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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

الحمد هلل والصالة والسالالم للالر رسالو  هللا وللالر ولالب وصالحبب ومالن ا تالد  

م ولمالالم يالا  رحالم  بهداه ...اللهم للمنا ما ينفعنا وانفعنا بمالا للمتنالا وندنالا للمالا

الالراحمين   و  تكلنالا فنفسالنا طرعالال  لالين   عحنالب   حالالو  لنالا و   الوة    بالال   

ن   و نن   و نض   و نض   و نجهال   و يجهال  للينالا  و اللهم نعوذ ب   ن ن

نظلم  و نظلم ثم  ن المسائ  العلمي  والعملي   بد لطالب العلالم  ن ينظالر  ليهالا 

كمالالا نظالالر  ليهالالا   الال  العلالالم مالالن و الالن الصالالحاب  رضالالوان هللا للالاليهم  لالالر و تنالالا 

 الحاضر . 

العلالم مالن حيال   ونعني بالمسائ  العمليال  والعلميال  المسالائ  التالي ميالدان بحثهالا

معنالر اييالان ومعنالالي افحاديال   و تاريالالر العايالدة  و بيالان  حكالالام الفاالب ونحالالو 

ذل    والمسالائ  العمليال  التالي يجالري لليهالا العمال  مالن حيال  تطبيال  افحكالام 

الفاهي  للر وا ع الناس     ش   ن المسائ  العاديال  عالي الجملال  ممالا   يابال  

 دلتهالالا واضالالح    و الالي  مالالور  يبيالال   عيالالب الفالالال  و  ا فالالتال  فن العايالالدة

عالي ولالال  ج  هللا وجب هللا ج  ولال عيها  ن يعتاد المسلم الح  و د  وضح 

كتابب الح  عي  ذه المسالائ  وبالين مالا يجالب  ن يعتاالده المساللم و ن يعاالد لليالب 

 لبب   وكذل  بينب المصطفر لليب الصالالة والسالالم وبينالب الصالحاب  رضالوان 

 هللا لليهم . 

جد  ن  ذه المسائ  العادي  مسائ  التوحيد  ذا  رر الا   ال  العلالم الالذين ولهذا ت

للالالالر منهالالالاف السالالالل  الصالالالالح رضالالالوان هللا للالالاليهم كسالالالادان التالالالابعين و ئمالالال  

المسلمين افربع  و ير م  لر نماننا الحاضر من العلمالا  الالذين تالابعوا نهال  

الحكالالم  سالاللفنا الصالالالح   تجالالد  ن لرضالالهم لمسالالائ  التوحيالالد والعايالالدة مالالن جهالال 

واحد ومن جه  النظر واحد لكن يفتل  العلما  عيما بيالنهم عالي طرياال  تاريالر 

المسالالائ  وحسالالن افسالاللوب وكثالالرة افدلالال  ونالالوش ا سالالتد   و شالالباه ذلالال  مالالن 

المسالالائ  التالالي   افالالتال  عيهالالا مالالن جهالال  الحكالالم   وصالالورة المسالال ل    و نمالالا 
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العلالالالم  ا فالالالتال  يالالال تي عالالالي لالالالرو المسالالالائ    ولهالالالذا تجالالالد  ن جميالالالع طلبالالال 

والطالب   يفر ون بين لالالم ولالالم  و معلالم و معلالم    و بالين درس ودرس 

 و بالالين كتالالاب وكتالالاب مالالن جهالال  سالالالم  ا لتاالالاد فن الجميالالع يعلمالالون مالالنه  

السالالل  الصالالالح عالالي ا لتاالالاد ويارونالالب   لكالالن يفتلالال  العالالالم لالالن اففالالر عالالي 

 الديم النمالان  طريا  تارير المسائ  ولرضها   و ذه يتفاون عيها العلما  من

   ما مسائ  الفاب عالفاب مالورده ا جتهالاد عالي اكثالر مسالائلب   المسالائ  المجمالع 

لليها  ليل    بالنسب   لالر لمالوم مسالائ  الفاالب   ولهالذا يحصال  ا فالتال  بالين 

العلما  وبين طلب  العلم عي تارير مسائ  الفاب يحص  ا فتال  من الجهتالين 

: 

هالالاد   و ي اف الالوا   رجالالح   و ي اف الالوا  الجهالال  افولالالر :  الالي افالالتال  ا جت

 صالالوب ومالالا ينبنالالي  ن يلتالالنم بالالب مالالن جهالال  العمالال    ومالالا لليالالب الفتالالو    عهالالذا  

افالالتال  عالالي تاريالالر المسالال ل  بينمالالا عالالي تالالدريس التوحيالالد   يفتلفالالون بينمالالا عالالي 

تدريس العايدة   يفتلفون   عتجد  ن ا فتال  بين من  م للالر نهال  السالل  

العلم والتوحيالالد   وللالالر طرياالال   ئمالال  ا سالالالم تجالالد  ن الصالالالح   ويعتنالالون بالال

ا فالالتال  يحصالال  بيالالنهم عالالي المسالالائ  ا جتهاديالال  عالالي الفاالالب   عهالالذا ياالالرر كالالذا 

و الالالذا ياالالالرر كالالالذا  لالالالر  فالالالره الجهالالال  الثانيالالال  : لالفالالالتال  عالالالي تالالالدريس الفاالالالب  

وافحكالالام   افحكالالام الفاهيالال  بعامالال  يحصالال  مالالن جهالال  صالالورة تاريالالر المسالالائ  

 ل  كي  يعرو لدليلها كي  يبين وجب ا سالتد     معرعال  كي  يصور المس

العالم  و المعلم بعلوم كثيرة تفيده عي تارير المسائ  مثالم عي معرع  مصالطلح 

م ب صالو   الحدي  معرع  بالرجا   ذا لرو لألحادي   حادي  افحكالام  يضالا

 الفاب فن  صو  الفاب مننش الحكم من الدلي  كي  ينتنلب كيال  يسالتد  للالر

 الحكم  لر  فره .

عهذه يفتل  عيها العلما  لذل  ا فتال  عي مسائ  الفاب ومسائ  عاب الحالدي  

وعاب افحكام عالي كتالب الفاالب يال تي مالن جهتالين لهالذا طالالب العلالم ينبنالي لالب  ن 

يوطن نفسب للر  نب عي مسائ  عي عاب الحدي    عاب افحكام   مسائ  الفاب   
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الم ولالالم   طالالب للالم وطالالب للالم   و   ن يكون  نا  افالتال  مالا بالين لال

يتصور  ن الجميالع ساليتفاون للالر  الو  واحالد فن مالدار  ا جتهالاد مفتلفال    

ومدار  الترجيح مفتلف    لهذا ذكرن مرة كلم  عي بعو الدروس و ليالد ا 

مفتصرة و ي ما  د يظنب بعو طلب  العلم من  ن  و  الاائال  : الالراجح عالي 

د ك  العلما    و ذا  لط وليس بصحيح بال   ذا  يال  المس ل  كذا  نب راجح لن

الراجح عي المس ل  كذا    نما  الو الالراجح نسالبي منسالوب  لالر مالن رجحالب  ذا 

 ا  مثالم عي العصر الحاضر سماح  الشيخ  لبد العنين بن بان والراجح كذا 

  يعنالالي الالالراجح لنالالده باجتهالالاد   معنالالر ذلالال   ن  الالذا  الالو الالالراجح مالالن شالاليخ 

تيميب    و الراجح لند ا مام  حمد  و الراجح لند مالثالم عضاليل  ا سالم ابن 

 الشيخ محمد بن لثيمين    و الراجح لند العالم ايفر ونحو ذل  .

 ذام عكلم  الراجح التي  د يظن بعو طلب  العلم  نب  ذا حضر لنالد  حالد و الا  

ي نفس :  ن الراجح كذا والدلي  د  للر كذا    ن  ذا معناه  نب  و الراجح ع

افمر   يعني  و الراجح المطل      ترجيح مطل  عالي المسالائ     مالا  تفال  

العلما  للر ترجيحب    مالا مالا افتلال  العلمالا  عالي تالرجيح  حالد اف الوا  للالر 

بايتها عحن  ذا راجح نسبي  ضالاعي   يضالا  وينسالب  لالر مالن رجالح عياالا  : 

لشيخ لبد العنين بالن الراجح كذا لند الشيخ محمد بن  برا يم   الراجح لند ا

بان   الراجح كذا لند الشيخ بن لثيمين ونحو ذل  عي نظائر الا مالن المسالائ  

م  يالر الالذي    لهذا بعو طلب  العلم  د يحضر ويتشوش  ذا سمع مثالم ترجيحا

 لفب  و  ير الذي حضر بب لند العلم الفالني   و  ير الذي بالب الفتالو  ونحالو 

 يتشالالوش طالالالب العلالالم المسالالائ  الفاهيالالب ذلالال  و الالذا ممالالا ينبنالالي تداركالالب حتالالر  

سوا   ذا جالا  تارير الا مالن جهال  شالرح افحاديال   و جالا  تارير الا مالن جهال  

كتب الفاب    د يفتل  لرضها ما بين لالم ووفر و د يفتل  التالرجيح  يضالا  

 ما بين لالم ووفر .  

 كذل   ذا نظرنا  لر جه   فر  و ي الجه  العملي    يعني المسائ  العملي  
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يعني  ذا نظرن  لر العم  عحن التعليم  الد يفتلال  لالن الفتالو   الد يالرجح شال  

من جه  الحكم عي درس للمالي لكالن  ذا جالا ن الفتالو  تفتلال  لالن التالرجيح 

و ذا من  ديم   من و ن التابعين و ئم  ا سالم  الد يفتلال  تاريالر م للمسال ل  

ن كحشالارة لن الفتو   ذا لب  سباب كثيرة ربما يضالي  الماالام لالن بسالطها لكال

للسالالبب  ن مالالن   الالم افسالالباب :  ن الفتالالو   الالي تطبيالال  الحكالالم للالالر الوا الالع   

والوا ع   وا ع المستفتي وا الع الحالا   الذا يحتالاف  لالر معرعال   شاليا   فالر مالن 

الاوالد ومن النظر ومن العل  تفتل  لن النظر عالي المسال ل  عمالثالم نال تي عالي 

راجح كذا   لكن  د ي تي شرح حدي  ناو  : و ذا الحدي  د  للر كذا عحذا ال

مسالالتفن ويالالرجح لالالب  يالالر  الالذا بنالالا م للالالر افحالالوا  فن المسالالائ  عيهالالا تفاصالالي  

وعيها  حوا  مفتلفال    لهالذا تنظالر  لالر  ن لالرو المسالائ  عالي كتالب الحالدي  

 وشرح الحدي   ير لرو المسائ  عي كتب الفاب .

ن اين نعرو للمس ل  عي شرح افحادي  و د يكالون الحالا   ذا لالرو لالب مال

جه  عي دروسها الفاالب يفتلال  تارير الا ويفتلال  تفريالع المسالائ  لنهالا   فن 

م بمسالال ل  واحالالدة   و مالالا كتالالب الفاالالب عهالالي تشالالم   الحالالدي  يكالالون مالالثالم مفتصالالا

المس ل  التي دلن لليها السن  و يضا  مسائ   فر دلن لليها لموم اييالان  و 

اس  و الاوالالد  و دلن لليها  دل   فر  من السالن   و   الوا  الصالحاب   و الايال

  وا  ا مام الذي صن  الكتاب عي مذ بب ونحو ذل     ذام عالمسائ  من جه  

التفصي    المسائ  العمليال  مالن جهال  التفصالي  يفتلال  تارير الا مالا بالين كتالب 

م عالي تاريالر المسالائ   م من جه  الفتو  يفتل   يضالا الفاب وكتب الحدي  و يضا

م ين بني  ن ينظالر  لالر المسالائ  العمليال  مالن النظري وبين تطبياها العملي  يضا

م ولكنالالب عالالي نفسالالب  الالد يعمالال   م  الالد العالالالم يالالرجح شالاليئا جهالال  لمالال  العلمالالا     حيانالالا

م لب  و  و م لب    و يكون  و  مطالرد حتالر يالن   بفالعب    ذا   يؤفذ مذ با

لليب   مث  ما ذكرن لكم  ن ابن تيميب رحمب هللا لم  باو  ا مالام مالال  لمالا 

ر عي مسال ل  المسالح للالر الففالين   مالا تايالد بثالثال   يالام بال  ناد ساعر  لر مص

 للر ذل   لر سبع   يام . 
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والعلما  ياولون :  ن العالم  د يعم  بشي  فال  ما يرجحب فشيا  ياتضيها 

الحا   و ياتضيها الماام ونحو ذل  و الذا كثيالر ونصالوا لليالب عالي مسالائ  ومالا 

هللا لنب لما  شتكر لينيالب و يال   من  مام    و د لم  ذل  وابن لباس رضي

م ولكن معب تمتنع من السجود  الوا : تمتنع مالن السالجود  لب  ن  نا  دوا م ناععا

م ولكنب س    و استفتر   ظن  الوا : شهر ونحو ذل     و لم ير  عي ذل  ب سا

 حد الصحاب  و ظنها لائشال  رضالي هللا لنهالا عاالالن :     تفعال  عتالر  ذلال  

لمالره رضالي هللا لنالب .  الذا   مالن جهال  افرجالح   مالن حتر لمالي عالي وفالر 

جهال  العمال   فالالذ بفتالو  فجال   ن يفلالال  نفسالب مالن ا جتهالالاد الالذي  الد يكالالون 

 للنفس عيب حظ  و  د يكون لب عيب ش ن . 

م يكون الواحد يرجح ش  ثم ي تي مس ل  يحتالاف عيهالا  لالر العمال  مالن  عحذام  حيانا

تارة  فر  عيستفن  يره ممن يثال  جه  التففي  تارة ومن جه  برا ة الذم  

بب من   ال  العلالم عيعمال  بفتالواه  ذام عينبنالي لطالالب العلالم  ن يوسالع نظالره و ن 

يوسالالع  عاالالب عالالي النظالالر  لالالر المسالالائ  وعالالي تلاالالي العلالالم مالالن   لالالب و   يجعالال  

ا فتال  عي الفروش مث  ا فتال  عي العايالدة   العايالدة   فالال  عيهالا بالين 

مجمالالع لليهالالا ماالالررة واضالالح  فالالدمن كثيالالرام  مالالا للمالالا    الال  السالالن  مسالالائ  

المسائ  الفاهي  شروح افحادي  والمسائ  التي يدفلها ا جتهالاد  الذه يفتلال  

عيها   نفتل  عي المس ل  بين لالم ووفر   وما بين معلم ووفر وكيال  تاريالر 

المسال ل   لالالر وفالالره   والماصالالود مالالن العلالالم لالاليس  الالو  ن يحصالال  الطالالالب للالالر 

ي  من  و  الطري    الماصود تصالور العلالم مالن حيال   الو   ترجيح  لر النها

تصور المسائ    تصور افدل    كي  يتعام  العالم مع افدل    كي  يتعام  

مع طرياال  ا سالتد   كيال  يالرجح   كيال  يعتنالي كيال  يالتكلم  لالر وفالره عالحذام 

ليس الماصود عاط العلم من حيال   الو الماصالود تصالوير المسالائ   الماصالود 

لالسالالتد     كيالال  يعالالرو ف الالوا  افئمالال    كيالال  يحتالالرم افئمالال   كيالال  ينالالنش

والعلما   ذا لرو لفالعهم عحذام العلم  ذا تلاالي عالي المسالائ  ا جتهاديال    عالثم 

عوائد كثيرة عي تلايب من     العلم ولو كان بعو العلمالا  يالرجح مسالائ   الو 
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ذا ينبنالالي يرجحهالالا   يواعاالالب لليهالالا  يالالره  و المسالالائ  تكالالون مفتلالال  عيهالالا   لهالال

للر طالب العلم بعام   ن يعتني بهذا افص    و ن   يالاالب كثالرة ا فالتال  

عي تارير المسائ   و عي الترجيح   فن  ذه مسائ  اجتهادي  ليسن  الي مثال  

مسائ  العايدة التالي الكالالم عيهالا واحالد وافمالر جلالي وتارير الا ب دلتهالا واضالح 

  و حسن لرو  لر  فره . و نما تحتاف  لر بسط عي ا ستد    و بيان

 س   هللا ج  ولال  ن يوعاني و ياكم  لر مالا عيالب رضالاه و ن يفتال   لوبنالا بمالا 

عيالالب صالالالحها للعلالالم والعمالال  و ن يجعلنالالا و يالالاكم ممالالن وعالال  لعلالالم نالالاعع ولمالال  

 صالح  نب سميع  ريب وصلر هللا وسلم للر نبينا محمد .

 

  ا  المصن  رحمب هللا :

فالالدري رضالالي هللا لنالالب  الالا  رسالالو  هللا صالاللر هللا .  ولالالن  بالالي سالالعيد ال 103

لليالالب وسالاللم  الالا  : ي  سالال  يالالوم الجمعالال  واجالالب للالالر كالال  محالالتلم ي .  فرجالالب 

 السبع  .

 ا  رحمالب هللا : ولالن  بالي سالعيد الفالدري رضالي هللا تعالالر لنالب  الا  :  الا    

رسو  هللا صلر هللا لليالب وساللم  الا  : ي  سال  يالوم الجمعال  واجالب للالر كال  

 ب السبع  . محتلم ي .  فرج

  و م : معنر الحدي  : 

النبي لليب الصالة والسالم عالي  الذا الحالدي  يبالين  ن النسال  الالذي  الو تعماليم 

البد بالما  وتنظي  البدن    ن  ذا واجب يوم الجمعال  للالر كال  بالالو   و الذا 

الحالالدي  لالالب سالالبب و الالو  ن الصالالحاب  كالالانوا يالال تون مسالالجد النبالالي لليالالب الصالالالة 

بعضهم يسكن جه   با    وبعضالهم يسالكن عالي العالوالي والسالم من  ماكنهم و

م مفتلفال  يكالون معهالا عالي  يالام الحالر شالدة روائالح   وبعضهم يالناو  مهالن   مهنالا

وبعضهم تكون مالبسب يكون عيها روائح ونحو ذل    لهذا النبي لليب الصالة 

والسالم  مر با ستعداد ليوم الجمع  و و اجتماش ين  المسجد  و د يحصال  

تنظ  والتطهر   يحص  ت ذي بالروائح   لهذا لما رو م النبي لليب مع لدم ال
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الصالة والسالم ي تون وربما صار من بعضهم روائح كريهال   مالر م بالنسال   

وذل  عي لدة  حادي  منها  نب  وجالب للاليهم النسال  عالي  ولالب : ي  سال  يالوم 

الجمعالال  واجالالب للالالر كالال  محالالتلم ي و الالا  لهالالم عالالي  و  افمالالر : ي لالالو ا تسالاللتم 

 ليومكم  ذا ي   ونحو ذل  .

