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. وعن عمار بنن اارنر ر ن  ن عاهمنا :ناع ن بالان  الابن   نل  ن  117

علاه ورلم ف  حاجة فأجابت فلم أجد الماء فتمرغنت فن  ال نااد كمنا تتمنرغ 

الدابة , لم أتانت الابن   نل  ن علانه ورنلم فنهكرت لنه هلن  , فإناع ن    امنا 

دة لنم مرن  اكفا  أن تإوع بادا  هكها , لم  رب باداه األرض  ربة واحن

 الشماع عل  الامان وظاهر كفاه ووجهه   متفق علاه , واللفظ لمرلم .

وفنن  روااننة للب ننارر ن و ننرب بكفاننه األرض , وافننس فاهمننا لننم مرنن  بهمننا 

 وجهه وكفاه .

 

:اع رحمه ن ن عن عمار بن اارر ر   ن عاهما :اع ن بالا  الاب   ل  

المنناء فتمرغننت فنن  ال ننااد كمننا  ن علاننه ورننلم فنن  حاجننة فأجابننت فلننم أجنند

تتمرغ الدابة , لم أتات الاب   ل  ن علاه ورلم فهكرت لنه هلن  , فإناع ن   

 اما اكفا  أن تإوع بادا  هكها , لنم  نرب بادانه األرض  نربة واحندة لنم 

 مر  الشماع عل  الامان وظاهر كفاه ووجهه   متفق علاه , واللفظ لمرلم .

ب بكفاننه األرض , وافننس فاهمننا لننم مرنن  بهمننا وفنن  روااننة للب ننارر ن و ننر

 وجهه وكفاه .

 أوال ً ن ماا  الحداث ن 

أن عمننار بننن اارننر ر نن  ن عاهمننا لمننا بالننه الابنن  علاننه ال نن ة والرنن م 

لغرض من األغراض الباادة مما تحتاج  ل  مدة ، ح نلت مانه جاابنة ااان  

ااان  فن  رنفر ، فاظنر باحت م ، فلم اجد الماء ألجع أاه كنان  نارج المداانة 

ف  أمره فوجد أن الماء لغرع الجاابنة اامنم بنه البندن ، و:ناع  ن التنراب بندع 

عن الماء ، ولهها  ها كان بدالً فإاه اامم به البدن كما اام بالمناء ، فإناه هنها 

عل  هها :اع ن فتمرغت ف  ال ااد , هنو اجتهند فن  حالتنه هنهه ، ألانه لناه 

فنن  هننهه الحالننة التنن  هنن  حالننة   نن ة والرنن مال علاننه الابنن عاننده علننم عننن 

الجاابة ، و:اه الحالة ههه عل  الغرع ، :ناع ن تمرغنت فن  ال نااد ، ااان  

أانه  لننال م برننه و:لنب افرننه علنن  وجننه األرض لاح نع تامننام ظنناهر بداننه 
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بننالتراب و بمننا االننق ببداننه مننن التننراب ، :نناع ن تمرغننت فنن  ال ننااد كمننا 

 ال  ة والر م علاه الاب عل  جهتاه ، لم أتات تمرغت الدابة ، ااا  تإلب 

فننهكرت لننه هلنن  ألجننع أاننه مشننتبه علاننه ، هننع فالننه هننها  ننحا  هننو اجتهنند 

 علانهوتشنراال فأجناب  والرن م ال ن ة علانهواحتاج ف  هل   ل  توجاه مانه 

بأن هها لاه ملع الغرنع بالمناء و امنا هنو بندع عنن الطهنارة  والر م ال  ة

م  و ة ه  ف  التنامم للحندث األ نغر والتنامم للحندث  بالماء لكن ب فة

األكبر واحد وال فة واحدة وهو اانه كنان اكفانه ااان  اجأننه أن اإنوع بادانه 

هكها ااا  ابرط اداه وافرش الكفان لم ا رب باداه األرض  نربة واحندة 

لم امر  الشماع عل  الامان ألن بناطن الكنق :ند علنق بنه الغبنار أو علنق بنه 

التراب أما ظاهر الكفان فلنم االنق بهمنا شنذ فلنهل  امرن  الشنماع الش ء من 

عل  الامان ، وكهل  الامان عل  الشماع ، لهل  :اع ن وظناهر كفانه لنم ااان  

باد ال رب  رب الكفان امر  بهما وجهه وكفاه كما ف  روااة الب ارر ، 

و رب بكفاه األرض وافس فاهما ااان  للت فانق منا علنق بهمنا منن األرض 

 مر  بهما وجهه وكفاه . لم

 لااااًن لغة الحداث ن

:وله ن تمرغت ملع ما هكرت ل  أن التمرغ هو التإلب ، و:وله ن كان اكفان  

ااا  كات تجتأئ بهها وهها ال ااا  أاه له أن اأاد علاه ، و اما اكفاه ألجع 

تر اص ن جع وع  له بهل  ، و:وله ن كان اكفا  كنها ااان  الر  نة منن 

 ع وع  ف  أن تفاع هها الفاع دون غاره .ن ج

مر  الشماع عل  الامان المر  هاا ملنع منا منر ماانا فن  مرن  الوجنه ، فن  

مر  الرأه ، وأن المر   مرار الاد عل  الش ء وظاهر كفانه ، الكفنان لهمنا 

باطن ولهما ظاهر ، والكق تطلق عل  الجأء من الاد الهر هنو منن أطنراق 

راعد ، الافس ماروق وهو   نراج الهنواء بشندة لغنرض األ ابال  ل  بدااة ال

 من األغراض .

 لاللاً ن درجة الحداث ن 
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الحداث ف  ال حاحان وألفاظنه ماروفنة ، وهنها هنو حنداث عمنار المشنهور 

وهو أ   حداث ف  باان  فة التامم و:د جاء ف  ال حا  أا اً حداث أب  

اه فلم ارد علاه الر م حتن  فرلم عل ال  ة والر م علاه الاب جهام أاه أت  

فرغ من حاجته ، لم أ:بع ف رب باداه الحانط لنم مرن  بهمنا وجهنه وادانه ، 

ولكن ف  حداث أب  جهام  طن   فن  هكنر الاندان ، ولهنها الحنافظ رحمنه ن 

هاننا عنندع عاننه  لنن  حننداث عمننار ، ألن الفاننندة التنن  فنن  حننداث أبنن  جهننام 

حننداث عمنار أاننادة وهنو أن هلنن  موجنودة هاننا فن  حننداث عمنار ، وهاننا فن  

 م  وص بالكفان دون الادان .

 رابااً ن من أحكام الحداث ن 

أوالً ن الحداث فاه أحكام متاوعة ، لكن دع أوالً عل  أن التامم اكون لطهنارة 

الحنندث األ ننغر والحنندث األكبننر ، و ننفة التننامم فاهمننا واحنندة ، وأن :انناه 

 لاه ب حا  .التامم عل  الغرع ف  التامام أاه :ااه 

اللاا  ن أن  فة التامم المشروعة هن  منا دع علانه هنها الحنداث ، وهن  أانه 

ا رب األرض  ربة واحدة لم باند هلن   ها كنان علنق فن  ادانه شنذ كلانر 

 من األرض فإاه اافس فاها لا فق الغبار لم امر  بهما وجهه وكفاه .

ا علق بالاد من فالحداث دع عل  أن التامم  ربة واحدة ، وعل  أاه ا فق م

ال ااد ، وعل  أن الا و الهر امر  بنه هنو الوجنه والاندان وهنها علن  منا 

فنن  :ولننه ن  فامرننحوا بوجننوهكم وأانندكم ماننه    وعنن  جننع نجنناء فنن  كتنناب 

وهاا ا تلق الالماء فاما دلت علاه اآلاة ، ودع علاه حداث أب  جهام منن أن 

فاهنا المرن  بالاندان وفن   وكهل  حنداث ابنن عمنر النهر رناأت  منن أن اآلانة

حنداث أبن  جهننام أن المرن  أا نناً للاندان وكنهل  فنن  حنداث ابننن عمنر الننهر 

راأت  أاه  نرب للاندان  لن  المنرفإان ، و:نالوا هنها اندع علن  أن المرن  ال 

اكون للكفان فإط ، و اما هو للادان  ل  المرفإان ووجهوا هل  بأن اآلانة فاهنا 

 م ف  هكر الادان فإط .هكر الادان فإط ، حداث أب  جها
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وكننهل  حننداث ابننن عمننر ورنناأت  الكنن م علاننه ، فاننه أن المرنن  اكننون  لنن  

المرفإان فإالوا ن  ن مر  الكفان دون الراعدان ااا   لن  المرافنق ، أن هنها 

لاه ب نحا  ، وأن ال نحا  أن امرن   لن  المنرفإان ، وهنها :نوع عندد منن 

ألربانة وغانرهم كمنا لن  والشنافا  أهع الالم واألنمنة المتإندمان منن األنمنة ا

 وجماعة .

والإوع اللاا  نأن حداث عمار هها كما رمات دع عل  أن المراد بالادان ف  

اآلاة الكفان ، وحداث أب  جهنام فانه هكنر الاندان ، والاندان ا ند  أن تكنون 

 لنن  اآلبنناط وا نند  أن تكننون  لنن  المرافننق ، وا نند  أن تكننون  لنن  اهااننة 

ان و ل  المرفإان أا ناً اندان  لن    نر الا ند اندان ولهنها الكق ، فالكفان اد

دع حننداث عمننار فنن  :ولننه ن ظنناهر كفاننه ، وفنن  الروااننة األ ننر   روااننة 

الب ارر ن و رب بكفاه األرض لم مر  بهما وجهنه وكفانه ، منا اندع علن  

أن المراد بالكفان ف  اآلاة الادان ف  اآلاة ، وف  حداث أب  جهام أاه الكفنان 

ا ا ع  ل  المرفإان ، وأما ما جاء ف  حداث ابن عمر فرناأت  الكن م دون م

 علاه . 

لهننها اإننوع ال ننحا  أن الرنناة فنن  التننامم أاننه  ننربة واحنندة ، كمننا دع هننها 

 الحداث ، وأاه امر  بها وجهه وكفاه دون الادان  ل  المرفإان .

ألة الترتانب ومن أحكام الحداث وه  اللاللة ن أن الروااة هاا لم اهكر فاها مر

هع ابدأ بوجهه أوالً لم باداه أم ابدأ بالادان لم بوجهه ؟ ألن روااة عمنار هانا 

فاها ، ااا  فاما را:ه بنن حجنر فن  هنها المو نال فاهنا الاطنق بنالواو :ناع ن 

وظاهر كفاه ووجهه ، واآلاة ف  الإنر ن   فامرنحوا بوجنوهكم وأاندكم مانه   

تإت   مطلق الجمال  وال ارتفاد ماها وهاا :اع ن وظاهر كفاه ووجهه والواو 

فن  اللغننة الترتاننب  ال بإرااننة أاننندة علن  مطلننق الجمننال بننالواو كننهل  الروااننة 

األ ننر  لننم مرنن  بهمننا وجهننه وكفاننه , ولهننها ا تلننق الالمنناء  هننع اشننترط 

الترتانب بننان أع نناء الو نوء ؟ ااانن  بننان الوجنه والانندان أم أاننه ال اشننترط 

 الترتاب ؟ 
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الالم بع ربما كاات ل لة أ:واع ، وباااها أن طانفة من أهنع  عل  :ولان ألهع

 الالم وهم األكلر اشترطوا الترتاب فإالوا ن 

البد أن ارتب فابندأ بالوجنه :بنع الاندان ، لنم  ها فنرغ فإانه امرن  بادانه ااان  

ظاهر كفاه والباطن امر  بهما با هما النباض .فنإهاً أوالً علن  هنهه ال نفة 

أاه ا رب باداه األرض لم اافس فاهمنا لنم امرن  وجهنه وه  :وع الجمهور 

لم امرن   حند  الاندان بناأل ر  ، ااان   حند  الكفنان بناأل ر  وهنها علن  

 أ ع أاه اشترط الترتاب وارتدلوا لهل  بأدلة ماها ن 

أوالً ن أن التننامم بنندع عننن الطهننارة بالمنناء ، والبنندع اإننوم مإننام المبنندع ماننه  

الماندة الت  فاها التامم ، فاها أن الوجه أوالً لم الادان والطهارة بالماء ف   اة 

, وارتفداا الترتاب من  د اع الممروح بان المغروالت كما هو عادة الانرب 

فاما هكرت لكم رابإاً , لم لما هكر التامم :اع ن   فامرنحوا بوجنوهكم وأانداكم 

وع دع عل  ماه   فدع الراا  عل  رجوع اللاا   ل  ما دع علاه األوع  واأل

الترتاب فكنهل  اللناا  ، كمنا لمنا كنان راجاناً  لانه وهكنر الا نوان فإنط دون 

 البإاة أاه ارتب بااهما كما رتب األوع .

والنندلاع اللنناا  لهننم أن روااننة عمننار هننهه فاهننا فنن  الروااننة المحفوظننة تإنندام 

ن  الوجه عل  الكفان ، كما دلت علاها اآلاة وه  روااة الب ارر اللاااة ، :اع

لننم مرنن  بهمننا وجهننه وكفاننه وجنناءت أا نناً فنن  باننض الروااننات مرنن  بهمننا 

 وجهه لم كفاه ، هها ادع عل  الترتاب .

والإوع اللاا  ن أن الترتاب اكون أوالً الادان لم الوجه ااان  بنالاكه  عكنه 

 الابن األوع ، وهل  ألاه جاءت عدة روااات ف  حداث عمنار وفن  غانره أن 

مر  بهما كفاه لم مر  وجهه ، فدع الترتانب بنلم علن   ال  ة والر م علاه

أن الوجه متأ ر عن الادان وههه روااات  حاحة ف  الب ارر وف  غانره ، 

بع لهما عدة روااات كلها لابت ف  المراد وف  الران  ل  أ نره ، فنإهاً هنهان 

 الإوالن متاار ان .

 األوع اشترط الترتاب كترتاب الو وء .
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 لترتاب أن الوجه متأ ر عن الادان .  واللاا  اإوع ال ا

والإوع اللالنث ن و:ند اكنون هنو بانض الإنوع اللناا  , أن الترتانب ال اشنترط 

وأن الترتاب أف ع أن اكون األوع الوجنه لنم الاندان , ولكنن  ن لنم التنأم بنه 

 علاننه الابنن فننإن طهارتننه  ننحاحة , وهلنن  للبننوت كننع مننن ال ننورتان عننن 

 . ال  ة والر م

كهل  فإن ترجا  أحد ال ورتان أو  حد  ال ورتان عل  األ ر   و ها كان

احتاج  ل  دلاع وا   , والروااات متاار ة وال امكن الحكم علن  با نها 

 باللبوت وعل  با ها بال اق .

ولهننها اإننوع ن  ن هننها الإننوع أولنن  وهننو أن الترتاننب بننان الوجننه والانندان هننو 

 ن لننم ارتننب فننإن و ننوءه أو األولنن  , بداللننة ظنناهر اآلاننة علنن  هلنن  لكننن 

 طهارته وتاممه  حاحة .

 

.  وعن ابن عمر ر ن  ن تانال  عاهمنا :ناع ن :ناع ررنوع ن  نل   118

ن علانننه ورنننلم ن   التنننامم  نننربتان ,  نننربة للوجنننه و نننربة للاننندان  لننن  

 المرفإان   رواه الدار :طا  , و ح  األنمة و:فه .

 

عاهمنا :ناع ن :ناع ررنوع ن  نل  ن :اع ن وعن ابن عمر ر   ن تاال  

علاه ورلم ن   التامم  ربتان ,  ربة للوجه و ربة للادان  ل  المنرفإان   

 رواه الدار :طا  , و ح  األنمة و:فه .

 

 أوال ن ماا  الحداث ن

هها الحداث م تلق عن حداث عمار الرابق بجاله التامم لاه  ربة واحندة 

و ننربة للانندان  لنن  المننرفإان  ااانن   و امننا هننو  ننربتان ,  ننربة للوجننه

ا رب بكفانه األرض لنم امرن  وجهنه لنم باند هلن  ا نرب منرة أ نر  لنم 

 امر  اداه  ل  المرفإان .
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 لاااا ن لغة الحداث ن

:وله    ربة للوجه   ااا  أن ابرط كفاه لم ا رب  ربة واحندة األرض 

رض لنم لم امر  الوجه تكون ااتهت واحدة لم منرة أ نر  ا نرب بكفانه األ

 امر  اداه  ل  المرفإان , ااا  الاما  لم الارر  .

 لاللا ن درجة الحداث ن

هكننر هاننا أاننه رواه النندار:طا  , وروااننة النندار :طانن  لهننها الحننداث مرفوعننا 

 اافة ألن ف   رااده عل  بن ظبانان وهنو  نااق الحنداث , بنع :ناع جمنال 

ألنمنة و:فنه , ألن من أهع الالم ن  ن رفانه باطنع ولهنها :ناع باندها و نح  ا

  رااده مو:وفا  ل  ابن عمر  حا  , وأما رفاه فهو  ااق .

فإهاً اإوع ن ال حا  ف  حداث ابن عمر هها الهر فاه أن التامم  ربتان  أاه 

 مو:وق عل  ابن عمر , وأاه من اجتهاده ر   ن عاهما .

 راباا   من أحكام الحداث ن

أ ه به جمال من أهنع الالنم وجالنوا  دع الحداث عل  أن التامم  ربتان وهها

أن ال ربة الواحدة مجأنة ولكن األف ع أن تكون  ربتان , وارتدلوا علن  

هننها بننأن هننها الحننداث  ن كننان مرفوعننا فظنناهره وجننه الحجننة فاننه , و ن كننان 

مو:وفا فنابن عمنر ال اإنوع ملنع هنها االجتهناد  ال بتو:انق منن الررنوع علانه 

دا ف  الرناة ر ن  ن عانه , وكنان اتبنال هندر ال  ة والر م ألاه كان شدا

الاب  علاه ال  ة والر م ف  أشااء :د ال ااتبه لها كلانرون , ومرنألة التنامم 

ههه من الطهارة الواجبة , فهمنت ابنن عمنر علن  اتبناع الرناة تندعوه  لن  أن 

 ااتبه لفاع الاب  علاه ال  ة والر م ف  هل  .

ء أكنان مرفوعنا أو كنان مو:وفنا , فداللتنه علن  ولهها :الوا ن هها الحداث روا

أن األف ع أن اكون التامم  ربتان ,  ربة للوجه و ربة للاندان  والندلاع 

اللاا  لهم أن هها الحداث ف  ماا  اآلاة , فاهلل جع وع  :ناع ن      فتاممنوا 

 اادا طابا فامرحوا بوجنوهكم وأانداكم مانه   ولمنا تاندد الا نو  لمنا تاندد 

, الوجننه ع ننو , والانندان ع ننو مننن أع نناء الو ننوء , لمننا تانندد الا ننو 
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الا و رجاانا  لن  فهنم ماان  التنامم ,  لن  منا كنان األ نع وهنو الو نوء , 

والو وء الوجنه لنه مناءه , والاندان لهمنا ما,همنا , لهنها رجانوا  لن  األ نع 

ألن اآلاة    فتامموا  اادا طابا فامرحوا بوجوهكم وأانداكم مانه   , احتمنع 

اكون التامم مرة واحدة واحتمع أن اكون الاتنان , فلمنا كنان األ نع وهنو  أن

الطهارة بالماء بالاتان جالوا أا ا هل  بالاتان , :نالوا ن كمنا دع علانه حنداث 

 ابن عمر هها .

والإوع اللاا  ن أو الجواب عن هنها ,  ن كنون التنامم  نربتان هنها ال احمنع 

ألن :وله   التامم  ربتان   ف  اللغة  عل  أن ابن عمر تابال فاه الراة و هل 

هها ح ر , والح ر ال ارتامع لوجه الكماع , التامم  ربتان هها افهم ماه 

أن المجننأئ  ننربتان دون غارهمننا , ولهننها :نناع فاننه و ننربة للانندان  لنن  

المرفإان , فح ر وجالها  ربتان أوال وجاع  ربة للادان  ل  المرفإان , 

علاننه ال نن ة والرنن م لنناه فاهننا أن التننامم  لنن   والرنناة اللابتننة عننن الابنن 

المرفإان , فلما كان كهل  حملانا فانع ابنن عمنر هنها أو حملانا :ولنه علن  أانه 

اجتهاد ماه ر   ن عاه , وأانه لناه مانه متابانة لرناة الابن  علانه ال ن ة 

 والر م .

 فاإوع ن أوال ف  حداث ابن عمر   التامم  ربتان   وهها ح ر .

