
 تنبيه الأانم عىل ما يف كتاب س بل السالم من الفوائد والأحاكم 

 

 املـقدمــة

ه عىل تفضهل ونعامئه ، والصالة والسالم الأمتان الأمكالن ـمحدًا هلل عىل آ الئه ، والشكر ل    

ا بعد :   عىل خري رسهل وآأنبيائه وعىل آ هل وحصبه خرية آأوليائه وآأصفيائه وسمل تسلاميً كثريًا آأمَّ

فقد يرس هللا يل وهل امحلد آأن آأمكلت تدريس كتاب س بل السالم للصنعاين رشح آأحاديث     

َّا اكن عند البدد  فيده كندت آألقدر ا ر   بلوغ املرام للحافظ ابن جحر العسقالين رمحهام هللا ومل

لقا ً  مال ً  ال ا  ويكتب معدر بعدا اال ةدوة ، فتداأك الكتابدة تدري موتكودة ويكدون يف تصدفي ا   ا 

مددال ًا وبعددد كددام  رشح  1413شددديدة ويف عددام  صددعوبة   هددد بدددآأم آأمددل عددىل مللبددة العددمل ا 

احلديث آأو املقطع من الفقه يقدرآأ آأحددم مدا كتدب فاأحصحده فيداأك ا ر  مرتبدًا ومقسدقًا و دد 

آأمليت يف س بل السالم من كتاب الناكح تقريبًا وبعد آأن آأمكلنا تدريس كتداب سد بل السدالم 

 درا ة سد بل السدالم عدىل الطريقدة الأخدرية ليتواصدل اال مدال  و دد  رغب ا يلَّ بعضهم آأن نعيد

املشاخئ آأن آأمسيه فقلت : هو تعليقدام  عدىل سد بل السدالم  وآأخدريًا  الاةوةمللب مِّني بعا 

ى بتنبيه الأانم عدىل مدا يف كتداب سد بل السدالم مدن الفوائدد والأحداكم  ا رتح بعضهم آأن يسوَّ

رم آأن  يكون هو الامس لهذه التعليقام والآن  د ان ينا وامحلد فرآأيت هذا الامس مواس بًا و رَّ

هلل من كتاب الطهارة وآأخذان من كتاب الصالة شيئًا وملبع كتداب الطهدارة مكليبيدوور وحصد  

رغب ا يلَّ ملالب العمل يف نرشه بطريقٍة التصوير والطباعة يف املس تقبل ليس تفيد موه من كتب 

ذن اال عالم يف ذكل و    مكهلل التوفيق . هللا هل ذكل بعد ا 

 آأمحد بن حيىي النَّجور/  حررها

  رية النجامية  –امطة صحمافكة  –جازان 
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 كـتـاب الطهارة

الكتاب يف اللغة : مصدر كتب ، وهدو مدا اشد عل عدىل آأبدواب ، والأبدواب تشد عل عدىل     

َّا اكنت الأحاكم الرشعية تنقسم  فصو  آأو مسائل تعرف هبا الأحاكم الرشعية . ا ىل  سوني ومل

عبادام  ، ومعامالم فالعبادام : يه ما تعبدَّ هللا بده خلقده مدن آأحداكٍم رشعيدة يعرفدون هبدا 

آأحاكم وكيفيام العبادام البدنية ، وآأو اهتا من ليدٍل آأو ادار ومقدادير العبدادام املاليدة وكيد  

 ترشع ، ومىت ترشع ، وعىل آأِيي صفٍة ترشع ؟ !! .

جداراٍم ، وكذكل  املعامالم ، فامي      بني العباد بعضهم مع بعا من بيوعٍ ، وما يقبعها مدن ا 

ددد وآأحداكم  ٍ وتري ذكل . وكذكل آأحاكم الناكح ، والطدال   ومدا يلت دق بدذكل مدن العي وسملم

  املواريث ، وما ا ىل ذكل مما هو معروف  عند الفقها  .

م   د     َّا اكنت العبادام حقًَّا هلل عزَّ وجل ذلكل ، فهدو مقددَّ اًل ، ودر  ومل ب الاعتندا  بده آأوَّ

املؤلفون يف الفقه اال ساليم مدن حمدد ني  وفقهدا  عدىل تقدد   سدم العبدادام عدىل املعدامالم 

َّدا اكندت الصدالة يه آأمل الفدرائا بعدد التوحيدد اعتدا الفقهدا   اهامتمًا حبِقي هللا عزَّ وجدل . ومل

َّا اكنت الصالة البدَّ لها  بتقدميها عىل تريها . م عدىل مدا ومل من رشوط ، والرشط البدَّ آأن يتقددَّ

مكلطهارة اليت يه رشط يف الصالة . مثَّ آأنَّ هدذه الطهدارة البددَّ لهدا  البد هو مرشوط فيه اكن 

من آ ةٍل وكون وس يةل للتطهر هبا ، وسوا   اكنت الطهدارة مدن احلددل الأصدغر آأو مدن احلددل 

ية واملعنوية آأو ما ينوب عنده الأكرب ، وآ ةل الطهارة يف الأصل هو املا  وبه و كون الطهارة احلس ِي

ِيفدون عدىل تقدد  الطهدارة يت الديت يه  وهو الرتاب  فالطهارة به رشعية معنوية . ذلكل در  املؤل

الوضو  آأو الغسل مرورًا باأحاكم الآنيـة  والتميم ، مثَّ بعد ذكل اكن الكتاب الثداين هدو الصدالة 

هدذه  وآأحداكم املعدامالم بعدد مدا يسدوَّى بربدع العبدادام . ببيان و  ا ، وصف ا ، وآأ سدااا ،

آن الأوان آأن ندخل فدامي  صدـدان لد مة  يعرف هبا كيفية التبويب ، وورتيب الكتب ، و د آ ه ـُمقدَّ

 وهو كتاب الطهارة مكب املياه ، ومكهلل التوفيق .
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هللا ورسوهل  من  فالطهارة : حمك  رشعر يكقس به املتطهر مكس تعامهل للطهارة املاأمور هبا    

 ، ويه تنقسم ا ىل  سوني :

َيم  ملهارة  مكلوضو  من احلدل الأصغر مبوجباته املعروفة عند الفقها  ودليهل  دوهل تعداىل :  .1

اْمسم ُ  قي وم افي رم ىلم الْوم
ِ
يممُكْ ا َآيْدي مُكْ وم لُوا ُوُجوهم الةي فماْغسي ِىلم الصَّ

ا  ُْوُُتْ ا ذم
ِ
وُوا ا آمم ينم آ ي ما اذلَّ دمُكْ و َآُّيل ا بيُرُؤوسي

ىلم 
ِ
َآْرُجلمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمُكْ ا  وم

. هذه يه الطهارة الصغرى للحدل الأصغر  وموجباتده  ضدا   (6)املائدة: من الآية اْلكمْعبمنْيي 

احلاجة ، وةرو  الدرحي والصوم ، وكذكل املذي يف حق الرجل واملدرآأة ، والدودي كدذكل ، 

يف ندوا ا الوضدو  .  دن تطهدر بعدد  وملس املرآأة بشهوة ، والنوم ا ىل تري ذكل مما هو مدذكور

زاةل الدنجس اسدقباح العبدادة الديت يه الصدالة   تلبسه بنا ٍا للطهارة الرشعية الصدغرى بعدد ا 

 والطواف ، ومحل املص   ، والقرا ة فيه عند من يرى ذكل . 

ملهارة كربى ، فهير الطهارة من احلدل الأكرب ويه احليا يف حِقي النسدا  ، واننابدة يف  .2

آن ا شارًة رسيعة ومقتضبة حيث  ا  هللا تعاىل :  حِقي  اذلكور واال انل ، و د آأشار ا ىل ذكل القرآ

  هَُّروا ْن ُكْنُُتْ ُجوُبًا فماملَّ
ِ
ا والطهدارة الكدربى يت مكلغسدل ، وعندد عددم  (6)املائدة: من الآيدة وم

 ة ومددا يف املددا  آأو عدددم القدددرة عددىل اسدد تعامهل يكفددر التددميم عددن الطهددارتني مكسددقباحة الصددال

 حيها .

هذه يه الطهارة الرشعية ، والطهارة تشول التطهر املعنوي من الرذائل والأخدال  السديئة    

هِيْر  كام يف  وهل تعاىل :  ا *  ه تعاىل : ـوكام يف  ول (4)املدثر: وم ييمابمكم فمطم هم ْن زماكَّ  مْد َآفْلم م مم

ا  دددددددددددددددددداهم سَّ ددددددددددددددددددْن دم ددددددددددددددددددابم مم  (10)الشددددددددددددددددددوس: وم مددددددددددددددددددْد خم

دددددا :  وهُل  مددددد هم دددددْن زماكَّ هرهدددددا مكلطاعدددددة   مدددددْد َآفْلمددددد م مم دددددْن   آأي ملَّ دددددابم مم  وم مدددددْد خم
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ا  5 اهم سَّ َّسها مكملعايص اللهمَّ اجعلنا ملاهرين متطهدرين  دا ني مبدا  دب  دم كل َي ربَّ آأي دن

 العاملني .

 الببلنبيخبنس يخبنيسيسش نةيسنشةسش نةسنشسشىسقشقسىشهنيةسنرس

 ى نتؤىئوؤىت الؤا الؤا ؤا الؤم ىؤن ةؤن ةؤم ؤ ؤ رؤيرنهي ريسالورى ورؤ\

 

 ؤرؤنرؤانرتؤالرارؤا رؤارال اؤ

 

 ال تؤىقوؤىن ىن ىنئ ئن ةئن ةئنة نئكةمكئ ئ

 

 الباب الأو 

 مكب املياه

    

 الباب لغًة ما يددخل ، وردر  موده  دا  هللا تعداىل : )  ا  اال مام الصنعاين رمحه هللا :     

مُ  ما  و وهل :  (23)املائدة: من الآية الْبمابم  اْدُخلُوا عملمْْيي اهبي ْن َآبْوم ْآتُوا الُْبُيومم مي )البقرة: من  وم

وهو هنا جماز ش بَّه ا ةو  ا ىل اخلوض يف مسائل خمصوصة مك ةو  يف الأمداكن  (189الآية

 . ( )ا . هد(احملسوسة مثَّ ُآ بت لها الباب 

ا  وآأ و  :  و  الش يخ الصنعاين ، وهو     َّام يقو  به من يرى اجملاز . آأمَّ ن هنا جماز هذا التقرير ا 

ا معنوي فالباب احلِّسي كباب ا ار يُدخل موه  مَّ ا حِّسي  ، وا  مَّ من اليراه ، فقد يقو  آأنَّ الباب ا 

ا الباب العلور ، فهدو مكب  معندوي يُددخل بده ا ىل آأحداكم  ريْه وآأماكنه . آأمَّ ا ىل بيوم ا ار وُحجم

 يدخل من الباب املعنوي ا ىل مسائل معنوية والداعر باأن نقو  جماز . معنوية كام 
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هددددددددددل يه  ا املياه : فهير لكوة  يقصد هبا مجع ما  ، وهذه الها  اليت زيددم يف اعدع      آأمَّ

ْوه كام  يل . ا زيدم يف اللكوة اجملووعة آأو آأنَّ آأصدل املدا   مم دخلت عىل لكوة املا  مكعتبار آأاَّ

ذا مجدع يشد عل عدىل مدا حيودل احلدمك  ،جنس  يقع عىل القليدل والكريدري وامس املا       َّده ا  الَّ آأن ا 

داً   الرشعر ويه الطهارة اليت خلقها هللا فيده لقدو  هللا تعداىل :  ا ي مم دوم دنم السَّ يُ  عملمدْيمُكْ مي ِ َم يُد وم

ُُكْ بيهي  هِيرم  . ( 11)لأنفا : من الآية ليُيطم

لْنما مي  و وهل تعاىل :  َآْنزم هُورًا وم اً  ملم ا ي مم وم َّه  د تغري عهنا .  (48)الفر ان: من الآية نم السَّ آأو آأن

ًا عنه لنجاسـة فلكوة اعع تشدول هدذا وهدذا ، ومكخلدوض يف مسدائل هدذا البداب  وصار مهنِيي

م يف املقدمة آأنَّ  يتض  لنا ما هو مكٍ  عىل حيـه وما هو اذلي  د حتوَّ  فصار مهنيًا عنه . تقدَّ

سد بعًة ويه :  اه مجع ما  ، واملا  خمتل   مكةتالف آأنواعه ، و د عدَّ الفقهدا  امليداه فدذكروهااملي

مد  ما  الأمطار  وما  الأاار ، وما  الآمكر ، وما  العيون ، وما  البحار ، وما  الثلج ومدا  الدربم

يدة كدام يف  دوهل علامً آأنَّ جنس املا  البايق عىل خلقته موصوف  يف كتاب هللا عزَّ وجل مكلطهور

ُُكْ بيدهي  تعاىل:  هِيدرم اً  ليُيطم ا ي مم وم نم السَّ يُ  عملمْيمُكْ مي ِ َم ُ ي داً   و دوهل تعداىل :   وم ا ي مم دوم دنم السَّ لْنمدا مي َآْنزم وم

هُورًا   . ملم

فهذا حمك  عىل مجيع املياه مكلطهورية خبرب هللا عزَّ وجل اذلي ورد يف حممك الكتاب ، ومدن     

َّه ملهور  لكونده فدرد  مدن آأفدراد امليداه احملكدوم  ما  الب ر ، فقد حمك عليه النيب  هذه املياه باأن

علْيا بطهوري ا ففر آأو  حدديث آأورده احلدافظ ابدن جحدر يف كتابده املسدوَّى بلدوغ املدرام اذلي 

 اةترصه يف آأحاديث الأحاكم فقا  :

هو الطهور ماؤه احلل ميتتده } يف الب ر :   ا  رسو  هللا  :  ا  عن آأيب هريرة  (1،1) 

ه وحصحه ابن ةزمية والرتمذي ورواه ماكل  والشافعر ـآأةرجه الأربعة وابن آأيب شيبة واللفظ ل {

 وآأمحد . 
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يف امسدددددده ، واةتلد   هو الصحايب انليل احلافظ املكد   آأبو هريرة   ورمجة الصحايب : 7

 . وامس آأبيه عىل حنو من  ال ني

َّه عبد الرمحن بن خصر  ) واًل  ا  ابن عبد الرب :  ليه من الأ وا  آأن وبه  (اذلي تسكن النفس ا 

يف مسد ند بقدِري بدن خمدة  سدة   ا  محمد بن ا حسا  ، واحلاُك آأبو آأمحد ، وذكر لأيب هريدرة 

آ الف حديث و المثائة وآأربعة  وس بعون حديثًا ، وهو آأك  الصحابة حديثًا ، فليس لأحدٍد مدن 

ما يقاربه .  لت : كذا يف الرشح ، واذلي رآأيته يف الاسقيعاب البن الصحابة هذا القدر ، وال 

ليه القلب يف امسده يف   ) عبد الرب بلفدظ  : الَّ آأنَّ عبد هللا آأو عبد الرمحن هو اذلي يسكن ا  ا 

مام مكملدينة س نة تسعٍ و سني ، وهو ابن مثاٍن وس بعني س نة ،  )مثَّ  ـا  فيـه :   (اال سالم 

و يل : مام مكلعقيق وصىلَّ عليه الوليد بن عتبة بن آأيب سدفيان ، واكن يومئدٍذ  (ودفن مكلبقيع 

 آأمريًا عىل املدينة كام  اهل ابن عبد الرب .     

 د حمك الأ ة عىل هذا احلديث مكلصحة ، وممن جزم بص ته ابن عبد الرب ، وابن مودده ،     

ال مام البخاري رمحده هللا تعداىل ، ور  وابن املنذر ، والبغوي كام نقل الرتمذي تص يحه عن ا

 اعيع وحصحه ابن ةزمية ، والرتمذي ، وماكل  ، والشافعر ، وآأمحد .

 يس تفاد من هذا احلديث مسائل :

هدو  }:  ه ـآأنَّ ما  الب ر ملهور يتطهر به من احلدل الأصغر والأكرب ،وهذا مقتىض  ول .1

دْدليج ممدن يعدانون ركدوب و د ذكر يف سبب هذا احلديث : آأ  {الطهور ماؤه  نَّ رجاًل من بدّن مم

انَّ نركدب الب در ،  الب ر لصيد السوك آأو لغري ذكل يت جا  ا ىل النيب  فقا  َي رسدو  هللا : ا 

 وحنول معنا القليـل

ددداأان بددده عطشددد نا آأنتوضددداأ مدددن مدددا  الب دددر ، فقدددا  النددديب    : مدددن املدددا  ، فدددا ن توضَّ

 .  {هو الطهدور ماؤه احلل ميتته } 
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فيدددددده مددددددن  ؤخذ من هذا احلديث : آأنَّ ميتة الب ر حال  ، وذكل خداٌّ  مبدا يعدي  ي .2

الربماويددة كددام  احليددواانم المددا  يعددي  يف الب ددر والددرب يت اكلضددفدع ، وسددائر احليددواانم 

 يقا  و د اةتل  آأهل العلـم يف 

ٍم من حيواانم الرب كلكب الب ر ، وة  وددزير بعا ما يعي  يف الب ر ، وهيئته عىل هيئة حمرَّ

 الب ر وحية الب ر .

ن اكن  دد  .3 ليده املسد تفيت وا  يس تفاد من هذا احلديث آأنَّ ممَّا حيسن للوفيت ا ضافة ما حيتا  ا 

 غفل عنه السائل ، فهذا من حماسن الفتوى ، ومكهلل التوفيق . 

نَّ املا  ملهور   }:   ا  رسو  هللا  وعن آأيب سعيٍد اخلدري  - (3،2)  {يش   هال ينجسدا 

 جه الثال ة وحصحه آأمحد . آأةر 

 سددددددعد بددددددن مدددددداكل بددددددن سدددددد نان اخلددددددزر  الأنصدددددداري ورمجددددددة الصددددددحايب :     

) اخلُْدري ( بضم اخلا  املعجوة ، ودا   اوةل ساكنة نس بة  ا ىل بّن ُخْدرة يح  من الأنصار كدام 

 يف القامو  يت  ا  اذلهيب : اكن من علام  الصحابة وممدن شدهد بيعدة الشدجرة ، وروى حدديثاً 

ًة عاش آأبو سعيد س تًَّا ومثدانني سد نة ، ومدام يف آأو  سد نة آأربدع وسد بعني ،  كثريًا ، وآأفىت مدَّ

ل عنه جامعة من الصحابة ، وهل يف الص يحني آأربعة  ومثانون حديثًا .   وحديثه كثري ، وحدَّ

الَّ  }يش  ، و دد ورد بدزَيدٍة :  هال ينجسدآأنَّ املا  ملهدور   يس تفاد من هذا احلديث :     مدا  ا 

وهذه الزَيدة ضعيفة و دد وردم  من حديث آأيب آأمامة  {تلب عىل رحيه آأو ملعوه آأو لونه 

 يف املددددددددددددددددددا  آأحاديددددددددددددددددددُث خمتلفدددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددورد حدددددددددددددددددددديث : 

نَّ املا  ملهور  ال } سد ئل عدن بد    وهدو حددياوا هدذا ، وسدببه آأنَّ النديب  {ينجسه يش   ا 

ذا جا م الس يو  آألقت فْيا ما حولها من اني   بضاعة ويه ب   يف موخفٍا من الأرض ، فا 

عن ماهئا فقدا   ، وةر  احملائا وتري ذكل يت لكواا يف موحدٍر من الأرض ، فس ئل النيب 

 . {يش   هال ينجساملا  ملهور   }: 
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بصِبي ذندوٍب  ذا بلد  املدا   لتدني م حيودل اخلبدث  }وورد حديث :      وحدديث الأمدر   {ا 

فددددال آأحدددددُك  ذا اسقيقظ   }يف املسدجد ، وحديث :  من ما  عىل بو  الأعددرايب اذلي مك  ا 

 يبولنَّ آأحدُك يف املا  ا امئ يت اذلي ال ال }وحديث :   {يده يف اال ان  حىت يغسلها  الاًث  ليدخ

ذا ول  اللكب يف اال ان  فاغسلوه س بعًا ، وعفِيروه الثاموة  }وحديث:  { ري ، مثَّ يغقسل فيه  ا 

را   {مكلرتاب  ة املا  الـذي ولـ  فيه الكـلب ، ويه آأحاديث اثبتدة سد تاأك مجيعهدا وفيه الأمر مك 

آرا  العلدام   َّده اةتلفدت آ ن ذا عرفدت هدذا فا  م : ا  يف الكم املصنِي   ا  الصوـعاين بعد ذكر ما تقدَّ

ذا خالطـته جناسة  ، وم يتغريَّ آأحد آأوصافه ، فذهب القامس ، وحيىي  رمحهم هللا تعاىل يف املا  ا 

َّه ملهور   لياًل اكن آأوكثريًا معاًل حبديث : بن محزة ، و  جامعة  من ال   ، وماكل  والكاهرية ا ىل آأن

َّام حيوا بعدم ملهورية مدا تدرِيم النجاسدة آأحدد آأوصدافه لال جدامع  {املا  ملهور  }  ن  دا  : ، وا 

 .وذهب الهادوية ، واحلنفية ، والشافعية 

د      ذا  لت : واحلنابةل ا ىل  سدوة املدا  ا ىل  ليدٍل ت ل الَّ ا  ه النجاسدة مطلقدًا ، وكثدرٍي الت ده ا 

م بعا آأوصافه مثَّ اةتل  هؤال  بعد ذكل يف حتديد الكريري والقليدل ، فدذهبت الهادويدة  تريَّ

َّه ما ظنَّ املس تعول للام  الوا عة فيه النجاسدة اسد تعاملها مكسد تعامهل ، ومدا  ا ىل حتديد القليل : آأن

 . . هد  يف حتديد القليل ا ىل تري ذكل اعدا ذكل ، فهو الكريري ، وذهب تريم

د بعضهم باأن وكون مسافة املا  عرشة آأذرع يف عرشة آأذرع ، و ا  بعضهم تدري       لت : حدَّ

ده  نَّ التحديدد بدني  ليدل ت ل دم الشافعية ، واحلنابةل حبديث القلتني   وآأ دو  : ا  ذكل ، وحدَّ

الَّ  َّه هو الصواب ،  النجاسة مبجرد و وعها فيه ، وكثرٍي الت ه ا  م آأحد آأوصافه يكهر آأن ذا تريَّ ا 

د مكالس ت سان ، والتفر دة العقليدة بدني  ولكنَّ اخلالف بيهنم يف التحديد بسبب آأنَّ بعضهم حدَّ

ن اكن يف سد نده  د مكلدن  ، والشدكَّ آأنَّ التحديدد مكلدن  ، وا  القليل والكريري ، وبعضدهم حددَّ

نَّ  و  الشافعية واحلنابةل يف التفر ة بني مدا مقا  آأوىل من التحديد مكلرآأي يت ذلكل ، فاأ  و  : ا 

 دون القلتني ، وما فو هام يت هو الص ي  ا ن شا  هللا . 
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نَّ املدا   }:   دا  رسدو   هللا  :  دا  وعن آأيب آأمامة الباهل  (3،3) 10 يش   هينجسال ا 

الَّ ما تلب عىل رحيه وملعوه ولونه   . آأبو حامتآأةرجه ابن ماجة وضعَّفه  {ا 

الَّ ما تغريَّ رحيه آأو ملعوه آأو لونه بنجاسٍة حتدل فيه   }وللبْيقر :  هور  ا   . { املا  ملم

آأبو آأمامة : بضِمي اهلوزة ، وامسه ُصديل مبهولتني الأوىل مضوومة  ، والثانية ورمجة الصحايب :     

دة ) لقامو  مكهةل   وم ، ( مبوحدة يت نس بة  ا ىل مكهةل يف ا الباهل مفتوحة ، ومريناة  حتتية مشدَّ

وامس آأبيه جعالن  ـا  ابن عـبد الرب: م رتلفوا يف ذكل يت يعّن يف امسده ، وامس آأبيده يت سدكن 

رصم ، مثَّ انتقل عهنا وسكن مح  ومام هبا س نة ا حددى ، و يدل سدِتٍ ومثدانني ،  آأبو آأمامة مي

 .   ة عن النيب و يل : هو آآةر من مام من الصحابة مكلشام . اكن من املك ين يف الرواي

نَّ املا  ال }آأصل احلديث  وهل :       هذا حصي  مكعتبار ما س بق يف حديث  {ينجسه يش   ا 

نَّ املا  ملهور  ال }:  يف ب  بضاعة حيث  ا  النيب  آأيب سعيد  ولكدن  { ،ينجسده يش   ا 

الَّ ما تلب عىل رحيه ، وملعوه  }مجةل الاس تاوا  : ويه  اعةل الأخرية ، فهذه اعةل  {، ولونه ا 

 ضعيفة يت لضع  راوُّيا رشـدين بن سعد .

 ا  يف التقريب رشدين بن سعد بكرس الرا  ، وسكون املعجودة ابدن سدعد  ورمجة الصحايب :

ا  املرصي ضعيً  رجَّ  آأبو حدامت  عليده ابدن  بن مفل  املهري بفت  املمي وسكون الها  آأبو احلجَّ

مهييعة و ا  ابن يونس كـان صاحل ًا يف دينه ، فاأدركته غفةل الصاحلني ، لخلدف يف احلدديث مدن ل

ه ابددن ماجددة ، والرتمددذي  انكددر ـلدد ( سدد نة يت روى78ه )ـ( ولدد188السددابعة مددام سدد نة ) 

 . 1942التقريب رمق 

الَّ آأنَّ هذه الزَيدة ، ويه الاس تاوا  مجمع  عىل الأخدذ هبدا ،       لت : ومن آأجل ذكل وريك يت ا 

ذا تغريَّ آأحد آأوصافه بنجاسة سوا   اكن الطعدم آأو الدرحي والعول مبا دلت علي َّه ا  ه ، ومجمع  عىل آأن

َّه بذكل يعترب  د تنجس ، و ب وركه يت ذكر اال جامع عىل هذه الزَيدة الندووي  ن آأو اللون ، فا 

 ، وابن املنذر ، والخمال  هلم يف ذكل .
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 يؤخذ من هذا احلديث :

1.  َّ  ه ملاهر  مطهر كام وصفه هللا .آأنَّ املا  البايق عىل آأصهل يت آأن

ذا تغريَّ آأحد آأوصافه بنجاسٍة حتدل فيه . .2 الَّ ا  َّه الينتقل عن هذا الأصل يت ا   آأن

يؤخذ من هذا آأنَّ ما تغريَّ بطو  املكث آأو باأورا  الشجر يت اليت تغرِيي لون املا  آأو رحيه آأو  .3

ذا تغريَّ بطاهٍر كأورا  الشجر ، وما ا ىل  ملعوه فا نَّ ذكل اليعدل مؤثراً عىل ملهوريته ، وهو ما ا 

 ذكل  . 

ذا تغريَّ املا  مبخالفٍ من الطاهرام ، فا ن تلب ذكل اخملالف عدىل املدا  حبيدث آأخدذ امسده  .4 ا 

َّه م  اكلشاي مرياًل آأو القهوة آأو ما آأش به ذكل ، ففر هذه احلاةل يسلب املا  صفة الطهورية يت لأن

ذا اكن اخملال ا ا  َّه يبقى ملاهرًا ُمطهِيرًا يبق عىل آأصهل آأمَّ ن ف  لياًل ال ينقل عنه امسيته الأصلية ، فا 

. 

ذا تغري املا  بنجاسٍة حتدل فيه ، فهنا لأهل العمل فيه مذهبان كام تقدم  مذهب  يفر  بني  .5 ا 

 ليل املا  وكثريه يت كام  د س بق ذكره ، فهؤال  يقولون ا ن اكن املا   لياًل آأثَّرم فيه النجاسة ، 

 جنسًا ، ولو م تُغرِيي آأحد آأوصافه ، و د س بق بيان من  ا  هبذا القو  يف رشح حديث واعترب

 .  آأيب سعيد 

م آأحدد آأوصدافه  ذا تدريَّ الَّ ا  ا ا ن اكن املدا  كثدريًا ، فهندا يقدا  آأنَّ النجاسدة التدؤثر فيده يت ا  آأمَّ

القليدل والكريدري    الثال ة ، ويه الطعم آأو الرحي آأو اللدون يت لكدنَّ التحديدد ، والتفريدق بدني 

 ري فيه عىل آأصهل آأو  عىل مذهبه ، فاحلنفية مرياًل يقولون ا ن اس تعولت النجاسة مكسد تعامهل 

ذا ُحدِريك  آةدرون القليدل مدا ا  فهذا  ليل ، والكريري ما م تسد تعول النجاسدة مكسد تعامهل ، و دا  آ

ة آأذرع ، و ا  ملرفه رسم احلركة ا ىل ملرفه الآةر ، و ا  آآةرون الكريري عرشة آأذرع يف عرش 

ومعقًا وفرَّ  آأحصاب احلدديث ، والشدافعية ، آآةرون الكريري ذراعني ونص  يت ملواًل ، وعرضًا 

 .، واحلنابةل من الفقها  حبديث القلتني ، وهو الصواب واحلق ا ن شا  هللا 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



    ( للشيخ النجمى                 الطهارة )كتاب  سبل السالمشرح كتاب 

12 
التفريدددددددددددق  لأنَّ التفريق مكحلدديث الضدعي  مدام يبلد  ضدعفه ا ىل حدِدي الدرتك آأوىل مدن 

حصدددددددددي   ،  يف حدديث ابدن معدر ر  هللا عدهنام بيدان آأنَّ ذكل احلدديث  مكلرآأي وس ياأك

َّده يدرى آأنَّ  َّ مداٍ  سدواً   ن ا من م يفر  بني القليل والكريدري ، فا  والردل عىل من زمع ضعفه . آأمَّ

الَّ ا ن  َّه الينجس بو وع النجاسة فيه يت حىتَّ ولو اكن املتطهر يراها فيه يت ا  ن اكن  لياًل آأو كثريًا فا 

 غريَّ آأحد آأوصافه الثال ة .  ت

 

ذا كدـان املدـا   }:  وعن عبد هللا بن معر ر  هللا عهنام  ا  :  ا  رسدو  هللا  (4،4)   ا 

آأةرجده الأربعدة وحصحده ابدن ةزميدة واحلداُك  {م يدنجس  }ويف لفظٍ :  { لتني م حيول اخلبث 

 وابن حبان .  

آأسمل عبدد هللا صدغريًا مبكدة ، وآأوَّ   طاب هو عبد هللا بن معر بن اخلورمجة الصحايب :     

َّر وروى عنه خالئق يت اكن من آأوعية العمل ، واكنت وفاته مبكدة سد نة  مشاهده اخلند  ، ومعم

 يف مقربة املهاجرين .  (بذي ملوى  ) الٍل وس بعني ، ودفن هبا 

نسددا   لددت : وحصحدده آأيضددًا الألبدداين يف حصددي  آأيب داود ، وحصحدده آأيضددًا يف حصددي  ال     

روا   وحصحه يف حصي  مشاكة املصابي  ، ويف حصي  انامع الصغري وزَيداتده ، وحصحده يف ا 

 الغليل . 

ا اذلين ضعَّفوه ، فقد احتجوا عىل ذكل حبجتني :    آأمَّ

س ناده .. 1  الاضطراب يف ا 

 الاضطراب يف متنه .. 2

س ناده : فتارًة يروى عن محمد بن جعفر بن     ا الاضطراب يف ا  الزبري ، واترًة يروى عدن  فاأمَّ

محمد بن عباد بن عبد هللا بن الزبري ، واترًة يروى عن عبيد هللا بن عبد هللا بن معدر ، واترًة 

دم لكَّهدم  قدام ،  ذا نكران يف ورامج هؤال  جندد آأاَّ يروى عن عبد هللا بن عبد هللا بن معر . وا 
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،   وددد بددن  الَّ  َّه ينتقل من  قٍة ا ىل  قة ا  ن ذا انتقل ، فا  آأنَّ بعضهم آأو ق مدن بعدا  والس ند ا 

من السادسة  عباد بن عبد هللا بن الزبري مقبو   من الرابعة ، ومحمد بن جعفر بن الدزبري  قدة  

وعبدد هللا بدن عبدد هللا بدن  5782ه اعاعة التقريدب ـمام س نة بضع عرشة ومائة يت روى ل

 .يعدل اضطرامًك  ٍة ا ىل  قٍة المعر ، وشقيق بن سلوة الأسدي  قة آأيضًا ، فاالنتقا  من  ق

َّه روي بلفظ :  ـا الاضدطراب يف املنت : وذكل باأن  }وبلفدظ :  { لتدني  }وبلفظ :  { ةُل } آأمَّ

ال   الرواَيم م يص  مهنا  فريد عىل هذا اال دعا  يت باأنَّ هـذه {آأربعني  ةُلَّ  }وبلفظ :  { الل  ي

الَّ رواية القلتني .  ا 

ا ادعا   ذ آأنَّ القلتدني هدام اللتدان يقلهدام  يف القةل ، فهدو آأيضدًا ادعدا   ال الاحامت آأمَّ حصدـة هل ا 

َّام مسيت  لتني لأنَّ اعل يقلهام ، وال ن بطدا   اعل ، وا  يلتفت ا ىل الادعا ام اليت يقصد مهنا ا 

 .احلديث ، وعدم الاحتجا  به ، و د تبني هبذا آأنَّ حديث القلتني حصي  

 د حصحه الطحاوي وابن  )و ا  :  60/  1محه هللا يف اال روا   وحصحه الألباين ر  :  لت

نَّ الأخذ به خري  مدن الأخدذ .  ا (ةزمية وابن حبان واحلاُك واذلهيب والنووي والعسقالين  هد وا 

 مكلرآأي والتفريق به خري  من التفريق مكالج اد ، ومكهلل التوفيق .      

يغقسل آأحدُك يف املا  ا امئ ، وهو  ال }:    ا  :  ا  رسو  هللا وعن آأيب هريرة  (5،5)

 دري مثَّ يغقسدل  يبولنَّ آأحدُك يف املا  ا امئ اذلي ال ال }وللبخاري :  آأةرجه مسمل . {جوب 

 .  {يغقسل فيه من اننابة  وال }وملسمٍل موه ولأيب داود :  . {فيه 

) يغقسدل (  ) ال ( انهيدة و { ، يغقسل آأحدُك يف املا  ا امئ ، وهو جودب ال} :   وهل . 1

جمزوم  بال الناهية و) آأحدُك ( فاعل و ) يف املا  ( هذه اعةل وص   حملل الهنير ) وهو جودب 

 ( الواو واو احلا  واعةل حالية آأي حا  كونه جوبًا آأو وهو يف حاةل جوابة . 

 يغقسل هنا فيه  ال ة آأوجه : {مثَّ يغقسل فيه  }:   وهل  -2

َّه خرب ملبتدآأ حمذوف بتقدير مثَّ هو يغقسل فيه الرف .1  .ع عىل آأن
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َّه معطوف  عىل موضع يبولنَّ يت لأنَّ موضعه انزم . .2  انزم عىل آأن

 النصب بتقدير آأن عىل ا حلا  مثَّ مكلواو يف ذكل يعّن مثَّ آأن يغقسل فيه . .3

 يس تفاد من هذا احلديث :

 جوب . حتر  الاتقسا  يف املا  ا امئ ، وهو .1

 حتر  البو  يف املا  ا امئ اذلي ال ري مثَّ يغقسل فيه . .2

 د آأفادم هذه الرواَيم الهنير عن الاتقسا  فيه من اننابة مبفدرده ، والهندير عدن البدو   .3

مبفرده والهنير عن اعع بيهنام ، و  هذه الدرواَيم املقصدود مهندا الهندير عدن تعفدني املدا  عدىل 

 :ا ةوانه املسلوني 

َّه البدَّ آأن يس تعوهل هو آأو يس تعوهل تريه من ا ةوانه املسلوني  .1  .لأن

 .لئالَّ يكون مس تعواًل للنجاسة حني يبو  يف املا  مثَّ يغقسل فيه  .2

ير عن تعفني املا  ، وتنجيسه      َّه اليكون الهنير عن اعع بيهنام فقف ، ولكن الهنَّ ن وعىل هذا فا 

تدريه ، وكدذكل الهندير عدن الاتقسدا  موده والوضدو  موده ، سوا  اسد تعوهل هدو آأو اسد تعوهل 

 والرشدددددددددددددددددب موددددددددددددددددده ، فيكدددددددددددددددددون مسددددددددددددددددد تعواًل للنجاسدددددددددددددددددة .

َّده يرتتدب عليده  .4 ن الهنير عن البو  يف املا  الراكد للت ر  سواً  اكن املا   لدياًل آأو كثدريًا يت لأ

 تعفني املا  ، واال رضار مكملسلوني ال وز .

نابة حيعل آأن يكون للت در  ، وحيعدل آأن يكدون للتوددزيه الهنير عن الاتقسا  فيه من ان  .5

 والد مك مرتدد  بيهنام . 

ا  ا العةل الفار ة بني احليني فلأنَّ التعفني مكلبو  ، والتنجيس به آأعكم وهو رضر  بنِيي . آأمَّ آأمَّ

لنديب و د  ا  ا ، الاتقسا  فيه من اننابة ، في عل آأن يكون الهنير فيه لكراهة التودزيه فقف

  لأيب هريرة  دا جدا  اعتدذر مدن حني اكن جوبًا ، فداننس عنده ، وذهدب فاتقسدل ، فلوَّ

َّه اكن جوبًا ، فقا  النيب  النيب  نَّ املؤمن الينجس  }:  باأن  . {ا 
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املدددا  الكريدددري  فرَّ  الفقها  بني املا  الكريري املسدقب ر ، واملدا  القليدل ، وعلدوا الهندير يف  .6

 فقف ، والهنير يف املا  القليل للت ر  .لكراهة التودزيه 

يؤخذ موه آأنَّ املا  اناري هل حدمك  تدري  { ري  اذلي ال }يؤخذ من وصفه مك امئ وبقوهل :  .7

هذا احلمك يت ذكل لأنَّ اناري يتجدد خبالف ا امئ ، وعىل هذا فا نَّ الهنير عن البدو  يف املدا  

و د  ا  بعا آأهل العمل آأنَّ البدو  يف املدا  انداري  يقواو  اناري ، ا امئ والاتقسا  موه ال

ذا اكن كثريًا فال كراهة .  ذا اكن  لياًل يكون للكراهة يت لكن ا   ا 

ر  .8 يبقى معنا الب ث يف حمك تنجيس املا  مكلبو  ، فهل يكون البو  موجسًا للام  ؟ و د  رَّ

الَّ بتغدري ذا اكن كثدريًا فالينجسده ا  َّه ا  ذا اكن املدا   لدياًل الشارح رمحه هللا آأن  آأحدد آأوصدافه ، وا 

 وِ ٍ عددددددددددددددددددددددددددددددددددددىل آأصددددددددددددددددددددددددددددددددددددهل يف التحديددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ، 

َّدددده ينجسدددده عنددددد مددددن يددددرى الفددددر  بددددني القليددددل والكريددددري ن  .ومكهلل التوفيددددق  ، فا 

آأن تغقسدل املدرآأة بفضدل   }:   دا  : اديى رسدو  هللا  وعن رجٍل حصدب النديب  (6،6)

س ناده حصي  .  {الرجل آأو الرجل بفضل املرآأة ، وليغرتفا مجيعًا   آأةرجه آأبو داود والنسا  وا 

هذا احلديث حصي  المغوز فيه لأحٍد يت حيث آأن عددم التعيدني يف الصدحابة اليدؤثر يت لأنَّ     

 الصحابة لكهم عدو  .

 يس تفاد من هذا احلديث : 

لدو اكن  {آأن تغقسدل املدرآأة بفضدل الرجدل آأو الرجدل بفضدل املدرآأة  }:  اير رسو  هللا  .1

الَّ  من سلاميً  املعارضة يت لقلنا بعدم جواز اتقسا  الرجل بفضل املرآأة آأو املرآأة بفضدل الرجدل يت ا 

 .يف حاةل اترتافهام مجيعًا ، ولكن  د عارض هذا احلديث ما يد  عىل جواز ذكل 

اكن يغقسل بفضدل مميوندة ر  هللا  }:  فعن ابن عبا  ر  هللا عهنام آأنَّ النيب  (7،7)

يف جفوٍة ، وا  ليغقسل  ولأحصاب السنن اتقسل بعا آأزوا  النيب  سمل .آأةرجه م  {عهنا 
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يِني كنت جوبًا ، فقدا  16 نَّ املدا  ال  }:   مهنا ، فقالت :  د اتقسلت مهنا  وا   { نددددددددددب  ا 

 وحصحه الرتمذي ، وابن ةزمية . وعىل هذا فا نَّ  لنا مكعع بني هذه الأحاديث :

ن  لنا مكلنسخ ، فا نَّ فا نَّ اعع يقتيض آأن حيول  .1  الودهير عىل التودزيه والفعل عىل انواز  وا 

ذًا فا نَّ هذا احلمك هدو  مم املدينة ، وكذكل خالته مميونة يف الس نة السابعة ، وا  َّام  مدي ن ابن عبا  ا 

 املتاأةر .