م : لن  الحدي  :   ثانيا

ي  ولالالب ي  سالال  يالالوم الجمعالال  ي  الالذه ا ضالالاع   لالالر يالالوم الجمعالال  تسالالمر  ضالالاع  

تفصي  عي اللن  يعني النس  المفت  بيوم الجمع    وعي اللن   ذا يشم  

جميالالع اليالالوم   كمالالا ذكرنالالا لكالالم مالالن  بالال    و ن اليالالوم يطلالال  مالالن طلالالوش الفجالالر 

 روب الشمس   عهذا يوم .الثاني  لر  

عالالحذام  الالذا النسالال  الالالذي  ضالالي   لالالر يالالوم الجمعالال  تفصيصالالا  ضالالي   لالالر يالالوم 

الجمعالال    عالالحذام ماتضالالر  ولالالب يعالالين مالالن جهالال  اللنالال  ي  سالال  الجمعالال  ي  ن  الالذا 

يشم  يوم الجمع   ما عي  ولب  و عي  فره  الذا مالن جهال  د لال  اللنال   مالا مالن 

  جه  الحكم ي تي بيانب  ن شا  هللا .   

 ولب ي واجب ي كلم  واجب عي الشرش  ير معنا ا عي اللن    و ذا معرو  

تاريالالر المسالال ل  عالالي كتالالب افصالالو  لنالالد العالالرو لألحكالالام التكليفيالال  التالالي منهالالا 

ا يجاب و و صف  للواجب   والماصود  نا من كلم  واجب  تاتضي  ن  ذا 

   ن  ذا ح   الفع  ي ثم من تركب   و نب مت كد فن كلم  الوجوب تعني الح 

  والح  يجب  دائب يعنالي مالن جهال  اللنال    مالن جهال  الشالرش    مالا مالن جهال  

م  و نا اللالنوم يفتلال  مالن  اللن  عان كلم  وجب الشي  بمعنر  نب صار  نما

جه  نوش الشي  ومن جه  من لب  ذا الشي   لالر وفالره عمالثالم ياالا  : وجبالن 

م  يعني م م وجب افمر يعنالي الشمس  ذا  ربن يعني صار  روبها  نما تحااا

م   يعنالالي بو ولالالب  وجالالب للالالر  ن اععالال  كالالذا   يعنالالي   نالالب صالالار متحااالالا و نمالالا

م للر  ذا من جه  استعما  العرب .  صار لناما

لهذا  ولب  نا لليب الصالة والسالم : ي  س  يوم الجمع  واجب ي افص  عي 

وجالالوب افلفالالاظ  ن تحمالال  للالالر الحاياالال  الشالالرلي    عيعنالالي بالالالوجوب  نالالا ال
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الشالالرلي   و الالو الالالذي يالال ثم مالالن تركالالب    ولالالب ي محالالتلم ي يعنالالي مالالن بلالالو سالالن 

م ياالالا  للبالالالو  نالالب  ا حالالتالم و الالذا مالالن الوصالال  النالالالب فنالالب ياالالا  للبالالالو محتلمالالا

محتلم فج  بلو ب السن التي يكالون عيهالا ا حالتالم لالادة و   عاالد يبلالو المالر  

ومن جه  اللنال  محالتلم  ب حد  وصا  البلوغ و  يكون  د حص  منب ا حتالم

وا حتالم مر معنا عي شرح حدي   م سلم  الساب     للر المر ة من  س  

  ذا احتلمن   و و  ن ير  عي المنام كذا وكذا .

م : درج  الحدي  :  ثالثا

الحدي  ذكر  نب متف  للر صحتب    ا  :  فرجب السبع    والسبع  مر معنا 

لكتالالب السالالت  البفالالاري ومسالاللم و بالالو عالالي فطبالال  الكتالالاب  نهالالم  حمالالد و صالالحاب ا

 داود والترمذي والنسائي وابن ماج  .

وبالمناسب  كتاب البفاري ياا  لالب : الجالامع   المسالند الصالحيح وكتالاب مساللم 

ياا  لب الجامع الصحيح   وكتاب  بالي داود ياالا  لالب سالنن  بالي داود   وكتالاب 

النسالالائي   الترمالالذي جالالامع الترمالالذي   سالالنن الترمالالذي   وكتالالاب النسالالائي سالالنن

 وابن ماج  سنن ابن ماج  .

عحذام لندنا ثالث  من الست  باسم الجامع وثالث  من الست  باسم السنن  البفاري 

م و ما  بو داود والنسائي وابن ماجب  ومسلم والترمذي  ذه جوامع وليسن سننا

 عهذه سنن .

م : من  حكام الحدي  :  رابعا

بالالو   وذلال  لاولالب ي و سال  د  الحدي  للر  يجاب  س  الجمعال  للالر كال  

الجمع  واجالب للالر كال  محالتلم ي و الذه المسال ل  و الي وجالوب  سال  الجمعال   

 مما افتل  عيب     العلم للر ثالث    وا  :

الاالالو  افو  : مالالن يوجالالب النسالال    و الالذا مالالذ ب كثيالالر مالالن   الال  العلالالم مالالنهم 

نس  ا مام  حمد عي رواي    وجمال  وكذل  الظا ري  و ؤ   افتلفوا    ال

فجالال  اليالالوم  م فجالال  حضالالور الصالالالة   عالالافكثرون ممالالن  وجبالالب ياولالالون  نالالب 

 فج  الصالة فج  حضور الفطب    فج  اليوم . 
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والاو  الثاني :  نب فج  اليوم   فج  الصالة   ولالم ينظالروا عيالب  لالر سالبب 

الحدي  فج  ما صح لنب لليب الصالة والسالم  نب  الا  : ي  ن هلل حال  للالر 

مسلم  ن يفيو الما  للر بشرتب ك  سبع   يام ي عجعلوا ذل   يالر متايالد ك  

بمالالا  بالال  الصالالالة  و بعالالد الصالالالة واسالالتدلوا للالالر  الالذا الحالالدي  عيالالب تفصالالي  

النس  باليوم    ا  : ي  سال  يالوم الجمعال  واجالب ي ويالوم الجمعال  يشالم   و  

ر مالن النهار ووفر النهار و ذا  و افتيار طائفال  مالن الظا ريال  و الو المشالهو

 مذ بهم 

الاالالو  الثالالاني :  ن  سالال  يالالوم الجمعالال  مسالالتحب   واجالالب ومت كالالد وذلالال  فن 

الوجوب  نا مصرو   لر ا ستحباب بالتففي  الذي جا  عي حدي  الحسالن 

لالالن سالالمرة ايتالالي    ن النبالالي لليالالب الصالالالة والسالالالم  الالا  عالالي الوضالالو  يالالوم 

النسال   عضال  الجمع  : ي من توض  يوم الجمع  عبها ونعمن   ومن ا تسال  ع

و ذا الحدي  صححب جمال  كما سي تي    الوا : د  للر  ن النس  مستحب 

واعضالال  و ن الوضالالو  كالالا  و ن لثمالالان رضالالي هللا لنالالب وتالالر الصالالالة يالالوم 

الجمع    و ا  سال لب لمالر : لمالا تال فرن ا عاالا  : شالنلني كالذا وكالذا  ععجلالن 

م   ع  تصالر لث مالان للالر للر نفسي عتوض ن ع تين    الا  : والوضالو   يضالا

الوضالالو  دون ا  تسالالا  واسالالتدلوا للالالر ذلالال  ب دلالال  متعالالددة   عاالالالوا :  ن  الالذا 

الوضو  يوم الجمع  مستحب  ن  س  يوم الجمع  مستحب و نب ليس بواجب 

  و ذا الاو  الثاني با ستحباب  و  جما ير العلما  فن  س  الجمعال  لاليس 

 بواجب ب  مستحب .

بب الحالدي    والعلال   لالر  يجالاب النسال  الاو  الثال  :  و  مالن نظالر  لالر سال

و و ت ذي الناس بالروائح الكريه    و ذا  و  شيخ ا سالالم ابالن تيميالب و الو 

 ن  س  يوم الجمع  يجب عي ح  مالن عالي بدنالب روائالح كريهال  يتال ذ  النالاس 

بها   وكذل  من عي ثيابب  شيا  كريه  يت ذ  بها الناس   عانب يجالب لليالب  ن 

ا بب يت ذ  الناس   و ذا الاو  نصره شيخ ا سالم ابالن ينتس    وان ينس  م
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تيميب و و افتيار من افتياراتب ونظر عيب  لر العل  من  يجاب النس    و ذا 

 عيب توسط ما بين الاولين الساباين .

والظا ر من  ذه اف وا  الثالث  :  و  ن النس  مت كالد يالوم الجمعال  للالر كال  

ائالح يتال ذ  النالاس بهالا   عيجالب لليالب  ن مسلم وانب واجب عي ح  من عيالب رو

ينظ  نفسب فن الناس يت ذون والمالئك  تت ذ  مما يت ذ  منالب  بالن ودم   عالحذا 

م  و بصالال نهالي لالن  ن ياالرب المسالجد   فجال  الرائحال   كان الالذي ي كال  ثومالا

عكذل  من بب رائحال  كريهال  عحنالب فجال  حضالور الفريضال  التالي   يعالذر  حالد 

روائح   عحنالالب يجالالب  ن يفلالال  نفسالالب مالالن الالالروائح بالالالتفل  لنهالالا فجالال  الالال

 با  تسا  . 

عحذام ناو  : عي ح  لامال  النالاس عالي حال  المجمالوش  ن  الذا يت كالد واسالتحبابب 

استحباب مؤكد   و و وكد من مثال  الالوتر وركعتالي الفجالر ونحالو ذلال    و نالب 

 يجب كما  ا  شيخ ا سالم للر من لب رائح  يت ذ  الناس بها .

ي الحكم الثاني :  نا  ا  : ي  س  الجمع  واجب للر ك  محتلم الثاني : يعن

ي   و ذا يعني  ن  ذا ا يجاب لمن بلو   والبلوغ  يحص  كما  و معلوم عي 

 الذكور ب حد ثالث   شيا  :

 .  ما بلوغ الفامس  لشرة .  1

 و ما بحنبان الشعر شعر العان  . 0 2

 و ما با حتالم . 0 3 

  ذكالالر مالالا يالالد  للالالر البلالالوغ   ولالاليس  يالالدام و الالو حصالالو  عهنالالا عالالي  الالذا الحالالدي

ا حتالم فن  ذا  س  ليس بسبب ا حتالم و نما  و  س  بسالبب الجمعال    

بسبب ا حتالم    لهذا البالو عحنب يت كد لليب  ذا النس  و و مفاطب بالنس  

. 

عحذام الصنار ع نهم   يؤمرون بذل    يعنالي  مالر مؤكالد ومالن  الو دون البلالوغ 

 هو   يفاطب بذل  لت كده و نما فج  ت ديبب وتعويده .ع
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المسالال ل  الثالثالال  : واففيالالرة :  ن  الالذا النسالال   الالو  سالال  تنظالال     سالال  رعالالع 

حالالد    لكنالالب  ذا اجتمالالع يالالوم الجمعالال  الحالالد  افكبالالر عالال راد  ن ينتسالال  للجنابالال  

م للجمع  ع نب يدف  افصنر عي افكبر   وذل  للاالالدة  ويكون ا  تسا   يضا

لماالالررة عالالي  الالذا و الالي  نالالب  ذا اجتمعالالن لبادتالالان صالالنر  وكبالالر    دفلالالن ا

 الصنر  عي الكبر  .

عالنس   س  الجمع    فج  الحالد    لهالذا  ذا ا تسال   للحالد  افكبالر ع نالب 

يجن  لنب ويدف   ذا عي  ذا   بمعني  نب يؤجر للر رعالع الحالد   ويالؤجر 

كال  العبالادتين المجتمعتالين  بنيتب للر ا  تسا  ليوم الجمع    و ذه  الدة عي

م عال ن معنالي ذلال   نهالا   ذا دفلن الكبر  عي الصنر  ع نب  ذا نو  الثنتين معالا

تحص  لب  ذه و الذه  و دفلالن  حالد ما عالي اففالر   نالب يالؤجر للالر الجميالع 

بنيتالالب   يالالؤجر للالالر ا تسالالالب للجنابالال    ويالالؤجر للالالر ا تسالالالب ليالالوم الجمعالال    

فجالالر ععالال  المسالالتحب المت كالالد عالالي ذكالالر عيالالؤجر  جالالر الواجالالب عالالي الجنابالال    وا

  س  الجمع  .

 

. ولن سمرة بن جندب رضي هللا لنب  الا  :  الا  رسالو  هللا صاللر هللا  104

لليالالب وسالاللم : ي ومالالن توضالال  يالالوم الجمعالال  عبهالالا ونعمالالن ومالالن ا تسالال  عالنسالال  

  عض  ي   رواه الفمس  وحسنب الترمذي .

 

 الا  :  الا  رسالو  هللا   ا  رحمب هللا : ولن سمرة بالن جنالدب رضالي هللا لنالب

صلر هللا لليب وسلم : ي ومالن توضال  يالوم الجمعال  عبهالا ونعمالن ومالن ا تسال  

 عالنس   عض  ي   رواه الفمس  وحسنب الترمذي .

 

  و م : معنر الحدي  : 

النبي لليب الصالة والسالم يفاض  عي يوم الجمعال  مالا بالين الوضالو  والنسال  

تفالالر بالوضالالو  يالالوم الجمعالال  عبهالالا عياالالو  لليالالب الصالالالة والسالالالم :  ن مالالن  ك
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ونعمالالن   يعنالالي نعالالم الفعالال  ععلالالب   يعنالالي  نالالب  ثنالالر لليالالب عيكفالالي  الالذا ويجنئالالب 

ويثني لليب بب   من ا تس  عالنس   عض  يعين من ا  تصار للالر الوضالو  

. 

م : لن  الحدي  :   ثانيا

 ولب : ي من توض  يوم الجمع  عبها ونعمن ي دلنا ذل  للالر  ن  الذه الظرعيال  

ماني  يوم الجمع  الماصالود منهالا صالالة الجمعال     الا  : ي مالن توضال  يالوم الن

الجمع  ي يعني للصالة فنها اللفظ افو  عيب التفصي  بيوم الجمع   واليوم 

يشم   ولب و فره    ما  نا للاب بالوضو     ا  : ي من توض  يوم الجمع    

نعمالن ي معنالر ذلال   نالب ععلمنا  نب متعل  بالصالة   بنير ا    الا  : ي عبهالا و

نعالم الفعال  ععلالب   و الالذا يعنالي  نالب   تصالالر للالر مالا لالالب ا  تصالار لليالب ولالاليس 

 بمفال   ذا   تصر للر الوضو  .

 ولالالب لليالالب الصالالالة والسالالالم : ي عبهالالا ونعمالالن ي يعنالالي  ن مالالن ا تصالالر للالالر 

الوضو  عليس بمفال  ولكنب تر  افعض  لارين   ولالب بعالد ا النسال   عضال  

تس  عالنس   عض  ي كلم   عض   ذه التفضي  عالي الشالرش  الو  ا  ي ومن ا 

وليس للناس فن التفضي  افتيالار  لليب وسلم هللا صلرهلل ج  ولال ولرسولب 

وهللا ج  ولال ياو  : ي ورب  يفل  ما يشا  ويفتار ي عهالو جال  ولالال الالذي 

م  عضالال  مالالن شالال  عافتالالار  ن يكالالون رمضالالان  عضالال  مالالن  يفتالالار  ن يكالالون شالاليئا

تكون مك   ي مكان   ورمضان نمان  عضال  مالن  ير الا وافتالار   يره و ن

 عضال  افنبيالا    وافتالار  والسالالم الصالالة لليالبعي الالذوان  ن يكالون محمالدام 

 جبري  من المالئك   عض  المالئك  ..  لر وفره .

عا فتيالالار والتفضالالي  عالالي افحكالالام الكونيالال  هلل جالال  ولالالال وكالالذل  عالالي افحكالالام 

ارش   ولهالذا عالحن كلمال   عضال  عالي  الذا الحالدي   الي الشرلي    عالتفضي  للش

من صفان الشارش   يعني التفضي   الو للشالارش   عالعالالم لاليس لالب  ن يفضال  

   بما د  لليب الدلي  الشرلي ترجيح وتفضي  الشالارش يعنالي هللا جال  ولالال 

 و دلن الاوالد الشرلي  المعتبرة للالر تفضاليلب  والسالم الصالة لليب و نبيب 
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التفضالالي  تالالرجيح  حالالد الفعلالالين للالالر اففالالر   و الالذا التالالرجيح تاويالال  فن معنالر 

و بد من دلي  فا  بب  حد الوجهين للر اففر يعني العالم الذي يفض   و 

يرجح والترجيح تارة يكون بدلي  نالي وتارة يكون برلاي  للاوالالد الشالرلي  

. 

م : درج  الحدي  :  ثالثا

مالذي   و الذا الحالدي  افتلال  عالالي الحالدي   نالا  الا  رواه الفمسال  وحسالنب التر

صحتب فج   نب من رواي  الحسن البصري رحمب هللا لالن سالمرة   والحسالن 

لالن سالمرة ممالالا افتلال  عيالالب العلمالا  كثيالالرام  ال  سالالمع الحسالن مالالن سالمرة  م لالالم 

م  يسمع   والعلما  لهم عي ذل    وا  كثيرة   عمنهم مالن يصالحح السالماش مطلاالا

م يا و  : لم يسمع الحسن من سالمرة عيجعال  ومنهم من   يصحح السماش مطلاا

ذل  من  بي  المناطع  و المرس  عي تعري  بعضهم   ومنهم من ياو  سالمع 

الحسن من سمرة  حادي   ربع   و لشرة  و اثني لشر للال افتال  الاالوا  

 عي ذل  .

