي ال تكون بأقرو  مرن ثالثري أح رار ، باالسرتطابي تمامرا

الح ر ذا الشيب الثالث كان ، واره فرت ميار  اوح رار الرثالث المافعرلي ، 

م يكون الح ر الكبير ذو الشيب أبلو فت إلالري ال رار  مرن اوح رار  بو أحيااا

العغيرة المتيددة إذا استيمو ثالثي أح ار أو ح ر له ثرالث شريب ولرم يرلو 

م ، لم تلو الا اسي فيستيمو أكثر ، ويستحب له أن ي طيها هلر  ال ار   تماما

وتر ، يليد حت  يت ين من إلالي الا اسي ، وي طيها هل  وتر  م  ، سبع ، 

 تسع ....إل  أ ره ، هذا من  هي االستحباب .

المسألي الرابيي   أو أن استا ت بر يع أو همم ، االستا اف بر يرع أو همرم 

و الاهت هل  أاره ال ي رل  اسرتيماله ل ييارت لرو اسرتيمله لرم هاا اهت هاه ود

ي ل  فت إلالي ال ار  حت  لو لاو فإاه ال ي ل  ، هذا ماهره ماهر قوله 

  أو أن اسررتا ت بر يررع أو همررم   ، ودو هليرره قولرره فررت الحررديث سرريأتت 

أن يأتيه بثالثري أح رار  هليه وسلم هللا عل حديث ابن مسيود أاه أمره الابت 

م ، فأتيترره بروثري  فأ ررذها وترر  الروثرري قرا و   فو ردت ح رررين ولرم أ ررد ثالثرا

 ف او     إاها رك    والرك  هو الا   أو الذي ال يطهر .

إذام ا وو   دو هذا الاهت هل  هدم إ لاف استيماو اليمم أو الر يع فت إلالي 

 ال ار  .

السررت مار اآلن فررت هررذا الررلمن مثررو مررا تيرفررون أارروان مررا يررد و فررت حكررم  ا

كثيرة ، استيماو أوراق م عوعي أو اسرتيماو مااديرو ، أو اسرتيماو أشرياف 

أ ر وكلها لها حكم ال مار ، المااديو مثالم ت وو   ثالثي مافعلي بحيث تكرون 

 شرراي مررا تأ ررذ يياررت تبتررو كلهررا مررن ال ررار  لكررن البررد أن تكررون لهررا عررفي 

م  ، وكررذل  الررورق لرره  ال شررواي ، بحيررث أاهررا تسررحب الشررتف وال تبتررو  مييهررا

 الحكم افسه .
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قراو  هليه وسلم هللا عل .  وهن ها شي رضت هللا هاها قالت   إن الابت  89

     من أت  الغا ط فليستتر   . رواه أبو داود .

 

 هليره وسرلم هللا عرل قاو   وهن ها شي رضت هللا تيالىياها قالت   أن الابرت 

 ه أبو داود .قاو     من أت  الغا ط فليستتر   . روا

 

 أوالم   ميا  الحديث   

يأمر من يرأتت ل ضراف حا تره الغرا ط أن يسرتر  والسالم العالة هليهأن الابت 

هورته يسرتتر  بشرتف إمرا بثروب ييل ره هلر  شر رة أو هلر  هعرا أو يسرتتر 

براحلته أو بسيارته ويستتر برمرو أو أي شرئ ، فرأمره باالسرتتار و رو أن ال 

 ى فت هذا الموضع المستكره .تاكشن اليورة وال ير

م   لغي الحديث    ثاايا

 قوله     فليستتر   ييات من الستر والمراد ستر اليورة .

م   در ي الحديث    ثالثا

 قاو   رواه أبو داود وإسااده عحي  .

م   من أحكام الحديث    رابيا

فرت الحررديث إي راب االسررتتار وقرد مررر ميارا فررت الحرديث الررذي سرلن أن سررتر 

ة وا ب ، سرواف فرت حراو قضراف الحا ري أو فرت غيرهرا ، والابرت هليره اليور

العالة والسالم أمر بحفم اليورة قاو   احفم هورت  إال هرن لو ر  أو مرا 

 ملكت يميا    .

 فستر اليورة وا ب وفت هذه الحاو متأكد واها حاو مستكرهي .

 

كرران إذا . وهررن ها شرري رضررت هللا هاهررا  أن الابررت عررل  هللا هليرره وسررلم  90

 ررر  مررن الغررا ط قرراو     غفراارر    . أ ر رره ال مسرري وعررححه أبررو حرراتم 

 والحاكم .
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قاو   وهرن ها شري رضرت هللا هاهرا  أن الابرت عرل  هللا هليره وسرلم كران إذا 

 ررر  مررن الغررا ط قرراو     غفراارر    . أ ر رره ال مسرري وعررححه أبررو حرراتم 

 والحاكم .

 أوالم    ميا  الحديث  

ة والسالم لشدة تيل ه بربه  و وهال وأاه كان يذكر هللا  رو الابت هليه العال

وهال هل  كو أحيااه ، كان إذا  ر  مرن الغرا ط ، ييارت بيرد قضرا ه حا تره 

الطبيييرري ، سررأو الرررب  ررو  اللرره أن يغفررر ف رراو     غفراارر   يياررت أسررأل  

 مغفرت  .

م   لغي الحديث     ثاايا

و محذون ، ييارت أسرأل  غفراار  غفراا  ، هذا من المغفرة وهو مفيوو لفي

أو اللهم غفراا  ، والمغفرة ميااها السرتر فت روو غفررت الشرتف إذا سرترته ، 

ترواب غفرور ،  وهرال  روبساتر ، ولهذا فرق ما برين المغفررة والتوبري ، فراهلل 

فاسررم التررواب غيررر اسررم الغفررور فررت داللرري هلرر  العررفي المشررتملي هليرره لهررذا 

تر أثرر الرذاب فرت الردايا واآل ررة أو سرتر مرا ال المغفرة هت ستر الذاب أو س

يليق ، فإذام حياما ت روو   أسرأل  ربرت مغفرتر  أو ت روو   رب اغفرر لرت ل أو 

اسررتغفر هللا فإارر  تطلررب مغفرررة هللا وتطلررب غفررره يياررت سررتره ، وهررذا السررتر 

م أن يمهرر ،  يكون ستر حالتر  ، فرال ت رلى برين الارا  ، وسرتر الرذاب أيضرا

ذاب ، وأثر الذاب الم عود ماه الي وبري الترت تحعرو مرن الرذاب وستر أثر ال

فت الدايا أو فت اآل رة وميلوم أن الذاوب لها سثارها من  هري الي وبري إن لرم 

ويسرام  ، ولهرذا إن المغفررة طلرب سرتر الشرتف ال بري  أو  وهال  ويغفر هللا 

ت اق فت اللغي الذاب أو أثر الذاب ، ييات هذا من  هي الميا  اليام ، أما االش

 فله بحث يطوو .   

م   در ي الحديث     ثالثا

الحديث قاو   أ ر ه ال مسي وعححه أبو حاتم والحاكم ، والحديث عرحي  

مرراهر العررحي فررت إسررااده وعررححه  مررع كثيررر مررن أهررو اليلررم ، وأبررو حرراتم 
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رحمه هللا هو محمد بن إدري  ميرون بتشدده فت الر او ، وفرت التعرحي  

. 

م     من أحكام الحديث   رابيا

دو الحديث هل  استحباب الدهاف بيد ال رو  من الغا ط ، بيرد ال ررو  مرن 

قضرراف الحا رري ، كمررا دو مياررا الحررديث السررابق هلرر  اسررتحباب الرردهاف حررين 

الررد وو   اللهررم إاررت أهرروذ برر  مررن ال بررث وال با ررث ، حررين الررد وو دهرراف  

م  والسالم العالة هليهوحين ي ر  كان   في وو   غفراا  . يدهوا أيضا

كان يذكر هللا هل  كو أحيااه وأاه ال  والسالم العالة هليهوهذا مما يبين أاه 

يغفو هن ذكر هللا ، لكن حالي الغا ط ، وحالري قضراف الحا ري ال يسرتحب فيهرا 

لما المرف فيه من الحاو المستكرهي ، ولهذا فت قروو الابرت  وهال  وذكر هللا 

  غفراا  ، دليو هل  أن المرف إذا  رر  يسرأو هللا  هاا والسالم العالة هليه

، وهررذا مسررتحب ون  والسررالم العررالة هليررهالمغفرررة اقترردافم بابياررا  وهررال  ررو

 الفيو يدو بم رده هل  االستحباب .

 هليهالمسألي الثاايي   أو الثاات من اوحكام ، امر اليلماف فت و ه قوو الابت 

مغفرة بيد ال رو  من ال الف والغرا ط ،   غفراا  وسؤاو ال والسالم العالة

 هل  أقواو وهو اليلم وا تهادات أحساها اثاان   

اووو ماهما   أن قوله غفراا  متيلق باا طاهه فت حاو تغوطه هرن ذكرر هللا 

كان يذكر هللا هل  كو أحيااه ومتيلرق  والسالم العالة هليه، وهو  وهال  و

م إليره ذكررام وفكررام وإا وهال  وقلبه بربه  فلمرا أا طرع  وهرال  روابري ور وهرا

هن ذل  ، بالتغوط ف ر  قاو   غفراار  ، ييارت أسرأل  مغفرتر   وهرو غيرر 

م ، غيررر ملرروم فررت ذلرر  وارره لررم يررؤذن لرره  ملرروم فررت ذلرر  يياررت المكلررن همومررا

 وهرال  روبالذكر فت هذا الم ام ، لكاه  رو  لبي  اليمر فت غير ذكرر هللا 

م فيه لكن اليبد يستحضر االا طان فلهذا و هوا قولره      وهو وإن كان مأذواا

 غفراا    بهذا التو يه .
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م أن هللا  أايرم بايمري اوكرو  وهرال  روالثاات   وهو كما ذكرت ل  حسرن أيضرا

والشرررب والطيررام غررذافم ، وكررذل  أايررم ب رررو  الفضررالت ولهررذا يستحضررر 

بتعررين  وهرال  وحين يأكو ، وايمي هللا  وهال  واليبد الايمي ، ايمي هللا 

  والمغفرة ون ايم هللا  وهال  والفضالت حين يت ل  ، فإذا  ر  سأو هللا 

،   وإن تيدوا ايمي هللا ال تحعوها  وهال  وكثيرة ال يحعيها إال هو  وهال

  ف او     اللهم اغفر أو غفراا    ، ييات اللهم أسأل  غفراار  ، ييارت بأاارا 

 لن ابلو حق شكر  هل  ايم  .

  ن هاد هذا .ا

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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الحمررد هلل حررق الحمررد وأوفرراه وأشررهد أن ال إلرره إال هللا وأشررهد أن محمرردام هبررده 

م كثيرام . وسلموهل  سله وعحبه هليه  هللا عل ورسوله ومعطفاه ،   تسليما

 ..... أما بيد .