, فاه أاهنا  لن  المنرفإان , والح نر و لن  المرافنق لناه ممنا دلنت علانه لاااا 

الراة عن الاب  علاه ال  ة والر م , بع الراة دلت عل   ن ق هلن   لهنها 

اإوع ن هها الحداث ال احمع عل  أن ابن عمنر ر ن  النه عاهمنا أ نهها عنن 

فاننه  أو الابنن  علاننه ال نن ة والرنن م وا:ت نن  فاننه بالرنناة , ألاننه ممننا  ننالق 

 الفت فاه ههه ال فة راة الاب  علاه ال  ة والر م ألجع المرنألتان اللتنان 

 هكرتهما الح ر وكون هل   ل  المرفإان .

المرألة الت  تلاها , اللاااة ن دع حداث ابن عمر هها علن  منا ههنب  لانه عندد 

 من األنمة كما هكرت ل  أن التامم  ل  المرفإان , وكما هكنرت لن  أانه جانع

هل  مرفوعا أو مو:وفا , فادع عل  ما دلت علانه اآلانة منن أن المرن  للاندان 
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والطهارة للتنامم بندع , و ها كاانت بندع فإانه بندع لغرنع الاندان  لن  المنرفإان 

والبدع اكون مو:وفا للمبدع ماه , والجواب عن هها ن أن هنها الإنوع مرجنوح 

ه أن هلن   ناص وأن الهر دع علاه حداث عمار ال حا  المتفق علن   نحت

بالكفان دون غارهما , وباض ال نحابة , وبانض الرنلق كنان اتنامم ال  لن  

المننرفإان فإننط بننع  لنن  اآلبنناط , واجاننع هلنن  هننو داللننة :ولننه ن      فامرننحوا 

بوجننوهكم وأاننداكم ماننه   واجاننع فاننع الابنن  علاننه ال نن ة والرنن م بالإنندر 

ادات الم تلفنة والمرنألة المجأئ والكمناع  لن  اآلبناط , وهنها كلنه منن االجتهن

فاها أ:واع كلارة لكن هكرت لن  أشنهر هنهه األ:نواع لتالإهنا بداللنة الحنداث , 

لهها اإوع ن ال حا  أانه اكفن  أن اكنون  لن  بداانة الرناعد , ااان  أن التنامم 

 للكفان والوجه فإط .

أا ننا ممننا اتالننق بحننداث ابننن عمننر الرننالق أن :ولننه    ننربة   فاننه التننامم 

فاه أن المر  , مر  ال ااد ال اجأئ ألاه البد أن ا نربه  فندع  ربتان , 

عل  أن مر  ال ااد أو و ال الاند علن  ال نااد وعلن  التنراب أو علن  منا 

فاه غبار فإط دون ال رب أاه ال اجأئ , وهها مما ا تلنق فانه أهنع الالنم , 

وال ش  أن األول  أن ا نرب المرنلم بكفانه األرض , وهلن  أن كلمنة التنامم 

  اآلاة   فتامموا  اادا طابا   تاا  : د ال ااد , و: د ال ااد احتمع ف

أن اكون بالمر  , واحتمع أن اكون بالو ال , واحتمع أن اكون بال نرب , 

ودلت راة الاب  علاه ال  ة والر م ف  :وله ف  حداث عمنار   لنم  نرب 

لنم  باداه األرض  نربة واحندة   علن  أن ال نرب هنو الرناة وعلن  أانه  ها

ا رب األرض فإاه لم احإق اإلجأاء , وهها ال ش  أاه هو األول  فن  هلن  

. 

 

ن  علانه ورنلم ن  نل وعن أب  هرارة ر   ن عاه :اع ن :اع رروع ن 

  ال ننااد و ننوء المرننلم و ن لننم اجنند المنناء عشننر رنناان , فننإها وجنند المنناء 

 الإطان لكن  وب  فلاتإ  ن ولامره بشرته   . رواه البأار و ححه ابن 
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 الدار :طا   رراله , وللترمهر عن أب  هر احوه و ححه الحاكم أا اً .

 أوال ن ماا  الحداث ن 

اإوع ن   ال ااد و وء المن,من   , وفن  رواانة  ال  ة والر م علاه الاب 

  طهور الم,من   ااا  أن الم,من المرلم ال اغلو وال اتكلق , بع أانه  ها لنم 

اه اتر ص بر  ة ن جع وع  واكفاه و وًء ال ااد واكفاه اجد الماء فإ

طهننورا ال ننااد , فننالتطهر اكننون بننالتامم وهننها للمنن,من المرننلم الننهر اإبننع 

 ر  ة ن جع وع  واتبال أمره ربحااه وتاال  وال اغلو ف  شذ من أمره .

ة :اع   فإها وجند المناء فلاتإن  ن ولامرنه بشنرته   ااان  أانه اأ نه بالر  ن

 ل  أن اجد الماء , فإها وجد الماء فإاه اجب علانه أن امرنه بشنرته الاتإناض 

 الطهارة بالتامم بوجود الماء .

 لاااا ن لغة الحداث ن

ال ااد فااع بماا  فاعنع , ااان  ال ناعد منن وجنه األرض , وهنو كنع منا 

  اد , وهو الهر جاء ف  اآلاة األمر بتاممه   فتامموا  اادا طابا   .

هاا   و وء   الو وء ما تح ع بنه الو ناءة  والطهنارة , لهنها جناء :وله 

فنن  الروااننة األ ننر    طهننور   فكلمننة و ننوء المإ ننود ماهننا أاننه اح ننع 

بال ننااد الو نناءة , ومالننوم أن ارننتاماع المنناء , أو ارننتاماع التننراب لنناه 

 ألجع التاإاة , و اما هو تابد , تابد بارتاماله ف  الموا ال الم  و ة الت 

أمر ن جع وع  بها , وأمر بهنا ابانه علانه ال ن ة والرن م , لنهل  تح نع 

الو اءة والطهارة بارتاماع الماء  ها وجنده وبارنتاماع ال نااد وبتاممنه  ها 

 لم اجد الماء .

:ولنه   عشننر رنناان   هننها للمبالغننة , و ن لنم اجنند المنناء عشننر رنناان للمبالغننة 

من الاادر أن اكون عشنر رناوات ال اجند  بطوع المدة , و ال فالغالب بع أادر

 الماء مطلإا .

 :وله    ها وجد الماء فلاتق ن   هاا أمر بالتإو  افهم ماه عدم التأ ار . 
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ولهها اإوع ن :ولنه   فلاتنق ن   هنها أمنر بتح ناع تإنو  ن جنع وعن  فن  

 هل  الو:ت بمه أو بإمراه الماء بشرة اإلاران .

 ه   ااا  لافض الماء عع بشرته  ما غر  و ما و وءً :وله   ولامره بشرت

 لاللا ن درجة الحداث ن

الحننداث هكننر أن البننأار رواه , وأن ابننن الإطننان  ننححه , وروااننة البننأار 

 راادها فاه  اق , ولكن وأعلت كما هكر الدار :طا  أعلت باإلرراع  لكن 

اه مرفوعنا بإولنه ن الروااات الم تلفة تشهد له , ولهها أشار الحافظ  ل  تحرنا

 وللترمهر عن أب  هر احوه و ححه الحاكم أا ا .

 لهها اإوع ن ال واب أن هها الحداث حرن ألجع ما اشهد له .

 راباا ن من أحكام الحداث ن

دع الحداث عل  أن وجود الماء اا:ض لما ح ع بالتامم من الطهنارة  وهلن  

ث بشننرط عنندم وجننود أن التننامم كمننا هكراننا رافننال للحنندث , ولكننن رفاننه للحنند

الماء , وهل  لظاهر :وله تاال    فلم تجدوا مناًء فتاممنوا   فارفنال الحندث  ها 

لم اجد الماء , وهها االشنتراط  ها لنم اجند المناء اشنتراط :بلن   ااان  :بنع أن 

اتننامم , واشننتراط أا ننا شننرط م ننحوب , مرت ننحب حكمننا  فننإها كننان فنن  

اجد الماء فإاه ابإ  عل  هنهه الطهنارة طهارته لم اجد الماء , ااا  بالتامم لم 

حتنن  اننأت  اننا:ض مننن الاننوا:ض , ووجننود المنناء دع الحننداث هننها علنن  أاننه 

 اا:ض من اوا :ض التامم .

:اع   فإها وجد الماء فلاتق ن ولامره بشرته   واأل ع ف  األمر أانه للفنور 

جودااننه  ااانن   ها وجنند المنناء فلامرننه بشننرته , فننافهم ماننه أن التننامم ااننتإض بو

 للماء أو بوجود الماء .

تإرار هها الك م مرة أ ر  , تإدم لاا أن التامم رافال للحدث ,  ها كان رافانا 

للحدث فماااه أاه ال ارم  محندلا منال التنامم , لكانه  ها وجند المناء فهنع ابإن  

رفال الحدث كما هو حت  ااتإض بانا:ض منن انوا:ض الو نوء أم أانه وجنود 

 الماء اا:ض .
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داث عل  أن وجود الماء انا:ض للتنامم , ولهنها :ناع هانا علانه ال ن ة دع الح

والر م أو دع عل  هها :وله   فلاتق ن ولامره بشنرته   وهنها وجنه الداللنة 

ماه أاه أمر , واألمر األ ع فاه أاه للفور كما هو ال حا  , و ها كان للفور 

 . دع عل  أن تأ اره م الق لما هو المإ ود من رفال الحدث

المرألة اللاااة ن دع الحداث عل  أن المرنلم المن,من ال اجنب علانه أن اطلنب 

الماء  ها لنم اكنن االنم مكاانا ارنهع الو نوع  لانه ممنا حولنه فانه المناء , فنإن 

طلب الماء البااد والتكلق لهل  ال اجب شرعا , لإوله هاا   ال نااد و نوء 

 ابط وجود الماء أاه فاما المرلم و ن لم اجد الماء عشر راان   وهكراا لكم 

حوله , ف  رحله ,  ل    ره , وفاما :رب ماه , وأما باادا فإاه ال اح ع أو 

 البااد ال اد ع ف  هل  .

اللالث ن ا تلق الالماء ف  داللة الحداث عل   ها ما وجد المناء ألاناء ال ن ة 

ال ؟ أو ألااء الو:ت , فهع اجنب علنه أن ارنتامع المناء وأن ابطنع  ن ته أم 

ف  ال ورة األول  وف  ال ورة اللاااة  ها وجده فن  الو:نت هنع اجنب علانه 

 أن اااد أم ال ؟

رنم  ال نااد و نوًء  ال ن ة والرن م علانه الاب أما ف  ال نورة األولن  فن

وطهننوراً , وهننها انندع علنن  أاننه اكتفنن  بننه , لكننن  ن وجنند فهننع  مرنناه المنناء 

تننامم , ا تلننق الالمنناء فنن  هلنن  , للبشننرة ماانناه أاننه اإطننال ال نن ة أو اإطننال ال

ماهم من :اع ن الحداث ادع عل  :طال ال  ة , أاه اإطال ال  ة واتو أ لنم 

ارتأاق ال  ة , ووجه الداللة أن األمر للفور , و ها كان للفور أاه من حنان 

 أن اجد الماء ف بد علاه أن امره بشرته .

 ة بنع ارنتمر فاهنا لنم باند والإوع اللاا  ن أاه لاه واجبا علاه أن اإطال ال ن

هل  اتو أ لما بادها , وهل  ألن حان أاشأ ال  ة أاشنأها بر  نة شنرعاة 

فنن  رنناا  الحننداث ارانند تطنناوع المنندة ال  ها  والرنن م ال نن ة علاننهوالابنن  

وجدها ف  ألااء ال  ة, ألانه :ناع   و ن اجند المناء عشنر رناان , فنإها وجند 

اتننق ن ولامرننه بشننرته   وهننو فنن  ألانناء المنناء   ااانن  بانند طننوع المنندة   فل
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  ته افتت  ال  ة بر  ة شرعاة , والتامم رافال للحندث فإانه ارت نحب 

 حكم الرفال  ل  اهااة ال  ة . 

وههان :والن ألهع الالم , والإوع اللاا  ظاهر الداللة من أانه ال الأمنه وهنو 

 ف  ألااء ال  ة أن اإطاها وأن ارتأاق الطهارة .

 مرألة اللاااة ن وهو أاه  ها وجد الماء ف  الو:ت فهع اااد أم ال اااد ؟ أما ال

 هكراا لكم فاما ربق أن الالماء لهم :والن ن

وأن الجمهور اإوع ن أاه لاه له أن اتامم ااا  ف  مرألة منا  ها علنم بوجنود 

 الماء ف  الو:ت . 

ه اتنامم بحرنب والإوع اللاا  ن هو :وع :له من الالماء ورجحنه ابنن تامانه أان

حالننه ، فننإها لننم اجنند المنناء بتننامم ، ولننو علننم بوجننود المنناء فنن  الو:ننت وهننهه 

المرالة لها  لة بتل  المرألة وهو أاه  ها وجند المناء فن  الو:نت ، فهنع اااند 

أو ال اااد ؟ هو حان  ل   ل  بأهن شنرع  لنه ، فمنا تشنترط لنه الطهنارة 

الإنر ن ،  ها أراد أن ااتفنع  ها  ف  الو:ت غار ال ن ة ااان   ها أراد أن اإنرأ

أراد أن ا ل  الراتبة ،ة ف  ش  أن وجنود المناء اإطنال تلن  الطهنرة الرنالفة 

أما ارتنااق   ة جدادة و عادة ال  ة واألول  ألجع الو:ت فنإن هنها لناه 

 بظاهر .

 

. وعن أب  رااد ال درر ر   ن عاه :اع ن  رج رجن ن فن  رنفر  121

ه ماهما ماء فتامما  ااداً طاباً ف نلاا لنم وجندا المناء فح رت ال  ة ولا

ف  الو:ت فأعاد أحدهما ال  ة والو وء ولم ااند األ نر لنم أتانا ررنوع ن 

 ننل  ن علاننه ورننلم فننهكرا هلنن  لننه فإنناع للننهر لننم اانند ن   أ ننبت الرنناة 

 وأجأأت    ت   ، و:اع لأل ر ن   ل  األجر مرتان   . 

 ان  .رواه أبو داود والار

 أوالً ن ماا  الحداث ن 

 أن أبا رااد ال درر ر   ن عاه احك  : ة رجلان  رجا ف  رفر ، 
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ولم اكن ماهما ماء فح رت ال ن ة فتاممنا  ناادا طابناً ف نلاا ، لنم وجندا 

الماء ف  الو:ت فأعاد أحندهما ال ن ة ااان  أن فن  ألاناء الو:نت وجندا المناء 

رننالفة واحنند أعنناد ال نن ة واأل ننر لننم اانند  ملننع مننا هكراننا لكننم فنن  المرننألة ال

:نناع للننهر لننم اانند ن   أ ننبت الرنناة وأجأأتنن  والرنن م  ال نن ة علاننهفننالاب  

   ت    و:اع لأل ر الهر أعاد  ن   ل  األجر مرتان   ااا  عل    ت 

 األول  وعل  اجتهاد  ف    ت  اللاااة .

 لااااً ن لغة الحداث ن 

 ال ن ة علانهبت الراة ااا  أ بت هدر الابن  :وله ن   أ بت الرتة   أ 

, وهننها اشننمع الرنناة الواجبننة والرنناة المرننتحبة , فننإها :اننع هننهه هنن   والرنن م

الرنناة أو أ ننبت الرنناة فإنند احتمننع هلنن    ننابة الواجننب و:نند احتمننع   ننابة 

 المرتحب , والراة ماها ما هو واجب وما هو مرتحب .

فن  الشنرع منن التابانر بالرناة ال علن  فإهاً :وله   الراة   هها علن  منا جناء 

اال ط ح , والمتأ ر لأل ولاان من أن المراد للراة  اش , المرتحب أم ما 

 الاب فاعله وال ااا:ب تاركه ؟ 

:وله   أجأأتن   ن ت    اإلجنأاء مااناه و:نوع ال ن ة  نحاحة ارتفنال بهنا 

أم الإبنوع توجه األمر  ل  المكلق , ااا  أاها و:ات مجأنة واإلجأاء ال ان 

, فإد تكون مجأنة مإبولة لنه األجنر بهنا , و:ند تكنون مجأننة غانر مإبولنة أو 

لاه له األجر بها , وهل  ف  ملع   ة من أت  كاهاا أو امرأة ف  دبرها أو 

 حان ا أو احو هل  .

 لاللا ن درجة الحداث ن 

الحداث هكر أاه رواه أبو داود والاران  , وهو حداث  حا   ححه باض 

 أهع الالم , بع  ححه كلار من أهع الالم . من

 راباا ن من أحكام الحداث ن

الحنداث دع علن  تنرجا  فن  المرنألة التن  هكنرت لن  ال ن ق فاهنا فامنا دع 

علاها الحداث الرالق , وهو أن من تطهر بال ااد فتامم أن الحدث فن  حإنه 
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ل ن ة  و امنا ارتفال , فإها وجد الماء ف  الو:نت فإانه ال اجنب علانه أن اااند ا

عهر اآل ر وجانع لنه األجنر منرتان ال لحرنن فالنه لكنن لحرنن اجتهناده فنإها 

 تباات الراة فلاه للمرء أن اااد ال  ة باجتهاد مال و وح الراة ف  هل  .

 

. وعننن ابننن عبنناه ر نن  ن عاهمننا فنن  :ولننه عننأ وجننع   و ن كاننتم  122

ة فنن  رننباع ن مر نن  أو علنن  رننفر   , :نناع ن  ها كااننت بالرجننع الجراحنن

 والإروح , فاجاب فا اق أن اموت  ن اغترع , تامم .

 رواه الدار :طا  مو:وفا , ورفاه البأار , و ححه ابن  أامة والحاكم .

 

:نناع ن وعننن ابننن عبنناه ر نن  ن عاهمننا فنن  :ولننه عننأ وجننع   و ن كاننتم 

مر نن  أو علنن  رننفر   , :نناع ن  ها كااننت بالرجننع الجراحننة فنن  رننباع ن 

 إروح , فاجاب فا اق أن اموت  ن اغترع , تامم .وال

 رواه الدار :طا  مو:وفا , ورفاه البأار , و ححه ابن  أامة والحاكم .

 

 أوال ن ماا  الحداث ن

ابن عباه افرر :وله جع وعن    و ن كانتم مر ن  أو علن  رنفر   , ااان  

تكون فاه و ق المرض الهر ماه اباح التامم أو الهر ماه اجأنه التامم أاه 

الجروح , ااا  فاه جرح من ألر الرهام , من ألر راق أو من ألر رم   ل  

  ره و ههه الجروح امتاال ماها أن اغترع , ألاه لو د نع فاهنا المناء ألاتانت 

ولح ع له بهل   نرر كبانر , فح نوع الجنروح والإنروح هنها منرض منن 

  :ناع ن  ها األمراض أد له ابنن عبناه فن  :ولنه تانال    و ن كانتم مر ن  

كاات بالرجنع الجراحنة فن  رنباع ن والإنروح فاجانب فا ناق أن امنوت  ها 

اغترننع , ااانن  اتطننور علاننه المننرض وانناهض الجننرح مننرة أ ننر  وارنناع , 

 فإاه اتامم .

 لاااا ن لغة الحداث ن
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:ولنه   الجراحننة   الجراحنة المإ ننود ماهنا أن اكننون بالرجنع الجننرح , وفنن  

َجرح , والُجرح لمنا فن  البندن , ااان  للحنه , والَجنرح اللغة اإاع ن ُجرحه و 

ح ف ن جرحا  ها أردت به أاه أتهنم  لألمر المااور و تإوع ُجِرَح ف ن أو ُجر ِ

حنه األنمنة  َجرحنا ,  أو أاه طان فاه , ف ن مجروح , ااان  فانه جرحنا , َجر 

اع فاهنا ااا  طان فاه واتهم بأشااء , وأمنا اإل نابة والجراحنة الماروفنة فاإن

ُجننرح ب ننم الجننام ال بفتحهننا , فاإنناع  ها الُجننرح لألمننور الحرنناة  والَجننرح 

 لألمور المااواة .

والإروح ماروفة وه  تإرح البدن من ااا  ف  الجلند  منا منن جنروح رنالفة 

ااا  التأمت لكن فاها ألر و ما منن أمنراض فطرانة أو احنو هلن  ممنا اتإنرح 

 و ما أشبه هل  .ماه البدن , ااا  اتشإق أو ا  ر أ

 لاللا ن درجة الحداث ن

:اع ن رواه الدار :طا  مو:وفا ورفاه البأار , و ححه ابن  أامنة والحناكم 

 . ال واب كما رواه الدار :طا  أاه مو:وق ولاه بمرفوع .