وسماش الحسن لن سمرة ثابن عي روايان صحيح   ن الحسن  ا  : سالمعن 

شالال   ن الحسالن البصالالري  در  سالالمرة  وجالالا ن  سالمرة   وحالالدثني سالالمرة و 

الروايان عي  نب سمع منب لكن    سمع منب ك  افحادي  التي روا ا لنالب   

 و سمع منب بعضها ا افتل      العلم عي ذل  فج   الذا الفالال    افتلفالوا 

عي تصحيح افحادي  التي عيها رواي  الحسن لن سمرة ولم يصرح عيها ب نب 

   ما  و  من  ا  :  نب   يصح سماش الحسن من سالمرة سمع ذل  من سمرة 

م عهذا عيب نظر وعيب ضع  فنب جا  بحسناد صحيح  ن الحسن سمع مالن  مطلاا

سمرة  حادي  متعددة   لهذا ناو  الكالم عي  ذا الحالدي  مالن حيال  درجتالب   

راجالالع  لالالر درجالال   حاديالال  الحسالالن لالالن سالالمرة ولهالالذا  شالالار الحالالاعظ  نالالا  ن 

 و مصير من جمع مالن   ال  العلالم  ن  الو  الترمالذي رحمالب الترمذي حسنب و

 هللا  نا مرجح   يعني  ن رواي  الحسن لن سمرة حسن   و صحيح  . 
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لهذا ناو  :  ن  الذا الحالدي  الصالواب عيالب  نالب حسالن  و صالحيح وذلال  لابالو  

 روايان الحسن لن سمرة لند لدد من     العلم .

م : من  حكام الحدي  :  رابعا

ر لالالدم  يجالالاب  سالال  يالالوم الجمعالال  و ن ا كتفالالا  بالوضالالو    الحالالدي  د  للالال

 ب س بب ومر معنا الكالم للر المس ل  بتفصي  .

 

 لليالب وساللم هللا صاللر. ولن للر رضي هللا لنب  ا  : كان رسالو  هللا  105

م . رواه الفمسال    و الذا لفالظ الترمالذي وصالححب  يارئنا الارون ما لم يكن جنبالا

 وحسنب ابن حبان .  

 

يارئنالا  لليالب وساللم هللا صاللرولن للر رضي هللا لنب  ا  : كان النبي   ا  :

م . رواه  حمد وافربعال    و الذا لفالظ الترمالذي وصالححب  الارون ما لم يكن جنبا

 وحسنب ابن حبان .  

 

  و م : معنر الحدي  :

بتالالو يره الاالالرون   كالالان ياالالرة الصالالحاب  الاالالرون   والسالالالم الصالالالة لليالالبالنبالالي 

ع نالب  والسالالم الصالة لليبن عي ك  حا      ذا كان لليب جناب  و  رائب الارو

   يارئهم الارون .

م : لن  الحدي  :   ثانيا

مر معنا  ن كلم  كان لند افصالوليين  والسالم الصالة لليب ولب : كان النبي 

عيها افتال  وعي د لتها    تد  للر التكرار  و للر الدوام  و للر مجالرد 

د م وذكرن لكم  ن الصحيح  نها بمجرد ا   تد  للر الدوام الفع    وا  لن

  و  للر التكرار   و نما تد  للالر الفعال  دون  يالره  يعنالي حصالو  الفعال  

  وعي  ولال ج  هللادون  يره وذل   نها جا ن عي الارون عي بعو صفان 

بعو افشيا  استعما  كان عيما لم يحص     مالرة    ولالب : يارئنالا الاالرون   
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يعني يارئنا يعني يعلمنالا   يعلمنالا الاالرون   و الذا يعنالي  ن تعلالم الاالرون يكالون 

بالتلاين   يعنالي  نالب ياالر  ويارئالون   عاولالب : يارئنالا الاالرون     تعنالي مجالرد 

السالالماش   بالال   الالو ياالالر  و الالم يارئالالون و الالذا  الالو الطرياالال  الصالالحيح  عالالي تعلالالم 

ارون عاتبع الارا ة   كمالا  رة لليب الوالسالم  الصالة لليبالارون   ب  النبي 

 ا  ج  ولالال : ي عالحذا  ر نالاه عالاتبع  ر انالب ي والطرياال  الصالحيح  عالي تعلاليم 

الارون  ن يار  المعلم ايي  ثم يار  ا التلميذ بعده    ما  را ة التلميذ ابتالدا م ثالم 

تصحيح المعلم حتر يص   لر الصواب الطالب  و التلميالذ  الذا  لالط بال   بالد 

 جال  اهلل و م فن الارون بالتلاي   ي عحذا  ر ناه عاتبع  ر انب ي عال  ن يار  المعلم

 الصالة لليبعار ه النبي  تكلم بهذا الارون وسمعب جبري  ع د  ما سمع  ولال

تلاالاه   عبلنالب كمالا سالمعب  ذا  الي اتبالاش  والسالالم الصالالة لليالبوالنبي  والسالم

بالالتلاي   ولهالذا المعلالم  لهذه الارا ة سن  ولبالادة لاليس عيهالا اجتهالاد و نمالا  الي

يفع  يارئنا الارون   يعني يار   و ويار   والسالم الصالة لليبكما كان النبي 

 لليب الصحاب  .

م : درج  الحدي  :   ثالثا

م مما افتل  عي صحتب و و حسن يعني بطر ب .  الحدي   يضا

م : من  حكام الحدي  :   رابعا

وحكم الجنب   ذكرنا لكم  ن من   ذا الحدي  جا  عي  ذا الباب   باب النس 

 حكام الجنب ما يتعل  بارا تب للارون ما يتعلال  بلبثالب عالي المسالجد ونحالو ذلال  

من افحكام من حي  وضو  الجنب وا تسا  الجنب و شباه ذل    لهذا  ورد 

م  ن الجنب   يار  الارون   و ذه المس ل  افتل  عيها  الحاعظ  ذا الحدي  مبينا

م  و   يتركها ا     الجنب يتر  ا  لارا ة مطلاا

والحدي  د  للر الفع    عع  النبي لليب الصالالة والسالالم ومعلالوم  ن الفعال  

م  يتااصر لن درج  التحريم   يعنالي لالن درجال  تحالريم الاالرون لمالن كالان جنبالا

عاولب رضي هللا لنالب : كالان النبالي صاللر هللا لليالب وساللم يارئنالا الاالرون مالا لالم 

م   كما جا  ع ي الرواي  اففر    كان   يحجنه لن الارون شال     يكن جنبا
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الجناب    عهالذا يالد  للالر الفعال  والنبالي صاللر هللا لليالب وساللم كالان يمتنالع لالن 

م و الالذا يحتمالال   ن يكالالون امتنالالالب فجالال  لالالدم الجالالوان  و  الاالالرا ة  ذا كالالان جنبالالا

فج  افدب   يحتم   ن يكون  الذا   ويحتمال   ن يكالون  الذا فجال  ا حتمالا  

العلما  عي المس ل  عمنهم مالن نظالر  لالر امتنالالب فجال  لالدم الجالوان    افتل 

  يتالر  الاالرون    الرا ة الاالرون فجال  حالدو   والسالالم الصالالة لليالبوالنبالي 

 الو الالذي ياالر  الاالرون  والسالالم الصالالة لليالبش  مالن جهال  افدب   بال  كالان 

ة الاالرون ويارة الارون عال يمنعب    ش  لظيم من الاالرون   والاالرون    الرا 

من  عض  افلما    لهذا رجحوا جانب  ن يكون امتنالب فج  لالدم الجالوان 

م   ياالالر  الاالالرون  بالالدام مالالا دام  نالالب جنالالب       فن افدب عالالي  الالذا مالالا يكالالون دائمالالا

الاالرا ة و الو جنالب لناال  ذلال  لنالب  والسالم الصالة لليب الوا : ولو وجد منب 

  ود  لدم النا  للالر الديمومال       علما امتنع لن ذل  والسالم الصالة لليب

  لنا : يعني  الوا :  نب ليس بجائن .

الاو  الثاني :  ن  را ة الارون للجنب ممنول  من جه  الكما  وافدب   ولو 

شالالا   ن ياالالر  الاالالرون  الالر ه   والاالالو  افو   الالو الصالالحيح   لهالالذا  الالا  شالاليخ 

للجنالالب   يعنالالي  ا سالالالم ابالالن تيميالالب   واجمالالع افئمالال  للالالر منالالع  الالرا ة الاالالرون

بافئمالالال  افئمالالال  افربعالالال    وافئمالالال  المتبالالالولين الالالالذين نالالالالن مالالالذا بهم   لكالالالن 

 الفال  موجود .

الثاني :  ن  ذا الحكم عي  ولب : يارئنا الارون للر ما يصدق لليب  نب  الرا ة 

الارون   و و  را ة الارون   و و  را ة وي  كامل     ما مالا كالان   ال  مالن ويال  

ذل    فن الارون   لب يعني من جه  ا سم   لب ويال    ولهالذا  عال يصدق لليها

 الالا  العلمالالا  :  ن بعالالو اييالال  علالالب  ن يار  الالا لعالالدم صالالدق اسالالم الاالالرون لليهالالا 

مجردة   يعني  ذا نظرن  لالر  نهالا ويال  ع نالب يكالون  نالا  يعنالي يصالدق لليهالا 

ي  نها تار    ويار  ا  ما بعالو اييال  عالال يالدف  عالي ا سالم ولهالذا رفصالوا عال

م رفصالوا  ذا لالم ياصالد  الرا ة     را ة بعو ايي    عي ايي  كاملال    و يضالا

و نما  صد الذكر ك ن  ا  مثالم : حسبنا هللا ونعم الوكيال     و  الا  : الحمالد هلل 
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رب العالمين  و  ا  : ربنا  ب لنا من  نواجنا وذرياتنا  رة  لالين   واجعلنالا 

م . ونحو ذل   ذا  صد بالب  الالدلا  ولالم ياصالد بالب الالتالوة    مالا  ذا للمتاين  ماما

  صد الارا ة ع نب   يجون لب ذل  .

 

 صاللر. ولن  بي سعيد الفالدري رضالي هللا لنالب  الا  :  الا  رسالو  هللا  106

: ي  ذا  تي  حدكم   لب ثم  راد  ن يعود عليتوض  بينهما وضو م  لليب وسلم هللا

 . ي . رواه مسلم . ناد الحاكم ي عحنب  نشط للعود ي

 

 هللا صلر ا  :  ولن  بي سعيد الفدري رضي هللا لنب  ا  :  ا  رسو  هللا 

: ي  ذا  تي  حدكم   لب ثم  راد  ن يعود عليتوض  بينهما وضو مي .  لليب وسلم

 رواه مسلم . ناد الحاكم ي عحنب  نشط للعود ي .

 

 هللا صلرولألربع  لن لائش  رضي هللا تعالر لنها  ا  : كان رسو  هللا 

 ينام و و جنب من  ير  ن يمس الما  . و و معلو  . لليب وسلم

 الحدي  افو  :

 مالالر  ن المالالر   ذا  راد  ن يجالالامع   لالالب  والسالالالم الصالالالة لليالالبعيالالب  ن النبالالي 

و راد  ن يعود  لر  ذا الجمالاش  و المباشالرة  نالب يتوضال  بينهمالا وضالو م يعنالي 

و التطهيالر   وللال  ذلال  يتوض  لينشط  طراعالب وينايهالا   يعنالي يطهر الا بعال

ب نب  نشط لب   يعني  نشط لمباشرة   لب   وحدي  لائش  الذي بعده  ن النبي 

كان ينام و الو جنالب مالن  يالر  ن يمالس مالا   يعنالي مالن  والسالم الصالة لليب

  ير  ن يتوض   ب  النوم .

م : لن  الحدي  :   ثانيا

  و ذا مالن بال ال    ولب :  ذا  تر  حدكم   لب    ذا كناي  لن حصو  الجماش

الشارش وحسن افدب عي مفاطب  النالاس و ن افلفالاظ كلمالا دلالن للالر المالراد 

ع نها  ولر  ن ياتصالر للالر مالا د  للالر المالراد عالي ذكالر افشاليا  المسالتكر   
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من  ن يفص  الكالم عي ذل    و ذا  و الذي جا  عالي الاالرون و الو الموجالود 

يكنالالي بكنايالالان ويالالذكر  لسالالالموا الصالالالة لليالالبعالالي السالالن  كثيالالرام    ن النبالالي 

 شالالاران ويالالد  ب لفالالاظ للالالر المالالراد   وهللا جالال  ولالالال حينمالالا ذكالالر بعالالو  الالذه 

افشيا  عي الارون    ا  ي نساؤكم حر  لكم عال توا حالرثكم  نالر شالئتم ي و الذا 

عيب صر  للذ ن لالن  ن ينشالن  بالذكر افشاليا  التفصاليلي    لالر مسال ل  ي لفهالا 

 لالالر  فالالره   عيحصالال  الماصالالود مالالن  لالالادة   و الالي مسالال ل  النرالالال  والحالالر 

ا عهالالام عالالي افمالالور الفطريالال  دون فالالوو عالالي التفاصالالي  التالالي ينبنالالي  ن   

يفاو عيها   وكذل   ولالب جال  ولالال : ي  الن لبالاس  لكالم و نالتم لبالاس لهالن ي 

م من بدنب عالمباشرة والارب الشديد  واللباس  و ما يالص  المر  ويكون  ريبا

ا اللفظ البليو العالي الالذي عيالب مالع بال تالب عالي بين الرج  و  لب جا  ذكره بهذ

التنبيب المسلمين للر افدب عي ذكر  ذه افمور ولهذا كلمالا جالا  المعلالم    و 

افب  و ولي افمر  و الوالد  و الوالدة عي ذكر  ذه افشيا  فبنائهم  و بناتهم 

كالر ونحو ذل   و عي ما يتعاطاه     افدب من طالب العلم ونحالو ذلال  عالي ذ

 ذه المسائ  ينبني  ن تكون  لفاظهم عيهالا لاليال    و ن ياتالدوا عيهالا بالشالرش   

و ن   تكالالون  لسالالنتهم ك لسالالن  العالالوام  و مالالن لالاليس حالالامالم للعلالالم فن العلالالم  ذا 

حملب صاحبب علب  ثر لليالب حتالر عالي  لفاظالب   وحتالر عيمالا يفعال  وعيمالا يالذر   

نحو ذل    و  ش   ن اللسان يعني من جه  انتاا  اللفظ واستعما  الكلمان و

 الالو  و  مالالن يسالالتفيد مالالن العلالالم  والعمالال  كالالذل  لهالالذا نتالال دب بهالالذا افدب   و ن 

المالالر   الالدر ا مكالالان  ذا كالالان يحصالال  لالالب ا عهالالام عالالي مثالال   الالذه المسالالائ  دون 

م ممالا ينبنالي  ن  فوو عي التفاصي  عحن  ذا  و افدب الشرلي   و ذا  يضا

ب مسالالاس بالالافمور التالالي عيهالالا ذكالالر لهالالذه يعتنالالي بالالب مثالال  افطبالالا   ومثالال  مالالن لالال

م  و امالر ة تسالتفن لالالم  و المفتالي  التفصيالن كذل  المستفن  ذا  ستفتر لالمالا

يفتي ويبين الحكم عال يالذكر  شاليا    دالالي لهالا   و نمالا الماصالود مالن الكالالم 

 و  عهام المراد   عحذا حص  ا عهام باللفظ العالالي   وبالاللفظ البليالو   وبالاللفظ 

م   و الو الماصالود الذي  لاليس معالب تالر  لالألدب عحنالب  الذا  الو الماصالود شالرلا
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م لنالالد لاالالال  الرجالالا    و صالالحاب الهمالالم والفطالالر  و الالارام و الالو الماصالالود  يضالالا

العاليالال     ولالالب : ي  نشالالط للعالالود ي العالالود  الالذه   يعنالالي المعالالاودة والرجالالوش   

 عالعود  نا مصدر لاد  لر الشي  يعود  ليب لودام   يعني رجع  ليب .

م : درج  الحدي  :ثا  لثا

 الحدي  صحيح رواه مسلم   ونيادة الحاكم  يضام صحيح   ن شا  هللا .

م : من  حكام الحدي  :  رابعا

الحدي  د  للر افمر بالوضو  لمن  راد  ن يعود  لر   لالب بعالد عرا الب مالن 

 تيانهم  ما بمباشرة  و بجماش   د  الحدي  للر افمر بالوضالو    عاالا  :  ي 

  بينهمالالا وضالالو م ي و الال  افمالالر  نالالا لاليجالالاب  م لالسالالتحباب ا للالالر عليتوضالال

 ولين ف   العلم الاو  افو  : ذ ب الظا ريال   لالر  باالا  افمالر للالر د لتالب 

ولدم صرعب لالن ظالا ره   و الالوا :  ن  الذه لاليجالاب عال وجبوا الوضالو  عالي 

 مث   ذه الحا  .

سالالالتحباب فنالالالب  دب الاالالالو  الثالالالاني : و الالالو  الالالو  لامالالال    الالال  العلالالالم  ن  الالالذا لال

ومصلحتب راجع   لالر ا نسالان   عيمالا يناولالب مالن افمالور التلذذيال  و الذه مالن 

ايداب   ولهذا لللب عي وفره عي رواي  الحاكم باولالب : ي عحنالب  نشالط للعالود ي 

و د ذكرنا لكم  ن كلم   ن  ذه ت تي للتعلي    تعلي  افمر   وما دام  نالب لللالب 

م بالال مر راجالالع عالالي مصالاللحتب للعبالالد    المصالاللح  التلذذيالال  عحنالالب يكالالون ذلالال  صالالارعا

لألمر لن الوجوب  لر ا سالتحباب و الذا كمالا ذكالرن لال   الو  لامال  العلمالا  

  ير الظا رين .

 ما الحدي  ايفر حدي  لائش  عاا  عيب : لن لائش  رضي هللا تعالالر لنهالا 

ينام و و جنب من  يالر  ن يمالس  لليب وسلم هللا صلر الن : كان رسو  هللا 

   . ما

  و م :معنر الحدي  :

  الصالة لليبكان  ذا  جنب من  تيان   لب فنب  والسالم الصالة لليب نب 
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 والسالالم الصالالة لليالبلم يكن يحتلم لتننيهب لن تاللب الشاليطان بالب والسالم 

 الصالالالة لليالالبكمالالا  الالا    الال  العلالالم عحنالالب كالالان  ذا  تالالر   لالالب ع جنالالب ربمالالا نالالام 

نر  ولها : من  ير  ن يمس ما م   يعني وضالو م ولم يتوض  و ذا مع والسالم

 و  ا تسا م .