اهت راد عرال  وهمرو م لرص لت ولكرم ال بروو ، فرت كرو  وهال  وفأساو هللا 

وقوو اافع ، اللهم ال تكلاا إل  أافسراا طرفري هرين ، فااره ال حروو لارا وال قروة 

إال ب  ، توكلاا هلي  فت عالح ديااا ودايااا ، اللهم توكلاا هلير  فرت عرالح 

ديااا ودايااا وأات ايم المول  وايم الاعير ، ذكراا لكم باوم  أن أهمم مرا 

الرذي  وهرال  روأن يهتم به التوحيد الرذي هرو ديرن هللا  ي ب هل  طالب اليلم

ا تميت هليه اوابياف والمرسلون والذي ورثتره اليلمراف هرن الابرت محمرد برن 

 هبد هللا عل  هللا هليه وهل  سله وعحبه وسلم .

،  وهررال  ررووالرردهوة إلرر  التوحيررد مررن أهمررم ال ربررات واهررا دهرروة هلرر  هللا 

، واهرا  والسرالم العرالة هليهها إليه الابت محمد وواها دهوة متابع فيها ما د

دهوة فيهرا مضراهفي او رر واليمرو واهرا مرن أهمرم برو هرت اهمرم اوهمراو 

 العالحي والدهوة إل  التوحيد لها طري ان  

الطريرق اووو   تبيرين التوحيررد وتبليرو اآليرات واوحاديررث فيره وشررح ذلرر  ، 

 والتوحيد كما هو ميلوم ثالثي أاوان  

 وحيد الربوبيي .ت

 توحيد اولوهيي .

 توحيد اوسماف والعفات .

، الرذي  وهرال  روالطريق الثاات   تبيين ضد التوحيرد الرذي هرو الشرر  براهلل 

هو أقب  االهت اد واليمو ، فما ثم اهت اد وال همو أقرب  مرن الشرر  براهلل  رو 

 وهرال  رو  الله ، فالطريق الثاات أن يبين ميا  الشر  وأاوان الشر  براهلل

وال ون من الشر  بأاواهه وكين يحذر من ذلر  والتحرذير مرن وسرا و هرذا 

الشررر  ، وتبيررين مررا يتعررو بررذل  وكررو مررن هررذين أهاررت الطريررق اوولرر  
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والطري رري الثاايرري بيرران التوحيررد وبيرران الشررر  لهررا وسرريلتان أو ماه رران فررت 

   وهال  والدهوة إل  هللا 

مو والتبليو الم مو ، والبيان الم مو ييات اوول    فت كو ماهما البيان الم 

به أن ال تذكر تفاعيو الكالم تحت أعوو مسا و التوحيد ، فال يفعو الكرالم 

هل  توحيرد الربوبيري ، وال هلر  توحيرد اولوهيري ، وال هلر  توحيرد اوسرماف 

والعفات ، وذل  إذا اقتض  الم ام اال تعار وهردم التطويرو ، فرت أن يبرين 

فت فضو التوحيد ، وأاه دهوة اوابياف والمرسرلين ، وأاره حرق  م مو ما  اف

ل وما يكفر من الذاوب واحرو ذلر   وت رديم التوحيرد هلر  غيرره  وهال  وهللا 

واالستدالو باودلي فت ذل  ويذكر ميا  توحيد الربوبيري واولوهيري واوسرماف 

شئ من والعفات بشتف من ا  ماو ، وهذا ال در يحسن إذا تبيه وكان ميه 

ذكررر سثررار أارروان التوحيررد ، يياررت سثررار توحيررد الربوبيرري فررت إيمرران اليبررد وفررت 

إيمان الاا  وكذل  أثر توحيرد اولوهيري فرت إيمران اليبرد وفرت إيمران الارا  ، 

وأثررر ذلرر  فررت اور  وكررذل  توحيررد اوسررماف والعررفات أثررر التوحيررد هلرر  

  فررت الشررر  طريررق إيمرران اليبررد وإيمرران الاررا  ، وذكررر أمثلرري ل ثررار وكررذل

م ملي هل  هذا الاحو ، بأن يذكر  طر الشر  ومااقضري الشرر  لشرهادة أن 

ال إله إال هللا وأن محمدام رسوو هللا  وذكر ال ون من الشر  وأاره أهمرم مرا 

ي ان ماه ل ومعير المشركين فت الردايا واآل ررة واحرو ذلر  ممرا يافرر مرن 

وأارروان الشررر  ، تيريررن الشررر  وي يررن مارره ل ثررم يررذكر ميارر  الشررر  ، 

الشر  اوكبر والشر  اوعغر والشر  ال فت ، وبيران مرا يتعرو برذل  مرن 

 سثار فت الدايا واآل رة ، فهذان طري ان م مالن .    

قد يحتا  إل  ا  ماو طالب اليلم فرت بير  المواضرع فالداهيري إلر  هللا  رو 

هرا ا  مراو ل وثرم وهال قد ي مو وقد يطاب وقد يفعو ل وال رسن فيه سيات في

سيات فيها التفعيو والح ا  مع المشركين ل وبيان مرا فرت التوحيرد مرن م الري 

المشركين والرد هل  ذل  ل وبيان ما فت الشر  مرن م الري المشرركين والررد 

هل  ذل  ل واحو هذه المسا و ل لهذا فإن الداهيي إل  هللا  رو وهرال إذا دهر  
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ا  مراو ل لكرن ال يتميرل أهرو التوحيرد إال م مال فإاه يتبع طري ي ال ررسن فرت 

بررأاهم ال يرردهون م مررال دا مررا ل بررو إذا اقتضرراه الم ررام ولكرراهم يرردهون م مررال 

ومفعال ل فيذكرون ا  ماو فت موضيه ويذكرون التفاعيو فت موضريها ل 

ويررذكرون ميارر  التوحيررد وأارروان التوحيررد وعررور توحيررد الربوبيرري وعررور 

ويبياون ميت د أهو الساي وال ماهري فرت اوسرماف  توحيد اولوهيي وضد ذل  ل

 والعفات ل والرد هل  الم الفين ل إل  غير ذل  من المسا و .

فإذا الدهاة إل  هللا  و وهال هل  ماهة السلن العال  أهمم ما يت ربون إل  

هللا  ررو وهررال برره أن يبيارروا مررا أاررلو هللا  ررو وهررال هلرر  ابيرره هليرره العررالة 

يتركرروا مررن ذلرر  شررئ ل وأهمررم مررن ذلرر  ل الح يررق بررأن يؤكررد والسررالم  ل وال 

هليه و و أن ال يرفع من الاا  وال ياساه الاا  في يوا فت م الفته أال وهرو 

البيان التفعيلت للتوحيد ل والبيان التفعيلت للشر  وأاواهه ومرا يتيلرق برذل  

 و الترت مع الياايي باالستدالو مرن الكتراب والسراي ل وإ مران اومري فرت المسرا

يير  لها طالب اليلم ل وال ش  أن هذا إذا سلكه الداهت إلر  هللا  رو وهرال 

فإاه سي د فت قلبه ااشراحا واورا وسي د سرورا وحبورا واه سيافت  له من 

أاوان ميرفي هللا  و وهال وميرفري أسرما ه وعرفاته ل واليلرم برأاوان توحيرده 

 وال ون من ضد ذل  ما ال يافت  لغيره .

الم اهد يهديه هللا  رو وهرال سربله   والرذين  اهردوا فيارا لاهردياهم سربلاا ون 

 وإن هللا لمع المحساين   .

ولليلم لكاة ال بد من بذلها ولليلم  هاد ل فمن أاروان ال هراد أن ي اهرد براليلم 

فإذا لم يكن يمكن ال هاد بالساان فإن الم اهد باليلم م اهد ل والم اهرد ببيران 

وحق هللا  و وهال ال ش  أاه دا و فت اون من أفضرو أاروان ال رسن والساي 

ال هاد وذل  ل وو هللا  و وهال   فال تطع الكافرين و اهدهم به  هادا كبيرا 

  ييات  اهدهم بال رسن  هادا كبيرا ل وكذل  المااف ون فإاهم يَُ اَهدون باليلم 

ف ين واغلم هلريهم   الاافع كما قاو  و وهال   يأيها الابت  اهد الكفار والماا

ن كمررا أمررن الابررت هليرره العررالة  وميلرروم أن الماررافق فررت دار ا سررالم مررَؤم 
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والسالم  دماف وأمواو المااف ين فلم يستبحهم ل ولما قيو له فرت قترو بيضرهم ل 

قاو   ال يتحدث الاا  أن محمدا ي ترو أعرحابه   ومرع ذلر  ي اهردون براليلم 

هن الماكر  فال ش  أن اشر اليلم والحرق والدهوة واومر بالميرون والاهت 

والهرردى والرردهوة إلرر  ذلرر  بالبيرران أارره اررون مررن ال هرراد ل وهررو مررن هالمررات 

الطا في الماعورة التت اعرها هللا  و وهال فت أوو هذه اومري وفرت س رهرا 

ل فال تلاو ماعورة ماهرة كما ثبت فت العرحي  أاره هليره العرالة والسرالم 

ي مرن أمترت مراهرين هلر  الحرق ال يضررهم مرن  رذلهم قاو     ال تلاو طا ف

 وال من  الفهم حت  يأتت أمر هللا وهم هل  ذل    .

فمهور الطا في الماعورة والفرقي الاا يري مهرورهم فرت كرو لمران وفرت كرو 

وقت وفت كو بلد ل مهورهم بالح ي والبيان ل مهورهم بال رسن ل ون ال رسن 

يه ح ري ال ررسن فهرو المراهر وهرو الغالرب ييلو وال ييل  هليه ل فمن كاات م

ون ح رري ال رررسن هررت الح رري الماضرريي ل وون برهرران ال رررسن والسرراي هررو 

البرهان الماضت ل الذي هو الحق ويوافق ما  لق هللا  و وهال فرت سرماواته 

وفت أرضه من الحق وهو الحق الذي يوافق كو حق ل لهذا فرإن الطا فري هرذه 

الحق ل ييات قا لي بالحق وميها الحق تبين ذلر  ل ال تلاو ت اهد ماهرة هل  

وقد يكون فت بي  اولماي أن تمهر بالاون الثاات من المهور وهرو مهرور 

الساان ومهور السالح ومهور ال هاد البدات فهذا قد ال يكرون دا مرا ل فرالابت 

هليرره العررالة والسررالم  وأعررحابه لمررا كررااوا فررت مكرري كررااوا مرراهرين هلرر  

 و وهل   يو لهم اليلة وإن كران المشرركون لهرم الغلبري ل ون  غيرهم وهللا

هؤالف ل أهات الابت هليه العالة والسالم ومن ميه كااوا هلر  الحرق وكرااوا 

ماهرين بما ميهم من الح ي والبيان ثم  اهردوا لمرا أذن هللا  رو وهرال لهرم ل 

أذن وكاات هادهم ال درة هل  ذلر   والمعرلحي فرت ذلر  را حري ل  اهردوا و

هللا  و وهال لهم فرا تمع لهرم اوهرا المهرور ل مهرور السراان ومهرور البيران 

واللسرران ل واومرري ال تررلاو مرراهرة باللسرران والبيرران ل ال تررلاو طا فرري ماهررا 

مرراهرة باللسرران والبيرران ل ميهررا ح رري هللا وميهررا قرروو هللا  ررو وهررو ل وقرروو 
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هررذا فررإن ميرفرري هررذه المبلررو هررن هللا ديارره رسرروله هليرره العررالة والسررالم  ل ل

المسا و يشرح العدر وي يو المرف يبذو لدين هللا ويبلرو وييلرم ويردهو وهرو 

يشير أاه بح ته وإن كان وحرده فهرو مراهر هلر  الحرق ومراهر برالحق وأاره 

لي  وحيدا ولو كان واحدا لهرذا قراو تيرال  فرت وعرن إبرراهيم ال ليرو هليره 

فا ولم ي  مرن المشرركين   قراو إمرام السالم   إن إبراهيم كان أمي قااتا هلل حاي

الدهوة ا مام الم دد الشي  محمد هبد الوهاب رحمه هللا فت بيان تفسرير هرذه 

اآليي ل قراو     إن إبرراهيم كران أمري   لر ال يسرتوح  سرال  الطريرق ل ييارت 

طريق التوحيرد مرن قلري السرالكين ل قااترا هلل ال للملرو  وال للت رار المتررفين ل 

هن طريق الشر  ل ولم ي  من المشركين  الفا لمن كثرر سرواده  حايفا ما ال

 ولهم أاه من المسلمين .