 راباا ن من أحكام الحداث ن

الحننداث دع علنن  ماانن  :ولننه , ااانن  األلننر دع علنن  ماانن  :ولننه   و ن كاننتم 

ما المرض ؟ هع هو مرض دا ل  أو منرض  نارج  , فندع هنها  مر    

األلر عل  شموع الاوعان , عل  شموله للمرض ال ارج  ألاه ا د  علانه 

أاه مرض , واحد مل  لو اغترع اشتدت علاه الر واة , لو اغترع أو تو أ 

ح ع له ف  أطرافه  رر , بحكم شهادة طبابان مرلمان لإتان  أو هنو فامنا 

ظاننه , فننإها ح ننع لننه المننرض ,المننرض المتو:ننال , أو أن اننأداد  اغلننب علنن 

مر ه الحا ع فإاه اباح له التامم رواء أكان لرفال الحندث األ نغر أم كنان 

 لرفال الحدث األكبر , وهها ظاهر ف  داللة هها األلر .

فإها اإوع ن كلمة مر ن  فرنرها ابنن عبناه هانا بالجراحنة والإنروح , وهنها 

ة اآلاة تشمع التأهر بالماء  منا منن منرض ظناهر أو مرض ظاهر , لكن دالل
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من مرض باطن , فاكون ابن عباه اص عل  أحند ال نورتان للحاجنة  لاهنا 

 والمرض الباطن ماروق د وله ف  ارم المرض . 

 اللاا  ن دع األلر عل  أن التامم اكون بالتامم المجأئ الهر مر ماه , ألن 

بدانه ال الأمنه أن ارنتامع المناء  احب الإروح والجراحات التن  فن  رنانر 

فنن  المانناطق الرننلامة , وارننتامع التننامم للمانناطق المرا ننة , وأاننه  ها كننان 

اتأه  باالغتراع فإاه ااان  ا شن  الهن   , ا شن  أانادة المنرض , ا شن  

 الشدة علاه , فإاه اكفاه التامم .

  وهننهه المرننألة ا تلننق فاهننا أهننع الالننم هننع الأمننه أن اغرننع الرننلام وامرنن

المراض , أو اغرع الرلام واتامم للمراض , أم اجمال ما بان الل لنة  الغرنع 

 والمر  والتامم ؟  عل  ل لة أ:واع للالماء .

واألظهر ماها أن اإاع ن أن التامم أهن به للمراض , فإها كنان ارنتاماع المناء 

منا ف  الغرع اأاده مر ا ,  ما تحإاإا أو ظاا راجحا فإاه ال الأمه أن اغرع 

الننباض اآل ننر ,  ال  ها كااننت   مظهننر , ااانن  اغرننع باننض األع نناء واننام

الجراحات ماف لة  ما ف  البدن أو ف  أع اء الو نوء ماف نلة عنن بانض 

أع اء البدن األ ر  , ااا  مل  اكون الجرح ف  اده , واكون الجنرح فن  

فامنا رجله , فهها امكاه أن ارتامع الماء دون أن ات رر ف  باض البدن لنم 

بإ  من البدن ااظر ف  هها الجرح , هع  ها مرن  علانه لنم ات نرر ؟ فاجنب 

 علاه أن امر  , هع  ها مر  علاه ت رر ؟ فإاه اكتف  بالتامم .

فننإهاً اكننون الحا ننع فنن  هننها الإننوع أن األحننواع أاننه  ها كننان ات ننرر مننن 

واة ارتاماع الماء ف  بداه بتادد الجراحات أو به مرض اام بداه , ملنع رن 

أو احو هل  , فماها لو ارتامع الماء البنارد أو عنم بدانه فن  بنرد واحنو هلن  

أاه اأاد المرض فإاه اتامم لهل  , أو كاات الجراحات أو المرض فن  بانض 

األع اء امكاه أن ارتامع الماء ف  النباض اآل نر , فإانه الأمنه أن اتو نأ 

 لل حا  وأن امر  عل  المراض , فإها لم امكاه 

 فإاه ااتإع  ل  التامم , فإهاً  ارت األحواع عاداا ل لة .المر  
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أما الجمال ما بان الغرع أو الغرع والمر  والتامم فهها :اع به طانفة من أهنع 

الالم ف  مرألة الجبانر  ها كاات متاداة عنن مو نال الحاجنة ورناأت  البحنث 

 فاها .

 

ألت ررنوع . وعن عل  ر   ن عاه :اع ن ااكررت  حد  أادر فرن 123

 ن  ل  ن علاه ورلم فأمرا  أن أمر  عل  الجبانر .

 رواه ابن ماجة براد واٍه جدا . 

 

:وله ن وعن عل  ر   ن عاه :اع ن ااكررت  حند  أاندر فرنألت ررنوع 

 ن  ل  ن علاه ورلم فأمرا  أن أمر  عل  الجبانر .

 رواه ابن ماجة براد واٍه جدا .

 

 اث ن أوال ن ماا  الحد

أن علاا ر   ن عاه ااكرر أحد  لااه الالواان فجبره لك  التنم فما النهر 

ا اال  ها أت  لغرع الجاابة , أمره الاب  علاه ال  ة والر م أن امر  عل  

 الجبارة , ااا  وال اتامم لها .

 لاااا ن لغة الحداث ن

لكتننق ومننا الأانند ن أانند اإلارننان المإ ننود ماننه الماطإننة التنن  هنن  الا نند وا

:ارب هل  , والجبارة ن الجبانر جمال جبارة , والجبارة  شب فن  األ نع أو 

جبه ملع ما هو اآلن , أو منا شنابه هلن  ممنا او نال لجبنر الكرنر , فكنع منا 

كننان حننان  لغننرض جبننر الكرننر فارننم  جباننرة , كننع مننا كننان حننان  لغننرض 

 جبارة . التنام الكرر ارم  جبارة ب  ق التنام اللحم فإاه ال ارم 

 لاللا ن درجة الحداث ن 

 الحداث  ااق جدا ألن ف   رااده رجع أظن ارمه  الد بن عمرو , كهبه 
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عدد من األنمة ، ولهها الحافظ بنن حجنر :ناع هانا ن رواه ابنن ماجنه برناد واٍه 

 جداَ بع :اع باض أهع الالم  اه مو وع .

 رابااً ن من أحكام الحداث ن

جننع أاننه  ننااق جننداَ ، لكننن الحننافظ بننن حجننر الحننداث ال ا, ننه ماننه حكننم أل

أورده ف  البلوغ لغرض أن ما أشتمع علاه من جواأ المر  عل  الجبارة أن 

هها دلت علاه  لار ودلت علاه أحاداث أ ر ، ولهنها فإانه ال ا, نه الحكنم منن 

هها الحداث وحده ، فالمر  عل  الجبنانر حكنم مانروق وهنو أن الجبانرة  ها 

ض أع نناء الو ننوء فإاننه اجننب غرننع مننا ظهننر وأمننا كااننت موجننودة فنن  بانن

الجبارة فإاها ترنتر تحتهنا لحمناً وهنها اللحنم لمنا رنتر بنالجبارة فإانه ال اتنأه  

اإلاران منن  منرار المناء علن  اللحنم لكانه ال امكانه هلن  ، ألانه مرنتور بهنها 

الجبننر ، بننالجبارة فلمننا كننان ال امكاننه فإاننه ااننوض عننن الا ننو بالمرنن  كمننا 

ع الرجلان بالمر  علن  ال فنان لكنن هانا أوردهنا الحنافظ فن  عوض عن غر

باب التامم ، ولم اورده ف  باب المر  عل  ال فان مال أن مو اه هاا  فن  

الظاهر ، لكن ألجع مرألة هع اتامم ؟ ألن الاادة فن  الجبنانر أن تكنون أكبنر 

مننن مو ننال الحاجننة ، الاننادة فنن  الجباننرة ال تكننون علنن  :نندر الكرننر  تكننون 

رة جداً ، ااا  كرر ف  ورط الاد اكون من أوع الاد  ل  أ رها  كرر ف  كبا

الأاد امكن أاه ا م الا د والكتق وما وااله حت  تلبنت الجبانرة فالانادة أن 

الجبارة ترتر أكلر منن المو نال منن :ندر الحاجنة ، وهنها  شنارة منن الحنافظ 

ه اتنامم لهنا ،  ل  :وع باض الالماء أن الجبارة  ها تادت مو نال الحاجنة فإان

ََ ، فإانه ال احنتب بنه علن  أانه  ولما كان هها الحداث حداث عل   ااق جداً

 اكتف  بالمر  دون التامم ، ف  الجبارة الت  أادت عل  مو ال الحاجة . 

ولهنها اإننوع الحننداث هنها لنناه مشننتم ً علنن  , أو لناه دلننا ً علنن  أن المرنن  

 اكتف  به دون التامم .
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ف  الرجع النهر شنب فاغترنع فمنات ن    امنا كنان  وعن جابر ر   ن عاه

اكفاه أن اتامم ، واا نب علن  جرحنه  ر:نة لنم امرن  علاهنا واغرنع رنانر 

 جرده   . رواه أبو داود براد فاه  اق وفاه ا ت ق عل  روااته .

 

:اع ن وعن جابر ر   ن عاه ف  الرجع الهر شنب فاغترنع فمنات ن        

، واا ب عل  جرحه  ر:ة لم امر  علاها واغرنع   اما كان اكفاه أن اتامم

 رانر جرده   ، رواه أبو داود براد فاه  اق وفاه ا ت ق عل  راواه .

 أوالً ن ماا  الحداث ن 

أن رجنن ً أ ننابته شننجة فرننأع الانناه عمننا افاننع فاغترننع فننأمروه باالغترنناع  

 امنا كنان  فاغترع فمات ، فلما بلن  هلن  الابن  علانه ال ن ة والرن م :ناع ن  

اكفاننه أن اتننامم واا ننب علنن  جرحننه  ر:ننة لننم امرنن  علاهننا واغرننع رننانر 

جرده ، ااان  كنان اكفانه أن اتنامم أوالً لنم اا نب علن  جرحنه  ر:نة ااان  

الفهننا علنن  الجننرح حتنن  ال ا ننله المنناء ال ا ننله المنناء وامرنن  علاهننا مرنن  

و عاده الماء لاكون بدع أو لاكون بدع أو لاكون بدالً عن غرع هها المكان وه

، لننم  ها مرنن  وتننامم فإاننه اغرننع رننانر الجرنند ، ااانن  افنناض المنناء علنن  

 الموا ال ال حاحة الت  لاه فاها جرح .

 لااااً ن لغة الحداث ن 

الشجة ارم للجرح الهر ف  الرأه ، فإها كاات الجراحة فن  النرأه اإناع لهنا 

لنن  جرحننه شننجة أمننا فنن  رننانر البنندن فلهننا أرننماء أ ننر ، :ولننه ن   اا ننب ع

 ر:ة   ااا  الق عل  مو ال الجنرح  ر:نة أو ل نو  أو أر شنذ ماارنب 

 بحاث اماال و وع الماء  ل  البدن .

 لاللاً ن درجة الحداث ن 

الحداث  ااق وهكر الحنافظ هنها ال ناق بإولنه ن رواه أبنو داود برناد فانه 

  اق ، وفاه ا ت ق عل  راواه ، وهو  ااق وفاه علع أا اً أ ر  .

 ً  ن من أحكام الحداث ن    راباا
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الحداث دع عل  أن  ناحب الجراحنة اجمنال منا بنان التنامم والغرنع والمرن   

فاتامم وامر  عل  الجرح الهر لفه ب ر:نة أو بل نو  واحنوه واغرنع رنانر 

البدن وكهل  ف  الو وء اتامم وامر  واغرع ، وهها :ناع بنه عندد منن أهنع 

 ها كان الل و  اكلر أو الجبانرة  الالم ف  الجمال ما بان الل لة ومو ال هل 

أكلر من :در الحاجة فإاه اجمال ما بان الل لة ووجنه هلن  أن المو نال أو أن 

 أع اء الو وء أو البدن ه  عل  ل لة أ:رام ن

. :رننم ال ا ننره  ها ارننتامع المنناء علاننه ،  مننا بالو ننوء أو بالغرننع فهننها  1

 اجب فاه الو وء أو الغرع .

 ا ات رر ماه بغرله بالماء ، فهها اجب أن اتامم له .. والإرم اللاا  م 2

. والإرم اللالث ما ال ات رر ماه من غرله بالماء ولكاه احتاج  ل  رنتره  3

فهنننها  بجباننرة أو بل نننو  حتنن  اتاننناف  أو ال ات نننرر المو ننال المنننراض ,

المو ال المرتور مما هو أاند عن الجرح هاا لاه ف  حإه المر  علانه ألن 

علنن  المو ننال المت ننرر ، وأمننا المرنن  علنن  المو ننال غاننر  المرنن  اكننون

المت رر فلاه فاه دلاع ، فاكنون بندع الغرنع ارجنال  لن  التنامم , فاكنون  هاً 

اجمال ما بان الل لة التامم والغرع والمر  ، وهها الإدر :اع به جمال من أهع 

  الالم وهو المشهور من مههب اإلمام احمد رحمه ن تاال  كما هو مدون ف

كتب أ حابه وهو عاد غاره من الفإهاء ، وهو أاه اجمال ف  ههه الحالنة بنان 

هننهه الل لننة أشننااء لداللننة الحننداث علنن  هلنن  , وأا نناً لداللننة األ ننع فنن  أن 

األ ع أن اغرع ما ال ات نرر بغرنله وامرن  مناال ات نرر بغرنله ، واتنامم 

 لما كان تابااً لما امر  .

بان ههه الل لة , هها الحداث ال ارتإع بالداللنة  والإوع اللاا  ن  أن الجمال ما

 علاها ألجع  افه .

ولهل  اإوع  اما اكفاه أن اغرع , اغترع وامر  , وأما الجمال ما بنان الغرنع 

والمر  والتامم فلاه فاه دلاع ألجع  اق الحداث ف  هلن  , والإنوع األوع 

 ر  والتامم .أحوط ف  الجمال ما بان الل لة , ااا  ما بان الغرع والم
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الحكننم اللنناا  ن  ن هننها الحننداث فاننه أن التننامم  ها احتنناج  لاننه فنن  ملننع هننها 

المو ال أاه ال اترتب عل  كواه :بع الطهارة أو بادها , ولهل  له أن ا, ره 

 لنن  :ننرب د ولننه المرننجد , انن, ره  ها أراد ال نن ة , فننالمواالة هاننا لارننت 

التامم مال الغُرع أو مال الغرع  شرطا وكهل  الترتاب لاه شرطا , وارتاماع

, فالطهارة  ها كاات بالماء فإن المو ال الهر احتاج فانه  لن  التنامم اتنامم لنه 

:بنع هلن  فلنه هلن   ها أراد ال  ة , باد أن افرغ اتامم له , أو أراد أن اتامم 

ألجننع أاننه لننم اننأت  دلاننع علنن  ت  نناص و:ننت بننهل  , ولهننها اللنن  اامننع بننه 

بنن  بنراهام  الشناس  محمندن افت  بهل  وكان ارنتامله الجند الالماء عاداا فام

رحمه ن , لمنا احتناج  لن  هلن  لملنع جنرح واحنوه أاهنم اتاممنون  ها أرادوا 

د وع المرجد , ااا  كاات ف  المرجد تراب أو األرض تراب  ها أراد تامم 

 :بع الد وع وباد الطهارة بو:ت .

أل نع منن عندم اشنتراط المنواالة منا  هاً اإوع دع الحداث علن  منا دع علانه ا

 بان الو وء والتامم  ها احتاب  لاهما ماا .

 

. وعن ابن عباه ر   ن تاال  عاهما :اع ن من الرناة أن ال ا نل   125

 الرجع بالتامم  ال   ة واحدة لم اتامم لل  ة األ ر  . 

 رواه الدار :طا  بإرااد  ااق جدا .

 

 أوال ن ماا  الحداث ن

ث فاه أن ابن عباه ر ن  ن عانه احكن  الرناة واإنوع ن الرناة أن ال الحدا

ا ننل  الرجننع بننالتامم  ال  نن ة واحنندة  ها د ننع و:ننت ال نن ة األ ننر  فإاننه 

 اتامم مرة لاااة , أما التامم ف  ارتباح به  ال   ة واحدة .

 

 لاااا ن لغة الحداث ن
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بنالإوع أو بالفانع عانده   :وله   منن الرناة   ااان  ممنا دلنت علانه الرناة ,  منا

فننإها :نناع ال ننحاب  ن مننن الرنناة , فلننه حكننم المرفننوع ,  مننا :ننوال للابنن  علاننه 

ال  ة والر م و ما فا  , وهها الظاهر من الراا  أاه اراد فاع للاب  علاه 

 ال  ة والر م .

:ولنننه   ال ا نننل  الرجنننع بنننالتامم  ال  ننن ة واحننندة   اراننند بهنننا ال ننن ة 

الو:ت وأن ال اجمنال بنالتامم الواحند بنان  ن تان مفرو نتان المفرو ة ف  

كع واحدة ماهما ف  و:ت , لهها :اع باده   لم اتامم لل  ة األ ر    واأت  

 هع اشمع هها المجموعة أم ال ؟

 لاللاً ن درجة الحداث ن 

 الحداث  رااده كما هكر الحافظ  ااق جداً بع هو ماكر لتفرد ال افاء به

 أحكام الحداث نرابااً ن من 

هها الحداث  تم به الحافظ هها البناب ، بناب التنامم وهنو دلانع لمنن :ناع ن  ن 

التامم مبا  ال رافال للحدث ، مبا  لل  ة ال رافنال للحندث ، و ها كنان مباحنا 

فماانن  هلنن  أاننه اتننامم لكننع  نن ة ، ألن حدلننه لننم ارتفننال فكلمننا أراد ال نن ة 

 ة .فلاتامم ألن التامم الرتباحة ال  

والإوع اللاا  ن أن التامم رافنال للحندث ، وأانه ال تانتإض الطهنارة بنالتامم  ال 

بااتإا ه بأحد اوا :ض الو وء أو بأن اجد الماء ، وأما  نروج الو:نت فإانه 

 لاه من الاوا:ض ، ااا  عاد أ حاب هها الإوع .

ن :اع األولون ن  ن  روج الو:ت اا:ض ال ألجع أن التامم مبا  فإط ولكن أل

ن جع وع  أمراا  ها :ماا  ل  ال  ة أن اتو أ فإناع   اأاهنا النهان ءامانوا 

 ها :متم  ل  ال  ة فاغرلوا وجنوهكم وأانداكم  لن  المرافنق    لن  أن :ناع   

فلم تجدوا ماًء فتامموا  ااداً طابناً   وهنها ال طناب متوجنه للمكلنق فن  كنع 

إها لنم اجند مناًء اتنامم , ودلنت   ة كنع  ن ة  ها :نام  لاهنا فإانه اتو نأ ، فن

الرنناة علنن  أاننه  ها لننم ااننتإض الو ننوء فإاننه ا ننل  ال نن ة اللاااننة بو ننوء 

األول  ، ف رج من داللة اآلانة هنهه ال نورة ، ااان     ها :منتم  لن  ال ن ة 
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فاغرلوا    ها كان عل  طهنارة فإانه ال اجنب علانه التجداند ولكنن التنامم بإن  

النهان ءامانوا  ها :منتم  لن  ال ن ة فاغرنلوا    منا  عل  أ له , ألاه    اأاهنا

 وجدت ما تغرع   فتامموا    فالتامم لاه ملع الو وء ف  هل  .

وهننها الإننوع كمننا تننر  فاننه وجاهننة مننن حاننث التالاننع ، و ن كننان التننامم لنناه 

بمبا  لل  ة و اما هو رافال للحدث ، ولهها اإوع ن  ن األول  بأن اامنع بمنا 

لر و ن كان  اافاً جداً ف  أاه ، وهو :وع جمهور أهع الالم دع علاه هها األ

، ف  أاه ابإ  عل  داللة اآلاة أاه  ها أت  و:نت ال ن ة فتو نأ ،  ها لنم تجند 

 الو وء فتامم ، وهها أات م اطب به ف  كع   ة .

ن التنامم  لهها اإوع ن الحداث دع علن  منا دع علانه ظناهر اآلانة ، فلهنها اإنوع

دث ، وأا اً المتامم م اطب بان اتامم لكع و:ت   ة ألجنع داللنة رافال للح

 اآلاة عل  هل  .

 

اإننق علنن  بنناب الحنناض واكمننع غننداً  ن شنناء ن واكننون غننداً بإهاننه تاننال  

وتوفاإه وماته وكرمه أ نر دروه البلنوغ فن  هنهه الندورة ، اكمنع بنه كتناب 

المنرام اكنون  الطهارة وهنو بالارنبة لنباض طبانات رنبع الرن م شنرح بلنوغ

 أاهااا مجلداً من ربع الر م ، وهو :در جاد  ن شاء ن تاال  .