ا ن ذهبنا ا ىل الرتجي  ، فا نَّ حديث ابن عبدا  آأةرجده مسدمل ، واحلدديث الثداين حصدي   .2

ذ  ًا فهام آأرحج من ذكل احلديث املفرد .آأيضًا ا 

ذ ال فر  بدني كدواام يغرتفدان مجيعدًا  .3 َّه اليعرف هل عةل معقوةل يت ا  ن آأنَّ هذا الهنير لو  لنا به فا 

وبني آأن يغرتف آأحدهام ويتطهر ، مثَّ ياأك الآةر بعده فيتطهر ، وعىل هدذا فدا نَّ الدراحج جدواز 

َّه  وز آأن يتطهر آأحدهام بفضل الآةر ، وذهب اال مدام آأمحدد  ذكل ، و د ذهب اعهور ا ىل آأن

يف رواية عنه ا ىل كراهة التطهر من ماٍ  خلدت بده امدرآأة  لطهدارة اكمدةل عدن حددل ، والفضدل 

 املذكور يف احلديث هو املا  البايق بعد الطهارة .

ذا ولد  فيده ا }:   ا  :  ا  رسو  هللا  وعن آأيب هريرة  (8،8) ان  آأحددُك ا  للكدب مُلهور ا 

 {ر ه دفليدد }.    آأةرجدده مسددمل  ويف لفددظٍ هل :  {آأن يغسددهل سدد بع مددرام آأوالهددنَّ مكلددرتاب 

 .  {آأةراهنَّ آأو آأوالهنَّ  }وللرتمذي : 

َّده مكلضدم يت يطلدق عدىل      مُلهور بضم الطا  ، ويقا  بفت ها لغتان ، و د رحج بعا العلدام  آأن

الوضدو  ، والغسدل ، وسدبيلهام يف ذكل  الفعل ومكلفت  يطلدق عدىل املدا  ، وهدذا الرتجدي  يف

ذا رشب املا  بلسانه ، وهو مفتوح الوسف يف املا  واملضارع  واحد فامي آأرى ول  اللكب يل  ا 

يبم يرْشمب . ح آأو رشم مْفرم لي م يلم  آأي من مكب فمريحم ي  يت لأنَّ المه حلقر وذكر يف القامو  وم
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 يؤخذ من هذا احلديث آأحاكم :

َّه جناسة اللك .1 ب آأي جناسة  ه وريقه ، و د حمك بنجاسة مجيع جسده اس تنباملًا ، وذكل آأن

ذا حمك بنجاسة لعابه واللعاب متحلل من البدن و ه اذلي فيه اللعاب ، فا نَّ ذكل يدؤدي ا ىل  ا 

نقو   ياسًا ، ولكن اس تنباملًا كام تقدم ، وهذا مذهب اعاهري من  آأنَّ بدن اللكب جنس يت ال

ب ماكل  ، وداود الكاهري ، والزهري ا ىل ملهدارة بددن اللكدب ، وعللدوا ذكل آأهل العمل وذه

َيهدا  ناِم آأمر بذكل ملبارشة اللكدب للنجاسدام ، وآألكده ا  َّه ا  آأي الأمر مكلغسل من  ه ولعابه يت آأن

 بفوه ، والقو  الأو  هو اذلي عليه املعو  . 

ذا اكن  .2 را ة ما ول  فيه اللكب ا  ا ا ن اكن تري مائعٍ ، يؤخذ من احلديث : وجوب ا  مائعًا يت آأمَّ

د فيده  مرْسي َّام يكدون فدامي م ت ن َّه يؤخذ حمل  ه ، وما  رب موه ، والبايق يكون ملاهرًا ، وهذا ا  ن فا 

را ته كام تقدم . َّه جتب ا  ن ا ما رسم فيه النجاسة ، فا   النجاسـة  آأمَّ

الَّ  .3 سد بع غسدالم ، وترتيبده يف آأنَّ اال ان  اذلي ول  فيه اللكدب يكدون جنسدًا ، واليطهدره ا 

 الأوىل .

ان  ، وُرِجي  باأن يكون الترتيب يف الغسةل الأوىل  .4 سواً   ، ا  اعهور بوجوب الترتيب لال 

 ل ذكل جائز لكن البدَّ آأنَّ   ،وضع الرتاب مثَّ صبَّ عليه املا  آأو ُصبَّ املا  ووضع الرتاب فيه 

نَّ الروايدة يف الترتيدب يدكل الغاسل مكلرتاب ، و د ذهدب  دوم   ا ىل  عددم الترتيدب ، و دالوا ا 

َّده  الاضدطراب  ادحدًا ،  نال يكدومضطربة اضطرامًك  ادحًا فيجدب الاملدراح لهدا . وآأجيدب باأن

ةرا  الشد يخني لهدا  وليس ذكل هنا كذكل ، فا نَّ رواية آأوالهنَّ آأرحج لك ة رواهتا يت  ا  : ومك 

آأوالهدنَّ } فاظ الرواَيم اليت عورضت هبا ، وذكل من وجوه الرتجي  ، وعند التعارض ، وآأل

 فروايددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  اال تقاوادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد {

 توجدددددد يف يشٍ  مدددددن كتدددددب احلدددددديث مسددددد ندة يت روايدددددة  موفدددددردة ال {آأةدددددراهنَّ  }

 . {السابعة مكلتدراب  }
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ليست يف الأاام بل رواها الداار ،  {ا حداهنَّ  }اةتل  فيدها  وروايـة      }وروايددددددددة 

مكلتخيري آأو الشك ، وذكل  ادح  يف هدذه الروايدة   {آأةراهنَّ  }آأو  {آأوالهنَّ  }، وروايدددددة 

ولكهنا مدن انحيدة النكدر يف  {وعفروه الثاموة مكلرتاب  }آأرجد  ، وحصت روايـة :   {آأوالهدنَّ 

ذا اكن الترتيب يف الغسةل الثاموة ، فهو حيتا  ا ىل غسالٍم بعدها ، فتبدنيَّ  َّه ا  حص ا نكر يت لأن

 يه الراحجة. { آأوالهنَّ  }آأنَّ رواية 

تبنيَّ من هذا آأنَّ الترتيدب البددَّ موده يف غسدالم ولدوغ اللكدب ، و دد وجدد مكلب دث آأنَّ  .5

ذا  َّه ختر  موه مع الرباز دودة رشيطية صغرية احلجم ا  ط نكَّ  دبره بلسانه ، وآأن ذا تغوَّ اللكب ا 

َّه يقسبب عهنا دا  ، وآأنَّ هذه ا ودة  ن الَّ الرتاب  الو عت يف الطعام آأو الرشاب فا   .يقتلها ا 

ي احلديث عىل احلية اليت جا  هبا هذا احلديث يف ترتيدب اال ان  اذلي      فقد د َّ العمل اخمْلربم

ن اكن الرشدع ال حيتدا   بوتده ا ىل شدهادة مدن علدام   ول  فيه اللكب ، وهذه تعـترب شهادة ، وا 

تْقويُع هبا من ال ذا وجدم الشهادة فس م الَّ بف وصام العمل احلديث يت علامً  يقتنع الطب ، ولكن ا  ا 

َّام ذكران ذكل عىل  ن باأنَّ الرشع احملودي هو اذلي يشهد لغريه وليس حباجة آأن يشهد هل تريه ، وا 

الَّ بشهادة العمل احلديث ومكهلل التوفيق .  سبيل اال  واع ملن ال  يقتنع ا 

َّام يه من  } ا  يف الهرة :  آأنَّ رسو  هللا  وعن آأيب  تادة  (9،9)    ن ا ليست بنجس ا  اَّ ا 

 آأةرجه الأربعة وحصحه الرتمذي وابن ةزمية .  {الطوافني عليمك  

آأيب  تادة : بفت  القاف ،  ثناة  فو ية يت بعد الأل  دا   اوةل  يت امسده يف ورمجة الصحايب :     

، ومرينداة  حتتيدة  آأك  الأ وا  احلارل بن ربعر بكرس الرا  ،  وحدة ساكنة  ،  هوةل مكسدورة  

شهد آأحدًا ومدا بعددها ، واكندت وفاتده سد نة آأربدعٍ  مشددة يت الأنصاري يت فار  رسو  هللا 

 وشهد معه حروبه لكها . و سني مكملدينة ، و يل مام مكلكوفة يف خالفة عِلٍ 

يؤخذ من هذا احلديث : آأنَّ ما ولغت فيه الهرة يكون سؤرها ملاهر  وز التطهدر بده لهدذا    

دخل بيت ابنه ، فداأمر زوجدة ابنده بداأن حُت د مداً  للوضدو  ،  ديث وذكل آأنَّ آأمك  تادة احل
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ليه وتتعجب  ا  فاأح م هل ماً  وا م الهرة ، فاأصغى لها حىتَّ رشبت ، وعلت املرآأة تنكدر 

نَّ النيب  ا ليسدت  } ا  يف الهرة :  ، فقا  آأتعجبني َي ابوـة آأيخ ؟!!  الت نعم .  ا  : ا  اَّ ا 

ا من الطوافني عليمك بن اَّ  {.والطوافام  }ويف روايٍة  }جس يت ا 

ذا       َّدام يكدون عارضدًا ا  ن ذا مكرشم جنسدـًا  وهدذا ا  الَّ ا  وعىل هذا في مك بطهدارة سدؤر الهدرة ا 

ا الأصل فهو ملهارة  ها ، ومكهلل التوفيق .   رآأيت عىل  ها النجاسة يت آأمَّ

جدا  آأعدرايب فبدا  يف ملائفدة املسدجد فزجدره  }:  ا    وعن آأنٍس بن ماكٍل  (10،10)    

ا  طع بوهل آأمر النيب  النا  فهنام النيب   .متفق  عليه   {بذنوٍب من ما  فاأهريق عليه  فلوَّ

آأندس بدن مداكل : هدو آأبدو محدزة مكحلدا  املهودةل ، فدزاي  آأنصداري جنداري  ورمجة الصحايب :    

ا ىل وفاته ، و دم املدينة وهو ابن عرش س نني موذ  دم املدينة  ةزر  يت خادم رسو  هللا 

آأو مثان آأو تسع آأ وا  يت سكن البرصة مدن خالفدة معدر ليفقده الندا  ، وملدا  معدره ا ىل مائدة 

و الل س نني ، و يل آأ ل من ذكل يت  ا  ابن عبد الرب آأحص مدا  يدل تسدع وتسدعون سد نة ، 

 ل وتسعني . وهو آآةر من مام مكلبرصة من الصحابة س نة ا حدى آأو ا نقني آأو  ال

ن الباديدة اذليدن يغلدب       ا  جا  آأعرايب : الأعرايب واحد من الأعراب ، والأعراب م ساكَّ

لمكيدْن  ُولُدوا َآْسدلمْونما  علْيم انفا  يت  ا  هللا عز وجل :  وُوا وم مْم تُْؤمي وَّا  ُْل ل آمم اُب آ   مالمتي اْلَْعرم

 .  (14)احلجرام: من الآية

 سجد : آأي انحيته .فبا  يف ملائفة امل 

 . فزجره النا  : آأي آأنكروا عليه واروه ومهوا به فهنام النيب 

 فلام  ىض بوهل : آأي آأمكهل .
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20   يدنم ي نَّ ليَّلَّ
ِ
فما نوب هو ا لو امللآن يت  ا  هللا عز وجدل :  آأمر النيب  بذنوٍب من ما  : اذلَّ

ْم  ي دداهبي نُددوبي آحَْصم ريْددلم ذم نُددومًك مي لمُوددوا ذم العددددددددددددرب وذكل آأنَّ  . (59َيم: مددن الآيددة)اذلر ظم

ر ا لو امللآن ذنومًك ، وتسدويه الداًل يت يعدّن    هل  يقساجلون يعّن يتقا ون ، فالعرب تسِوي

 دلو  . 

 يؤخذ من هذا احلديث مسائل فقهية : 

 جناسة بو  الآديم ، وهو ا جامع  من آأهل العمل  دميًا وحديثًا . .1

ذا  .2  تنجست ملهرم مكملا  كسائر املتنجسام .يؤخذ موه آأنَّ الأرض ا 

ا  د ملهرم . .3  آأنَّ تطهريها مكملا  هو صبله علْيا حىت يغلب عىل الكن آأاَّ

زاةل  .4 هل  زئ يف ملهارهتا تري املا  ؟  ا  بعضهم تطهرها الشوس والرحي ، فا نَّ تاأ ريهام يف ا 

ذكدره ابدن آأيب شديبة ،  { زاكة الأرض يبسدها }النجاسة آأعكم ، واسد تدلوا عدىل ذكل حبدديٍث 

ذا  َّام تطهري النجاسة الوا عة عىل الأرض مكلشوس والرحي ا  ن َّه مو وف  آأيضًا ، وآأ و  ا  وآأجيب باأن

ا جمرد انفوف واليبس فال  يكون مطهرًا . مىض علْيا مدًة ملويةل . آأمَّ

َّه ال .5 دا مدا  آأن لقا  ما آأصابه البو  عىل الصد ي  ، وآأمَّ ورد يف هدذا يشرتط حفر الأرض ، وا 

ذكدر احلدافظ يف  {خذوا مدا مك  عليده مدن الدرتاب فداألقوه ، وآأهريقدوا ماكنده مدا   }احلـديث : 

س نادين موصولني آأحدهام عن ابن مسعود  َّه ورد مك  والآةر عن وا ةل بن الأسقع  التلخي  آأن

  :  ولو  بقت هذه الزَيدة لبطل  و  من  ا  آأنَّ آأرض مسجده  )وفْيام مقا  يت  ا  ةوة  ر

)   . 

ويؤخذ من احلديث احرتام املساجد ، وعدم تنجيسها بيشد  مدن هدذه القداذورام ، و دد  .6

َّدام يه  }جا  يف هذا احلديث  ن نَّ هذه املساجد التصل  ليش  من هذا البو  والقداذورام ، ا  ا 
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21   النور: من( آن  ُ َآْن وُْرفمد و د  ا  عز وجل :   {ذلكر هللا و را ة القرآ نم اهَّ عم يفي بُُيدوٍم َآذي

 ماكن .  رفعة والرفعة هنا رفعة ماكنه ال . (36الآية

َّه ملا زرموه اام و ا  :  يؤخذ موه ما اكن عليه النيب  .7 { دعوه  }من الرفق ، واحلية يت لأن

ذا  فلو وركهم وما آأرادوا يت النضاف ا ىل تنجيس املسجد تنجس  يابده ، وبدنده ، واال رضار بده ا 

وحبيته  د تالىف هذه املفاسد لكها جبعل النجاسة يف ماكن واحد ، وعدم تلويث  بوهل ، انقطع

  يابه وبدنه .

َّام بعثُت ميرسين وم تبعثوا معرسين  }آأحصابه مكلرفق فقا  :  آأمر النيب . 8 ن  .  {ا 

 ولطفه يف التعلمي . يؤخذ موه حسن خلقه  .9

ذ لدو  طدع عليده  -10 بدوهل لأرض بده ، وورتدب عدىل ذكل عددة دفع آأعكدم امل دتني بداأةفهام ا 

 مساوئ كام س بق بيانه .

عىل آأنَّ بو  املا  اليفعل فيه كقضا  احلاجة الأةرى ، وهذا اكن من عدادة  ا  رار النيب  .11

را ة املا  اليبعدون كثريًا ، ومكهلل التوفيق .  م اكنوا عند ا  ذ آأاَّ  العرب ، وآأ ره اال سالم يت ا 

 :   هللا عدددددددهنام  دددددددا  :  دددددددا  رسدددددددو  هللا عدددددددن ابدددددددن معدددددددر ر ( 11،11)

دا ا مدان فالطحدا  والكبدد  } ا امليقتان : فدانراد واحلدوم ، وآأمَّ  {آأحلت لنا ميتتان ودمان فاأمَّ

 . آأةرجه آأمحد وابن ماجة وفيه ضع 

ضعفه ) آأي احلديث احلافظ بن جحر رمحه هللا ( لأنَّ راويه عبد الرمحن بن زيدد بدن آأسدمل ،   

واه عن آأبيه عن ابن معر ، وذكل آأنَّ عبد الرمحن حديثه موكر ، فاليقبل ما انفرد وهو اذلي ر 

 .به يت  ا  البوصريي اتبعه سلامين بن بال  عن زيد بن آأسمل عن ابن معر 

الَّ آأنَّ آأهل العمل آأخذوا به مدع ضدعفه  ومع ذكل فهو مو وف  عىل ابدن     معر ر  هللا عهنام ا 

ُد والطحا  مع آأنَّ ، و الوا مبا ا تضاه من  حِلي ميتة انراد واحلوم وحلَّ ا مني الَّلين هام الكمبي
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22 
و ددد اةتلدد   م ا م آأيضدًا ، وهدو ا م املسدفوح ،  م امليتة يف كتابه وحرَّ هللا س بحانه  د حرَّ

آأهل العمل يف احلوم الطايف عىل املدا  هدل  دوز آألكده آأم ال ؟ وهدو مدا آألقداه  .الب ر ميتًا 

آأةرجده  {ما آألقاه الب ر آأو جزر عنه فلكوا ، وما مام فيه فطافا فال تداألكوا  } و د ورد :    

  . آأمحد ، وآأبو داود من حديث جابر 

َّه حديث  ضعي  مكتفا  آأ ة احلديث يت  ا  النووي حديث جابر      هذا  وآأجيب عنه يت باأن

  وهدو معدارض  ،  وز الاحتجا  به لو م يعارضه يش  يت كيد ضعي  مكتفا  آأ ة احلديث ال

 ان يى . 

و د اس تد  عىل آأ  ما آألقاه الب ر مدن احلدوم بقصدة العندرب اذلي آألقداه الب در لأحصداب 

 .الرسية 

نَّ  صة العنرب معجزة  للنيب  َّه آألقاه هلم الب ر حني جاعوا جوعًا شديدًا ،   لت : ا  وذكل آأن

نَّ الاسد تدال  فاألكوا موه ما يقرب من عرشين يومًا حىت مسوددوا ، وهددو يف ذ كل م يدتعفَّن يت ا 

ن م نعمل سدببه يت اسد تدال    يف حمدهل لكدن برشدط  هبذه القصة عىل جواز آأ  ما آألقاه الب ر وا 

 عدم التعفن ، فا ن اكن  د بدآأ يف التعفن فهو حيرم ل ره عىل الآديم ، ومكهلل التوفيق .  

ذا و د }:   ا  :  دا  رسدو  هللا  وعن آأيب هريرة  (12،12) ع اذلمكب يف رشاب آأحددُك ا 

آأةرجدده البخدداري ،  { فليغوسدده مثَّ ليودددزعه ، فددا نَّ يف آأحددد جواحيدده دا  ، ويف الآةددر شددفا  

َّه يتقر جبناحه اذلي فيه ا ا   }وآأبوداود وزاد :  ن  . {وا 

الَّ هللا عز وجدل ، مثَّ رسددوهل  .1 ةبار  عن آأمٍر غييب اليعلوه ا  فالرسددو   يف هذا احلديث ا 

 :   * ى ُق عمني الْهموم مْنطي ا ي مم يْح  يُوَحم   وم الَّ وم
ِ
ْن ُهوم ا

ِ
فدا َيك َي آأيخ املسدمل  ، (4)النجم: ا

آأن تعارض هذا احلديث ، وآأن تاأىب  بوهل مععدًا عىل  و  مدن لديس مبعصدوم آأو عدىل نفسدك 

   . اناهةل ، و و  انها 
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ةبار النيب      23 نَّ ا  دا  ، ويف حدد جودايح اذلمكب عام تضونه هدذا احلدديث بداأن يف آأ  ا 

الشدددفا  يت ا ن  الأةر شفا  ، ومن كونه يقدم انناح اذلي فيه ا ا  ، ويرفع انناح اذلي فيده 

اذلي الينطدق عدن  من ردَّ عىل هذا احلديث يعتدرب  دد رد آأمدرًا مغيبدًا آأخدرب عنده املعصدوم 

الَّ ويح  يوَح  عقولندا يت اك  عداد امليدت يف فهل  وز آأن ندردَّ كدـل مدام تقدبهل ، الهوى ا ن هو ا 

ه ، والبعث بعد املوم ، والو وف يف مو   القيامدة ، واملدرور ـالقرب ، وسؤا  نكري وموكر ل

فداأي فدر  بدني هدذا  عىل الرصاط ، وما ا ىل ذكل من الأةبار الغيبية اليت آأخرب عهنا النديب 

نَّ  هدذا  من ردَّ  و  النديب اخلرب اذلي ورد يف اذلمكب ، وبني اال ةبار عن سائر املغيبام . ا 

َّه بعوهل هذا  د آأةطاأ الطريق  ـا  هللا تعـاىل :  ُسو م  م يص به التوفيق ، وآأن قي الرَّ ا ي ْن يُشم مم وم

م  مّنَّ ي َجم نُْصهلي ىلَّ وم ا تموم ي مم هِلي وينيم نُوم يلي الُْوْؤمي بي ْع تمرْيم سم َّبي مق ي ى وم ُ الْهُدم م هلم ا تمبمنيَّ مْعدي مم ْن ب ا م  مي سم ريًا وم صي  ْم مم

 . (115)النسا :

َّه يضـع آأحد جواحيه ويرفع  ذا و ع يف الرشاب آأن الأةرى ،  ا عةل ذكل حنن نشاهد اذلمكب ا 

الَّ ما  اهل النيب  َّه يرفع انناح اذلي فيه ا وا  ، ويغوس   الرفع ، وذكل الوضع ؟ ما هو ا  وآأن

يب وسدالمه عليده ا ىل  دس اننداح انناح اذلي فيده ا ا  ، ولقدد آأرشدد الشدارع صدلوام ر

ليه النيب  لقا ه  ورشب الرشاب ، وبذكل آأي مكليش  اذلي آأرشد ا  يزو  ا ا   الآةر ، مثَّ ا 

 بغوس جواح ا وا  .   

ذا  نفس هل سائةل آأي ال يؤخذ من هذا احلديث آأنَّ  َّ ما ال .2 َّده ا  ن ذا  تلته فا  دم يس يل موه ا 

ت د مكلرشداب ، وال تدؤثر فيده لأنَّ حتدر   ام آأنَّ ميتته المام يف الرشاب آأو  س ته فيه  

 .امليتة من آأجل بقا  ا م احملتقن يف العرو  فْيا ، ومكلتذكية رر  ا م فتكون حالاًل 

تؤثر ميتتده يف الطعدام ، وال يف الرشداب  دم هل ال آأي ما ال ه سـائةلـنفس ل فاذلمكب ، وما ال 

ذا هو مام فيه ، ومكهلل التو   فيق .ا 
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ويه حيدددددددة ما  طع من الهبمية  }:   ا  :  ا  النيب  وعن آأيب وا ٍد اللييث  (31،13) 24

نه واللفظ هل ـ رجه آأبو داود والرتمذي وح دآأة {فهو ميت   .س َّ

آأبو وا د هو اللييث حصايب مشهور بكويته يت  ا  امسه احلارل بن عدوف مدن ورمجة الصحايب : 

َّه شدهد بددرًا ، و يد َّده مدن مسدلوة الفدت  ، والأو  آأحص يت مدام سد نة مثدان آأ وا  يت  يل آأن ل آأن

 ه اللييث نس بًة ا ىل بّن ليث .  ـوس تني ، وهو ابن  ٍس ومثانني س نة  يل ل

)  ا  يف س بل السالم نقداًل عدن القدامو   { ،ما  طع من الهبمية  }:   وهل  ا  رسو  هللا 

ميزي ، والهبمية آأوالد الضاأن ، واملعز ، ولعلَّ  ال الهبمية  َّ ذام آأربع  وامئ ولو يف املا  و ل يحٍِ 

 .بترصف  ا هد ( .املراد هنا الأخري 

بدـل  والبقدر ، والغدّن ، : وآأ و       املقصود مكلهبمية يف هذا احلدديث  َّ دابدٍة آأبدي  آألكهدا اكال 

ةبار النيب   حيَّدة  آأنَّ ما  طدع مدن الهبميدة ويه واملعز ، والضاأن ، والصيد ا ليل عىل ذكل ا 

َّام يعربَّ به معَّا حتهل اذلاكة  ن  .فهو ميت ، وهذا ا 

ا ما ال اكة اكللكب ، واخلودزير والس باع املفرتسة ، فهذا ليس مقصودًا مكحلدديث يت ز حتهل ال آأمَّ

ذا  طدع موده  ذًا فيتعنيَّ امس الهبمية آأنَّ املراد به يش   خاٌّ وهو مدا يدذ َّ ، ويدؤ  محلده ، فدا  ا 

 دم  }ذا املقطوع يعترب ميتًا ، ومما يد  عىل ذكل ما رواه آأمحد ، واحلاُك بلفظ : يش   ، فا نَّ ه

بدل ، فقدا   رسو  هللا  : مدا  طدع  املدينة ، وهبا ان   يعودون ا ىل آأليام الغّن وآأس منة اال 

 { .من الهبمية ويه حيَّة  ، فهو ميت 

َّه ما  طع من الهبمية ويه حيَّدة  ، فدهل حد  دوز آألكده ، وال  مك امليتدة يت الويس تد  به عىل آأن

 .آأ  ما آأخذ موه وداكً 

ذ آأنَّ الهبمية يف العرف اللغوي ذام الأربع يت لكنَّ  ا انراد والسوك فهو ليس من الهبمية يت ا  آأمَّ

 املراد هبا يف هذا احلديث ما تبيحه اذلاكة كام تقدم ، ومكهلل التوفيق . 

 عام ا ىل عاِمٍ خمصوٌّ ، وعام  يراد به اخلصوٌّ . اعدة  يف آأصو  الفقه : يقا  ينقسم ال    
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25 
املقصددددددددددود  ذ آأنَّ  {ما  طع من الهبمية  }و وهل :  هذا مدن العدام اذلي يدراد بده اخلصدوٌّ ا 

ما حتهل اذلاكة  مكلهبمية يف العرف اللغوي ذام الأربع آأي الأربع  وامئ لكنَّ املراد هبدذا احلدديث 

 .من الهبامئ 

َّه عام    يراد به اخلصوٌّ آأي امس الهبمية عام  لكن يدراد بده مدا حتدهلل اذلاكة ، فتبني من هذا آأن

 ومكهلل التوفيق .

  

 

 

 

 

 

  

 الباب الثاين  

 مكب الآنية

 

ان  ، واال ان  هو اذلي يتخذ لالس تعام  :  الآنية     لكن الاس تعام  موه ما يكون لغدري  ،مجع ا 

م  عندد الندا  آأنَّ الآنيدة الديت تتخدذ الأ  والرشب ، وموه ما يكون للأ  والرشب ، ومعلو 

م ال انٍ  يتقذر موه بل  للأ  والرشب تعد يه آأحسن الآنية يت لأاَّ يضعون الأ  والرشب يف ا 

انٍ  مليب تقبهل النفس .  يف ا 

آنيدة  ال }:  عن حذيفة بن الامين ر  هللا عهنام  ا  :  ا  رسو  هللا  (14،1) ترشبوا يف آ

ا هلم يف ا نيا ، ولمك يف الآةرة تاألك اذلهب والفضة ، وال اَّ   متفق  عليه .{ وا يف حصافهام ، فا 
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اناهليددددددة ،  دددم آأبددوه ا ىل املدينددة يف  حذيفددة بددن الددامين العبّسدد ورمجددة الصددحايب :  26

ةطئددُا حيددث  ووزو  من الأنصار ، وآأسدمل هدو وآأبدوه ويف مو عدة آأحدد  تدل املسدلوون آأمكه 

رمحمك هللا آأيب يدرمحمك هللا ،  دا فهودوا  دوهل حدىت آأخذتده ظنَّوه من املرشدكني ، فقدا  : آأيب يد

آأن يعطيه دية آأبيه ، فاأىب وعفـا ومن آأجل ذكل وتريه ، فقد عكوت  س يوفهم ، فاأراد النيب 

ه صاحب الرس تويف ـوآأخربه يف غزوة تبوك ببعا املنافقـني  فاكن يقا  ل ماكنته عند النيب 

 باأربعني يومًا .  بل عامثن 

 

دا  ال }:  خذ من  وهل : يؤ  .1 اَّ آنية اذلهب والفضدة ، وال تداألكوا يف حصدافهام ، فا  ترشبوا يف آ

آنية اذلهب والفضة يت سدوا   اكن اال ان   {هلم يف ا نيا ولمك يف الآةرة  حتر  الأ  والرشب يف آ

ذا اكن يف اال   دا ا  ان  صدفيحًة لكه ذهبًا آأو فضة آأو اكن خملوملًا مكذلهب والفضة آأو مموهًا هبام يت آأمَّ

ْعبًا فهذا كام س ياأك يف حديث آأنس   . آأو شم

َّده  دد . 2 آنية اذلهب والفضدة آأو رشب فدْيام يت آأن مما يد  عليه احلديث آأيضًا يت آأنَّ من آأ  يف آ

الَّ آأن يعفدو هللا ، و دد جدا  يف احلدديث :  اذلي يداأ  آأو  }آأىت كبريًة يسد ت ق علْيدا العقداب ا 

ان  اذلهب آأو الفضة َّام  رجر يف بطنده انر َجدّنَّ  يرشب يف ا  ن فهدذا الوعيدد دا   عدىل آأنَّ  {يت ا 

الَّ آأن يعفو . آني ام كبرية  توجب العقوبة من هللا ا   الأ  يف آ

اةتل  آأهدل العدمل يف سدائر الاسد تعامالم يت هدل يه حمرمدة  كت در  الأ  والرشدب آأم  .3

ائر الاسد تعام  عدىل ذكل آأم ليست مب رمة ، فالن  د َّ عىل الأ  والرشب ، فهل يقا  س

 .ال ؟ يف هذا نزاع وخالف 
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الاس تعامالم  دب حيددرم مكلددن  ، وسددائر   ددن آأهددل العددمل مددن يقددو  آأنَّ الأ  والرشد

حيدددرم تدددريهام  م الأ  والرشدب ،  دن مكب آأوىل  ذا حدرَّ َّه ا  من مكب  يا  الأولوية يت يعّن آأن

 .اين الفاةرة ذلكل لأنَّ الأ  والرشب يتاأنق النا  فْيام ، فياأخذون الأو 

وذهب  دوم  ا ىل آأنَّ الت در  وا دع  عدىل الأ  والرشدب ، فالينسد ب عدىل مدا سدواهام ، 

واملساأةل من مسائل اخلالف بني آأهل العمل ، و دد جدو  الصدنعاين رمحده هللا ا ىل هدذا القدو  

ذ هو الثا )فقا  :  ليه القائل بعدم حتر  تري الأ  والرشب فْيام ا  بت مكلن  واحلق ما ذهب ا 

هدد ويف .  ا (، ودعوى اال جامع تري حصيحدة ، وهدذا مدن شدؤم تبدديل اللفدظ النبددوي بغدريه 

 نكري آأنَّ الأحوط املنع حاميًة للونايه الرشعية ، وهللا آأعمل . 

هل يقا  عىل اذلهب والفضة نفائس الأجحار الكرمية اكليا وم )  ا  الصنعاين رمحه هللا :  .4

، والأظهر عدم ا حلا ه ، وجوازه عىل آأصل اال مكحة يت لعدم ا ليل النا ل وانواهر فيه ةـالف  

 . هد .  ا (عودها 

 وهذا اذلي اةتاره الصنعاين يف هذه املساأةل وجيه ، ومكهلل التوفيق .

 :  وعن آأِمي سلوة ر  هللا عهنا  الت :  ا  رسو  هللا  (15،2)

َّام  رجر يف بط }  ن  متفق  عليه .{ نه انر َجّنَّ اذلي يرشب يف ا ان  الفضة ا 

آأسدلوت  ددميًا ، وهداجرم مدع  آأمل سدلوة يه آأمل املدؤموني زو  النديب ورمجة الصحابية :     

زوَجا آأبو سلوة الهجرة الأوىل ، وعادا مع العائدين يف الس نة السدابعة ، وبقيدا مبكدة مثَّ هداجر 

آأن  سلوة مكملدينة ، فاأمرهدا النديب  آأبو سلوة ا ىل املدينة وحلقته زوجته بعد حو  يت تويف آأبو

حتود وتسرتجع ، وتقو  اللهم آأجربين يف مصيبيت واخلد  عدلَّ خبدري مهندا ، وبعدد آأن آأمكلدت 

هدد و يدل  59يف املدينة س نة آأربعٍ من الهجرة يت توفيت آأمل سدلوة سد نة  عدهتا وزوَجا النيب 

  عهنا وآأرضاها .هد ودفوت مكلبقيع ومعرها آأربع  ومثانون س نة ر  هللا 62س نة 
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وهذا دا    حتر  الرشب يف هذه الآنية ، وكذكل الأ  ، : يؤخذ من  هذا احلديث    

 عىل آأنَّ هـذا العول من الكبائر كام تقدم . 

  : وعددددددن ابددددددن عبددددددا  ر  هللا عددددددهنام  ددددددا  :  ددددددا  رسددددددو  هللا  (16،3)   

ذا دب  اال هاب فقد ملهر  } هاٍب دب   }:  آأةرجه مسمل ، وعند الأربعة {ا  لام ا  .  ا  احلدال   {آأي

 ي  .حص  س ند احلديث الثاين حسن ، والأو  س نده

ا لكوة :  اال هاب يف اللغة : هو امس  للجة آأو ملا م يدب  من انلود ، والكاهر هو الأخري .  )آأمَّ

هاٍب دب   هاٍب دب  فقد ملهر ، وهذه من  (آأميا ا  َّه يف الأصل آأي ا  آأدوام فاأي مضافة  ا ىل ما كأن

 العووم ، وكام س ياأك توجيه ذكل ا ن شا  هللا .

ا . هد  (بفت  الطا  والها  ، و وز مضها يت آأي و وز مض الها   ) ا  الصنعاين :  (فقد ملهر  )

. 

 الأصل يف هذا احلديث آأو السبب هل :    

َّه  هاهبـا فا نَّ د }مرَّ بشاٍة ميتٍة ملميونة ، فقا  :  آأن وروى  {مكغ الأد  ملهدوره هالَّ اس عتعتـم مك 

 البخدددددددددددددددددددداري مددددددددددددددددددددن حددددددددددددددددددددديث سددددددددددددددددددددودة  الددددددددددددددددددددت : 

سكمهما مثَّ ما زلنا ننقبذ فيه حىت صار ش نًَّا  } احلديث دليدل  عدىل آأنَّ    {ماتت لنا شاة  فدبغنا مم

ويدؤ  محلده يطهدره ا مكغ مكملندًا وظداهرًا ،  ا مكغ مطهِير  نة ميتة ِ ي حيوان تفيد فيه اذلاكة

ويف املسـاأةل سد بعة آأ دوا   ) يف اليابسام واملائعام يت  ا  يف س بل السالم : و وز اس تعامهل

 مثَّ رسدها :

القو  الأو  : يطهر جة امليتة ظاهره ومكملنه ، والر  موه يش   يت معاًل بكاهر حديث     

ابن عبا  ر  هللا عهنام ، وما يف معناه ، وهذا مروي  عن عِلٍ ، وابدن مسدعود ر  هللا 

 ام . عهن
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جامهدددددددددددري  اليطهر ا مكغ شيئًا ، وهو مذهب  )القو  الثاين :  ا  صاحب الس بل :     

الشدددددافعر ،  الهادويددة ، ويددروى عددن جامعددٍة مددن الصددحابة يت مسدد تدلني حبددديث آأةرجدده 

وآأةرجه آأمحد ، والبخاري يف اتررـه والأربعة والـدار طّن ، والبْيقر ، وابدن حبدان عدن عبدد 

   : هللا بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن عكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمي يت  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

هاب والعصب  آأاتان كتاب رسو  هللا  }  )ويف رواية :  { بل موته آأن التنتفعوا من امليتة مك 

 ا  الرتمدذي حدديث  حسدن ، و دد اكن  (بشهر آأو شهرين  )ويف رواية :  ( بل موته بشهر 

آةدر الأمدرين مثَّ وركده يت  دالوا فهدذا اني  حلدديث ابدن عبدا   ليه ، ويقو  هذا آ آأمحد يذهب ا 

 هللا عهنام يت  اللته عىل حتر  الانتفـاع ر  

هاهبا وعصهبا ، وآأجيب عنه باأجوٍبٍة :  من امليتة مك 

تمابي النيب  .1 َّه روي اترًة عن كي ن َّه حديث  مضطرب يف س نده ، فا  واترًة عن مشداخئ مدن  آأن

 َجيـنة 

د يف روايدـة ومضطرب  آأيضًا يف متنه فروي آأيضدًا مدن تدري تقييد واترًة معن  رآأ كتاب النيب 

 الأك  وروي مكلتقييد بشهر آأو شهرين آأو آأربعني يومًا آأو  ال ة آأَيم . 

َّده م يسدوعه عبدد الدرمحن بدن آأيب لديىل مدن ابدن عكدمي  -2 ن َّه معل  آأيضًا مكال رسا  ، فا   مثَّ آأن

ليه آأواًل كام  ا  عنده الرتمدذي . ا آةرًا ، واكن يذهب ا   . وذلكل ورك آأمحد بن حوبل القو  به آ

 هد 

نَّ حديث ابن عكمي   عىل ما فيه من البالَي والعلل ، فهو  وآأ و  : ا 

  .آأواًل : مضطرب  س ندًا 

 .واثلثًا : هو مرسل  .واثنيًا : مضطرب متنًا 

 .ورابعًا : معل  مكالنقطاع     
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سددددددددددددددائر  وخامسًا : معا اال هداب هدو اندة اذلي م يددب  فدال تعدارض بيوده وبدني     

يبعدددد احلدددمك  َّده الأحاديث ا ا ةل عىل آأنَّ جلود امليتة تطهدر مك مكغ عدىل تقددير حصتده مدع آأن

نه يف بعا كتبه  ن اكن الألباين حفكه هللا  د حس َّ  .بص ته ، وا 

َّده يرجدع ا ىل الرتجدي  ،      ن َّه لو حصل التعارض بيوه وبني سدائر الأحاديدث ، فا  وسادسًا : آأن

حديث سلوة بن حمبق ، وحدديث عائشدة ، والشك آأنَّ حديث ابن عبا  وحديث آأنس ، و 

  هددذه وحددديث املغددرية ، وحددديث آأيب آأمامددة وحددديث سددودة ، وحددديث ابددن مسددعود 

الأحاديث بعضها حصي  ، وبعضها يف البخاري وهو حديث سودة ، وبعضها يف حصدي  مسدمل 

 ، وهو حدديث ابدن عبدا  ر  هللا عدهنام    هدذه الأحاديدث تفيدد آأنَّ جدة امليتدة يطهدر

ذن ،  (دمكغ جدة امليتدة ذاكتده ) مك مكغ يت مع آأنَّ بعضها جعل ا مكغ مبوددزةل اذلاكة ، فقدا  :  ا 

ا آأمحد بن حوبدل   اذا يعد  حديث ابن عكمي  يف هذه الأحاديث ، وآأيل يشٍ  يساوي يت آأمَّ

جة امليتدة ، فقد رجع عن القو  به ، ولكنَّ آأحصابه ما زالوا يقولون به ، ويف زاد املس تقوع آأنَّ 

ذا دب  يس تعول يف اليابسام دون املائعام ، واس تدلوا عىل ذكل حبديث عبدهللا بدن عكدمي  ا 

  . 

هاٍب  }القو  الثالث : يطهر جة ميتة املاأكو  التريه ، ويرده معوم :      هد ..  ا {آأميا ا 

نَّ  و  الشارح رمحه هللا ، ويرده معوم :      هاب  }وآأ و  : ا     تدري حصدي  يت اسد تدال {آأميا ا 

ن اكنت من آأدوام العووم ، فهير صداحلة  ملدا صدل ت  آأو عىل الأ ل فيه نكر لأنَّ لكـوة آأي وا 

هل ، وهذا هو القو  الص ي  ، و د اس تد  اال مام آأمحد عىل آأنَّ آأداة العووم وكون صاحلًة ملدا 

 .صل ت هل يف مواظرته مع ابن آأيب دؤاد 

ما    بقوهل تعاىل عن رحي عاد :وكذكل عبد العزيز الكواين ، واس تد    هِبي ٍ  بياَْمري رم ْ ُر ُ َّ يشم ِمي تُدم

هُنُْم  اكي سم الَّ مم
ِ
ى ا الَّ مسداكهنم  ال ويف  را ة :  (25)الاحقاف: من الآية فماَْصبمُ وا ال يُرم ورى ا 
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31    عدددىل آأنَّ آأداة فاملساكن ، وانبا  والسام  ، والأرض م تدخل فامي دمرته رحي عداد ، فدد

 تصل  ملا صل ت هل .  العـووم

هددددداٍب دبددددد  فقدددددد ملهدددددر  }ه هندددددا : ـو ولددددد      حيدددددمك عليددددده حبدددددديث :  {آأميدددددا ا 

هاٍب من ُآُهبي ما يؤ  محله ،  وعىل هذا { ،دمكغ جلود امليتة ذاكهتا  } فيكون التوجيه : آأميا ا 

دا وتنفع فيه اذلاكة ، فا نَّ دمكته يقوم مقام ذاكته هدذا هدو القدو  الصد ي  مجعدًا بد ني الأدةل يت آأمَّ

احلمك باأي اليت يه من آأدوام العووم ، وجعل جلود ميتة  َّ حيدواٍن مدا عددا اخلوددزير آأو مدا 

مك مكغ ، وهدل تطهدر جلدود السد باع  عدا اللكب واخلودزيري يطهرها ، فهل يطهر جلـد امحلدـار

 .مك ب  

ا عىل رآأي من يقو  باأنَّ آأداة العووم شامةل  لهذا لكده ف      هدو كدذكل ، ولكوَّدا حينئدٍذ اودل آأمَّ

ذا آأخدذان بروايدة :  دا ا  دمكغ  }الرواَيم الأةرى اليت تفيد آأنَّ العووم فامي يذ َّ ويدؤ  محلده يت آأمَّ

انَّ حينئددٍذ نكددون  ددد آأمعلنددا  َّ آألفدداظ احلددديث ، وآأدواتدده يف حملهددا ،  {آأد  امليتددة ذاكهتددا  فددا 

 و يدانها مبا وكون صاحلًة هل .