لهذا ييلم اليبد أاره وإن كران فرت ارون مرن اللمران أو فرت بير  اور  وإن 

كان واحدا ل فإاه إذا كان هلر  اهرة اوابيراف والمرسرلين فإاره هرو الحرق وهرو 

قبلره هلر  ذلر  كثيرر   ال ماهي وهرو الرذي سرل  العرراط المرضرت ون الرذي

وإبراهيم هليه السالم كان أمي ل ومحمرد هليره العرالة والسرالم كران أمري لر ال 

 يستوح  سال  الطريق من قلي السالكين .

 

أسأو هللا  و وهال أن ي يلات وإياكم مرن الم اهردين فرت سربيله الرداهين إليره 

و أو هلرر  بعرريرة وأن ي اباررا الضررالو والررردى وايرروذ برره  ررو  اللرره أن اررل

اررلو أو اضررو أو اضررو أو ا هررو أو ي هررو هلياررا أو املررم أو املررم ل اللهررم 

 فأهذاا إا  سميع قريب .

. وهن ابن مسيود رضت هللا هاه قاو   أت  الابرت عرل  هللا هليره وسرلم  91

الغا ط فأمرات أن ستيه بثالثي أح ار فو ردت ح ررين ولرم أ رد الثالرث فأتيرت 

قاو   هذا ر   أو رك    أ ر ه الب راري بروثي ل فأ ذها وأل   الروثي و

 ل ولاد أحمد والدارقطات   إ تات بغيرها    
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 أوال   ميا  الحديث  

ي وو ابن مسيود رضرت هللا هاره   أن الابرت هليره العرالة والسرالم أتر  مررة 

الغا ط ييارت المكران المرا ف  مرن اور  لي ضرت حا تره وليتغروط ل فرأمر 

ابن مسريود وهرو عراحب الايلرين ل أمرره أن يأتيره  ابياا هليه العالة والسالم

بثالثرري أح ررار ليسررت مر بهررا ل قرراو بررن مسرريود   فو رردت ح رررين ل يياررت 

مااسبين للتطهير ل ولم أ د ثالثا فأتيته بروثي ل فأ ذهما ل ييات أ ذ الح رين 

ل وأل   الروثي ييات تركها ل وقاو إاه ر ر  أو ركر  ل ييارت أاره ا سري أو 

ارة والا اسي أو أاها ال ت ليف ل وال يعل  أن ترلاو الا اسري بهرا شديدة ال ذ

 أو احو ذل  قاو   أ ر ه الب اري ل ييات فت عحيحه .

ولاد أحمد والدارقطات   إ تات بغيرها   ل وهذا مفهوم من السياق اووو فرت 

أاه قراو   إ تارت بثالثري أح رار   فلمرا أ رذ اثارين ورمر  الثالرث ل فمفهروم أاره 

 بالثالث بدال هما أل   هليه العالة والسالم . سيأتت

 ثاايا   لغي الحديث  

الحديث واض  اولفام ل ميا  قوله   ر   أو رك    هو ما فيه ال برث أو 

الا اسي المياويي ل أو الا اسي الحسيي فت الشرن ل ولكاهرا فرت اللغري الرر   

قراو  رو وهرال والرك  هو الشتف ال بيث المست ذر الذي يتباهرد هاره ل كمرا 

فررت اوعرراام   إامررا ال مررر والميسررر واواعرراب واولالم ر رر  مررن همررو 

الشيطان فا تابوه   وقاو  و وهال   إاما يريد هللا ليذهب هاكم الر   أهرو 

البيت ويطهرركم تطهيررا   ييرين يرذهب هراكم ال برث ويرذهب هراكم الا اسري 

 المياويي ويطهركم من الذاوب وأثرها تطهيرا .

 در ي الحديث   ثالثا  

الحديث عحي  ل قاو   أ ر ه الب اري ل والروايي الثاايي أيضا عرحيحي إن 

 شاف هللا .

 رابيا   من أحكام الحديث  
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دو الحررديث هلرر  مررا سرربق لاررا ت ريررره مررن أن االسررت مار مشرررون ل وأارره ال 

يتيين استيماو الماف فت إلالي ال ار  من السبيلين ل ودو أيضا هلر  أن أقرو 

ي ل  ثالثي أح ار ل قاو اليلماف   ي يو ح را للم ر  مثال فت الغا ط ل ما 

 حل ي الدبر ل وي يو ح رين للعفحتين ل فيتم له اال تعاص والتطهير .

ثالثا   هذا ال در الم ل  ل أمرا إذا لرم يحعرو ا ا راف وتطهيرر المحرو وإلالري 

ليهرا حتر  يتري ن الا اسي بثالثي أح ار ل فإاه ي رب هليره أن يسرتيمو ليرادة ه

 حعوو ا ا اف وإلالي ال ار  أ مع .

الرابرررع   دو قولررره     إاهرررا ر ررر  أو ركررر     لمرررا أل ررر  الروثررري هلررر  أن 

المستحب للميلم أن ييلو أفياله فيمرا يرأتت وفيمرا يرذر برين أعرحابه أو طالبره 

ليستفيدوا ل وذل  ون الابرت هليره العرالة والسرالم هلرو ب ولره   إاهرا   ومرن 

 رر أن كلمي   إن   إذا أتت بيد ال برر أو بيرد الفيرو فإاهرا تكرون للتيليرو المت

 ييات هلي ا ل اف ل كأاه قاو البن مسيود   أل يتها واها ر   أو رك  .

 

. وهن أبت هريرة رضت هللا هاره ل قراو   إن رسروو هللا عرل  هللا هليره  92

 هران   .  وسلم اه  أن يستا   بيمم أو روث ل وقاو   إاهما ال يط

 رواه الدار قطات وعححه .

 

 أوال   ميا  الحديث   

أبو هريرة رضت هللا هاه قاو   إن رسروو هللا عرل  هللا هليره وسرلم اهر  أن 

 يستا   بيمم أو روث ل وقاو   إاهما ال يطهران   .

اهر  أعرحابه هرن أن يسرت مروا وأن ي طيروا  والسالم العالة هليهييات أاه 

فم أكااررت همررام حيوااررات مأكولرري أو همررام حيوااررات ال ال ررار  بيمررام سرروا

 العررالة هليررهتؤكررو ل أو أن ي طررع ال ررار  وتسررتيمو الررروث ل وهلررو ذلرر  

ل هلررو اهيرره بررأن هررذه اوشررياف ال تطهررر ل يياررت ال تليررو الا اسرري  والسررالم 

 الحكميي وال ت يو المكان طاهرا .
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 ثاايا   لغي الحديث  

رن   هذا ا فت ل والافت فت اللغي تارة يت ه احرو الح ي ري وترارة قوله   ال يُطه ِّ

يياررت إلرر  ح ي رري الشررتف ل وتررارة يت رره إلرر  الحكررم ل وهررذا هررو الررذي اهتمررده 

اوعوليون فرت داللري الافرت ل واره ترارة يافر  الشرتف ويرراد بره افرت الح ي ري  

 وتارة ياف  ويراد به الحكم ل وهاا لو استيمو اليمم أو الروث فإاه قد يتطهر

المكان ل ييات قد تلوو الا اسي بمثو ما لو استيملت اوح ار فيكرون المكران 

اميفررا والغررا ط ألالرره ل والا اسرري أليلررت ل ولهررذا ال يت رره الافررت إلرر  الح ي رري 

وإاما يت ه إل  الحكم ل ييات حت  لرو لاو فإاهرا ال تيرد شررها مطهررة ل فرإذا 

 ي ي ل قد تحعو الطهارة وهرت يكون الافت هاا مما ات ه إل  الحكم ال إل  الح

 الامافي لكن ال يحكم بذل  .

 ثالثا   در ي الحديث  

قرراو   رواه الرردارقطات وعررححه ل وعررححه أيضررا غيررر الرردارقطات ل فهررو 

 حديث عحي  .

 رابيا   من أحكام الحديث  

أوال   دو الحديث هل  حرمي استيماو اليمام أو الروث فت االست مار وفرت 

بي  البدن ل بو إلالي الغا ط مطل ا ل وإلالي الا اسي مطل را  إلالي الغا ط من

هن ذل  ل والاهت هاا متيلرق بحكرم  العالة والسالم  هليه الابتل وذل  لاهت 

 شرهت وهو التطهير ل فلذل  يحكم بالحرمي .

وأيضا استفيد من الاهت هدم ا  لاف ل ون الاهرت إذا تو ره فإاره يفيرد الفسراد 

 يرا إلر  ركرن اليبرادة أو إلر  شررطها أو إلر  وا رب فيهرا ل إذا كان الاهت را

  إاهما ال يطهرن   أن المراد الوا رب العالة والسالم  هليهوميلوم أن قوله 

إلالي الا اسي بما  اف فت الشرن ل لهذا دو الاهت هل  أاه لرو فيرو ذلر  فإاره 

هرذا ال ييد متطهرا ولو حعو ماه الفيو ل ولو حعرو ماره إلالري ال رار  ل و

 أحد قولت أهو اليلم فت المسألي وهو الماهر .
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وال وو الثاات   أن هذا هل  التحريم لكن لو فيو و لأ لكاه أثم فت ذل  واره 

لم يمتثو اومر ل وامروا فت ذل  إل  أن الم عود إلالري الا اسري وأن الاهرت 

د هن استيماو اليمم والروث و و أاها لاد لل رن ل فرالاهت و رو أن ال تفسر

 هل  إ واااا من ال ن كما  اف فت الحديث اآل ر .

  إاهما ال يطهرران   العالة والسالم  هليهومن أحكام الحديث أيضا أن قوله 

يفيرررد أن الطهرررارة يحكرررم بهرررا إذا أليلرررت الا اسررري ل فالمكررران إذا وردت هليررره 

 ا اسي فإاه إذا أليلت الا اسي يحكم هليه بالطهارة ويحكم بهرذه الوسريلي الترت

طهررر بهررا وأليلررت الا اسرري ل واهررا وسرريلي مطهرررة ل وهررذا يرردو هلرر  هرردم 

ا تعاص الماف بإلالري الا اسري ل وهرذا قرد مرر ميارا مرن قبرو ل وأن الا اسري 

سواف أكاات فت البدن أم كاات حكميي فت أي ب يي ل فرإن م عرود الشرارن أن 

 تلاو الا اسي وأن يطهر المكان .