ارننأع ن أن اننوفإا  و انناكم لمننا فاننه ر نناه وأن اجالاننا مننن المتحننابان فاننه 

 المتااواان عل  البر والتإو  ، و ل  ن ورلم عل  ابااا محمد .

  

 

 

 

 

 برم ن الرحمن الرحام
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و نل  ن ورنلم وبنار  علن  اباانا محمند وعلن   لنه  الحمند هلل رب الانالمان

و حبه أجماان , أرأع ن جنع وعن  أن ابنار  لن  ولكنم فن  الالنم والامنع 

وفننن  الامنننر وفننن  اإلامنننان , كمنننا أرنننأله رنننبحااه أن اجالاننن  و اننناكم منننن 

المتوا ننلان فاننه المتحننابان فنن  ج لننه المجتماننان علنن  طاعتننه ,  اننه رننبحااه 

 رحام ودود .

ررالة أو ا:تنراح أورده بانض األ نوة , وهنو أن هنها الندره كمنا اإنوع ههه 

رااإطال هها الاوم عل  أمع الاودة فانه فن  رناة :ادمنة , و ها كنان كنهل  فلنن 

اتم الكتاب  ال باد لمان راوات , المرجو أن تتف لوا بإتمام هنها الندره باند 

  البناع أن ال الدورة , بحاث اكون اوما ف  األربوع مرتمرا , والهر كنان فن

اكون كع راة ملع ما اظن ااا  ف  الدورات , فأانا أحنرص دانمنا علن  أان  

 ها بدأت كتابا أن أاهاه ف  الو:ت الهر امكن ماه اإلاهاء بحرب منا اإندر ن 

جع وع  , ولهها كاانت الاانة أن تكنون دورة لااانة فن  شنهر رجنب أو جمناد 

ه فاهننا أا نناً احننو مننانت  أو مننا اللاااننة أا ننا لمنندة عشننران اومننا أو شننهر اأ نن

أشبه هل  من الادد , وطباا األحاداث األوع دانما الطهنارة  مرنانلها كلانرة , 

ومشكلة أا ا من حاث   ق الالماء واألدلة عل  هل  وكلنرة المرنانع فاهنا 

, وأما  ها كنان باند هلن  ااان  منن ال ن ة فمنا باند  فتإرانر فوانند األحادانث 

 ع من مرانع الطهارة , وكهل  ما باده  ل    ر الكتاب .واالرتاباط ماها أره

فلهننها :نند اجالننه دررننا أرننبوعاا , و:نند أجالهننا دورة مننرة أ ننر   ن شنناء ن  

ااا  ف  جماد أو رجب , ن أعلنم , حتن  اتارنر  ن شناء ن أن اإطنال جنأًء 

 من الكتاب وأظن هها ماارب  ن شاء ن .

 

 

 

 ) باب الحاض (
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انشة ر   ن عاها أن فاطمة بات أب  حباش كاات ترتحاض . عن ع 126

, فإاع لها رروع ن  ل  ن علاه ورلم ن    ن دم الحاض دم أرنود اانرق 

, فإها كان هل  فامرك  عنن ال ن ة , فنإها كنان اآل نر فتو نن  و نل    . 

 رواه أبو داود والاران  , و ححه ابن حبان والحاكم وارتاكره أبو حاتم .

 

:اع رحمه ن ن باب الحاض , والحاض عارض طباا  اأت  للمرأة كتبه ن 

جع وع  عل  باات  دم لنه أحكنام متالإنة بالطهنارة وبالغرنع وبنأداء ال ن ة 

وبال اام ....  ل    ره , ولهها جاع ف  أوا ر الطهارة , ألن  لته الكبر  

  فن  كتنب الحننداث بمرنألة االغترناع , ولهنها كلاننر منن الالمناء اجانع , ااانن

اجاع باب الحاض أو اجاع أبواب الحاض , واد ع فاها كع أاواع األغرناع 

ألجع أانه أعظنم تلن  األغرناع أو أانه ااان  الحناض أشنهر منا فانه أن المنرأة 

اجب علاها أن تغترع ماه  ل  غار هل  من األحكام , فإهاً  لته أكبر بكتناب 

ة , ولنم منن أحكامنه منا اتالنق الطهارة , ولهل  اجاع فن    نر كتناب الطهنار

بال  ة وبال اام وما اتالق بالكفارات وما اتالق بالجماع  ل    نره , وهنهه 

 كلها مت لة بأبواب م تلفة لكاها تجمال ف  هها الموطن .

الحنناض م نندر حنناض الننوادر أو حنناض المرنناع حا ننا , ااانن   ها رنناع 

لمناء واجمنال أو وتدفق فانه المناء لنهل  :انع للحنوض حنوض ألانه ارناع فانه ا

 اجتمال فاه الراع .

وأما من جهة اال ط ح أو من جهة الداللة الشرعاة , فالحاض شذ طباا  

, دم ا رج من المرأة فن  و:نت مالنوم امااهنا منن أشنااء واوجنب الغرنع  ها 

طهنننرت مانننه , وات نننع بنننالحاض االرتحا نننة , واالرتحا نننة والحننناض 

 ان أا ا ف  األحكام م تلفان ف  الحإاإة , وف  المو ال , وم تلف

وهها ما رابااه الحافظ فاما ااتإ  من األحاداث , كهل  اورد ف  الباب الافاث 

ألن الحاض والافاه اتواردان ف  اللفظ , فاإاع للمرأة  ها حا ت أاها افرت 

, والافنناه أا ننا احتبنناه دم الحنناض أو أن الحمننع اماننال الحنناض فلهننها اإنناع 
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انه افناه ألانه مو نوع بنالحاض النهر ارنم  للدم الهر ا نرج باند النوالدة أ

أا ننا افارننا , لهننها بنناب الحنناض اننهكر فاننه الحنناض واالرتحا ننة والافنناه 

 وأحكام كع واحدة من ههه الل ث .

 

:اع ن عن عانشة ر   ن عاها أن فاطمة بات أبن  حبناش كاانت ترنتحاض 

د اانرق , فإاع لها رروع ن  ل  ن علاه ورلم ن    ن دم الحاض دم أرنو

, فإها كان هل  فامرك  عنن ال ن ة , فنإها كنان اآل نر فتو نن  و نل    . 

 رواه أبو داود والاران  , و ححه ابن حبان والحاكم وارتاكره أبو حاتم .

 أوالً ن ماا  الحداث ن 

أن فاطمة بات أبن  حبناش كاانت  حند  الارناء فن  المداانة ال تن   ا نابهن 

الارناء ال تن  ا نابهن االرتحا نة فن   االرتحا ة وعد بانض الالمناء منن

احنو عشنرة منن الارناء وال تن   ال ن ة والرن م علاه للاب المدااة ف  أمن 

جاءت فاها األحادانث ال نحاحة لن ث منن الارناء وهنهه واحندة وهن  فاطمنة 

باننت أبنن  حبنناش وكننهل  حننداث حماننة باننت جحننش اآلتنن  ، وكننهل  حننداث أم 

عنننوق اآلتننن  أا ننناً ، فأشنننهر  حبابنننة بانننت جحنننش أوج عبننند النننرحمن بنننن

األحاداث ف  هها الباب ل لة ، حداث فاطمنة بطر:نه الم تلفنة ااان  وألفاظنه 

وحنننداث حماننننة ، وحننننداث أم حبابننننة بانننت جحننننش وال تنننن  كننننن ت ننننابهن 

،ههه فاطمة رألت الاب  ال  ة والر م  علاه للاب االرتحا ة كلر ف  عهد 

ال نن ة  علاننه لابنن إنناع لهننا اعلاننه ال نن ة والرنن م ألاهننا كااننت ترننتحاض ف

ن    ن دم الحاض دم أرود اارق   ااا  ااتبه  لما تفر:ن  فانه منا  والر م 

بان دم الحناض ودم االرتحا نة فندم الحناض متمانأ منن جهنة اللنون ، ومنن 

جهة الرانحة  ل  أ ره ومن جهة الكلافة ، فندم الحناض دم أرنود اانرق فنإها 

األرننود الننهر تاننرفان أاننه دم الحنناض كننان كننهل  ااننان  ها رأاننت هننها النندم 

فأمرك  عن ال  ة فهو دم الحاض ، فإها كان األ ر وهو الدم الم تلق عن 

 هل  ، وهو لواه األحمر الماتاد وال فاق ولاه هو رانحة فتو ن  و ل  .
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 لااااً ن لغة الحداث ن 

:وله   اارق   ههه لها توجاهان  ما أاه اارق ، ااا  أن  فاته تارق منن 

هة الكلافة وبإاة ال نفات أو أانه اانرق أر أانه اشنم ، ااان  لنه رانحنة منن ج

الاننرق وهننو الرانحننة ، واألوع أولنن  أاننه اُاننرق , ااانن  أن  ننفات تارفهننا 

الاراء , :وله   أمرك  عن ال  ة   ااا  ال ت ل  , ف مرا  عنن ال ن ة 

أمرنك  ال ااا  أن الحانض تإ   ال  ة ولكن هل  ااان  ال ت نل  ,      

 عن ال  ة   ال ت ل  فإن ال  ة ال تحع لِ  .

 لاللا ن درجة الحداث ن

الحننداث هكننر أن أبننا حنناتم الننراأر محمنند ابننن  دراننه , أاننه ارننتاكره , وهننها 

ااا  أاه :اع أاه ماكر , وربب هل  تفنرد النراور وهنو محمند بنن عمنرو بنه 

جمنال منن أع الالنم وتفرده ال اإبع , فلهل  عنده أبنو حناتم ماكنرا , و:ند حرناه 

و ننححه أا ننا طانفننة , كمننا هكننر أن ابننن حبننان والحنناكم  ننححاه وكننهل  

غارهما , ولكن األ:رب أاه حداث حرن , وهل  لما لنه منن الشنواهد والتفنرد 

األولون كااوا ارمون الحداث الهر تفرد به راواه  انه ماكنر , وهنها ال ااان  

 لحداث حرن .دانما أن الحداث مردود , فاإوع أن األ:رب أن ا

 راباا ن من أحكام الحداث ن

األوع ن هننها الحننداث دع علنن  أن الحنناض غاننر االرتحا ننة , وأن الحنناض 

امانال ال نن ة واالرتحا ننة ال تمانال ال نن ة , وهننها أحند الفننرو  المهمننة فنن  

 أحكام الحاض واالرتحا ة .

 اللاا  ن دع الحداث عل  أن المرأة الت  ترتحاض ترجال ف  التفراق ما 

ان الحنناض واالرتحا ننة  لنن  التمااننأ مننا بننان دم الحنناض ودم االرتحا ننة بنن

 أرشد فاطمة  ل  لتمااأ ما بان الدمان فإاع ن  ال  ة والر م علاه لاب فا

  دم الحاض دم أرود اارق   واللاا  ا تلق عن هل  , فدلها عل  أن تمانأ 

ء أاهنن ارنتطان ما بان هها وهها , فهها الإدر مما هو  حا ه عاد أكلر الارنا

التمانأ منا بنان دم الحناض ودم االرتحا نة , فنالمرأة  ها كاانت تمانأ منا بننان 
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الدمان فإاها ترجال  ل  التماأ ما بان هها وهها , وراأت  ف  األحاداث األ نر 

أن المرأة تارة ترجال  ل  عادتها الماروفة , وتنارة ترجنال  لن  التماانأ وتنارة 

  التحناض رنٍت أو رنبااً  وكنع واحندة منن ترجال  ل  عادة الاراء الغالبة وه

هننهه الل لننة دع علاهننا دلاننع كمننا رنناأت  , فهننها الحننداث دع علنن  أن المننرأة 

المرتحا ة ترجال  ل  التماأ ف  التفرانق منا بنان الحناض واالرتحا نة فنإها 

أاإطال دم الحاض عاها وبدأ دم االرتحا نة بمنا تارفنه منن التماانأ  ها كاانت 

تماانننأ , فإاهنننا اجنننب علاهنننا أن تغترنننع  ها ااإطنننال دم تانننرق التمانننأ أو هات 

الحاض وبدأ دم االرتحا ة ب فاته , وأمنا دم االرتحا نة فإانه اجنب علاهنا 

 أن تتو أ له لكع   ة .

أمنر المرتحا نة أن  ال ن ة والرن م علانه الاب اللالث ن هها الحداث فاه أن 

  تو نن    هنها  تتو أ , :اع   فإها كان اآل ر فتو ن  و ل     , و:ولنه

أمر بالو وء وهع الو وء هاا راجنال  لن  منرة واحندة أو  لن  كنع  ن ة ؟  

راجال  ل  كع   ة , كما ف  الروااة الت  مرت مااا   فتو ن  لكع  ن ة 

  فإهاً اجنب علن  المنرأة المرتحا نة أن تتو نأ لكنع  ن ة , وعلنة هلن  أن 

, كمنا رناأت  , فنإها  االرتحا ة حدث دانم ااإض الطهارة وال اوجب الغرنع

كان ااإض الطهارة ألاه حدث دانم فإاهنا تتو نأ عاند  رادة كنع  ن ة ألجنع 

بنهل  وهنو بانان لإنوع ن جنع وعن    اأاهنا  ال ن ة والرن م علاه الاب أمر 

الهان ء ماوا  ها :متم  ل  ال  ة فاغرلوا وجوهكم   وهها األمر اشنتر  فانه 

أة  ها بإن  علن  الطهنارة فإانه منأهون أن ال الرجاع والارناء , والرجنع والمنر

اجدد الو وء , وأما  ها ااإطات الطهنارة بانا:ض أو كنان الحندث دانمنا فإانه 

 الاب ارجال  ل  األ ع , وهو أن اتو أ  ها أراد ال  ة  . فإهاً اإوع ن :وع 

  فتو ن  و ل    ااان  تو نن  لكنع  ن ة , وهنها  ال  ة والر م علاه

اآلاة , وه  :وله جع وعن       اأاهنا النهان ء مانوا  ها :منتم  هو المفهوم من

  ل  ال  ة فاغرلوا وجوهكم وأاداكم  ل  المرافق   ..... اآلاة . 
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الرابننال ن هننها الحننداث لنناه فاننه هكننر أن المننرأة تغترننع , المننرأة المرتحا ننة 

تغترع , و:د جاء أمر المرأة باالغتراع فن  أحادانث أ نر رنتأت  , والواجنب 

عل  المرأة هو الو وء أما االغتراع ف  اجب علاهنا لكنع  ن ة لمنا رناأت  

 من األدلة  ن شاء ن تاال  .

 

. وف  حنداث أرنماء بانت عمناه عاند أبن  داود   ولنتجله فن  منركن  127

فإها رأت  نفرة فنو  المناء فلتغترنع للظهنر والا نر غرن  واحندا وتغترنع 

فجر غر  واحندا وتتو نأ فامنا بنان للمغرب والاشاء غر  واحدا وتغترع لل

 هل    .

ههه الروااة :اع بها الحنافظ , وفن  حنداث أرنماء بانت عمناه عاند أبن  داود   

  ولنننتجله   اااننن  المرتحا نننة فننن  منننركن فنننإها رأت  نننفرة فنننو  المننناء 

فلتغترع للظهر والا ر غر  واحدا وتغترع للمغرب والاشاء غرن  واحندا 

 تو أ فاما بان هل    وتغترع للفجر غر  واحدا وت

 

 أوال ن ماا  الحداث ن

ارشد المرتحا ة أاها كانق تانرق الندم , بانض  ال  ة والر م علاه الاب 

الاراء ال امكاهن أن ااظنرن أو ال اكنون عاندهن تهاننة أن امانأن بنالإطن أو 

 بالإماش الهر احش  ف  فرج المرأة , فكاق تماأ ؟ 

أاننه  ها حننان و:ننت ال نن ة أو أاهننا  ها  ال نن ة والرنن م علاننه الابنن أرشنندها 

أرادت أن تماأ هع الهر ماها ارتحا ة وااإطنال الحناض ؟ فإاهنا تجلنه فن  

مركن , والمركن هو وعاء كبار امكن للمرأة أن تتربال فانه أو أن تجلنه فانه 

شباه بالطشت الكبار واكون فاه مناء , ف بند أن المناء التإن  بمو نال  نروج 

فهاا :اع    ها رأت  فرة فو  الماء   فهها ادع عل   الدم , دم االرتحا ة ,

أن النندم الننهر  ننرج دم  فاننق مننال ا ت طننه بالمنناء احننوع  لنن   ننفرة , فهننها 

ااا  أاه دم ارتحا ة ال دم حاض , :اع    ها رأت  فرة فو  الماء   فهنها 
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ااا  أن االرتحا ة بدأت , :ناع   فلتغترنع للظهنر والا نر غرن  واحندا   

افا علاها أن تجمال ما بان الظهنر والا نر وأن تغترنع لهمنا غرن  أمرها ت ف

واحدا وتغترع للمغرب والاشاء غرن  واحندا , وتغترنع للفجنر غرن  واحندا 

ألن الظهننر والا ننر و:تننان اجماننان فنن  ال نن ة للاننهر  وكننهل  المغنننرب 

والاشاء و:تان اجماان , تجمال ال  تان فاهما للاهر  والفجنر و:تنه واحند ال 

ال  ل  غاره , وما بان هلن  أمرهنا بالو نوء  ها احتاجنت  لن  أشنااء ممنا اجم

 اشترط لها الطهارة .

 لاااا ن لغة الحداث ن 

المننركن مننر مااننا , وال ننفرة فننو  المنناء ااانن   ننفرة النندم , وبننا:  األلفنناظ 

 وا حة .

 لاللا ن درجة الحداث ن  الحداث حرن .

 راباا ن من أحكام الحداث ن

أن المرأة تفر  ما بان الحناض واالرتحا نة بنأر انوع منن الحداث دع عل  

التفراق , ااا  تفر  ما بان اللواان , لنوا  الندم , تفنر  منا بنان دم الحناض 

ودم االرتحا ننة بننأر شننذ شنناءت مننن التفراننق  ها مننا ارننتطاعت أن تفننر  

بالاظر فاما ت اه من الإر نق ومنن الإطنن واحنو هلن  ,  ها منا ارنتطاعت 

ال واحو هل  فإاها ترتامع طراإة الماء وههه رهلة امكن ماها بالاظر بما ت 

 المرأة أن تماأ .

اللاا  ن دع الحداث عل  أن المرتحا ة لها أن تجمال ما بان الظهر والا ر 

, والمغرب والاشاء , وت نل  الظهنر والا نر فن  و:نت األولن   ااان  فن  

لو:ننت و:ننت الظهننر فنن    ننره تجاننع الا ننر ماننه واكننون الظهننر فنن    ننر ا

والا ننر فنن  أوع الو:ننت , وكننهل  المغننرب تنن, ره  لنن    ننر و:ننت المغننرب 

والاشاء ف  أوع و:ته , وهها هو الهر رنماه الالمناء جمانا  نوراا وهنو فن  

الحإاإة جمال ف    ر و:ت األول  وف  أوع و:ت اللاااة , فهنها تنر اص منن 

, وهلن   للمرتحا نة أن تجمنال منا بنان ال ن تان ال  ة والرن م علاه الاب 
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ألن االرتحا ة عهر واشق عل  المرأة أن تتطهر لكنع  ن ة , وأن تتو نأ 

لكننع , وأن تاظننق افرننها لكننع  نن ة , أو أن تغترننع لكننع  نن ة  ها كااننت 

ارتحا تها شدادة فر ص لها ألن االرتحا ة اوع مرض , والمنرض ابنا  

 الجمال ما بان ال  تان .

منر بالغرنع للمرتحا نة لكنع  ن ة اللالث ن ف  الحداث األمر بالغرع , واأل

, وكنهل   ال ن ة والرن م علانه الابن جاء ف  حداث أم حبابة اآلت  وهنو أن 

أن تغترنع  ال ن ة والرن م علانه الابن فن  حنداث حمانة كلهنا فاهنا أمنر منن 

المرتحا ة وف  باض األحاداث التن  منرت والتن  رنتأت  أانه أمرهنا الابن  

ط ولهها ا تلق الالماء ف  ههه المرألة عل  بالو وء فإ علاه ورلم ن  ل 

 ل لة أ:واع ن

الإنننوع األوع ن وهنننو :نننوع عننندد منننن ال نننحابة والتننناباان وجماعنننة منننن أن 

االغتراع واجب ، وأن الو وء ال اكفن  بنع البند منن االغترناع ألمنر الابن  

علاه ال  ة والر م باالغتراع ، وهنهه األحادانث أحادانث األمنر باالغترناع 

 أشهر عادهم فجالوها ه  األ ع .أكلر و

والإوع اللاا  ن أاه للمرأة أن تتو أ فإط ، بع الواجب علن  المنرأة الو نوء 

فإط ، وأما االغتراع فإاه ماروخ أو أن االغتراع هها ألجع التطهار الأاند ، 

ولهها :الوا ن  ن الواجب فإط الو وء ، وأما االغتراع فنإن المنرأة ال تغترنع 

هها :وع كلار من أهع الالم ممن رأوا االكتفاء بالو وء فإط ل رتحا ة ، و

 ، لما جاء ف  الباب من األحاداث .