م : لن  الحدي  :  ثانيا

مس الش     ذا جعلب  لالر بشالرتب  و  لالر يالده بوجالب الفصالو  عاولهالا : مالنم 

 يالالر  ن يمالالس   يعنالالي مالالن  يالالر  ن يمالالس المالالا  بشالالرتب   يعنالالي مالالن  يالالر  ن 

    وتشالالم  يكالالون يفالاليو المالالا  لليالالب   و الالذه تشالالم  كمالالا ذكالالرن لالال  الوضالالو

ا  تسالالا    لكالالن  ولهالالا ينالالام و الالو جنالالب   ينالالام و الالو جنالالب نسالالتفيد منهالالا  نهالالا 

 رادن بمالالس المالالا  الوضالالو  دون ا  تسالالا  فنالالب  الالو المناسالالب لاولهالالا : ينالالام 

 و و جنب .

م : درج  الحدي  :   ثالثا

الحدي   ذا ضعي    و الد  شالار الحالاعظ  لالر ذلال  باولالب : و الو معلالو     الد 

ل   ن طريا  الحاعظ عي  ذا الكتاب عي ذكالر الحكالم بالعلال  ذكرن لكم عيما س

 نب ياو  : و و معلالو  تالارة   ياالو  :  سالناده ضالعي      ن ذكالر العلال  تالارة 

يكون فج  الضع  وتارة فج  العل  المعروع  لند     ا صطالح  بالعلال  

ب فن العلما  يسالتعملون كلمال  المعلالو   و عيالب للال    يعنالي المتال فرين بمالا عيال

ضع     ما لرج  ضعي   و  ناطاش  و نحو ذل     و فجال  العلال  المالرادة 

عي تعري  الحدي  الصحيح عي وفالره مالن  يالر شالذوذ و  للال    يعنالي للال  

 ادحالال    و الالي مالالا يحصالال  مالالن جهالال  وجالالود ا رسالالا  الففالالي مالالثالم  و وجالالود 

    ا فتال   و ا فتال  يعني عي افلفاظ  و  شالباه ذلال  مالن العلال  المعروعال

 نا  راد بها عيما يظهر لي  راد بها الضع     ولب : و و معلالو    يعنالي  ن 

م .  عيب للالم جعلتب ضعيفا

 عحذام الحدي    حدي  لائش   ذا ضعي  وترجعون للتفصي  عي تفريجب .
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م : من  حكام الحدي  :   رابعا

 الحدي  د  للر  ن الجنب لب  ن ينام و الو  يالر متوضال    والجنالب  ذا  راد

 ن ينام   يلنمب  ن ينتس    وكذل    يلنمب  ن يتوض     ما ا  تسالا  عحنالب 

   نب كان يصبح و و جنب عينتس  بعالد والسالم  الصالة لليبصح لن النبي 

الصباح يعني بعد طلوش الفجر عيصبح و و يعني و الو جنالب حالال  الصاليام   

 تسالا   لالر عينتس  بعد الصباح   و الذا يالد  بوضالوح للالر مسال ل  تال فير ا 

الصباح    ما الوضو  عاد  فتل  عيب العلما     الوضو  للجنب  ذا  راد  ن 

ينام     و مستحب  م  و واجب ا  م  نب   يوصال  باسالتحباب و  وجالوب 

  يعني  نالب متالرو  للعبالد مبالاح للالر ثالثال    الوا    و شالهر ا  نالب مسالتحب   

 وليس بواجب .

بالوضالالو  عالالي والسالالم  الصالالالة لليالب ومالن   الال  العلالم مالالن  وجبالب فمالالر النبالالي

بعو افحادي  لعمالر ولنيالره   ومالنهم مالن  الا  :  نالب مبالاح فنالب   ينفالع عالي 

 رعع الحد    و نما  و تففي    والتففي  راجع لالباح  .

والاالالو  الظالالا ر مالالن  الالذه مالالا ذكالالرن لالال  مالالن  نالالب يسالالتحب لالالب  ن يتوضالال  دون 

 لليالب وساللم كالان يتالر  الوجوب   و ذا الحالدي  د  للالر  ن النبالي صاللر هللا

 وعيب ضع    ودلن افحادي  اففر  للر افمر بب  مر استحباب .

 

. ولن لائشال  رضالي هللا لنهالا  الالن : كالان رسالو  هللا صاللر هللا لليالب  108

وساللم    ذا ا تسالال  مالالن الجنابالال  يبالد  عينسالال  يديالالب ثالالم يفالرغ بيمنالالب للالالر شالالمالب 

صالابعب عالي  صالو  الشالعر ثالم عينس  عرجب ثم يتوض  ثالم ي فالذ المالا  عيالدف   

حفن للر ر سب ثال  حفنان ثالم  عالاو للالر سالائر جسالده ثالم  سال  رجليالب . 

متف  لليالب واللفالظ لمساللم   ولهمالا مالن حالدي  ميمونال  : ثالم  عالرغ للالر عرجالب 

 و سلب بشمالب ثم ضرب بها افرو .

وعي رواي  ي عمسحها بالتراب ي وعي وفالره ي ثالم  تيتالب بالمنالدي  عالرده وجعال  

 ما  بيده ي .ينفو ال
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 ا  رحمب هللا : لن لائش  رضي هللا تعالىعنها  الن : كان رسالو  هللا صاللر 

هللا لليب وسلم    ذا ا تسال  مالن جنابال  يبالد  عينسال  يديالب ثالم يفالرغ بيمنالب للالر 

شمالب عينس  عرجب ثم يتوض  ثم ي فذ الما  عيدف   صابعب عي  صو  الشعر 

ر سائر جسده ثم  س  رجليالب . ثم حفن للر ر سب ثال  حفنان ثم  عاو لل

متف  لليالب واللفالظ لمساللم   ولهمالا مالن حالدي  ميمونال  : ثالم  عالرغ للالر عرجالب 

 و سلب بشمالب ثم ضرب بها افرو .

 وعي رواي  ي عمسحها بالتراب ي وعي وفره ي ثم  تيتب بالمندي  عرده ي وعيب :

 ي جع  ينفو الما  بيده ي .

 

  و م : معنر الحدي  : 

مالالن  صالالو  افحاديالال  عالالي بيالالان صالالف  النسالال  الكامالال  الالالذي كالالان   الالذا الحالالدي 

صلر هللا لليب وساللم ينتسال  بالب مالن الجنابال    ووصالفن لائشال  بكونهالا نوف 

النبي لليب الصالة والسالم الاريب  منب التي تعا  ك   ععالب وك    والالب لليالب 

   الصالة والسالم   وصفن ذل  ب نب كان ينتس  من الجنابال  عيبالد  بنسال  يالده

يعنالالي يالالده اليمنالالر ثالالم يفالالرغ بيمينالالب   بهالالذه اليمالالين للالالر شالالمالب عينسالال  عرجالالب 

بشمالب فنب لليب الصالة والسالم كان يمس بشمالب المواضع التي ينالنه لنهالا 

يمينب   ثم بعد  ن ينس  يده  و يديب وينس  عرجب يتوض  الوضو  المعتاد    

م  ذا توضال  الوضالالو   سال  الالرجلين عيؤفر الالا بعالد  عاضال  المالالا  للالر بدنالب ثالال

المعتاد   عحنب ي فذ الما    يدف   صابعب ي فذ ما  يدف   صابعب عالي  صالو  

الشعر   فنب لليب الصالة والسالم كان ذا شعر كثي    يعني شالعر الالر س   

وكان ربما حصلن لالب لليالب الصالالة والسالالم جمال  تبلالو  لالر  نصالا   ذنيالب   

م يعنالي شالعره مالن الفلال  عيحتالاف لليب الصالة والسالم وربمالا ناد ذلال   ي ضالا

 لر  ن يروي  صو  شعره بالما    ثم يحثي لليب  و يحفن للر ر سب ثالال  

حفنان   يعني يصب لليب ثال  مران   ثم  ذا انتهي مالن  سال  شالعر ر سالب 

عحنب يفيو الما  للر جسده  عحذا انتهي ععمالم بدنالب بالنسال  يكالون باالي  سال  
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 لالالر مكالالان  فالالر يعنالالي المكالالان الالالذي كالالان الالالرجلين عيتحالالر  لالالن مكانالالب افو  

يمكالال  عيالالب مالالن  و  النسالال  ثالالم ينتاالال  بعالالد ذلالال  ينسالال  رجليالالب لليالالب الصالالالة 

 والسالم .

م : لن  الحدي  :   ثانيا

الحالالدي  عيالالب  ولالالب : عيالالدف   صالالابعب عالالي  صالالو  الشالالعر ي الماصالالود ب صالالو  

الشالالعر يعنالالي شالالعر الالالر س دون شالالعر اللحيالال    و صالالو  الشالالعر يعنالالي منابتالالب 

 ن يكون  سه  عي وصو  الما   لر المنابن    ولب : حفن للالر ر سالب  فج 

ثال  حفنان   الحفن  عي افص   ي م   اليالد مالن الشالي   مالا مالن تالراب  و 

من  يره عنفهم من  ولب : حفن  نب اسالتعم  يالده عالي ذلال  ثالال  حفنالان يعنالي 

دة للر ر سب ثال  مران   و    ذا يعني من جه  اللن  كلم  حفن بيالد واحال

 و بيدين   وعي  صلها عي اللن   ن الحفن يكون بيد  و بيدين   عباليد الواحالدة 

ياا  لب : حفن وكذل  باليدين ياالا  لالب : حفالن  عالاو المالا  الماصالود بهالا  نالا 

تعميم الجسد بالما  وسائر الجسد  صد بها  نا باي  الجسد   عسائر  نا بمعنر 

 الباي    فنب  س  ر سب  ب  ذل  .

يالال  اففيالالرة :  ولهالالا : ثالالم  تيتالالب بالمنالالدي  عالالرده   المنالالدي  الماصالالود بالالب الروا

الفر   التي ينش  بها   وتكون من  طن  و نحوه مث  المناديال  المعروعال   و 

 الفوط   و نحو ذل    عي اللن  يدف  الجميع عي اسم المندي  .

م : درج  الحدي  :   ثالثا

 يعني  لفاظب . الحدي  كما ر ين عي الصحيحين  و عي  حد ما

م : من  حكام الحدي  :   رابعا

 الحدي  د  للر صف  النس  الكام    والنس  لب صفتان :

      . وصف   جنا  .2. صف  كما                 1

وععالال  النبالالي لليالالب الصالالالة والسالالالم بمجالالرده يالالد  للالالر الكمالالا  و  مالالا الاالالدر 

و  الطهارة من المجنة من النس  الذي يحص  بب رعع الحد  افكبر وحص

ذل     ذا يحص  بامتثا  افمر الالذي  الو التطهالر لاولالب تعالالر : ي و ن كنالتم 
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م عاطهروا ي   وكذل  افمر بالنس  ياتضي التعميم    س  بدنالب وا تسال   جنبا

  يعني لمم بدنب بالما    ولهذا  ا  العلما  :  ن اييان وافحادي  دلن للر 

 الو كمالا  عالالمجنة  الو تعماليم البالدن   ن النس  منالب مالا  الو مجالنة ومنالب مالا

م رعالالع الحالالد  افكبالالر   عحنالالب  بالمالالا    عبالال ي طرياالال  لممالالن البالالدن بالمالالا  ناويالالا

يحص  الطهارة من الجناب   و من الحد  افكبالر  الد يكالون مالثالم  نال  تالننمس 

عي برك  ثم تفرف منها عتعم بدن  بالما  عهذا يكفي   ثم افتلفوا    يجب عي 

 تمضمو ويستنش   م   ا  للر   وا  .النس  المجنة  ن ي

وظالالا ر افحاديالال  دلالالن للالالر وجالالوب المضمضالال  وا ستنشالالاق عالالي الوضالالو   

فج   نب يحص  بها المبالن  عي  س  الوجالب   يعنالي مالا ظهالر منالب   ود لال  

ايي  كما ذكرنا ل   نهالا يجالب معهالا  سال  مالا حصاللن بالب المواجهال  مالن الفالم 

  و دفا  الما   لالر طالر   نفالب عالحن وافن    عحذا حص  عي النس  مضمض

 الالذا عيالالب الاالالدر المجالالنة ممالالا دلالالن لليالالب اييالال  لكالالن افحاديالال  عيهالالا افمالالر 

با ستنشاق   وافمر بالمضمض    وافمر با ستنشاق وكد عي افحادي  عه  

 ذا افمر با ستنشاق عي الوضو  وعي النس      و فجال  حصالو  الت كيالد 

 م  ن ا ستنشاق لبادة مستال  عي جذب المالا  بدفو  الما   لر طر  افن  

  لر افن  ثم نثره . 

العلما  لهم عي ذل    وا    والذي لليب مذ ب ا مالام  حمالد رحمالب هللا تعالالر 

ومالالذ ب  صالالحابب  ن المضمضالال  وا ستنشالالاق وجبالالان عالالي الطهالالارة الصالالنر  

والكبر    يعني عي الوضو  وعي النسال  عالد   الذا للالر  ن النسال  المجالنة 

لند م  و  ن يعمم البدن بالما  ويمضمو ويستنشال  فن  الذا جالن  تحصال  

بالالب المواجهالال  و الالو عالالي حكالالم الظالالا ر دون البالالاطن وجالالا  الشالالرش بحيجالالاب  و 

 بافمر بالمضمض  وا ستنشاق عي ذل  .

 ما صف  النس  الكام  : عهو الالذي ععلالب النبالي لليالب الصالالة والسالالم   و الو 

م  و ربمالا حصال   نب يبتدة عينس  يده  و م ا ليد اليمنر فنها ربما  مسن شاليئا

عيها نوش  ذر  و نحو ذلال    عينسال  اليالد اليمنالر لتطيبهالا ثالم ينالر  منهالا لليالد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 كتاب الطهارة                                                                شرح بلوغ المرام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

352 

الشما  عي  س  الفرف   عينس  عرجب بشمالب   عحذا  نتهالي مالن  سال  الفالرف 

وتنايتب مما  د لل  بب   عانب يبد  بالوضالو    ومعلالوم  نالب اين مالا حصال  لالب 

م ولكالالن يتوضالال  فجالال  رعالالع  الحالالد  افكبالالر   و نمالالا الحالالد  افكبالالر   نا  با يالالا

 التعبد  و فج  تففي  الحد  للر  ولين ف   العلم :

 مالالا  ن يكالالون وضالالوئب  وضالالو  النبالالي لليالالب الصالالالة والسالالالم  بالال  ا  تسالالا  

لتففي  الحد   و فجال  التعبالد بالذل    ولهالذا  جمعالوا للالر  ن الوضالو   بال  

يشترط   و ن النسال  يجالنة ولالو لالم يتوضال    والوضالو  يكالون النس   نب   

بعد رعع الحد  افكبر   وليس  بلب يعني لمن شا   ما  بلالب لالو توضال    نا  

م .  الحد  افكبر با يا

عحذام ناو  السن  دلن للر  نب يتوض     عالي  سال  الالرجلين يتوضال  الوضالو  

النس  بعالد  ن يتوضال   المعرو     عي  س  رجليب عحنب يؤفر ذل   لر وفر

يبد  بتعميم البدن بالما    عيبالد  بالشالعر شالعر الالر س عيالروي  صالولب  ذا كالان 

م وبعد تروي   صولب   يعني  دفا  الما   لر داف   صابعب يفاليو  شعره كثيفا

الما  للر ر سب بالي   و كثير   بحسب ما يتيسر لب بحفنان  و يصب بكال س 

و ذلال  الماصالود  ن يالروي الشالعر   و ن  و يصب بحبري   و  كثر دش  و نح

  يباي من الشعر ما مسالب المالا   ذا  نتهالي مالن ذلال  لليالب الصالالة والسالالم   

  عاو الما  للر سائر جسده .

والسن  عي ذل   ن يبتدة بالجه  اليمنر من البدن فنالب لليالب الصالالة والسالالم 

تطهالر عيبالد  كان يعجبب التاليمن عالي تنعلالب وترجلالب وعالي طهالوره   و الذا مالن ال

بالجه  اليمنر   عحذا  عاو الما  لليها و سلها  سال  الجهال  اليسالر  وكالذل  

اين عي استعما  عالي الالدش ونحالوه عحنالب يسالتعملب عالي الجهال  اليمنالر  مالا تلايالا 

 للما   و استعما  للنا    ذا  ب  اليسر  بتحاي  النس  الكام  .

المواضع التي  د   يص    ذا  س  بدنب ولمم بدنب وانتبب  لر منابنب   يعني

 ليها الما    مث  ايباط   ومث  صفا  اليد والرج  ونحو ذل   ذا تعا الد ذلال  
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عتم منب ا  تسا    يبار لليب لليب الصالة والسالم الالرجلين  يباالر الالرجالن 

 عينتا  لن مكانب ثم ينس  رجليب  ذا  و النس  الكام  .

ا افرو   و الذا معنالر الروايال   الن ميمون  رضي هللا لنها : ثم ضالرب بهال

الثاني  عمسحهما بالتراب   يعني يريد يفف  الما  اللر عيها عمسالحها بالالتراب 

 ليف    و ذا يحص  بالتفوط  و باستعما  المنادي   و الفوط  لر وفره .

وعي رواي   فر   نب  وتي بالفوط   و بالمندي  عرده وجع  ينفو الما  بيده 

  و ذا النرو منب نفو الما  باليد   مالا عيالب التشالريع لليب الصالة والسالم 

لألم  من  ن المستحب  ن   يستعملوا المنادي  بعد الوضو   و بعالد النسال    

و نما يجعلون الما  يتااطر فن الذنوب تتحان وتتااطر مع الما   و مالع  فالر 

  طر الما  كما ثبن بذل  الحدي  الصحيح .