وسيلي حعلت إلالي الا اسي فإن هذا يحكرم فبأي وسيلي حعو التطهير وبأي 

برره شرررها ل يياررت يحكررم بطهررارة المكرران إال أن يكررون ممررا ال يطهررر  وهررذا 

 مستثا  مثو ما فت الحديث من اليمم والروث .

إذام يتبين ل  بيد هذا أن اليمم والرروث ال يطهرران وال يرليالن الا اسري وال 

أي ب يري ل وذلر  لحعروو  يطهران المحرو سرواف أكران فرت البردن أم كران فرت

   إاهما ال يطهران    والسالم العالة هليهاليلي وتح  ها فت قوله 

 

. وهن أبت هريرة رضت هللا هاه ل قاو   قاو رسروو هللا عرل  هللا هليره  93

 وسلم     استالهوا من البوو فإن هامي هذاب ال بر ماه   رواه الدار قطات .

 من البوو   . وهو عحي  ا سااد .. وللحاكم   أكثر هذاب ال بر  94

 

 أوال   ميا  الحديث  

لشدة  وفه هل  أمته مما فيه وباو هليهم وهرذاب العالة والسالم  هليه الابت

فت الدايا وفت اآل رة ل اهاهم هن التساهو فت البوو وأمررهم باالسرتبراف مرن 
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  برأن البوو وتا يي البدن ماه ، وتا يي الموضع ماه ، وكذل  حضهم هلر  ذلر

هذاب ال بر أكثر ما يكون من البوو ف او لهم           استالهوا من البروو   

م ، وهردم التسراهو فرت  ، ييات اطلبوا الالاهي من البوو بتطهير الموضع تماما

ذل  من الر و والمرأة ، وهلرو ذلر  برأن أكثرر هرذاب ال برر مرن البروو هليره 

دلها هليه وال شر إال حذرها ماره العالة والسالم فإاه شفيق بأمته ال  ير إال 

. 

م   لغي الحديث    ثاايا

قولرره     اسررتالهوا   اسررتفياو مررن الالاهرري يياررت اطلبرروا الالاهرري ، والالاهرري 

هررت السررالمي مررن ال ررذر واوذى ومررن كررو مررا يررؤذي ف ولرره اسررتالهوا يياررت 

ئ تالهوا من البوو بأن تطيبوا الموضع بالطهارة وأن ال تتساهلوا فت ب ايا ش

مررن البرروو هلرر  الفررر  مررن الر ررو أو المرررأة ، فرراطلبوا الطهررارة فررت ذلرر  

 واطلبوا االات اف واطلبوا الالاهي وال تتساهلوا فت ذل  .

فإذام   استالهوا   ييات اطلبروا الالاهري ، فهرذا أمرر قولره   فرإن هامري هرذاب 

كلمري  ال بر ماه   الم عود ب وله   هامي   ييات أكثر هذاب ال بر ماره ، فران

هامرري فررت اللغرري ت تضررت اليمرروم اوغلبررت ، يياررت اوكثريرري ، والم عررود هررذه 

اومرري ، يياررت هامرري هررذاب ال بررر فررت هررذه اومرري مارره ، وقولرره   هررذاب ال بررر  

كلمري هرذاب هرذه اسرم معردر ل والمعردر هرو التيرذيب معردر هرذب ييرذب 

م وح ي ي التيرذيب فرت اللغري أن يحرب  هرن البردن أو هرن الرر وح أو هرن تيذيبا

م ، أن يحب  هاره مرا يلرذ لره ويال رم ويفرا  هليره ويرسرو أضرداد  شئ هموما

ذل  ، فهذا ميات اليذاب ، ولهذا  اف فت الحديث     السفر قطيي من اليذاب 

  وهلله ب وله   يماع عاحبه طيامه وشرابه وفراشه   ييارت مرا أهتراد هليره 

 ررالن مررا يلررذ لرره ، ممررا يال مرره مررن هررذه الملررذات ، ويرسررو هليرره مررا هررو 

ويستأا  له ويكون من هادته فيتغيرر طيامره ، يتغيرر شررابه ، يتغيرر فراشره 

إل  أ ر ذل  فهو اون حب  وإرساو لضد ما يألفه ، وهذه الكلمي أطلت فيهرا 

بي  الشتف القتضاف الم ام لها من  هي أن اليذاب فت اللغي وفيمرا  راف فرت 
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م ميااه واسع ف د يكون بحب  ، ييات فت اللغي وقد يكون بإفاضري  الشرن أيضا

وإرساو لما ال يال م أو يؤذي واحو ذل  ، ولهذا فإن هرذاب ال برر فرت ح ي تره 

أاه تيذيب بميات أاه إيعاو وضداد ما يال م الميرذب ، فا اسران يال مره فرت 

م فررت بدارره وفررت روحرره  فررإذا حررب  هارره التررايم فررت بدارره  قبررره أن يكررون مايمررا

هليه ضد ذلر  ل ييارت ضرد الترايم مرن اوذى أو مرن  وروحه وأفي  وأرسو

الاار أو من أاروان وبراو أو تيرذيب المال كري أو احرو ذلر  هرذا كلره يرد و فرت 

اسرم اليرذاب ولهرذا  رراف فرت الحرديث     إن الميرت ييررذب ببكراف أهلره هليرره   

وهو حديث فت العحي  كما هو ميلوم   ييذب ببكراف أهلره هليره   ييارت أاره 

ذا هلررم ببكرراف أهلرره ، إذا هلررم بكرراف أهلرره هليرره ، يحررب  هارره مررا يحررب  هارره إ

يال مه ، ويكون فت ضيق وشدة إذا هلم أن أهله لرم ييملروا بمرا يحرب هللا  رو 

وهال ، والم عود ب وله   بكاف أهله هليه   ييات الاياحي ، الم عود من هرذا 

ديد أن هذاب ال بر يشمو در رات كثيررة وهميمري  ردام والحسراب وال شر  شر

 والمأموو من الرب  و وهال أن ييفو هات وهاكم اللهم سمين .

م   در ي الحديث    ثالثا

الحديث عحي  ا سااد ، وعححه  مع كثير من أهو اليلم ، وله شواهد فت 

العررحي  مررن أن الابررت هليرره العررالة والسررالم مررر ب برررين ييررذبان قرراو        

ا فكران ال يسرتاله مرن البروو   إاهما ييرذبان ومرا ييرذبان فرت كبيرر أمرا أحردهم

وفت روايري   كران ال يسرتبر  مرن البروو   وفرت روايري   كران ال يسرتتر مرن 

 البوو   ،   وأما او ر فكان يمشت بالاميمي   . 

 رابيا   من أحكام الحديث  

دو الحديث هل  و وب طلرب الالاهري مرن البروو ، وذلر  لةمرر بره ولتيليرو 

يسرتبر  فإاره متوهرد باليرذاب ، ولمرا  راف فرت  اومر بان مرن لرم يتالهره ولرم

حررديث الررر لين الررذين ييررذبان فررت قبورهمررا ، وأحرردهما كرران ال يسررتبر  وال 

يستاله من البوو ، فإذا االسرتالاه واوسرتبراف وا رب ، وضرابط الوا رب فرت 

هذه المسألي أاره يتري ن أاره لري  هلر  اليضرو وال هلر  بداره ب ايرا ا اسري فرال 
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و ياتمررر حترر  يكتمررو ال رررو  ، وال يب ررت شررئ مررن ال ررار    يي رو ببولرره ، برر

ييات ال ي طع بوله ويسرن فت ذل  ، واره ربمرا ب رت شرئ فثرار هلر  بداره أو 

هل  مالبسه واحو ذل  ، فاالسرتبراف واالسرتالاه بميار  مت رارب وهرو طلرب 

م وياشررن الموضررع  البرررافة والالاهرري مررن البرروو ، بررأن ي طررع ال ررار  تمامررا

ا ررت المكرران والسررراويو بحيررث ال يحعررو فيهررا أو هليهررا ب ايررا مررن ويغسررله وي

الا اسرري ، ولهررذا كرران بيرر  اليلمرراف ، وبيرر  السررلن وبيرر  المتررأ رين 

 يتشددون فت هذه المسألي مبالغي فت طلب االستبراف . 

وقد ذكرر هرن ا مرام أحمرد برن حابرو رحمره هللا أاره كران إذا براو حشرت رأ  

ديدام وهروو وقفل فت بيته رغبري فرت أن ي رر  ذكره ب طن واحوه ثم مشت ش

كرو البراقت ، وهررذا مبالغري فرت حعرروو االسرتبراف والسراي لررم ترأت بهرذا وإامررا 

 افت باومر باالستالاه ، بأن يمكرث المررف حتر  ي رر   ميرع ال رار  وأن 

ياتبه وهو يبوو أن ال يأتت مكان يعيبه من رشا  البروو ، أويعريب بير  

و يعيب مالبسره واحرو ذلر  ولهرذا اسرتحب اليلمراف أن بداه أو يعيب قدمه أ

م ر روام ، وهرذا  راف فرت  الذي يريد البروو يسرتحب لره أن يرتراد لبولره موضريا

 السان سان أبت داود .

الثاات   دو الحديث هل  إثبات هذاب ال برر ، وهلر  أن الرذي ال يسرتاله مرن 

كرو مرا ييرذب  البوو فإاه ييذب ، وهو كو ما ييذب هليه المررف كبيررة ، هرو

م ؟    هليه المكلن كبيرة ، أم أاه ييذب بالعغا ر أيضا

 ال واب   أن أهو اليلم ا تلفوا فت هدم االستالاه من البوو هو هو من 

الكبا ر أم من العغا ر ؟ وأع  ال ولين فت ذلر  أاره كبيررة مرن الكبرا ر واره 

كبير   وميااه  اف فت حديث الر لين ، قاو     وما ييذبان فت كبير بل  إاه 

وما ييذبان فت أمر كبير يشق االحترال ماه ، برو سرهو االحتررال ماره ، بلر  

إارره كبيررر ل يياررت مررن  هرري الررذاب ، وفررت ضررابط الكبيرررة أارره مررا توهررد هليرره 

بيذاب ، كما  اف فت ضابطها قوو ابرن هبرد ال روي فرت مامومتره فرت اآلداب 
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ا ر ، ضبط الكبيررة ب ولره لما ذكر أن العحي  ت سيم الذاوب إل  كبا ر وعغ

  

فما فيه حد فت الداا أو توهٌد      بأ رى  فسم كبرى هلر  ارص أحمرد  ولاد 

 حفيد الم د أو ـا وهيده      بافت  يمان ولين لمبيد أو طرد لمبيد   

ف وله   توهد بأ رى ييات وهيد فرت اآل ررة ، واآل ررة يشرمو ال برر ويشرمو 

ه ال اهرردة ، ولررذل  ا رروو   العررحي  أارره مررن يرروم ال يامرري ، فررإذام تاطبررق هليرر

الكبا ر و و قوله     بل  إاره كبيرر   ، والثراات و رو التوهرد هليره باليرذاب 

وهذا مما ي يو كرو واحرد مارا يحرذر مرن التسراهو فرت أمرر البروو واره قرذارة 

وا اسي تعيب البدن ، وقد كان فت شررن مرن قبلارا شررن اليهرود أاهرم كرااوا 

ثوب أحد مراهم ا اسري أمرروا برأن ي رضروه برالم راط ، ييارت إذا وقيت هل  

ي عررون الب يرري هررذه ويرمواهررا ، فررال تطهررر بررو البررد أن تررلاو ، وهررذه اومرري 

 فن هاها بأن  يلت الطهارة ت روم م رام ذلر  ، فرال ي رول التسراهو فرت هرذا 

 اومر .