 والإوع اللالث ن وهو ورط ما بان الإولان وهو فاه الجمال ما بان األحاداث

بنه   علانه ورنلم ن  نل الواردة وهو أن الو نوء هنو الواجنب ألمنر الابن   

غترننلت فهننو أف ننع وأاإنن  ألمننره علاننه واالغترنناع مرننتحب ، والمننرأة  ها ا

ال  ة والر م بنهل  ، فنإها تو نأت فالو نوء مجنأئ ألمنره علانه ال ن ة 

والر م المرتحا ة بأن تتو نأ لكنع  ن ة ولرنبه المرتحا نة فن  األحكنام 

ممن حدله دانم ، وأما االغتراع فهنو أف نع وهنها الجمنال هنو طراإنة جماعنة 
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أحمننند فننن  رواانننة ، وا تننناره عننندد منننن منننن الالمننناء كالشنننافا  رحمنننه ن و

 المحإإان من أهع الالم .

 

. وعن حماة بانت جحنش :النت ن كانت ارنتحاض حا نة كلانرة شندادة  128

أرننتفتاه فإنناع ن    امننا هنن  رك ننة مننن  علاننه ورننلم ن  ننل فأتاننت الابنن  

الشاطان ، فتحا    رتة أاام أو رباة أاام لم اغترل  ، فإها  ارتاإأت ف نل  

وعشران أو ل لة وعشران و وم  و ل  فإن هلن  اجأنن  وكنهل  أرباة 

فننافال  كننع شننهر كمننا تحنناض الارنناء ،  فننإن :واننِت علنن  أن تنن, رر الظهننر 

وتاجل  الا ر ، لم تغترل  حان تطهران وت ل  الظهر والا ر جماانا ، 

لننم تنن, ران المغننرب وتاجلننان الاشنناء لننم تغترننلان وتجماننان بننان ال نن تان 

 رلان مال ال ب  وت لان ، :اع   وهو أعجب األمران  ل     . فافال  ، وتغت

 رواه ال مرة  ال الاران  و ححه الترمهر وحراه الب ارر .

هها الحداث هو حداث حماة بات جحش وهو من األحاداث األ وع ف  باب 

االرتحا ة ، وه  أاها كاات ترتحاض حا ة كلارة شدادة فأتت الاب  علاه 

تفتاه ، فإناع لهنا علانه ال ن ة والرن م ن    امنا هنها النهر ال  ة والر م تر

ما  رك ة من الشاطان وعر  فتحا      ااا  اجال  حا نت  رنتة أانام 

أو رباة أاام وهنو حناض غالنب الارناء وهن  عنادة غالنب الارناء ، تحا ن  

الرتة أو الرباة لم اغترل  فاجال  منا باندها بداانة لنأمن االرتحا نة   فنإها 

   ااا   ها اغترلت وارتاإأت من الحاض ف ل   رتاإأت

أرباننة وعشننران ااانن  اومنناً أو ل لننة وعشننران اومنناً و ننوم  و ننل  فننإن  

هل  اجأن  ، ااا  أاه مال االرتحا ة  ل  و وم  ، فنإن االرتحا نة ال 

تماال من ال  ة وال اام ، وكهل  تفال  كع شهر كما تحاض الارناء  وهنها 

تغترع ألاه هكر االغتراع بادها لم بنان الابن  علانه  افهم ماه أاها تتو أ وال

ال  ة والر م لها حالة هن  األف نع  ن :وانت علاهنا ، :ناع ن      ن :وانت 

عل  أن ت, رر الظهر وتاجلن  الا نر لنم تغترنل  حنان تطهنران وت نلان 
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الظهر والا ر جماانا   ..  لن  أ نره ، فهنها أف نع , ااان  كمنا هكرانا  لن  

ان ال  تان والغرع لهل  :اع ف  أ نره :ناع ن   وهنو أعجنب من الجمال ما ب

األمران  ل     وهها من ك م حماة ااا  أن حماة :النت ن   وألن االغترناع 

أعجب األمران  ل    ، ألن الاب  علاه ال  ة والر م :اع لهنا   فنإن :وانت 

عل  هل  ، وه  :وات عل  هل  وأرادت األف نع فأحبنت أن تتنر ص بهنهه 

   ة ، وان تأ ه باألف ع بأن تغترع وأن تجمال ما بان ال  تان .الر

 لااااً ن لغة الحداث ن 

رك ننة مننن الشنناطان ، ااانن  مننن ألننر الشنناطان ألن الشنناطان اجننرر مننن 

اإلاران مجر  الدم , فرك ة ه  بماا  أاها من ألر فاع الشاطان ف  الابد 

ه تاننال            , ألن الرك ننة تكننون فنن  الغالننب بالرجننع , كمننا فنن  :ولنن

اركض برجلن  هنها مغترنع بنارد وشنراب   والرك نة دفانة شندادة بالرجنع  

فرك ة من الشاطان , ااا  أن االرتحا ة لارت شانا طباااا  لإنه ن جنع 

 وع  ف  باات  دم , و اما هو من الشاطان .

:وله   فإها ارتاإأت   من الاإاء وهو ح نوع الطهنر بتمامنه , ف نل  أربانة 

 شران أو ل لة وعشران .وع

 لاللا ن درجة الحداث ن

الحداث هها ا تلنق فن   نحته , وال نواب فانه منا :النه الب نارر رحمنه ن 

تاال  من أاه حرن , وأحاداث االرتحا نة أو المرتحا نات كحنداث فاطمنة 

ورواااته وحداث حماة ورواااته  ل    ره , هها األغلب فاها , وفن  ألفاظهنا 

اهننا أشننااء , فاهننا أاننادات  نناافة , وهنن  مننن األحاداننث التنن  أاهننا حرنناة , م

ا تلق فاها أهع الالم ا ت فا كلارا , وه  ف  الحإاإة من جهة الاظنر الاظنر 

والت راب , ت راب األحاداث , مشكلة ألن ف  با ها أاادة , وباض األلفاظ 

 ااكره باض التاباان مل  , و  ر احفظه .

اظ ومن جهة الراا:ات , وحداث حماة أو حنداث أم ففاها اشتباه من جهة األلف

حبابة بات جحش هو ف  ال حاحان راأت   ن شاء ن , وأا اً فاه ا نت ق 
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ف  ألفاظنه وأانادات , حتن  منا ورد فن  ال نحا  ك نحا  مرنلم فن  بانض 

 األلفاظ أاكرها الأهرر وبا ها ألبتها غاره , واحو هل  من اال ت ق . 

ع ما :اله أهع الالم ف  أحاداث المرتحا نة و ال فنإن هنهه  هاً فاأ ه هاا بمجم

األحاداث ال ت لو من  شكاع ف  ألفاظها , ااا  ف  باض ألفاظها . المإ ود 

 أن حداث حماة حراه الب ارر فهو حرن . 

 راباا ن من أحكام الحداث ن

دع هها الحداث أوال علن  أن االرتحا نة لارنت حا نا , الحناض دم طباانة 

 وأما االرتحا ة فه  رك ة من الشاطان .وجبلة , 

اللاا  ن دع هها الحداث , حداث حماة عل  أن المرأة المرتحا ة ترجال  لن  

عننادة غالننب الارنناء , وهنن  أن تحنناض رننتا أو رننباا , والارنناء فنن  الحنناض 

ا ننتلفن , منناهن مننن تحنناض  مرننة أاننام ومنناهن مننن تحنناض رننتة أو رننباة , 

. لنن   مرننة عشننر اومننا , لكننن غالننب ومنناهن مننن تحنناض عشننرة أو أكلننر ..

 ال ن ة والرن م علانه الابن الاراء عادتهن رت أو ربال لاناع , لهنها أرشندها 

أن ترجال  ل  عادة غالب الاراء وه  رت أو ربال , لهها هكرت لكم فن  أوع 

الكنن م علنن  البنناب أن بنناب االرتحا ننة فاننه أن المرتحا ننة ترجننال  لنن  أحنند 

 ل لة أشااء ن

 ااأ , وترجال  ل  عادتها أوال ,  ل  عادتها الماروفة الت  ترجال  ل  التم

تارفهننا , عادتهننا رننتة أاننام , عشننرة أاننام ,  مرننة أاننام ,  ها كااننت لهننا عننادة 

مرتمرة فترجال  ل  عادتها أو ترجال  ل  التماانأ كمنا دع علانه حنداث فاطمنة 

,  بات أب  حباش الرابق , أو ترجال  ل  عادة غالب الاراء وه  رت أو ربال

فننالمرأة تاظننر فنن  حالهننا بحرننب مننا اتارننر لهننا مننن هننهه األمننور ,  ها كااننت 

عادتها مرتمرة وال ت تلق , دانما عادتها  مرة أاام , دانما عادتها تراة أاام 

, مننا ت تلننق مننال األشننهر والرنناان , مننا تتإنندم , مننا تتننأ ر , مننا اح ننع فاهننا 

كهل  فإاها ترجنال  لن  ا طراب , فإاها ترجال  ل  عادتها , و ها كاات لارت 

التمااأ , تمااأ ما بان الحاض واالرتحا ة منن جهنة الندم فن  لوانه و نفته 
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ورانحته  لن    نره , منا ح نع لهنا هلن  اشنتبه علاهنا فإاهنا ترجنال  لن  عنادة 

غالب الاراء رت أو ربال أاام , وه  عادة غالنب الارناء , لنم تاتبنر منا بانده 

 ارتحا ة .

 راا من أن المرأة ترجال  ل  عادة غالب الاراء . فإهاً دع الحداث عل  ما هك

اللالث ن دع الحنداث أا نا علن  أن المنرأة اجأنهنا الو نوء لكنع  ن ة وأن 

  فننإن :واننت علنن  أن  والرنن م ال نن ة علاننهالغرننع أف ننع فنن  حإهننا لإولننه 

ت, رر الظهر وتاجل  الا ر   ااان  بالاانة   لنم تغترنل  حنان تطهنران   

تتطهننرر تغترننل  مننن هلنن  وت ننل  الظهننر والا ننر  ااانن  حننان ترانندان أن

 جمااا  ل    ره .

وكمنننا هكنننرت لننن  منننن األ:نننواع الرنننالفة الل لنننة , وأن األ ننن  ماهنننا هنننو أن 

 االغتراع أف ع , وأن الو وء كاق .

 

. وعننن عانشننة ر نن  ن عاهننا أن أم حبابننة باننت جحننش شننكت  لنن   129

  امكلن  :ندر منا كاانت تحبرن  الدم , فإناع ن  علاه ورلم ن  ل رروع ن 

حا ت  لنم اغترنل    فكاانت تغترنع لكنع  ن ة . رواه مرنلم , وفن  رواانة 

 للب ارر   وتو ن  لكع   ة   وه  ألب  داود وغاره من وجه   ر .

 

:اع ن وعن عانشة ر   ن تاال  عاها أن أم حبابة بانت جحنش شنكت  لن  

ن   امكلن  :ندر منا كاانت تحبرن  الدم , فإناع  علاه ورلم ن  ل رروع ن 

حا ت  لنم اغترنل    فكاانت تغترنع لكنع  ن ة . رواه مرنلم , وفن  رواانة 

 للب ارر   وتو ن  لكع   ة   وه  ألب  داود وغاره من وجه   ر .

  

 أوال ن ماا  الحداث ن 

أن أم حبابة بات جحش وه  أوج عبد الرحمن بنن عنوق ر ن  ن عاهمنا 

أاها كاات ترنتحاض فإناع لهنا       علاه ورلم ن ل  شكت  ل  رروع ن 
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أمكل  :در ما كاانت تحبرن  حا نت    ااان  أان  تمكلنان الإندر التن  كاانت 

وارنتمرت علاننه الحناض عانند  والانادة , امكلنن  :ندره ,  ها كننان عشنرة أاننام 

فامكل  :دره لم اغترل  , ااا  اغترل  من الحاض و ل  ال  ة باند هلن  

 تحا ة .فإن البا:  ار

كاات تغترنع لكنع  ن ة , :ناع فن  رواانة الب نارر   تو نن  لكنع  ن ة   

ااا  ملع ما :اع الحداث اآل ر   تو ن  لكع   ة   :اع وهن  ألبن  داود 

 وغاره من وجه   ر .

 لاااا ن لغة الحداث ن

:وله   :در   الإدر هو المإندار و:ند اكنون فن  الأمنان و:ند اكنون فن  المكنان  

راد به الإدر الأماا  ,   تحبر  حا ت    الحبه ااا  تحبرن  وهو هاا الم

عن ال  ة , والحبه هو اإلمرا  ااان  :ندر منا كاانت تماان  الحا نة منن 

 ال  ة .

 لاللا ن درجة الحداث ن

الحداث هكر أاه رواه مرلم , ومرلم رحمه ن رواه بألفناظ متانددة وفاهنا أانه 

لكننع  نن ة وهننهه الروااننة :اننع أاهننا  أمرهننا علاننه ال نن ة والرنن م أن تغترننع

لارت بمحفوظة ، و اما هها اجتهاد ماها أاها كاات تغترع لكنع  ن ة  ولكنن 

الروااننات ، روااننات مرننلم متاننددة فنن  حننداث عانشننة هننها وهننو مننن روااننة 

الأهرر عن عمرة عنن عانشنة بأانه علانه ال ن ة والرن م أمرهنا أن تغترنع 

رواها بأن تتو أ لكع   ة  واللانث بنن لكع   ة ، وهكر هاا أن الب ارر 

راد حااما هكر روااة الأهنرر :ناع التن  رو  فاهنا أاهنا تغترنع لكنع  ن ة 

:اع ن لاه ف  روااة الأهرر أن تغترع لكنع  ن ة ، لكنن ال نواب أن أمنر 

أم حبابة بات جحش باالغتراع لابت ، وكهل  أمرها بنأن تتو نأ لكنع  ن ة 

تان عل  األ نر  ، فاحمنع هلن  علن  التاندد ، وال وجه لترجا   حد  الرواا

 تادد أمر الاب  علاه ال  ة والر م .

 رابااً ن من أحكام الحداث ن 
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دع الحننداث علنن  أن المننرأة التنن  لهننا عننادة لابتننة أاهننا ترجننال  لنن  عادتهننا فننأم 

حبابة بات جحش أمرها الاب  علاه ال  ة والرن م أن تمكنث :ندر منا كاانت 

وهننها الإنندر ماانناه أن هننها الإنندر لابننت ، ولننو كننان غاننر تحبرننها حا ننتها ، 

م ننطرد , لابننت مننرة  مرننة ومننرة رننباة مننرة عشننرة لننم اكننن لهننها األمننر 

و وح ف  الفتو  ، ومالوم أن األ ع ف  الفتو  أن تكون تحداداً فإولنه    

امكل  :در ما كاات تحبرن  حا نت    المفهنوم أن هنها الإندر متمانأ , ااان  

ق وهو حد ، وأحاداث المرتحا ة الم تلفنة كلهنا فاهنا حند ، هها الإدر مارو

حداث التماأ بان الدمان حد ، وحداث الرجوع  ل  غالب عنادة الارناء حند ، 

وكهل  هاا حد ، ولهها فهم الالماء ماه أاه أمر بأن ترجال  ل  عادتها اللابتة , 

ت لن  :اع   امكل  :در ما كاات تحبر  حا ت  لم اغترل    فنإهاً كمنا هكنر

ف  الحداث أن المرأة المرتحا ة  ها كان لها عادة لابتة فإانه اجنب علاهنا أن 

ترجال  ل  عادتها اللابتة ف  النأمن ، وهنها الحنداث منن جهنة الإنوة حنداث أم 

حبابة هنو أ:نو  أحادانث المرتحا نات ألانه فن  ال نحاحان وألانه جناء منن 

 روااات م تلفة .

بان الحاض واالرتحا ة أن المرأة تمكنث  فإهاً اإوع ن أ:و  أاواع التمااأ ما

عادتها المرتإرة اللابتة ، كمنا هكنرت لن  رنابإاً  ها لنم اكنن لهنا عنادة مرنتإرة 

 لابتة تاتإع  ل  التمااأ ما بان دم الحاض ودم االرتحا ة ما 

 ارتطاعت أن تماأ فإاها تمكث غالب عادة الاراء كما هكرت .

تحا ة مأمورة باالغتراع و:د مر مااا اللاا  ن دع هها الحداث عل  أن المر

تف اع الك م عل  هل  من أن االغتراع مرتحب وف  ههه الرواانة أن الابن  

علاه ال ن ة والرن م أمنر أم حبابنة بانت جحنش أاهنا تتو نأ كمنا فن  رواانة 

الب ننارر ، فهننو تأاانند لمننا رننبق هكننره أاهننا  ن تو ننأت أجأأهننا و ن اغترننلت 

 . فالغرع أف ع  ن :وات علاه
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. وعن أم عطاة ر   ن عاها :الت ن كاا ال ااد الكدرة وال فرة باد  130

 الطهر شاناً . رواه الب ارر وأبو داود واللفظ له .

:ننناع ن وعنننن أم عطانننة ر ننن  ن تانننال  عاهنننا :النننت ن كانننا ال ااننند الكننندرة 

 وال فرة باد الطهر شاناً . رواه الب ارر وأبو داود واللفظ له .

 ا  الحداث ن أوالً ن ما

أن أم عطاة ر   ن عاها تهكر ما كاات علانه الارناء فن  عهند الابن  علانه 

ال نن ة والرنن م وو:ننت التشننراال فنن  أاهننن بانند الطهننارة بانند  ننروج الإ ننة 

البا اء ف  الاراء أو باد الجفناق التنام فن  الارناء بحرنب حناع المنرأة وفن  

التام ، باند هلن   ها  نرج  مارفتها لطهرها ،  ما ب روج البااض أو بالجفاق

ماهننا كنندرة وهنن   اننوط فاهننا الرننانع الننهر ا ننرج مننن فننرج المننرأة ولكاننه 

م حوب ب اوط ارارة من الدم ، أشااء من الكدر ااا  لواها لاه لون الندم 

ولاه اإااً وكهل   ن  رج ماها شذ أ فر فإاها  ها كان هل  باد الطهر باند 

ج الإ نة البا ناء فإاهنا ال ااند هلن  ر,اة الطهر وهو الجفناق التنام أو  نرو

 شاناً ااا  ال ااتبر حا اً وال ارتحا ة .

 لااااً ن لغة الحداث ن

ال فرة والكدرة و فان لحالة من حاالت الندم ال نارج فإند اكنون  فافناً جنداً 

م لوطاً بروانع فاكون فاه  فرة و:د تكون ال فرة مواد  ارجة من النرحم 

م ، وكهل  الكدرة ه  شذ ا رج ممتنأج منن دم والفرج ولاه لها ع :ة بالد

وغاره لواه لاه ا فر ولكاه  لن  لنون الندم أ:نرب ااان  فانه اكنون غنامق ، 

 اكون داكن ولكاه لاه لون الدم والاراء اارفن هل  .

 لاللاً ن درجة الحداث ن

الحداث :اع ن رواه الب ارر وأبو داود واللفنظ لنه أمنا رواانة الب نارر رحمنه 

اننه لفننظ بانند الطهننر ، لفظهننا :الننت أم عطاننة ن كاننا ال اانند ال ننفرة ن لنناه ف

والكدرة شاناً   وروااة الب ارر محتملة هع ال اادون الكدرة وال فرة ااان  
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باد الطهر أو :بع الطهر ، فجاءت الأاادة ف  أب  داود وه  أانادة  نحاحة 

 جاءت مو حة لماا  روااة الب ارر .

ود  ننحاحة والأانادة فاهنا مإبولننة ألاهنا أاننادة فلهنها اإنوع ن  ن روااننة أبن  دا

لإات ، وماا  روااة الب نارر هنو أا ناً ااان  لنو لنم تنأت هنهه الأانادة فهنها 

الماا  هو المإت   ألن :بع الطهر فكنع شنذ ا نرج فإانه :بنع الطهنر ولكنن 

  ها  رج الطهر فإاه ااإطال حكم الدم الهر اكون :بع الطهر .