اق   اتفالالاق العلمالالا  لالالب واجالالب واحالالد و الالو تعمالاليم الحكالالم الثالالاني : النسالال  با تفالال

البدن بالما    وافتلفوا عي المضمضال  وا ستنشالاق للالر نحالو مالا ذكالرن لال  

م عالالي النسالال  لالاليس مالالن  وكالالذل  اتفاالالوا للالالر  ن المالالو ة والترتيالالب لالاليس شالالرطا

واجبان النس  بفال  الوضو  علو لم يرتب  و لم يوالي عحن لب ذل  با تفاق 

دنب  ب  ايفر    س  الرجلين  ب  نصال  بدنالب افسالف    يعني  س  بعو ب

 ب  ثم نص  بدنب افللر ثم ر سب  دم البعو للالر الالبعو   الذا كلالب سالائو 

فنب   يشترط عيب الترتيب   كيفما عع  عحن ذل  مجالنة والمالوا ة كالذل  علالب 

 ن يفرق بين  لضا  النس  مث  ما ذكرن ل  عيمالا سالل  ينسال  شالعر ر سالب 

وينس  باي  بدنب بعد لدة سالان     يشترط المو ة عالي ذلال  علالب اين مثالم 

 ن يفرق بعو افجنا  لالن بعالو ولاليس مثال  الوضالو  عالي  يجالاب المالو ة 

 فنب ما د  لليها دلي  لهذا اتف  العلما  للر لدم وجوبها .

 

. ولالن  م ساللم  رضالي هللا لنهالا  الالن :  لالن يالا رسالو  هللا  نالي امالالر ة  109

  ع ناضب لنس  الجناب    وعي رواي  : والحيض  ا   ا  :   شد شعر ر سي

 ي      نما يكفي   ن تحثي للر ر س  ثال  حثيان ي . رواه مسلم .
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 ا  رحمب هللا : ولن  م سلم  رضي هللا لنها  الن :  لن يالا رسالو  هللا  نالي 

امر ة  شد شعر ر سي  ع ناضب لنس  الجناب    وعي رواي  : والحيض   الا  : 

      نما يكفي   ن تحثي للر ر س  ثال  حثيان ي . رواه مسلم . ي

 

  و  : معنر الحدي  :     

 ن  م سالاللم  سالال لن النبالالي لليالالب الصالالالة والسالالالم لالالن حالهالالا و الالي  نهالالا تعمالال  

ر سها لماي  وتجعلب ضفائر ليكون  سه  لها وابعد لالن كثالرة معانالاة الشالعر 

ا جناب  عه  يجب لليها  ذا  رادن بالتمشيط والترج  ونحو ذل    عيحص  له

 ن تنتس   ن تف  الشالعر  م   ا  ذا  رادن  ن تنتسال  مالن الجنابال   ال  يجالب 

لليهالالا  ن تفالال  الشالالعر ا عالالالنبي لليالالب الصالالالة والسالالالم  الالا  لهالالا ي      يجالالب 

للي  ذل    و نما يكفي   ن تحثي للر ر سال  ثالال  حثيالان ي فن الماصالود 

الشالالعر ومالالس الجلالالد و مالالس البشالالرة  و مالالا مالالا  مالالن النسالال   نالالا ترويالال   صالالو 

استرس  من الشعر عحنب   يجب  ن ينس    عالحذا  سال  الظالا ر وروي  صال  

 الشعر يكفي لن  س  العماي  والضفائر الطويل  .

 ثانيا : لن  الحدي  :

 ولها ي  شد شعر ر سي ي  ذا يشم   نها تجع  شعر ا ضفائر    دائر يعني 

تجع  شعر ا جميعا بطريا  حتر   يتفالرق  ولهالا ي لمائ  ويشم   يضا  نها 

 ع ناضب ا ي  ناضب يعني  ح  ما  د لادتب  ب  عهي شدن  ب  عناضالب بجعلالب 

للر  يئتب المعتادة    ولب لليب الصالة والسالم ي ثال  حثيان ي عيها البحال  

اللي مر معنا عيما سب  عي الحفنان   و ن الثال  حثيان  د تكالون بيالد واحالدة 

 د تكون باليدين جميعا .و 

 ثالثا : درج  الحدي  :

الحدي  ذكر ل   نب رواه مسلم   عهو صحيح بتصحيح مسلم لب   لكن العلما  

بحثالالالوا عالالالي نيالالالادة  الالالذه الروايالالال    ي وللحيضالالال  ي  الالالا  وعالالالي روايالالال          ي 
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يضالالال  ي  والصالالالحيح  ن  الالالذه اللفظالالال  شالالالاذة وليسالالالن  يضالالال  ي   و  ي وللحة وللح 

حدي  صحيح بدونها و ن السؤا  كان لناو الشالعر لنسال  بصحيح    و ن ال

الجنابالال    للحيضالال    و مالالا الحيضالال  عفالالي  حاديالال   فالالر مالالا يالالد  للالالر  يجالالاب 

ناالالو الشالالعر للحالاليو   وذلالال  فن الحالاليو  نمالالا يالال تي  ليالال  عالالي الشالالهر مالالرة 

ولالالاليس مثالالال  الجنابالالال  متكالالالررا   و ن كالالالان الجميالالالع يشالالالتر    يعنالالالي الحالالاليو 

 بر لكن يفتل  الحكم من جه  ناو الشعر للمر ة والجناب  عي  نها حد   ك

 رابعا : من  حكام الحدي  :

د  الحدي  للر  يجاب  سال  شالعر الالر س بالنسال    و ن  الذا الحكالم متعلال  

بما لل   و بما نبن للالر الجلالد مالن الشالعر  مالا المسترسال  للمالر ة عحنالب يكفالي 

لمالر ة لاليس  س  ظا ره دون باطنب و الذا مالن جهال  ا جالنا    لكالن  ذا كالان ا

لليهالالا مشالالا  عافعضالال  لهالالا  ن تنسالال  جميالالع الشالالعر وذلالال  فنالالب لليالالب الصالالالة 

والسالم ذكر الادر المجالنة باولالب ي  نمالا يكفيال   ن تحثالي للالر ر سال  ثالال  

حثيالالان ي   والكفايالال  الماصالالود منهالالا الكفايالال  عالالي تحصالالي  رعالالع الحالالد  افكبالالر 

 بالادر المجنة .

 ذا شدن شعر ر سها  ب  الجناب   نهاالثاني : د  الحدي  للر  ن المر ة  

تترف  بذل    لكنها  ن شدن الشعر بعد الجناب  عهال  يجنئهالا ا كتفالا  بهالذا 

 م سلم  عاالن :  ني امر ة  شالد  الصالة والسالم لليب النبيالنس  ا    س لن 

شعر ر سي  ع ناضب لنس  الجناب  ا يعني  ن شد ا كان  ب  حصالو  الحالد  

باولالب    ي  نمالا  والسالالم الصالالة لليالبا ر اللفالظ ع جابهالا لها كمالا د  لليالب ظال

يكفي   ن تحثي للي ر س  ثال  حثيان ي      للمر ة  ن تشالد شالعر ر سالها 

بعد  ن تجنب ا يعني بكالون شالعر ا طويال    تريالد  ن تنسال  جميالع الشالعر   

 عتنطي   تل   كثره    و تعملب    و نحو ذل     و تجع  عيب 

د  و نحالوه   عهال  لهالا ذلال   م   ا العلمالا  لهالم عالي ذلال  بعو مالا يمسالكب حديال

  و ن .
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الصحيح  ن لها  ن تفعال  ذلال  سالوا   كالان  بال  الجنابال   و بعالد الجنابال  الحكالم 

واحالالد وذلالال  فن التالالرفي  لالاليس متعلاالالا بهيئالال  الشالالد و  بو الالن الشالالد   و نمالالا 

حالين  متعل  بحصو  الشعر حين ا  تسا  للر  ذا الهيئ    عالشعر  ذا كالان

ا  تسا  مجمولا معمالو  مظفالرا    و مالا شالابب ذلال    عحنالب يكفالي المالر ة  ن 

 تحثي للر ر سها ثال  حثيان .

ي يكفيالال   ن تحثالالي للالالر ر سالال  ثالالال   والسالالالم الصالالالة لليالالبالثالالال  :  ولالالب 

حثيان ي ليس الماصود منها العالدد و نمالا الماصالود مالا يحصال  بالب الياالين عالي 

المر ة المالصال  لجلالد ر سالها  الذا يجالب  ن يعمالم  تعميم الشعر بالما    عشعر

بالمالالا    و ن تالالرو   صالالولب   تالالرو   صالالولب و ن ينسالال  جميعالالا    ن ينسالال  

جميعالب    مالالا المسترسالال  البالالا ي عهالالذا الالذي  نالالب يكفالالي عيالالب الظالالا ر  و   يجالالب 

 سلب    ما الملتص  بالر س يعني جلدا عهذا  بالد مالن تعميمالب بالمالا  وترويال  

س  الظا ر مث  الحا    حا  الرج  و ير ذل    عالحذا  ولالب  صو  الشعر و 

ي يكفيالال   ن تحثالالي للالالر ر سالال  ثالالال  حثيالالان لالاليس الماصالالود منالالب حصالالو  

الحثيالالان دون تعمالاليم الالالر س والشالالعر بالمالالا     نمالالا الماصالالود التعمالاليم   عاالالد 

 يحص   ذا التعميم ب    ش  و و  ن يحثي ثال  حثيان .

 العلم باولب ي وللحيض  ي للر  ن الحيوالحكم اففير   استد  بعو     

لب حكالم الجنابال  عالي  الذا وذلال  لصالح   الذه الروايال  لنالده    الذه النيالادة   ثالم 

 يضالالا فن الجنابالال  والحالاليو يجتمعالالان عالالي  ن كالالال مالالن  مالالا حالالد   كبالالر عالالي 

الشرش و  عرق بين  ذا و ذا من جه  رععب   عيرعالع   ترعالع الجنابال  ويرعالع 

  تسالالا     الالذا يعنالالي  ن  حكالالام الجنابالال  و حكالالام حكالالم الحالاليو عالالي المالالر ة با

 الحيو واحد عي ذل  عيكفي لدم الناو   عيكفي النس  بدون ناو الشعر .

 الاو  الثاني : و و الصحيح  ن الجناب  تفتل  لن الحيض  عي ذل  لثبون 

 افدل  بالتفري  بينهما ولضع   ذه النيادة .
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 الا  رسالو  هللا صاللر هللا لليالب ولن لائش  رضالي هللا لنهالا  الالن :  0 110

وسلم : ي  ني    ح  المسجد لحالائو و  جنالب ي . رواه  بالو داود وصالححب 

 ابن فنيم  .

 الالا  : ولالالن لائشالال  رضالالي هللا لنهالالا  الالالن :  الالا  رسالالو  هللا صالاللر هللا لليالالب 

وسلم : ي  ني    ح  المسجد لحالائو و  جنالب ي . رواه  بالو داود وصالححب 

 ابن فنيم  .

 عنر الحدي  : و م : م

النبي لليب الصالة والسالم لم يبح ولم يجع  المك  عي المسجد حالم   للمر ة 

الحائو و  للجنب من الرجا  والنسا  و ن  نا نهر لنب الجنب ونهالر لنالب 

الحائو باولب ي    حلب ي  ذا يعني  نب الماام عيب والمك  عيب ليس حال م ب  

 حرام للر الحائو وللر الجنب .

م : لن  الحدي  : ث  انيا

 ولب ي    ح  ي بال   بلهالا  ولالب ي  نالي ي  الذه للت كيالد   عمالع  ولالب    حال   كالد 

الكالم باستعما  كلم   ن و ي حر  للتوكيد   عحذا  ريالد توكيالد الكالالم وبيالان 

 نب مؤكد لند  ائلب   ويراد تنبيب المتحد   ليب بهذا الكالالم   يؤكالد بال ن يننلالب 

للشي     و مننل  المتردد عي الشي   و الشا  عيب عيؤكالد لالب لب مننل  المنكر 

 بهذا لتبيين لظم ما سي تي .

 ولالالب ي    حالال  ي كلمالال  حالالال  و حالال     الالذه ممالالا جالالا  عالالي الشالالرش عالالي  لفالالاظ 

متعددة ومثلها لفظ الجوان   و ذه تسالتعم  عالي شاليئين   يعنالي عالي النصالو  

 وكذل  عي كالم العلما  .

 ري  ما بين المباح و ير المباح   الحال  والحرام .افمر افو  : عي التف

 والثاني : عي التفري  ما بين المجنة و ير المجنة .

 عياا   ذا الشي  حال    بمعني  نب  ير حرام   وياا   ذا الشي  حال   و 

مباح   بمعني  نب مجنة   يباح كذا يعني يجنة كذا   يحال  لالب  ن يفعال  كالذا 

 ا .يعني يجنئب  ن يفع  كذ
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 ولب ي المسجد ي الماصود منب  نالا المسالجد المعالد للصالالة   المسالاجد المبنيال  

لالالذل  المفتصالال  بالالب   ولالاليس الماصالالود المسالالجد الالالذي يكالالون عالالي بيالالن ا نسالالان  

يعين المكان الذي بعده لسجوده  و يعده للصالة   فن البيون  د يكون بعالو 

م النالالاس لنالالده سالالع  عالالي بيتالالب عيجعالال   رعالال  مالالثالم  و يجعالال  م م مفصوصالالا كانالالا

للصالة لمن  راد  ن يصلي   بتعا ده بالطهارة   بتعا ده بالنظاع  ويكون عيالب 

م ونحو ذل  .  مثالم مصحفا

مث  المر ة يكون لها مسجد عي بيتها   يعني يكون لها مكان معرو   تصاللي 

 عيب ونحو ذل  .

اجد الماصود  نا ي  ني    ح  المسجد ي يعني المسجد المعرو    ليس المس

م عي ذل  المصلر   كما سالي تي عالي افحكالام  التي عي البيون   و  يدف   يضا

يعني لفظ المسالجد  يالر لفالظ المكالان الالذي يصاللر عيالب عالي الشالرش وكالذل  عالي 

 اللن  .

 لليالبد ل  مسجد عي اللن  : تصدق للر المكالان المعالد للسالجود   ولهالذا  الا  

ي يعني  نهالا  لالدن   و  ي جعلن لي افرو مسجدام وطهورام  الصالة والسالم

م يصلح للسجود .  جعلن مكانا

 عحذام كلم  مسجد عي اللن  معنا ا المكان الذي يسجد لليب    ي مكان تسجد

 لليب صار مسجدام   و ما عي الشرش عف  بب المسجد المعرو  .

م : درج  الحدي  :  ثالثا

 الحدي  رواه  بو داود وصححب  بن فنيم  و و صحيح .

م : من   حكام الحدي   : رابعا

الحدي   و البيان لاو  هللا ج  ولال ي ي يهالا الالذين  ومنالوا   تاربالوا الصالالة 

م    لابري سبي  حتالر تنتساللوا  و نتم سكار  حتر تعلموا ما تاولون و  جنبا

 ي . و ولب ج  ولال ي   تاربوا الصالة و نتم سكار  ي  .

م    لالالابري سالالبي   ي و  جنبالالا ي يعنالالي   تاربالالوا الصالالالة حالالال  كالالو نكم جنبالالا

ومعلالالوم  ن الصالالالة   تكالالون لعالالابر السالالبي    الصالالالة  بالالد عيهالالا مالالن الفشالالوش 
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و بد عيها من الو و  بين يدي هللا ج  ولال علمالا  الا  ي    لالابري سالبي  ي 

د  للر  ن المراد موضع الصالة   الصالة نفسها   عالحذام عالي اييال          ي 

م سكار  ي  ذا الماصود منب الصالالة نفسالها   و ولالب ي   تاربوا الصالة و نت

م    لابري سبي  الماصود موضع الصالة بد لال   ولالب ي    لالابري  و  جنبا

 سبي  ي .

ي  نالي   احال  المسالجد لحالائو و  جنالب ي  والسالالم الصالالة لليالبعلهذا  الا  

م    لابري سبي  ي والجنب ليس  ن يكون عالي  موضالع لاولب تعالر ي و  جنبا

 الصالة     ن يكون لابر سبي  .

عحذام دلن ايي  ود  الحدي  للر تحالريم المكال  عالي مواضالع الصالالة   و الي 

المسالالاجد المعالالدة لالالذل    و ن  الالذا لالاليس بحالالال  للحالالائو  ن تالالدف  المسالالجد  

وليس بحال  للجنب  ن يدف  المسالجد ويمكال  عيالب    يعنالي  ن يطيال  المكال  

 انا  الدين .عيب   سوا   كانا  ائمين  و ك

الثاني : د  الحدي  للالر  ن الجنالب لالب  ن يعبالر المسالجد   وكالذل  دلالن لالدة 

 حادي  للر ذل    وافتل  العلما     يجب للر من  راد لبور المسجد  و 

المك  عيب من الجناب   ال  يجالب لليالب الوضالو    و الذا مبنالي للالر افالتالعهم 

م  م   ا  عي اص  المس ل  و ي    يجون للجنب  ن يمك  عالي ال مسالجد مطلاالا

 للر   وا  : 

م عالي  ن الجنالب يحالرم لليالب المكال  عالي  الاو  افو  :  و مالا  الدمناه لال  سالاباا

 المسجد بد ل  ايي  والحدي  .

والاو  الثاني :  ن الجنب لب  ن يمكال  عالي المسالجد   فن الصالحاب  رضالوان 

م وربمالال ا كالالانوا هللا للالاليهم كالالان مالالنهم مالالن يسالالكن المسالالجد وكالالان  كثالالر م شالالبابا

يحتلمون   علو كان ذل  حراما مطلاالا فمالروا  ن   يمكثالوا عالي المسالجد و نالب 

 من احتلم وجب لليب  ن يفرف عورا .

 و ذا  و الاو  الثاني و و  ن المسجد   ب س  ن يدفلب الجنب ويمك  عيب 
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والاالالو  الثالالال  :  ن الجنالالب لالالب  ن يمكالال  عالالي المسالالجد بشالالرط الوضالالو    عالالحذا 

مك     ما مع لدم الوضو  عالحدي  د  للالر التحالريم  و الذا توض  علب  ن ي

الاو  جا  لن لدد من الصحاب  رضوان هللا لليهم ولم  بب لدد منهم و و 

   رب اف وا    يعني من جه  الجمع ما بين افدل  .

لكن د ل  ايي  عيما ذكرن للر  ن الجنب ليس لب  ن يدف     لابرام للسبي  

حتياط ع نب ولو توض  ا نسان عحن تركب المك  عي المسالجد ولهذا من جه  ا 

 و افحوط لب امتثا م لاو  هللا جال  ولالال ي و  جنبالا    لالابري سالبي  ي و  

 ش   ن الماك  ليس بعابر سبي    والوضو  يفف  لكنب   يني  الحكم .

  ما من جه  العبور عحنالب الظالا ر   بال  الصالحيح  الو  لامال    ال  العلالم  نالب  

يشترط لب طهالارة   وكالذل  الحالائو   عالحن الحالائو   يحال  لهالا المكال  عالي 

 المسجد   و   لها العبور عي ذل  ا .