ل ولره   الثالث   أن قوله فت روايي الحاكم أكثر هذاب ال بر من البوو موافرق 

فإن هامي هذاب ال بر ماه   وهو تيبيرر مرن  هري اللغري ، فاليامري كمرا ذكرارا 

لرر  هررو اوكثررر ، يياررت أكثررر أسررباب هررذاب ال بررر فررت هررذه اومرري مررن أمررر ال 

 ياتبهون له وهو هدم االستبراف واالستالاه من البوو .

 

  هللا . وهن سراقي بن مال  رضت هللا هاره قراو   هل مارا رسروو هللا عرل 95

 هليه وسلم فت ال الف أن ا يد هل  اليسرى وااعب اليما    .

 رواه البيه ت بإسااد ضيين .

 أوالم   ميا  الحديث   

م ومسألي من مسا و تيليمه هليه  أن سراقي بن مال  رضه هللا هاه ذكر و ها
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العالة والسالم لعحابته ، وهو أاره هلمهرم إذا أترو ال رالف وأرادوا البروو أو 

 ط أن ي يرردوا هلرر  اليسرررى وأن تاعررب الر ررو اليمارر  ، وذلرر  ليكررون الغررا

 أسهو وأبيد للر و اليما  من إعابي الرشا  وأثر الا اسي واحو ذل  .

م   لغي الحديث     ثاايا

قوله   اليسررى   الم عرود بهرا ال ردم اليسررى ، واليمار  الم عرود بهرا ال ردم 

ييارت أاره يلرلق إحردى إليتيره اليما  ، في يد هلر  اليسررى وتاعرب اليمار  ، 

م هلر  اليسررى ، ييارت هلر   م لها متك ا ب دمه اليسرى ويبيد ال دم اليما  ااعبا

  اب .

م   در ي الحديث    ثالثا

الحديث قاو   رواه البيهي ت بساد ضيين ، وساده ضريين ولري  لره شرواهد 

أهرو فت بابه بو لم يأت فت هذا الباب إال هذا الحديث ولهذا ضريفه كثيرر مرن 

اليلم ، بو قاو بيضهم أاه م مع هل  تضرييفه ولري  فرت هرذا الحرديث ح ري 

 هل  هذه العفي ، لما ذكراا ل  من أن االتفاق من أهو الشأن هل  تضييفه 

م   من أحكام الحديث     رابيا

الحديث فيره عرفي الت لر  وهرذه العرفي حسراها اوطبراف المت ردمون ييارت فرت 

ياررت فررت تسررهيو ال ررار  وفررت البيررد هررن ال رررون اووو ، و ررو أغرررا  ي

التكلن ومااسبي اومياف إل  غير ذل  لكن السايي ال تثبرت بمثرو هرذا الحرديث 

ولهذا ال يستيمو اليلماف وال المتبيين للساي العحيحي ال يستيملون مثرو هرذه 

م من روايات متيددة ولم ييمو بها  العفي و و هدم ثبوتها وهدم م ي ها أيضا

يمو بها من  هري أاره اسرهو هليره ، وهرذا شرئ ير رع إلر  مرا وبي  الاا  ي

ي تاره المرف ، أما من  هي االستحباب ، فالحديث يدو لو ع  ، ويدو هلر  

 االستحباب لو عححه بي  أهو اليلم لكاه لما لم 

 يعح  فإاه يت اعر هن ذل  .
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. وهن هي  بن يلداد هرن أبيره رضرت هللا هاهمرا قراو   قراو رسروو هللا  96

 ل  هللا هليه وسلم     إذا باو أحدكم فلياتر ذكره ثالث مرات   .ع

 رواه ابن ما ه بساد ضيين .

 

 أوالم   ميا  الحديث   

أن هيس  بن يلداد يذكر هن أبيه قوو الابت هليه العالة والسالم مرشدام فت 

االستالاه من البروو     إذا براو أحردكم فلياترر ذكرره ثرالث مررات   ييارت إذا 

م فة ررو أن فرررغ  أحرردكم مررن بولرره إذا برراو يياررت إذا فرررغ مررن بولرره مسررتريحا

م ، ييارت ي ذبره بشردة مرن  ي ر  ب ايا البوو فرت  رون الرذكر فإاره ياترره ثالثرا

أعررله إلرر  رأسرره ثررالث مرررات ، و ررو أن ي ررر  ب ايررا البرروو ، وهررذا و ررو 

 المبالغي فت االستالاه واالستبراف من البوو .

م   لغي الحديث    ثاايا

قولرره   إذا برراو   يياررت إذا فرررغ مررن البرروو ،   إذا برراو أحرردكم   يياررت برراو 

م االبتررداف ، يياررت  وااتهرر   وإذا فررت اللغرري تررد و هلرر  الفيررو ويررراد بهررا أحيااررا

ا رادة وتارة بيد الفراغ ، إذا د و ال رالف ييارت إذا أراد أن يرد و ال رالف ، 

وذ بر  مرن ال برث وال با رث    الحديث الذي مر مياا ي روو     اللهرم إارت أهر

وهاا إذا باو ييات إذا ااتهر  مرن البروو وفررغ ماره     فلياترر   هرذا أمرر ون 

الالم الم اومر ياتر ، الاتر فت اللغي هو ال ذب بشدة وهو مرن عرفات الفيرو 

م    كما ون الاهر من عفات ال وو  وهو ا غالم فرت ال روو والشردة فيره  ثالثرا

 در ي الحديث   

و رواه ابن ما ي بساد ضيين ، والضين ليدة أسباب وضيفه  مرع كثيرر قا

 دام من أهو اليلم ماهم الاووي وشي  ا سالم ابن تيميره وابرن ال ريم و ماهري  

بو قاو ابن تيميه   إن التيبد بالاتر بدهي ييات محدثي ل والحديث هرذا واضر  

  وهرن هيسر   الضين ليدة أسباب وقد ذكراا ل  هاا فت طرن ا سااد قراو

م لرم تثبرت لره  بن يلداد هن أبيه ، وهري  ابرن يرلداد فيره  هالري ، وأبروه أيضرا
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م فررت برراقت السرراد هلررو أ رررى ، ولرري  مررن شرررط هررذا الرردر   عررحبي وأيضررا

 تفعيو الكالم فت الت رية وا سااد .

م   من أحكام الحديث    رابيا

سررررتالاه  الحررررديث دو هلرررر  اومررررر بررررالاتر واليلرررري فررررت ذلرررر  االسررررتبراف واال

واالسرتبراف واالسررتالاه  راف مررأمورام بره فررت هرردة أحاديرث كمررا مرر مياررا لكررن 

الاتر من أهو اليلرم مرن اسرتحبه وهرو ميررون فرت بير  مرذاهب أهرو اليلرم 

 وأقواو الف هاف فت استحبابه . 

لكن العحي  أاه ال يستحب وال يشررن و رو هردم ثبوتره وو رو وو رو أاره 

م يحعو ميه أضرار مير وفي وم ربي من حعوو السل  ومن حعوو أيضا

 الوسوسي وأشباه ذل  .

لهذا ا وو   ال يشرن هل  العحي  أن ياتر الذكر ، إذا أراد أن ياتره بير   

االحيان لغر  ال للتيبرد واالسرتالاه والت ررب برذل  فهرذا أمرر بحسرب الحراو 

م وأاه يرى أاه ال يستبر  وال يس تاله حتر  لكن أن ييتاد هليه وأن ياتره دا ما

يفيو ذل  فهذا لي  ب يد بو إن الاتر كما ذكرت ل  لم تثبت سايته واره لري  

م ماها .  فيه إال هذه الروايي وهت ضييفي واحوها وربما كاات أشد ضيفا

 

سرأو  هليره وسرلم هللا عرل . وهن ابن هبا  رضت اله هاهمرا أن الابرت  97

    إارا اتبرع الح رارة المراف    أهو ال باف ف او     إن هللا يثارت هلريكم   ف رالوا

رواه بساد ضريين واعرله فرت أبرت داود ل وعرححه ابرن  ليمري مرن حرديث 

 أبت هريرة رضت هللا هاه بدون ذكر الح ارة .

 أوالم   ميا  الحديث   

 ، لمو الو قوو هللا  و وهال فت أهو قباف والسالم العالة هليهأن الابت 

يحررب المطهرررين   سررألهم هررن هررذا   فيرره ر رراو يحبررون أن يتطهررروا وهللا 

الشتف الذي أثا  هللا  و وهال هليهم به ، ما الذي يفيلواه وكيرن يحبرون أن 
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يتطهروا ؟ ف الوا فت ال واب   إاا اتبع الح ارة الماف ، قراو هارا رواه البرلار 

 بساد ضيين . 

قولررره   إارررا اتبرررع الح رررارة المررراف ، ييارررت أاهرررم يسرررتيملون الح رررارة أوالم ثرررم 

م للح رارة  فالح رارة أوالم ثرم يست م ل ييات ي يلرون المراف تابيرا يملون الماف ثاايا

الماف ثاايا لهرذا هرن الروايري اوولر  الترت قراو   رواهرا البرلار بسراد ضريين  

وهلت الروايي المشهورة ذكروا أاهم يسرتا ون بالمراف ، وكران فرت الارا  فرت 

كرررااوا يسرررت مرون  اليررررب قليرررو مرررن يسرررتا ت بالمررراف وأكثرررر أحررروالهم أاهرررم

فرذكروا  والسرالم العرالة هليهويستيملون الح ارة دون الماف ، فسألهم الابت 

أاهم يستيملون الماف فت الطهارة وفت إلالي ال ار  هذا ميا  الروايي الثاايري 

. 

م   لغي الحديث     ثاايا

أهو قباف ، الم عود ب باف ا يو وموضع ميرون أقيم فيه مس د سرمت باسرم 

، مس د قباف ، وهذا المس د كان هليه العالة والسالم يحبره ويأتيره الموضع 

م يعرلت فيره ركيترين  وأهرو  والسرالم العرالة هليرهكو يوم سبت ضح  ماشريا

هليهم فت ال رسن فكلمي أهو ييات ساكات قباف أو  وهال  و هللاقباف ممن أثا  

 أعحاب قباف واحو ذل  .

مياراه ذكرر العرفي  وهرال  رو هللااف مرن قوله     إن هللا يثا  هلريكم   ، والثار

المحمودة فت المة اوهل  أو فت كتاب من كتبره ، أو مرا يبلرو بره رسروالم مرن 

أهررو قبرراف بمحبررتهم  وهررال  ررو هللارسررله ، والمررراد هاررا مررن الثارراف هررو مرردح 

 يحب المتطهرين . وهال  و هللاللتطهر و 

م   در ي الحديث     ثالثا

ذكررر الحررافم أاهررا ضررييفي ل ولرره رواه البررلار بسرراد أمررا الروايرري اوولرر  ف ررد 

ضيين ، وكران  ماهري مرن اليلمراف يررون أن هرذه الروايري ال أعرو لهرا وال 

و ررود لهررا فررت كتررب مررن كتررب الحررديث ، كمررا قرراو الاررووي وغيررره ، لكررن قررد 

م وهت بإسااد ضيين كما ذكر الحافم بو إن هرذه  أ ر ها البلار وغيره أيضا
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لح ررارة المرراف هررذه ماكرررة ال و رره ل بولهررا ، يياررت أن فيهررا الليررادة إاررا اتبررع ا

 م الفي الضيين الث ي .