 رابااً ن من أحكام الحداث ن

األوع ن دع الحداث عل  أن المرأة ا رج ماها أشااء متاوعة من فرجهنا وأن 

الارنناء فنن  عهنند الابنن  علاننه ال نن ة والرنن م كاننا ال اابننأن بمننا  ننرج  ال 

بالحاض أو االرتحا ة ، وأما غار هل  فإن المنرأة  ها طهنرت فإاهنا ال تابنأ 

 بال ارج ماها من كدرة أو  فرة .

ث أو :ولها ف  الحداث باد الطهر ، الطهر فن  الارناء اللاا  ن :وله ف  الحدا

 اح ع بأحد شانان ن

اح ع ب روج البااض ، وهن  المرنماه بالإ نة البا ناء ، وهنو رنانع لنأج 

أباض تارفه الاراء ا رج ااظق بإااا الدم أو  لار ما بإ  ف  فم وعاق رحنم 

 المرأة .

ة فن  اانأع ماهنا شنذ أو الطراق اللاا  لمارفة الطهر أاها تجق من الندم مند

فمن الاراء من تكنون هات جفناق ومنن الارناء منن تكنون هات طهنر بالإ نة 

 البا اء ، ولهها :ولها ن باد الطهر ااا  باد ر,اة المرأة للطهر بحرب ما 

 تارفه من حالتها .

فنإهاً المنرأة  ها ح نع ماهننا الطهنر فإانه باند هلنن  , ااان  تاتبنر طهنرت مننن 

ماها شذ من  انوط أو  نفرة فأاهنا ال تاتبنر هلن   الحاض باد هل   ها  رج

ألن الطهر :د أرتفرغ البإااا ، ف  ااد هل  شذ ال امانال منن ال ن ة وال تاند 

ارتحا ننة و امننا تاظننق المننرأة المو ننال لننم ت ننل  فننإن ارننتمر ماهننا اكننون 

  ارج اجه البد لها من الو وء لكع   ة ولكاه لاه ارتحا ة .
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ر مفهومنه أن الكندرة وال نفرة :بنع الطهنر أاهنا تاند اللالث ن :ولها باند الطهن

شاناً ، وهها المفهوم  حا  فإن المرأة :بع الطهر كع ما ا رج ماها مما فاه 

الر الدم أو لون الدم أو احتماع ألر الدم فإاه ااد حا اً ، وأما منا باند الطهنر 

الكدرة  فكما :الت أم عطاة ن ال ااد شذ فإهاً دع هها الحداث عل  التفراق ف 

 وال فرة فاما بان حالتان ن 

:بع الطهر ن فإن المرأة :د مل ً اجق ماها الدم ف   مرة أاام ، تبإن  انومان 

ال تر  الطهر ولكن ا رج ماها الكدرة و اوط واكنون ماهنا  نفرة :بنع أن 

تر  الطهر فتإوع مل ً ن أاا مكلت ل لة أرباة أاام أو اومان ل لة منا رأانت 

 ا ننرج مانن  شننذ ، فهننع أعنند طنناهرة مننن الحنناض وهاننا دع الطهننر ولكننن ال

الحداث عل  التفراق ما بان منا :بنع الطهنر ومنا باند الطهنر فمنا رأتنه المنرأة 

:بنع الطهنر فإانه لننه حكنم الحناض ، ومننا رأتنه باند الطهنر فإاننه لناه لنه حكننم 

 الحاض وال االرتحا ة ااا  من الكدرة وال فرة .

رت لنن   ننارج مننن المو ننال ااانن  مننن األ اننر ن الكنندرة وال ننفرة كمننا هكنن

الرباع ومن النرحم , فإانه  نارج اجنه ولهنها اناإض الو نوء  ها  نرج منن 

 المرأة باد الطهر فإاه ااإض الو وء ، البد لها أن تتو أ من هها ال ارج 

 

. وعن ااه ر   ن عاه أن الاهود كاات  ها حا نت المنرأة فناهم لنم  131

 علاه ورلم ن   ا نااوا كنع شنذ  ال الاكناح   ا,اكلوها ، فإاع الاب   ل  ن

 رواه مرلم .

:نناع ن وعننن أاننه ر نن  ن تاننال  عاننه أن الاهننود كااننت  ها حا ننت المننرأة 

فاهم لم ا,اكلوها ، فإاع الابن   نل  ن علانه ورنلم ن   ا نااوا كنع شنذ  ال 

 الاكاح   رواه مرلم .

 أوالً ن ماا  الحداث ن 

اهم و ا ة األا ار كاات الاهود مجناوران لهنم أن ال حابة ر وان ن عل

، وكان من شرااة الاهود أن المرأة  ها حا ت اعتألوها تماماً  فلم ا,اكلوها 
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ال ن ة  علانه الابن ولم اشاربوها ولم اجتماوا مال المرأة ف  فراش فلما علنم 

بهل  لن  اتألر ال نحابة أو األا نار بمنا فالنت الاهنود وربمنا كنااوا  والر م

فنر ص لهنم الابن  علانه ال ن ة والرن م  علاه الاب املون هل  :بع مج ء ا

ال  ة والر م بأن ا اال الرجع كع شنذ  ال الاكناح , ااان   ال الجمناع فن  

 المو ال المحرم وهو مو ال الدم .

 لااااً ن لغة الحداث ن 

:وله   ا ااوا كع شذ , ااا  كع شذ مباح  ال الاكاح فإاه محرم   والاكناح 

طلق ف  اللغة عل  االجتماع كما تإوع الارب ، تااكحت األشنجار  ها التإنت ا

فروعها و أغ ااها ، وتااك  الاناه  ها اجتمانوا والتإنوا  فاالجتمناع اإناع لنه 

الاكنناح ، هاننا  ننار ارننم الاكنناح للجمنناع  ا ننة ، و ال فالرجننع ااتبننر ااكحنناً 

 الاكناح الماان  اللغنور لأوجته ولو لم اأتاها ااا  بالاإد ، والمإ ود هانا  ال

 له وهو الجماع .

 لاللاً ن درجة الحداث ن 

 :اع رواه مرلم ااا  ف   حاحه .

 رابااً ن من أحكام الحداث ن 

دع الحداث أوالً ن عل  أن الشرع من :بلاا لناه شنرع لانا وأن منا افالنه أهنع 

لنن  الشننرانال الرننابإة ال اإتنندر بهننم فاننه  ال  ها جنناء  :ننرار مننن الشننارع علنن  ه

والالماء بحلوا هل  ف  أ وع الفإه ف  الإاعدة الماروفة هنع شنرع منن :بلانا 

 شرع لاا ، وباض أهع الالم ا تار أاه لاه بشرع لاا ، وبا هم ا تار أاه 

 شرع لاا ما لم اأت شرعاا ب  فه .

واألول  ف  هل  أن اإاع ن  ن شرع من :بلاا ال ارتإع بدلاع بع البد من دلاع 

ن   ال ن ة والرن م  علانه الابن ااة علن  اتباعنه ، وهلن  لإنوع ف  ههه الشنر

األابااء أ وة لا ت الدان واحد والشرانال شنت    فاأل نع أن الابن  شنرااته 

ت تلننق عننن شننرااة مننن :بلننه ، فاامننع باأل ننع فلهننها ال ا نن  أن اإنناع أن 

 شرااة من :بلاا شرااة لاا .
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أوج المنرأة الحنانض أن افانع كنع أهن ل ال  ة والر م  علاه الاب اللاا  ن 

شنننذ منننن االرنننتمتاع بهنننا والمباشنننرة والم ننناجاة واحنننو هلننن  والم,اكلنننة 

والمشاربة ، لكن احرم علاه أن اطأها ف  فرجها ، وهها منا رناأت  بااانه فن  

 .ال  ة والر م   علاهاألحاداث اآلتاة من فاله 

ألمننر هانا لحباحننة اللالنث ن :ولنه   ا ننااوا كنع شنذ  ال الاكنناح   هنها أمنر وا

ولنناه للوجننوب وال ل رننتحباب وتاأالننه لحباحننة ال علنن  االرننتحباب ألاهننم 

توهموا أن هها ماه ه عاه ، ف ار ف  ماألة األمنر باند الاهن  ، واألمنر باند 

الاه  لأل ولاان فاه أ:واع أوالهنا بال نواب أانه ارجنال الشن ء  لن  منا كنان 

 المرألة أاه ارجال  ل  اإلباحة .علاه الحكم :بع الاه  وهها ظاهر ف  ههه 

فإهاً :وله   ا ااوا كع شنذ   ااان  علن  اإلباحنة فإانه مبناح لكنم لكنن احنرم 

 علاكم الجماع ف  لفرج الهر هو الاكاح .

 

ن علانه   نل . وعن عانشنة ر ن  ن عاهنا :النت ن كنان ررنوع ن  132

 اأمرا  فأتأر فاباشرا  وأاا حانض . متفق علاه .ورلم 

 

ن علاننه   ننل اع ن وعننن عانشننة ر نن  ن عاهننا :الننت ن كننان ررننوع ن :نن

 اأمرا  فأتأر فاباشرا  وأاا حانض . متفق علاه .ورلم 

 أوالً ن ماا  الحداث ن 

 كان  ها أراد من أهله و:ت حا هن ما   ال  ة والر م  علاه الاب أن 

عانشنة ر ن  ن اراد الرجع من أوجه من المباشرة واالرتمتاع فإانه انأمر 

عاها أو انأمر أوجنه , ملنع منا جناء فن  حنداث   نر , ماموانة أا ناً اأمرهنا 

 فتتأر فاباشرها وه  حانض ااا  اجاع بشرته عل  بشرتها و ا اجاها .

 لااااً ن لغة الحداث ن 
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انأمرا  منر ماانا البحنث فن  هلن  ن علانه ورنلم   ل :ولها كان رروع ن 

اهنا ال تفاند الدامومنة وال االرنتمرار وال الفانع منرة وأن كلمة كان افاع كها أ

 واحدة بع البد من :رااة تدع عل  أحد ههه ال ور .

أتأر ، ااا  ألبه اإلأار ، واإلأار هنو منا اجانع علن  الحإنوان منن اللاناب 

 ل  أرفع وهو للرجاع والاراء ، أتأر , ااا  أاها تجانع شناناً ارنتر ورنطها 

بانند هلنن  ال نن ة والرنن م  علاننه الابنن  ماهننا ، وأو ارننتر الماطإننة المحرمننة 

اباشر ااا  أن اإلأار هاا :د اكون طوا ً و:د اكون : ناراً و:ند ترفانه  لن  

  ر هل  , فماا  :وله ن فأتأر , ااا  أشد اإلأار عل  حإور ، :د اكون مال 

االرترراع ف  اإلأار  ل  الإدمان أو  ل  أ:ع من هل  أو  ل  أعل   ل    ره 

. 

باشننرا  ، المباشننرة هنن  أن تجاننع البشننرة علنن  البشننرة وهنن  أبلنن  حنناالت ا

الإرب ، أن تجاع البشرة عل  البشرة اإاع لها ن مباشنرة فهنها ااان  أن كلمنة 

اباشرا  :د اكون االرتمتاع ف  هل  بلإاء البشرة للبشرة ، و:د اكون بمنا هنو 

 أبل  من هل  .

 لاللاً ن درجة الحداث ن 

  حته . الحداث متفق عل 

 رابااً ن من أحكام الحداث ن 

دع الحداث عل  ما دع علاه الحداث الرنابق منن أن الرجنع لنه أن انأت  أهلنه 

فنن  و:ننت الحنناض لكننن ال افاننع الجمنناع أو الاكنناح ودع علنن  أن األف ننع أن 

اننأمر المننرأة تتننأر وأن ال اإتننرب فنن  و:ننت االرننتمتاع مننن المو ننال ألاننه ال 

 ة ف  المو ال أو بالإرب ماه أو احو هل  .اُأمن أن اح ع ماه المباشر

لهها اإوع ن دع الحداث عل  أن األف نع أن انأمر المنرأة الرجنع بناألتأار أو 

أن ترتر الماطإة الإرابة من مو ال الدم وهو اباشر ما وراء هل  ، ااا  بما 

وراء الم به أو بااداً عن الماطإة ألجع أن ال اح ع ماه جماع للمرأة فن  

 . و:ت الحاض
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اللالننث ن دع الحننداث أا نناً علنن  أن مباشننرة المننرأة مننن أوجهننا ال اانناف  مننا 

جاع ن  جع وع  ف  الحاض من الفواند فإد هكنر بانض أهنع الالنم أن منن 

فواند الحاض أن ابتاد الرجع عن المنرأة أا ناً اح نع لهنا راحنة وباند عنن 

لرجنع منن الرجع ألجع أن  روج الدم ا نافها وهنها الحنداث فانه أن :نرب ا

المرأة بالمباشرة ال اااف  هل  فإد اكون هها وهنها ، ااان  :ند تكنون هنهه هن  

الحكمة أو الالة أا اً من جملة علع وحكنم فن   نروج الحناض ، و:ند اكنون 

أا اً أن :رب الرجع من المرأة فاه حت  ف  و:ت الحاض فانه تإوانة للمحبنة 

 نشة ر   ن عاها .و:رب لمكااة المرأة من الرجع كما كاات عل  هل  عا

 

ن علاه ورلم   ل . وعن ابن عباه ر   ن عاهما عن رروع ن  133

ف  الهر اأت  امرأته وه  حانض ، :اع ن   ات د  بدااار أو با نق داانار 

   . رواه ال مرة و ححه الحاكم وابن الإطان ورج  غارهما و:فه .

عاهمننا عننن ررننوع ن  :نناع رحمننه ن ن وعننن ابننن عبنناه ر نن  ن تاننال 

فن  النهر انأت  امرأتنه وهن  حنانض ، :ناع ن   ات ند  ن علاه ورنلم   ل 

بننندااار أو با نننق داانننار   . رواه ال مرنننة و نننححه الحننناكم وابنننن الإطنننان 

 ورج  غارهما و:فه .

 أوالً ن ماا  الحداث ن 

أمنر ن علانه ورنلم   نل أن ابن عباه ر   ن عانه انهكر أن ررنوع ن 

مننن غلبتننه افرننه فننأت  امرأتننه فجاماهننا فنن  المو ننال مو ننال النندم وهنن   فنن 

حانض أاه اجنب علانه أن اكفنر ب ند:ة داانار أو با نق داانار تكفانراً لفالنه 

ألن  تاان المرأة وه  حانض محرم فكفارة هل  أن ات د  بدااار أو با ق 

 دااار .

 لااااً ن لغة الحداث ن 

التبنرع االبتنندان  ااانن  بالت نند   :ولنه   ات نند    هننهه ال ند:ة تطلننق علنن 

ابتداء وتطلق أا اً ال د:ة عل  ما كان ف  مإابلة هاب أو فاع ارتكبه المرء 
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، وههه للاااة اإاع لها كفارة ولهها ا   أن اإاع لكع كفارة  ند:ة وال ا ن  

أن اإنناع لكننع  نند:ة أاهننا كفننارة , فالكفننارات ا رجهننا اإلارننان علنن  بنناب 

و:د تكون ابتداء و:د تكون كفارة  ل  غانر هلن  :ولنه ال د:ة ، وال د:ة أعم 

كنان م نروباً و نربه ال  ة والر م  علاه الاب   دااار   الدااار ف  عهد 

فاره بع هو فاره أو روم  ؟ اشنتبه علن   اآلن ، الندااار والندرهم أحندهما 

 ننربه الننروم أظاننه النندااار ، والنندرهم ف ننة وهننو  ننرب فنناره  فالنندااار 

 ال  ة والر م  علاه الاب هة وأاه ومن جهة ااا  ف  عهد ماروق من ج

 رار  رفه بالدرهم  ل  غار هل  .

هاننا بنندااار ، النندااار هاننا ماننروق , ااانن  ال نن ة والرنن م   علاننهلهننها :نناع  

 .ال  ة والر م   علاهبالاملة الماروفة ف  و:ته 

 لاللاً ن درجة الحداث ن 

م وابن الإطان ورجن  غارهمنا و:فنه وهنها :اع ن رواه ال مرة و ححه الحاك

الحداث رج  جماعة من األنمة أاه مو:وق عل  ابن عباه ر   ن عاهما 

، ولكن ال واب أاه  حا  مرفوعا و:د  ححه هانا الحناكم وابنن الإطنان , 

ااا  الفار  وكنهل   نححه اإلمنام أحمند وجماعنة و رنااده  نحا  بنع :ناع 

 الب ارر . باض الالماء  ن  رااده عل  شرط

 رابااً ن من أحكام الحداث ن 

 علاه الاب دع الحداث عل  أن  تاان المرأة وه  حانض أاه محرم وهل  أن 

جاننع لننه كفننارة ، والكفننارة ال تكننون  ال عننن محننرم  وهننها  ال نن ة والرنن م 

المحننرم هننو باننان ، ااانن  هننها التحننرام والكفننارة باننان لإننوع ن جننع وعنن    

ض :ع هو أه  فاعتألوا الاراء فن  المحناض   المحناض ارنلوا  عن المحا

ااا  ف  مكان لحاض ،   وال تإربوهن حت  اطهنرن   ، ااان  ال تإربنوهن 

بالاكاح والجماع ف  مكان الحناض حتن  اطهنرن   فنإها تطهنرن فنأتوهن منن 

حاث أمركم ن  ن ن احب التوابان واحب المتطهران   وجمناع المنرأة فن  

أحاداث  اه كفر ااا  أن فاله عظام وكبارة من الكبنانر ألن الحاض جاء ف  
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علنه كفنراً ، وهنها فن  غانر منا حنداث بنع جناء  ال ن ة والرن م  علانه الابن 

أانه جانع النهر انأت  امرأتنه وهن  حنانض ال ن ة والرن م   علانهأا اً عاه 

د :راااً للهر اأت  الكاهن ألاه ال تإبع له   ة وأاه كفر بمنا أانأع علن  محمن

، و:د جاء ف  الحداث ال حا  ن   من أت  كاهااً ف د:ه بما اإوع أو حان اً 

أو امرأة ف  دبرها فإد كفنر  بمنا أانأع علن  محمند علانه ال ن ة والرن م أو 

كما جاء ف  الحداث ، ااا  أن  تاان المرأة الحانض كبارة من كبانر الهاوب 

إاننه تحننرم ورننانله ألن فحننرام علنن  الرجننع أن افاننع هلنن  ، و ها  كننان كننهل  ف

الش ء  ها حرم َحُرمت أا اً وُحِرمنت ورنالته المو نلة  لانه , فلناه للرجنع 

أن ارتمتال  ها كان االنم افرنه أانه ال املن   ربنه وال املن  حاجتنه أن ارنتمتال 

بالمو ال الإراب وكلار ما تأت  أرنلة تتالق بأاهم اإاون فن  هلن  :بنع طهنر 

اترناهع الرجنع فن  :نرب المو نال وتترناهع المرأة ااا  ف  أاامهنا األ انرة 

المرأة فاأت  الرجع المرأة و:ت الحناض :بنع أن تتطهنر وهنها محنرم وكبانرة 

فن   ال  ة والرن م  علاه الاب من كبانر الهاوب ، وفاه الكفارة الت  هكرها 

 هل  .

بأاهننا دااننار أو ا ننق ال نن ة والرنن م   علاننهلاللنناً ن أن الكفننارة هكرهننا هاننا 

هاا ا تلق أهع الالم هع ههه الكفارة محددة أو عل  الت اانر أو علن   دااار ،

التفراننق مننا بننان حنناع وحنناع ؟ فنن  أ:ننواع ن بننع مننن أهننع الالننم مننن :نناع ن  ن 

الكفارة عتق ر:بة ، فإها كان ال اجد فإاه ات ند  :اارناً مناهم علن  الكفنارات 

هر دع علانه هنها األ ر ، ألاها تكون أوالً الاتق لنم ااتإنع  لن  الت ند  ، والن

الحداث أن كفارة  تاان الحانض هن  ال ند:ة بندااار أو ا نق داانار ، وهنها 

علن  الت ااننر فاكننون النندااار أف ننع وا ننق النندااار هننو المجننأئ فنن  هلنن  ، 

ومن الالماء من :اع ن  ها أتاها ف  أولها والدم افنور أانه اكنون داانار ، ااان  

ه أبلن  ولماارنبة الحناع و ها أتاهنا فن  تكون ال د:ة داااراً ، الكفارة دااار ألا

   ر األمر اكون ا ق دااار .
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وهننها التفراننق لنناه بظنناهر  ال مننن جهننة الاظننر والتالاننع ولكننن ظنناهر اللفننظ            

ادع عل  الت اار المطلق ، ت د  بدااار أو با ق دااار ااا  عل  الت اار 

 . ، وهو عل  ال اار ، الدااار أف ع وا ق الدااار مجأئ

الرابال ن الدااار فن  و:تانا الحا نر اإنارب الل لماننة أ أو أ:نع :لنا ً ااان  

ل لمانة تجبر ، ألن الندااار ههنب ورنار النههب ا تلنق منا بنان حناع وحناع  

و:د اكون احو الل لمانة ، وا ق الدااار مانة و مران أ ، فاألف نع أن 

م علنن  عنندم الاننود وأن ات نند  مننن و:ننال فنن  هلنن  مننال التوبننة واإلاابننة والاننأ

 ات د  بهها المبل  ل لمانة أ عل  الفإراء والمراكان .