الصواب  نها لها  ن تعبر  ذا تحفظن من  ن يصيب المسالجد بعالو  ثالر الالدم 

 الا  لعائشال  مالرة :  الصالة والسالم لليب النبي ونحو ذل    يعني النجاس    و

االالن : يالا رسالو  هللا  نالي حالائو   عاالا  ي  ن حيضالت  ي ناوليني الُفمرة ي ع

ليسن عي يد  ي فنها كانن  ريب  من المكان   وكونها حائو   يعني  ن   

 تدف  بعو البدن .

ووجب التعلي  من الحدي   ن اليد لما كانن ليسن موضع حيو عد  للر  ن 

لبالالورا دفالالو  المسالالجد عيالالب  مالالن مالالن تلويالال  المسالالجد و نالالب لالاليس مكثالالا عيالالب و  

  يضا و نما  و مناول  .

م   يحالال  لهالالا المكالال  عالالي المسالالجد   ولهالالذا ناالالو  : الصالالحيح  ن الحالالائو  يضالالا

ولكن  ن احتاجن  لر المرور عتمر وليسن مث  الجنب فنب  الد يففال  الحكالم 

 عي حاها بالوضو  .
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 هللا صلر. ولنها رضي هللا لنها  الن : ي كنن ا تس   نا ورسو  هللا  111

من  نا  واحد تفتلال   يالدينا عيالب مالن الجنابال  ي متفال  لليالب   وناد  لليب وسلم

 ابن حبان ي وتلتاي  يدينا ي 

 صاللر ا  :   ولنها رضي هللا لنهالا  الالن : ي كنالن ا تسال   نالا ورسالو  هللا 

مالن  نالا  واحالد تفتلال   يالدينا عيالب مالن الجنابال  ي متفال  لليالب   لليالب وساللم  هللا

 وناد ابن حبان ي وتلتاي ي

 

 : معنر الحدي  :   و م 

كان  و ونوجب ينتسالن من  نا  واحالد    الذا  الصالة والسالم لليب النبي ن 

ينتر  و ذا ينتر    حتر ينتسال من الجناب    وربما فجال  لالدم ا ضالا ة 

 نها تلتاي افيدي عي ا نا    عي ا نا  الواحد   تلتاالي يالد المالر ة ويالد الرجال  

ويد   لب   ويد   لب تلتاي عي ا نا    و ذا  م الصالة والسال لليب النبييعني 

   يؤثر ب  يتمان النس  .

م : لن  الحدي  :   ثانيا

 ولها ي تفتل   يدينا عيب ي يعني تتفال      و مرة و نا مرة    و ينر  ثالم 

 نا   ر  وربمالا حصال  ا لتاالا  كمالا  الا    لكالن كلمال  ي تفتلال   يالدينا عيالب ي 

 يعني  و مرة و نا مرة .

م : درج  الحدي  :  ثالثا

 الحدي  كما ذكر متف  للر صحتب .

م : من  حكام الحدي  :   رابعا

افو  : الحدي  د  للر  ن الرجال  والمالر ة   يعنالي الرجال  ونوجالب لهمالا  ن 

 ينتسال جميعا و ن العورة تحفظ    من     المر   و ما ملكن يمينب .

م   الصالالالة لليالالبب  لالالب   فنالالب  الثالالاني : د  الحالالدي  للالالر  ن الرجالال  يكالالون رعياالالا

كالالان يفعالال  ذلالال  مالالع لائشالال    ومعلالالوم  ن المالالر ة لالالو تالال فرن الرجالال  والسالالالم 

يحتاف  لر الفروف  لر الصالة   ويحتاف  لر الفروف  لالر النالاس ف راضالب 
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 لليالالب النباليعا تسالالب  بال   الو افولالر  و  الو افظهالالر مالن جهال  العمال    لكالن 

ورلايتالالب لعائشالال  رضالالي هللا لنهالالا   لشالالدة حسالالن معاشالالرتب  الصالالالة والسالالالم 

  بال  تنتسال  معالب  الي  والسالالم الصالالة لليالبونحو ذل    كالان ينتسال  معهالا 

 . والسالم الصالة لليبويفتلفان للر  نا  واحد 

م للالر مالا سالب  الكالالم لليالب مالن  ن المالر ة   تفلالو  الثال  : د  الحدي   يضالا

م لليب عي حالدي  نهالر  ن بحنا  بما   لي  لتتطهر بب من الحد    وسب  الكال

يتوض  الرج  بفض  طهور المالر ة   ونهالر المالر ة  ن تتوضال  بفضال  طهالور 

الرج    و مر  ن ينترعا جميعا   وللر حالدي  ميمونال   يضالا الالذي بعالده  نالب 

ينتسال  بفضال  ميمونال    عهالذا الحالدي  يالد   الصالالة والسالالم  لليب النبيكان 

ي    و ذا احتاجن  ن تنتس  تكالون مالع لمن  ا   ن المر ة   تفتلي بالما  الال

 الرج  و  يت فر الرج  لنها .

و ما  ولب عيما سب  يعنالي مالن الحالدي  نهالي الرجال   ن ينتسال  بفضال  طهالور 

المر ة والمر ة  ن تنتس  بفض  طهالور الرجال    عالحن  حالد ما ثبالن بالب الحكالم 

 بفضالال  ميمونالال    والثالالاني  يضالالا الصالالالة والسالالالم  لليالالب النبالاليو الالو ا تسالالا  

 ا تسا  المر ة بفض  الرج  لب الحكم نفسب .

 

  صلر. ولن  بي  ريرة رضي هللا لنب  ا  :  ا  رسو  هللا  112

 : ي   ن تحن ك  شعرة جناب  عا سلوا الشعر و ناوا البشر ي  لليب وسلم هللا

 رواه  بو داود والترمذي وضعفاه .

 

 مجهو  . . وفحمد لن لائش  رضي هللا لنها نحوه   وعيب راو   113

 صاللر ا  رحمب هللا : ولن  بي  ريرة رضي هللا لنب  الا  :  الا  رسالو  هللا 

: ي  ن تحن ك  شعرة جناب  عا تسلوا الشعر و ناوا البشر ي .   لليب وسلم هللا

 رواه  بو داود والترمذي وضعفاه . ...  لر  فره .
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  و م : معنر الحدي  : 

الجنابالال  حكالالم   والحكالالم يعالالم البالالدن   ن الجنابالال  تصالاليب كالال   جالالنا  البالالدن فن 

م للبشرة عحن حكم الجناب  تحن ك  شعرة   ولهذا  ا  ي  والشعر لما كان منطيا

 ن تحن ك  شعرة جناب  ي فن الجناب  حكم يعم البدن  ذا حص  ما ياتضيب   

علهذا  مر بتطهير ك  البالدن ورعالع حكالم الجنابال  لالن كال  البالدن  رعالع الحالد  

الصالالالة  لليالالب سالال  الشالالعر عالالي جميالالع  جالالنا  البالالدن و مالالرافكبالالر    مالالر  ن ين

 ن تعمم البشرة بالما  و ن يسبو النس    يعني للر جميع المواضالع  والسالم

   عاا  ي و ناوا ي يعني البشرة تنار  ناا م وتعمم بالما  .

م : لن  الحدي  :   ثانيا

الالع ر   الالعرو ي    ويجالالون  ن تاالالو  ي ش  ي عهالالو  كلمالال  ي شالالعر ي يجالالون  ن تاالالو  ي ش 

ش ع رو يعني با سكان عع  وعع    و ذه كثيالرة عالي اللنال  عيمالا كالان للالر ونن 

الرو    ر    ون ه  رو وش اله  ع    وش اله  عو وس الم  عع   نب يجون عيالب ععال و وععال     مثال  س الم 

الالرا ي عالالي  الالرا ي عالالي  الالرا ة نالالاعع   ي وعجرنالالا ن ه  الالر  . ي وعجرنالالا فاللهمالالا ن ه  ون ه 

 ن لاصم . را ة لاصم  و عي رواي  حف  ل

عاولب ي ش ع رو ي وش ع ر  ي    ما صحيحان    نا ترجح رواي  الش الع ر   و ضالبط 

الشعر بفتحتين   فج  مناسبتها للبشر ي عا سلوا الشعر و ناوا البشالر ي     ي 

 ناوا ي معني  ولب اناوا   من ا ناا    وا ناا   و ا سباغ والتعميم وحاياتالب 

يعني مالن الناايال  ويعنالي مالن حيال  ا شالتااق   و حصو  الشي  للر تمامب  

افكبر   كلها تشتر  عي حصو  الشي  للر تمامب  و حصو  الشي  المهالم 

 و الالذي يهالتم لالالب   ي البشالر ي جمالالع بشالرة   والبشالالرة  الي كالال  ظالا ر البالالدن   

و ي  ن كانن عي  صاللها مفتصال  بمالا ظهالر مالن الوجالب واليالدين   لكنهالا عالي 

دن   وسالالمين البشالالرة بشالالرة لحصالالو  البشالالر عيهالالا اللنالال  لامالال  لكالال   جالالنا  البالال

والسرور حير تلار الفبر المفرح تتنيالر البشالرة   يعنالي يحصال  عيهالا  نالس   

م  يحص  عيها ظهور السالرور بالالفبر   عايال  لهالا بشالرة  وسالمي ا نسالان  يضالا

 بشر ي بشرا سويا ي فنب متمين بظهور بشرتب فال  
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 ليس بظا ر . سائر الحيوانان عحنها منطاة  و  ن جلد ا

 ثالثا : درج  الحدي  : 

الحدي  بجميع رواياتب ضعي    و  يصح   وبعو   ال  العلالم حسالنب فجال  

مجي  شوا د لب  و  نب من طرق مفتلف    والحاعظ  شار  لر ذلال  باولالب عالي 

رواي   بي  ريرة : رواه  بو داود والترمالذي وضالعفاه   و الا  : وفحمالد لالن 

 ه وعيب راو  مجهو  .لائش  رضي هللا لنها نحو

عك نالالب ياالالو   ن  الالذه الروايالال  تشالالهد للروايالال  اففالالر    و الالذا حجالال  مالالن حسالالنب  

 و ذا يعني  ن تحسينب  ريب   لكن افسانيد   تاوم الحج  لها منفردة .

 رابعا : من  حكام الحدي  :

 ولب ي  ن تحن ك  شعرة جنابال  ي  الذا يالد  للالر  ن الجنابال  حكالم يعالم البالدن  

الجنابالال  متعلاالال  بالبشالالرة التالالي تحتالالب وليسالالن متعلاالال  بالشالالعر نفسالالب   و ن الشالالعر

لاولب ي  ن تحن ك  شعرة جناب  ي و يجاب  س  الشعر   ومن  يجالاب مالا   

يتم الواجب    بب   ولهالذا  مالر بعالده باولالب ي عا ساللوا الشالعر و ناالوا البشالر ي 

 الي حكالم  لكالن عنس  الشعر   فنب تحلب الجنابال    الجنابال   نمالا تحال  البالدن و

يجالالب  سالال  مالالا تحالالن الشالالعر   ومعلالالوم  ن الياالالين بنسالال  مالالا تحالالن الشالالعر   

يحص     بنس  الشعر نفسب ليحص  الياين بحصو  ا ناالا  والنسال  لجميالع 

  جنا  البدن .

ولهذا لاب لليب الصالة والسالم باولب ي عا سلوا الشعر ي   للالر  ولالب ي  ن 

مر عي  ولب ي عا سلوا الشعر ي  و  مر تحن ك  شعره جناب  ي  ذا  عيكون اف

من باب  ن ما   يتم الواجالب    بالب عهالو واجالب   لهالذا عالي المالر ة كمالا سالب  

الكالم لليب   المالر ة عالي شالعر ا المسترسال   و الشالعر الالذي شالدتب لمايال   و 

ظفائر ع نب   يجب لليها  ن تناضب فن الماصالود  سال  الشالعر الالذي بنساللب 

  لر البشرة والبا ي ليس كذل  .الياين بوصو  الما  

الحكالالم الثالالاني :  ولالالب ي عا سالاللوا الشالالعر ي  الالذا للالالر الواجالالب عهالالو واجالالب  ن 

تنس  جميع الشعور عي البالدن الظالا رة والباطنال    اللحيال  مالثالم الكثيفال  يجالب 
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 س  الظا ر والباطن مث  شعر الر س و  يكتفي بظا ر ا عالي النسال  للالر 

سان عانب يجب لليب  ن يتعا د ا فمر النبالي الصحيح وكذل  سائر شعور ا ن

م  نالب لاليس  والسالم الصالة لليب بذل  باولالب ي عا ساللوا الشالعر ي ثالم بالين  يضالا

 س  الشعر عاط بال   بالد مالن  ناالا  البشالر عاالا  ي و ناالوا البشالر ي يعنالي  بالد 

تنس  الشعر وتتيان  نالب وصال   لالر دافلالب  لالر مماسال  البشالرة   و الذا الحكالم 

 وذل  لظهور افمر و ذا افمر متعل  بالعبادة . للر الوجوب

الثال  واففير :  ن ثم  سؤا  مالر للالر مالن بعالو اففالوة و الو سالؤا  جيالد 

ربما يحتاف الكثير  لالر معرعال  الجالواب لنالب و الو فنالب لالم يمالر معنالا  حاديال  

كثيرة ناو   نها ضعيف   و  سناده ضعي   و  الذه اللفظال  ليسالن بصالحيح   و 

لو    ثم نفص  افحكام المستفادة من  الذا الحالدي    علالم   ال  شاذة  و  ذا مع

 العلم يصنعون ذل  من  و  النمان  لر نماننا الحاضر ا

الجالالواب لالالن  الالذا السالالؤا  :  ن   الال  العلالالم يالالذكرون افحكالالام المسالالتفادة مالالن 

م الصالحيح  والضالعيف  فنهالا مكتوبال  لالن النبالي   الصالالة لليالبافحادي  جميعا

م لنالالد بعالالو   الال  العلالالم فن   والحالالدي   والسالالالم الضالالعي   الالد يكالالون صالالحيحا

العلما   لني افئم  والفاها  مفتلفون عي لدد من  سباب ضع  الحدي     

  يحت  بالحدي  معها  م   ا مث  ا رسا       يحت  بالحدي  المرسال   م 

 يحت  بب ا

ان عمالالثالم لنالالد  بالالي حنيفالال  رحمالالب هللا الحالالدي  المرسالال   وثالال  مالالن المسالالند  ذا كالال

المرسالال  لالالب مالالن التالالابعين العلمالالا  المعالالروعين عياولالالون :  نالالب لالالن ياالالو  :  الالا  

رسو  هللا صلر هللا لليب وسلم و و تابعي  مام    و الد ثبالن لنالده ذلال  فنالب 

بالجنم دون ياالين منالب بالذل    لالذل   والسالم الصالة لليب  ينسب ش  للنبي 

  واحتجالالوا بالالب رجحالالوا المرسالال  للالالر  يالالره  و للالالر اف الال  صالالححوا المرسالال

ا مام الشاععي  يضا يحالت  بالمرسال   ذا جالا  مالن طريال  وفالر مرسالال ونحالو 

ذل  ياويب ا مام  حمد يحت  بالمرس   ذا لم يكن عي الباب ما يدععب   وكالذل  

 يحت  بالحدي  الضعي   ذا لم يكن عي الباب ما يدععب .
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لعلمالا  السالاباين  ذام عا حتجاف بالحدي  الضعي  للر المسائ  الفاهي  ديالدن ا

ك  بحسب حالب وطريا  ا مام  حمد المعروع  لنب و ي   رب الطرق يعنالي 

طرق افئم  عي ذل     ي  نب ياو  : الحدي  الضعي   ذا لالورو بحالدي  

صحيح عحنب   ياب     و كان عي معارض  للارون  و عالي التفالرد  و نحالو ذلال  

لاليس عالي البالاب مالا يدععالب لاليس  عانب   ياب   ما  ذا ت يد الحدي  الضعي  ب نب

عي الباب    و و   عانب ياو  : الحدي  ضعي  فيرام و حب  لالر مالن الالر ي 

م  ذا ت يالالالد الحالالالدي     يعنالالالي مالالالن ا جتهالالالاد  و مالالالن الايالالالاس  و نحالالالو ذلالالال   يضالالالا

الضعي  بالعم    ع نب يحت  بالحدي  الضعي   فج   ن العم  لليب   لم  

  لم  الفلفا  لليب   يعني لمال  النالاس عالي      المدين    لم  العلما  لليب

 نمن الفالع  لليب .

عحذا ت يالد الحالدي  الضالعي  بالعمال  عحنالب يعمال  بالب ويحالت  بالب   وثالم نصالو  

 كبيرة لند افئم  عي  ذا الش ن عي  حادي  كثيرة .

م  د تكون الرواي  الموجالودة عالي كتالاب    نالا نبحال  اين لالن سالبب ذكالر   يضا

دي  ضعي    يعني لاليش ناالو     الذا الحالدي  يسالتفاد افحكام متفرل  لن ح

منب كذا وكالذا    ن  الذا يحالرم    ن  الذا يجالون    ن  الذا يسالتحب   والحالدي  

 ضعي    نذكر افسباب .

م :  من افسباب  يضا

 ن الحالالدي   الالد يكالالون لنالالدنا  و عالالي  الالذا الكتالالاب مالالن طالالرق ضالالعيف  لكالالن يالال تي 

الم الذي شرح الحالدي   عالحذا باح    وي تي شوا د  فر  لم تكن عي ذ ن الع

 متنالالع لالالن شالالرح الحالالدي  فجالال   ن الحالالدي  لنالالده   يصالاللح لالحتجالالاف فنالالب 

 يفون عاهب وللمب للر من يصحح الحدي    وليس من الفاها  والعلما  .

ومعلالالوم  ن كثيالالرين ممالالا يعتنالالون بصالالنع  الحالالدي  كالالالتفري  وتتبالالع الروايالالان 

كثالر عالي افنمنال  المتال فرة لاليس ومعرع  الجرح والتعدي     ن كثيرين بال  اف

لنالالد م مالالن الفاالالب   عاالالب الحالالدي    ومالالن معرعالال  افصالالو    ومعرعالال  الاوالالالد 
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الشالرلي    بال  معرعالال   حكالام الاالالرون   ود  ن افصالو  للالالر افحكالام   مالالا 

 لند العلما  والفاها  من ذل  .