أما الروايي الثابتي فهت الروايي الترت فرت أبرت داود ، أاهرم قرالوا   إارا اسرتا ت 

بالماف ، فذكروا أاهم يسرتيملون المراف دون الح رارة ولهرذا قراو   وأعرله فرت 

هريررة رضرت هللا هاره بردون أبت داود وعححه ابن  ليمري مرن حرديث أبرت 

 ذكر الح ارة .

م   من أحكام الحديث     رابيا

دو الحديث هل  أن هللا  و وهال يحب مرن هبراده المتطهرر كمرا قراو     فيره 

يحررب  وهررال  ررو هللا ر رراو يحبررون أن يتطهررروا وهللا يحررب المطهرررين   ، و

اف ماهرا  المتطهر ، الذي طهرر مراهره برالتاله مرن أاروان الا اسرات واالسرتبر

وكرررذل  يحرررب المتطهرررر الرررذي طهرررر باطاررره مرررن أاررروان الرررر   وال برررث 

واالهت ادات الفاسدة وكذل  اوقواو واوهماو ال بثيي لهذا ا وو   مرن حعرو 

يثات هليه واه سبحااه أثا  هل  أهرو قبراف بهرذه  وهال  و هللاله التطهر فإن 

م إلررر  هللا  رررو وهرررال برررالتطهر وال تارررله مرررن أاررروان العرررفي فمرررن كررران مت ربرررا

ومدحره لره فرت المرة اوهلر  كمرا  وهرال  رو هللاالا اسات ، فهو حرري بثاراف 

 أثا  هليه فت ال رسن بالوعن اليام دون التيين .

الثاات   فت الحرديث داللري هلر  أن اوفضرو اسرتيماو الح رارة أوالم ثرم المراف 

م ، وهذا كما ذكر أاه ضيين وكما قردمت لر  لكرن هرذا ال ردر م تفرق هليره ثاايا

بررين أهررو اليلررم مررن  هرري التفضرريو أن اوفضررو أن يسررتيمو الح ررارة أوالم ثررم 

م حت  ال يباشر بيده الا اسري فرت الموضرع برو يسرتيمو مرا يليرو بره  الماف ثاايا

الا اسري فرإذا لرم يبرق ماهرا إال الشرتف اليسرير أو اليرالق فرت ال لرد واحرو ذلرر   

يما سلن أن در رات التطهيرر ثالثري فإاه يامفها شديدام بالماف لهذا ذكرت ل  ف

   اوفضو أن تستيمو االست مار أوالم بالح ارة أو ما ي وم م امها من

م .   المااديو ل ورق إل  أ ره أوالم ثم يستيمو الماف ثاايا

 الدر ي الثاايي   أن يستيمو الماف وحده .
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 الثالثي   أن يستيمو الح ارة وحدها .

 

 ) باب الغسو وحكم ال اب أ

 

. وهررن أبررت سررييد ال رردري رضررت هللا تيررال  هارره قرراو   قرراو رسرروو هللا 98

     الماف من الماف   . رواه مسلم وأعله فت الب اري  هليه وسلم هللا عل 

 

قاو   باب الغسو وحكم ال اب ، ييات باب الغسو وباب حكم ال اب ، المراد 

 بهذا الباب أن الحدث اوهان   

 ارة العغرى ييات بالوضوف .الحدث اوعغر ، يرتفع بالطه

وحدث أكبر ، وهو ال اابي فت الر و والمرأة ، والحي  والافا  فت المررأة 

والرردة فرت ال ميرع ، فيرتفرع الحردث اوكبررر بالغسرو ، الرذي هرو تيمريم البرردن 

 بالماف .

لهذا قاو   باب الغسو ، ييات عفي الغسو ، ما يو ب الغسو ، أحكرام الغسرو 

من حيث اون الحدث الذي عاحبه ، وب ا ه فت المسر د  ، وحكم ال اب ييات

 وكالمه واومه وأشباه ذل  .

قرراو   هررن أبررت سررييد ال رردري رضررت هللا تيررال  هارره قرراو   قرراو رسرروو هللا 

     الماف من الماف   . رواه مسلم وأعله فت الب اري  هليه وسلم هللا عل 

  

 أوالم   ميا  الحديث   

يبين أن و وب استيماو الماف فت الغسو ييات  لسالموا العالة هليهأن الابت 

و رروب الغسررو بالمرراف إامررا يكررون إذا قررذن المرررف المرراف وحعررلت لرره اهايرري 

 فت البالغين طبييي . وهال  و هللاالشهوة ب ذفه الماف الذي  يله 

فإذام ميا  الحديث أن إي اب الغسو يكون با الاو فإذا لم يالو فإاره ال ي رب 

 هذا ميا  الحديث . هليه الغسو ،
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م   لغي الحديث     ثاايا

ذلر  واره  والسرالم العرالة هليرهقوله     الماف من الماف   ، هذا مرن بالغتره 

أوت   وامع الكلم ، الماف يريد به اسرتيماو المراف فرت الغسرو     مرن المراف   

 ييات إذا قذن الماف وأ ر  المات .

م   در ي الحديث     ثالثا

 وأعله فت الب اري . قاو   رواه مسلم

م   من أحكام الحديث     رابيا

الحديث دو هل  أن الغسو الوا رب إامرا ي رب إذا فضر  المررف المراف ، وأمرا 

التلذذ بدون ذل  بال مان ومرا دواره أاره ال ي رب ميره الغسرو ، واره لرم بارلو  

فررإذا أاررلو و ررب الغسررو وهررذا مررن اوحاديررث الماسررو ي التررت كااررت فررت أوو 

ييارت فرت أوو اليهرد المردات ، ثرم اسر  بالحرديث الترالت ييارت الرذي اللمان ، 

بيده   إذا  ل  برين شريبها اوربرع ثرم  هردها ف رد و رب الغسرو   ، وبير  

أهو اليلم ال يعير إل  الاس  ، فت مثو هذا واه ي وو   هذا الحديث فيه ذكر 

عررورة مررن العررور ، وهررو أن المرراف ي ررب إذا فضرر  المرراف ي ررب الغسررو إذا 

فض  الماف ، وما دواه من أاوان االستمتان ييات بال مان فإاه مسركوت هاره 

، لهذا الحديث فلذل  ال ي ولون بالاس  ، قالوا   إاما ا وو   هذا فيه ذكر أحرد 

الحاالت ، واوحاديث او رى فيها ب يي اوحواو ، وهرذا ال روو فيره امرر مرن 

يفهم ماره الحعرر  وال عرر ،   هي اللغي ، وهو أن قوله     الماف من الماف  

 العرالة هليرهولهذا كان بي  العرحابي رضروان هللا هلريهم حتر  بيرد وفاتره 

ال يغتسو إال إذا فض  الماف ، أما إذا أكسرو ل  رامع دون إارلاو فإاره  والسالم

م للغسو لداللي هذا الحديث     الماف من الماف   وهو م ت   ال ييد ذل  مو با

 غي .للحعر وال عر فت البال

 لهذا ا وو   إن اوع  أن هذا الحديث قاعر وحاعر ، وأاه ماسوخ     

 بالحديث الذي بيده وبغيره .
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هليره  هللا عرل . وهن أبت هريرة رضرت هللا هاره قراو   قراو رسروو هللا  99

  إذا  ل  أحدكم بين شيبها اوربع ثم  هدها ف د و ب الغسو   متفرق  وسلم

 لم يالو   .هليه . ولاد مسلم     وإن 

 

 هليره رضرت هللا هاره قراو   قراو رسروو هللا عرل  هللا هريرةأبت  وهنقاو   

حرردكم بررين شرريبها اوربررع ثررم  هرردها ف ررد و ررب الغسررو   أ لرر   إذاوسررلم    

 لم يالو   . وإنمسلم      ولاد هليه . متفق

 

 أوالم   ميا  الحديث   

 هليهت أحد أحواله وي وو يذكر ما يو ب الغسو ف والسالم العالة هليهالابت 

أن الغسررو ي ررب إذا حعررو ال مرران ،  مرران الر ررو للمرررأة  والسررالم  العررالة

بإد رراو سلترره فررت فر هررا ، وإذا حعررو هررذا ال مرران فإارره ي ررب الغسررو بالت رراف 

 ال تااين كما فت حديث س ر وإن لم يحعو إالاو .

م   لغي الحديث     ثاايا

د اليردان والرر الن ون الشريبي ميااهرا قوله     بين شيبها اوربرع   الم عرو

ال لف وال طيي وكو  هي من الر و أو مرن المررأة ل ييارت مرن اليردين شريبي 

 في او   اليدان شيبتان ، والر الن شيبتان ، فالشيب اوربع هت هذه .

م ولكاه وعن كاشن . م مؤسسا  والم عود من هذا لي  وعفا

م باهتبرار ب ير  الحراو وإال فرأن ايارت ثرم مرن قوله   ثم  هدها   ، هرذا أيضرا

 اآلن اتكلم فت اللغي ، ييات ثم  هدها ييات أتيبها ون ال هد هو ا تياب .

م   در ي الحديث     ثالثا

 الحديث متفق هليه كما ذكر والروايي او رى فت مسلم .

 

م   من أحكام الحديث     رابيا
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ه بأارره الحررديث دو هلرر  إي رراب الغسررو بحعرروو ال مرران فررت أدارر  در اترر

م ييارت بأاره يحعرو ا يرال  دون ا ارلاو فرإذا حعرو  بحعوو ال مران مطل را

أعو ا يال  ف د و ب الغسو بذل  دون الامرر فرت ا ارلاو ، ومرا ذكرر هارا 

مررن الوعررن فررت قولرره     بررين شرريبها اوربررع و هرردها ..إلرر  أ ررره ، هررذا 

عرفي باهتبار بير  اوحرواو ، ولرذل  ذكررت لر  أاهرا عرفي كاشرفي وليسرت 

 مؤسسي ، وهذا باتفاق أهو اليلم .

الثراات   أن هرذا الحرديث ااسر  للحرديث الرذي قبلره كمرا ذكررت لر  ، والغسرو 

ي ررب بأقررو در ررات ال مرران ، وهررو الت رراف ال تررااين ، والم عررود بال تررااين  

ال تان موضع ال تان من الر رو وموضرع ال تران مرن المررأة ولرو لرم ت ترتن 

م الرذكر فرت الفرر  فأاره المرأة ، فإذا الت   هرذا  الموضرع بهرذا الموضرع مول را

 يو ب الغسو .

الثالث   أن هذا الحكم هو هو  اص با يال  المباح فت الفر  أم أاه هام فت 

م ييارت فرت فرر  مبراح أم كران فرت فرر  محررم مرن  كو إيال  سواف كان مباحا

ور فرت ذكر أو أاث  أو بهيمي ..إل  أ ره ، فيره بحرث لليلمراف فرت ذلر  ، مرذك

 كتب الف ه .

 

. وهن أا  رضت هللا هاه قاو   قراو رسروو هللا عرل  هللا هليره وسرلم  100

 فت المرأة ترى فت ماامها ما يرى الر و ، قاو     تغتسو   . 

متفرق هليرره ل لاد مسررلم ف الررت أم سررلمي     وهرو يكررون هررذا ؟ ، قرراو     ايررم 

 فمن أين يكون الشبه ؟   .