َّه الجة هل وهو مذهب آأيب حوفية .القو  ال     ن الَّ اخلودزير ، فا   رابع : يطهر اعيع ا 

الَّ اخلودزير :      َّه رجدس   القو  اخلامس : يطهر ا  ن يطهدره ا مكغ ،  ولكونده رجدس   فدال فا 

 لب مقيس  عليه جبامع النجاسة ، وهو  و  الشافعر .ـوالك

ون مكملندده ، فيسدد تعول يف اليددـابسام دون القددو  السدداد  : يطهددر اعيددع لكددن ظدداهره د   

الـامئـعام ويصىل عليه ، واليصىل فيه ، وهو مروي  عن مداكل مجعدًا موده بدني الأحاديدث ملدا 

 وهو آأيضًا املشهور عند احلنابةل كام تقدم .:  هد .  لت .  تعارضت ا

ن م تدب  ظاهراً ومكملنًا يت ملا آأة رجه البخاري من رواية القو  السابع : ينتفع جبلود امليتة ، وا 

َّه  دا ميتدة  }مرَّ بشاٍة ميتة  فقا  :  ابن عباٍ  ر  هللا عهنام آأن اَّ هاهبا يت  الوا ا  هالَّ انتفعُت مك 

َّام حِريم آألكها  ن  هد . .  وهو رآأي الزهري ا {يت  ـا  : ا 
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نَّ  نَّ  و  الزهري هبذا احلديث لعهلَّ م تبلغه الأحاديث الأةدرى  مثَّ  } ددددوهل : ا  وآأ و  : ا 

الأ دددددددددددوا   م آألكها  َّام حرَّ ن الينفر حدلل اندة مك مكغ بعدد املعاندة ، وعدىل هدذا ، فد   {ا 

الَّ القدو  الثالدث اذلي رجَّ نداه مكلأدةل وامحلدد هلل اذلي  ضعيفة ومردودة ، وعلْيا مالحكدام  ا 

 هداان لهذا ، وما كنَّا لهنتدي لوال آأن هداان هللا .  

 {دمكغ جلدود امليتدة ملهورهدا  }:   ا  :  ا  رسو  هللا  حملبق وعن سلوة بن ا (17،4)

 حصحه ابن حبان .

كام  ا  حمقق الس بل احلال  وفقه هللا ، وهو بضدم امليدـم ، وفتدد  سلوة بن احملبق الهذيل  

 ه رؤية السامع . ـولس نان آأيضًا حصبة  ا  احلال  ، وس نان ل احلا 

رجه وحصحه ، و دد آأةرجده تدريه باألفداٍظ عندد آأمحدد ، عزي احلديث ا ىل ابن حبان آأي آأة   

ويف  {دمكغ الأد  ذاكتده  }بلفدظ :  وآأيب داود والنسا  ، والبْيقر ، وابن حبان عن سلوة 

 دا   {ذاكة الأد  دمكته  }ويف لفظٍ  {دمكغها ملهورها  }ويف آأةرى :  {دمكغها ذاكهتا  }لفظٍ : 

( عىل ما د َّ عليه حديث ابن عبا  ر  هللا عهنام  ويف الباب آأحاديث مبعناه  وهو يد  ) :

. 

 لت : وزَيدة ، وهو آأنَّ ا مكغ ينفع يف جة ما يؤ  محله وتطيبه اذلاكة وحتهل ، فهو مبودزةل 

 اذلاكة يف تطييب انلـد وحل الانتفاع به ، وهللا آأعمل .

لدو آأخدذمت  }وادا فقدا  : بشداٍة  رل  وعن مميونة ر  هللا عهنا  الت : مرَّ النديب  (18،5)

هابدها  ا ميتة ، فقا  :  {ا  اَّ  آأةرجه آأبو داود والنسا  .  {يطهرها املا  والقرظ  }فقالوا : ا 

آأم املؤموني يه مميوندة بندت احلدارل الهالليدة يت اكن امسهدا بدرة ، فسدامها ورمجة الصحابية : 

رة القضدية ، واكندت وفاهتدا مميونة وزوَجا يف شهر ذي احلجة سد نة سد بعٍ يف معد  رسو  هللا
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تدددددري ذكل ،  س نة ا حدى وس تني ، و يل ا حدى و سني ، و يدل سدِتٍ وسد تني ، و يدل 

 بعدها .   ويه خاةل ابن عبا  ر  هللا عهنام وم يزتو 

آأخرب آأنَّ جة امليتة مما يؤ  محله  وز الانتفداع بده  يس تفاد من هذا احلديث : آأنَّ النيب 

ذا دب  يت آأي  وز الا  .نتفاع به بعد ا ب  ا 

َّام يطهر جة ما يدؤ  محلده ال مدا : وآأ و   ن ليه من آأنَّ ا مكغ ا  هذه الرواَيم تؤيد ما ذهبنا ا 

 سواه ، ومكهلل التوفيق . 

انَّ بداأرض  دوٍم آأهدل كتداب آأفوداأ  يف  وعن  علبة اخلش ّن  (19،6)  لت َي رسدو  هللا : ا 

آني م  ا  :  الَّ آأن  }آ  متفق  عليه . {الجتدوا تريها فاغسلوها ولكوا فْيا التاألكوا فْيا ا 

 

آأيب  علبة بفت  الثا  بعدها عني  اوةل ساكنة ، فالم  مفتوحة  وحدة يت ورمجة الصحايب : 

بضم املعجوة مفتوحة  فوون  يت نس بة  ا ىل ةشني بن المنر من  ضاعة يت حذفت َيؤه  اخلش ّن 

را   ساكنة ، فها   مضوومة يت ابن انشب مكلنون  انمي بعدها عند النس بة ، وامسه جرم بضـم

آةره موحدة اش  ر بكويته يت مكيع النيب  بيعة الرضوان ،  ، وبعد الأل  شني  معجوة آ

ورضب هل بسهٍم يوم ةيرب ، وآأرسهل ا ىل  ومـه فاأسلووا يت نز  مكلشام ، ومام هبا س نة  ٍس 

 وس بعني ، و يل تري ذكل .

آنية آأهل الكتاب ، وعارضه آأحاديث مهنا : وضو  تضون هذا احلديث الهنير عن ا لأ  يف آ

وآأحصابه من مزادة مرشكة ، وهذا س ياأك  ومهنا : ما آأةرجه آأمحد مدن حدديث آأندس  النيب 

  َّه هاةٍل س نخة فاأ  مهنا ، ومهندا : حدديث عبدد هللا بدن  آأن دعاه ُّيودي ا ىل خا شعري وا 

َّه آأصاب جراب حشم يدوم ةيدرب يت ا ىل مغفل  تدري ذكل مدن الأحاديدث ا اةل عدىل جدواز  آأن

آنية آأهل الكتاب واملرشكني   .اس تعام  آ
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فيدددددددددددده آأنَّ  و د اةتل  هل الهنير يف هذا احلديث للت ر  آأو للكراهة ؟ وهدل العدةل 

 رملوبة الكفار جنسة آأو تري ذكل ؟ 

آنية الكفار مهنا ما يكون خاصًا مكس تعامالم مباحة كآنية املدا  ، و  الآنيدة الديت وانواب : آأنَّ آ

آنية  َّام مينع اس تعام  آ ن يس تعول فْيا يش   مباح كجراب الش م ، فهذه الآنية المينع اس تعوـالها وا 

آنيدة  دا آ آنية الطبخ ، فلكوام يداألكون امليتدة ، وحلدم اخلوددزير ، وآأمَّ ا آ آنية الرشب يت آأمَّ الطبخ ، وآ

املذكورة ولهذا  ا  يف هدذا الرشب ، فلكوام يرشبون امخلر يت ذلكل موعت هذه الآنية للش هبة 

الَّ آأن الجتدوا تريهدا ، فاغسدلوها ولكدوا فْيدا  }احلديث :   دا يسد تعول للطدبخ  {التاألكوا فْيا ا 

 .يغسل اال ان   بل اس تعامهل ، وكذكل ما يس تعول للرشب 

ا  و  هللا تعاىل :  مس   آأمَّ ا الُْورْشيُكونم جنم َّوم ن
ِ
عينيدة فالنجاسة هنا ليسدت ،  (28)التوبة: ا

 .، ولكهنا جناسـة  معودوية 

و ـد اكن الصحابة رضوان هللا علْيم يغمنون  ياب الكفار ، فيلبسواا من تري غسدل ، فدمل 

بغسلها  بل اللـبس  فتبني هبذا آأنَّ العةل ليسدت يه جناسدة رملدوب م ، ولكدنَّ  ياأمرم النيب 

َّواه واس تعامهلم ملا الحيل يف تكل الآ  نية ،  ا اكن مهنا مسد تعواًل ملبداح جداز العةل ما س بق آأن بي

 آأخذه واس تعامهل من دون غسل ومكهلل التوفيق .

وآأحصابه توضئوا من مزادة امرآأٍة مشددركة  آأنَّ النيب  }:  وعن معران بن حصني  (20،7)

 متفق  عليه يف حديٍث ملويل . {

آأبدو جُنيدد تصدغري معران بن احلصني مكملهولتني تصغري حصن ومعدران هدو ورمجة الصحايب : 

عام ةيدرب وسدكن البرصدة ا ىل آأن مدام هبدا سد نة ا نقدني آأو  دالل  جند اخلزاعر الكعيب آأسمل

 و سني واكن من فضال  الصحابة وفقهاهئم . 

آأرسل عدلَّ بدن آأيب ملالدٍب ، والدزبري بدن العدوام   آأنَّ النيب : ) وآأ و  : ذلمك احلديث فيه

ام وجدا امرآأًة مرشكة عدىل بعدرٍي بدني سدطي تني )  عهنام يلعسان ماً  لأحصابهر  هللا  ، وآأاَّ
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السدددددددداعة ،  (  فقدالوا لهدا آأيدن املدا  ؟  الدت : عهددي مكملدا  آأمدس هدذه  مزادتني كبريتدني

الصائب يت  اال  الددت :  فقدداال لهددا انطلقددر ، فقالددت : ا ىل آأيدددن ؟  ددالوا : ا ىل رسددو  هللا 

بداأن يسقسدقى مدن مزادوْيدا ، ُتلَّدت  فاأمر النديب  : هو اذلي تقولني ، فاأتيا هبا ا ىل النيب 

َّدام م يؤخدذ مهندا  ن انٍ  اكن معهدم واملدزادتني كأ آأفواه املزادتني ، فسقوا واس تقوا حدىت مدلأوا  َّ ا 

ا آأانَّ م نرزآأ من ما ك  ووعوا لها من آأزوادم ، و ا  لها رسو  هللا  يش  ، فاأمر النيب  آأمَّ

َّده شيئًا ، ولكن هللا سقاان  ، فذهبت ا ىل  واا ، فقالدت : آأتيدتمك مدن عندد آأحسدر الندا  آأو آأن

 .   ( لرسو  هللا حقًا هذا هو حديهثا

 يؤخذ من هذا احلديث :

َّده مقيدد  مبدا  هيؤخذ مو .1 الَّ آأن آنيدة آأهدل الكتداب ا  ، وهذه القصة يت دليل  عىل جواز اسد تعام  آ

 يس تعول يف املباحام .

 ر ليست جنسة .    يؤخذ موه آأنَّ رملوبة الكفا .2

َّده م  يؤخذ موه معجزة للنديب  .3 ن انٍ  معهدم ، ومدزادك املرشدكة مدلأى كأ حيدث مدلأوا   ا 

 ينق  مهنا يش  . 

آأمر مباكفئ ا والرمحة هبا فاأعطوها من آأزوادم ما ملأوا به  ومًك لأاا  الت باأادا  آأنَّ النيب  .4

 مؤمتة آأي ذام آأيتام .

انكرس ، فاختذ ماكن الشعب سلسةل من فضدة  آأنَّ  دح النيب  }:  وعن آأنس  (21،8)

 آأةرجه البخاري . {

       

آخذ  بعضها ببعا . لسةلي : حلقام  مرتابطة آ ةل آأو السلُسةل آأو السي  السلسم

 . الشعب : سلسةل  معلها آأنس بن ماكل يف  دح النيب 
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 اختذ : يعود الضوري عىل آأنس عىل الأحص . 

) الصددنعاين :  ديث : جواز تضبيب اال ان  مكلفضدة آأو شدعبه هبدا يت  دا  يؤخذ من هذا احل   

ه بدذهٍب آأو فضدة لأنَّ ذكل  .والخالف يف جوازه   لت : اخلالف حاصل  يف اس تعام  مدا مدوَّ

ذا اكن  َّه حيرم يت آأما ا  ن ان  اذلهب والفضة ، فا ذا اكن اال ان  مموهًا به آأمجع فا  يكون مريل اس تعام  ا 

حبلقدـة ذهدب آأو فضدة ، فدا نَّ ذكل جدائز  ، و دد ذكدر الشدارح رمحده هللا  فيه ضبًَّة آأو شـعب

 اخلالف هل الضوري يف اختذ ماكن الشعب ..اخل . 

ذا اكن انواز متفق  عليه بني السل  الخالف فيه ، فا نَّ اال جامع عىل جوازه يكدون هدو  وا 

ن اكن هنداك احدامت  يف رجدوع الضدوري ا ىل  ا ليل عىل انواز مدع فعدل الصدحايب املتديقن ، وا 

ومددهنم مددن يددرحج هددذا ، ومددهنم مددن يددرحج ذكل ، فالكفايددة حاصددةل  آأو ا ىل آأنددس  الندديب 

الَّ و دد تديقن هدو  مكال جامع عىل انواز وما اكن آأنس  ليفعل شيئًا عن عمل آأيب مللحدة آأيضدًا ا 

الَّ آأنَّ  دو   وآأبو مللحة جواز ذكل يف الرشدع ممدا آأخدذوه عدن نبيودا  َيه ا  محمدد بدن لصد ب م ا 

َّه اكن فيه حلقة  من حديد ، فاأراد آأنس  آأن  عل ماكاا حلقة من ذهب آأو فضة  سريين ) آأن

نَّ شيئًا صدنعه رسدو  هللا  ، فقا  هل آأبو مللحة  فرتكده (  دا  الصدنعاين هدذا لفدظ  التغرِيي

 هد  لت : وهذا يد  عىل آأمرين : .  ا (البخاري 

 اكن من حديد . زمن النيب  آأنَّ الشعب اذلي اكن يف القدح يف .1

اسقبد  ماكن احلديد سلسة من فضة ، وهو يدد  عدىل آأنَّ الضدوري  آأنَّ آأنس بن ماكل . 2

نَّ شديئًا فعدهل رسدو  هللا  يف اختذ يعود عىل آأنس ، وعبارة آأيب مللحة  التدد  عدىل  التغرِيي

َّام تد  عىل اتباع الأفضل والأمريل ، وذلكل ، فا نَّ آأ  ن نسًا  د اسقبدلها حبلقدة فضدة الت ر  ، وا 
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انواز  ففعدهل يف ذكل ، وتبدني هل  يت ملعرفته جبوازها ، ولعهل  د ان   مع بعا الصحابة  37

 ، ومكهلل التوفيق .

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث

زاةل النجاسة وبيااا  مكب ا 

 آأي بيان النجاسة ومطهراهتا
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 }؟ فقددددا  : عن امخلر تتخذ خالًّ    ا  س ئل رسو  هللا عن آأنس بن ماكل  (22،1) 38

 آأةرجه مسمل ، والرتمذي ، و ا  حسن  حصي  . {ال 

الاختاذ هو حتويلها ا ىل اخلل مكملعانة ، وامخلر هو ما خامر العقل آأي  (تتخذ خاًل  )  وهل : 

امخلدر مدا خدامر العقدل آأي  داخهل من التخوري اذلي هو التغطية ، و د جا  مدن الكم معدر 

منا مسر امخلر بذكل لأنه يغطر العقل  خالدطه والسكر آأيضًا من القسكري اذلي هو التغطية ، وا 

ويذهب موفعته فيصري العا ل يترصف ترصف اجملانني ، واملقصود هنا هل  وز آأن تتخذ امخلر 

 خاًل مكملعانة ؟ لأهل العمل يف ذكل  ال ة آأ وا  : 

ذا ختللت امخلر بغري  صٍد حلَّ  ذا خللت مكلقصد حرم خلها . القو  الأو  : ا   خلها ، وا 

 القو  الثاين : حيرم  َّ خِلٍ تو  من  ر مطلقًا .

ذا تو  من امخلر سوا   صد آأم ال ، القو  الثالث : آأنَّ اخلل حالاًل مع تو ه من امخلر  آأي ا 

آمث  ا ن وركها بعد آأن صارم  رًا عاٌٍّ هلل جمروح العداةل يت لعدم  الَّ آأنَّ فاعلها آ را ته لهدا حدا  ا  ا 

َّدده الواجددب كددام د َّ هل حددديث آأيب مللحددة  ن ددا ، فا  و ددد ذهددب ا ىل مددا آأفدداده احلددديث   ريَّ ي

 هد.  الشافعر ، والهادوية كام يقو  الصنعاين  ا

القو  بعدم حلها بسبب املعانة هو ظاهر احلديث ، والقو  بعدم حلها مطلقدًا هدو : وآأ و 

 الأ رب للأدةل الآتية : 

آأنَّ من حبس العنب آأَيم القطاف ليبيعه ممن يتخذه  درًا فقدد تق دم  }آأخرب :  النيب  آأنَّ . 1

فهذا متوعد  مكلنار حلبسه العنب آأَيم القطاف من آأجل آأن يبيعه ممن يتخدذه  {النار عىل بصرية 

  رًا .

دمان امخلر ، ومدن آأبقاهدا عندده فهدو مددمن لهدا سدا ف العدداةل مسد ت ق   .2  آأنَّ من الكبائر ا 

بقاهئا  يه .  للعقوبة بسبب ا 
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سوا  حتولدت  آأنَّ حترميها هو املعلوم رشعًا وعقاًل ، وحتر  بقاهئا عند املسمل آأيضًا معلوم يت  .3

اكن آأخذ مثهندا  َّده ا ن مكعهدا بعدد آأن ختللدت  ن ةـاًل بنفسها آأو مكملعانة هو الأحوط لةيدن ، فا 

ا فيه ش هبة الت ر  ذلكل فدا نَّ ا مَّ ما حرام ، وا  َّده هدو الصدواب واحلدق القدو  ا  ذلي يكهدر يل آأن

آأمر   سواً  اكن تو ه مبعانة آأو بدون معانة يت لأنَّ النيب  ،بت ر   َّ خِلٍ تو  عن امخلر 

بقاهئا وحتويلها ا ىل خِلٍ ، ولواكنت ما  يقمي  را ة امخلور عندما نز  حترميها ، وم يرض مك  آأحصابه مك 

ا ت َّه سداأ  النديب  ري مباحة كام يف حديث آأيب مللحة فهذا آأعكم دليٍل عىل آأاَّ عدن  دٍر  آأن

را تدها  ومكهلل التوفيق .   عنده لأيتام هل رللها ؟ فاأمره مك 

 

َّا اكن يوم ةيرب يت آأمر رسو  هللا  وعن آأنس بن ماكل  (23،2) آأمك ملل ـة فودادى   ا  مل

نَّ هللا ورسوهل يهنيانمك عن حلوم امحلر الأهلية ، ف }:   ا رجس ا  اَّ  متفق  عليه . {ا 

نَّ هللا ورسوهل يهنيانمك  ):  ه ـ ول .1 ورد هنا مجع الضوريين يت الضوري العائد ا ىل هللا عز  (ا 

مدن يطدع  )للخطيدب اذلي  دا  :  و د عارضه ذم النديب  وجل والضوري العائد ا ىل النيب 

الَّ نفسده  َّده الي د ا  ن بدئس  }:  حيدث  دا  هل ( هللا ورسوهل فقد رشد ، ومدن يعصدهام ، فا 

ه اذلم عىل اخلطيب هل هدو مجعده بدني الضدوريين  {ةطيب القوم آأنت  وعىل هذا ما عةلَّ توجل

لهية والضوري العائد عىل الرسو   ذا اكنت هذه يه العةل ، فالبددَّ  ؟! وهو مضري اذلام اال  وا 

الَّ حبول اعع بني الضو ريين عىل الكراهة ، وآأنَّ التفر ة من اعع بني املتعـارضني والميكن اعع ا 

 بيهنام هو الأكـول  والأوىل . 

ا رجس  }:   وهل  .2 اَّ   { .عن حلوم امحلر الأهلية ، فا 

والهندير عدن حلدوم امحلدر  )يؤخذ موه حتر  حلدوم امحلدر الأهليدة يت  دا  الصدنعاين رمحده هللا :  

عبدد هللا ،  وابدن آأيب آأوىف ، الأهلية اثبت  يف حديث عل ، وحديث ابن معدر ، وجدابر بدن 
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وخددددا  بددددن  والربا  بن عازب ، وآأيب  علبة اخلش ّن ، وآأيب هريرة ، والعرمكض بن سارية ، 

وابددن عبددا   الوليد ، ومعرو بن شعيب عن آأبيه عدن جدده ، واملقددام بدن معددي كدرب ، 

  هد . .  ا ( ولكها اثبتة  يف دواوين اال سالم 

نَّ هذه الأحاديث اليت: وآأ و    رواها هذا العدد من الصحابة  د تبلد  ا ىل حدِدي التدواور آأو ا 

 ريبًا من التواور ، ويه الشهرة املس تفيضة ، وحتر  حلوم امحلر الأهلية هو  و  اعهور ، ويف 

 ذكل خالف ضعي  اليعتد به ، فاحلق حتر  آأ  حلوم امحلر الأهلية . 

َّه رجس  }يؤخذ من  وهل :  .3 ن رو دة امحلدار رجسدًا   ، و دد مسَّدى النديب  جناسة حلوادا {فا 

ذ آأنَّ الرجس والركس مبعدا واحدد ، وعدىل هدذا  ذا م  د جحرًا اثلثًا يت ا  حني آأاته الصحايب هبا ا 

َّه صدابة الراكدب بعر هدا ، وكدذكل العفدو عدن  فهل نقدو  آأن رجس ، ولكن عفر عدن مقاربتده وا 

آأنَّ امحلار يعر  ، وم ياأمر آأحدًا من آأحصابه يركب امحلار ، ومعلوم    سؤرها ، فقد اكن النيب

ذًا فوخ  الرجس ية  آسار الهبامئ ، ومهنا امحلر الأهلية يت ا  مكلتودزه عن عدر ه  وكذكل العفو عن آ

 بل وها دون ظاهر جةها وشعرها ، ومكهلل التوفيق .

ا مبدا وهدو عدىل راحلتده ولعاهبد ةطبندا النديب  ) دا  :  وعن معرو بن خارجدة  (3،24)

 آأةرجه آأمحد والرتمذي وحصحه . (يس يل عىل كتفر 

معرو بن خارجة : هو حصايب آأنصاري عداده يف آأهل الشام ، واكن حليفًا ورمجة الصحايب : 

َّه مسع رسو  هللا  لأيب سفيان بن حرب وهو اذلي روى عنه عبد الرمحن بن غّن  يقو   آأن

نَّ هللا  د آأعطى  َّ ذي حِقٍ حقَّ  }يف ةطبته :   .  {ه فال وصية لوارل ا 

 

آأورد هذا احلديث يت ليدلل به عدىل ملهدارة اللعداب ممدا يدؤ  محلده ، و دد د  عدىل ملهدـارة 

 فضالم اال بل من هبمية الأنعام آأحاديث مهنا :

This file was downloaded from QuranicThought.com



    ( للشيخ النجمى                 الطهارة )كتاب  سبل السالمشرح كتاب 

41 
ددا  مَّ رول ، وا  ا . 1 مَّ حديث ملوافه عىل البعري يت مع احامت  كونه س ي صل يف آأ نا  الطواف ا 

ا هام مجيعًا ، فد   محله . مَّ ذكل بطريق املفهوم عىل ملهارة بو  ورول ما يؤ  بو  وا 

بدل الصدد ة  مهنا آأنَّ النديب . 2 آأمدر ذكل الدرهف مدن عد  وُعريندة آأن يرشدبوا مدن آألبدان ا 

 وآأبدولها وهذا آأعكم يف الرصاحة يف ملهارة فضالم ما يؤ  محله ، ومكهلل التوفيق . 

يغسدل املدّن مث ردر  ا ىل  و  هللا اكن رس )وعن عائشة ر  هللا عهنا  الت :  (25،4)

لقد كنت آأفركده  )وملسمٍل :  متفق  عليه . (الصالة يف ذكل الثوب ، وآأان آأنكر ا ىل آأثر الغسل 

كنت آأحكه َيبسًا بكفري من  وبده  )ويف لفظٍ هل :  (فراكً فيصل فيه  من  وب رسو  هللا 

) . 

هدا آأمل يه آأمل املؤموني عائشدة بندت آأيب ورمجة آأم املؤموني :  بكدر الصدديق ر  هللا عهندا آأمَّ

مبكة ، ووزوَجا يف شوا  س نة عرش من النبوة ، ويه بندت  رومان ابنة عامر ةطهبا النيبل 

سِتي س نني ، وآأعر  هبا يف املدينة يف شوا  سد نة ا نقدني مدن الهجدرة ، و يدل تدري ذكل ، 

تدري اعتبدار الكدرب يف سد نة مدن  )وبقيت معه تسع س نني ، ومام عهنا ولها مثان عرشة س نة 

يف الكويدة ، فاأمرهدا آأن وكداَّ  وم يزتو  بكرًا  تريهدا ، واسد تاأذنت النديب  (عهنا   وفاته 

مكبن آأة ا عبد هللا بن الزبري ، واكنت فقهية  عاملة فصيحة فاضةل يت كثرية احلديث عدن رسدو  

لصدحابة والتدابعني نزلدت برائ دا عارفة  باأَيم العرب ، وآأشعارها يت روى عهنا جامعة  من ا هللا 

آَيٍم يف سورة النور يت تويف رسو  هللا  يف بي دا ، ودفدن فيده وماتدت  من السام  يف عرش آ

مكملدينة س نة س بعٍ و سني ، و يل س نة مثاٍن و سني ليةل الدثالاث  لسد بع عرشدة خلدت مدن 

 ن يف املدينة .   واكن خليفة مروا رمضان ودفوت يف البقيع ، وصىلَّ علْيا آأبو هريرة 
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الشددددـافعر ،  يؤخذ من هذا احلديث : ملهـارة املّن ، والقو  بطهدارة املدّن هدو مدـذهب 

وذهددب  ددوم   الَّ من ةر  معَّا ا تضاه احلدديث مكلعدذهب ، ،  وآأمحـد وعـامة آأهل احلديث ا 

 ملا ياأك : آأنَّ املّن جنس ، وم ماكل  ، وآأبو حويفة ، والقو  الأو  هو الأحص  من آأهل العمل ا ىل

هيدنٍي  آأنَّ املّن هو آأصل اال نسان اذلي خلق موه كام يف  وهل تعاىل :  .1 داٍ  مم دْن مم لُْقمُكْ مي ْ مْم نم َآل

 :(20)املرسالم . 

آدم ، وهللا تعداىل يقدو  :  .2 مم  آأنَّ هذا املا  هو آأصل ابن آ آدم مدّني آ ْمومدا ب مقمدْد كمرَّ ل )الارسا :  وم

َّه جعل آأصلهم ملاهرًا . ومن وكرمي . (70من الآية م آأن َيَّ  ه ا 

وتفركده  آأنَّ مما يد  عىل ملهارة املّن يت آأنَّ عائشة اكنت حتته َيبسًا من  وب رسدو  هللا  .3

 بكفرها ، ووكتفر بذكل ، وهذا يد  عىل ملهارته . 

َّه لو اكن جنسًا ملا اكتفت بقوكي  الثوب موه مكلفرك يت بل اكن البدَّ مدن الغسدل ، تيد .4 امن آأن

ذا اكن َيبسًا يت د َّ ذكل عدىل آأمدرين :  روايدة الغسدل  (ب)ملهدارة املدّن  ( آأ ) اكتفت مكلفرك ا 

َّه لنجاس ته بل للتنكي  .   التد  عىل آأن

 و د ورد يف حديث ابن عبا  ر  هللا عهنام آأنَّ املّن ليس بنجس حيث س ئل النيب  .5

َّام يكفيك آأن متس )عن املّن يصيب الثوب ، فقا  :  ن هذا ما اس تد  به  (حه خبر ه آأو ا ذةره ا 

 من يرى ملهارة املّن . 

َّدام اسد تعولوا يف    ن ا من يرى جناس ته ، وم املالكية ، واحلنفية ، فليس هلم دليدل  وا  ، وا  آأمَّ

َّه رر  من خمر  البو  ، وهو جنس ، وعىل هذا يكدون املدّن جنسدًا  ذكل القيا  ، فقالوا : آأن

سام ، وردَّ علْيم باأنَّ هذا  يا   يف مقابةل الن  ، والقيا  يف مقابةل نرَينه من جمرى النجا

 الن  تري جائدز بل احلق الأخذ مكلن  ، وورك القيا  يف هذه  احلاةل .   
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ا  وهلم اعتذرًا عن رواية الفرك آأنَّ ذكل خاٌّ  مكلنيب  43 لأنَّ املددددددددّن فهدو  دو  مكملدل يت  آأمَّ

اخلصوصددية ،   زوجاتدده ، وعددىل هددذا فالدليددل عددىل اعدداع مددّن  خمددتلف مبددّن احلاصددل مددن

 والقو  بطهارته هو احلدق ا ن شا  هللا . 

يغسل من بو  انارية ويرش من  }:    ا  :  ا  رسو  هللا  وعن آأيب السو   (26،5)

 آأةرجه آأبو داود ، والنسا  ، وحصحه احلاُك .  {بو  الغالم 

َيد وهدو خدادم آأبو السو  ورمجه الصنعاينورمجة الصحايب :   يف س بل السالم فقا  : امسه ا 

 ه حديث  واحد .ـل رسو  هللا 

احلديث آأةرجده آأبدو داود ، والنسدا  ، وحصحده احلداُك يت  دا   ) ا  الصنعاين رمحه هللا :    

وآأةر  آأيضًا احلديث الاار ، وابن ماجة ، وابن ةزمية ، و د رواه آأيضًا آأمحدد ، وآأبدو داود ، 

بن ماجة ، واحلاُك من حديث لبابة بنت احلارل  الت : اكن احلسني ، وذكدرم وابن ةزميـة وا

 ( . هد.  ا)   {يغسل من بو  الأنىث ، وينض  من بو  اذلكر   }احلديث ، ويف لفكه : 

 لت : ويف الباب آأيضًا حديث آأم  يس بنت حمصن الأسدية ، وحديث عل ، و  هدذه 

 يغسل وآأنَّ بو  الغالم ينضد  آأو يدرش ، ويه كدام  دا  الأحاديث وتريها تفيد آأنَّ بو  الأنىث

ذا مضَّ بعضها ا ىل بعا  ويت . ا ا   عهنا البْيقر باأاَّ

انارية فتية النسا  آأي صغرية النسدا  ، ويدرش مدن  {يغسل من بو  انارية  }:  ه ـ ول    

تقداملر مدن بو  الغالم الرش هو انَّ يصب عليده املدا  مكليدد مدن دون نضد  يت  دالوا : حدىت ي 

 الثوب ، والنض  هو ريم املا  مكليد عىل الثوب ، والكهام اليص به دكل  والعرص . 

و د اةتل  آأهل العمل يف حمك بو  انارية ، وبدو  الغدالم ، ومداذا  دب فدْيام ؟ فدذهب    

ام يغسالن معًا يت آأي بو  اذلكر وبو  الأنىث الكهام ي   غسل .الهادوية واحلنفية ، واملالكية ا ىل آأاَّ

وذهب احلنابةل ، والشافعية ا ىل ما آأفادته هذه الأحاديث مدن الدرش لبدو  الغدالم اذلكدر ،    

 والغسل لبو  الأنىث وحيك النض  فْيام للأوزاعر . 
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فدددددددددددددْيام ،  والقو  الثاين هو الأحص يت ملا آأفادته الأحاديث املذكدورة .، وللقائلني مكلغسل   

القدددددددددددائلني  ون الأنىث مواظرام واس تدالالم يت تري آأنَّ مكلنض  عىل بو  اذلكر د وللقـائلني

عىل القيا  ، فقالوا : آأنَّ بو  اذلكر مقيس عدىل سدائر النجاسدام ، فهدو  مكلغسل فْيام مشدوا

ن من يذهب ا ىل القيا  ،  ويرتك الن  اذلي جدا   مريلها ، والفر  بيوه وبني بو  الأنىث ، وا 

وتعاىل اذلي يعمل  َّ يش  ، وهل احلمك خمطئ  ، فهدل  ه عن ربـه س بحانهـعن املرشع يت مبلغـًا ل

يص  آأن يعارض الن  اذلي ياأك من عند هللا بقياسداٍم مكردة ، وودردل النصدوٌّ مكعتدذاراٍم 

نَّ احلق هو ما جرى عليه من يفر  بني تطهري بو  الغالم ، وبو  الأنىث كام فرَّ   واهية ؟! وا 

 لعدو  عنه ومكهلل التوفيق .  احلديث ، فهذا هو احلق اذلي ال وز ا

 دا  يف دم احلديا يصديب  وعن آأسام  بندت آأيب بكدر ر  هللا عهندا آأنَّ النديب  (27،6)

 متفق  عليه .  {حه ، مثَّ تصل فيه دحتتله ، مث تقرصه مكملا  ، مث تنض }الثوب : 

، ويه آأمل آأسام  بندت آأيب بكدر ر  هللا عهندا يقدا  لهدا ذام النطدا ني ورمجة الصحابية : 

وآأمك بكٍر حني ةرجا للهجرة بسفرٍة ، وعند رحيلهام م جتد  عبد هللا بن الزبري يت َجزم النيب 

شيئًا وربف به مف السفرة فقطعت نطا ها  طعتني يت ربطت باأحدهام مف السفرة ، ومتنطقت مكلشق 

عرب تشددها الآةر ، فَّلكل مسيت ذام النطـا ني ) النطا  ةر ة  اكنت الواحدة من نسا  ال

عىل بطهنا ، وكأنَّ املنطقة مش تقة  مهنا ( اكنت آأكرب من عائشدة ر  هللا عهندا بعرشد سد نني 

 . مُعِيرم حىت  تل و ها عبد هللا بن الزبري 

( وماتت مبكة بعد آأن  تل ابهنا باأ ل من شهر ، ولها من العور مائة س نة  ) ا  الصنعاين : 

 .هد .  ا

نَّ النيب  عائشة ر  هللا عهنا  بدل الهجدرة بسد نقني ، ويه بندت سدِتي وزو    لت : ا 

س نني ، ودخل هبا يف السد نة الثانيدة بعدد مو عدة بددٍر يف شدهر شدوا  ، ولهدا تسدع سد نني ، 
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ذا اكنت  د  وا  فيكون آأنَّ آأسام  بنت آأيب بكر اكنت يف عام الهجدرة لهدا سد بع عرشدة سد نة ، 

 ة  وهللا تعاىل آأعمل . توفيت يف س نة  الٍل وس بعني ، فهير لها تسعون سـن

ا ما آأفاده احلديث يف تطهري دم احليا :  آأمَّ

آأمر آأن يغسدل دم احلديا بعدد احلدت آأو احلدك آأو القدرٌّ ، و   مهندا  وهو آأنَّ النيب     

ه حافة يت ـمتقـاربة فاحلت والفرك مكلكفر ، و د يكون بيشٍ  يزيل ا م الالصق اكحلجر اذلي ل

 :  وعددددددددددددددددددددددددددددىل هدددددددددددددددددددددددددددددذا محددددددددددددددددددددددددددددل  دددددددددددددددددددددددددددددوهل 

والكداهر آأنَّ هدذا يكدون مدع املدا  ، وكدذكل القدرٌّ يت بداأن  {بضدلع  }ويف روايٍة :  {بصلع  }

ددا بكفددٍر آأو حبافَّددة جحددر آأو تددري ذكل ،  مَّ تصددب عليدده املددا  و حتتلدده آأو حتكدده بيشددٍ  يددزيهل يت ا 

واس تعام  املواد املوجودة يف هذا الزمن اكلصابون ، واملا  اذلي يزيل البقدع ، وهدو مدا يسدوَّى 

الَّ آأنَّ  و مب  ا  الغس يل ا 

يفيد ذكل كام آأفداده حدديث آأمل  ديس بندت  {حكيه بصلْعٍ ، واغسليه مباٍ  وسدر  }:  النيب 

س ناده يف تاية الصدحة ، وال آأعدمل هل عدةًل يت  حمصن ر  هللا عهنا اذلي  ا  عنه ابن القطان ا 

زالتده ، فدا ن بقدر فا ن بقر يش   من الأثر بعد اس تعام  هذه الأش يا  ، وبلوغ انهد يف  حماوةل ا 

يش   بعد ذكل تريته مبا يسرت تكل البقع ويغطْيا حىت التكهدر ، فدا ن فعلدت فهدو الأحسدن ، 

ن م تفعل فالي  آأثره بعد ذكل ، ومكهلل التوفيق .  وا 

 } ا  :  الت ةوةل َيرسو  هللا : فـا ن م يذهب الـدم ؟  ـا  :  وعن آأيب هريرة  (28،7) 

 آأةرجه الرتمذي  وس نده ضعي  . {ي ك آأثره يكفيك املا  وال

 ا  احملقدق الشد يخ محمدد صدب ر حسدن حدالَّ  سد نده حصدي  ، و دا  :  لدت عدزوه ا ىل 

ليده عقدب حدديث آأسدام   ِيدام آأشدار ا  ن َّه م ررجه البتدة ، وا  ن  255/  1الرتمذي وم  حما ، فا 

/  1حلديث آأبو داود  بقوهل ويف الباب عن آأيب هريرة وآأمل  يس بنت حمصن يت  لت وآأةر  ا

سدد ناٍد حصددي  عندده ،  408/  2والبْيقددر   380و 364/  2وآأمحددد   365ورمق  256 مك 

This file was downloaded from QuranicThought.com



    ( للشيخ النجمى                 الطهارة )كتاب  سبل السالمشرح كتاب 

46   وحديثددددده َّه  د رواه عنه جامعة  مهنم عبد هللا بدن وهدب  ن نَّ اكن فيه ابن لهيعة فا  وهو وا 

 .عنه حصي  كام  ا  تري واحٍد من احلفـاظ 

وذكر آأوهامًا لبعا العلام  ، فانكره  298 وآأورد الألباين احلديث يف الص يحة رمق  لت : 

آأةرجه الرتمذي ، وس نده ضعي  ، وكذكل آأةرجده  )و ا  احملقق عىل  و  الصنعاين  ،لزامًا 

 (البْيقدددددددددددددددددددددددددددر يت لأنَّ فيددددددددددددددددددددددددددده ابدددددددددددددددددددددددددددن لهيعدددددددددددددددددددددددددددة 

ا ملددال  الضددع  عددىل ابددن لهيددـعة  532/  1 ددا  احملدددل الألبدداين يف الصدد يحة . هددد .  ا 

س ناده هذا ليس بصواب ، فا   َّه  قدة يف نفسده ، ولكوَّده وا  نَّ املتقرر من مجموع الكم الأ ة فيه آأن

ل مدن حفكده فاأةطداأ ، و دد  ا احرت ت كتبه حددَّ يس  احلفظ ، و د اكن حيدل من كتبه فلوَّ

ذا جا  مدن ملريدق آأحدد العبدادةل الثال دة عبدد هللا بدن وهدب  نَّ حديثه حصي  ا   ا  بعضهم : ا 

ذا روى العبادةل الثال ة عن ابن لهيعة فهو   بن املبارك وعبد هللا بن يزيد املقري وعبد هللا ا 

 هد.  ا .حصي  

م رووا عنه  بل احرتا  كتبه  َّام اكنت رواي م عنه حصيحة لأاَّ ن نَّ هؤال  ا   .وآأ و  : ا 

َّه  ليه ، وهو آأن ذا اكن احلديث حصي  وتاأيد مبو وفام حصيحة ، فا نَّ الواجب املصري ا  واملهم ا 

ل مك ذا غُِسي َّده  ملا  ) آأي دم احليا (ا  ن وحاولت املدرآأة  تنكيفده ، مثَّ بقيدت بعدد ذكل بقعدًا ، فا 

الي  ولو سرتم البقع  بيشٍ  يزيل آأثرها فهو حسن ، وهو مقتيض ما آأفداده مجمدوع الآاثر يف 

هذا الباب ، وعىل ذكل جرى ش يخنا حافظ بن آأمحد احلير رمحه هللا بعد آأن ذكر التغس يل 

 و ا  : 

 بعدددددد ذاك آأثدددددره والي ددددد

        

 وسدددددنَّ سدددددرته مبدددددا يغدددددريه 
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 الباب الرابع

 و دددددوضددددداب الــــب

 

الوضو  ياأك مكلضم الفعل ، ومكلفت  ما  الوضدو  ، )  ا  الصنعاين رمحه هللا يف القامو  : 

 هدددددددددددد.  ا ( وهدددددددددددو مصددددددددددددر آأيضدددددددددددًا آأو لغتدددددددددددان هبدددددددددددام املصددددددددددددر 

فعل اذلي هو فعل الوضو  ومكلفت  امس  للام  اذلي يتوضاأ به ، وآأ و  : الوضو  مكلضم امس  لل   

 وكذكل الغسل مكلضم ا مس  للفعل ، ومكلفت  املا  اذلي يغقسـل به . 