لهذا يشرح الحدي  ربما يال تي  حالد ويصالحح الروايال   و لنالد شالوا د  و نحالو 

    عتكون الفائدة الموجودة   ورب مبلو عاب  لر من  و  عاب منب    و رب ذل

 مبلو للعلم  لر من  و     منب    و  لر من  و  للر منب .

 ا  : ي نظر هللا  مر م سمع  والسالم الصالة لليبو د ثبن عي السنن  ن النبي 

ني  ولالر لاالتي عولا ا ع دا ا كما سمعها   عرب سامع  ولر من مبلو ي يع

 لب من المبلو .

عحذام شرح افحادي   ذا موجالود   تجالده عالي كتالب   ال  العلالم جميعالا   يشالرح 

افحادي  ويبين ما عيب من افحكام   عحذا كان الحالدي  لنالد العالالم الالذي بعالده 

ليس بحج  عيكون استفاد معنر الحدي    و ذا كان معب حج  يكون  يضا  فذ 

  و الالذه  شالالارة يسالاليرة لسالالبب شالالرح العلمالالا   بافحكالالام ونحالالو ذلالال  مالالن الفوائالالد

فحادي   د ير  العالم الذي يشرح الحدي   ن الحدي  ليس بحج  عي العمال  

 و نب   يكتفي بب عي الد ل  للر حكم الحدي  .

 عي  ذا الادر كفاي   ن شا  هللا   و فنا للر  يش ا  باب التيمم .

  عيكم .ونجمع افسئل   لر  فر يوم ويجيب لليها بار  هللا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

الحمد هلل رب العالمين و صلي و سلم للر لبده ورسولب محمالد افمالين ولال  

 ولب و صحابب ومن  تبعهم  لر يوم الدين ...  ما بعد 

عاس   هللا ج  ولال  ن يجمع لي ولكالم بالين العلالم النالاعع والعمال  الصالالح و ن 

نا عي الدين و ن يمنحنا متابع  سن  محمد لليب الصالة والسالم كما اسال   يفاه

المولر ج  جاللب و و كريم كثير الجود كثير النوا  اس لب  ن يثبن العلم عالي 

 لوبنا و ن   ين ينا بعد  ذا  دانا ي ربنا   تنغ  لوبنا بعد  ذ  ديتنا و ب لنا 

 من لدن  رحم   ن   نن الو اب ي

الالالدروس  وشالالكن للالالر ا نتهالالا  لهالالذه الالالدورة التالالي  سالال   هللا جالال   ثالالم  ن  الالذه

ولال  ن تكون مبارك  ناعع  لاائلها وسامعها   و بد عي ذل  من التذكير بال ن 

حايا  العلم   تستار عي الالوب    بعد المداوم  والصالبر وتعا الد مالا اسالتفادة 

هللا ج  ولالال  ي  نالا طالب العلم   فن العلم ليس باليسير ولكنب شديد كما  ا  

سنلاي للي   و  ثااليال ي عهالو كمالا  الا  ا مالام مالال  : العلالم ثايال  فن الاالرون 

كذل  عهو  و  ثاي  عالبد من تعا د حملب   ولذل  يتفلن الاالرون للالر حاعظالب 

وتنسر السن  للر حاعظها  يضا   وللر العام  بهالا   وكالذل  مسالائ  الكتالاب 

نسين   ولهذا  بد لطالالب العلالم مالن  ن يكالون  والسن  عي جميع العلوم   ربما

 مذاكرا للعلم  ير مناطع لنب   ومذاكرة العلم وتثبيتب تكون ب شيا  :

 افو  : 

 ن يتعا د طالب العلم محفوظب   عحذا كالان يحفالظ الاالرون يتعا الد حفالظ الاالرون 

 ذا كان يحفظ شيئا منب عليتعا الد ذلال  و  يتركالب حتالر ينسالاه   عالحن المالر   ذا 

نسي  و نُسي عحنب ربما لم ينشط للمعاودة   والحفالظ يكالون عالي نمالن  ليال  عالي 

 شهر ولكن معا دة الارون تكون عي العمر كلب   لهذا ينبني  ن   يفون للر 

 نفسب تعا د ما حفظ من الارون سوا   كان  ليال  م كثيرا وكذل  تعا د
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م من البلوغ    حفالظ شال  مالن  ي  ما حفظ من السن  ب ن يكرر ذل    حفظ شيئا

كتاب   ع ي للم  و كتاب حفظب عحن تعا ده وتكراره بين الحين وايفر يبايالب 

. 

 الثاني : 

 ن تعا د العلم وتذاكر العلم يحتاف  لر  رين محب للعلم يذاكر   ياه والارنا  

 و افصحاب منهم من  د ينشالط للعلالم ومالنهم مالن  الد   ينشالط لالذل  و ال  مالن 

مالع نفسالب عاالط ويسالتمر للالر ذلال    ولكالن  ذا كالان لالب  الناس من يتذاكر العلالم

صاحب و رين يتذاكر معب محفوظ    يتذاكر معب معنر الارون معالاني السالن  

  معنر الكتاب   شرح الكتاب   عي  ي للم عحنب يكون  نشط لالب   ولهالذا كالان 

العلمالالا  يحضالالون كثيالالرا للالالر مالالذاكرة العلالالم مالالع اف الالران   وعالالي ذلالال   صالال  

 الال  العلالالم بالمصالالطلح عيمالالا كتبالالوا مالالن المتاالالدمين  يعنالالي ككتالالاب كثيالالرة سالالا ها  

المحالد  الفاصالال  و يالالره   والمالذاكرة مهمالال  جالالدا   و ن يفالت  المالالر  لنفسالالب 

صاحبا يتنا ش معب عي مسائ  العلم   مس ل  كذا ما استولبن الشالروط   يالرد 

ب لليها  ذا ا شكا    كي  نح   ذا ا شكا    معنر ايي   نا ما عهمتب   وجال

ا ستد      ذا الترجيح  يالش وجهالب   الحفالظ   الر  لليال  حالدي  وتاالر  للالي 

 حدي    ونحو ذل  حتر ينشط طالب العلم .

 الثال  : 

 ن العلالالم عالالي تالالذاكره وتثبيتالالب  بالالد لالالب مالالن تاييالالد   وتاييالالده يكالالون بالبحالال  تالالارة 

وبا تنا  الفوائد تالارة   والبحال  مهالم لطالالب العلالم  ن يبحال  مسال ل  مالا عالحذا 

بح  يايد ما بحال    بعالو ا فالوان يبحال  بالمطالعال    يعنالي يبحال  ويفالتش 

و ذه عيها كذا   و ذه  يلن كذا   و د يبح  مدة طويلال  نصال  سالال   سالال  

 و  كثر   ثم   يكتب ما بح   و نتيج  البح   و ناو    ال  العلالم عيمالا  الر    

ن نسالي مالا و ذه  د ي تي بعالد شالهر يكالون نسالي  و بعالد شالهرين  و  كثالر  يكالو

تحص  لالب   و الذا نمالن  ضاليتب وبحثالن وكالان لنالد   مال  ونشالاط عيالب  الد   

ترجالالع الهمالال  والنشالالاط   الهمالال  والنشالالاط تالال تي عالالي البحالال  والتالالد ي  وتحريالالر 
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المسائ  ومراجع  صح  المس ل   و الشروط  و نحو ذل  وكالم     العلم عي 

اب  مر مع الالنمن  ذا   والجواب لن ا شكا ن   عحذا باي عي الذ ن دون كت

 ثم احتجتب علم تجده .

لهذا البح  مهم   وتاييد ما بحثن  يضا مهم   ب   و الفائدة التي تكالون معال  

عي المستاب    لهذا تعا د العلم يكون ببحثب   ببحال  المسالائ  وتاييالد مالا ظهالر 

ل  من البح     ما  ذا لم تايد ما ظهر ل  من البح  عحن  ذا  د يالذ ب   بال  

  ن يذ ب مع النمن .افكثر 

 الرابع واففير : 

عيما ينفع  عي تعا د العلم واستذكاره والمحاعظ  لليالب ولالدم ا فالال  بتالذكر 

العلم    ن تكون دائم الصحب  للعلما  وطلبال  العلالم الالذين يعيشالون العلالم دائمالا 

ويكون  مهم العلم واستذكار العلالم وشالنلهم الشالا   العلالم عالي تعلمالب وتعليمالب 

  فن  ؤ   يكون العلم معهم دائما  ما بصالحب  لالب  ن تيسالرن  و ن والبح  

لم تتيسر ع ن تلااه عي النمن الذي يناسب  ن تلاالاه عيالب   ويكالون  نالا  سالؤا  

وحو    و بح  مسائ  وحو للر بحثها ونحو ذل    و ذا ينشالط الهمال    

ده  مال  ع حيانا يكون المر  منا يكس    و ذا  اب  من  و نشيط عي العلالم ولنال

وجلد عينظر  لر نفسب  نب ليس بالذل  علهالذا ينشالط ويعالود مالرة  فالر  ويبحال  

ويحا  بعو المسائ   و يار   و يطالع  و يعيد محفوظاتب  و كذا عي  حالوا  

شتر   لهذا كم من مرة مرن با نسان عتر للالر العلالم    مالا عتالر لالن الاالرا ة 

  و عتر لن الحفظ  و عتر لن البح  ...  لر وفره .

عحذا  اب  من  الو نشاليط عالي العلالم نشالط    ذا حضالر دورة نشالط  كثالر   يكالون 

لنده ولع عي نفسب   واشتعا  عي  لبب عي تحصي  العلم و را تب والبح   لر 

وفره   لهذا صحب  من ينفع  عي العلم مالن   ال  العلالم ومالن طلبال  العلالم ومالن 

االالا    لالالب   المشالالايخ    الالذه مهمالال  جالالدا و  تظالالن  ن العلالالم يكالالون بمعالالن  لالالن ل

ولاا  المشالايخ وتظالن  ن يكالون بالالارا ة ونحالو ذلال     الذا لاليس بصالحيح و  

يكالالون   و نمالالا العلالالم بمال الالاة   لالالب بحسالالب مالالا تيسالالر فن مال الالاتهم تبعالال  للالالر 
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الهم  وتبعال  للالر تالذكر العلالم   وللالر الحالر  لليالب وللالر تعلالم لنال    لالب  

 الذا كلالب حلاالان بعضالها وللر كيفي  التعام  مع العلم ومسالائلب  لالر وفالره   و

 متص  ببعو و  تنفع  الواحدة لن اففر  .

 سالال   هللا جالال  جاللالالب  ن يالالوعاني و يالالاكم لمالالا عيالالب رضالالاه   و ن يلهمنالالا الرشالالد 

والسداد   و ن ياينا العثار والنل     نب سبحانب جواد كريم   وصلر هللا وسلم 

 وبار  للر نبينا محمد .

 

 ) باب التيمم (

 

بن لبد هللا  ن النبي صاللر هللا لليالب وساللم  الا  : ي  لطيالن . لن جابر  114

فمسالالا لالالم يعطهالالن  حالالد  بلالالي : نصالالرن بالرلالالب مسالاليرة شالالهر وجعلالالن لالالي 

افرو مسالالجدا وطهالالورا   ع يمالالا رجالال   دركتالالب الصالالالة عليصالال  ي    وذكالالر 

 الحدي  .

 ا  رحمب هللا : باب التيمم   التيمم بد  لن طهارة الما    هللا ج  ولال  مالر 

لوضو  بالما  عي وي  الوضو    ثم جع  لمن لم يجد الما   ن يتيمم صالعيدا با

 طيبا من افرو .

عالتيمم لن  : الاصد   ياا  تيممن كذا  ذا  صد   وياو  الاائال  : تيممالن مكال  

    و يممن وجهي مك   ذا  صدتها .

و مالالا عالالي الشالالرش   يعنالالي عالالي تعريالال  العلمالالا  عالالحن التالاليمم  الالو  صالالد الصالالعيد 

 بالكفين بطهارة مفصوص  . الطيب

والتيمم ت فر ننو  الرفص  بب  لر نحو السن  السادس  عي  ص  ضياش لاالد 

لائش    لما ضاش ولم يجدوا ما م يتوضئون بب   ع نن  هللا جال  ولالال  ولالب ي 

علم تجدوا ما م عتيمموا صعيدا طيبالا ي ولهالذا كانالن  الذه مالن بركالان بيالن  بالي 

لر  ذه افم    ولهذا  ا  الصحابي : ما  الذه بكر الصدي  رضي هللا لنب   ل

ب و  بركاتكم يا و   بي بكالر   بحصالو  انتفالاش افمال  حتالر مالن افشاليا  التالي 
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يظن  نها ليسن عي صالح الناس   مث  ت فر الجيش وذل  بسالب ضالياش لاالد 

لائش    و و  ريب منهم   كان تحالن البعيالر   لكالن فجال  كثالرة بركالان  بالي 

 لنب و  لب وبناتب و و ده عحص  ذلال  الفيالر العظاليم بكر الصدي  رضي هللا

. 

 ا  : لن جالابر بالن لبالد هللا  ن النبالي صاللر هللا لليالب وساللم  الا  : ي  لطيالن 

فمسالالا لالالم يعطهالالن  حالالد  بلالالي : نصالالرن بالرلالالب مسالاليرة شالالهر وجعلالالن لالالي 

افرو مسالالجدا وطهالالورا   ع يمالالا رجالال   دركتالالب الصالالالة عليصالال  ي    وذكالالر 

 الحدي  .

يف  رضي هللا لنب لند مساللم ي وجعلالن تربتهالا لنالا طهالورا  ذا وعي حدي  حذ

لم نجد الما  ي   ولن للالي رضالي هللا لنالب لنالد  حمالد  ي وجعال  التالراب لالي  

 طهورام ي .

  و  : معنر  ذه افحادي  :

الالن لليالالب و كرمالالب بالال ن  النبالالي لليالالب الصالالالة والسالالالم يبالالين  ن هللا جالال  ولالالال م 

هالالن  حالالد  بلالالب لليالالب الصالالالة والسالالالم وذلالال   لطالالاه  شالاليا  لالالب وفمتالالب لالالم يعط

لظهور عضلب لليب الصالة والسالالم و ظهالار عضاللب وفجال  تمييالن  الذه افمال  

 الفاتم  لألمم لن  ير ا من افمم .

عيذكر لليب الصالة والسالم من  هللا لليب وعضلب لليب و حسانب ب متب عياو  : 

نصالرن ا  وافمالم ي ي يعنالي مالن افنبيال  بلالي  حالدفمسا لالم يعطهالن   لطين ي

ي يعنالالي  نالالب كالالان  ذا توجالالب  لالالر شالال  مالالن الجهالالاد عحنالالب  بالرلالالب مسالاليرة شالالهر

الرلب والفو   ب   ن يص    عحن الفو  منب  والسالم الصالة لليبيتادمب 

ومن الجيش ومن جهاد     ا يمان   والرلب يكون ساباا لب مساليرة شالهر   

 لليالالبمالالن كالالان  بلالالب  ي يعنالالي  نوجعلالالن لالالي افرو مسالالجدا وطهالالورا  الالا  ي 

كالان   يصاللي    عالالي المكالان المفصال  للصالالة    مالا عالالي  والسالالم الصالالة

البيعالال    و مالالا عالالي المحالالراب   و مالالا عالالي الكنيسالال     لالالر وفالالره عحنالالب لالالم يكونالالوا 

يصلون    عي مواضع الصالة التي  ذن لهم بها    ما  ذه افم  عحنهالا جعلالن 
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علالن لهالا افرو  يضالا طهالورا   لها افرو مسجدا   يعني مكان سجود وج

يعني يتطهرون بها   و ذا يعني  نب عي  ي مكان كان المسلم عحن لنده مكالان 

السجود   لنده مكان الصالة   لنده مسجده   ولنده  طهالوره  مالا يتطهالر بالب 

ععنالده   "عليصال   الصالةع يما رج   دركتب من الحد    لهذا  ا   ي وفره ي 

 مسجده وطهوره .

رواي  الثاني  عي بيان الفصائ  ي وجعلن تربتها لنا طهورا  ذا لالم  ا  عي ال

نجد الما  ي و ذا معلوم من السياق افو    فن  الذا مالن بيالان عضال  هللا جال  

ولال للر  ذه افم    و ذا مايد بما جالا  عالي الاالرون   وهللا سالبحانب وتعالالر 

التربال  طهالور يعنالي ياو  : ي علم تجدوا ما م عتيمموا صعيدا طيبا ي عحذا كالون 

 ذا لم نجد الما    وعي رواي   حمد من حدي  للالي  الا  ي وجعال  التالراب لنالا 

 طهورا ي .

 ذام  ذه الروايان يفسالر بعضالها بعالو مالن  ن  ولالب ي وجعلالن لالي افرو ي 

 يعني التراب لنا طهورا .

 ثانيا : لن  الحدي  :

 الو تفصالي   ولب ي  لطين فمسا ي الفمس  نا ليسن للحصر   و ذا  نما 

 لألشيا  المهم   ولما  ريد ذكره عي ذل  الموضع  و الماام .

التالي  لطيهالا  كثالر مالن الفمالس   الصالالة والسالالم لليالب النباليولهذا فصائ  

وجمعها بعالو العلمالا  عالي مسالائ  كثيالرة جالدا بال   وصاللها بعضالهم  لالر نحالو 

ولالب ي مائ  ب  جمعن عي نحو  ل   و  كثر   كما عع  السيوطي رحمب هللا .  

نصرن بالرلب ي البا   نا عالي  ولالب ي نصالرن بالرلالب ي يعنالي  ن الرلالب 

ول  للنصر   وكما  نالب ينصالر بمالن معالب مالن المالؤمنين   وكمالا  نالب ينصالر بمالا 

 لطاه هللا ج  ولال من الاوة والسالح   عكذل  من و ن النصر ومالن  سالبابب 

ولال  مالن و ن بالرلالب   عكالان الرلالب  والسالالم الصالة لليبالرلب   عنصر 

النصر   ومعلوم  ن الرلب معنر ولاليس بحالس   لهالذا يالدف  عيالب كال  مالا عيالب 

  ضعا  للعدو من جه  ترديده  و من جه  تفويفب    و من جه  
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  ضعاعب عي النفس ب نوالب . 