 

  نل . وعن أب  رااد ال درر ر   ن عانه  :ناع ن :ناع ررنوع ن  134

ن   ألاه  ها حا ت المرأة لم ت ع ولم ت نم ؟ . متفنق علانه ن علاه ورلم 

 ف  حداث طواع .

 ندرر ر ن  ن عانه  :ناع ن :ناع ررنوع :اع رحمه ن ن وعن أبن  رنااد ال

ن   ألناه  ها حا نت المنرأة لنم ت نع ولنم ت نم ؟ . ن علاه ورلم   ل ن 

 متفق علاه ف  حداث طواع .

 أوالً ن ماا  الحداث ن 

و ق لاراء أاهن اا: نات عإنع ودانن ، وعلنع  ال  ة والر م  علاه الاب 

، ااا  أاه  ها أتاها الحاض  اإ ان الدان بأاها  ها حا ت لم ت ع ولم ت م

فإاها تمتاال عن ال  ة وال احع لها أن ت وم وال احع لها أن ت نل  ولكاهنا 

 تإ   ال وم وال تإ   ل  ة .

 لااااً ن لغة الحداث ن 

ال ن ة  علانه الابن :وله   ألاه   الهمأة هاا للتإرانب ألن الحكنم مانروق و

الم اطننب بننهل  بننأن المننرأة هكننر اإ ننان النندان فاللننه بشنن ء اإننره والرنن م 

اا: ة دان فإاع   ألاه  ها حا ت   ااا  أن هها االرتفهام ارم  ارنتفهاماً 

تإرانننراً ، اااننن  المنننراد مانننه التإرانننر ألن الم اطنننب االنننم جنننواب الرننن,اع ، 
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والمتكلم االم جواب الر,اع والجماال مإر بالجواب ، فاكون ارتفهاماً تإراراناً 

 للجواب .

 لحداث ن لاللاً ن درجة ا

الحداث ماروق متفق علن   نحته كمنا هكنر فن  حنداث طوانع وهنو حنداث 

للاراء وال طبة وأمرهن بال د:ة  ل  أ ره ال  ة والر م  علاه الاب وعظ 

. 

 رابااً ن من أحكام الحداث ن 

دع هها الحداث علن  أن الحناض امانال المنرأة منن ال ن ة وامانال المنرأة منن 

حع لها أن ت وم وال احع لها أن ت ل   ها كاات ال اام ااا  أن المرأة ال ا

حان نناً ، وهننها علنن  التحننرام ولنناه ألجننع   نناافها واحننو هلنن  ، بننع هاتننان 

الابادتان ال تإاان مجأنة مال الحاض ، فلو  لت فإاه ال اإبع ماها بع تكنون 

 لمة ، ولو  امت فإاه ال اإبع ماها بع تكون  لمة ، وهها اح ع من الارناء 

ال اام ، وأما فن  ال ن ة فن  فالارناء مناهن  ها حا نت فن  اهنار  كلاراً ف 

ال اام فإاها ال تأكع  ال مال الااه ااا  مال أهلهنا و:نت المغنرب  وال تتاناوع 

شاناً فتكون لها ظاهراً و ق ال اام وهنها ال اابغن  بنع ال اجنوأ للمنرأة أن 

ألكنع منن تتامد  ظهار ال ناام فن  باتهنا وهن  مانهورة بنهل  ، وتمتانال عنن ا

طلوع الفجر  ل  غروب  الشمه ، فإن المرأة مباح لها هل  بنع منأمورة بنأن 

تفطر فلاه لها أن ت وم ، ال  وماً باإلمرا  فإط وال ما هنو أبلن  منن هلن  

 بااتها لل اام ، فالمرأة محرم علاها ال  ة ومحرم علاها ال اام .

ا أفطننرت ألجننع اللنناا  ن فننر  مننع بننان ال نن ة وال نناام فنن  أن المننرأة  ه

الحنناض فإاننه اجننب علاهننا الإ نناء وأمننا  ها لننم ت ننل  فإاننه ال اجننب علاهننا 

الإ ننناء بنننع وال اشنننرع لهنننا الإ ننناء ، وعلنننة هلننن  تابدانننة أو :ا نننرة غانننر 

 ماروفة علمها عاد ن جع وع  .
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 الاب . وعن عانشة ر   ن عاها :الت ن لما جناا ررق ح ت فإاع  135

  افالنن  مننا افاننع الحنناج غاننر أن ال تطننوف  بالباننت  نال نن ة والرنن م  علاننه

 حت  تطهرر   . متفق علاه ف  حداث طواع .

 الابن :اع ن  وعن عانشة ر   ن عاها :الت ن لما جناا ررق ح ت فإاع 

ن   افالنن  مننا افاننع الحنناج غاننر أن ال تطننوف  بالباننت ال نن ة والرنن م  علاننه

 حت  تطهرر   . متفق علاه ف  حداث طواع .

 أوالً ن ماا  الحداث ن 

أن عانشة ر   ن عاها ف  حجة الوداع أهلت بامرة ، ولما جاءت مو ال 

ما ال  ة والر م  علاه الاب ررق ، حا ت ااا  جاءها الحاض ، فرألت 

تفاع ؟ فإاع ن   افال  ما افاع الحاج   ، ااا  أان  اآلن لرنت ماتمنرة ، بنع 

ا أد لت الحب عل  الامرة ،   افال  ما أات اآلن حاجة ف ارت :اراة ، ألاه

افاله الحاج   ااان  كنع منا افالنه الحناج منن األفاناع منن الباتوتنة بمان  لالنة 

التارننال لننم عرفننة لننم المباننت بمأدلفننة  لنن    ننره كننع مننا افالننه الحنناج فلنن  أن 

بالبات حت  تطهرر ، فالطواق بالبانت للحنانض ال  تفالاه غار أن ال تطوف 

 اجوأ حت  تطهر .

 لااااً ن لغة الحداث ن 

  افال  ما افاع الحناج   هنها أمنر ، واألمنر هنها ال  ة والر م   علاه:وله 

لاه للوجوب ف  حإها ، ولكاه ارجال بأمرها وحالتها  ل  حالنة الحجناج  ألن 

الحاض مااال كما ت ورت ه  فجاء األمر عل  ما توهمت من الماال  فرجنال 

فما افالنه الحناج مانه منا هنو واجنب ومانه منا  بها  ل  حالة الحجاج الماتادة ،

هو مرتحب وماه ما هو مباح ، :اع لها ن   افال  ما افاع الحاج   ااان  فمنا 

كنان فنن  حنق الحنناج مباحناً فهننو مبنناح أو واجبناً فهننو واجنب  أو مرننتحباً فهننو 

مرتحب ، والحاج اطلق عل  الواحد وعلن  الجمانال ، فالواحند حناج والجمانال 

 حاج وحجاج .

 للاً ن درجة الحداث ن لا
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 هكر أاه متفق عل   حته .

 رابااً ن من أحكام الحداث ن 

دع الحداث عل  أن الطواق بالبات تشترط له الطهارة منن الحناض وعانشنة 

ر   ن عاها لما كاات حانض مااها الحاض منن الطنواق وهنها فانه دلانع 

اننث المكننان  علنن  أن الحننانض ال احننع لهننا أن تطننوق بالباننت ، ولننو أماننت تلو

اشنترط للطنواق بالبانت الطهنارة منن ال ن ة والرن م  علانه الابن وهل  ألن 

الحاض فإاع   ال تطوف  بالبات حت  تطهرر   والالمناء ا تلفنوا فن  مرنألة 

اشتراط الطهارة للطواق بالبات ، وهها الحداث داع عل  أن المرأة ال اجنوأ 

رة هاننا هننع هننو مإانند لهننا أن تطننوق بالباننت  ال وهنن  طهننارة وو ننق الطهننا

بالطهارة من الحاض أم الطهارة الكلاة ااا  منن الحندث األكبنر واأل نغر ؟ 

   ق .

وال حا  ف  المرألة أن المكلنق ال احنع لنه أن اطنوق بالبانت حتن  اتطهنر  

من الحدلان األكبنر واأل نغر وجنه الداللنة أو الندلاع علن  هلن  هنها الحنداث 

:ناع ن   افالن  منا افالنه الحناج ة والر م  ال   علاهووجه الداللة ماه ن أاه 

غاننر أن ال تطننوف  بالباننت حتنن  تطهننرر   والننهر افالننه الحنناج ماننه أشننااء 

تشترط لها الطهارة من الحدث وماه أشااء ال تشترط لها الطهارة من الحندث 

، ملننع ال نن ة افالهننا لحنناج وهنن  مننأمورة أن تفاننع مننا افاننع الحنناج  ال أن 

افاله الحاج منن ال ن ة لنم اند ع فن  هنها األمنر ألن  تطوق بالبات ، والهر

الحننانض مماوعننة ماننه ، فابإنن   هاً :ولننه   حتنن  تطهننرر   علنن  مننا ااننم لفننظ 

 الطهارة ؟ وهل  ألن الطواق بالبات جاء تشباهه بال  ة ف  حداث 

 رواه الترمهر وغاره .

  فنننإهاً اإنننوع ن تالانننق األمنننر بالطهنننارة اشنننمع الطهنننارة الكبنننر  وال نننغر 

و  راج الطهارة ال غر  من هها الدلاع ااا  من عمومه البند لنه منن دلانع 

و:وله   افال  ما افاع الحناج   هنها اشنمع الجمانال ، ف رجنت ال ن ة وهن  

المشترط لها الطهارة من الحاض والطهارة من الحدث  رجت بأدلة ماف لة 
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ال  ، فبإنن  لفظننه حتنن  تطهننرر علنن  عمومننه ، فمننن :نناع  ن الطننواق بالباننت

تشترط له طهارة  غر  احتاج  ل  تأواع هها الحداث ، ولهها اإوع جمهور 

الالماء عل  أن المرأة  ها حا ت فلاه لها أن تطوق بالبات بع اجب علاهنا 

ال ن ة  علانه الابن أن تبإ  حتن  تطهنر ، وهنها دع علانه الحنداث األ نر أن 

هن    :نالوا ن  اهنا :اع لما :اع له  ن  فاة حا نت :ناع ن أحابرنتاا  والر م 

 :د أفا ت :اع ن   فلتافر  هاً  

اللاا  ن دع الحداث عل  أن المرأة الحانض لها أن تفاع جماال الابادات التن  

افالها الحاج ماها الهكر والو:نوق بنالموا:ق والندعاء والت نرع  لن  ن جنع 

وع  واحر الهدر وهبن  األ ناح  والهندر ألن هلن  كلنه افالنه الحناج  بإن  

ما افاله الحاج :راءة الإر ن هع تد ع ف  عموم   افال  منا افالنه الحناج   فا

أم ال تنند ع فنن  هننها الامننوم ؟ ألن مننا مننن ألفنناظ الامننوم ، ااانن  الننهر افالننه 

الحنناج ، والحنناج افاننع أشننااء واجبننة ومرننتحبة كمننا هكراننا ومننن المرننتحبات 

أن تإنرا الإنر ن :راءة الإر ن ، فهع ارتدع بهها الحداث عل  أن الحانض لهنا 

 أم ال ا ل  ل رتدالع ؟

 من أهع الالم من ارتدع به عل  هل  لإوله   افال  ما افاله الحاج   

والوجه اللاا  أو الإوع اللاا  ن وهو :وع الجمهور أن الحانض , ااا  الإوع 

األوع وهو :وع ابن الماهر وشاس اإلر م ابنن تامانه بنع شناس اإلرن م :ناع ن 

ة الحنانض أن تإنرأ الإنر ن  ها  شنات ارناااه ألن ارناااه أو اجب علن  المنرأ

تاراض الإر ن للاراان محرم ، و:راءة الإر ن للحانض م تلق فاها ، فاجب 

 علاها أن تإرأه وار  أن :راءتها للإر ن مرتحبة .

والإوع اللاا  وهو :وع جمهور الالماء أن الحانض لناه لهنا أن تإنرأ الإنر ن 

، وهنها الندلاع  امنا هنو م  نوص بمنا افالنه الحناج ألن الحاض حدث أكبنر 

والهر افاله الحاج  اما المإ نود مانه و:وفنه بنالموا:ق ، ودعاننه بارفنة ومنا 

ا ص الحب دون غاره ، أما ماال ا ص الحب فإاه  ارج عنن هلن  , و:نراءة 

الإننر ن ال ت ننص الحننب مللننه ملننع ال نن ة ال ت ننص الحنناج ، ولهننها اإانند هننها 
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هننها الامننوم بمننا افالننه الحنناج ممننا لننم اكننن افالننه :بننع وهننو الامننوم أو ا ننص 

الو:وق بارفة والباتوانة فن  مأدلفنة وفن  مان  ورمن  الجمنار واحنر الهندر 

 وأشباه هل  من عبادات الحب .

 

ن ن علاه ورلم   ل . وعن مااه ر   ن تاال  عاه أاه رأع الاب   136

ما فو  اإلأار   رواه أبنو  ما احع للرجع من امرأته وه  حانض ؟ فإاع ن  

 داود و افه .

منا ن علاه ورنلم   ل :اع ن وعن مااه ر   ن تاال  عاه أاه رأع الاب  

احع للرجع منن امرأتنه وهن  حنانض ؟ فإناع ن   منا فنو  اإلأار   رواه أبنو 

 داود و افه .

 أوالً ن ماا  الحداث ن 

 علانه الابن ع والحنرام , وأن مااهاً ر   ن عاه هو أعلم هنهه األمنة بنالح 

كان اررله لاالم األحكنام وافتن  الاناه واإ ن  باناهم ، كمنا ل  ة والر م ا

ن منا احننع  ال ن ة والرنن م  علاننه الابن أررنله  لن  النامن وغاننر هلن  رنأع 

للرجع من امرأته وه  حانض ؟  اش الشن ء النهر ال بنأه أن افالنه الرجنع 

ع ن   منا فنو  اإلأار   ااان  لنه أن مال امرأته وهن  فن  حالنة الحناض ؟ فإنا

اباشر ما فو  اإلأار ، أما ما تحت اإلأار من المو ال أو ما :رب مانه فإانه 

 ال احع له هل  .

 لااااً ن لغة الحداث ن 

 :وله ن ما احع للرجع ، المراد ماه الهر ال احرم علاه ، ااا  ما هو 

رأتنه وهن  حنانض الش ء الح ع الهر ال احرم عل  الرجع ف  مااشرته الم

:وله ن   ما فو  اإلأار    اإلأار كما هو مالنوم ، اجانع علن  الحإنوان كمنا 

هكراا ، فهع ما فو  اإلأار المراد بها من الحإوان فأعل  أو منا فنو  اإلأار 

المراد بها ظاهر دون ما أ فاه اإلأار , لفظ   فو    ادع علن  األمنران ماناً 
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و  مو ننال اإلأار مننن االرننتمتاع بننأعل  , فاإننوع مننا فننو  اإلأار ااانن  مننا فنن

 بدن المرأة أو ما فو  اإلأار ااا  ما كان ف  غار دا له اإلأار .

 لاللاً ن درجة الحداث ن 

هكننر الحننافظ هاننا أن الحننداث رواه أبننو داود و ننافه ، وهننها هننو ال ننواب 

فالحداث  رنااده  نااق ألن فانه  نافاً منن جهنة التندلاه ومنن جهنة جهالنة 

 باض رواته .

 رابااً ن من أحكام الحداث ن 

الحداث دع عل  حرمة مباشرة المرأة الحنانض  ال بمنا فنو  اإلأار لكنن هنها 

ال نن ة  علاننه الابنن الحكننم ال ارننتإع هننها الحننداث بتإراننره , ألاننه :نند لبننت أن 

:اع ن   ا ااوا كع شذ  ال الاكاح   وهها عام وكهل  لبنت أانه كنان والر م 

ال ن ة والرن م   علانهفاأمرهنا أن تنأتأر ، وكنان اباشر امرأته وه  حانض 

 .ال  ة والر م   علاهأمل  الااه إلربه 

 

. وعننن أم رننلمة ر نن  ن عاهننا :الننت ن كااننت الافرنناء تإانند علنن  عهنند 137

باد افارها أرباان اوماً . رواه ال مرة  ال الاران  ن علاه ورلم   ل الاب  

ن علاننه ورننلم   ننل ولننم اأمرهننا الابنن   ، واللفننظ ألبنن  داود وفنن  لفننظ لننه ن

 بإ اء   ة الافاه . و ححه الحاكم .

:نناع ن وعننن أم رننلمة ر نن  ن عاهننا :الننت ن كااننت الافرنناء تإانند علنن  عهنند 

باد افارها أرباان اوماً . رواه ال مرة  ال الاران  ن علاه ورلم   ل الاب  

 ن علاه   ل لاب  ، واللفظ ألب  داود وف  لفظ له ن ولم اأمرها ا

 بإ اء   ة الافاه . رواه الحاكم و ححه .ورلم 

 أوالً ن ماا  الحداث ن 

ال ن ة والرن م  علانه الابن أن أم رلمة تهكر حاع الاراء  ها افرنن فن  عهند 

وو ان الولد أاهن كن اإادن وامكلن باد  روج الولد ، أرباان اومناً وهنهه 

 الابن ولم اكن  ال  ة والر م  علاه الاب ه  مدة الافاه أن المرأة ف  عهد 
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اننأمر الارنناء  ها طهننرت مننن الافنناه أن  ال اإ ننان   ال نن ة والرنن م  علاننه

 ال  ة .

 لااااً ن لغة الحداث ن 

الافراء ارم للمرأة  ها افرت فأ رجت الولد ، ورمات افراء ألاها تافرت من 

رت بإ راج الدم الهر هو هها ال اق الهر ف  جوفها بإ راج الولد أو أاها اف

 شباهه بدم الحاض .

 لاللاً ن درجة الحداث ن 

الحداث ا تلق فاه أهع الالم ماهم من  ححه ومناهم منن  نافه ومناهم منن 

 حراه ، وهو األول  واأل:رب أن اكون حرااً بشواهده .

 رابااً ن من أحكام الحداث ن 

 ن ة ومنا ابناح دع الحداث عل  أن الافاه له حكنم الحناض فن  ماانه منن ال

للحانض وما احرم فأحكام الحاض للافناه منن جهنة االرنتمتاع بنالمرأة ومنن 

 جهة وجوب االغتراع  ها ااتإ ت المدة ومن جهة أاها ال ت وم  ل  أ ره 

اللاا  ن الافاه ارم للدم الهر الإاه الرحم باند النوالة والمنرأة  ها أ رجنت منا 

اإل نراج افارناً ، و:ند اكنون دم فرناداً ف  بطاها فإد اكون الدم باده ااا  باد 

وارتحا ننة ، وال ننابط فنن  هلنن  أاهننا  ها أ رجننت الولنند فإاننه اكننون افارنناً 

و ابط الولد أن اكون مت لإاً ومت وراً ، ااا  م نوراً , وهنها فن  الغالنب 

 اكون باد اللمااان ، كما ف  حداث بن مراود ر   ن عاه .

ف  بطاها باند اللمنااان ، فنإن الندم النهر ااإنب فإهاً اإوع ن المرأة  ها ألإت ما 

 هها اإل راج دم افاه ، تمكث حت  ااإطال أو تمكث أرباان اوماً .

أما ما :بع اللمااان ألإت الولد باد شهران ألإتها برباان اومناً  منه ورنباان 

اوماً  لن  أ نره ، ااان  شنهران، شنهران وا نق وأشنباه هلن  ، فإانه ال ااند 

ال ات لق وال ات ور ، ال ا وره ن جع وع  غالباً ف  ههه  افاراً ألن الولد

المنندة فال ننابط هننو ظهننور الت طنناط والت ننوار ، فننإها رأت المننرأة مننا ألإننت 

فكننان م ططنناً م ننوراً فالنندم دم افنناه ، وكلاننراً مننن الارنناء ال افهمننن هننها ، 
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اللن  وكلاراً أا ناً منن أولاناء األمنور واألأواج  ها أرنإطت المنرأة اظنن أانه 

ا رج باند اإلرنإاط افناه ، هنها غانر  نحا  ، اللن  باند اإلرنإاط :ند اكنون 

افاراً و:د اكون ارتحا ة وال نابط فن  هلن  هنو ظهنور الت نوار ألانه :بنع 

 هل  ال اكون ااا  :بع الت وار  اما هو م غة لحم أو دم  رج .