دالةي  وهورشط  لصحة الصالة يت لقدو  هللا تعداىل :      ىلم الصَّ
ِ
ا  ُْودُُتْ ا ذم

ِ
وُدوا ا آمم يدنم آ ي مدا اذلَّ َيم َآُّيل

آَ  مُكْ وم لُوا ُوُجوهم قي فماْغسي افي رم ىلم الْوم
ِ
يممُكْ ا اليقبدل  }:   ولقدو  النديب  ( .6)املائدة: مدن الآيدة يْدي

ذا آأحددل حدىت يتوضدـاأ  آأنَّ احملددل التقبدل هل صدالة  مدا دام م   فداأخرب {هللا صالة آأحدُك ا 

ذا توضاأ  بلت صالته .  حيدل للحدل وضو ًا ، فا 

َّه  {شطر اال ميان  الطهور }:  وللوضو  فضائل مهنا يت  و  النيب      وعهل نص  اال ميان يت لأن

َّده  دد يندتقا وضدو ه واليعدمل عنده  يلتصق باأمانة املؤمن ، وهو رس  بني العبد وربه يت مبعا آأن

َّام يعلوه ربه تعاىل ، فا ن اكن مؤموًا جحزه آأميانه عن الصالة حىت يتوضاأ ، ومن هنا يقا   ن النا  ا 

الَّ مكلطهارة . آأي شطر ا (الطهور شطر اال ميـان  : ) لصالة يت يعّن نصفها يت لأنَّ الصالة التقبل ا 
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ذًا فهير ملهارة  وفعل ويف احلديث آأنَّ النيب  48 نعليددك آأمددايم مسعت دفَّ  }:   ا  لبال   ا 

آأعدددددمل مدددددن :وهللا َي رسو  هللا ما  يف اننة ،  ا هو العول اذلي تصنعه ،  فقا  بال  

الَّ آأيِني   { .لكَّام آأحد ت توضاأم ولكَّام توضاأم صليت ركعتني  نفّس معاًل آأغبطها عليه ا 

َّده توضداأ مثَّ  دا   ومهنا حديث عامثن بن عفان  يقدو  مدن  مسعدت رسدو  هللا  }:  آأن

 . {توضاأ حنو وضو  هذا ، مثَّ صىلَّ ركعتني الحيدل فْيام نفسه غفرهل ما تقدم من ذنبه 

ذا توضاأ العبد امل} :  ومهنا حديث آأيب هريرة  ؤمن فغسل وَجده ةرجدت مدن وَجده  َّ ا 

لْيا بعينه مع املا  آأو مع آآةر  طر املا    .احلديث  {…ةطيئٍة نكر ا 

ذا توضدداأ العبددد املددؤمن ،  ضددوا ةرجددت  }:   وكددذكل حددديث عبددد هللا الصددناحبر  ا 

ذا اس تن  ةرجت اخلطاَي من آأنفه   .مثَّ ذكر آأعضا  الوضو  لكها  {اخلطاَي من فيه ، فا 

فون هبا يوم القيامة كام جا  يف احلدديث آأنَّ الصدحابة  ومهنا آأنَّ  هللا جعل لأمة محمٍد مزية يُعرم

آأرآأيُت لدو آأنَّ لأحددُك  }:  هل تعرف آأمتك من بني الأمم يوم القيامة  ا   ساألوا رسو  هللا 

ميت ياأتون : فا نَّ آأ  ةياًل غراً حمجةل بني ةيٍل بلق ، وةيٍل دٍم آأفال يعرفها؟!  الوا : بىل  ا  

آاثر الضو    . {يوم  القيامة غرًا حمجلني من آ

فهذه الفضائل العكمية ينبغر للوسمل اغتنااا باأن حيدرٌّ عدىل الضدو  ، وآأن يكدون وضدو ه 

حصيحًا حىت ترتتب عليه هذه الفضائل ، وحيوز العبد الرشف يت مبا يناهل املتوضؤن يوم القيامدة 

. 

ا هل الوضو  رشع للأمم  بلنا      }:   دا   ؟ فانواب نعم حلديث جابر بدن عبدد  هللا آأمَّ

 { .آأعطيت  سًا م يعطهنَّ نيب   بل 

جعلت يل الأرض مسجدًا وملهورا ، فاأميدا رجدٍل آأدركتده الصدالة فعندده مسدجده  }ومهنا : 

 { .وملهوره 

This file was downloaded from QuranicThought.com



    ( للشيخ النجمى                 الطهارة )كتاب  سبل السالمشرح كتاب 

49 
نددددددددددوا ، واك الَّ مكملدا   فد  عىل آأنَّ الأمم الأوىل اكنوا يتطهرون ، ولكن اكنوا اليتطهرون ا 

تعددداىل علْيدددا  دا هدذه الأمدة ، فقدد يرسد هللا  الَّ يف املساجد يت آأمَّ يصلون ، ولكن اليصلون ا 

وعل لها الرتاب ملهورا بد  املدا  عندد عدمده ، وجعدل لهدا مجيدع الأرض مسدجدًا آأي ومداكاًن 

 للصالة .

ا رشعية الوضو  فهل اكنت مبكة آأو مكملدينة ؟ فالكاهر آأنَّ الفرضية اكنت مكملد آية آأمَّ ينة لأنَّ آ

الوضو  نزلت يف سورة املائدة ، وكذكل يف سورة النسا  ، ولكتاهام مدنيتان لكن هذا الينفر 

 آأنَّ النيب اكن يتوضاأ  بل ذكل ، وياأمر آأحصابه مكلوضو  .

َّده  دا  :  عن رسو  هللا  عن آأيب هريرة  (29،1) لدوال آأن آأشدق عدىل آأمديت لأمدرهتم  }آأن

 ا  آأةرجده مداكل  ، وآأمحدد  والنسدا  ، وحصحده ابدن ةزميدة ،  { ،مكلسواك عند   وضو  

 وذكره البخاري تعليقًا .

 

ظاهر هذا العزو آأنَّ البخاري ومسمل يت م ررجدا هدذا احلدديث ، ولكدنَّ احلدديث آأةددرجه     

الَّ مدا آأةرجده  البخاري  وآأةرجه مسمل ، فهدو مدن آأحاديدث معددة الأحداكم الديت اليدذكر فْيدا ا 

 الش يخان .

امتندع آأن  لوال حرف امتناعٍ لوجود يت آأي آأنَّ النديب { لوال آأن اشقَّ عىل آأميت : }  وهل    

ياأمر مكلسواك آأمر ا  اب ةوفًا من حصو  املشقة عىل الأمة بذكل الأمر ، وهو يد  عدىل آأنَّ 

 آأمر السنية والاس ت باب حاصل  .

لأسد نان ، ويزيدل القالحدة ، والسواك هو عود  رملب  يكون هل  ل  اليتفتت تنكد  بده ا    

والقالحة يه صفرة الأس نان ، وننت راحئة الفم ، وآأحسن ما يس تعول فيه آأصو  جشرة الأراك 

 ، وهو س نة  مس ت بة  ويتاأكد يف  سة مواضع :

 . {لأمرهتم مكلسواك عند   وضو   }:  آأولها : عند الوضو  لقوهل    
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لأمرهتم مكلسواك عند    }واَيم : اثنيًا : عند الصالة ملا ورد يف بعا الر     . {صالة 

َّه مكنَّة تغريل راحئة الفم .     اثلثًا : عند القيام من النوم يت لأن

آن .     رابعًا : عند  را ة القرآ

 خامسًا : عند تغريل راحئة الفم .   

ا تريها فالسواك فْيا س نَّة  مس ت    بة .هذه املواضع يكون فْيا السواك س نًَّة مؤكدة يت آأمَّ

ويف السواك عدة فضائل ، والأحاديث يف ذكل بيوة  وشاهدة ، ففر حديث حذيفة بن الدامين  

  َّه جا  ا ىل النيب َّه ي وع) وهو يتوضاأ لصالة الفجر ، ويس تاك ، ويقو  :  آأن (  آأْع آأْع يت كأن

زوا  ، ويسن يف   و ٍت ، وهذا رآأي اعهور يت و ا  الشافعر بكراهة السواك للصامئ بعد ال

 والص ي  خالف ذكل :

َّه  د جدا  يف حدديٍث عدامر بدن ربيعدة      َّده  دا  رآأيدت النديب  آأواًل : لأن مدا ال آأح د  آأن

 يس تاك صا ًا .

َّه ينبعث من املعدة عند خلوها ، ومكهلل التوفيق .       اثنيًا : آأنَّ اخللوف اليذهب مكلسواك لأن

دعدا بوضدوٍ  ، فغسدل كفيده  آأنَّ عدامثن  ):  وعن محران موىل عامثن بدن عفدان  (30،2)

 الل مرام ، مثَّ متضوا ، واس تنشق ، واس تن  ، مثَّ غسل وَجه  الل مرام ، مثَّ غسل 

يده الميا ا ىل املرفق  الل مرام ، مثَّ اليرسى مريل ذكل ، مثَّ مس  برآأسه ، مثَّ غسل رجدهل 

توضداأ  كل ، مثَّ  ا  : رآأيت رسدو  هللا الميا ا ىل الكعبني  الل مرام ، مثَّ اليرسى مريل ذ

 ( متفق  عليه . حنو وضو  هذا

ران : بضم احلا  املهوةل وسكون املمي ومكلرا  هو ابن آأمكن بفت  اهلوزة ، وهو موىل لعدامثن     مُحْ

 .  من بعا من س بام يف مغازيه ، فاأعتقه عامثن  ه خا  بن الوليد ـآأرسهل ل بن عفان 
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َّه مكلفت  يت آأي بفت  الواو  ) آأنَّ عامثن  : ه ـ ول     51 يقصد به املا  دعا بوضوٍ  (  د تقدم آأن

 اذلي يتوضاأ به ، ومكلضم يقصد به الفعل .

 آأي مباٍ  للوضو  . {دعا بوضوٍ   }و وهل هنا :  

 يؤخذ موه : 

 جواز الاس تعانة يف الوضو  . .1

لكفدني هندا هدو الغسدل اذلي يعتدرب املراد بغسل ا {فغسل كفيه  الل مرام  }:   وهل  .2

هدذا مدن  )من سنن الوضو  يت خبالف الغمسل اذلي عند القيام مدن الندوم يت  دا  الصدنعاين : 

 هد .  ا (سنن الوضو  مكتفا  العلام  ، وليس غسلهام عند الاسقيقاظ اذلي ياأك حديثه 

م مدن الندوم ،  لت : الغسل عند الاسقيقاظ يتض  فيه الوجوب للأمر به يت لكدن لدو  دا    

دام  َّه يكفيه عن سد نَّة الوضدو  ، وآأاَّ وغسل كفيه  الل مراٍم بنية القيام من الودوم  فالكاهر آأن

 يتداخالن كام آأنَّ حتية املسجد وكفر عن الس نَّة املؤكدة والعكس . 

د َّ هذا ، وما بعده عىل التثليث يف آأعضا  الوضدو  ، ويسد تاا  ( الل مرام  )ه : ـ ول .3

  الرآأ  كام س ياأك .من ذكل

َّه م يرد هنا فيه التثليث ، و د  (مثَّ متضوا ، واس تنشق ، واس تن   )يؤخذ من  وهل :  .4 آأن

  بت يف تريه .

ده ا ىل خدار  ، وكأنَّ اجملودوع  (مثَّ متضوا  ) وهل :  .5 دخا  املا  يف الفم مدع حتريكده وجِمي هو ا 

دخا  املا  ، والت ر  َّده يسوَّى مضوضة يت اذلي هو ا  ن دا لدو بلعده ، فا  يك ، ودفعه ا ىل خار  يت آأمَّ

 اليقا  متضوا.

  وهل : ) واس تنشق ( هو جذب املا  مكلنفس ا ىل آأعىل اخلياش مي . .6

ةراجه . .7   وهل : ) واس تن  ( هو دفع املا  ون ه وا 
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ة بكٍ  واحدد َّده  .8 آأنَّ الس نَّة يف املضوضة واال س تنشا  آأن وكون مكليد الميدا ، والأرحج آأن

 يت جبعـل  نصفها لال س تنشا  ، ونصفها للوضوضة .

َّه يكدون مكليدد اليرسدى يت حبيدث  عدل آأصدبعيه عدىل آأنفده ، مثَّ يددفع املدا   ن ا اال س تنريار ، فا  آأمَّ

 ليخرجه .

حمك املضوضة والاس تنشا  فيه خالف ، فبعا آأهل العمل يعتربهام مدن  بيدل النددب ، . 9

بعدا آأهدل العدمل يدرى الوجدوب يف الاس تنشدا  وبعا آأهدل العدمل يدرى الوجدوب فدْيام ، و 

 والاس تنريار دون املضوضة يت لأنَّ ذكل ورد يف آأحاديث كثرية ، والأمر هبا رصحي . 

: ) مثَّ غسل وَجه  الل مرام ( آأنَّ الوجه لغة : ما واجه من يقابدـهل   يؤخذ من  وهل  .10

د من آأعىل مبنابت الشعر ، ومدن آأسدفل مكذل دن ، ومدن الميد ني واليسدار مكلأذندني ، و دد وحيدَّ

حصل اخلالف يف الودزعتني ، والتحذي  ، والبيداض اذلي بدني العدذار والأذن هدل يه مدن 

 وعىل هذا ، فيجب اسقيعاب الوجه ةروجًا من اخلالف . الوجه آأم ال ؟

: ) مثَّ غسل يده الميا ا ىل املرفق  الل مرام ، مثَّ اليرسى مريل ذكل ( يؤخدذ   وهل  .11

 ذا آأنَّ اليدين  ب غسلهام مع املرفقني يت لأنَّ ا ىل هنا مبعا مع للأدةل ا اةل عىل ذكل :من ه

 يف صفة الوضو  : ) وغسل ذراعيه حىت جاوز املرافق ( . مهنا حديث وائل بن جحر  .1

ا بس نٍد حسن  دـا   مهنا رواية حلديث عامثن  .2 وهو هذا احلديث ، ووصفها الصنعاين باأاَّ

 َّ ه غسل يديه ا ىل املرفقني حىت مسد  آأملدراف العضددين ( والعضدد هدو مدا بدني املرفدق : ) آأن

 والكت  .

اال جامع اذلي حاكه بعا آأهل العمل آأنَّ املرفقني داخةل  يف غسل اليددين واملدرفقني ، وهدام  .3

 العكامن 

آن يف املفصل اذلي يفصل بني اذلراع والعضد .  الناتا
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والكيفيددددددددددة سه ( املسد  هندا مطلدق  م يدذكر فيده العددد  ) مثَّ مس  برآأ  : يف  وهل  .12 53

دمُكْ  املس  ، وهو يف الآية كذكل يف  و  هللا تعاىل :  دُ وا بيُرُؤوسي اْمسم و دددد ورد يف  ، وم

 الس نَّة مس  الرآأ  عىل  الل صفام :

 الصفة الأوىل : آأن يكون مسحه واحدة يبدآأ مبقدم الدرآأ  ، ويدذهب هبدام ا ىل  فداه ، مثَّ  ( آأ ) 

 يردهام ا ىل املاكن اذلي بدآأ موه .

مس  عىل الناصية ، ومكَّل عىل العاممة ، وورد آأنَّ النيب  الصفة الثانية : ورد آأنَّ النيب  (ب)

  ، مس  عىل العاممة ، واشرتط بعا آأهدل العدمل يف املسد  عدىل العاممدة آأن وكدون حمنَّكدة

  اشرتط اال مام آأمحد آأن وكون مدارة ، وهو املشهور يف املذهب احلنبل ، وكذكل ُ ُر النسا

ومعا حمنَّكة آأي يكون يش   من العاممة ملفوف  حتت احلنك ، وآأن وكون مشددودة يصدعب 

َّده عندد مدن يدرى ذكل ال دوز املسد  عدىل العاممدة  ن عادهتا ، وكذكل ُ ُر النسا  ، وكأ حللها وا 

الَّ عند ال ورة .  وحدها ا 

ف  ، وهو آأن يضع يديه يف املا  ، مثَّ ميس  هبام عىل رآأسه عىل الصفة الثالثة : املس  اخمل ( )

 الهيئة اليت ذكرم .

اةتل  آأهل العمل يف املس  هل يكون عىل مجيع الدرآأ  آأو عدىل آأكد ه آأو يكفدر مسد   .13

بعضه فذهب جامعة  من آأهل العمل : ا ىل اال كتفدا  ببعضده ، ولكدن اةتلفدوا يف هدذا الدبعا ، 

ده بعضهم مكلربع ، و ا  الشافعر لو مس  باأصبعٍ آأجزآأ . تدده بعضهم مكلثلث  ، وحدَّ

و ا  احملد ون ، وهو املشهور يف مذهب اال مام آأمحد : آأنَّ املس  البددَّ آأن يكدون عدىل الهيئدة 

آن ، وهو القو  الص ي  ا ن شا  هللا . اليت وردم عن النيب  ذ هو املبني ملا آأمجل يف القرآ  ا 
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مودده وجددوب غسل رجهل الميا ا ىل الكعبني  الل مدرام ( يؤخدذ  : ) مثَّ  ه ـيف  ول -14 54

، فتكددددددددون  غسل الرجلني  َّ واحدٍة مهنام ا ىل الكعبني ، و د علوت آأنَّ ا ىل هنا مبعا مع 

 الكعبان داخلني يف املغسو  عىل القو  الأحص .

آن فدو   لكن اةتلفوا يف الكعبني ماهام فدذهب اعهدور : ا ىل آأنَّ الكعبدني هدام العكدامن   الناتدا

الرشاك . وذهبت الهادوية يت  ا  الصنعاين ، واحلنفية : ا ىل آأنَّ الكعب هو العكم الندا  فدو  

 ظهر القدم ، وهذا القو  ضعي  يت لأنَّ الكعب املعروف هو ما حدد به اعهور لأمور :

آن يف جوانددب املفصددل بددني القدد ( آأ )   دم لأنَّ هندداك آأدةل  ددد وردم بقسددوية العكوددني الناتددا

ام هام الكعبان ، ومن ذكل حديث النعامن بن بشري  يف صفة الصد  يف الصدالة  والسا  آأاَّ

 يت  ا  : )  فرآأيت الرجل موَّا يلز  كعبه بكعب صاحبه ( .

ىلم اْلكمْعبمدنْيي  من ذكل آأيضًا آأنَّ هللا  ا  :  (ب)
ِ
َآْرُجلمدمُكْ ا والعكدم الندا  فدو  القددم هدو  وم

 واليسوَّى كعبًا فامي اش  ر من الكم العرب .  واحد  وليس ا نان ،

َّه فرض  هو الأحص ، وا ليل  .15 اةتل  يف الرتتيب هل هو فرض  آأم تري فرض ؟ والقو  باأن

عىل ذكل آأنَّ هللا آأدخل املوسوح بني املغسولني ، ولهذا فدا نَّ القدرا ة املشدهورة والصد يحة يت 

وُدوا  ي حيث يقو  عز وجل : يه  را ة النصب يف الرجلني عطفًا عىل الأيد آمم يدنم آ ي ما اذلَّ َيم َآُّيل

َآْرُجلمد دمُكْ وم دُ وا بيُرُؤوسي اْمسم دقي وم افي رم ىلم الْوم
ِ
يممُكْ ا َآيْددي مُكْ وم لُوا ُوُجدوهم الةي فماْغسي ِىلم الصَّ

ا  ُْوُُتْ ا ذم
ِ
ىلم ا

ِ
مُكْ ا

خل الرآأ  بيدهنام ، فلدو م فعط  الأرجل عىل الأيدي ، وآأد . (6)املائدة: من الآية اْلكمْعبمنْيي 

 يكن الرتتيب مالحكًا يف ذكل ملا آأدخل املوسوح بني املغسولني .

يبقى معا الالكم يف املوالاة يه واجبدة  آأم تدري واجبدة ؟ وسدنتطر  ذلكل ا ن شدا  يف  .16

 بعا آأحاديث الوضو  الآتية ، ومكهلل التوفيق . 
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) ومسدددددددد    ددا  :  يب يف صددفة وضددو  الندد وعددن عددل بددن آأيب ملالددب  (13،13) 55

حصددي  يت بددل  سدد ناٍد  برآأسدده واحدددة ( آأةرجدده آأبددو داود ، وآأةرجدده الرتمددذي ، والنسددا  مك 

َّه آأحصل يشٍ  يف الباب .    ن   ا  الرتمذي ا 

  ا  الصنعاين : رمحه هللا تعاىل يف ورمجة آأمري املؤموني آأيب احلسن عدىل بدن آأيب ملالدب     

 .هد .  ا   من اذلكور يف آأك  الأ وا آأوَّ  من آأسمل ابن مِعي رسو  هللا 

هذا القو  ضعي  ، ولكن آأوَّ  من آأسمل مدن اذلكدور هدو  (آأو  من آأسمل من اذلكور  ) وهل : 

الَّ تبدوك ،  وعل بن آأيب ملالٍب  آأبو بكٍر  آأوَّ  من آأسمل من الغلامن ، شهد املشاهد لكهدا ا 

ودر  آأن وكدون مدّن مبوددزةل هدارون مدن  يف املدينة خليفة عنه  و ـا  لـه : ) آأمدا فاأ امه 

يوم اععة لامثن عرشة خلت من شهر ذي احلجدة سد نة  موىس ( اس تخل  يوم  تل عامثن 

 ٍس و ال ني ، واسقشهد صب  اععة مكلكوفة لس بع عرشة ليةل خلت من شهر رمضان س نة 

خالفتده آأربدع آأربعني ، ومام بعد  الل مدن رضبدٍة الشدقر ابدن ملجدـم هل و يدل تدري ذكل ، و 

َّفدت يف صدفاته  وبيدان آأحدواهل كتدب  مجَّدة ، واسد توفينا  س نني وس بعة آأشهر وآأَيم ، و دد آأل

 شطرًا صاحلًا من ذكل يف الروضة الندية رشح الت فة العلوية . 

َّده   وهل : ) يف صفة وضو  النيب      ( هذه  طعة  من حديث فامي يتعلق مبس  الدرآأ  ، وآأن

 واحدة . 

و د اةتل  العلام  يف ذكل ، فقا   وم  بقريليث مسحه كام يثلدث ) ين رمحه هللا :  و  الصنعا

 .هد .  ا ( تريه من الأعضا  

ن م      ذا تعارض النَّصان وجب علينا آأن ننكر يف اعع بيهنام ، فا ن آأمكن مجعنا ، وا  وآأ و  : ا 

 : ميكن رجعنا ا ىل الرتجي  ، والأمر هنا ميكن آأن يكون فيه احامتالم 
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الددددددددرواَيم  اال حددامت  الأو  : احددامت  تصدد ي  روايددة التثليددث ، فيجوددع بيهنددا وبددني     

اكن ميسددد  ) :  الآك ، وهو متفق  عليه باأنَّ النديب  املشهورة كحديث عبد هللا بن زيد 

 وآأك  ما يعول   (آأحيااًن  الاًث 

 عليه هو مس  الرآأ  مرًة واحدة .

ا الاحامت  الثاين : فه     و تضعي  رواية العدد يت آأي املسد   دالاًث للدرآأ   فدرتحج الروايدة آأمَّ

مكملس  مرًة واحدة لورودها يف الص يحني ، وهذا هو القو  الص ي  ، فالعول عىل املشدهور 

، وورك ما يكون فيه ضع  آأو روايته شاذة ، وخمالفة ، ومن انحيٍة آأةرى ، فا نَّ املس  رشع 

 ، و د  بت املس  مرًة واحدة  بواًت المزيد عليه .  للتخفي  ، فاليلزم تثليثه اكلغسل

الاحامت  الثالث : حيعل آأن يقا  : آأنَّ من  دا  مكلتثليدث فقدد اعتدرب املسدحة الأوىل الديت     

يبدآأ فْيا من مقدم الرآأ  ا ىل القفا واحدة ، واعتدرب الرجدوع ا ىل املقددم مدرة واحددة ، واعتدرب 

الَّ آأنَّ القو  الص ي  اذلي  ب العول عليه املس  للأذنني وهام من الرآأ  اثلث ة يت حيعل هذا ا 

 .  هو ما ورد يف حديث عبد هللا بن زيد 

وعن عبد هللا بن زيدد بدن عدايض ر  هللا عدهنام يف صدفة الوضدو   دا  : ) مسد   (32،4)

 برآأسه ، فاأ بل بيديه وآأدبر ( متفق  عليه . رسو  هللا 

رآأسه حىت ذهب هبام ا ىل  فاه مثَّ ردهام ا ىل املاكن اذلي بدآأ موده  مبقدم  بدآأ  )ويف لفظٍ هلام : 

. ) 

مدن بدّن مدازن بدن  هو عبد هللا بن زيد بدن عدايض الأنصداري املدازين ورمجة الصحايب :     

اب ، وشداركه وحيشد يت و تدل عبدد هللا  النَّجار يت شهد آأحدًا ، وهو اذلي  تل مس يلوة الكذَّ

ة س نة  الٍل وس تني  ، وهو تري عبد هللا بن زيد بدن عبدد ربده اذلي يداأك حديثده يف يوم احلرَّ

 الأذان ، و د تلف فيه بعا آأ ة احلديث ، فَّلا نهبنا عليه . 
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آأن يكددددددددون : ) فاأ بل بيديه وآأدبر ( اال  با  واال دمكر آأمدران نسدبيان ، فيصد    وهل      57

مكلنسدددددددددد بة  ال دمكر اال  بددا  واال دمكر مكلنسدد بة ا ىل الددرآأ  ، ويصدد  آأن يكددون اال  بددا  وا

 لليدين ، فالدرواية الأوىل اليت هدر : 

َّوده  دوهل  بددآأ مبقددم  : ) ) فاأ بل بيديه وآأدبر ( فْيا يش   من اال جام  يت لكن هذا اال جدام  بي

رآأسه حىت ذهب هبام ا ىل  فاه ، مثَّ ردهام ا ىل املداكن اذلي بددآأ موده ( فتبدني هبدذه الروايدة آأنَّ 

َّده مكلنسد بة لليددين ا بدااًل ، ومكلنسد بة للدرآأ  ،  املراد مكال دمكر والا با  آأو عكسهام املراد به آأن

ادمكرًا ، وهبذا يتض  عىل آأنَّ اال  با  واال دمكر املقصود به مكلنسد بة لليددين ، فهدذه الروايدة يه 

َّده  الرواية الص يحة الرصحية ، وكذكل حديث املقدام بن معدي كدرب  َّدا بلد  مسد    آأن مل

فيه عىل مقدم رآأسه فاأمرهام حىت بل  القفا ، مثَّ ردهام ا ىل املاكن اذلي بدآأ موه رآأسه : ) وضع ك 

 هد ..  ا (ويه عبارة  واحضة يف املراد  ) ا  الصنعاين :  . (

وعن عبد هللا بن معرٍو ر  هللا عهنام يف صفة الوضو  يت  ا  : ) مثَّ مسد  برآأسده  (33،5)

  هبام ظاهر آأذنيه ( آأةرجه آأبدو داود ، والنسدا  وآأدخل آأصبعيه الس باحتني يف آأذنيه ، ومس

 وحصحه ابن ةزمية . 

هو آأبو عبد الرمحن آأو آأبو محمد عبد هللا بن معدرو بدن العداٌّ بدن وائدل ورمجة الصحايب :     

واكن آأبوه  يف كعب بن لؤي  آأسمل عبد هللا  بل آأبيه  يلتقر مع النيب  السهور القريش 

واكن عبد هللا حافكًا يت عاملًا يت عابدًا ، واكنت وفاته سد نة  دالل آأكرب موه بثالل عرشة س نة 

وس تني ، و يل س بعني ،و يل تري ذكل واةتل  يف موضع وفاته ، فقيل مبكة آأو الطدائ  آأو 

 مبرص آأو تري ذكل . 

َّده ميسد  مكملدن آأذنيده بسد باحتيه ،      يف هذا احلديث بيان مسد  الأذندني بعدد الدرآأ  ، وآأن

هباميدده ، وصددفته آأن يدددخل آأملددراف السدد باحتني يف الأذنددني ، و عددل وميسدد  ظدداهر آأذنيدد ه مك 
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يه السدددد بابة  هباميه عىل ظاهر آأذنيـه  فميس  هبام ، واملس  هبذا مدرة واحددة ، والسد باحة  ا 

بفضل الرآأ   مسيت س باحة يت لأاا يشار هبدا عندد القسدبي  ، وهدل يصد  مسد  الأذندني 

. 

ذا اعتربم من الر      َّه يص  مس هام ببلدل اليددين اذلي بقدر بعدد فعىل هذا احلديث ا  ن آأ  فا 

 وط آأن ياأخذ هلام ماً  جديدًا ، ومكهلل التوفيق . درآأ  ، والأحدمس  ال

ذا اسددقيقظ آأحدددُك مددن نومدده  }:   ددا  :  ددا  رسددو  هللا  وعددن آأيب هريددرة  (34،6)    ا 

 متفق  عليه ..  {فليس تن   الاًث ، فا نَّ الش يطان يبيت عىل خيشومه 

 ؤخذ من احلديث :ي

دليل عىل آأنَّ من  ام من نومه ماأمور  مكالس تنريار  الاًث ، والعةل يف ذكل آأنَّ الش يطان يبيت  .1

عىل خيشوم الانسان ليتوصل موه ا ىل  لبه ، ويف الأمر مكالس تنريار عند القيام من الندوم دفدع  

 ل ر الش يطان وختل   موه .

نسان سوا  اكن يف ليٍل آأو ادار ؟ الكداهر هدو هل املقصود بذكل    نوم حصل من اال   .2

 ذكل لأنَّ النوم يذهب اال حسا  سواً  اكن يف الليل آأو يف الهنار .

 {فدا نَّ آأحددُك اليددري آأيدن مكتدت يدده  }احتج من يدرى تقييدد ذكل بندوم الليدل بروايدة :  .3

َّام وكون يف الليل ، وآأجيب باأنَّ هذا ةر  خمر  الغالب . ن  والبيتوتة ا 

 الكاهر من الأمر الوجوب ، وهل الوجوب عند الوضو  آأو عند القيام من النوم . .4

هدذه اعدةل مجدةل تعليليدة يت لأنَّ الفدا   {فا نَّ الش يطان يبيت عىل خيشومه  }:  يف  وهل  .5

َّدام هدو  ن فا  التعليل ، واعةل بعددها تعليليدة ، وهدذا التعليدل دا   عدىل الأمدر مكالسد تنريار ، وا 

آاثر الش يطان ، ومكهلل التوفيق . ختل     من آ

ذا اسقيقظ آأحدُك من نومه ، فال يغوس يده يف اال ان  حدىت يغسدلها  }:  وعنه  (35،7)   ا 

َّه اليدري آأين مكتت يده  ن  متفق  عليه ، وهذا لفظ مسمل . { الاًث فا 
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 يؤخذ من هذا احلديث : 

يغسدددددددددددلهام  الَّ بعددد آأن الهنددير عددن  ددس اليددد يف الاان  بعددد الاسددقيقاظ مددن النددو  .1 م ا 

  الاًث . 

آأمر  بغسل اليدين ، وهام الكفان ، والأمر هنا للوجوب ،  {حىت يغسلها  الاًث } :   وهل  .2

َّده للوجدوب هدذا هدو الكداهر يت لوجدود الأمدر مدن الشدارع ، وعددم  و يل للندب ، والقو  باأن

 الصارف لهذا الأمر .

َّه اليدري  }:  يؤخذ من   وهل  .3 ن نَّ وما بعددها يت هدذه مجدةل تعليليدة يت  {آأين مكتت يده فا  ا 

 لأنَّ الفا  فا  التعليل ، واعةل بعدها تعليلية .

ِيدل  -4 دا عل َّدام هدو للشدك ، فلوَّ ن ذهب  وم  ا ىل آأنَّ الأمر للندب ، و الوا : آأنَّ الأمر مكلغسدل ا 

 .لأصل الطهارة  باأمٍر  يقتيض الشك ، والشك اليقتيض الوجوب يف هذا احلمك اس تصحامكً 

ن اكن مبنيًا عىل الشدك ، فدا نَّ الوجدوب لأمدر الشدارع لديس       لنا آأنَّ الأمر من الشارع وا 

لوجود الشك ، مثَّ آأنَّ للشدارع آأن يداأمر آأمدرًا ا  ابيدًا بغسدل اليدد عندد القيدام مدن الندوم دفعدًا 

 . {فا نَّ آأحدُك اليدري آأين مكتت يده  }:  لالحامت  الوارد يف  وهل 

آأسد ب  الوضدو  ، وخلدل بدني  }:   ا   ا  رسدو  هللا  وعن لقيف بن صربة  (36،8)   

الَّ آأن وكون صا ًا  آأةرجه الأربعة وحصحه ابن ةزميدة . ولأيب  {الأصابع ، ومكل  يف الاسنشا  ا 

ذا توضاأم  ضوا  }داود يف رواية :   .  {ا 

امر ) ابن صربة ( بفت  الصاد املهوةل لقيف بفت  الالم وكرس القاف ابن عورمجة الصحايب :     

 وكرس املوحدة كنيته آأبو رزين كام  ا  ابن عبد الرب حصايب مشهور  عداده يف آأهل الطائ  .   

 يؤخذ من هذا احلديث مسائل : 
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الرتغيددب فيدده  كددامهل واسددقيعاب الأعضددا  الواجبددة ، و ددد ورد  .1 اسدد باغ الوضددو  يت آأي ا 

ويرفدددددع بددددده آأال آأنبئمك مبا مي و هللا به اخلطاَي ،  }:  وهل ، وورتيب الثواب العكمي عليه بق

  دددددددددددددددددددالوا بدددددددددددددددددددىل َي رسدددددددددددددددددددو   دددددددددددددددددددا  :  { ،ا رجدددددددددددددددددددام 

س باغ الوضو  عىل املداكره ، وكد ة اخلطدا ا ىل املسداجد ، وانتكدار الصدالة بعدد الصدالة ،  } ا 

س باغ الوضو  يف السربام  }رواه مسمل ، ويف رواية :  {فذلمك الرمكط   . {ا 

ذا  {وخلل بني الأصابع  }:  ه ـيف  ول .2 َّدها ا  ن دليل  عىل آأنَّ التخليل بني الأصـابع واجب  يت لأ

ليده املدا  ، فدَّلكل اكن التخليدل بدني الأصدابع  م ختلل فسيبقى ما بني الأصدابع الأربدع اليصدل ا 

 واجب  لهذا الأمر ، وحلصو  املقتيض .

املبالغدة يف الاس تنشدا  ، وذكل  مرشوعية {ومكل  يف الاس تنشا   }:  يؤخذ من  وهل  .3

رادة الانسان  آأنَّ اخلياش مي مفتوحة  دا ًا ، ولكواا مفتوحة فا نَّ الغبار يدخل يف الأن  من تري ا 

، وحيصل التلويث بداخل اخلياش مي يت ذلكل آأمر مكالس تنشا  عند الوضدو  ، وهدو بداأن ياأخدذ 

فعده مكلدنَّفس ليخدر  وهدو الاسد تنريار ، املتوضاأ ما ًا فيدخهل يف آأنفده بواسدطة الدنَّفس ، مثَّ يد

الَّ بذكل وهدل الاس تنشدا  واجدب آأو مسد ت ب ؟ القدو  مكلوجدوب هدو  والتنقِر اخلياش مي ا 

 الأحص يف نكري لوجود الأمر بذكل .

الَّ آأن وكدون صدا ًا  }:  ه ـيف  ول .4  َّده التسد ت ب املبالغدة يف الاس تنشدا  للصدامئ يت  {ا  آأن

ا ىل حلقه فيفطره آأو  لب هل الشك يف صيامه ، فَّلكل اير عن لكونه رىش من دةو  املا  

 املبالغة يف الاس تنشا  حا  الصوم ، ومكهلل التوفيق .

آأةرجدده  {اكن رلددل حليتدده يف الوضددو   }:  آأنَّ الندديب  وعددن عددامثن بددن عفددان  (37،9) 

 الرتمذي وحصحه ابن ةزمية .
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الأمدددددددددددوي  آأبدو عبدد هللا عدامثن بدن عفدان عامثن بن عفان : هو ورمجة آأمري املؤموني :     

احلبشدددددددددددة آأسدمل يف آأو  اال سدالم ، وهداجر ا ىل  آأحد اخللفا  ، وآأحد العرشدة القريش 

 .هد .  الهجرتني ا

َّده لدو هداجر  درتني ا ىل  (هاجر ا ىل احلبشدة الهجدرتني  ) لت :  وهل      ن هدذا فيده نكدر يت لأ

هداجروا سد نة  دٍس مدن  اب النديب احلبشة لاكن هل  الل  ر ، واملعروف آأنَّ بعا آأحص

َّا  يل هلم آأنَّ  ريشًا اتبعدوا رسدو  هللا  دا وصدلوا  البعثة ا ىل احلبشة ، وعادوا س نة س بعٍ مل فلوَّ

ا ىل مكة ، وجدوا العداوة والأذية عىل آأشدها ، فرجع بعضدهم ، وبقدر الدبعا واكن ممدن بقدر 

واذلي يكهدر آأنَّ عدامثن  عددد  عبد هللا بن مسعود وآأبو سلوة وزو  سودة بنت زمعة ، و 

الَّ سد نة سد بعٍ مدن الهجدرة  ذ آأنَّ اذلين عادوا ا ىل احلبشة م ميكهنم اجملدر  مهندا ا  ممن اكن بقر يت ا 

ْ بفت  ةيرب آأم بقددوم جعفدر ، وعدامثن  عند فت  ةيرب حىت  ا  النيب  ال آأدري باأُّيام آأان آرُسم

 .قون اثلث اخللفا   تهل اخلوار  علْيم من هللا ما يس ت 

جه باأِمي لكثوم ا     َّا توفيت زوَّ  .هد .   ا  الصنعاين : ووزو  بنيت النيب  ر ية آأواًل ، مثَّ مل

اسد تخل  يف آأو  يدوٍم مدن  ) ا  الصنعاين رمحده هللا :  . لت : وذلكل مِسير ذو النورين     

احلدرام سد نة  احملرم س نة آأربعٍ وعرشين ، و تل يوم اععة يف لامثن عرشة خلت من ذي احلجدة

 .  (  ٍس و ال ني ، ودفن ليةل السبت مكلبقيع ، ومعره ا نتان ومثانون س نة ، و يل تري ذكل

ذا   وهل     : ) اكن رلل حليته يف الوضو  ( ختليل الل يدة سد نَّة  مدن السدنن ، ومكلأةد  ا 

وآأنَّ  اكنت كثيفة ، ويف وجوب ذكل خالف ، واذلي يدرتحج يل آأنَّ ختليدل الأصدابع واجدب  ،

ا الأصدابع فالبدد  ختليل الل ية س نَّة ، والفر  آأنَّ الل ية  د وكتفر مبا يس يل عىل ظاهرها يت آأمَّ

ذا م حيصل ختليل للأصابع ، وهللا تعاىل آأعمل .  َّه يتبنيَّ باأنَّ الوضو  بطل ا  ن الَّ فا   من ختليلها ، وا 
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نَّ النديب  وعن عبدد هللا بدن زيدد  (38،10) 62 وعددل يدددكل يث مدِدٍ ، آأىت بثلد  دا  : ) ا 

 ذراعيه( آأةرجه آأمحد ، وحصحه ابن ةزمية .

 عبد هللا بن زيد بن عدايض الأنصداري املدازين آأبدو محمدد حصدايب شدهري ورمجة الصحايب :     

َّه هو اذلي  تل مس يلوة الكذاب واسقشدهد مكحلدرة سد نة ،  روى صفة الوضو  وتريه ن ويقا  ا 

 دا  الشد يخ آأمحدد النَّجودر حفكده  3342التقريب رمق  ه اعاعة كام يفـ الٍل وس تني روى ل

ه آأمل عامرة الأنصارية  )هللا :   . ( آأمَّ

دة مدا يرويده      َّام بن جني  يت  دا  عنده ابدن عددي : عامَّ  ا  عنه ابن عدي يف الاكمل : فيه مت

ايدة اليتابعه الثقام عليه يت  ا  احملقق الش يخ محمد صب ر حالَّ   وعدزاه الدرازي يف نصدب الر 

ا ىل الطرباين  لت املعروف آأنَّ نصب الراية يف ختدر  آأحاديدث الهدايدة للزيلعدر ،  25/  1 

الَّ آأن يكون للرازي كتاب  يسوَّى هبذا الامس م آأعرفه ، في عل وهللا آأعمل .   وليس للرازي ا 

وفيده خدالف ،  دن  دا   )يس تد  هبذا احلديث عىل مرشوعية ا كل يت  ا  الصنعاين :  .1

جوبه اس تد  هبذا ، ومن  ا  ال ب  ا  : لأنَّ املاأمور يف الآيدة الغسدل ولديس ا كل مدن بو 

 هد .  ا (مسوـاه 

ذا صبَّ املا  عىل آأعضائه بدون دكل م يكدن      َّه ا   لت : بل ا كل من مسوَّى الغسل يت لأن

الَّ بيشٍ  من ا كل اذلي يسوَّى به غساًل .  غساًل ا 

آأيضدًا : مرشدوعية الوضدو  بثلديث مدد ، واملدد ملدئ كفدر اال نسدان يؤخذ من هذا احلديث  .2

نَّ ما ميلئ كفر الانسان املعتد  يف زمن النيب  لعهل ميلأ كفر اال نسدان  املعتد  ، مثَّ آأ و  : ا 

 انس مي يف زمونا .