 ما تحديد المساع  ونمن النصالر باولالب ي مساليرة شالهر ي  الذا العلمالا  افتلفالوا 

اياالال    يعنالالي  نالالب يايالالد بمسالاليرة شالالهر  و ذكالالر عيالالب    الال  الماصالالود منالالب  نالالا الح

الالروم   والسالالم الصالالة لليالباف صر فج   ن  بعد افلالدا  عالي نمالن النبالي 

وكانوا مسيرة شهر من المدين    يعني  نب  ب   ن يتحر  من المدين  عحنب ياع 

 ذا للمالالوا بالالذل   وبعالالو  والسالالالم الصالالالة لليالالبالرلالالب عالالي صالالدور  لدائالالب 

 والسالالالم الصالالالة لليالالب ولالالب مسالاليرة شالالهر    الالذا فالالا  بالالب العلمالالا  يالالر   ن 

ولالالاليس فمتالالالب   و نمالالالا  الالالو لالالالب دون افمالالال    و الالالذا يعنالالالي  ن  الالالذه الفضالالالائ  

ومنهالا مالا  الو  والسالالم الصالالة لليالبوالفصائ  منها مالا  الو فالا  بالالنبي 

 مشتر  بينب وبين  متب   و ذا التاسيم الصحيح .

  الفع  مبنيا لما لم يسمر عاللب  ولب ي جعلن لي افرو ي وما  بلها من جع

ذلالال   الالو هللا   عاولالالب  ي  والسالالالم الصالالالة لليالالب  معلالالوم الالالذي  لطالالر النبالالي 

م   ي نصالرن ي نصالرني هللا بالرلالب     ي   لطين ي يعني  لطالاني هللا فمسالا

 جعلن لي افرو ي جع  هللا لي افرو مسجدا وطهورا .

يسالمر عاللالب    الذا لالب   الراو والعدو  لن الظا ر  لر الفع  المبني لما لم 

عالالالي البال الالال    عالالالي للالالالم المعالالالاني معروعالالال    ومالالالن   مهالالالا تحصالالالي  المنالالال  

وا لترا  بالفض    يعني  نب لظهوره   لظهور المتفض  والمنعم عي النفس 

  والمبالن  عي المن     نب فج  ظهوره ولدم ففا  ذل    عحنب   يحتالاف  لالر 

ي  يكون لألعادة من ذكره عحذا لم يالذكر ذكر   ومعلوم  ن التنصي  للر الش

عهو مااب  لالنسان يعلمب بحيال   نالب   يمكالن  ن ينسالر  و يجهال  علهالذا يالدف  

عي ذل  من جه  المعنر  نب يذكر ج  ولال عال ينسالر   و ذا كالان كالذل  عحنالب 

 د يعد  لالن ا سالم الظالا ر  لالر المبنالي للمجهالو     و لمالا لالم يسالمر عاللالب   

ي فج  تمكن الفال  من الالنفس  واستحضالار عضاللب ومنتالب لظهور ذل    يعن

عحنب   حاج  لالذكره فنالب عالي الالنفس وعالي الالالب و مالام المالنعم لليالب بحيال    

 يحتاف  لر ذكره .
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افرو  نا عي  ولب ي جعلن لي افرو ي الماصود منها   الماصود من 

فريين افرو  نا وجب افرو الذي  و التراب كما جا  عي الروايتين اف

 وعي  ير ما    ي مسجدا ي  المسجد مكان السجود يعني المكان الذي يصلح

للصالة   وطهالورا بفالتح الطالا  مالر معنالا  تالب الشالي  الالذي يتطهالر بالب   و نالب  

بضم الطا   و الفع  والحد    عفرق ما بين الطهور الالذي  الو الشالي  الالذي 

عني يتطهر بب   ما يتطهر بب   الما  طهور يعني يتطهر بب   التراب طهور ي

 الُطهور عهو الفع  عع  الطهارة .

  ولب ي  دركتب الصالة ي  دركتب الصالة يعني  دركب و ن الصالة من لمره 

عسمي و ن الصالة مدركا لب   و و عي الوا ع يعني من جه  العمر  وافج  

 الذي يستاب  ا نسان عحنب ي تيب   كذل  النمان كلب ي تيب ليس  و الالذي يالذ ب

 ليب ب   و الذي ي تيب   عاولب ي  دركتب الصالة ي يعني  دركب نمن الصالالة   

  ما الرواي  اففر  عهي واضح  من جه   لفاظها .

 ثالثا : درج  الحدي  :

الحدي  افو  رواي  جابر متف  للر صحتها   و ن لم ين  للر ذل   عيد  

مساللم   نفهالم منالب  ن  لليب  ولب : وعي حدي  حذيف  لند مساللم   عاولالب : لنالد

حالالدي  جالالابر لنالالد م جميعالالا كمالالا  الالو صالالنيعب عالالي  يالالر  الالذا الموضالالع مالالن 

افحاديالال    وكالالذل  روايالال  للالالي التالالي  فرجهالالا ا مالالام  حمالالد   عحنهالالا صالالحيح  

 كذل  .

 رابعا : من  حكام الحدي  :

مالالا يفالالت  ببالالاب التالاليمم  الالي جملالال  ي جعلالالن لالالي افرو مسالالجدا وطهالالورا ي 

تربتهالالا لنالالا طهالالورا  ذا لالالم نجالالد المالالا  ي والروايالال  والروايالال  اففالالر  ي جعلالالن 

 اففيرة ي وجع  التراب لي طهورا ي

 عالالاد  ولالالب طهالالورا  ن التالالراب وافرو مطهالالرة   و الالذا يعنالالي  ن لهالالا حكالالم 

التطهير بالما    والما  كمالا  الو معلالوم  ذا توضال  بالب ا نسالان  و ا تسال  مالن 

 فرو طهور يعني  نها الجناب  عحن الما  يرعع حدثب   عذكر  ن التراب وا
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راععالال  للحالالد  فن التطهالالر يرعالالع الحالالد    و الالذا  الالو المعنالالر المعالالرو  عالالي 

 حكام الشريع    والعلما  افتلفوا عي  ذه المس ل     التاليمم مباليح للصالالة  و 

  و راعع للحد  ا

عمنهم من  ا    و و المشالهور مالن مالذ ب  صالحاب ا مالام  حمالد رحمهالم هللا 

يمم مباليح   يعنالي  ن الحالد    يرتفالع ولكالن  ذا لالم يجالد منهم من  ا  :  ن التال

المالالا  عحنالالب يسالالتبيح الصالالالة بالالالتيمم   معنالالر  الالذا  نالالب   يفالالت  التالاليمم برعالالع 

 الحد  كلب   و نما ب نب لب الصالة    ذا صالة الفرو  ذا تيمم .

والاو  الثاني :  ن التيمم راعالع للحالد    وذلال  فن هللا جال  ولالال جعلالب بالد  

بالما    والبد  ياالوم ماالام المبالد  منالب كمالا  الو الاالالدة   و يضالا عالي  الطهارة

 الالذا الحالالدي  جعالال  هللا جالال  ولالالال لهالالذه افمالال  التالالراب طهالالورا   يعنالالي مطهالالرا  

عكما  ن الما  طهور يعني مطهرا عكذل   ذا طهور يعني مطهالر   والمطهالر 

ر   لالب راعع للحد  و ما المبيح عليس مطهرا و نما  و حكم فارف لن التطهي

 ن يصالاللي  ذا تالاليمم لكالالن   يوصالال  ب نالالب تطهالالر   والالالذي  الالو راجالالح عالالي  الالذه 

المس ل  ما د  لليب  ذا الحدي  كما ذكرنا من  ن التيمم راعع للحد    مبيح 

م   و ذا لاليس  للصالة عاط   وبعو العلما  ير   ن الفال  بين الاولين لفظيا

كمالا ذكرنالا عالي مسال ل  بظا ر من ك  جه  ب   د يكون  نا  فالال  لالب ثمالرة 

عع  النواع  وعي عع   ير الصالة المفروض  من  را ة الاالرون   ونحالو ذلال  

   وكذل  عي  ير  ذه الصور .

 المس ل  الثاني  :

 ولب ي جعلن لي افرو مسجدا وطهورا ي كلم  طهورا    ذه  يضالا نسالتفيد 

مثالال  منهالا  نالب يطهالر ويرعالع الحالد  سالوا   كالان الحالد   صالنر  م  كبالر فنالب 

الما  عي رععب للحد   ذا لم نجد الما    و ذا يعني  نب يرعع الحد  افصنر 

وافكبر   عحذا لم يجد الما  وكان لليالب جنابال  عحنالب يتاليمم   و ذا لالم يجالد المالا  

وكان لليب حد   صنر عحنب يتيمم   و نا مسائ  تتعل  بهذا افص  و الو  نالب 
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الالالذي  راد عيالالب  ن يتطهالالر لالاليس  ذا كالالان المالالا  عالالي حينالالب   يعنالالي عالالي الحالالين 

 موجودا   عه  لب  ن يتيمم ا ولو ظن  و للم مجي  الما  عي الو ن . 

 العلما  لهم عي  ذه الصورة  و ن :

منهم من ياو    و م الجمهور :  نب  ذا للم  ن المالا  سالي تيب عالي الو الن عحنالب 

  التاليمم ليس لب  ن يتيمم   مث  ناس عي البر مثال راح واحالد يجيالب مالا  فجال

و و عي  ذا الو ن لاليس لنالده مالا    واحالد راح يجيبهالا بالساليارة ونحالو ذلال  

عه  لب  نا  ن يتيمم ويصلي عي  و  الو ن  و  بد  ذا كالان يعلالم  الذا بيالروح 

 العادة ويجي    سال  وجاي    بد  ن ينتظر .

 عالعلما  لهم  و ن :

للالم  ن الصالالة بالاق و تهالا الجمهور للر  نب  بد لب من ا نتظالار   و نالب  ذا 

و ن الما  سي تي عي الو ن عحنب  بالد  ن ينتظالر فنالب لالم يصالدق لليالب ب نالب لالم 

يجد الما  عالي الو الن   وصالحيح  ن التالراب طهالور ولكالن المالا   الو الطهالور 

 افصلي   و ذا بد   ذا عاد افص    وافص  لم يفاد عي الو ن .

م ورجحب شيخ ا سالالم ابالن تيميالب والاو  الثاني : و و  و  لدد من     العل

وجمال  من العلما  وبعو  ئم  الدلوة رحمهم هللا  نب لب  ن يصلي ولو للم 

مجي  الما  عي الو ن   فنب حين صلر عحنب صلر برفص  شرلي  و الو لالم 

 يجد الما    والتراب طهور لب .

م ي جعلالالن لالالي افرو ي واسالال الصالالالة والسالالالم لليالالبالمسالال ل  الثالثالال  :  ولالالب 

افرو يعالالم كالال  مالالا للالالر سالالطح افرو   عيالالدف  عالالي اسالالم افرو الصالالفر 

والتراب والطين والرم  والسبف  وافمالح   ك  ما للالر وجالب افرو عحنالب 

 يدف  عي  ولب ي جعلن لي افرو ي .

    العموم  ذا ماصود  م  ن  ذا مفصو  بالتراب دون  يره ا 

لتالالراب دون  يالالره   عالالال دلالالن الروايالالان اففالالر للالالر  ن الماصالالود بالالافرو ا

يتيمم صفرا   و  يتيمم  ير التراب من مواضع افرو   ب  يتيمم التالراب 

دون  يالالره   يعنالالي ياصالالد التالالراب دون  يالالره لاولالالب عالالي الروايالالان اففالالر ي 
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وجعلن تربتها لنا طهورا  ذا لم نجد الما  ي و ذا الفهم من تفصي  التراب 

ل  ايي    عاهلل ج  ولال ياالو  : ي دون  يره راجع  يضا عي الترجيح  لر د 

عامسحوا بوجو كم و يديكم منب ي عاولالب منالب  الذا يفهالم منالب   بال  صالريحب  ن 

المسح يكالون بشالي  يعلال  باليالدين   و الذا  نمالا  الو مالن فاصالي  التالراب دون 

  يره من  جنا  افرو .

لهذا ناو  : الماصود من  ولب ي جعلن لي افرو ي التالراب الالذي  ذا تيممالب 

وضربب بكفيب عحنب يعل  باليالدين يعنالي بالالكفين شالي  منالب ليحصال   نالب تالراب 

 و  ثم يحص  امتثا   و  هللا ج  ولال ي عامسحوا بوجو كم و يالديكم منالب ي 

ومن  نا تبعيضي  عي  و  لام      العلم   يعني امسحوا بوجو كم و يالديكم 

ا اشالترط كثيالر من بعضب   و ذا يعني  نب ياع عي اليالد شالي  مالن ذلال    ولهالذ

من     العلم عي التراب الذي ياصد  ن يكون لب  بار   و ذا لم يكن لب  بار 

ولم يكن لب  جنا  تعل  باليد عحنب   يتيمم بب   مث  مثال بعو المنالاط  اللالي 

تكالالون ريانالال  بالمالالا  لالالو ضالالربن بهالالا الكفالالين عحنالالب   يعلالال  شالالي  باليالالد   ومثالال  

 د   يعل  باليد ش  من ذل  ولهذا  بعو مناط  افرو   مث  الرم  ونحو

  الوا :  ن  ذا   يعتبر دافال عي  ولب ي عامسحوا بوجو كم و يديكم منب ي .

علهذا ناالو  :  ن  ولالب ي جعلالن لالي افرو ي   ي جعال  التالراب لنالا طهالورا ي 

 ذا يفهم للر  و  هللا ج  ولال ي عامسحوا بوجو كم و يديكم منب ي عما كالان 

عي اليد عحنب  و التراب الماصود    ذا عي الحال  التالي يجالد  من الصعيد يبار

ذل  عيها    ما  ذا لم يجد  ذا التراب   كان عي منطا  مثال كلهالا رمال  مالا عالي 

تراب لب  بار  و كان عي منطا  كلها مثال صفور   يجد عيها ذل     و كالان 

مما لال للر عي مكان ليس عيب    ذا و   ذا   يعني   يعل  عي يديب شي  

وجب افرو كلها نباتان مثال   كلها نباتان   كلها للر امتداد ا   كلهالا مالثال 

نرال    نبان  لر وفره   عه  لب  ن يتيمم ا ذلال  بحسالب الحالا   و  نالب لاليس 

لب  ن يتيمم  ذا فنب  ليس ترابالا    نالب لالم يجالد التالراب ذا النبالار   عحنالب  ذا لالم 

ب  نب يتيمم  ي باع  من افرو يكون عيها   يجد عيساط  لر  ير بد  الصوا
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 ذا كان عي مكان رم  يتيمم الرم   ذا كان عي مكالان صالفر يتاليمم الصالفر   

 ذا كان يعني بحسب الحا    فن الواجب  ذا لجن لنب عحنب ينتا   لر ما  الو 

    منب كما  ي الاالدة   واجب مع العجن   ولم يطلب منالب  ن  يالذ ب  لالر 

تر يجد التراب   و ذا  و افتيار شيخ ا سالم ابالن تيميالب ولالدد مكان بعيد ح

من المحااين من     العلم   عحنب  ذا كان لنده التراب ذو النبار عحنالب  ولالر   

و ذا لالالم يكالالن لنالالده ذلالال  عحنالالب يتالاليمم مالالا صالالعد مالالن افرو   ومالالا واجهالالب مالالن 

 الذا  افرو و  يلنمب البح  لن ذل   ذا كان بعيدا لنب   ويد  للر صح 

الاالالو  ووجا تالالب  ن الصالالحاب  رضالالوان هللا للالاليهم كالالانوا يسالالاعرون افسالالفار 

الطويلالال  الكثيالالرة مالالع النبالالي لليالالب الصالالالة والسالالالم وافرو متنولالال    عتالالارة 

 ي تون مكان رم    وتارة ي تون مكان حصر   وتارة ي تون ...  لر وفره .

  لليالالب عمالالا جالالا  لالالنهم  نهالالم  مالالروا بشالالي  مفصالالو  مالالن ذلالال    بالال  كمالالا  الالا

الصالالالالة والسالالالالم ي عالالال ي مالالالا رجالالال و  دركتالالالب الصالالالالة عليصالالال  ععنالالالده مسالالالجده 

وطهالالوره ي عالال ي و الالن  دركالالن الصالالالة عيالالب ععنالالد  المسالالجد مكالالان الصالالالة  

ولند   يضالا الطهالور   و الذا معنالر  الو  هللا جال  ولالال ي عتيممالوا صالعيدا ي 

ن يعني ما صعد للر افرو عيشالم  ذلال  جميعالا   و ذا وجالد مالا يعلال  باليالدي

 عهو الواجب لليب و ذا لم يجد عحنب يتيمم  ي باع  من افرو فنها صعيد .

المس ل  الرابع  :  ولب عي الرواي  اففر  ي وجعلن تربتها لنا طهورا  ذا لالم 

نجد الما  ي  ذه مال فوذة مالن  الو  هللا جال  ولالال ي علالم تجالدوا مالا م عتيممالوا ي 

المالا    و نالا لالدم وجالود المالا   ع مر بالتيمم لند عاد الما   و لند لدم وجالود

 الال   الالو   يعنالالي مالالا حالالده    نالالب   يجالالد المالالا     الالذه افتلالال  عيهالالا   الال  العلالالم  

وضابطها الاريب  نب   يجد الما  عي مكانالب وعيمالا حولالب مالن المكالان المعتالاد 

 ما  ذا كان الما  يجده لكنب بعيد يحتاف  لر بذ  و ن طوي   و نحو ذل  عهذا 

ا    كالذل   ذا كالان المالا  يجالده لكالن يلحاالب بتحصاليلب منالب     يعتبر واجدا للم

مث   ن يطلب من جيران لب لند م مثال عي البر واين ونحو ذل   يطلب منب 

ويعالالر   نهالالم مثالال   الالذه المسالالائ   نهالالم يمنالالون بهالالا لشالالح المالالا   و لعالالدم طيالالب 
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 نفوسهم بذل    عحنب   يلنمب  ن يطلبب من ايفرين   لكن  ن كان   يبذ    

بالالثمن   عحنالالب يصالالدق لليالالب  نالالب يجالالد المالالا  فن كلمالال  يجالالد المالالا  عيهالالا شالالمو  

لوجدانب للما   و تحصيلب للما  بثمن  و بنير ثمن   عالحذا كالان يجالد المالا  لكالن 

بالالثمن مثلالالب   بالالثمن معتالالاد   ير االالب   عحنالالب يلنمالالب  ن يشالالتري المالالا  للطهالالارة 

 الواجب  .
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