كمنا اللالث ن دع الحداث عل  أن أعل  مدة للافناه أربانون اومناً ، والحنداث 

هكراننا حرننن ، فتكننون أعلنن  منندة تمكلهننا المننرأة أرباننون اومنناً للافنناه، وهننها 

ااا  أاها  ها رأت الطهر :بع هل  رأت ف  عشرة أاام ف  عشران اوماً فإاها 

تاتبر طاهرة ، لكن أعل  مدة تمكلهنا فن  هن  األربانان ، ومنا باند األربانان 

ن لنه  نفة الحناض ، أو عل  ال حا  ال ااد افاراً ، و اما ااد حاض  ها كنا

فننن  و:نننت الحننناض أو ااننند ارتحا نننة ، اااننن  باننند هلننن  اد لنننه التمانننأ  منننا 

بالو ننق أو بالاننادة أو احننو هلنن  ، فنناألرباون هننو الافنناه , ومفهننوم هننها 

الحداث أن هها كنان بنإ:رار الابن  علانه ال ن ة والرن م أاهنا تمكنث أربانان 

شهر أو الاوم الهر تارفه من اوماً لم تتطهر وت ل  ما لم توافق عدتها ف  ال

 الشهر .

والالمنناء ا تلفننوا فنن  هننهه المرننألة ، والإننوع اللنناا  المشننهور هننو أاننه ال حنند 

ألكلننر الافنناه ، فإنند ارننتمر الافنناه مننال المننرأة  مرننان اومنناً أو رننتان اومنناً  

وهننها هننو ا تاننار شنناس اإلرنن م ابننن تاماننه ، وا تاننار جمننال مننن أهننع الالننم 

دة ال تحدد ، لكن هها فاه اظنر  ها :لانا  ن هنها الحنداث الماا ران ف  أن الم

لابت فنإن الامنع بنه متانان ، ال اإناع ن أن هنها الحنداث لناه مفهومنه أاهنا ال 

تأاد ، بع اإوع ن ماا  التحداد أاها تمكث هها الإدر ، ماااه أن ههه ه  مندة 

 لدم .الافاه ، وما باده فاد ع ف  أحكام الحاض أو االرتحا ة  ها ارتمر ا

الفاندة األ انرة أو الحكنم األ انر ن أن الافرناء ال تن,مر بإ ناء ال ن ة ، فن  

ابنناح لهننا ال نناام وال ال نن ة وال تنن,مر بإ نناء ال نن ة و امننا تنن,مر بإ نناء 

 ال اام . 
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وبهها اكون أتمماا كتاب الطهارة بحمد ن وماته ، ف  ب اة عشر اوماً  من 

د أربانة ماننة وألنق منن هجنرة الابن  ههه الرناة ، وهن  رناة ترناة عشنر بان

 علاه ال  ة والر م ، ف  هها الشهر وهو شهر رباال األوع .

 

ارأع ن جع وع  أن اجالا  و ااكم ممن أاتفال بهها الالم وأن ابار  لانا فن  

أو:اتاا ، وأن اتإبع ماا عملاا ال ال  وأن اجانع طلبانا للالنم وتالامانا منن لنم 

اجاع كنع هلن  منن الامنع ال نال  المإبنوع ، اانوه بن   االم فاه ، وتلباته أن

اللهم من الراناء والرنماة ، اانوه بن  اللهنم منن أن انأع أو انأع أو ا نع أو 

ا ع أو اجهع أو اجهع علااا أو اظلنم أو اظلنم ، اللهنم فأعنهاا ، أرنأل  ربن  

أن تااااا عل  اإلتمام ، وأرأل  رب  أن توفإاا لمنا فانه ر نا  ، وأن تجنأئ 

الحا نران  انراً علن  حر نهم علن  الالنم وعلن  محبنتهم لنه  وعلن   جماال

أاهم أ هوا ما أ هوا من أعمارهم ف  هنها الرنباع ، فمنن رنل  طراإناً النتمه 

 فاه علماً رهع ن له به طراإاً  ل  الجاة . 

اللهم رهع لاا طراإناً  لن  الجانة واجالانا م ل نان  ناد:ان  ان  جنواد كنرام 

فننو :نندار ، فأكرماننا اللهننم بهننها كلننه  انن  :راننب مجاننب  وباإلجابننة جنندار وللا

 و ل  ن ورلم وبار  عل  ابااا محمد .

 

****************************** 

********************** 

هننها رنن,اع جانند اجالننه  اتمننة ن اإننوع ن مننا الننهر الننأم طالننب الالننم األ ننه بننه 

الم :ند انرج  مرنألة حااما ارمال ف  مرألة من المرنانع أ:نواع كلانرة وكنع عن

 غار ما ارجحها الاالم األ ر ؟ 

 هو ر,اع ماارب جداً ن 

أوالً اابغنن  أن افننر  طالننب الالنننم مننا بننان تإرانننر المرننانع للتالننام وتإرانننر 

المرانع للفتو  ، فالتالام له شأن ، والفتنو  لهنا شنأن أ نر ولناه كنع مرنألة 
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ق الالنم وا نت ق ا ل  أن اإنرر فاهنا منا فانه الفتنو  ، هلن  ا تلنق بنا ت 

الكتنناب ، :نند اننأت  عننالم واشننرح كتنناب فإننه مننل ً ، واننأت  لمرننألة فا ننورها 

واننهكر الحكننم واألدلننة ووجننه االرننتدالع علنن  مننا فنن  هننها الكتنناب وال اننهكر 

الراج  عاده أو الهر افتن  بنه ، و:ند انرج  شنذ وافتن  بغانره ، ولهنها النهر 

،  انن  تفهننم ت ننوار المرننانع  اهماننا فامننا رننمااا وفامننا ترننماه مننن أهننع الالننم 

كاق اشرح الالم ، هكر األ:واع ، تادد األ:واع ، مأ ه كع :وع ، وجهة هلن  

، وال شنن  أن تإراننر األ:ننواع وال نن ق واألدلننة ووجننه االرننتدالع اتاننوع فاننه 

الالماء وطلبة الالم منا بنان عنالم وأ نر وطالنب علنم و  نر ، وأا ناً منا بنان 

ل ً فن  بانض األحنواع امكنن أن اشنرح فن  حاع وحناع أ نر  ، فنإها كنان من

الجلرة الواحدة ف  الراعة حدالان  ا تلق عما  ها كاا اراد أن اشرح عشنرة 

أحاداننث ، وكننهل  فنن  تإراننر المرننانع و نن ق الالمنناء ، و:ننوة هلنن  ووجننه 

االرتدالع والتا اص عل  من أ رجه ، والترجا  بان هل  وتتبنال الرواانات 

هاة أو الروااات الحدالانة كنع هنها احتناج  لن  برنط رواء كاات الروااات الفإ

 بحرب الأمان والمكان وارتادادات المتلإان وطبإات المتلإان  ل  غار هل  . 

لهها اإوع ن المهم لطالب الالم فاما ارمال ف  ملع ههه الشروح أن اكون عاده 

ه مارفة بتالق ك م الالماء ف  شرح الكتاب والرناة ، لنم أن افتنق ههانه و:لبن

عل  كافاة فهم الالم ، كافاة تإرار المرانع ، كافاة هكر األحكام وهكنر األدلنة 

واالرتاباط وطراإة االرتاباط ، لاه المإ نود منن طلنب الالنم فن  ملنع هنهه 

الرننن المبكننرة عانند غننالبكم أن المإ ننود أن تاننرق فنن  كننع مرننألة الننراج  

هننها هننو  وتامننع بننه ، أو تاننرق فنن  كننع مرننألة الننراج  لننم تفتنن  بننه لنناه

المإ ود ، الالم طواع الهاوع ، ومنن ظنن أانه بمراجانة كتناب أو بالح نور 

عانند عننالم أو برننماع كنن م عننالم مهمننا كننان مننن درجتننه الالماننة أو كننان مننن 

الالماء المحإإان واحو هل  ، أن األمر أاته  فلاه كهل  ، الالماء لنم اأالنوا 

ع ال  فانة  اانم بانض ا تلفون من البدااة والالنم فن  شند وجنهب فن  المرنان

المرانع اكون الترجا  فاه وا حاً ل اق دلانع الم نالق أو ل ناق الحجنة 
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، وباض المرانع ال اكون التجناهب فانه با:اناً ،  منا ألجنع تجناهب فن   نحة 

الدلاع أو التجاهب ف  وجنه االرنتدالع أو التجناهب فن  منن عمنع بهنها الندلاع 

رعناه وهنها منا عر ناا لنه فن  من الرلق ، وهو شنذ مهنم لطالنب الالنم أن ا

ملع ههه الدروه ، ااا  مل ً اهكر مرألة من المرانع اإوع ن هها الندلاع دع 

 عل  كها ، البد اإوع ن من عمع من الرلق بهها الفهم . 

 طاب هها اآلن الحكم .

:لاننا ن أن الحننانض مننل ً تمتاننال مننن :ننراءة الإننر ن ، مننن كننان افتنن  بننه مننن 

كان ااأالً بنع  ها كنان عالاناً  لن  أمنن ال نحابة ال  ال حابة ألن ال  ق  ها

ش  أاه اإور وجه اال ت ق  ها :لاا أن األنمة األرباة مل ً ا تلفنوا فانه , أو 

:لاا أن الالماء الماا ران ا تلفوا فاه ، هها ال شن  أانه اإنور طالنب الالنم ، 

 ل  كن م ولو كان ف  الو:ت مترال لكع مرألة فاها   ق البد أن ارجال فاها 

ال حابة ، فتاو  ال حابة ، أحكام ال حابة ، ا تلق فاها ال حابة وا تلق 

فاهننا التنناباون و اننش األ:ننواع اللنن  ا تلفننوا فاهننا ، ولمنناها  لنن  أ ننره ، فاكننون 

 ال  ق عالااً  ل  أمن ال حابة ر وان ن علاهم .

مة ااان  احمند وهها ال ش  أاه من الالم المهم جداً ، وهو الهر كان علاه األن

رحمه ن كان ارع  :وله ف  المرانع ، بأر شذ ؟ ااظر  لن  الندلاع وااظنر 

 ل  من عمع بنه منن ال نحابة والتناباان والتنرجا  فن  هلن  و انرج  بانض 

الروااات عل  باض ، بع و:د ا طذ باض الروااات وتكون عاد المتأ ران 

بهنا ال نحابة أو أن   حاحة ، ألجع الاظر ف  أن ههه الروااة مل ً منا عمنع

 ال حابة لم اأ هوا بهها الإوع ، واحو هل  من المباحث ن 

 هاً الننهر اهننم ممننا رننماته فنن  هننها الشننرح أو :نند ترننماه فنن  األشننرطة فنن  

المرننتإبع أو ترننماه مننن أر عننالم مننن علماناننا الكننرام حفننظ ن الجماننال ، أاننه 

الالنم واكنون  الهر اهم أن اكون عاد  حه طالنب الالنم ، عاند  فهنم طالنب

هها  بدأ اارق ال  ق ، بدأ اارق تالإه بالدلاع ، اانرق منل ً بناب التنامم 

 اننش مرننانله ، بنناب الحنناض واالرتحا ننة والافنناه و اننش المرننانع , كاننق 
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افننر  بننان هننها وهننها ؟ الطهننارة ، اآلااننة ، كاننق افننر  بننان المرننانع ؟ وجننه 

عاند  هنها الحنه فهمنت االرتدالع ، الو وء ومرنانله ، ااان  هنها  ها كنان 

تإراننر المرننانع ، وجنننه االرننتدالع ،  ننن ق الالمنناء ، ااانن  فننن  اننوع منننن 

ال  ق بحرب ما اترال له الو:نت هنها اكفن  أن تتح نع علانه فن  ملنع هنهه 

النندورات لننم  بانند هلنن   ها أردت أن تتر:نن  ترجننال أا نناً تإننرأه مننرة أ ننر  

ع ومارفننة طننر  وتإننرأ كنن م الالمنناء وال نن ق فاننه وتتورننال فنن  االرننتدال

الحداث واأللفاظ الم تلفة والحجاج وهها ال ش  احتاج  ل  أمن طواع  لكنن 

الهر اهماا كماهجاة لطالب الالم أن ااتا  بها أن ال اهنتم بالتورنال فن  البناب 

الواحد عل  اهتمامه بالتورال ف  األبواب الم تلفة ، ااا  مل ً  الطهنارة هنهه 

ن اظع اشنرح الطهنارة فن  رناة بنع امكنن أن أ هااها ف  ههه المدة ، ممكن أ

اظننع أن اشننرحها رنناتان ، فنن   نن ق الالمنناء والروااننات والبحننث فاهننا ، 

والتننرجا  فنن  المرننانع ، وال شنن  أن  ها عر نناا  لنن  كتنناب حننداث غاننر مننا 

اارض  ل  كتاب فإه فلو أ هاا مل ً الروض المربنال شنرح النأاد فن  البحنث 

نع رتترال ف  كع مرألة ودلاها وال  ق فانه  لن  أو أ هاا الكاف  مل ً فالمرا

أ ننره لكننن الننهر اهننم طالننب الالننم أن اأ ننه فنن  مإتبننع طلبننة الالننم بالماهجاننة 

ال حاحة أن اارق الإوع اارق  نورة المرنألة ، اانرق الندلاع ، الحكنم ، 

ااننرق النندلاع كمننا هكراننا لكننم ، ااننرق الإننوع األ ننر والتننرجا  باننوع مننن 

الظان أاه باتورال ف  كع مرألة هنها  ناب بنع تورنااا الترجا  أما أن اظن 

ف  مرانع لم ارااا أو اُرااا ألاه ال امكن للواحد احفظ الالم كله , مت  امكنن 

للواحد أن ارتح نر منال طنوع النأمن ؟ ااان  منل ً النهر عنالب الالنم ل لنان 

أرباان رناة ، غانر النهر عنالب الالنم  منه رناوات عشنر رناوات منن جهنة 

المرننانع مننن جهننة و ننوح المرننانع فنن  ههاننه مننن جهننة حرننن حرننن ت ننور 

ارتح اره لألدلة ال شن  اللن  باانالب الالنم ل لنان أربانان رناة ل لنان منرة 

أرباان مرة فباض المرانع امكن مرعل   أانا عشنر منرات ، لكنن تنأت   لن  

عالم   ر تكون مرت علاه  مران مرة فو وح المرألة منا بنان عنالم و  نر 
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و  ر أو طالب أو طالنب علنم وعنالم ا تلنق بإندر تررن ه فن  أو طالب علم 

المرانع وفهمهنا ولهنها فنر  منا بنان طالنب الالنم ومنا بنان الانالم الرارنس فن  

الالننم فنن  مرننانع الالننم ، اللنن  تاننرض علاننه المرننألة ألوع مننرة أو مننرتان أو 

لنن ث أو  مننه ملننع اللنن  عر ننت علاننه المرننألة مننرات كلاننرة فنن  تإراننره 

ش  أن هها ا تلق ، لهها البند أن كن ً مانا اانرق :ندره فن  الالنم  المرانع ال

ومكااته والالم اتر:  فاه اإلاران ما ات ور أاه ال االم  ال ماته  تمامناً هنها 

لو ت وراا هل  ، أن ال االنم  ال الرارنس فن  الالنم لكنن هنها لناه ب نحا  ، 

أن كنع طبإنة تافنال الالماء وطلبة الالم والمتالمنان والمتالمنون طبإنات والبند 

الت  أ:ع ماها ، لكن بشرط أن ال اتإوع عل  ن وعل  رروله  ل  ن علاه 

ورلم ب  علم ، أن ال اهكر أشااء ما فهمها وال ت ورها ، اهكر ما علنم بإنوة 

وبو ننوح ، االمننه ال حننرج علاننه فنن  هلنن  لكننن اننأت  وهننو لننم ات ننور الالننم 

ذ هننها ال ا ننل  ، بننع آلبنند أن تمامنناً بمجننرد مراجاننة وتح ننار اننهكر كننع شنن

انهكر منا ات ن  لنه وو ن  فكنع واحند االننم منن هنو أ:نع مانه فن  الالنم بهننها 

 ااتشر الالم . 

أمننا اإننوع ن ااتظننروا حتنن  ال االننم  ال المشننااس الالمنناء الكبننار هننها مننا امكننن  

فالالم ف  تر:  فالمالم ارتفاد والمتالم ارتفاد وهها اتر:  أا اَ وهها اتر:ن  

لم شاناً فشاناً بع الاالم الموجود اآلن مل ً  ها أ نهت أحند كبنار الالمناء ف  الا

 الل  رر ت :دمهم ف  الالم مر بهم اوم من الأمان ما كان اح ر 

 عاده  ال ل لة أرباة لاش ؟

ألاه غار مشهور أو ألاه ما كاات  فادته للطالب باإلفادة المرجوة لكانه  نبر 

 نارت المرنانع عانده وا نحة ولغتنه فن  و ابر وتر:ن  بنه الحناع  لن  أن 

الالننم عالاننة وعنندم مننا عاننده اشننتباه فنن  المرننانع حتنن   ننار ممننن افانند وهننو 

 مرتاإن أا اً بإفادته للط ب .

  هاً فالالم البد ات   شاناً فشاناً .
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الفاندة من ههه الدورات أن ات   ل   ور الالم األدلنة كانق اتاناوع المالنم 

م المرننألة كاننق اننهكر النندلاع ، باننض المرننانع :نند الحننداث كاننق اتانناوع المالنن

اكون ترتوعب الك م علاها ، باض المرانع ال ترتوعب الكن م علاهنا ،  منا 

ألن اإلا اح غار جاد أو ألن هها  ما كلن مرتوعباً لحا اح أو كان الك م 

علاها :لاع بررعة لكواها وا حة عاد المتكلم لكاها تشتبه عاد المتلإن  وهنهه 

 ال م تلفة دانماً تارض .أحوا

مرننألة مننل ً :نند أكننون تكلمننت لنن  علاهننا برننرعة ألاهننا وا ننحة عانندر لكننن 

با كم ما ارتوعب ألاه منا رنمال بهنا :بنع ، أو أاهنا غانر وا نحة فاشنتبهت 

علاه فاحتناج أانه اراجاهنا فن  كتنب أهنع الالنم أو ارنماها بتف ناع منن عنالم 

   ر أو ارأع فاها  ل  أ ره وهكها .

المإ ننود مننن ح ننور هننهه النندورات ألننابكم ن وافننال بكننم وجالكننم مننن  هاً ف

مح ل  الالم واا:لاه ، المإ ود ماها أن تتر:  ف  الالم شاناً فشناناً تت نور 

الالم ، تفهم األحكام ، األدلة مبا  الباب منن جهنة الرناة علن  مناها ؟ لنم باند 

تدالع مننل ً هلنن  أاننت تراجاننه فنن  كتننب الفإننه ، تتر:نن  فنن  مارفننة وجننه االرنن

اارض  ل  وجه االرتدالع ، ااا  من األ واع  تتر:  ف  مارفة األ نوع 

اارض  ل  شذ ارار من اللغة او   الباب ، او ن  ألفناظ الحنداث تتر:ن  

ف  مارفة لغة الحداث ، وتتر:  ف  مارفة ت راب الحداث وأحكنام ، ورنبب 

  فاها شاناً فشاناً ، ال اق والالع  ل  أ ره الفإه أا اً وأحكام الحداث تتر:

 فالمإ ود أن تح ع الالم عل  درجات .

والننهر اإننوع ن أاانن  ال أح ننله  ال البنند اح ننله علنن  الكمنناع مننرة واحنندة مننا 

اتارر هها لكع أحد  بع البد أن اح نله شناناً فشناناً والالنم درجنات والبند أن 

 ا, ه شاناً فشاناً عل  مر األاام والراان .

 

ال  أن ابار  ل  ولكنم فن  الامنر وفن  الالنم وفن  الامنع أرأع ن تبار  وتا

 اه ربحااه جواد عل  عباده الم ل ان اللهم فاجالاا م ل ان وجند علاانا بنم 
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جدت عل  أولاا  واجالاا ممن أ لص ل  ف  الالم والامع وجاباا ااة الروء 

وجاباا الرااء والرماة واجالاا  الحان م لحان ، غار  الان وال م نلان 

 أكرم األكرمان .اا 

وف  ال تام ارتودعكم ن و ل  لإاء  ن شاء ن تاال  فن   كمناع هنها الندره 

 أو ف  غاره عل  ما اارر ن جع وع  ، وامن به من الامر والتوفاق . 

 و ل  ن ورلم وبار  عل  ابااا محمد .
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