ا  و  .3 هد فدذكل مبدّن  عدىل اخلدالف بدني .  ا (املد رملالن آأو رملل  و لث  )الصنعاين :  آأمَّ

فية من َجة يت واعهدور يتقددام مداكل  ، وتبعده عدىل ذكل الشدافعر ، وآأمحدد يت مدن َجدة احلن 

 آأةرى .
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ومددن معهددم يت  فاأبو حويفة يقو  : املد رملالن مكلعرايق يت ومداكل  ، والشدافعر ، وآأمحدد ،     

و لددددددددددث ،  م  علدون الصداع  سدة آأرملدا   اَّ يقولون : املد رملل  و لث فقف ، ولهدذا فدا 

َّدا اَّ هدارون الرشد يد ومعده آأبدو يوسد  ، و عدت واحلنفية  علو ن الصداع مثانيدة آأرملداٍ  ، ومل

املناظرة بني آأيب يوس  ، وماكل  يف هذه املساأةل ، فقا  ماكل  : مق َي فالن فاأتّن بصـاع جدك 

تيك ، فاجععت رم فاكنت  سة آأرملا  و لث  ، ومق َي فالن فاأتّن بصاع جدَّ آصع  ، فقِدي عنده آ

الَّ مك تصداد يف غسدل الأعضدا  ، وعىل هذا فا   َّه  وز الوضو  بثلديث مدِدٍ ، واليكدون كدذكل ا  ن

 شديد .

َّده يؤخدذ مدن احلدديث الا تصداد يف مدا  الوضدو  ، وعددم الارساف فيده ، وهدل  .4 ن لهذا فا 

الارساف يف املا  يعد من كراهة التودزيه آأو من كراهة الت ر   كأنَّ الصنعاين مييل ا ىل الت در  

َّه  زئ ، فقد آأرسف في رم  )ا  : حيث  ـ ن هد واذلي يكهر .  ا ( ن جاوز ما  ا  الشارع  ا 

َّده لديس هنداك دليدل   ن يل آأنَّ اال رساف يف املا  الأ رب فيه كراهة التوددزيه الكراهدة الت در  يت لأ

 يععد عليه يف الت در   ومكهلل التوفيق . 

َّه رآأى النيب  وعنه  (39،11)    لأذنيده مداً  تدري املدا  اذلي آأخدذه لرآأسده (  ياأخذ : ) آأن

آأةرجه البْيقر ، وهو عند مسمٍل من هذا الوجه بلفظ : ) ومس  برآأسه مباٍ  تري فضل يديه ( 

 وهو احملفوظ . 

َّه ذكر املصن  يف التلخي  عن ابن د يق العيد  ) ا  اال مام الصنعاين رمحه هللا :      وذكل آأن

آه يف الرواية  َّه احملفوظ . و ا  املصن  آأيضًا : آأنَّ اذلي رآ ن هو هبذا اللفظ اذلي  ا  املصن  : ا 

َّه آأةرجه مسمل   َّه اذلي يف حصي  ابن حبان  ويف رواية الرتمذي ، وم يذكر يف التلخي  آأن ن : ا 

ذا اكن كذكل فاأخذ ماٍ  جديٍد للرآأ  هو آأمر  البدَّ موده ، وهدو اذلي  ، والرآأيناه يف مسمل يت وا 

َّده يؤخدذ للأذندني دلت عليه الأح اديث وحديث البْيقر هذا هو دليل آأمحد ، والشدافعر يف آأن
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َّه  يذكر آأحد  آأن َّده م  ما  جديد ، وهو دليل ظاهر وتكل الأحاديث اليت سلفت تاية ما فْيا آأن

  هد  ..  ا (آأخذ ماً  جديدًا ، وعدم اذلكر ليس دلياًل عىل عدم الفعل 

نَّ حديث الأذانن من     ن اكن يف آأسانيده مقا   وآأ و  : ا  َّه حديث  حصي  ، وا  الرآأ  عىل آأن

الَّ آأنَّ ك ة ملر ه يشدل بعضها بعضًا ، وهذا دا   عىل آأنَّ الأذنني متسد  مبدا  كام  ا  الصنعاين يت ا 

 فضل عن الرآأ  . 

َّه  د ورد آأخذ     ن ا الرآأ  فلكونه عضو  مس تقل ، فالبدَّ من آأخذ ماٍ  جديد هل ، وذلكل فا   آأمَّ

َّه ا ن اكن  دد فضدل بلدل  يف اليددين بعدد  ما ًا تري فضل يديه ، و وع بني هذه الأحاديث يت آأن

ذا م يفضل بلل  ، واكنت اليدان انشفتني ، فال  ،مس  الرآأ  اكتفر مكملس  بذكل البلل  ا ا  آأمَّ

 بدَّ من جتديد املا  مبس  الأذنني ، وهذا اعع متجه فامي آأرى ، ومكهلل التوفيق.

نَّ آأميت ياأتون يدوم القيامدة  }يقو  :   ا  مسعت رسو  هللا  وعن آأيب هريرة  (40،12) ا 

متفدق  عليده ،  {غرًا حمجلني مدن آأثدر الوضدو  ،  دن اسد تطاع مدومك آأن يطيدل غرتده فليفعدل 

 واللفظ ملسمل . 

  ن اس تطاع مدومك آأن يطيدل غرتده } د ذكر احملققون من آأهل احلديث آأنَّ مجةل : : آأ و      

وعىل هذا ، فا نَّ اعةل ليست  يف آآةر احلديث مدرجة ، وليست من الكم النيب  {فليفعل 

ا مو وفة عىل الصحايب .  مرفوعًة ا ىل النيب   عىل الص ي   بل الص ي  آأاَّ

ا  وهل      نَّ آأميت ياأتون يوم القيامة غرًا حمجلني  }:  آأمَّ فهدذا اثبدت مدن آأحاديدث ، و دد  {ا 

:  ي  تعرف آأمتك َي رسو  هللا من بني سائر الأمم يوم القيامة ؟ فقا  النيب ك   يل للنيب 

 دالوا : بدىل َي  {آأرآأيُت لو آأنَّ لأحدُك ةياًل غرًا حمجةل بني ةيٍل بلق وةيٍل دم يت آأفال يعرفها  }

نَّ آأميت ياأتون يوم القيامة غرًا حمجلني من آأثر الوضو   }:  رسو  هللا ، فقا    الغدرة : يه{ ا 

 البياض يف وجه الفر  . 
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 الت جيل : هو البياض يف اليدين والرجلني . 

لهدددذه الأمدددة ما حيصل لأمته من البياض اذلي  عهل هللا س بحانه وتعاىل  ش بَّه النيب  .1

يوم القيـامة   وامًك آأو من مقدمة الثواب عدىل هدذه الطهدارة يت جعدل ذكل عالمدًة هلدم مدن بدني 

ا تنوُّيًا بفضل آأمة محمٍد صلوام هللا وسالمه عليه عىل سائر الأمم تريم سائر الأمم يت يعزيون هب

.  

مرْشمْع يف رآأسده ، وآأن يغسدل املتوضدئ  .2 ل املتوضئ وَجه وي مْغسي َّه يرُْشمع آأن ي آأخذ من هذا آأن

ن زاد  دع يف سدا يه ، وا  مرْشم يديه ويمرْشع يف عضديه ،  ويرُْشمْع آأن يغسل رجليه ا ىل الكعبني وي

ومعل به ، وكدذكل مدا  ا ىل املنكبني يعترب س نة مس ت بة يت كام فهوه آأبو هريرة  رفقنيعىل امل

فو  الكعبني ا ىل الركبة يت وبعدا آأهدل العدمل يندازع يف ذكل ، والقدو  مبفهدوم الصدحايب وفقهده 

َّه مدن مكب الاسد ت باب ، ولديس مدن  للحديث اذلي رواه لعهل هو الأ رب ا ىل الصواب يت لأن

 هلل التوفيق .  مكب الوجوب ، ومك

يعجبدده التددمين يف تددنعهل ،  وعددن عائشددة ر  هللا عهنددا  الددت : ) اكن الندديب  (41،13)

 وورجلهلي وملهوره ، ويف شاأنه لكه ( متفق  عليه . 

ليه .  َّه يفضهل ، ويكون آأجعب ، وآأحبَّ ا   يعجبه : آأي آأن

 ذكل . التمين : هو البدؤ مكلميني يت سواً  اكن يف اليد آأو الرجل آأو تري

 يف تنعهل : آأي يف لبس نعهل .

 ورجهل : آأي ورجيل رآأسه آأو متش يطه . 

 ملهوره : يعم الوضو  ، والغسل .

 يف شاأنه لكه : مجيع آأمره . 

 يؤخذ من هذا احلديث :
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ينبغددددددددر آأن  اسدد ت باب البدددا ة مكلميددني يت سددواً  اكن يف الطهددارة اكلوضددو  آأوالُغْسددل يت  .1

ويف  الندديب  ا آأو الرجل الميا ، و دد جدا  يف صدفة غُْسدلي يبدآأ مكلشق الأمين آأو اليد المي

نعت الُغْسلي لغريه يت آأن يبدآأ مكلشق الأمين ، مثَّ الشق الأيرس ، وهذه مواس بة جميئه مكحلديث 

 يف مكب الوضو  . 

يف تنعهل ( آأي يف لبس نعدهل يت بداأن يبددآأ بلدبس الميدني ، وكدذكل  ) ولها ر  هللا عهنا :  .2

دخا  اليد الميا آأو الرجل الميا . آأيضًا لبس   القوي  ، والرسوا  ، والفويةل يبدآأ فْيا مك 

 ولها ر  هللا عهنا : ) وورجهل ( املقصود ورجيل شدعر رآأسده ، وهدو ترسدحيه ، وكدذكل  .3

هور  ذا حلق يبدآأ مكلشق الأمين ، و د تقدم ذكر ذكل يف الطل ترسحيه مكملشف ، وكذكل احللق ا 

 . 

 هللا عهنا : ) ويف شاأنه لكه ( يعم مجيع الأمور ، وهذا من العدام اذلي يدراد بده  ولها ر  .4

اخلصوٌّ ، واملقصود مكلشاأن : يعّن  َّ ما اكن من مكب الاكرام ، و د ورد من ذكل البدا ة 

مكلميني يف دةو  املسجد ، ودةو  ا ار ، واخلرو  من امحلام ، والبددا ة مكليسدار يف دةدو  

و  من املسجد يت كدذكل آأيضدًا املنداوةل ، ورد فْيدا حدديث يف كتداب الأدب مدن امحلام واخلر 

ذا تناو  ينبغر آأن يكون كذكل آأيضًا  ذا انو  ينبغر آأن يكون ذكل بميينه ، وا  سنن آأيب داود فا 

  . 

ذا توضدداأمت فابدددآأوا مبيددامومك  }:    ددا  :  ددا  رسددو  هللا وعددن آأيب هريددرة  (42،14)  {ا 

 حه ابن ةزمية . آأةرجه الأربعة ، وحص

 : يؤخذ من هذا احلديث

ذا غسدل رجليده بدد   .1 سنية البد  مكلميني يف الوضو  ، فا ذا غسل يديده بددآأ بيدده الميدا وا 

ا املرشوعية فهير مكتفدا  يت لكدن هدل يسد تفاد مدن هدذا احلدديث اذلي هدو  برجهل الميا يت فاأمَّ

َّده آأمدر  ، والأمدر يقتيضد ن  الوجدوب ذهدب اعهدور ا ىل حصي   هل يسد تفاد موده الوجدوب يت لأ
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الس نَّة ، فقدد  الَّ الهادويددة ، فددامي آأعددمل ، و ددد بيَّنددت ذكل  املرشددوعية ، وم يقددل مكلوجددوب ا 

ددل يددده الميددا ا ىل املرفددق ،  ورد عددن الندديب  َّدده غمسم واليرسددددددددى يف تعلميدده الوضددو  يت آأن

َّه من السدنن مريل ذكل ، وغسل رجهل ا ىل الكعبني ، واليرسى مريل ذكل يت لكوَّه محمو   ع ىل آأن

بطدا  الوضدو   م اليرسى ، ويف ا  َّه حيول عىل تاأ مي من  دَّ ن ن  ا  آأحد  مكلوجوب فا  املؤكدة ، وا 

 بذكل نكر . 

يؤخذ من احلديث مرشوعية املوالاة  ، واخلالف فْيا جاٍر آأيضًا ، وياأك الالكم عىل ذكل  .2

 يف حديث صاحب اللوعة .

يب ، وهو ركن  من آأراكن الوضو  عىل الأحص ، وآأحسدن يؤخذ من احلديث مرشوعية الرتت  .3

مايس تد  به عليه آأنَّ هللا عز وجل حيامن ذكر الوضو  جعل املوسدوح بدني املغسدولني ، فدد َّ 

ذكل عىل الوجوب فاملوسوح هو الرآأ  ، وكونه آأدخهل بني اليدين والرجلني وهام مغسدوالن يت 

وضو  ، وبذكل  ا  الامام آأمحد رمحده هللا ، ومكهلل د َّ ذكل عىل آأنَّ الرتتيب ركن  من آأراكن ال

 التوفيق . 

 

: ) توضدداأ  سدد  بناصدديته  وعددىل العاممددة  آأنَّ الندديب  وعددن املغددرية بددن شددعبة ( 43،15)

 واخلفني ( آأةرجه مسمل . 

  ا  اال مام الصنعاين رمحه هللا : املغرية بن شعبة الثقفر  بضم املمي ، فعني  ورمجة الصحايب :     

يف السد نة  )معجوة مكسورة ، فيا   ورا  يت يكاَّ آأمك عبد هللا آأو آأمك عيىس آأسمل عام اخلندد  

و دم ااجرًا ، وآأو  مشاهده احلديبية ، وفاتده سد نة ( اخلامسة كام  ا  الشيدخ آأمحد النَّجور 

 .   سني من الهجرة مكلكوفة ، واكن عاماًل علْيا من  بل معاوية 
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، و د يكدون  بل صالة الفجر لقضا  احلاجة  خمترص  من حديثه الطويل ، وةرو  النيب 

َّه حـديث  مس تقل .   آأن

 : )  س  بناصيته ( الناصية يه مقدم الرآأ  .  وهل  .2

ل  عىل عدم جواز الا تصار عىل مسد  الناصدية يت يعدّن يف احلديث دلي ) ا  الصنعاين :  .3

ىل ذكل ذهب زيد بن عل  وآأبو حويفة ا ىل جواز املس  عىل  بدون التييل عىل العاممة ، وا 

َّه ا ت الناصية وحدها ، و ا  ابن القمي م يص  عنه  ا درص عىل مس  بعديف حديث واحد آأن

ذا مس  بناصيته مك  . هد.  ا (رية هذا ـلعاممة كام يف حديث املغل عىل اـرآأسه البتـة لكن ا 

 لت : ومذهب الشافعر يف مس  الرآأ  جواز الاكتفا  مكملس  عىل بعضه ولو اكن  لياًل     

َّه يلزم من  وهل هذا موافقة زيد بن عل ، وآأيب حويفدة يت مثَّ  دا  الصدنعاين :  ن  )، وعىل هذا فا 

ا الا تصار عىل العاممة مكملس   فمل ي نه وآأمَّ اكن ميسد  عدىل  قل به اعهور ، و ا  ابن القمي ا 

 .هد .  ا (رآأسه اترة  وعىل العاممة اترة ، وعىل الناصية والعاممة اترة 

ِيهدا      ذا اكن يف حل َّه  وز املس  عدىل العاممدة وحددها يت ا  واذلي يكهر : آأنَّ القو  الص ي  آأن

 ن وكون حمنكة ، ويقيسون علْيا وربطها مشقة ، ويشرتط احلنابةل يف جواز مس ها يت آأ 

  ر النسا  ، ومكهلل التوفيق .  

 }:   دا    وعن جابر بن عبد هللا ر  هللا تعاىل عهنام يف صفة ِاي النديب (44،16)   

 آأةرجه النسا  هكذا بلفظ الأمر ، وهو عند مسمل بلفظ اخلرب .  {ابدآأوا مبا بدآأ هللا به 

جابر بن عبد هللا  : هو آأبو عبد هللا جابر بدن عبدد هللا  )اين :  ا  الصنعورمجة الصحايب     

دلور مدن مشداهري الصدحابة يت  ذكدر  بن معدر بدن حدرام مكحلدا  والدرا  املهولتدني الأنصداري السل

َّه شهد بدرًا ، واكن ينقل املا  يومئٍذ ، مثَّ شهد بعدها مع النيب  مثاين عرشة غزوة  البخاري آأن
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انكدددر سدددري  وك َّ برصه يف آآةر معره يت تويف س نة آأربعٍ آأو س بعٍ آأو مثاٍن وتسعني مكملدينة ) 

آةدر مدن مدام مكملديندة مدن  194/  3 ) آأعالم النبال   ( ومعره آأربع وتسعون س نة ، وهو آ

 .      هد.  ا (الصحابة 

آأةرجه مسمل ، وتريه ، وكونه ورد بصفة الأمر يت آأي ابدآأوا آأنُت َي ملكفدني  احلديث حصي     

هللا به ، ومقتىض ذكل آأن نبدآأ مبا  دم هللا عز وجل يف اذلكدر ، فوبددآأ بده يف الفعدل ،  مبا بدآأ 

ذكر هذا احلديث حني بدآأ مكلصفا يت لأنَّ هللا س بحانه وتعاىل بدآأ مكلصفا يف  وهل جلَّ  والنيب 

ي  وعال :   ائيري اهَّ عم ْن شم ةم مي ْروم الْوم فما وم نَّ الصَّ
ِ
م الصفا عىل املروة  (158)البقرة: من الآية ا فقدَّ

دا مقدمدة  عدىل املدروة ، وكدذكل البدد  مبدا بددآأ هللا بده يف  ، وتقدميها مؤذن  مكالهدامتم هبدا ، وآأاَّ

سدل اليددين ، مثَّ مسد  الوضو  ، فاهلل س بحانه وتعاىل بددآأ يف الوضدو  بغسدل الوجده ، مثَّ غ 

 .الرآأ  ، مثَّ غسل الرجلني 

در      م هللا ، وندؤةر مدا آأةَّ وعىل هذا فا نَّ الرتتيب يف الوضو  فدرض  يت آأي بداأن نقددم مدا  ددَّ

وهذا هو القو  الص ي  ا ن شا  هللا و د ذكر الصنعاين رمحه هللا آأنَّ آأمكحويفة م يقل بوجوب 

موا ، ويه :  التدرتيب ، والقو  الص ي  هو ما ذهب ليه اعهور يت للأدةل اليت  دَّ  ا 

 آأواًل : الرتتيب يف الآية ، وهو وضع املوسوح بني مغسولني .     

 .  {ابدآأوا مبا بدآأ هللا به  }:  اثنيًا : التنبيه عىل ذكل بقوهل     

دا اثلثًا : آأنَّ النيب     َّبمدًا ، وم يعدرف عنده خدالف ذكل يت آأمَّ الَّ مرت مدا اسد تد  بده  ما توضداأ ا 

َّه  توضاأ فغسدل  الصنعاين لتاأييد مذهب احلنفية ، وهو حديث ابن عبا  ر  هللا عهنام آأن

مثَّ مس  رآأسه بفضل وضدو ه ، فهدو حدديث  ضدعي  يت والأدةل ا اةل  وَجه ويديه ، مثَّ رجليه

نَّ  عىل كون النيب  ِيبمًا كثدرية  دد تبلد  ا ىل حدِدي التدواور يت بدل ا  الَّ مرت  التدواور يف ذكل  ما توضاأ ا 
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 مؤكد  ، وهو من املتدواور معدًا ، فدريحج مدذهب اعهدور ، ومكهلل التوفيدق . (45،17)

ذا توضدداأ آأدار املددا  عددىل مرفقيدده ( آأةرجدده   ددا  : ) اكن الندديب  وعندده  ا ار طدددددددّن ا 

س ناٍد ضعي  .   مك 

وك  داهل محمدد بدن ُضِعي  احلديث لأنَّ يف اس ناده : القامس بن محمدد بدن عقيدل ، وهدو مدرت     

ه ابن حبان يف الثقدام  )ا سامعيل الأمري ، و ا  :  وضعفه آأمحد ، وابن معني ، وتريهام ، وعدَّ

 .هد .  ا (

م من اجملروحني : وآأ و       مُعدل مُعدل رجااًل يف الثقام ، مثَّ ي ابن حبان معروف  بقساههل ، فقد ي

 . 

عة  مدن احلفداظ اكملندذري ، وابدن الصدالح ، رصَّح بضع  احلديث جام)  ا  الصنعاين :     

َّده  توضداأ  والنووي ، وتريم  ا  املصن  : ويغّن عنه حدديث آأيب هريدرة عندد مسدمل : ) آأن

 لت : القائل هنا هو  .حىت آأرشع يف العضد ، و ا  هكذا رآأيت رسو  هللا توضاأ ( احلديث 

 هد ..  ا (ولو آأىت به هنا لاكن آأوىل  )الصنعاين : 

 ا  اذلهيب يف حقه : هو حافظ الزمان آأبو احلسني عل بن معر  ) ا  اال مام الصنعاين :      

 .  هد .  ا (البغدادي  بن آأمحـد

احلدافظ الشدهري صداحب  ) لت : بل املعروف يف كنيتده آأبدو احلسدن يت  دا  الصدنعاين :     

يت  دا  احلداُك : صدار السنن مو ه س نة سِتٍ و المثائة يت مسع من عوام ، وبرع يف هذا الشداأن 

مامًا يف القرا ة والن دو ، وهل مصدنفام  ا ار طّن آأوحد عرصه يف احلفظ ، والفهم ، والورع وا 

َّه م رلق عىل آأد  الأرض مريهل   .هد .  ا (يطو  ذكرها ، وآأشهد آأن

َّه م      ن نَّ احلاُك مكل  مبالغًة لعلَّها  د آأوبقته آأو  اربت ، فا  يسد ت  نبيدًا ، وآأ و  : س بحان هللا ا 

والصدددديقًا ، والحصابيدددًا ، واكن الأوىل بددده آأالَّ يطلدددق مريدددل هدددذه املبالغدددام ، وعدددىل ِ ٍ ، 

فا ار طّن يشهد هل   ملالب عمل هل املالع عىل مؤلفاته ، و د مسع ما نقدل عنده مكلتقددم يف 
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هذا الشاأن يت لكن هذه املبالغة ةطئ  نساأ  هللا آأن يغفر لنا وللحاُك ومبراجعدة  آأعدددالم سدددري

شددددددددددد يخنا  مام اذلهيب رمحه هللا فامي نقدهل عدن احلداُك  دا  :  نَّ  )النبال  لال  شدهدم مكهلل ا 

 وكدذكل الص دـابة  ا ار طّن م رل  عىل آأد  الأرض مريهل يف معرفة حدديث رسدو  هللا 

 .هد .  ا (والتابعني وآأتباعهم 

املنقدوةل يف رشح سد بل السدالم ، فقد يرى ملالب العمل الفر  بني هذه العبارة ، والعبارة     

ويتبني من هذا آأنَّ تكل املبالغة من النا لني ، وم يقلها احلداُك رمحده هللا يت فلديعمل  ذكل ولريفدع 

اللوم عن احلاُك يف مريل هذه العبارة ، والال ة فْيا عىل من دواا ، و لب احلقيقة فْيدا وجلدب 

 سو  الكن مكحلاُك رمحه هللا . 

: ) توضداأ حدىت آأرشع يف العضدد (  عند مسمل من  وهل  يث آأيب هريرة يؤخذ من حد    

توضاأ ( وحديث آأيب  العضد هو ما بني املرفق واملنكب ، و ا  : )  هكذا رآأيت رسو  هللا 

 هريرة مرفوع ودا   عىل زَيدة عىل املرفق .

ا حديث جابر    َّه يد  ا ن حص عىل آأنَّ املرفق داخدل  يف املغسدو  آأمَّ ن : ) اكن  يت لقدوهل  فا 

ذا توضاأ آأدار املا  عىل مرفقيه  ( ومكهلل التوفيق .   ا 

وضدو  ملدن م يدذكر امس هللا  ال }:   ا  :  دا  رسدو  هللا  عن آأيب هريرة  (46،18)   

وللرتمذي عن سعيد بن زيدد ،  آأةرجه آأمحد ، وآأبوداود ، وابن ماجة مكس ناٍد ضعي  . {عليه 

 محد اليثبت فيه يش  . وآأيب سعيد حنوه يت  ا  آأ 

ـم آأةرجدوه بلفدظ :  ) ا  الصنعاين :     اَّ هذا  طعة  من احلديث اذلي آأةرجه املذكورون ، فا 

واحلديث مروي  من ملريق  {وضو  هل ، والوضو  ملن م يذكر امس هللا عليه  ال صالة ملن ال }

 دا  البخداري : م   وهو يعقوب بن سلوة اللييث يعقوب بن سلوة عن آأبيه عن آأيب هريرة 

من آأبيه وال لأبيه من آأيب هريرة ، وهل ملريق  آأةرى عند ا ار طّن ، والبْيقر  ه سامع  ـيعدرف ل
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ذا  }الأمددر : بلفدظ  يت لكهنا لكها ضدعيفة آأيضدًا ، وعندد الطدرباين مدن حدديث آأيب هريدرة  72 ا 

هد .  ا (احلديث ، ولكن س نده واٍه  {…توضاأم فقل : بسم هللا ، وامحلد هلل  .

نَّ هذا احلديث  د ُذكير ل     ة رواٍة مدنـوآأ و  : ا  ـدَّ الصحابة ، ولكوَّه اليثبت مهنا يش  ،  ه عي

 ولكن مبجووع تكل الطر  والأحاديث  د يبل  ا ىل درجة الاحتجا  . 

ذا وركت القسدوية     احلديث  د د َّ عىل مرشوعية القسوية يف الوضو  ، ولكن اةتلفوا فامي ا 

ىل  نس يااًن آأو َّده اليصد  وضدو ه ، وا  معدًا هل يكون الوضو  حصيحًا آأم ال ؟ ظاهر احلديث آأن

ًّده ال {وضدو   ال }:  وظاهر  وهل  )ذكل جو  الصنعاين رمحه هللا حيث  ا  :   يصد  وال آأن

ذ الأصل يف النفر احلقيقة  لكوَّه  ا  يف آآةر الكمه عىل احلديث : ،  هد .  ا (يوجد من دواا ا 

فيتعاضددد هددو وحددديث البدداب عددىل  {  آأمددٍر ذي مك   }عددىل السددنية حددديث :  و ددـد د َّ  )

 .هد .  ا( مطلق الرشعية ، وآأ لها الندبية 

 لت : وهذا وراجع  من الشارح رمحه هللا معَّا  رره يف آأو  حبثه يت  ا  الشارح الصنعاين :     

ا فرض   ) عىل اذلاكدر ، و دا  آأمحدـد بدن و د اةتل  العلام  يف ذكل : فذهبت الهادوية ا ىل آأاَّ

ليه ذهبت احلنفيدة  ا س نَّة ، وا  حوبل والكاهرية : بل وعىل النايس ، ويف آأحد  ويل الهادي آأاَّ

ذا م  }، والشـافعية حلديث آأيب هريرة :  هُدرم جسدده لكلده ، وا  من ذكر هللا يف آأو  وضوئه يت ملم

الَّ موضع الوضو    ا (  ار طّن ، وتريه ، وهو ضدعي  آأةرجه ا {يذكر امس هللا م يطهر موه ا 

 . هد. 

نَّ القو  مكالس ت باب مع اذلكدر هدو املناسدب هندا ، وهدو املشدهور يف املدذهب      وآأ و  : ا 

ذ آأنَّ  دوهل  َّه جا  بلفظ اال  اب حيث  الوا : بوجوب القسدوية مدع اذلكدر ا  الَّ آأن  }:  احلنبل ا 

 ر حيعل آأمران : هذا النف {الوضو  ملن م يذكر امس هللا عليه 

 آأنَّ املقصود به نفر الصحة يت آأي الوضو  حصي  ملن م يذكر امس هللا عليه . .1
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عدددددىل نفدددددر  َّه الوضو  اكماًل ، ولوجود الاحدامت  فدا ن محدهل  .2 حيعل نفر الكام  يت مبعا آأن

سددددددددددددددد نة  احلقيقة الينبغر يت يعّن نفر الصحة ، والأوىل آأن حيول عدىل الكدام  ، ويكدون 

 َّلاكر دون النايس ، وهللا تعاىل آأعمل .مس ت بة ل

يفصدل   ا  : ) رآأيدت رسدو  هللا  عن مللحة بن مرصف عن آأبيه عن جده  (47،19)

س ناٍد ضعي  .  بني املضوضة والاس تنشا  ( آأةرجه آأبو داود مك 

آأبو محمد آأو آأبدو عبدد هللا  هو ) ا  فيه الصنعاين :  مللحة بن مرصف ورمجة الصحايب :     

مرصف يت بضم املدمي ، وفدت  الصداد املهودةل ، وكرسد الدرا  املشدددة ، وفدا  يت آأحدد مللحة بن 

الأعالم الأ بام من التابعني يت مام س نة ا نيت عرشة ومائة  رية يت عن آأبيه مرِصيف عن جده 

كعب بن معرو اهلوداين ، ومهنم من يقو  ابن مُعمر يت بضم العني املهوةل يت  ا  ابدن عبدد الدرب : 

 هد ..  ا( معٍرو هل حصبة  والأشهر ابن

س يا  الشارح رمحه هللا ، وما ذكره يف رشح هذا احلديث يت يد  عىل آأنَّ احلديث ضعي     

 : 

 آأواًل : لأنَّ من رواته زيد بن آأيب سلوة ، وهو ضعي  .    

 اثنيًا : مللحة بن مرصف م يثبت هل سامع  من آأبيه ، وال لأبيه من جده .    

ذا اكن اثلثددًا : آأنَّ      آأمكه ُمرِصيددف جمهددو  آأيضددًا يت  ددا  النددووي اتفددق العلددام  عددىل ضددعفه ، وا 

َّه يغّن عنه حديث عبد هللا بن زيد  ن توضاأ : )   ضوا  آأنَّ النيب   احلديث ضعي  ، فا 

، واس تنشق واس تن   الل مرام يت من  الل غرفام من ما  ( رواه البخداري يف الصد ي  

ها ، ويس تنشق ، ويس تن  مكلنص  الآةر ، وهدذا اكٍف عدن آأي  َّ غرفة يعضوا من نصف 

 الأحاديث الضعيفة والقو  به هو املتعني ، ومكهلل التوفيق . 

واسدد تن   ددالاًث يت ميضودددا  يف صددفة الوضددو  : ) مث متضددوا   وعددن عددل  (48،20)

 ويس تن  من الك  اذلي ياأخذ موه املا  (  آأةرجه آأبو داود والنسا  .
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 ضدددددوا ، يدده ،  ن عبد هللا بدن زيدد يف صدفة الوضدو  : ) مث آأدخدل وع (49،21) 74

 واس تنشق من كِ ٍ واحد يت يفعل ذكل  الاًث ( متفق  عليه . 

 املضوضة واال س تنشا  لها  الل حاالم : 

َّه  عل للوضوضة غرفة ، واال س تنشا  غرفة يت حىت ييدل  دالل مدرام      احلاةل الأوىل : آأن

 س تنشا  .للوضوضة و الل مرام لال  

احلاةل الثانية : آأن ميضوا ويش تنشق من غرفٍة واحدة يت يفعل ذكل  دالل مدرام يت كدام      

 هو ظاهر حديث عبد هللا بن زيد ، وحديث عل بن آأيب ملالب ر  هللا عهنام .

احلاةل الثالثة : آأن ميضوا ويس تنشق   الثالل مرام من كِ ٍ واحد  فا ن آأراد مكلفصل     

فًة يف املضوضة ، وغرفًة لال س تنشا  ، فهذا خدالف مدا دلدت عليده الأحاديدث كونه  عل غر 

َّده اكن ميضدوا ويس تنشدق مدن كدِ ٍ  الصحاح كحديث عبد هللا بن زيد  َّده ظداهر  يف آأن ن فا 

واحد يت يفعل ذكل  الل مرام يت آأي ميضوا ويس تنشق من كِ ٍ ، مثَّ ميضوا ويس تنشق 

آآةر ، فقوهل : ) يفعل ذكل  دالل مدرام (  من كِ ٍ آآةر ، مث ميضوا ويس تنشق من كِ ٍ 

 مو   لهذا . 

ا  دو  الشدارح يف حدديث عبدد هللا بدن زيدد    هدو ظداهر يف آأنده كفداه كد   واحدد  ):  آأمَّ

 .هد .  ا( للريـالل املرام 

فهذا ليس بكاهر ، ولكن الكاهر هدو مدا  ددمواه ، وحدىت مكلعقدل اليتصدور آأن ميضدوا     

يعود وميضوا ويس تنشق ويس تن  ، مث يعود فميضوا ويس تنشق  ويس تنشق ويس تن  ، مث

ويس تن  من كِ ٍ واحدة ، فاملا  اذلي يكون يف الك  البد آأن يتخلخدل ويدذهب ، واملدرحج 

عند احملققني من آأهل احلديث كام  بت يف حديث عبد هللا بن زيد وعل بن آأيب ملالب ر  

َّه ميضوا ويس تنشق ويس تن  من  غرفٍة واحدة يت يفعل ذكل  الل مرام هذا هو هللا عهنام آأن

 القو  الص ي  ، واليلتفت ا ىل ما سواه ، ومكهلل التوفيق . 
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م يصبـه املدا  رجاًل ، ويف  دمه مريل الكفر   ا  : ) رآأى النيب  وعن آأنٍس  (50،22) 75

 آأةرجه آأبو داود ، والنسا  . {ارجع فاأحسن وضو ك  }فقـا  : 

لكفر بضم الكا  املعجوة ، والفا  ، وفيه لغام  آأةر يت آأجودها ما ذكدر ، ا)  ا  الصنعاين :    

 }:  ه النديب ـومجعه آأظفار ، ومجع اعع آأظافري يت م يصبه املدا  يت آأي مدا  وضدو ه ، فقدا  لد

آأةرجه آأبو داود والنسا  ، و د آأةر  مريهل مسمل من حدديث جدابر  {ارجع فاأحسن وضو ك 

الَّ  َّه مو وف  عىل معر ، و دد آأةدر  آأبدو داود مدن ملريدق  عن معر ر  هللا عهنام ا  َّه  يل آأن آأن

: ) رآأى رجداًل يصدل ، ويف ظهدر  آأنَّ النيب  عن بعا آأحصاب النيب  خا  بن معدان 

 . آأن يعيد الوضو  والصالة (  دمه ملعة  در ا رم م يصهبا املا  ، فاأمره النيب 

سد ن     اده : جيدـد . وهدو دليدل  عدىل وجدوب اسدقيعاب  ا  آأمحد بن حوبل : ملا س ئل عن ا 

آأعضا  الوضو  مكملا  نصًا يف الِريجل ، و ياسًا يف تريها ، و د  بت حديث يف الص يحني مدن 

رآأى  ومًا يتوضاأون ، وآأعقاهبم  آأنَّ النيب  حديث عبد هللا بن معر ، وآأيب هريرة وعائشة 

ىل هدذا ذهدب اعهدور وروي عدن  {ر ويل  للأعقاب من الندا }تلوح ، فوادى باأعىل صوته  وا 

َّه يعفى عن نصد  العضدو آأو ربعده آأو آأ دل مدن ا رم رواَيم  حكيدت  ن َّه  ا  : ا  آأيب حويفة آأن

 هد ..  ا (عنه هكذا يف كتب املقاالم ، وآأنكرها آأحصابه املوجودون يف هذا العرص 

ليه اعهور آأنَّ من ورك شيئًا مدن آأعضدا      نَّ ما ذهب ا  الوضدو   لدياًل آأو كثدريًا ،  وآأ و  : ا 

َّه  ب عليه آأن يعيد الوضو  والصالة يت لكن اةتلفوا حبسدب املفهدوم مدن  دوهل لدلأو  :  ن  }فا 

 ومدددددددددددددددددددن  دددددددددددددددددددوهل للثددددددددددددددددددداين :  {آأحسدددددددددددددددددددن وضدددددددددددددددددددو ك 

حتعددل آأنَّ املددراد  {ارجددع فاأحسددن وضددو ك  }مكعتبددار آأنَّ لكوددة :  {آأعددد الوضددو  والصددالة  }

املراد باأحسن وضو ك آأي آأعدده عدىل الهيئدة احلسد نة ،  مكال حسان غسل ما بقر ، وحيعل آأنَّ 

ه املتوضئ عىل الدنق  ،  ن نِبي َّه ا  ويف الاحامت  الثاين يوافق احلديث الثاين ، و د مُجع يهنام : باأن
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بغسل ما بقر  َّده يكدون اال حسدان  ن والعضو املرتوك فيه هو واذلي  بهل مدا زالا رملبدني ، فا 

ن اكنت الأعضا   د جفت ، وج   بت اال عادة يت وهذا مجع  جيد .، وا 

َّده يغسدل العضدو      ويؤخذ موه وجوب املدوالاة بدني آأعضدا  الوضدو  يف الغمْسدل يت حبيدث آأن

الأخري ، واذلي  بهل ما زا  رملبًا م    ، وللفقها  يف وجوب املوالاة خالف ، فاأوجهبا آأبدو 

دا حويفة ، وماكل ، و ا  الشافعر يف انديد بعدم وجوهبا ، وعن آأمح حدداهام آأاَّ د روايتدان : ا 

 واجبة ، والثانية بعدم وجوهبا ومكهلل التوفيق .

يتوضداأ مكملدد ، ويغقسدل مكلصداع ا ىل  سدة   دا  : ) اكن رسدو  هللا  وعنه  (51،23)

 آأمـداد ( متفق  عليه . 

يس تفاد من هذا احلديث : آأن الس نة هو اال  تصاد يف ما  الوضو  يت حبيث آأنه يتوضاأ بثليث مد 

يف هذا وتريه  ا ىل مد ، ويغقسل بصاعٍ ا ىل  سة آأمداد ، وينبغر للعبد آأن يقبع رسو  هللا 

ملن  ا  هل : آأنَّ شعره كثي  ، فال يكفيه صاع  ، فقا  جابر  ، ولقد  ا  جابر بن عبد هللا 

  :(  اكن يكفر من هو آأك  موك شعدرًا وخري  موك)  يقصد به رسو  هللا . 

ان   يسدع  )د يف رشح س بل السالم ذكر الفمرم   دا  الصدنعاين رمحده هللا : توـبـيه :  ور وهدو ا 

هد وهذا ةطئ  وا  ، ولعهل من الناي يت لأنَّ الصاع  سدة آأرملدا  .  ا ( تسعة عرش رملاًل 

آصدع يت  ذا رضبنا  ال ة آ و لث عوـد ماكٍل والشـافعر وآأمحد ، وآأتباعهم ، وآأحصاب احلديث ، وا 

يف  سة آأرملا  و لث يت مللع معنا س تة عرش رملاًل ، وهو الصد ي   ومكهلل اذلي هو الفمرم  

 التوفيق .   

مدا مدومك مدن آأحدٍد يتوضداأ  }:   ا  :  دا  رسدو  هللا  وعن معر بن اخلطاب  (52،24)

الَّ هللا وحده الرشيك هل ، وآأشهد آأنَّ محمدًا عبدده  هل ا  فيس ب  الوضو  ، مث يقو  : آأشهد آأن ال ا 

الَّ  آأةرجه مسدمل ، والرتمدذي ،  {فت ت هل آأبوا ب اننة الامثنية يدخل من آأُّيا شا   ورسوهل ا 
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اللهددددددددددددم  }  وزاد :

 .  { اجعلّن من التوابني ، واجعلّن من املتطهرين

هو آأبو حف  معر بن اخلطداب القدريش  ) ا  الصنعاين رمحه هللا : ورمجة آأمري املؤموني :     

  عع مع النيب   يت آأسمل س نة سِتٍ من النبوة يف كعب ابن لؤي،  . 