 

ضت هللا تيال  هاها، أن أم سليم وهت امرأة أبرت طلحري قاو   وهن أم سليم ر

قالت   يا رسوو هللا إن هللا ال يستحت من الحق ، فهو هل  المررأة مرن غسرو 

 إذا احتلمت  قاو     ايم إذا رأت الماف   الحديث متفق هليه .

 أوالم   ميا  الحديث   
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هرن  والسالم ةالعال هليهأن العحابيات رضوان هللا هليهن كن يسألن الابت 

اوحكام وما مايهن الحياف مرن السرؤاو ، لشردة حرا تهن لليلرم وللتيبرد هلل  رو 

ممهردة لسرؤالها برأن هللا  رو  والسرالم العرالة هليهوهال فسألت أم سليم الابت 

 الله ال يستحت من الحق وهت تطلب الحق وال تتكلم بذل  بغير طلب الحرق 

ال يستحت من الحق فهو هل  المررأة مرن والتيبد هلل  و وهال ف الت   إن هللا 

غسو إذا احتلمرت إذا حعرو للمررأة احرتالم ، هرو هليهرا غسرو برأن تررى فرت 

الماام فيالم مثو ما يفيو الر و بأهله ل هو هليها من غسو ؟   قاو    ايم إذا 

رأت المرراف ل يياررت إذا حعررلت لهررا الشررهوة بررذل  وتلررذذ كمررا تتلررذ المررراة مررع 

 لو ها .

م     لغي الحديث   ثاايا

قوله     إن هللا ال يستحت من الحق   ، الحياف عفي هامي كليري مرن العرفات 

وتكون قا مي ببي  الم لوقات ، ا اسان فيه  وهال  و اهللالتت تكون قا مي ب

من عفاته الحياف واسمه أو مرن  وهال  و هللا حياف ، ومن عفاته الحياف ، و

الرذي فرت السران إن هللا حيرت سرتير ، أسما ه حيت كما  اف فت حرديث سرلمان 

 وهررال  ررو موعررون بالحيرراف الحررق هلرر  مررا يليررق ب اللررهوهررال   ررو اهللفرر

 وهممته   لي  كمثله شئ وهو السميع البعير   .

هذا الميا  أو هذه العفي ، عفي الحياف هذه عفي كليي ال يابغت بو ال ي ول 

لم لروق ل برو ايلرم بما هرو الميهرود فرت حرق ا وهال  و هللاأن تفسر فت حق 

ميااها فت اللغي واثبتها هل  ماهرها هلل  و وهال ، دو هليره قولهرا   إن هللا 

ال يسررتحت مررن الحررق   ، فرراهلل سرربحااه ال يسررتحت مررن الحررق وال يسررتحت مررن 

ضرررب اومثرراو الحررق ، كمررا قرراو   إن هللا ال يسررتحت أن يضرررب مررثالم مررا 

 بيوضي فما فوقها   .

ام ، ورؤيررا ماررام ، سررمت حعرروو المياشرررة فررت الماررام االحرتالم هررو رؤيرري مارر

م بمن  م دون رؤيا واها من الشيطان ، فاالحتالم سواف كان احتالما  احتالما

 تحو ل اسان أو احتالم للمرأة بمن يحو لها أم غير ذل  .
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هذا كله من الشيطان ، لهذا لم ي و فت االحتالم إاه رؤيا مع أاه هو رؤيا ماام 

احتالم واه من الحلرم والحلرم مرن الشريطان والرؤيرا مرن هللا  رو  لكاه قيو فيه

 وهال ، قوله     إذا رأت   الم عود بالرؤيي هاا رؤيي سثاره بيد الي مي

 ولي  الم عود أاها رأت ذل  فت ماامها .

م   در ي الحديث     ثالثا

 ذكر أاه متفق هليه ييات هل  عحته وهل  ت ري ه بين الب اري ومسلم .

م   من أحكام الحديث   راب  يا

أوالم   دو الحررديث هلرر  أن المرررأة تحررتلم كمررا يحررتلم الر ررو واالحررتالم فررت 

الر رراو كثيررر وفررت الاسرراف قليررو ، وذلرر  لغلبرري طبررع الر ررو فررت هي رران مررافه 

وكثرته دون هي ان ماف المرأة ، فالمرأة مافها قليو والر رو مرافه مرن حيرث 

الحتالم أكثررر مررن الاسرراف ، بررو قليررو مررن التولررد كثيررر لهررذا يعرراب الر رراو بررا

 الاساف من تحتلم .

م   دو الحررديث هلرر  أن المرررأة ي ررب هليهررا الغسررو إذا حعررو لهررو تلررذذ  ثاايررا

والشهوة فت احتالمها بأن رأت الماف ، ييارت فرت مالبسرها أو بير  مالبسرها 

أو احو ذل  أو هت رأتره ، ييارت رأت فرت المارام أاهرا تلرذذت وبلغرت الشرهوة 

 هليرره ررب هليهررا الغسررو بررذل  ، فررالمرأة فررت ذلرر  مثررو الر ررو ، لهررذا قرراو في

    ايم إذا رأت المراف   ، والر رو كرذل  ي رب هليره الغسرو  والسالم العالة

 إذا رأى الماف ال بم رد االحتالم .

الثالررث   دو الحررديث هلرر  حسررن السررؤاو مررن أم سررليم رضررت هللا هاهررا وأن 

ه وفرت إ ابري الم يرب فكثيررا مرا يمارع السرا و حسن السؤاو مهم  دام فت إل ا ر

من ال واب الحسن أو ال واب المفعو واه لم يحسرن السرؤاو ، فلهرذا أبلغرت 

أم سليم رضت هللا هاها فت حسن السؤاو ، حيث قالت   إن هللا ال يستحت من 

الحق فهو هل  المرأة من غسو إذا احتلمت ؟ ، قاو     ايرم إذا رأت المراف   

. 
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واو ير   أفراد الحرديث أن كلمري هلر  ، هلير  كرذا ، هلر  المررأة كرذا الرابع 

أاها من اولفام التت تفيد الو روب ، وهرذا م ررر فرت أعروو الف ره ، فرإن مرن 

اولفام التت استفيد ماها الو روب ، أن ييبرر هرن الشرتف بيلير  ، ك ولره  رو 

ا يفيرد الو روب وهال     هليكم أافسكم   وك وله     كتاب هللا هليكم   ، وهذ

وهاا قاو   ايم ، ييات هل  المرأة غسرو إذا احتلمرت ، إذا رأت المراف ل افهرم 

 من قوله هل  المرأة ييات أن ذل  وا ب هليها .

قاو   وهن أا  رضرت هللا تيرال  هاره قراو   قراو رسروو هللا عرل  هللا هليره 

. متفرق وسلم فت المرأة ترى فت ماامهرا مرا يررى الر رو ، قراو     تغتسرو   

هليه ل لاد مسلم   ف الت أم سرلمي   وهرو يكرون هرذا ؟ قراو     ايرم فمرن أيرن 

 يكون الشبه ؟ .

الحديث دو هل  ما دو هليه الحديث السابق من اوحكام من أن المرأة شر ي ي 

الر ررو فررت اوحكررام الشرررهيي ، فررإذا رأت فررت ماامهررا مررا يرررى الر ررو مررن 

م هلر  أن المياشرة واحتلمت فإاها ي ب هليها أ ن تغتسو ، ودو الحديث أيضرا

ذل  قليو فت الاساف وأن رؤيي الماف قليرو فرت الاسراف ، فلهرذا قالرت أم سرلمي   

هو يكون هذا ؟ قاو     ايم فمرن أيرن يكرون الشربه ؟   ، ييارت هرو يكرون أن 

المرأة تحتلم وت ر  الماف هو المرأة ت ر  الماف إل  أ ره ، قاو الابرت هليره 

الم     ايم فمن أين يكون الشبه ؟   ، وقد  اف فت عحي  مسلم العالة والس

ذكررر تفاعرريو فررت اررلن الشرربه فيمررا بررين مرراف الر ررو ومرراف المرررأة إذا ا تميررا 

 ومت  يالن إل  أبيه ومت  يالن إل  أمه .

 

. وهن ها شري رضرت هللا هاهرا قالرت   كران رسروو هللا عرل  هللا هليره  101

اابري ، ويروم ال ميري ، ومرن الح امري ، ومرن وسلم يغتسو من أربرع   مرن ال 

 غسو الميت . رواه أبو داود وعححه ابن  ليمي .

هاهرا قالرت   كران رسروو هللا عرل  هللا تيرال  هللا  رضرتها شري  وهرنقاو   

 ، ويوم ال ميي ، ومن الح امي ،  ال اابيهليه وسلم يغتسو من أربع   من 
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 .  ليمي غسو الميت . رواه أبو داود وعححه ابن ومن

 

 أوالم   ميا  الحديث   

 أن ها شي تذكر فيو الابت هليه العالة والسالم فت غسله ، ااه كان يغتسو

 إذا حعلت له هذه اوربع فإذا أ اب اغتسو ، وإذا  اف يوم ال ميي اغتسو 

 اغتسو وإذا غسو الميت فإاه يغتسو . وإذا احت م 

م   لغي الحديث     ثاايا

أربع   ، ييات وربع من هاا تيليو ، تيليليي ، ومن ترأتت قوله     يغتسو من 

للتيليو ، ييارت بسربب أربرع ، و رو أربرع واحرو ذلر  ، مرن ال اابري فال اابري 

م ميررون ، وسرمت يروم ال ميري  سبب ، فال اابي ميروفي ، يروم ال ميري أيضرا

و ررو ا تمرران الاررا  فيرره ، وكرران فررت ال اهليرري يسررمت يرروم اليروبرري  ويرروم 

ي ا تلررن اليلمرراف هلمرراف اللغرري فيرره هررو هررو أوو اوسرربون أو هررو أ ررر ال ميرر

اوسبون ، هل  قولين ليلماف اللغي وكذل  همرا قروالن هارد هلمراف الشررييي ، 

فماهم من قاو   إن يوم ال ميي هو أوو اوسبون ال س ر اوسبون ، واره هيرد 

هرو أوو أيررام  اوسربون ، والييرد يامرر فيرره إلر  االبترداف ، كمرا أن هيررد الفطرر

الفطر ، فال ميي قالوا   هت أوو أيرام اوسربون واهرا هيرد اوسربون ، وال روو 

م واره هيرد اوسربون ، والييرد يرأتت  الثاات أاه أ ر أيام اوسبون ، ييات شررها

بيد الفراغ من اليبادة ، فييد الفطر يأتت بيد الفراغ من هبادة العيام ، وهيد 

 أداف شيا ر الحة ييات هرفي واحو ذل  .اوضح  يأتت بيد الفراغ من 

م   در ي الحديث     ثالثا

قررراو هارررا   رواه أبرررو داود وعرررححه ابرررن  ليمررري ، والحرررديث إسرررااده لررري  

بعحي  بو هو ضيين فيما أذكر ، ون فت إسرااده معريب ابرن شريبي  وهرو 

ضيين بو قاو بي  هلماف ال رح والتيديو أاه يروي المااكير ل لهذا ا روو 

 هذا الحديث ضيين ا سااد فت روايي أبت داود وابن  ليمي .  إن 

م   من أحكام الحديث     رابيا
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الحديث لري  فيره داللري هلر  و روب الغسرو مرن هرذه اوربرع ، وإامرا فيره أن 

الابت هليه العالة والسالم كان يفيو ذل  ، ففيه االستحباب من غسو ال اابي 

 سو الميت .وغسو يوم ال ميي ، ومن الح امي ، ومن غ

فالحررديث دو هلرر  الفيررو ، والفيررو بم رررده يرردو هلرر  االسررتحباب لكارره فررت 

ال اابي دلت اآليي واوحاديث او ر التت مر مياا بيضها هل  و روب غسرو 

ال اابي وان ال اابي حدث أكبر ي ب الغسو ماه ، وأما يوم ال ميي فهو غسله 

تأتت إن شاف هللا ، وأمرا مستحب أم هو وا ب ؟ يأتت الكالم هليه فت أحاديث 

الغسو من الح امي فهذا إن ثبرت أو  راف فرت روايري ثابتري فإاره وال شر  هلر  

االستحباب ون الح امي ليست حدث أكبرر ، وكرذل  غسرو الميرت ، مرر ميارا 

م فيستحب له الغسو ل وو ابن همرر   كارا اغسرو الميرت ومارا  أن من غسو ميتا

 عحي  .من يغتسو ، وماا من ال يغتسو   وهو 

  

. وهن أبت هريرة رضت هللا هاه فت قعي ثُمامي برن أُثراو هاردما أسرلم  102

أمره الابت عل  هللا هليه وسلم أن يغتسرو . رواه هبرد الررلاق وأعرله متفرق 

 هليه .