 .هد .  ا (و يل : س نة  ٍس بعد آأربعني رجاًل  ، ا  الش يخ آأمحد النَّجور من البعثة     

 ( . ولعل هذا هو الصواب بعد آأربعني رجاًل  : ) ا  الش يخ آأمحد النجور حفكه هللا     

يف اال سالم ، وفتوحام يف وهل مشاهد  وشهد املشاهد لكها مع النيب )  ا  الصنعاين :     

 . (العرا  والشام يت تويف يف غرة حمرم س نة آأربعٍ وعرشين 

َّه ملعن لأربعٍ بقني من ذي احلجدة  )  ا  الش يخ آأمحد النجور حفكه هللا :     لعلَّ الص ي  آأن

 رية بن شعبة ـو تالم املغدجويس وهدملعنه آأبو لؤلؤة امل )مث  ا  الصنعاين :  ( . هد 23س نة 

 . هد. ا  (فته عرش س نني ونص  الـوة

هل فضائل كثرية ميكن آأاا لومجعت تبل  ا ىل ما يقارب اجملة ، )  ا  الش يخ آأمحد النَّجور :     

 .(  وبعده يف خالفة عامثن  واكنت آأك  الفتوحام يف خالفته 

ال فت ت هل آأبواب انندة الامثنيدة يددخ }:  احلديث الأو  اذلي ين ير بقوهل      ل مدن آأُّيدا ا 

اللهم اجعلّن  }وهذا حصي  ال شك فيه يت آأةرجه مسمل وتريه ، وآأةرجه الرتمذي وزاد  {شا  

وهذه الزَيدة فْيا الكم ، ويف حص ا نكر ، و د حس هنا  {من التوابني واجعلّن من املتطهرين 

ن الألباين رمحده هللا يف بعدا كتبده يت آأمدا يف حصدي  ابدن ماجدة ، فقدد آأةدر  اندز  الأو  مد

 احلديث ، وم رر  الزَيدة .
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العووم ، وآأحد آأيضا نكرة يف س يا  النفر ، فهير تعدم ، وهدذا يدد  عدىل آأن   من توضاأ 

ال فت ت هل آأبواب اننة الامثنية .  ، فاأس ب  الوضو  ، مث  ا  هذا اذلكر ا 

ال فت ت هل آأبدواب انندة الامثنيدة  }:    وهل .2 هدو مدن مكب نفدخ يف الصدور يت يعدّن آأن  {ا 

التعبري مكللفظ املا  ملا س ياأك يف الزمن املس تقبل يت يقصد به حتقق و وعه يت  ا  الصدنعاين : 

عرب عن الآك مكملا  لت قق و وعه ، واملراد تفت  هل يوم القيامة يدخل من آأُّيا شدا    اهدد  )

َيها يوم القيامة ، وليس هذا مبس ت يل ـآأن تفت  ل ما هو املانع من وآأ و  يذااًن بدةوهل ا  ه الآن ا 

 يف حق هللا عز وجل .

 { .اللهدددددم اجعلدددددّن مدددددن التدددددوابني ، واجعلدددددّن مدددددن املتطهدددددرين  }:  ه ـ ولددددد .3

اين يت  ا  الكم الصنع.  . هد ا (وهذه الزَيدة  د رواها الاار  )يقو  الصنعـاين رمحه هللا :     

مكةتصدار  و دا  يف الأوسدف تفدرد بده مسدور بدن  1441برمق  )املعلق محمد صب ر حال  : 

ا  ذكدره ابدن حبدان يف الثقدام ، ويف  مورع ، وم آأجد من ورمجه ، وفيه آأمحد بن سهيل الورَّ

س ناد الكبري آأبو سعيد البقا  والأك  عىل تضعيفه وو قده بعضدهم ، وآأةرجده ابدن السد ّن يف  ا 

 ا . هد (من حديث  ومكن ، وفيه آأبو سعيد الأعور ، وهو ضعي     32ليوم والليةل رمق معل ا

 .الكم احملقق 

 469ورواه ابن ماجدة بدرمق  ) لت : هو اذلي س بق ذكره ، وهو آأبو سعد  ا  املد قق :     

 . هد .  ا (وهو حديث  ضعي  

الس ّن يف معل اليوم واللديةل ، ورواه ابن ماجة من حديث آأنس ، وابن  ) ا  الصنعاين :     

 واحلدددددددددددداُك يف املسدددددددددددد تدرك مددددددددددددن حددددددددددددديث آأيب سددددددددددددعيد بلفددددددددددددظ : 

ليدك  } الَّ آأندت آأسد تغفرك وآأتدوب ا  هل ا  من توضاأ ، فقا  : س بحانك اللهم وحبودك يت آأشهد آأن ا 
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َّه مو وف  وحص  النسدا   {كتب يف رِ ٍ ، مث ملبع يف ملابع ، فاليكرس ا ىل يوم القيامة  (آأن

 .هد .  ا

و ددا  رواه الطددرباين يف الأوسددف ،  244/  1وذكددر الهي ددر يف اجملوددع   )احملقددق :   ددا     

ورجاهل رجدا  الصد ي  ، وحصحده الألبداين يف اال روا  ، وحصحده مرفوعدًا ، ومو وفدًا ا كتدور 

يراده .  ا . هد . ( 173فارو  حامدة حمقق معل اليوم والليةل للنسا  ٌّ  ما آأردم ا 

ام  ـذا اذلكرعقب الوضو  ، ويف بعا آألفاظه رفدع البرصد ا ىل السديف احلديث مرشوعية ه .4

الَّ  )ارح رمحه هللا : ـعند ذكره ، ومما يالحظ هنا  و  الش وم يذكر املصن  مدن الأذاكر فيده ا 

حديث القسوية يف آأوهل ، وهذا اذلكر يف آآةره ، وآأما حديث اذلكر مع غسل   عضو ، فدمل 

 يى . ومكهلل التوفيق   ان   (يذكره لالتفا  عىل ضعفه 
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 الباب اخلامس

 مكب املس  عىل اخلفني

 

 املس  عىل اخلفني : رةصة من الرة  يت اليت رشعها هللا عز وجل لعباده من آأمة محمٍد    

مبدا  ختفيفًا للوشقة يت اليت حتصل للعبد بلبس اخل  يف   و ت ، لخف  هللا عن آأمة محمدٍد 

 اخلفني مكلرشوط اليت ذكرم يف الأحاديث ، ومن القواعد الرشعية اليت رشعه من املس  عىل

ذكرها آأهل الأصو  يت  وهلم املشقة جتلب التيسري ، فرشع هللا عز وجل مسد  اخلفدني  ال دة 

الَّ آأنَّ اخلد   آأَيٍم بليالْينَّ للوسافر ويوم  وليهل يف احل  ، وس ياأك تفصديل ذكل ا ن شدا  هللا ا 

 ىت يكون متضحًا لطالب العمل .البد من تعريفه ح

ْم ) آأي جة ( تسرت به الكعبني .      فاخل  : هو نعل  من َآدم

 وانرمو  : هو ما يسرت الكعبني ، ويش   من السا ني .     

 وانوارب : هو ما يغطى به القدم من  طٍن وصوف .    

 ورشملوا يف املس  علْيا رشوملا : 

 آأن وكون ساورًة للوفروض . .1

 آأن يكون لبسها بعد كام  الطهارة .. 2

 املس  يف الطهارة الصغرى دون الكربى . .3

 و ب نزعها من ش يئني :   

 كام  املدة . .1
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ذا آأجوب العبد ، وجب عليه آأن يودزعهام .  .2  من احلديث الأكرب ، فا 

فاأهويدددددددددت يف سدفر ، فتوضداأ    ا  كنت مدع النديب  وعن املغرية بن شعبة  (53،1)

يِني آأدخل ام ملاهرتني  س  علْيام  }فيه ، فقا  : لأنزع ة   متفق  عليه .  {دعهام فا 

الَّ النسددا  : ) آأنَّ الندديب  سدد ناده  وللأربعددة عندده ا  مسدد  عددىل آأعددىل اخلدد  وآأسددفهل ( ويف ا 

 ضعي  . 

َّه اكن يف سفر ، وآأِن السفر اكن  : ) كنت مع النيب   وهل  .1 ( ورد يف بعا آألفاظه : آأن

َّه لال س تعداد لصالة الفجر .يف غزوة   تبوك ، وآأن

: ) فاأهويت لأنزع ةفيه ( معا آأهويت : آأي ممددم يددي لأندزع ةفيده  يؤخذ من  وهل  .2

يِني آأدخل ام ملاهرتني  }:  لأةرَجام من  دمه ، فقا    آأي دع اخلفني ماكاام . {دعهام فا 

يِني آأدخلد ام ملداهرتني  }:   وهل  .3 َّده م اةتلد  يف  {دعهدام فدا  هدذا التعبدري يت هدل املدراد آأن

َّده غسدل رجداًل  وآأدخدل اخلد  فْيدا ، مث غسدل  الَّ بعد كام  الطهدارة آأو آأنَّ املدراد آأن يدخلهام ا 

الأةرى ، وآأدخل اخل  فْيا ؟ هذا ينبّن عىل مسداأةٍل ، ويه هدل الطهدارة حتصدل للوتوضدئ 

؟ الأظهدر آأنَّ وصد  بعد كدام  وضدو ه آأو آأنَّ   عضدٍو يغسدل حتصدل ملهارتده بعدد غسدهل 

الَّ بعد كام  الوضدو   وهللا تعاىل آأعمل .   الطهارة اليقع ا 

َّده  دد آأدخدل اخلد  عدىل  .4 يتبني من هذا آأنَّ من غسل الرجل الميا ، وآأدخل اخل  فْيا آأن

ذا آأدخلها بعد كام  الوضدو  ، وهدذا رشط   الَّ ا  َّه اليعترب  د آأدخهل عىل ملهارة ا  تري ملهارة ، وآأن

 وط كام هو بنِيي .من الرش 

ا مرشوعية املس  عىل اخلفني ، فقد  ا  هبا اعهدور مدن آأهدل العدمل  وآأنكرهدا الشد يعة  .5 آأمَّ

ذا آألَّ  آأحد   واخلوار  ، وصار بعد ذكل املس  عىل اخلفني من عقيدة آأهل الس نة واعاعة ، فا 

َّه يذكر املس  عىل اخلفني من عقيدة آأهل الس نة واع ن  .اعة يف العقيدة ، فا 
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فْيددا معددًا ،  و د ورد يف املس  عىل اخلفني آأحاديُث كثرية تبل  حدد التدواور ، والتدواور    

 .وليس لفكًا 

َّه اكن  بل نزو  املائدة يت يعّن  بل   و د ردلوا عىل من آأنكر املس  عىل اخلفـني عىل  وهلم : آأن

آية الوضو  يت ردوا عىل ذكل مبا  اهل جرير بدن عبدد هللا الدبجل  آأحدد رواة بعدا آأحاديدث  آ

َّده سد ئل هدل اكن ذكل  بدل ندزو  املائددة آأو بعددها ، فقدا  : ) وهدل  املس  عىل اخلفني : آأن

الَّ بعد نزو  املائدة  ( وهو حديث  حصي  كام  ا  احملقق وحديث املغرية بن شعبة  آأسلوُت ا 

مددفع هل ، ومكهلل  د روي من ملر ي متعددة مطواًل وخمترصًا ، وهو اثبت   بواًت الشك فيه وال

 التوفيق . 

َّه  ا  : ) لو اكن ا ين مكلرآأي يت لاكن آأسفل اخل  آأوىل مكملس  مدن  وعن عِلٍ  (54،2) آأن

س ناٍد حسن  .  آأعاله ، و د رآأيت النيب   ميس  عىل ظاهر ةفيه ( آأةرجه آأبو داود مك 

 .ق وهو حديث  حسن  ا  احملق 162رمق  114/  1يقو  املعلق يف السنن      

/  1وا رايم   292/  1والبْيقدددر   23رمق  199/  1 لدددت : آأةرجددده ا ار طدددّن      

 هد ..  ا من رواية عبد خري عن عل  181/  1وابن آأيب شيبة   181

معددودة يف آأحص الأسدانيد ، ومدذكور ذكل يف آألفيدة  وآأ و  : رواية عبد خري عدن عدل     

 العرايق . 

َّه ظاهرهام التري ، والميس  آأسفلهام كام ذكر احلديث فيه بيان حملل      املس  عىل اخلفني ، وآأن

 ذكل 

 وللعلام  يف ذكل  والن :  )الصنعاين رمحه هللا حيث  ا  : 
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عقددب اخلدد   َّه يغودس يديده يف اال ان  ، مث يضدع مكملدن كفده اليرسدى حتدت      آأحدهام : آأن

آأملدددددددددددراف  ا ه ، واليرسدى ا ىل ، وكفه الميا عىل آأملراف آأصدابعه ، مث ميدر الميدا ا ىل سد

 آأصابعه ، وهذا للشافعر .

َّه مس  عىل ةفيه ، ووضع يده الميدا    واس تد  لهذه الكيفية مبا ورد يف حديث املغرية : ) آأن

عىل ةفه الأمين ، ويده اليرسى عىل ةفه الأيرس ، مث مسد   آأعالهدام مسدحًة واحددة يت كأيِني 

َّه اليفر بتكل الصفة .آأنكر آأصابعه عىل اخلفني ( رواه البْيقر   ، وهو موقطع  عىل آأن

ا القدر  اثنْيام : مس  آأعىل اخل  دون آأسفهل ، ويه اليت آأفادها حديث عل      هذا ، وآأمَّ

الَّ  ددر  دالل آأصدابع بدثالل آأصدابع ، و يدل :  دالل ولدو  اجملزئ من ذكل ، فقيل : ال زئ ا 

ذا مس  آأك ه وحدديث الَّ ا  صبع ، و يل : ال زئ ا  عدل ، وحدديث املغدرية ر  هللا عدهنام  مك 

 .هد .  ا (املذكوران يف الأصل ليس فْيام تعرض  ذلكل 

وآأ و  : آأنَّ الأحاديث الواردة بصفة املس  عىل اخلفني لكها ضدعيفة وآأحص مدا ورد يف ذكل     

ليدده الددنفس  َّدده م حيدددد الكيفيدة ، وال الييددة يت واذلي تطودنئ ا  الَّ آأن يت آأنَّ حدديث عددِلٍ هدذا يت ا 

 املس  يصد  عليه صفتان :

آأن يدخل كفيه يف املدا  ، مث يضدع آأصدابعه ، وآأ لهدا  دالل  عدىل ملدرف اخلد  اذلي يدل  .1

 الأصابـع  مث ميرها ا ىل السا  .

َّه يضع يده الميا بعد آأن يغوس يديه مكملا  عىل آأملدراف الأصدابع كدام  دد سد بق ،  .2  يل : آأن

ن آأدخدل كفيده ،  ويضع اليرسى مما يل عقب القدم ، وميس  هبام حىت يصدل ا ىل السدا  ، وا 

فوضع الميا عىل الميا ، واليرسى عىل اليرسى ، ومس  هبام مدا فدو  الأصدابع ا ىل السدا  يت 

ه يكفى ولكنَّ هناك آأمر  ينبغر آأن يتنبه هل  َـّ  :يكهر آأن

َّه يفوته تقد      َّه مس  بيديه مجيعًا مسحًة واحدة رمبا يقا  : آأن  الميا عىل اليرسى مدع وهو آأن

العمل آأنَّ تقد  الميا عىل اليرسى ليس بواجب ولكوه جرى عليه العول يف الوضدو  و دد ورد 

الَّ آأن يدرد دليدل  حصدي   هبدا وردر   يف ذكل آأحاديث كثرية ويف النَّفس يش   من هذه اخملالفة ا 
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وهللا ويل عن ذكل بكونه ميس  عىل الميا آأواًل مثَّ بعدد ذكل عدىل اليرسدى ،  التوفيددددددددق .

ذا كنَّددا   ددا  : ) اكن الندديب  وعددن صددفوان بددن عسددا   (55،3) سفراً آأالَّ نودزع يدداأمران ا 

الَّ من جوابة ، ولكن من تائفٍ ، وبدوٍ  وندوم ( آأةرجده النسدـا   ،ةفافوا  ال ة آأَيم وليالْينَّ  ا 

 ه ، وابن ةزمية وحصحاه .ـوالرتمذي ، واللفظ ل

دا   صفوان بن عسا  : ورمجة الصحايب      : بفت  الصاد املهودةل ، وسدكون الفدا  ابدن عسَّ

 بفت  املهوةل ، وتشديد السني املهوةل ، ومكلالم املرادي يت حصايب سكن الكوفة .

ذا كنَّا مسافرين . : ) اكن النيب   وهل    ذا كنا سفرًا ( آأي ا   ياأمران ا 

الَّ من جوابٍة لكن من تدائفٍ  وبدوٍ  ، وندوم ( آأي  وهل : ) آأالَّ نودزع ةفافوا  ال ة آأَيم وليالْي نَّ ا 

الَّ من احلدل الأكرب ، وهو انوـابة  َّه ال ب خلع اخلفني ا  من تائفٍ ، و بوٍ  ، ونوم ، وذكل آأن

 : ) لكن من تائفٍ ، و بوٍ  ، و نوم ( . واةترصها بقوهل 

الغدائف ، ومدِسي الفدر   من تائف : هو ما ينقا الوضو  من الصوم ، والرحي ، وةرو     

مبارشًة ونزو  املذي ، والتبو  ، والنوم يت   هدذه ندوا ا للوضدو  ، و  ندوا ا الوضدو  

التودزع اخلفاف من آأجلها ، ولكن يتوضاأ ، وميس  عىل ةفيه ، فا ن آأصابته جوابة يف آأ نا  هذه 

ن م تصبه جوابة جاز هل آأن ميس   عدىل اخلفدني  ال دة املدة ، وجب عليه آأن يودزع اخلفني ، وا 

ذا اكن مقددددددددددددداميً . ذا اكن مسدددددددددددددافرًا ، ويومدددددددددددددًا ولددددددددددددديةل ا   آأَيم بليدددددددددددددالْينَّ ا 

ولكن البدَّ آأن نعرف من آأي و ٍت يبتدئ املس  يت هل هو من و ت الوضدو  آأو هدو مدن     

و ت احلدل آأو هو من و ت املس  ؟ الأحص آأنَّ الو ت يبتدئ من و دت املسد  ، ون دب 

 مك واحضددددددددددددددددددددددددددًا : ذلكل مريددددددددددددددددددددددددددااًل ليتبددددددددددددددددددددددددددني احلدددددددددددددددددددددددددد

مرياًل لو آأنَّ رجاًل توضاأ لصالة الكهدر ، وبعدد آأن آأمكدل وضدو ه آأدخدل ةفيده يف  دميده ،     

الَّ لصدالة املغدرب ، فدا نَّ  فصىل بوضو ه الكهر والعرص ، مث آأحدل بعد العرصد ، وم يتوضداأ ا 

د املدة تبدآأ من  بل صالة املغرب ا ىل ذكل الو ت مهنا ، فتن ير مدة املسد  ا ن اكن يف ٍ  حم م
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وعددددىل هددددذا  ذا اكن يف سفٍر ، فدذكل  دوز ا ىل  دالل ليدا  بداأَيانَّ ،  ا ا  يف يوٍم وليةل يت آأمَّ

 فوقو  : ما  ب نزع اخلفني به : 

َّه  دب عليده  .1 ن هو آأن تصيب صاحب اخلفني جوابة يت جبامعٍ آأو مكحتالم  بل كام  املدة ، فا 

ذا اكعلت املدة .  نزع اخلفني ا 

َّه  ثاًل لو توض   ن اأ يف اليوم الثاين للعرص ، وهو مقمي ، وبقر عىل وضوئه ا ىل و ت املغرب ، فا 

ال وز آأن يصل بذكل الوضو  اذلي مس  فيه اخلفني يت بل  ب آأن يودزعهام ، فلو جا  و ت 

َّده  دب عليده آأن يوددزع ةفيده ، ويتوضداأ ، واليصدل بوضدو   ن املغرب ، وهو عىل وضدوٍ  ، فا 

 وضوٍ  جديد يت لأنَّ مدة املس  ان ت ، ومكهلل التوفيق .العصدر بل البد من 

 ال دة آأَيم وليدالْينَّ للوسدافر ، ويدوم  ولديةل   دا  : ) جعدل النديب  وعن عل  (56،4)  

 للوقيـم ( يعّن يف املس  عىل اخلفني يت آأةرجه مسمل  .

ام سد بق يف حدديث ويف هذا احلديث : بيان  للودة اليت  وز فْيا املس  عدىل اخلفدني يت كد    

الَّ آأنَّ حديث صفوان يف مدة املسافر  وحديث عل  صفوان بن عسا   يف مدة املسافر  ا 

 واملقمي ، و د تقدم الالكم عىل هذه املساأةل يف احلديث السابق ، والداعر ال عادته .

 للوقمي ويس تفاد من احلديث اذلي  بهل : آأنَّ املس  عىل اخلفني مؤ ت  يف الرشع بيوٍم وليةلٍ     

َّام مو  النيب  ن َّه آأحدق مكلرةصدة   ، و ال ة آأَيٍم بليالْينَّ للوسافر ، وا  املسافر مدًة آأملو  يت لأن

 من املقمي ملشقة السفر ، ومكهلل التوفيق . 

رسيددًة ، فدداأمرم آأن ميسدد وا عددىل   ددا  : ) بعددث رسددو  هللا  وعددن  ددومكن  (57،5)

( يعدّن اخلفداف . رواه آأمحدد ، وآأبدو داود ، وحصحده والقسداخني  العصـائب ( يعدّن العداممئ )

 احلاُك .
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بضم املوحددة  وهو آأبو عبد هللا آأو آأبو عبد الرمحن يت  ا  ابن عبد الدرب : والأحص ابدن جبددد 

الأوىل ، و يل : ابن حجدر يت بفت  انمي ، وسكون احلا   ، وسكون انمي ، ومض ا ا  املهوةل

موضع بدني مكدة  ،وهو من آأهل الرساة  (الهامشر كام يف التقريب  )املهوةل ، فدا   اوةل  فرا  

فاأعتقده ، وم يدز  مالزمدًا  واملدينة ، و يدل : مدن محدري يت آأصدابه سد يْب  فرشداه رسدو  هللا 

فودز  الشـام مثَّ انتقل ا ىل مح  ، فتويف هبا سد نة  تويف سفرًا وح ًاا ىل آأن  لرسو  هللا 

 . ( آأربعٍ و سني

َّدده  ه ـ ولدد    ن : ) فدداأمرم آأن ميسدد وا عددىل  العصددائب ( يعددّن العدداممئ يت مسيددت عصددابة يت لأ

يعصب هبا الرآأ  ، والقساخني بفت  املثناة بعدها سني  اوةل ، وبعد الأل  خدا    ثنداة حتتيدة 

ا تسدخن القددمني يف حداةل الدربد يت آأي فوون  يت مجع تس خان والكاهر : آأاا مسيت بذكل يت لأاَّ

 تدفهئا ، و د تقدم الالكم عىل املس  عىل اخلفني  ، واشرتملوا يف اخل  اليت ميس  علْيا : 

 آأن وكون اثبتة ميكن امليش هبا . .1

فْيدا شدقو ًا يكهدر آأن وكون تري مشققة  يت هكذا  ا  الفقها  ، واشرتملوا ذكل لئال يكدون  .2

 اندددددددددددددددة ، وانزع بعدددددددددددددددا العلدددددددددددددددام  يف ذكل ، فقدددددددددددددددا  :  مهندددددددددددددددا

الِ  ) وهل اكنت ةفاف آأحصـاب رسدو  هللا  مشدققًة ( يعدّن الاسد تدال  مبدا اكن آأحصداب  ا 

 فيه من حاةل الفقر واحلاجة .  رسو  هللا 

َّده  دوز     ا املس  عىل العاممة ، فقد اةتل  فيه هل هدو لل دورة آأم آأن املسد  مطلقدًا ؟  آأمَّ

فا ن  لنا لل ورة يت آأي وكون العاممة مشدودة  عىل الرآأ  ، وحللها يف   وضدوٍ  فيده مشدقة  

َّه  وز املسد  علْيدا ، واشدرتط يف الروايدة املشدهورة عدن احلندابةل يت بداأن ، عىل الشخ   ن فا 

 وكون حمنكة ، و اسوا علْيا
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املسددد  عدددىل  ذا اكنت مدارة حتت اذل ن ، وهل لل  وس  عىل العاممة رشوط  ر النسا  يت ا 

 اخلفني : 

 باأن وكون عىل ملهارة . .1

 وآأن وكون مباحة . .2

 وآأن وكون ملاهرة .  .3

 وآأن وكون ساورة ملا م جتر العادة بكشفه من الرآأ  . .4

وآأن يكون لهدا و دت  حمددد يت كدام هدو للخفدني يت م ندر شديئًا مدن احلدديث ورد يف ذكل ،  .5

  عىل العاممة  وز بدون هذه الرشوط ، وبدون رشوط ال ورة ، و وز والأ رب باأنَّ املس

ذا اكندت  آأن ميس  عىل الناصية ، وييدل عدىل العاممدة ،  وآأن ميسد  عدىل العاممدة وحددها يت ا 

 مس توعبًة للرآأ  مجيعًا و د ذكر ذكل ابن القمي رمحه هللا يف زاد املعاد ، ومكهلل التوفيق . 

س ناده  وي  . مو وفا وعن معر  (58،6) ذا توضاأ  }مرفوعًا :  وعن آأنس  -يت  ا  احملقق ا  ا 

الَّ مدن جوابدة  –ا ن شا   –آأحدُك ، ولبس ةفيه ، فلميس  علْيام ، وليصِلي فْيام والرلعهام   {ا 

 واحلاُك وحصحه يت  ا  احملقق شاذ .            آأةرجه ا ار طّن ، 

  آأو تقريره .املو وف : ما اكن من الكم الصحايب آأو فعهل    

 املقطوع : ما اكن من  و  التابعر آأو فعهل آأو تقريره .    

 .  املرفوع : ما رفعه الصحايب ا ىل النيب     

ذا آأدخلهددام ، وهددام      الَّ ا  َّدده اليصدد  املسدد  عددىل اخلفددني ا  يسدد تفاد مددن املو ددوف واملرفددوع : آأن

رجالن ، وهناك خالف  د سد بقت ملاهدراتن آأي آأدخلهام عىل كام  الطهارة ، واملقصود هام ال

الَّ بعدد  لـيه هل آأنَّ ملهارة   عضٍو حتصل بغسهل يف الوضو  آأو آأنَّ الطهارة الوكون ا  اال شارة ا 

 كام  غسل آأعضا  الوضو  بنية ؟ 
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الميددددا بعددددد  دخا  اخل  يف الرجل ـ ن يقو  آأنَّ غسل   عضٍو يُعمدل ملهارٍة ل     ه  زي ا 

عددددىل هددددـذا  ، فا ذا غسل الشام  آأدخل اخل  فْيا ، ويص  غسلها ، و بل غسل الشام  

َّده  َّه آأدخل اخل  يف   رجٍل بعد ملهارهتا ، وصدد  علدْيام آأن املـذهب ا ملال  ملهارتني عىل آأن

الَّ  آأدخلهام ملاهرتني وهذا املذهب مذهب  ضعي  يت والص ي  آأنَّ الطهدارة الصدغرى الوكدون ا 

 .بكام  غسل آأعضا  الوضو  

َّده ملداهر   ن توضاأ ،      َّه متوضاأ ، وال آأن وآأبقى رجاًل من رجليه بدون غسٍل اليصد  عليه آأن

يِني آأدخلد ام ملداهرتني  }:  فتبني آأنَّ  و  النيب  ذا  {دعهام ، فا  الَّ ا  َّده اليصد  املسد  علدْيام ا  آأن

 آأدخل اخلفني يف القدمني بعد كام  الطهارة .

آأي لدبس اخلفدني عدىل ملهدارٍة رشط  يف حصدة ومن هنا يس تفاد : باأنَّ اللبس عىل ملهدارة يت     

 .املس  علْيام ، وحصت الصالة بذكل املس  

دا  ،آأنَّ مدة املسد  تبددآأ مدن حدني املسد   ،و د تقدم يف رشح الأحاديث املتقدمة      آأي آأاَّ

َّدام تبددآأ مدن حدني املسد   ن التبدآأ من حني الوضو  واللبس ، وال من حني انتقاض الوضو  ، وا 

 ، وهنا يقا  آأنَّ اخللع موجبه شيئان :عىل اخلفني 

 سوا   اكن يف السفر آأو يف احل  . ،كام  املدة  .1

الَّ  .2 حدول اننابة  بل كام  املدة ، فا ن خلع اخلفني  بل كام  املدة م  ز هل املسد  علدْيام ا 

 بعد لبسه عىل ملهارٍة ، ويس تاأن  املدة من جديد ، ومكهلل التوفيق . 

َّه رة  للوسافر  ال دة آأَيم بليدالْين ، وللوقدمي  عن النيب  بكرة  وعن آأيب (59،7) : ) آأن

ذا تطهر فلبس ةفيه : آأن ميس  علْيام ( آأةرجه ا ار طّن ، وحصحه ابن ةزمية .   يوم  وليةل يت ا 

آأبدوبمْكرة بفدت  املوحددة ، وسدكون الداكف ،  ) ا  الصنعاين رمحه هللا : ورمجة الصحايب :     

فيع بضم النون وفت  الفا  ، وسكون املثناة الت تية يت آآةره عني  اوةل هو نفيع ابدن ورا  امسه ن 

 . وهو الص ي  ده.  ا (احلارل آأو يقا  نفيع ابن مرسوح 
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ة هدو  ْددم بن لكم كام  ا  الش يخ آأمحد النَّجور يت لأنَّ مرسوحًا هدو آأبدوه احلقيقدر واحلدارل      

آأبدددددو بكدددددرة  َيد بن آأبيه  وهلام آأخ  اثلث  اةت  مواله ، وهو س يد لأبيه وآأمه ، وهو آأةو ز

 .مكلص بة ، واكن فاضاًل عابدًا 

وياأىب آأن ينقسب ، واكن نز   اكن آأبو بكرة يقو  : آأان موىل رسو  هللا  ) ا  الصنعاين     

 ه يف جامعدٍة مدن تلدامن آأهدل الطدائ  وآأسدمل وآأعتقده ـل من حصن الطائ  عند حصاره 

 .هد .  ا (يت  ا  ابن عبد الرب : اكن مريل الن  بن عبادة   واكن من فضال  الصحابة

هذا تري حصي  يت  (اكن مريل النكر بن عبادة   ) ا  ش يخنا النَّجور :  و  ابن عبد الرب :     

َّه اكن مريل النِيْكوي من العبادة   مبعدا  ،كام  اهل ابن عبد الرب يف اال سدقيعاب  ،بل الص ي  يت آأن

َّه اكن شديد العب ُق عىل نفسه فْيا آأن .   دا  احملقدق محمدد  ه رواَيم عن النديب ـل ،ادة يت يضِيي

 1بن حصيب بن حسن حالَّ  : هذا حديث حسن  ، و ا  :  وآأةرجه ا ار طّن يف السنن  

 . 192رمق  96/  1وحصحددددددددددده ابدددددددددددن ةزميدددددددددددة يف حصيحددددددددددده   1رمق  194/ 

ُ املدة اليت عيهنا حديث     عل بن آأيب ملالب  وحديث صدفوان  حديث آأيب بكرة هذا يت يعنِيي

ابن عسا  ر  هللا عهنام ، وهذه الأحاديث آأحاديث  حصيحة ، ورصحية ، وكدذكل حدديث 

 آأنس ، وآأثر معر ر  هللا عهنام ، ومكهلل التوفيق .

َّه  ا  َي رسو  هللا : آأمس  عىل اخلفني ؟  دا  :  وعن ُآيِبي ابن عامرة  (60،8)   {نعدـم  }آأن

نعدــم  } ا  : و ال ة آأَيم ؟  ا  :  {نعـم  } ا  : ويومني ؟  ا  :  {نعـم  }؟  ا  :  ا  : يومًا 

 آأةرجه آأبو داود . {وما شئت 

ُآيِبي : بضدم اهلودزة وتشدديد املثنداة الت تيدة يت  ) ا  الصنعاين رمحه هللا : ورمجة الصحايب :     

امرة : بكرس العني املهوةل وهو املشهور ، و د تض مل  ا  املصن  يف التقريب مدين  يت ابن آأيب عي

 هد . .  ا (سكن مرص يت هل حصبة 
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ابدددددددددددن آأيب  وآأةرجده 158رمق  109/  1آأةرجه آأبو داود يف السنن   : )  ا  احملقق    

معدددداين الآاثر  والطحدداوي يف رشح  557رمق  185/  1وابددن ماجددة   178/  1شدديبة  

 – 278/  1والبْيقدددر   170/  1واحلددداُك  19رمق  198/  1وا را طدددّن   79/  1 

َّده ضدعي   ) 482/  1وهو حديث  ضعيـ  يت  ا  النووي يف اجملووع   279 واتفقوا عىل آأن

وهو حديث  ضدعي   مكتفدا  آأهدل )  176/  3و ا  يف رشح مسمل   (مضطرب الحيتج به 

 .هد .  ا (احلديث 

مدا  داهل آأبدو داود  دا    ا  احلافظ املندذري يف خمترصد السدنن : ومبعدا ) ا  الصنعاين :     

 .هد .  ا (البخاري 

سد ناد       س ناده ليس مكلقدوي فقدا  آأمحدد رجداهل اليعرفدون ، و دا  ا ار طدّن هدذا ا  آأي آأنَّ ا 

س ناد خربه ، و ا  ابن عبد الرب اليثبت : وليس  اليثبت ، و ا  ابن حبان : لست آأععد عىل ا 

س ناد   امئ ، ومكل  ابن انوزي فعده يف املوض  .هد .  وعام اهل ا 

ذًا آأنَّ هذا احلديث ضعي  جدًا ، وكدام ودرى آأنَّ آأهدل احلدديث وَجابدذة      وآأ و  : علوت ا 

 هذا الفن ضعفوه وردوه ، فال تعارض به الأحاديث الص يحة الرصحية ، ومكهلل التوفيق . 
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 الباب الساد 

 مكب نوا ا الوضو 

برام ، وضد البنا  .النوا ا : مجع ان ا ، والنقا ضد ا     ال 

بطا  الوضدو  مبدا عيَّنده الشدارع مدبطاًل  اكلبدو  ، والغدائف ، والصدوم ،  ،و د اس تعول يف ا 

 والرحي والنوم املس تغر  ، ودم اال س تحاضة ، وةرو  املذي ، وآأ  حلم اال بل . 

ا  و  الشارح رمحه هللا :      جمازًا اكن ينبغدر  هد فلكوة.  ا (مبا عينه الشارع مبطاًل جمازًا  )آأمَّ

آأالَّ تقا  لأنَّ النا ا هنا ان ا  معنوي لطهارٍة معنوية يت ترتتب عىل اس تعام  ما جعهل الشدارع 

ذن فالنقا  مطهراً يت اكملا  يف آأعضا  الوضو  مكلنية ، والرتاب يف الوجه والكفني آأيضًا مكلنية يت ا 

حّسد ، وهدذا نقدا   للأمور احلس ية حسدر  يقا  نقا البنا  ، فذكل نقدا  حّسد ليشد ٍ 

    معنوي لأمر معنوي والفر  بيهنام وا   ، فال داعر للكوة جماز ، ومكهلل التوفيق .

عدىل عهدده ينتكدرون    دا  : ) اكن آأحصداب رسدو  هللا   عن آأنس بدن مداكل (61،1)

العشا  حىت ختفق رؤوسهم مث يصلون وال يتوضئون ( آأةرجه آأبوداود ، وحصحه ا ار طدّن ، 

 يف مسمل . وآأصهل

:اكن تفيد اال س عرار عىل اليش  يت حىت ولو حصل الفعدل   وهل اكن آأحصاب رسو  هللا     

 مرًة واحدة يت مام حيصل ما ينا ضه . 

 عىل عهده : يف زموه . 

 ينتكرون العشا  : آأي صالة العشا  .
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عندددد حتودددل  حىت ختفق رؤوسهم : ةفق رفق مبعا رضب ي ب ، وهو سدقوط الدرآأ  

   مكلنعا  .الشخ

: ) مث يصددلون واليتوضددئون ( هنددا حمددل الشدداهد مددن احلددديث ، وهددو آأنَّ النددوم  ه ـ ولدد   

اخلفي  اذلي اليذهب اال حسا  معه الينقا الوضو  ، ولكن رمبدا يعكدر عدىل هدذا التاأويدل 

َّام يكون للنامئ .  ن يقاظ ا    وهل : ) يو كون ( فا نَّ اال 

يِني لأمسع لأ  : ) ه ـ ول     حدم غطيطًا ( والغطيف هو الصوم اذلي رر  من النائـم حىت ا 

 النوم وهو ما يسوى مكلنخري آأو الناةر عند  وم ، والشخري عند آآةرين .  عوـد

: ) مث يقومون فيصلون وال يتوضئون ( فيه دليل  ملن زمع آأنَّ النوم جبويدع هيئاتده  ه ـ ول    

 الينقا الوضو  ، و د اةتل  آأهل العمل يف النقا مكلنوم عىل مثانية آأ وا  : 

القو  الأو  : آأنَّ النوم ان ا  مطلقًا عىل   حا  يت بدليل ا ملال ه يف حديث صدفون بدن     

ذا كنَّا سفرًا آأالَّ نودزع ةفافودا  ال دة آأَيم وليدالْينَّ  النيب  حيث  ا  : ) اكن عسا   ياأمران ا 

الَّ من جوابٍة لكن من تائفٍ ، وبوٍ  ، ونوم ( آأي فلام  رن النوم مكلغائف ، والبدو  يت د  عدىل  ا 

 . آأنه ان ا  ب  حا 

َّه الينقا مطلقًا ملا سل  من حديث آأنس      لصدحابة عدىل وحاكية ندوم ا القو  الثاين : آأن

 تكل الصفام لو اكن ان ضًا ملا آأ ره هللا عليه . 

َّام يعفى عن ةفقتني ولو توالتا ، وعن  دالل ةفقدام      ن القو  الثالث : آأنَّ النوم ان ا لكه ا 

 . (وهو مذهب الهادوية  )فاأك  متفر ام يت  ا  الصنعاين : 

ذا انم جالسًا  القو  الرابع : آأنَّ النوم ليس بنا ٍا بنفسه يت بل هو     مكنة  للنقا ال تري ، فا 

ذا اكن مضددطجعًا  ددا   الَّ انددتقا يت يعددّن ا  ممكوددًا مقعدتدده مددن الأرض م ينددتقا وضددو ه ، وا 
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: ) العددددددددني  وهو مذهب الشافعر ، واس تد  حبديث عل بن آأيب ملالب  )الصنعاين :  93

الَّ آأنَّ فيه من ال .هد .  ا ( ه ،  ن انم فليتوضاأ ( حس نه الرتمذي ا  تقوم به جحدة  واك  السَّ

ذا  ) ا  احملقق :      َّده  قدة  مداأمون ا  وهو بقية بن الوليد امحل  اةتل  فيه كثدريًا ، واحلدق آأن

الَّ عدن  قدة ، و دد  حدلَّ عن  قة ، ورصح مكلتحديث . و د روى عنه شعبة وهدو اليدروي ا 

 ورمجدددددددددددددددددددددددددده البخدددددددددددددددددددددددددداري يف التددددددددددددددددددددددددددار  الكبددددددددددددددددددددددددددري 

فيه جرحًا ، و د رصح عند آأمحدد مكلسدامع مدن شد يخه  (  فمل يذكر 2012رمق  150/  2) 

 هد . .  ا( الوضني بن عطا  اخلزاعر ، وهو  قة 

َّده      ن ذا انم عىل هيئٍة من هيئام املصدل راكعدًا آأو سداجدًا آأو  ا دًا ، فا  َّه ا  القو  اخلامس : آأن

فداه اندتقا الينقا وضو ه يت سدواً  اكن يف الصدالة آأو خارَجدا  فدا ن انم مضدطجعًا آأو عدىل  

ذا انم العبد يف الدوده مك  هللا بده املالئكدة يقدو  : عبددي  وضو هواس تد  هل حبديث : ) ا 

 هد ..  ا (( رواه البْيقر وتريه ، و د ُضِعي   يدي روحه عندي ، وجسده بني

ذا انم املصدل عدىل هيئدة مدن      نَّ الاسد تدال  هبدذا احلدديث عدىل عددم الدنقا ا  وآأ و  : ا 

اس تدال  يف تري حمهل يت لأنَّ ذكل احلديث ا ن حص فهو اليد  عىل عدم النقا هيئام الصالة 

يف آأي هيئة من هيئام الصالة ، ويه القيام ، والركوع ، والسدجود ، فاالسد تدال  هبدذا تدري 

 واٍ  ، وال وجيه .

الَّ نوم الراكدع ، والسداجد      َّه ينقا ا  ن اكن  ،القو  الساد  : آأن للحدديث اذلي سد بق ، وا 

 اصًا مكلسجود ، فقد  يس عليه الركوع كام  يس اذلي  بهل يف سائر هيئام املصل . خ

َّده اليدنقا الندوم يف الصدالة عدىل آأي حدا  ، ويدنقا خارَجدا يت وجحتده  القو  السدابع :     آأن

 . هد.  احلديث املذكور  ا

َّه لديس فيده جحدة  عدىل عددم الدنقا يف الصدالة آأو عدىل آأي: وآأ و       هيئدٍة مدن   د تقدم آأن

 هيئام الصالة اكن داخل الصالة آأو خارَجا . 
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نَّ النوم ليس بنا ٍا بنفسه يت بل هو مكنة النقا      ويددت مكنددة   ىت  ،القو  الثامن : ا 

املسدددددد تغر   َّدده ان ددا  بنفسدده ، وذكل يف حدداةل نددوم  ن الددنقا محددل عددىل ذكل ، وصددار كأ

َّه اليكون نومه ان ضًا للامندع مدن اذلي ذهب ا حساسه ،  ن انم  اعدًا معكوًا عىل مقعد ن ته ، فا 

 وجود احلدل . 

ذا      ذا انم مضطجعًا آأو مقساندًا ا ىل يشٍ   عهل يقرسب موه الرحي ، ففدر هدذه احلداةل ا  ا ا  آأمَّ

اس تغر  يف نومه حىت ذهب ا حساسه ، فا نَّ النوم يف حقه ان ا  للوضو  يت هذا هدو القددو  

 :  احلدددددددددددددددددددددددددددق فدددددددددددددددددددددددددددامي آأرى معددددددددددددددددددددددددددداًل بقدددددددددددددددددددددددددددوهل 

 . {العني واك  السه ،  ن انم فليتوضاأ  } 

ا القو  بتخصي  الرسو      فلأنَّ الرسدل صدلوام هللا وسدالمه علدْيم تندام آأعيدهنم ،   آأمَّ

اكن ينام حىت تسوع غطيطده ،  والتنام  لوهبم كام ورد عن عائشة ر  هللا عهنا آأنَّ النيب 

ذا جا  بال   آأيقضه للصالة ، فيخر  واليتوضاأ   .فا 

دم يضدعون جودوهبم ويف روايدة : ) يو ضدون      ا ما آأثر عن الصحابة رضوان هللا علْيم آأاَّ وآأمَّ

 للصالة ( فهذا محمو   عىل آأام م يبل  هبم النوم ا ىل الاس تغرا  اذلي يذهب معه اال حسا  . 

ا القو  باأنَّ هذا اج اد  من الصحابة ، فهذا القو  عليه مالحكة ، وهو آأنَّ ا     ال ج اد من آأمَّ

ذا اكن ةطئدًا ، وهللا سد بحانه وتعداىل  ون عليده ا  الصحابة يف زمن نزو  الدويح م يكوندوا يُقمدرل

متَُّقونم  يقو  :   ا ي مهُْم مم م ل ىتَّ يُبمنِيي اُمْ حم دم ْذ هم
ِ
مْعدم ا لَّ  مْومًا ب ُ ليُيضي نم اهَّ ا اكم مم  ( .   115)التوبة: وم

ةوفدًا مدن  ننبسف ا ىل آأزواجوا يف حيداة النديب  : ) كنا ال ولقد  ا  عبد هللا بن معر     

دم اكندوا الينبسدطون ا ىل  نزو  الويح ، فلدام تدويف رسدو  هللا  انبسدطنا ( واملقصدود بده آأاَّ

ندداكره علددْيم ، فلددام تددويف رسددو  هللا  َّدده يودددز  الددويح مك   نسددا م يف الددالكم اذلي رددافون آأن

ساهئم مبا يريدون ، وهذا شاهـد  عىل آأنَّ هللا عز وجل م يرتك انبسطوا مبعا آأام ولكووا عىل ن 
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الَّ آأنكره علْيم يت ليبني شيئًا مما ينكر يقع يف آأحصاب النيب  95 وحيددذرم مددن هلم مدا يتقدون ،  ا 

الددنقا اذلي  الأعام  اليت ختال  الرشع ، فهذا من مكب آأوىل ، فلو اكن فعلهدم ممدا يوجدب 

 ليه ، ومكهلل التوفيق .التص  معه صالهتم ملا آأ روا ع 

وعن عائشة ر  هللا عهنا  الت : جا م فاملوة بنت آأيب حبدي  ر  هللا عهندا  (62،2)

يِني امرآأة  اس تحاض فال آأملهر آأفاأدع الصالة ؟  دا  :  ا ىل النيب  ال  }فقالت َي رسو  هللا : ا 

ذا آأدبد ذا آأ بلت حيضتك فددعر الصدالة ، وا  َّام ذكل عر   ، وليس حبيا ، فا  ن رم فاأغسدل ا 

  {عنك ا م مث صل 

َّه حذفها معدًا . . {مث توضاأي ل  صالة  }وللبخاري :  -متفق عليه   وآأشار مسمل  ا ىل آأن

 يؤخذ من هذا احلديث :  

ورمجدة  - آأنَّ  و  عائشة ر  هللا عهنا جدا م فاملودة بندت آأيب حبدي  ر  هللا عهندا  .1

يب حبددي  مبهوددةل ، وموحدددة ، ومعجوددة مددع فاملوددة بنددت آأ  ) ددا  يف التددـقريب :  -الصددحابية 

التصغري ، وامسه  يس بن املطلب يت يعّن آأمك حبي   وهل الأسدية وصد   لفاملودة ر  هللا 

روى لها آأبوداود ، والنسا   8651هد ورمجة رمق .  ا (عهنا حصابية لها حديث  يف اال س تحاضة 

ليه مس تفتية .  حديثًا مرفوعًا ا ىل النيب  ا جا م ا   آأاَّ

 الاس تفتا  فامي اشقبه عىل املسمل سواً  اكن ذكرًا آأو آأنىث .  .2

 فيه آأنَّ املس تفيت البدَّ آأن ررب جبويع ما عنده ليتلقى احلمك بعد معرفة احلا  . .3

يِني امدرآأة  اسد تحاض فدال آأملهدر ( يؤخدذ موده اسد عرار ا م عدىل  .4  ولها ر  هللا عهنا : ) ا 

ا اشقبه علْي  ا هل ذكل حيا  حىتَّ ترتك الصالة من آأجهل آأم ماذا تفعل ؟ .املس تحاضة وكأاَّ

يؤخذ من   ولها ر  هللا عهنا : ) آأفاأدع الصالة ( هنا اس تفهام ملليب يت تقو  : هل آأورك  .5

 الصالة من آأجل هذا ا م اذلي الينقطع . 
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َّك الترتيك الصالة ، مثَّ   {ال  }بقوهل :  جا  انواب من النيب  .6 96 َّدددام ذكل } : ا  يعّن آأن ن ا 

َّددام هددو دم  ن وا  فبنيَّ لها آأنَّ ا م اذلي تذكرين ليس هدو دم حديا ،  { ،عدر   وليس حبيا 

 اس تحاضة . 

ذا آأ بلت حيضتك فدعر الصالة ( يؤخذ موده آأنَّ ودرك الصدالة ال ه ـ ول .7 الَّ  : ) فا   دوز ا 

 يف احليا املت قق .

ا الاس تحاضة فهير حدل  آأصغر اليوجب ورك َّام يوجب الوضو  ل  صالة .  آأمَّ ن  الصالة ، وا 

دمكرهدا  يؤخذ من  وهل  .8 ذا آأ بلت حيضتك فدعر الصدالة ( آأنَّ ا  بدا  احليضدة وا   ،: ) فا 

ا آأن يعرف مكلصفة اليت يه صفة ا م ، وملا اكنت العدادة  دد تتغدري  مَّ ا آأنه يعرف مكلعادة ، وا  مَّ ا 

حلديا  دد يداأك املدرآأة يف آأو  الشدهر ، ومدرًة وتتخـل  وهذا مشداهد يف النسدا  حبيدث آأنَّ ا

ا اكنت العدادة  دد تتغدري اكن الانضدباط مبعرفدة  آأةرى يف وسطه ، ومرًة آأةرى يف آآةره ، فلوَّ

ذا عرفت صفام دم احليا مزيم بيوه وبني دم الاس تحاضة يت  ا م ، وذكل مبعرفة صفاته ، فا 

 وصفام دم احليا اليت متزيه آأربع صفاٍم : 

 ر داكن مييل ا ىل السواد .آأمح آأنه .1

 خثني آأي تليظ . آأنه .2

ع  يف الر  عند ةروجه يت آأي حرارة حتسها املرآأة عند ةروجه .  آأنه .3 اع يت مبعا آأنَّ هل ذلَّ  ذلَّ

نَّ دم احليا آأسود يُْعريف  }مونت ولهذا  ا  يف احلديث الآةر :  آأنه .4 ه راحئة  كرُّية ـآأي ل{ ا 

ف  }يف رواية :  هتا تبني لها بعد ذكل معرفدة فا ذ {يُعرم ا عرفت دم احليا هبذه الصفام ، ومزيَّ

 دم الاس تحاضة ، و د جا م يف وص  الاس تحاضة :

نه من  عر الر  . آأاا .1  عر   ، وذلمك العر  رر  من آأدىن الر  يت خبالف دم احليا ، فا 

 خبالف دم احليا . ،دم الاس تحاضة ةفي    .2

 . آأمحر كسائر ا ما  آأنه .3
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 ليس هل ذلع  بل هو دم  عادي . آأنه .4

املودددددددددزيام  ذا مددزيم املددرآأة هبددذه آأن  .5 راحئتدده كراحئددة سددائر ا مددا  ، ولدديس مبنددنت ، فددا 

عرفت دم احلديا عدن دم الاس تحاضدة ، فدا ن اكندت الأوصداف آأوصداف دم احلديا وركدت 

ن اكنت الأوصاف آأوصاف دم الاس تحاضة معلدت مدا يوجهبدا مدن الوضدو   لد  الصالة ، وا 

صالة ، و د جا  املؤل  هبدذا احلدديث ليبدني عدىل آأنَّ دم الاس تحاضدة التدرتك معده الصدالة 

 فاملس تحاضة جتري علْيا آأحاكم املرآأة الطاهرة . 

اِل بعد دةو  الو ت ، وبعدد  .9 آأنَّ املس تحاضة  ب علْيا آأن تتوضاأ ل  صالة ، والتتوضاأ ا 

ذا توضاأم صل ت الصالة احلارضة فرضها ونفلهدا ، ويعفدى آأن تسقوجر وتتلجم ، وتسقريفر ، فا 

ذا ان دت مدن الصدالة عندد ذكل صدار حكهامحدمك  عهنا فامي ةدر  مهندا يف و دت الصدالة ، فدا 

 احملدل حداًث آأصغر. 

َّددا اكنددت املس تحاضددة  .10 آأنَّ هللا مددن رمحتدده عفددى عددن الانسددان فددامي اليسدد تطيع رِده ، ومل

 عهنا فامي نز  و ت الصالة يت آأي و ت آأداهئدا التس تطيع حبس ذكل ا م آأ نا  صالهتا عفا هللا

ذا ان ت من الصالة عاد علْيا احلمك ، فاكنت حمد ة حداًث آأصغر .   للصالة ، والس نة الراتبة فا 

يقا  عىل املس تحاضة من بده سدلس بدو  ، ومدن بده دوام حددل يعدّن املصداب بددا   .11

ذا البطن يكون ةرو  الرحي موه مكالس عرار ، فهذا يعفى ع  نه فامي ةر  موه يف و ت الصدالة ا 

 اكن اليس تطيع الت مك يف نفسه .

الشاهد من احلديث : آأنَّ دم الاس تحاضةحدل  من الأحدال الديت  توجدب الوضدو  ،  .12

 فهو من نوا ا الوضو   . 

آن   .13 آأنَّ املس تحاضة  ب علْيا الصالة ، والصوم ، و وز لها مس املص   ، و را ة القدرآ

 ن ياأوْيا زوَجا . و وز آأ 

َّه جا  به يف  .14 هناك حمك  للوس تحاضة م يذكر هنا يت لأنَّ ذكر هذا احلديث عارض  بسبب آأن

َّده يسد ت ب لهدا آأن تغقسدل يف اليدوم واللديةل  ال دة  نوا ا الوضو  ، واحلدمك املدذكور هدو : آأن
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وهددددددددددددددذا  آأغسـا  غسل  للفجر ، وغسل  للكهر والعرص ، وغسل للوغدرب والعشدا  ، 

 ، بددني الكهددرفا ن  ويت عىل آأن جتوعر  }:  س ت ب ، وليس بواجب عىل الأحص لقوهل م 

 احلديث    {… والعرص ، وتغقسلني هلام غساًل واحدًا 

آةر الأوىل وآأو  الثانيدة ، واملغدرب والعشدا  يف  .15 َّه  وز لها اعع بني الكهر والعرص يف آ آأن

آةر الأوىل وآأو  الثانية .   آ

ذا جئندا عدىل هدذه الأحداكم يف مكب فهذه آأحاكم املس   تحاضدة  ددمواها يف هدذا احلدديث ، فدا 

ملامًة يسرية ، ومكهلل التوفيق .   احليا آأملونا باأحاكم املس تحاضة ا 

اً  ، فاأمرم املقداد آأن يساأ  النيب  وعن عل  (63،3)    فساأهل   ا  : ) كنت رجاًل مذَّ

 ري . ( متفق  عليه ، واللفظ للبخا فقا  : فيه الوضو 

املقداد بن معرو بن  علبة بدن مداكل بدن ربيعدة الهبدراين مثَّ  )املقداد هو : ورمجة الصحايب :     

ليده يت  الكودي مثَّ الزهري يت حال  آأبدوه كندة ، وتبواه الأسود بن عبد يغول الزهري فنسدب ا 

َّه اكن ببدٍر فار   تريه يت مام س نة  ال ٍل و ال ني ، حصايب  مشهور من السابقني يت م يثبت آأن

 دا  الشد يخ آأمحدد  6893انكر التقريب ورمجة رمق ( ه اعاعة ـوهو ابن س بعني س نة  روى ل

املقداد بن الأسود الكودي آأصهل من كنده ، وورىب يف مكة عند رجدٍل  )النَّجور حفكه هللا : 

ليه يت وزو  ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب   .( يقا  هل الأسود فنسب ا 

ا  عىل صيغة فعا  صيغة مبالغة من املذي ، وهدو  ه ـ ول    اً  (  الوا مذَّ : ) كنت رجاًل مذَّ

كدر (  نعاط )  يعّن عندد انقشدار اذلَّ ما   آأبيا ر يق لز  رر  عند املالعبة آأو عند مطلق اال 

ليه ، وفيه لغتان مذى ميذي مكىض مييض ، وهذا  اليث  يت وآأمذى ميذي  وتذكر اعاع والرغبة ا 

 يعطدر وهذا مزيد . كأعطى
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اً   ، فاأمرم املقداد آأن يساأ  النيب   وهل    99 دخلددت عليدده ( آأن وما  : ) كنت رجاًل مذَّ

 عن  ضييت . يف تاأويل مصدر جمرور بباٍ  مقدرة يت آأي آأمرته بسؤا  النيب 

 : ) فساأهل الفا  ( س ببية .  وهل     

َّه موجب  لل ه ـ ول  وضو  ، وليس موجبًا للغسدل كدام تدوم : ) فقا  فيه الوضو  ( يعّن آأن

ويف لفظ : ) ملداكن  ( بعا آألفاظه عند البخاري : ) فاس ت ييت آأن آأساأ  رسو  هللا  ويف

 ابنته مّن ( آأو : ) ملاكن فاملوة مّن ( . 

ويف روايدة :  ورد يف هذا احلديث : آأنَّ عليًا  آأمر املقداد ر  هللا عهنام آأن يساأ  النديب   

َّه ساأ  النديب  ) آأمر عامراً  عدن هدذا الاةدتالف : آأنَّ  دوهل : ( واندواب  ( ويف رواية : ) آأن

ا  ساأ  النيب  َّه آأمر عامرًا ( آأمَّ ليه لكونه هو الآمر به ، وكذكل فامي ورد آأ: ) ن نسب السؤا  ا 

املقداد بن الأسود وعامرًا ا ن اكان سداأال فهدام رسدولني مدن عدِلٍ بدن آأيب ملالدب ر  هللا عدهنم 

 عني . آأمج

 يؤخذ موه : جواز التوكيل يف الاس تفتا  . .1

يؤخذ موه آأيضًا : آأنَّ ذكر اعاع وما يتصل بده يت ينبغدر آأالَّ يكدون مدن الصدهر عندد  ريدب  .2

 زوجته وآأن هذا من حسن الأدب .

 آأنَّ املذي جنس  للأمر بغسهل . .3

َّه موجب  للوضو  .  .4  آأن

َّه اليكفر فيه الاس تجامر يت رمب .5 الَّ عند ال ورة .آأن  ا  يل هذا ا 

 يؤخذ موه الأمر بغسل اذلكر والأنثيني من ةرو  املذي . .6

 آأنَّ الأمر بغسل اذلكر والأنثيني موه من آأجل آأن يتقل  ، وينقطع . .7
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املددراد غسددل : ) اغسدل ذكدرك ، وآأنثييدك ( هدل  اةتل  آأهل العمل يف معدا  دوهل  .8 100

بو  ،  هنم من آأخذ هبدذا ، ومدهنم مدن آأخدذ اذلكر مجيعه آأو موضع اخلرو  اكل  هبذا . 

 آأنَّ كيفية تطهريه من الثوب آأن ينض  عىل حمهل حىت يتاكثر فيه املا  .  .9

ذ لددو حصبدده ا كل لدداكن غسدداًل ، ومكهلل  .10 آأنَّ ذكل النضد  ينبغددر آأن يكددون بدددون دكل ا 

 التوفيق .

بَّل بعا نسدا ه مثَّ ةدر  ا ىل الصدالة    وعن عائشة ر  هللا عهنا : ) آأنَّ النيب  (64،4)

وم يتوضاأ ( آأةرجه آأمحد ، وضعَّفه البخداري ، و دد ورد يف بعدا رواَيم هدذا احلدديث : ) 

الَّ آأنت فض كت ( .   َّا ذكرم هذا احلديث حضكت ، فقا  لها السامع : من يه ا  ا مل  آأاَّ

 

براهمي التمير وعائش     ة يت لكوه  د ورد مدن ملدر  احلديث فيه ضع  ، وهو الانقطاع بني ا 

 المغوز فْيا يت كام ذكر ذكل الصنعاين رمحه هللا . 

 يؤخذ من هذا احلديث :  

ا      مَّ آأنَّ القبةل التنقا الوضو  ، ولكنَّ هذا اليكون عىل ا ملال  بل البد آأن يكون متاأواًل يت ا 

ربه ، وليس هو كغريه  لأنَّ النيب   .اكن ميكل ا 

ا آأنَّ هذا ينبغ     مَّ َّه اليدنقا الوضدو  يت  ر فيه التفصيـل ، فـا ن اكن ممن شدهوتهوا  ن ضعيفة ، فا 

لكن التقبيل من الشداب اذلي مدا زالدت شدهوته  ويدة ينبغدر آأن يعدد مدن مدبطالم الوضدو  

دا  واال نسان يعرف نفسه ، وضعي  الشهوة رمبا  بَّل وال  دوي الشدهوة ، يوجد عنده حركدة آأمَّ

 فبخالف ذكل .  

ا م   هللا س بحانه وتعاىل : مثَّ ا ن  و      ِيسم ُُتُ الن س ْ دا   هبدذه  (43)النسا : من الآية َآْو المم

الصيغة اليت يه صيغة املشاركة بني المس وملوو  عىل آأنَّ املراد به كناية عن اعاع ، وهذا 

 .هو  و  اعهور 
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آأوملسد ُت  ومحهل الشدافعر عدىل مطلدق اللودس ، ويتخدر  عدىل  درا ة :      سددددددددا  الن  101

الوضدددددددو  يت  وعددىل هددذا الددرآأي ، وهددذه القددرا ة يكددون مطلددق اللوددس موجددب  النتقدداض 

ليده الشدافعر ، وتبعده عدىل ذكل  ن اكن  دد ذهدب ا  لكنَّ هذا القو   و   ضعي  مرجوح ، وا 

آأحصاب مذهبه ، فهم يرون آأنَّ مطلق اللوس ان ا  للوضو  يت سوا  حرك الشهوة آأو م حيركها 

الَّ آأنَّ يف ، وسواً   صدد اللودس آأ  و م يقصدده ، وسدوا  يف امرآأتده الديت حتدل هل آأو الأجوبيدة ا 

نَّة ما رال  هذا املذهب ويرده ، وهو كدون النديب  اكن يصدل يف جحدرة عائشدة ر   الس ل

ذا آأراد آأن يسجد  ز رجلهدا ، فتكفهدا عنده فدد   هللا عهنا وعائشة معرتضة  يف  بلته ، فاكن ا 

دها  آأوالمس ُت النسدا   الينقا الوضو  مع آأنَّ  را ة :  ذكل عىل آأنَّ مطلق اللوس  دد فرسَّ

 ابن عبا  ر  هللا عهنام باأنَّ املراد هبا اعاع .

 كذكل حني وضع آأصبعيه يف آأذنيه ، ورفع صوته فقا  : ) آأال هو النيك ( يعّن اعاع .  

ملال ده آأو     الَّ بقيدد  و د اةتل  آأيضًا يف ملس املرآأة هل هو ان ا  للوضدو  مك  َّده اليدنقا ا  آأن

الَّ بقيدد الشدهوة هدو القدو  الصد ي  اذلي  الشهوة ؟ والقو  باأنَّ ملس املرآأة اليدنقا الوضدو  ا 

 تؤيده الأدةل ا ن شا  هللا ، وبه  الت احلنابةل ، ومكهلل التوفيق .

ذا وجددد آأحدددُك يف بطندده شدديئًا   ددا  :  ددا  رسددو  هللا  وعددن آأيب هريددرة  (65،5) : ) ا 

 عليه آأةر  موه يش   آأم ال ؟ فال ررجنَّ من املسجد حىت يسوع صواًت آأو  د رحيًا ( فاأش 

 آأةرجه مسمل .

ذكر آأهل العمل آأنَّ هذا احلديث يعترب  اعدًة من  واعد الفقه اال سداليم ، ويعدرب عدن هدذه     

آةدر في (الأصل بقا  ما اكن عىل ما اكن  )بقوهلم :  القاعـدة اليقدني  )قدا  : ويعرب عهنا بتعبدرٍي آ

َّه متوضئ  ، ولكن م يذكر و وع حدل ةر  موه  (اليزو  مكلشك ولكن بيقنٍي مريهل   ن تذكر آأن

نَّ هدذه القاعددة تددخل يف آأشد يا  كثدرية  ه متوضاأ ، ويبقى عىل الطهارة ، مثَّ ا  َـّ ، فالأصل فيه آأن
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َّه  د انتقا  آأن ليده الشد ي طان من الفقه اال ساليم ،  ثاًل يقا  آأنَّ من اكن متوضاأ ووسدو  ا 

 وضو ه ، ولكوه م يذكر ذكل ، فعليه آأن يبقى عىل الوضو  ، والينتقل موه .

َّده      ذا ملرآأ عىل املصل وهو خار  الصالة يت آأن وبني آأهل العمل خالف  يف الشك الطارئ يت ا 

َّه مكٍ  عىل حمك الطهدارة ، فدامي ا   َّه ةر  موه رحي  آأو آأن ذا ظنَّ آأن ذا اكن ملدرآأ  ب عليه الوضو  ا 

 .عليه خار  الصالة آأو داخلها يت  هنم من فرَّ  بني داخل الصالة وخارَجا اكملالكية 

ذا اكندت      ومهنم من م يفر  والقو  بعددم التفريدق هدو ظداهر احلدديث ، ومريدل ذكل فدامي ا 

 عقدة الناكح متيقَّوة ، وملرآأ شك  عىل زوالها ، فهل هدذا الشدك يدؤثر يف عقددة الدناكح آأو ال

َّه اليؤثر ، وهكذا يقا  يف سائر الأحاكم ، ومكهلل التوفيق .  يؤثر ؟ فالقو  الص ي  آأن

 ا  :  ا  : رجل  مسسُت ذكري آأو  ا  : الرجل ميس ذكره  وعن مللق بن عل  (66،6) 

َّام هدو بضدعة  مودك  }:  يف الصالة يت آأعليه الوضو  ؟ فقا  النيب  ن آأةرجده امخلسدة ،  {ال ، ا 

 حبان ، و ا  ابن املديّن هو آأحسن من حديث برسة .وحصحه ابن 

مدن مدسَّ ذكدره  } دا  :  وعن برسة بنت صفوان ر  هللا عهنام آأنَّ رسدو  هللا ( 67،7)

آأةرجه امخلسة ، وحصحه الرتمذي ، وابن حبان ، و دا  البخداري : هدو آأحصل يش   {فليتوضاأ 

 يف هذا الباب .

مللددق بددن عددل احلنفددر يت حصددايب   ددد   )النَّجوددر :   ددا  الشدد يخ آأمحدددورمجددة الصددحايب :     

َّه اشرتك يف بوـا   . ( مسجـد النيب  الص بة يت يقا  آأن

مللق بدن عدل بدن املندذر احلنفدر السد مير مبهولتدني  ):  3042 ـا  يف التقريب م رمق     

: آأبو   456/  13هد  ا  يف هتذيب الكام   .  ا (ه وفادة ـمصغرًا آأبو عل الامييم يت حصايب  ل

هد .  ا (ومعل معه يف بنا  املسجد  عل الامييم يت آأحد الوافدين اذلين  دموا عىل رسو  هللا 

     . 
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الأسدددددددية يت  برسة بنت صفوان بدن نوفدل بدن آأسدد بدن عبدد العدزى ورمجة الصحابية :     

انكر التقريب ورمجة  –حصابية  لها سابقة ، وهدجرة عاشت ا ىل خالفة معاوية  . 8544رمق 

َّام هو بضعة  مودك  }ملا س ئل عن مس اذلكر  ا  :  آأنَّ النيب  آأفاد هذا احلديث : ن ومعدا  {ا 

ليده ذهدب  بضـعة :  طـعة   وجارحة  من جوارحك ، ومفاده آأالَّ وضو  عىل من مسَّ ذكدره ، وا 

ليه بيده . نَّ مسَّ اذلكر اليوجب الوضو  ، ولو آأفىض ا   احلنفية ، فقالوا :  ا 

م  الوا : باأنَّ مدن مدسَّ ذكدره آأمَّ      اَّ ا سائر الأ ة ، وم الثال ة وآأتباعهم ، وآأهل احلديث ، فا 

َّه  د بطل وضوئه ، وهذا ما آأفاده حديث برسة بنت صفوان .  ن ليه بيده ، فا   مفضيًا ا 

 لت : وبقطع النكر عن الكم الأ ة يف تص ي  حديث برسة هدذا آأو ذاك ، وهدو حدديث    

َّه آأحصل من مللق ف   م هنام اج د فعل  بن املديّن حصَّ  حديث مللق بن عل احلنفر ، وزمع آأن

َّده آأحصل يش   يف هدذا البداب ، و دد  ن حديث برسة ، والبخاري حص  حديث برسدة ، و دا  : ا 

 تعارض هذان احلديثان ، وسكل آأهل العمل فْيا مساكل : 

عىل مس اذلكر حبائل ،  مللق بن عل  املسكل الأو  : مسكل اعع يت باأن حيول حديث    

 .وحيول حديث برسة ر  هللا عهنا عىل مس اذلكر بدون حائل 

وعىل هذا فاحلديثني الكهام هل معًا في ول عليه ، ويكدون هدذا مجعدًا بيدهنام ، فيقدا  مدن     

 مس ذكره من فو  الثوب فا ن مسه ذلكره الينقا الوضو  هبذه الصورة ، وهذا معا  وهل 

منا هدو بضدعة  مودك  }:  َّده { ا  وحيودل حدديث برسدة عدىل مدس اذلكدر بددون حائدل ، ويقدا  آأن

 التعارض بيهنام ، وهذه يه ملريقة اعع . 

ممدن اشدرتك يف  املسكل الثاين : مسكل النسخ يت وهذا يس تد  عليه باأن مللق بن عل     

دل هدذ بنا  مسجد النيب  ا احلدديث  ددميًا ، واكن عند  دومه املدينة ، وعدىل هدذا فقدد حتوَّ
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فيكددددددددددددون  ا يه من ُمْسليوة الفدت   حديث بسدرة ر  هللا عهنا يعد الس نة الثاموة يت لأاَّ

 حديهثا متاأةر عن حديث مللق  وانخسًا هل . 

واحدد  آأي حدديث   املسكل الثالث : مسكل الرتجي  يت وهو آأنَّ حديث مللدق بدن عدل     

ا حديث برسة ر  هللا عهنا فا سد ناده آأحص مدن  واحـد وراويه  يس بن مللق متلكَّم  فيه يت آأمَّ

س ناد حديث مللق كام  ا  البخاري ، ومع ذكل فهل شواهد مهنا :   ا 

حديث عن آأِمي حبيبة ر  هللا عهنا ، ومهنا حديث عن عبد هللا بن معدر ر  هللا عدهنام ، 

ذا آأفىض آأحدُك ا ىل ذكدره بيدده فلي  ومهنا حديث عن آأيب هريرة  توضداأ ( واال فضدا  بلفظ : ) ا 

وآأيدد حدديث برسدة آأحاديدث عدن سد بعٍة  )معناه بدون حائل يت ومكعةل فقد  دا  الصدنعاين : 

 .هد .  ا (عرش حصابيًا خمرجًة يف كتب احلديث 

م  عىل حديث مللق بن عل سواً   لنا مكعدع آأو مكلنسدخ      وهبذا يتبنيَّ آأنَّ حديث برسة مقدَّ

ىل ذكل ذهب مج  ليده آأو مكلرتجي  ، وا  هور آأهل العمل ، فقالوا : من مسَّ ذكره بيده مفضيًا هبدا ا 

يت آأي بدون حائل فقد انتقا وضو ه ، ومن مسَّ ذكره حبائل ليس عليده يش  يت بدل وضدو ه 

مكٍ  كام هو و د ذهب ش يخ اال سالم ابن وميية ، وتبعه عدىل ذكل بعدا علدام  العرصد ا ىل آأنَّ 

ليه من مسَّ ذكره متَّلذًا بذكل فقد انتقا  وضو ه ولو اكن حبائل ، ولرمبا يقا  : آأنَّ ما ذهب ا 

ذا ـابن وميية ومن تبعه يف ذكل ل ه وَجة  من النكر ، فيقيدد الدنقا يف مدس اذلكدر حبائدل مبدا ا 

َّه مكندة الدَّلة ، والدَّلة يقارادا املدذي اذلي  َّه ينقا مطلقًا يت لأن ن تَّلذ مكملس ، وبدون حائل فا 

 التوفيق . ينقا الوضو  تالبًا ، ومكهلل

مدن آأصدابه يق   آأو رعداف  آأو  } ا  :  وعن عائشة ر  هللا عهنا آأنَّ رسو  هللا  (68،8)

آأةرجه ابن ماجدة ، وضدعَّفه  { لس آأو مذي فليتوضاأ ، مثَّ لينب عىل صالته يف ذكل واليتلكم 

 آأمحد وتريه . 
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يف  احلديث ضعي  آأةرجه ابن ماجة ، وضعَّفه آأمحد وتريه يت يقو  احملقدق     و  ابن جحر 

 وآأةرجددددددده ابدددددددن ماجدددددددة : ابدددددددن ماجدددددددة يف السدددددددنن  رمحددددددده هللا 385/  1 

سد ناد  ضدعي   1221رمق  وهو حديث ضعي  .  ا  البوصريي يف مصباح الزجاجدة : هدذا ا 

َّه من رواية ا سامعيل عن احلجدازيني ويه ضدعيفة رمق  154/  1رواه ا ار طدّن يف سدنوه  لأن

 .  من ملريق ا سامعيل بن عياش به 15

من ملريق داود بن رش يد عن ا سامعيل عن  255/  2ورواه البْيقر يف السنن الكربى      

ه شواهد يف مصدن  ابدن آأيب شديبة ـابن جر  عن آأبيه ، وعن ابن آأيب مليكة عن عائشة  ول

وروى الرتمددذي يف انددامع بعضدده مددن  ،عددن الشددعيب ، واحلددمك ، ومقسددم ، وسددالم وتددريم 

 هد .   . حديث آأيب ا ردا  ا

 آأمحد الصواب عن ابن جر  عن آأبيه عدن النديب  )و ا  احملقق يف  وهل وضعَّفه آأمحد :     

 لددت : و ددد ضددع  احلددديث الألبدداين رمحدده هللا يف  275/  1مرسدداًل كددام يف التلخددي   

 اهد .  ( 5434ضعي  انامع ر ـم 

نَّ ما نقا الوضو  البدَّ آأن يبطل الصالة ، وكيد      يندتقا الوضدو  ، والتبطدل  وآأ و  : ا 

نَّ الوضددو  انددتقا ، وآأنَّ  مكلددالكم وال مكلت ددو  عددن القددبةل ، مثَّ يدداأك هددذا احلددديث ليقددو  : ا 

الصالة م تنقا هذا من الناحية النكرية  وعىل هذا فا نَّ ما ا تضاه هدذا احلدديث مدن ابطدا  

 الوضو  مكلقر  ، والقلس والرعاف فيه نكر . 

ا املذي فقد     جامع علام  الأمة يت من  آأمَّ َّه يبطل الوضو  مك  َّه جنس ، وآأن م الالكم عليه ، وآأن تقدَّ

َّه با مذهبه عىل حديٍث تري حصي  . ن لهىذا حلديث ، فا   فقها  وحمد ني ، ومن ذهب ا 

واملراد مكلقلس : هو البمغمر آأو فيضان املعدة والقر  معروف ، وكذكل الرعاف : وهدو سد يالن 

آاثر  ، فبعضددهم يقددو  فيدده الوضددو  ، وبعضددهم يقددو  ا م مددن الأندد  ، ف الرعدداف وردم فيدده آ

 الينتقا وضو ه به يت والقو  الص ي  يف نكري عدم النقا به ، ومكهلل التوفيق . 
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 }؟  دددددـا  : آأتوضاأ من حلوم الغّن  آأنَّ رجاًل ساأ  النيب  وعن جابر بن مسرة  (69،9) 106

 آأةرجه مسمل .  {نعم  } ا  آأتوضاأ من حلوم اال بل ؟  ا  :  {ا ن شئت 

جابر بن مسرة آأبو عبد هللا آأو آأبدو خدا  جدابر بدن مسدرة العدامري يت ندز  ورمجة الصحايب :     

 وس بعني ، و يل س نة سِتٍ وس تني .  الكوفة ومام هبا سوـة آأربعٍ 

 م آأر خالفدًا بدني علدام  احلدديث آأنَّ هدذا ) ا  ابن ةزمية نقاًل عن الصنعاين رمحهدام هللا :     

 هد ..  ا (اخلرب حصي  من َجة النقل يت لعداةل ان ليه 

ويف معا حديث جابر بن مسرة حديث الربا  بن عازب ر  هللا عهنام  ـا   دا  رسددو      

 ) دا  الصدنعاين رمحده هللا :  {توضئوا من حلوم اال بل ، والتوضدئوا مدن حلدوم الغدّن  }هللا  : 

آأنَّ من آألكها اندتقا وضدو ه ، و دا  هبدذا آأمحدد بدن واحلديثان دليالن عىل نقا حلوم اال بل و 

حسا  ، وابن املنذر ، وابن ةزمية ، واةتاره البْيقر ، وحاكه عن آأحصاب احلديث  حوبل ، وا 

َّه  ا  : ا ن حص احلديث يف حلوم اال بل  لت به .  ا  البْيقدر :  مطلقًا ، وحيك عن الشافعر آأن

  يت وذهدب ا ىل خالفده جامعدة  مدن الصدحابة  د حصَّ فيه حديثان حدديث جدابر وحدديث الدربا

 هد ..  ا (والتابعني والهادوية 

نَّ الواجب عىل   ملك  آأن يؤمن مبا حصَّ عدن النديب  : وآأ و      ويعودل بده ، ويصدري   ا 

ليه ، وال دخل للعقو  يف الأحاكم القرشيعية ، فقد يقو   ائدل  : كيد  يندتقا الوضدو  مدن  ا 

ريه من الل وم ؟ فوقو  : هذا معارضة  للنقل مكلعقل ، وال وز آأن حلوم اال بل والينتقا من ت

بعقولنا ، ومىت حصدل ذكل ، فدالنعمل آأنَّ فْيدا مدرض  ، ونسداأ   نعارض ما جا  عن املرشع 

 هللا آأن يشفْيا . 

ا حديث      آةر الأمرين موه  }آأمَّ َّه اكن آ ن آأةرجده الأربعدة  {دم الوضو  مما مسدت الندار ـع ا 

ن من حديث جابر . فوقو  : هذا حديث عام ل  ما مس ته النار من الل وم ، و د وابن حبا

 نسخ هذا احلمك باأحاديث واردة يف ذكل ، ومكهلل التوفيق . 
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ددل ميتددًا  }:   ددا   ددا  رسددو  هللا  وعددن آأيب هريددرة  (70.10) 107 فليغقسددددل ، مددن غسَّ

آأمحددد اليصدد   نه ، و دا  آأةرجه آأمحدد ، والنسدا  ، والرتمدذي وحسد َّ  {ومن محهل فليتوضاأ 

 يف هذا الباب يش  . 

 ا  الصنعاين عند  و  ابن جحر رمحه هللا : ) و دا  آأمحدد اليصد  يف هدذا البداب يش  (     

نه الرتمدذي ، وحصحده ابدن  َّه آأةرجه آأمحد من ملريق فْيا ضعي  ، ولكوده  دد حسد َّ وذكل لأن

بعا آأحصاب احلديث ةدرَّ   حبان يت لوروده من ملرٍ  ليس فْيا ضع  ، وذكر املاوردي آأنَّ 

َّه منسوخ مبا رواه البْيقر عن ابن عبا  ر  هللا عهنا  هل مائة وعرشين ملريقًا و ا  آأمحد : آأن

َّه  نَّ ميتمك ميوم ملاهرًا وليس  } ا  :  آأن لعوه ، وا  ذا غسَّ ليس عليمك يف غسل ميتمك غْسل  ا 

َّده  دا  ولكوَّده ضدعَّفه الب {بنجس ، تسد بمك آأن تغسدلوا آأيدديمك  ن ْيقدر ، وتعقبده املصدن  يت لأ

 .البْيقر : هذا ضعي  ، وامحلل فيه عىل آأيب شيبة 

براهمي بن آأيب بكر بدن شديبة احدتجَّ بده النسدا  ، وو قده  ) فقا  املصن  :     آأبو شيبة هو ا 

النا  ومن فو ه احتج هبم البخاري ا ىل آأن  ا  : فاحلديث حسن  مثَّ  ا  يف اعع بيوده وبدني 

نَّ الأمر للندب الأم  هد ..  ا (ر يف حديث آأيب هريرة ا 

ذا عرف     ليه ا  َّام يصار ا  ن نَّ اعع بني احلديثني آأوىل من القو  مكلنسخ يت لأنَّ النسخ ا  وآأ و  : ا 

التاأر  ، وراوَي احلديثني آأبو هريرة ، وعبد هللا بن عبا  ر  هللا عهنام والكهام متقارمكن ، 

السدابعة عندد فدت  ةيدرب ، وابدن عبدا  هداجر بده آأبدوه يف السد نة فاأبو هرير  دم يف السد نة 

س ناده حصي   السابعة بعد فت  ةيرب و د ذكر احملقق آأنَّ املصن  يعّن احلافظ ابن جحر  ا  : ا 

كنَّا نغسل امليت  نَّا من يغقسل ،  }، واملقصود به حديث ابن معر عند عبد هللا بن امحد : 

عىل الوجوب ما جا  يف آأنَّ آأسام  بندت معديس ر  هللا عهندا  ومما يد  {وموَّا من اليغقسل 

لت زوَجا آأمك بكٍر  واكن ذكل يف يدوٍم شداٍم ،  مثَّ ةرجدت ا ىل آأحصداب رسدو  هللا  غسَّ
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الوجدددددوب ،  فساأل م هل علْيا غسل ؟ فاأجابوها بعدم الوجوب ، وهدذا دليدل  عدىل عددم 

 ومحهل عىل الندب آأوىل ومكهلل التوفيق .

وعن عبد هللا بن آأيب بكٍر ر  هللا عدهنام آأنَّ يف الكتداب اذلي كتبده رسدو  هللا  (71،11)

  لعورو بن حزم  :{  الَّ ملاهر آن ا  رواه مداكل  مرسداًل ، ووصدهل النسدا  ،  {آأالَّ ميس القرآ

 وابن حبان وهو معلو  . 

ده  )نعاين :  ا  الصد  عبد هللا بن آأيب بكر هو ابن آأيب بكر الصديق ورمجة الصحايب :      آأمَّ

الطدائ  ) يعدّن حصدار حصدن  ، وآأمل آأسام  واحدة يت آأسمل  ددميًا ، وشدهد مدع رسدو  هللا 

 الطائ  ( وآأصابه سهم  انتقا عليه بعد 

 هدددددد ..  ا (هدددددد وصدددددىلَّ عليددددده آأبدددددوه  11سددددد نني ،  دددددام موددددده يف شدددددوا  سددددد نة 

س الراوي يف هذا احلديث هذه الرتمجة تلف فلي ) ا  ش يخنا آأمحد النَّجور حفكـه هللا :     

َّدام هدو عبدد هللا بدن آأيب بكدر بدن محمدد بدن معدرو ،   هو عبد هللا بن آأيب بكر الصدديق  ن وا 

يف كتاب القدرآآن مكب الأمدر مكلوضدو  ملدن  9/  8وبذكل رصَّح ابن عبد الرب يف اال س تذاكر  

آن  ا  : ذكر فيه عن عبد هللا بن آأيب بكر بن حزم آأنَّ يف الكتا ب اذلي كتبه رسدو  مسَّ القرآ

الَّ ملاهر ، مثَّ ذكر ملر ه و ا  : وكتاب معرو بن حزم  هللا  آن ا  لعورو بن حزم آأن الميس القرآ

هذا تلقاه العلام  مكلقبو  ، والعول ، وهو عندم آأشهر ، وآأظهر من اال سد ناد الواحدد املتصدل 

الَّ  ا  : وآأمجع فقها  الأمصار اذلين تدور علْيم الفتوى ، وعىل آأحصاهبم ب اأنَّ املص   الميسده ا 

: وهو  دو  مداكل ، والشدافعر ، وآأيب حويفدة وآأحصداهبم ،  10328الطاهر  ا  حتت مساأةل 

حسددا  بددن راهويددة ، وآأيب  ددور ، وآأيب عبيددد  والثددوري ، والأوزاعددر ، وآأمحددد بددن حوبددل ، وا 

 دا  : وروي ذكل عدن  10329وهؤال  آأ ة الرآأي واحلدديث يف آأعصدارم ، وحتدت مسداأةل 
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بدددددن محمدددددد   د بن آأيب و اٌّ ، وعبد هللا بن معر وملاو  واحلسن والشدعيب والقدامس سع

.  ا (والبرصة  وعدددطا   وهددؤال  مددن آأ ددة التددابعني مكملدينددة ، ومكددة ، والددمين ، والكوفددة ، 

 هد . 