قاو   وهن أبت هريرة رضت هللا هاره فرت قعري ثمامري برن أثراو هاردما أسرلم 

رواه هبرد الررلاق وأعرله متفرق  أمره الابت عل  هللا هليه وسلم أن يغتسرو .

 هليه .

 أوالم   ميا  الحديث  

م ، و راف بره ال ري  وربرط فرت مسر د  أن ثمامي برن أثراو وكران ر رالم مشرركا

، ولرم يرلو الابرت هليره العرالة والسرالم إذا  هليره وسرلم هللا عرل رسروو هللا 

ل  د و المس د يمر هليه ويير  هليه ا سالم وي وو له   إيه يا ثمامي هو 

أن تسلم ؟ واحو ذل  ، أو كما قاو هليه العالة والسرالم إلر  أن ذهرب ثمامري 

م هارد رسروو هللا  أبن أثاو ذهرب واغتسرو ثرم  راف وتشرهد بشرهادة الحرق مسرلما

هذا هو ميا  الروايي التت فرت العرحي  أاره فيرو ذلر  ،  هليه وسلم هللا عل 
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 العررالة هليرره يياررت االغتسرراو ، ثررم  رراف وتشررهد مررن افسرره دون أمررر الابررت

له ، وأما ما ذكره الحافم هاا من روايي ابن الرلاق ل فتليد هل  مرا  والسالم

له بأن يغتسو ، قاو لره      والسالم العالة هليهفت العحيحين ، بأمر الابت 

 يا ثمامي قم فاغتسو وأشهد   ...إل  أ ره .

م   لغي الحديث     ثاايا

م قوله   هادما اسلم ، هاردما أسرلم ل كلمر ي هارد تيارت ال ررب ، وقرد تكرون قربرا

م ف د تكرون هرذه وهرذه وهرذه  م بيديا م أو قربا م م اراا م ييات فت اللغي ، أو قربا قبليا

ييات هذه أو هذه أو هذه ، وهذا إذا كان المرراد برال رب قررب اللمران ، وأمرا 

إذا كران قرررب المكران ميااهررا فررت اللغري االقتررران واالشررترا  فرت الو ررود فررت 

أو فت ال هي كما فت قوله  و وهال     فالذين هاد رب  ال يستكبرون  المكان

هن هبادتره   هارد ربر  ييارت أاهرم قريبرون ماره فرت اليلرو ل والمرراد بره هارا 

هادما أسلم هاديي لماايي بيديي ، هاردما أسرلم ييارت بيردما أسرلم وأمرره الابرت 

حافم هاا فت قعي أن يغتسو ، وهاا افهم ماه أن قوو ال والسالم العالة هليه

ثمامي بن أثاو هادما أسلم افهم من سياق الحافم ييات أاه قاو   حياما أسرلم ، 

وميلوم كلمي هادما أسلم هذه من كالم الحافم ابرن ح رر ، بر  أارا أوضرحت 

ل  المراد ماها واها تحتمو فت كالم اليلماف هذا وهذا وهذا ، فرال يسرتدو بهرا 

 م أو كان قبو ا سالم ....إل  أ ر الحديث .هل  أن اغتساله كان بيد ا سال

م   در ي الحديث   ثالثا

م فيره  الحديث أعله كما قاو   متفق هل  عرحته ، وروايري هبرد الررلاق أيضرا

بإسااد عحي  ، فال عي بدون اومرر عرحيحي فرت العرحيحين وليرادة اومرر 

م مرويري بإسرااد عرح هليره وسرلم هللا عرل أمرر الابرت  ي   لره باالغتسراو أيضرا

 ويأتت فا دة تعحي  هذه الروايي .

 

م   من أحكام الحديث     رابيا
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دو الحديث هل  أن االغتساو ل سالم ، ييات و و ا سالم مأمور به  وهرو 

 هليههو وا ب أم مستحب ؟ قوالن وهو اليلم أعحهما أاه وا ب ون الابت 

ن المشرر  ا ر  أمر ثمامري باالغتسراو ، والردليو الثراات   و والسالم العالة

م  ل وله تيال      إاما المشركون ا     والمشر  ا   والمشر  ييات ميارا

ل وا رر  ل يررام الحرردث اوكبررر برره وهررو ال يتطهررر ، فوا ررب هليرره إذا أراد 

الررد وو فررت ا سررالم أن يرفررع هررذه الا اسرري المياويرري ، ويرفررع الحرردث الكبررر  

 الذي يعاحبه .

 تساو من أراد ا سالم .فإذام ا وو   العحي  هو و وب اغ

المسررألي الثاايرري   ا تلررن أهررو اليلررم فررت االغتسرراو ، هررو و وبرره يياررت فرريمن 

أو به أو فيمن قاو باسرتحبابه هرو هرو و رو ا سرالم أو و رو اليبرادات بيرد 

ا سالم ؟ والفرق بين ال ولين هو ي ب قبو أن يتشهد أم يتشهدوا ل يع  ماه 

بادات ؟ وأاه يرفع الحدث اوكبر الذي قام بره التشهد ثم ي ب و و د وله الي

الكفر أو بما حعو بالكفر من أحداث كبرى ، وال والن فيهما ت ارب وبياهمرا 

  الن ، ييات بياهما ا تالن .

واووض  ماهما بأاه يرؤمر باالغتسراو قبرو الشرهادة وهرذا هرو الرذي  راف فرت 

وقاو    والسالم  الةالع هليهقعي ثمامي أاه ذهب واغتسو ثم  اف إل  الابت 

أشررهد أن ال إلرره إال هللا وأن محمرردام رسرروو هللا فبضررميمي الفيررو ، وأمررر الابررت 

افهرررم ماررره أن االغتسررراو يكرررون قبرررو أداف الشرررهادة   والسرررالم  العرررالة هليررره

وهور  هذا بان ا سالم ال ي ول تأ يره فلو أ ره هاا لي  لره ذلر  مرا دام 

ه إلر  أن يغتسرو والشرهادة ال يلرلم لعرحتها أاه أراد أن يسلم فال و ه لترأ ير

االغتساو واها اطق بال وو ، وهذا ا يرراد واضر  ولكرن مرن هلرم هللا  رو و 

هال ماه إرادة ا سالم فإاه لو مات فت أثااف الغسو فإاه قد هلم ماه ا سالم ، 

 وهلمت ماه ايته وسي  فت اوسباب .

م و افته ال  مال كي وذرهت ما بين ال ريتين والر و الذي ذهب إل  قريي تا با
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فو دته أقرب إل  ال ريي التت أراد اله رة إليهرا ، غفرر لره بسربب ذلر  و رو 

أاه سي  ومشت فت الوسريلي ، وهرذا إذا حعرو ااره مرات فأاره ال يضرره ذلر  

م  م دو هل  هذا أن ا اسان قد يتشهد ثم يموت قبو أن ييمو همالم عالحا وأيضا

ي ولرم ييملروا  يررام قرط و رو أاهرم لرم يتمكاروا مرن وهاا  أاا  يد لون ال ار

اليمو و و ضيق الوقت ، ومن الاا  من د و ال اي ولرم يسر د هلل سر دة ، 

واه لم يأت وقت ليس د فيره السر دة ، الم عرود مرن ذلر  أن ا يرراد واضر  

ولكاه هو سيت فت اوسباب وأي ن با يمان فب ت ا هالم وال وو وهرذا يرؤ ر 

ت حديث ثمامي هذا وفرت قعرته يرؤ ر بيرد الغسرو كمرا أمرره الابرت كما  اف ف

أمرره أن يغتسرو فرذهب  والسرالم العرالة هليرهفرالابت  والسرالم العرالة هليره

 فاغتسو ثم  اف فشهد شهادة الحق .

الحكرم الثالررث   دو الحررديث هلر  أن يياررت بالروايرري الترت ذكرررت لرر  بال عرري 

أ  بإد الررره للمسررر د لمعرررلحي هلررر  أن المشرررر  والكرررافر والاعرررراات ال بررر

را حي ، والم عود بالمس د غير المس د الحرام ، أما المسر د الحررام وهرو 

ما أد لته اومياو ف د حرم هللا  و وهال ذل  ب وله     إاما المشرركون ا ر  

فال ي ربوا المس د الحرام بيرد هرامهم هرذا ، أمرا سرا ر المسرا د سرواف مسر د 

أم غيره من المسا د فرال برأ  برد وو الاعرراات  والسالم العالة هليهالابت 

أو المشر  أو احو ذل  المسا د إذا كان لمعلحي را حي ي درها أهو اليلم ، 

والدليو هل  ذل  أن ثمامي ربرط بسرريي مرن سرواري المسر د ووفرد اعرارى 

ا ران سكاوا بالمس د ، ذل  كلره لغرر  الردهوة وتبليرو ا سرالم أو الي وبري 

 اوغرا  الشرهيي .أو احو ذل  من 
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 هذا سؤاو مهم  

ي وو   علياا ال ميي مع أحد او مي و طب  طبي واحدة ف ط ، فما أهلم قاو 

   يع  ذل  ؟

هذا  هو كبير من عل  ميه فلييدها مهرام ، ييات من عل  ميه وقد  طب 

ال ميي  طبي واحدة فلييدها مهرام باتفاق أهو اليلم ما فيه أحد من أهو اليلرم 

ي رروو   إن عررالة ال ميرري ي ررل  فيهررا  طبرري وال كررذل  ي رروو   عررالة الييررد 

ي ل  فيها  طبي ، كلهرا البرد فيهرا مرن  طبترين ، وال ييررن مرن أهرو اليلرم 

المت دمين فت ال رون المفضلي أاه قاو بغير هذا ال وو ، فهت مسرألي إ مران ، 

م فرت الييرد فرال ق ا رو برإ لاف إ مان فت العورتين فت ال ميري بمهرور وأيضرا

   طبي واحدة  ييات من المت دمين .
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