نقطاع  ) ا  ش يخنا النَّجور :      ا الألباين رمحه هللا ، فقد آأعلَّ هذا احلديث مكال رسا  واال  آأمَّ

ا بغريه يت لكوَّه  ا  يف الأخري بعد ذكر ،  مَّ ا مكال رسا  ، وا  مَّ ا لكها معلوةًل يت ا  و د ملر ه ، وبنيَّ آأاَّ

ذ لديس ـاحلديث وما ل نَّ ملر  احلديث لكها الختلوا من ضع  ، ولكوَّه يسري ا  ه من ملرٍ  يت ا 

َّام  العةل اال رسا  آأو سو  احلفظ  ن  .يف يشٍ  مهنا من اهتم بكذب ، وا 

ذا م يكدن فْيدا مد امً كدام  درره وم     ن املقرر يف عمل املصطل  آأنَّ الطر  يقِويي بعضها بعضًا ا 

النووي يف تقريبه ، مثَّ الس يوملر يف رشحه ، وعليه فالنفس تطونئل لصحة احلديث الس امي و د 

مام الس نة آأمحد بن حوبل ، وحصحه آأيضًا اال مام ا حسا  بن راهوية ا ىل آأن  ا  :  ومما احتجَّ به ا 

يِني كنددت  ) ددا  :  حصَّ يف ذكل عددن الصددحابة مددا رواه مصددعب بددن سددعد بددن آأيب و دداٌّ  ا 

آأمسك املص   عىل سعد بن آأيب و اٌّ فاحتككت ، فقا  سعد : لعكل مسسدت ذكدرك يت 

 . ا  فقلت : نعم  ا  مق فتوضاأ ( رواه ماكل  ، وعنه البْيقر ، وس نده حصي  

نَّ من ضعَّفه زمع آأنَّ      سلامين بدن داود اذلي يف سد نده هدو الداميين ، وسدلامين بدن  وآأ و  : ا 

داود الاميين متفق  عىل تدركه وليس كذكل بل هو سدلامين بدن داود اخلدوالين ، وهدو  قدة  آأ دا 

عليه آأبو زرعة ، وآأبو حامت ، وعامثن ابن سعيد ، وجامعة  من احلفاظ ، وكأنَّ الألباين رمحه هللا 

يل مييل ا ىل القو  باأنَّ سلامين بن داود اذلي يف سد نده هدوالاميين يف ختر ه آأحاديث موار السب 

َّه اخلوالين لعهل هو الص ي  ،  ا حصحده  الَّ آأنَّ  و  من  ا  باأن وضعفه ، وضعَّ  احلديث به ا 

الَّ بنا ًا عىل هذه الرواية ، وهو آأنَّ سلامين بن داود هو اخلوالين ، و دد حدا الشدارح  الأ ة ا 

َّده  دا  : ال آأعدمل كتدامًك آأحصَّ موده ، فدا نَّ آأحصداب رسدو  هللا عن ابن عبد الدرب والتدابعني   آأن
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مددام عرصدده  وا  ليه ، ويدعون رآأُّيم يت و ا  احلاُك :  دد شدهد معدر بدن عبدد العزيدز  يرجعون ا 

 .الزهري مكلصحة لهذا الكتاب 

الَّ ملد } ا  الشارح : ويف الباب من حديث حكيـم بن حدزام :      آن ا  ن  {اهر الميس القدرآ وا 

َّه ذكره الهي ر يف مجمع الزوائد مدن حدديث عبدد هللا بدن معدر ر   الَّ آأن س ناده مقا  ا  اكن يف ا 

َّدده  ددا  :  ددا  رسددو  هللا  الَّ ملاهدددر  }:  هللا عددهنام آأن آن ا   ددا  الهي ددر : رجدداهل  {الميددس القددرآ

 ما آأردم نقهل بترصف . هد  . ا (مو قون ، وذكر هل شاهدين 

 د تبني هبذا حصة حديث معرو بن حزم مباهل من الشواهد ، وبتلقر آأهل العمل هل وآأ و  :      

َّده  ن ذ  د حص هذا احلدديث ، فا  ليه ، وا  مكلقبو  ، و ناهئم عليه ، وورك الصحابة والتابعني رآأُّيم ا 

َّه لفظ  مشرتك يطلدق عدىل الطداهر مدن  ن يبقى النكر يف املراد  مكلطاهر كذا  ا  الصنعاين ، فا 

َّده :  الأكرب والطاهر من احلدل الأصغر ، ويطلق عىل املؤمن بوصد  النديب احلدل   }هل باأن

املتفق عليه ، ويطلق آأيضدًا عدىل مدن لديس عدىل بدنده  كام يف حديث آأيب هريرة  {الينجس 

 جناسة  ، والبدَّ محلهل عىل معني من  رينة . 

دا  دوهل جدلَّ وعدال :     هَّد آأمَّ الَّ الُْوطم
ِ
دُه ا سل موم فدالأو  آأنَّ الضدوري   .(79)الوا عدة: ُرونم ال ي

 للكتاب املكوون اذلي س بق ذكره يف صدر الآية ، وآأنَّ املطهرين م املالئكة ، ومكهلل التوفيق . 

يددذكر هللا عددىل     وعددن عائشددة ر  هللا عهنددا  الددت : ) اكن رسددو  هللا  (72،12)

 آأحيـانه ( رواه مسمل  ، وعلَّقه البخاري .    

احلديث مقرر  للأصل ، وهو ذكر هللا عىل ِ ي حا  من الأحوا  ، وهو  ) ا  الصنعاين :     

َّه  د ةصصده حدديث عدل  الَّ آأن ن اكن جوبًا ا  آن ، وا  كر ، فتدخل تالوة القرآ ظاهر يف معوم اذِلي

  : اذلي يف مكب الغسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 

آن مدا م يكدن جوبدًا  } يف معنداه ، وكدذكل هدو وآأحاديدث آأةدرى  {اكن رسو  هللا يقرآأان القدرآ
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خمصَّ   حباةل الغائف ، والبو  ، واعاع يت واملراد ب  آأحيانه معكوهـا كام  ـا   هللا تعدددـاىل :

  ْم ي عمدددىلم ُجوُدددوهبي يمامدددًا وم ُُعدددودًا وم م  ي مدددْذُكُرونم اهَّ يدددنم ي ي ( . 191الآية)آ   معدددران: مدددن  اذلَّ

 هد ..  ا (ضو  ما نعة  من ذكر هللا واملصن  ذكر احلديث لئال يتوم آأنَّ نوا ا الو 

نَّ ما  رره الصنعاين هنا مسملَّ  به متفق  عليه فدامي آأعدمل ال آأعدمل يف يشٍ  مدن ذكل      وآأ و  : ا 

 خالفًا ومكهلل التوفبق .

ذا انمدت العيندان  }:   ا  :  ا  رسو  هللا  وعن معاوية  (73،13) ه  فا  العني واك  السَّ

وهددذه الددزَيدة يف  {ومددن انم فليتوضدداأ  }آأمحددد ، والطددرباين وزاد :  رواه {اسدد تطلق الددواك  

ويف الك  {واسدد تطلق الددواك   }دون  ددوهل :  احلددديث عددن آأيب داود مددن حددديث عددل 

 اال س نادين ضع  . 

خصدر بدن حدرب يت هدو وآأبدوه ر  هللا  معاوية هو : ابن آأيب سدفيان ورمجة الصحايب :     

الشام بعد موم يزيد بدن آأيب سدفيان  ؤلفة  لوهبم ، واله معر عهنام من مسلوة الفت  ومن امل

ًا آأربعني س نة ا ىل آأن مام س نة س تني يف شهر رجب بدمشدق ، وهل مثدان  ، وم يز  هبا متولِيي

 وس بعون س نة .

ن الألباين رمحه هللا حديث عِلٍ      هذا ، ونقل عن النووي ، وابدن الصدالح  آأ و  : حسَّ

عددا رجدداهل الكم اليودددز  حبديثدده عددن رتبددة احلسددن ، وبقيددة  ددد رصَّح حتسدديوه و ددا  : ويف ب

 لأمحد ، فزالت ش هبة التدليس .   مكلتحديث يف رواية

الَّ التددليس    ذا م يكن فيه  ددح  ا  نَّ القاعدة عند آأهل املصطل  يت آأنَّ املدلس ا  وآأ و  آأيضًا : ا 

َّه مدىت رصَّح مكلتحدديث يف بعدا الدرواَيم ارتفدع حديثده  ن ا ىل رتبدة احلسدن ذلاتده ، وهدذا فا 

َّه مددلس ، و دد رصَّح مكلتحدديث يف بعدا  ذا اكن ضعفه  د جا  من انحية بقية لأن احلديث ا 

الرواَيم ، فا نَّ ش هبة الضع   دد زالدت ، ويبلد  احلدديث ا ىل درجدة احلسدن ، ومكعتبدار آأنَّ 
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روايدددة عدددِلٍ  ن اكند ت احلديث جا  من رواية معاوية ، ومن رواية عدل ر  هللا عدهنام وا 

اذلي يعتدددددددل  الَّ آأنَّ الكهام يتعاضدان ، ويكون املنت بذكل  د بلد  ا ىل درجدة احلسدن  آأعىل ا 

 به ، ويعول به ، ومكهلل التوفيق . 

 ولأيب داود آأيضدددددددًا عدددددددن ابدددددددن عبدددددددا  ر  هللا عدددددددهنام مرفوعدددددددًا :  (74،14)

َّام الوضو  عىل من  انم مضطجعًا  } ن سد ناده ضدع   آأيضدًا  {ا  َّده ويف ا  ن َّده  دا  آأبدو داود : ا  ن يت لأ

 حديث  موكر  .

آأ و  : هذا احلديث  د تقدم القو  عليه وفقهه يف الالكم عىل احلديث الأو  من النوا ا     

 ، فال  داعر ال عادته ، ومكهلل التوفيق . 

 احتجم وصىلَّ وم يتوضاأ (  .  ) : آأنَّ النيب  عن آأنس بن ماكل     

 نه .رواه ا ار طّن ، وليَّ 

س ناده صاحل بن مقاتدل ، ولديس  ) :  ا  الصنعاين     لِينه : آأي  ا  هو لني ، وذكل آأنَّ يف ا 

 هد ..  ا (مكلقوي وذكره النووي يف فصل الضعي  ، واحلديث مقرر  للأصل 

ودليل عىل آأنَّ ةرو  ا م من البددن تدري الفدرجني اليدنقا الوضدو  ،  ) ا  الصنعاين :     

 هد ..  ا (ديث تفيد عدم نقضه عن ابن معر ، وابن عبا  ، وابن آأيب آأوىف ويف الباب آأحا

نه الألباين رمحه هللا : :  لت      آأمر عبَّاد بن برشد   وهو آأنَّ النيب  }يف ذكل حديث حس َّ

، وعامر بن َيرس ر  هللا عهنام مكحلراسة ، فاضطجع آأحدهام ، و ام الآةر يصِلي ، وا  عني  

آه وا فًا فرماه بسهٍم فاأصابه ، لخلعده مدن جسدوه ، واسد عر يصدلَّ حدىت رمداه من املرشكني  فرآ

د َّ هذا عىل آأنَّ نزو  ا م من البددن تدري الفدرجني  احلديث . {بثال ة آأسهم ، ونزلت ا ما  

َف  اليوجب الوضو  ، واليعدل من احلدل ، ولو اكن كذكل ما اس عر الصحايب يصل وا م ي

 توفيق . موه ، ومكهلل ال 
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ذا وجددد  ، فددا  َّه آأحددل وم حيددل  ليه آأن الش يطان يف صالته ، فينفخ يف مقعدته ، فيخيَّل ا 

آأةرجده الداَّار وآأصدهل يف الصد يحني  {آأحدُك ذكل فال ينرصف حىت يسوع صواًت آأو  د رحيًا 

 هللا بن زيد .  من حديث عبد

 حنوه . وملسمٍل عن آأيب هريرة  -

ابن عبا  ر  هللا عهنام حيث آأمللدق حبدر الأمدة ، وحربهدا  ) ا  الصنعاين رمحه هللا :     

مامتده يف العدمل بدرباكم ا عدوة  عبد هللا بن عبا  ، و   بل الهجرة بثالل س نني ، وشهرة ا 

يل تغّن عن التعري  به يت اكنت وفاته مكلطائ  س نة النبوية مكحليـة  والفقه يف ا ين ، والتاأو 

آةر آأَيم ابن الزبري بعد آأن ك َّ برصه   هد .  .  ا (مثاٍن وس تني يف آ

برتتيدب آأحاديدث البداب ،  65 د تقددم يف هدذا البداب بدرمق  آأ و  : حديث آأيب هريرة     

ذا وجد آأحدُك يف بطنه شيئًا ، فاأشد  عليده آأةدر  موده يش   }ولفدكه :  آأم ال ! فالردرجنَّ ا 

م الدالكم عدىل هدذا  {من املسجد حدىت يسدوع صدواًت آأو  دد رحيدًا  آأةرجده مسدمل ، و دد تقددَّ

َّده متوضداأ   ذا اكن اال نسان متديقن باأن احلديث ، وآأنَّ الأصل يف الأش يا  آأن تبا عىل اليقني ، فا 

ذا  ددا ا  اكن اال نسددان وشددكَّكه الشدد يطان يف وضددو ه فلددريفا الشددك ، وليددنب عددىل اليقددني يت آأمَّ

َّه حمدل  ، وشكَّ يف الوضدو   َّه حمدل  ، ولهذا يقا  يف القاعدة املعروفة  مسقيقن  باأن فالأصل آأن

الَّ بيقنٍي مريلـه ( وهذه  اعدة  يف آأصو  الفقه مداأةوذة  مدن  ) اليقني اليزو  مكلشك ، واليزو  ا 

 هذه الأحاديث الثال ة . 

َّددك  }:  مرفوعدداً  وللحدداُك عددن آأيب سددعيد  (76،16) ن ذا جددا  آأحدددُك الشدد يطان يت فقددا  : ا  ا 

 . {فليقل يف نفسه  }وآأةرجه ابن حبان بلفظ :  {آأحد ت ، فليقل كذبت 
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ذلكل فقدددددددد  آدم يشدككه يف عبادتده يت      يتبنيَّ من هذا آأنَّ الشد يطان مسدلف  عدىل ابدن آ

الصالة يبطل ا ىل وكذيبه ، وعدم ملاعته يت لأنَّ ذكل موجب  للوسوا  اذلي  آأرشد النيب 

دا مدن حضدورها  مَّ ، ويبطل الطهارة ، و د يس تويل عدىل اال نسدان فمينعده مدن صدالة اعاعدة ا 

بطا  ملهارته فيتطهر مرًة بعد مرة ـحبيث يوسو  ل  .ه مك 

َّه آأصب  جوبًا فقدام يغقسدل      ره حيث  ا  : آأن و د شافهّن رجل  يف سؤاٍ  باأمٍر م آأكن آأتصوَّ

 صىلَّ النا  الفجدر ، ومللعدت الشدوس ، ف دب عليده ، فدخل امحلام ، وبقر يغقسل حىت

يصداهلم ا ىل املددار  ، فاأوصلهدـم ا ىل املددار  ، مثَّ  لْيم ، فطلبوا موده ا  آأوالده الباب ، لخر  ا 

نَّ هدذا لأمدر   عـاد يغقسل حىت  بيل الكهدر بقليدل ، لخدر  مدن امحلدام ، وصدىلَّ الصدب  يت وا 

ذا اسقيقن شيئا ،  جعيب ، فينبغر عدم ملاعة الش يطان يف هذا ، الَّ ا  وآأن اليشك يف ملهارته ا 

 ومكهلل التوفيق . 

 الباب السابع

 مكب  ضا  احلاجة

 

آداب التخل ، وميكن آأن      آداب الاس تطابة ، وميكن آأن يقا  : مكب آ ميكن آأن يقا  : مكب آ

 يقا  : مكب آآدب التربز ، و  عبارة من هذه العبارام لها معًا حصي  .

اجة املقصود به اس تفراغ اال نسان مدن الاحتقدان ، فدا نَّ تدكل حاجدة  اليسد تغّن فقضا  احل    

 عهنا اال نسان .

ا اال س تطابة فهير ماأةوذة  مدن  دوهل      زاةل  {واليسد تطب بميينده  }:  وآأمَّ واال سد تطابة يه ا 

 اخلار  من السبيلني مكلأجحار آأو مكملا  حىت يكون احملل مليبًا نكيفًا .
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ويقصدددددددون  ا الدتخل      ، فدلأنَّ الندا  يقصددون الأمداكن اخلاليدة لقضدا  حداج م ، وآأمَّ

اال مسيددة عليدده  الأماكن املنخفضة ويسوواا الغائف ، فيقولون ذهب فالن  للغدائف ، فانتقلدت 

 ، وهذا يذكر يف مكب اال س تعارة .

ية آأيضًا ، والتربز آأيضًا ماأةوذ  من كون العرب اكنوا يذهبون ا ىل الرباز ، ويه الأماكن اخلال     

و د آأمللق عىل اخلار  ، فقد اير عن الدرباز يف مدوارد املدا  ، وتبدنيَّ آأنَّ هدذه العبدارام لكهدا 

 حصيحة ، و   مهنا هل معًا ، ومكهلل التوفيق . 

 

ذا دخدل اخلدال  ، وضدع خامتده (    ا  : ) اكن رسو  هللا عن آأنس بن ماكل ( 77،1) ا 

 آأةرجه الأربعة ، وهو معلو  . 

َّه من رواية هامم عن ابن جر  عن الزهري عن آأنس ، ورواته  ) ا  الصنعاين :      وذكل لأن

هد .  ا(  قام لكن ابن جر  م يسوعه من الزهري يت بل مسعه من زَيد بن سعد عن الزهري 

 . 

نَّ هاممًا هذا هو ابن حيىي بن دينار العوذي آأبو عبدد هللا آأو آأبدو بكدر يت  قدة  رمبد     ا وآأ و  : ا 

َّه  ) وم يت من السابعة ، وابن جر  من السادسة  ا  الصنعاين : ولكن بلفظ آآةر وهو : ) آأن

 والوم  فيه من هامم يت كام  اهل آأبو داود ، وهامم  قة  يت كدام  ور  ، مثَّ آألقاه اختذ ةـامتًا من )

، ومو وفًا عدن و ا  آأمحد :  بت يف   املشا  ، و د روي احلديث مرفوعًا    اهل ابن معني  

من تري ملريق هامم وآأورد هل البْيقر شاهدًا ، ورواه احلاُك آأيضًا بلفدظ : ) آأنَّ رسدو   آأنس 

ذا دخل اخلال  وضعه  هللا   هد . .  ( ا لبس خامتًا نقشه محمد  رسو  هللا ، واكن ا 

نَّ الألباين رمحه هللا  د ضع  احلديث ، وم يذكره يف حصي  سنن آأيب       داود . وآأ و  : ا 

َّه يؤخذ موه :      ن  وعىل تقدير حصة احلديث ، فا 
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النقدددددددود  .2 ذا اكن مغيَّبدًا فدال . .1 دا ا   حتر  دةو  اخلال  مبدا فيده ذكدر هللا مكشدوفًا يت آأمَّ

الأشدددددددد يا     الدددديت فْيددددا آأو علْيددددا امس عبددددد العزيددددز ، ومددددا شدددداهبه كددددذكل ، فددددا نَّ 

َّه ن ذا اكنت مغيَّبة يف الثياب .  اليت راف عليدها وفيه ماهية  حمرتمة ، فا    وز ادخالها اخلال  ا 

الَّ  .3 َّه يعفى عنه لنسد يانه ، وا  ن الَّ آأن يكون اذلي آأدخهل انس يًا ، فا  دخاهل ا  آن فال وز ا  ا القرآ آأمَّ

آأن يكون مضطرًا ذلكل يت كأن يكون معه مص   صغري ، وراف عليه من الرس ة ، وال دد 

 برشط آأن يكون مغبَّيًا . من ياأموه عليه ، فا نَّ ذكل  وز

بعاد عند  ضا  احلاجة ، ومكهلل التوفيق .  .4  يف احلديث آأيضًا دليل  عىل اال 

ذا دخل اخلال   ا  :   ا  اكن النيب  وعنه  (78،2) يِني آأعدوذ بدك مدن اخلبدث  }ا  اللهمَّ ا 

 آأةرجه الس بعة .   {واخلبائث 

يِني آأعوذ بك من اخلْبث  } وهل :      آأي ذكور الش ياملني مجع ةبيث .  {اخلُبث  }آأو  {اللهمَّ ا 

 واخلبائث : مجع ةبيثة ، ويراد به ا انل الش ياملني .

 ولسدددددعيد بدددددن موصدددددور اكن يقدددددو  : )  دددددا  الصدددددنعاين يف سددددد بل السدددددالم :     

 احلديث (… بسم هللا اللهمَّ  

س ناده عىل رشط مسمل ، وفيه زَي     دة البسدوةل  ا  املصن  يف الفت  : ورواه املعوري ، وا 

َّام  لنا املراد بقوهل : ) دخل ( آأي آأراد دةوهل ن َّه بعد دةو  اخلال   ، ، وم آأرها يف تريه ، وا  لأن

 دا  : اكن  اليقو  ذكل و د رصح مبا  دررانه البخداري يف الأدب املفدرد مدن حدديث آأندس 

ذا آأراد آأن يدخل اخلال   رسو  هللا   احلديث . …(( : ) ا 

 ديث :يس تفاد من هذا احل

 التعوذ هبذا اذلي ورد ، فا نَّ املتعوذ هبا الي ه الش يطان . .1

ان دم ، فاال سد تعاذة مدن  .2 تقدم تفسري اخلبث واخلبائث ، واملراد به : ذكدور الشد ياملني ، وا 

 اعيع . 
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بدددددك مدددددن  ر  بل هذا التعويذ ، فيقو  :  .3 َّه ينبغر آأن يسِوي يِني آأعوذ  }آأن بسم هللا اللهم ا 

 . {بائث اخلبث واخل 

ذا اكن يف خال  .   . 4 َّه يقو  ذكل  بل آأن يدخل مكب امحلام ، و بل آأن يرفع  يابه ا   آأن

 العةل يف ذكل : آأنَّ ذكر هللا يودزه عن آأن يقا  يف الأماكن القذرة . .5

آأنَّ احملافكة عىل هذه الأذاكر عند دةو  اخلال  جتعل اال نسان حمصنًا من آأذى الشد ياملني  .6

دا تدؤذي مدن م يرفدع هبدذا اذلكدر رآأسدًا ، فدا نَّ الشد ياملني ، فال تس تط  يع آأن تناهل بداأذى ، وآأاَّ

 اأ  هللا العفو والعافية ، ومكهلل التوفيق .  ـتقسلف عليه يت نس

يددخل اخلدال  ، فاأمحدل آأان وتدالم  حندوي   ا  : ) اكن رسدو  هللا  وعن آأنس  (79،3)

َة ، فيسقوجر مكملا  ( مت داوًة من ماٍ  وع  فق  عليه .ا 

: ) يدخل اخلال  ( املدراد مكخلدال  هندا : املداكن اخلدايل ، وم يكدن للعدرب يومئدٍذ   وهل     

َّام اكنوا يقصدون الأماكن اخلالية ، والأرا  املنخفضة اكلشعاب ، وتري ذكل . ن  مراحيا وا 

يعدرب بده عدن : ) فاأمحل آأان وتالم  حنوي ( الغالم حقيقة  فدمين هدو دون البلدوغ  و دد   وهل 

دا  ن م نعرفده يت آأمَّ آةدر مدع آأندس يف سد نِيه هدو الأوىل ، وا  الرجل البال  ، ومحهل هنا عىل خادم آ

َّه ابن مسعود آأو جابر بن عبد هللا آأو تري ذكل ، فهذا فيه نكر .  القو  باأن

داوة ( الاداوة :  ربة  صغرية حتول لتكون سهةل احملول ، فيتوضاأ مهنا .   وهل       : ) ا 

ة : زَجا مذبذب .  وهل      ة ( العومدزم  : ) عومدزم

 تنجر مكملا  ( الفا  للتعليل ، واملراد من محل اال داوة والعودزة آأنَّ النديب ـ : ) فيس   وهل     

 اكن يس تجر مكملا  ، ويتوضاأ به .

 يؤخذ من هذا احلديث : 

ذن من آأههل .. 1 ذا اكن مك   جواز اختاذ اخلادم ولو اكن صغريًا يت ا 
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 والوضو  .

َّده يزيدل العدني والأثدر يت خبدالف  .3 ن َّه هو الأفضدل يت لأ يؤخذ موه جواز اال سقوجا  مكملا  ، وآأن

آاثر  بعد اال س تجامر مكحلجارة  ا وزيل العني ال الأثر ، فالبدَّ آأن تبقىا اَّ  . احلجارة فا 

فيه آأيضًا دليل  عىل اس ت باب اتباع احلجارة مكملا  يت باأن يسد تجور آأواًل مكحلجدارة ، مثَّ بعدد  .4

 ذكل يسدددددددددددددددددددقوجر مكملدددددددددددددددددددا  ، و دددددددددددددددددددد ورد يف ذكل  دددددددددددددددددددو  هللا 

هِيددريينم  سدد بحانه وتعدداىل :  ددبل الُْوطَّ ُ حُيي اهَّ هَّددُروا وم متمطم بلددونم َآْن ي ددا   حُيي يددهي ريجم )التوبددة: مددن  في

نَّ هللا  د آأ ا عليمك َي آأهل  با  ،  اذا تعولدون  } ا  :  و د ورد آأنَّ النيب .  (108الآية ا 

انَّ نقبع احلجارة املا  ( و د ضع  هذا احلديث الألباين رمحه هللا ، ورآأيته  { آأو كام  ا  )  الوا ا 

َّه حصحه واملهم آأنَّ اعع بني احلجارة واملا  مس ت ب آأو جائز   آةر كأن  عىل الأ ل .  يف موضعٍ آ

من عدم مرشوعية الاسقوجا  مكملدا   يؤخذ موه دليل  عىل ضع  ما  اهل ماكل بن آأنس  .5

ذا جا  ار هللا بطل ار معقل . وبطالن َّام هو وضو  النسا  ( فا  ن   و  سعيد بن املسيب : ) ا 

َّه يتخذ  يؤخذ من  وهل  .6 َّه يس ت ب ملن توضاأ آأن يصل يت لأن العوددزة سدرتًة : ) وعودزة ( آأن

لْيا .   فيصل ا 

: ) فيس تجر مكملا  ( هذا رصحي  ملا  لناه من اس ت باب اال سدقوجا  مكملدا  يت لكونده   وهل  .7

 يزيل العني والأثر ، وهو آأبل  ، ومكهلل التوفيق . 

فدانطلق حدىت  {خدذ اال داوة  }:   دا  :  دا  : يل النديب  وعن املغرية بن شعبة  (80،4)

 ، فقىض حاجته . متفق عليه .تواري عِّني 

احلديث دليل  عىل وجوب التواري عن النا  ، و د ورد يف ذكل حديث  ضعي  ، وهو  .1

َّده  ماجا  من حديث آأيب هريرة   دا  : ) مدن آأىت الغدائف  عند آأيب داود ، وابن ماجة يت آأن

This file was downloaded from QuranicThought.com



    ( للشيخ النجمى                 الطهارة )كتاب  سبل السالمشرح كتاب 

119 
يلعددب مبقاعددد  الَّ آأن  وع كثيبًا من رمل فليس تدبره ، فا ن الشد   يطان فليس ترت ، فا نَّ م  د ا 

رصَّح بضددعفه  آدم يت من فعل فقد آأحسن ومن ال فال حر  ( وهذا احلدديث ضدعي  يت  بّن آ

يتار يف اال س تجامر . الَّ اال   جامعة  من الأ ة ، و ا  الألباين ضعي  ا 

احلديث دليل  عىل التواري عندد  ضدا  احلاجدة ، وال  ) و  الشارح الصنعاين رمحه هللا :  .2

َّدام  .هد .  ا ( ب  ن َّه من حيث آأنَّ ا ليل فعل ، وصيغة الفعل التفيدد الوجدوب ، وا  يقصد كأن

الَّ مدن  }يفيد الوجوب الأمر ، و دد ورد الأمدر يف آأحاديدث مهندا حدديث :  احفدظ عورتدك ا 

والأدةل عىل الأمر بسرت العورة موجودة يت مهنا الرصحي اكحلديث  {زوجك ، وما ملكت مييـنك 

حني اكن يف زمن  لرصحي ، ومما يد  عىل ذكل آأيضًا : ما ورد آأنَّ النيب املا  ، ومهنا تري ا

ه معده ـاناهلية ، واكنوا يبودون الكعبدة ، فوقدل احلجدارة معهدم عليده الصدالة والسدالم فقدا  لد

العبا  : اجعل  وبك حتت احلجر آأو ا  عىل كتفك حىت اليؤذيك احلجر ، واكن يومئدٍذ ابدن 

زاري  }غش يًا عليه وعل يقو  :  س و ال ني س نة ، فسقف م  وا علَّ ا  مثَّ آأخرب فامي بعد  {شدل

زارك .   يت آأنَّ الكامً ليه ، و ا  : اشـدد عليـك ا 

َّام يباح كش  العدورة عدىل الزوجدة ،      ن وهذا من وربية هللا هل صلوام هللا وسالمه عليه وا 

الَّ عندد ال دورة والأمة املقرسى هبا ، ويف تري ذكل ال وز لوجوب سدرت العدورا م يت اللهدمَّ ا 

 امللحة يت ككش  الطيب ، ويكون ذكل بقدر احلاجة ، وهللا تعاىل آأعمل .     

اتقددوا اللعددانني : اذلي يددتخىلَّ يف  }:   ددا  :  ددا  رسددو  هللا  وعددن آأيب هريددرة ( 81،5)

 رواه مسمل .  {ملريق النا  آأو ظلهم  

اتقوا املالعن الثال ة : الرباز يف  }ولفكه :  {وارد امل }:   وزاد آأبو داود عن معاذ  (82،6)

 . { املوارد و ارعة الطريق والكل 

 وفْيام ضع  .  {آأو نقع ما   }ولأمحد عن ابن عبا  ر  هللا عهنام :  (83،7)
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الهنددر اندداري  وآأةر  الطرباين الهنير عن  ضا  احلاجة حتت الأجشار امل رة وضدفة  (84،8)

 س نٍد ضعي  . . من حديث ابن معر ب 

 يس تفاد من هذا احلديث :

َّام  دا       ن ا يف ملريق النا  آأو ظلهم ، وا  مَّ اللعدانني  }:  موع التخل يف هاذين املوضعني يت ا 

َيه ، ودعاهئم عليده يت بداأن يطدرد مدن رمحدة هللا ، {  لأنَّ فاعل ذكل يعرض نفسه للعن النا  ا 

آذى املسلوني و د يكون آأنَّ هذا السبب يوجب اس تجابة هللا هل  .م فيه يت لكونه آ

نه احلافظ املنذري عن حذيفة بدن  ) ا  الصنعاين :      س ناٍد حس َّ آأةر  الطرباين يف الكبري مك 

آذى املسلوني يف ملر هم  وجبت عليه لعند م  } ا  :  آأنَّ النيب  آأس يد  وآأةدر  يف  {من آ

الَّ محمد ب  .ن معٍرو الأنصاري الأوسف ، والبْيقر ، وتريهام بس نٍد برجاهل  قام ا 

مدن سدلَّ  }يقدو  :  مسعدت رسدو  هللا  و د و قه ابن معني مدن حدديث آأيب هريدرة     

 {خسميته عدىل ملريدق مدن ملدر  املسدلوني ، فعليده لعندة هللا ، واملالئكدة ، والندا  آأمجعدني 

 .والسخمية مكلسني املفتوحة املهوةل ، واخلا  املعجوة ،  ثناة  حتتية يت العذرة 

فهذه الأحاديث داةل  عىل اس ت قا ه اللعنة  واملدراد مكلكدل هندا : مسد تكل الندا  يت اذلي     

ذ لديس   ظدِلٍ حيدرم القعدود لقضدا   اختذوه مقياًل ، ومواخًا يودزلون فيده ويسدرتحيون فيده يت ا 

 هد من س بل السالم ..  ا . احلاجة حتته

 وآأ و  :  د آأفاد هذان احلديثان :   

جة يف ملر  النا  ، وحتت الكل يت اذلي للنا  عليده حاجدة ، ويدد  هل حتر   ضا  احلا    

ذا اكن هناك آأجشار كثدرية ، وجلدس آأحدد الندا   {آأو ظل  يس تكل به  }حديث آأمحد :  ا ا  آأمَّ

َّدام حيدرم ذكل يف الكدل يت اذلي  ن حتت بعضها ، فا ن ذكل المينع يت المودع كراهدٍة ، والحتدر  يت وا 

َّده ب ن ليده يت لأ آذام ، وتسدبب يف آأذيد م ، وآأزح راحد م ،  فعدهل ذكلحيتا  النا  ا  يعتدرب  دد آ

ليه   .ومعل ما يوجب امتناعهم عن اال سرتاحة يف املاكن اذلي حيتاجون ا 
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الَّ آأن  ضعيفة ا  ن اكن  دد ورد باأسدانيد       و د ورد الهنير عن التخل يف بعا املواضع ، وا 

ويه الدددددرباز  ذا م يعارض مبا هو آأ وى موه ،  واكن الضدع  ةفيفدًا ، الضعي  يعول به يت ا 

يف املوارد ، و ارعة الطريق ، وضفة الهنر ، وحتت الأجشار امل رة ، ونقع املدا  يت هدذه لكهدا  دد 

ورد الهنير فْيا يت ملا فيه من آأذية النا  ، و د مجع ذكل الش يخ حافظ بن آأمحد احليدر رمحده 

 هللا : هللا يف آأبياٍم  ليةٍل من الس بل السوية  ا  فْيا رمحه

 وضددفة الهنددر ومكب املسدددجد

 وراكددددـد املددددا  واليغقسددددــل

 واملسدد ت م والشددجرام امل ددرة 

                 

واحلجدددر مدددع صدددلب املددداكن  

 وارتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 فيددـه ووجددـه الددرحي اليسدد تقبل

 والميددددـس مكليددددـوني ذكددددددره

 

ذا تغدوط الدرجالن فليتدوار   واحد  }:   ا  :  ا  رسدو  هللا  وعن جابر  (85،9) ٍد ا 

رواه آأمحد ، وحصحه ابن السـكن  {مهنام عن صاحبه ، واليتحداثن ، فا نَّ هللا ميقت عىل ذكل 

ان ، وهو معلو  .  ا  احملقق ضعي  .  وابن القطَّ

ذا تغوط الرجالن  }:  ه ـ ول     َّه امس  للواكن املنخفا ، وملا اكندت  {ا  الأصل يف الغائف آأن

قصددون الأمداكن املنخفضدة مدن الشدعاب ، وتريهدا يت العرب ليس عندم مراحيا ، واكندوا ي

 لقضا  احلاجة ومسر به اس تعارًة حبيث نقلوا امس املاكن ا ىل اخلار  ، فسووه به .

مددن التددواري ، وهددو الاسددقتار يت والأمددر بدده هددل هددو لال  دداب آأو  {فليتددوار   }:   ددوهل   

  ظواهر الرشيعة .لالس ت باب ؟ هذا حمل خالف ، والشك آأنَّ الوجوب هو الأ رب ا ىل

 يؤخذ من هذا احلديث : 

 وجوب الاسقتار عند  ضا  احلاجة .  .1

نَّ هللا ميقدت عدىل ذكل  }:  حتر  الالكم يف آأ نا   ضا ها ، وا ليل عىل ذكل  دوهل  .2  {ا 

الَّ عىل حمرم .   فا نَّ املقت اليكون ا 
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يس تدبره مدن  ا حديث :      مدن ودراب مثَّ  فا ن م  د مدا يسد ترت بده فليجودع ولدو كومداً  }آأمَّ

وآأ ددددددددرب ،  فهدو ضدعي  ، وآأحاديدث املندع آأكد   {فعل فقدد آأحسدن ومدن ال فدال حدر  

 ومكهلل التوفيق .  

الميس آأحدُك ذكره بميينه وهدو يبدو   }:   ا   ا  رسو   هللا  وعن آأيب  تادة  (86،10)

 واللفظ ملسمل . متفق  عليه ، {واليعس  من اخلال  بميينه ، واليقوفس يف اال ان  

 يؤخذ من هذا احلديث مسائل فقهية : 

الهنير عن مس اذلكر مكلميني يف حا  البو  ، و د اةتل  الفقها  هل هذه املهنيام يف هذا  .1

دا  ا للكراهدة ، وذهبدت الكاهريدة ا ىل آأاَّ احلديث للت ر  آأو للكراهة ؟ مذهب اعهور ا ىل آأاَّ

 املهنيام الت ر  ا ال ما رصفه صارف والصارف هنا . للت در  ، والشكَّ  آأنَّ الأصل يف

دا مدا عددا ذكل ،  .2 يؤخذ من التقييد مكلبو  يت دليل عىل آأنَّ الت در  مقيدد  حبداةل البدو  يت آأمَّ

فالهنير عن مس اذلكر فيه حيه الكراهة هذا هدو الكداهر مدن لفدظ احلدديث يت لأنَّ الدواو يف 

 ةل بعدها حالية . واو احلا  ، واع {وهو يبو   } وهل : 

حتدر  العسد  مدن اخلدال  مكلميدني ، و دد  {واليعس  من اخلال  بميينه  }يؤخذ من  وهل :  .3

جعل هللا س بحانه الميني ملا يكون من مكب التكدر  ، والشدام  ملدا يكدون مدن مكب اال هاندة ، 

 والعس  من اخلال   ب آأن يكون مكلشام  دون الميني كام يف هذا احلديث . 

املراد مكخلدال  هندا اخلدار  نفسده يت لكدن  {واليعس  من اخلال  مكلميني  }يؤخذ من  وهل :  .4

َّام املراد به اخلار   ن كِّني عنه مكملاكن اذلي توضع فيه يت لأنَّ املاكن اخلايل الميكن العس  موه ، وا 

. 

َّه يرتتب  الهنير عن التنفس يف اال ان  عند الرشب  {واليقوفس يف اال ان   } وهل :  .5 وذكل لأن

آداب الرشدب بداأنَّ الشدارب يقدوفس  ال دة  عليه تقذير املا  عىل آأةيه املسدمل ، و دد جدا  يف آ

آأنفا  باأن يبمنيي اال ان  عن  ه ، ويقوفس خارجه ، مثَّ يعود فيرشب هكدذا ورد ، والأ درب يف 

َّه للكراهة .   التنفس يف اال ان  آأن

This file was downloaded from QuranicThought.com



    ( للشيخ النجمى                 الطهارة )كتاب  سبل السالمشرح كتاب 

بغائف آأو بو  آأن نس تقبل القدبةل  ان رسو  هللا لقد اا } ا  :  وعن سلامن  (87،11) 123

رواه  {عكدددم  آأو نسقوجر مكلميني آأو نسقوجر باأ ل مدن  ال دة آأجحدار آأو نسدقوجر برجيدعٍ آأو 

 مسمل . 

 يؤخذ من هذا احلديث مسائل :

الهندير عدن اسد تقبا  القددبةل بغدائفٍ آأو بدو  ، وهدذه املسدداأةل فْيدا خدالف كبدري  وورد فْيددا  .1

،  يف الصد يحني هنير عن اس تقبا  القبةل آأو اس تدمكرها حديث آأيب آأيدوب آأحـاديث   ن ال 

آأن نس تقبل القبةل آأو نس تدبرها بغائفٍ آأو بو  ، فقدموا الشام  ااان رسو  هللا  }وهو  وهل : 

ومهندا حدديث  { ،فوجدان مراحيا  د بنيت حنو الكعبة ، وعلنا نن رف عهنا ونسد تغفر هللا 

ه  ا  : ابن معر يف الص ي ـني  َـّ  ر يت عىل بيت حفصة ر  هللا عهندا فرآأيدت النديب  }آأن

 وحدديث جدابر  {جالسًا عىل لبنقني يقيض حاجته مس تقبل بيت املقد  مسد تدبر الكعبدة 

عن اسد تقبا  القدبةل بغدائف آأو بدو  ، ورآأيتده  ايى رسو  هللا  }عند آأحصاب السنن  ا  : 

ك راحلته ، وجعلهدا  }الأصفر :  وحديث مروان { بل آأن يقبا بعام يس تقبلها  آأنَّ ابن معر برَّ

لْيددا    هددذه الأحاديددث يف موضددوع الاسدد تقبا   { .بيودده وبددني القددبةل ، وجلددس يبددو  ا 

والاس تدمكر يت ومن آأجل ذكل ، فقد اةتل  آأهل العمل هل هذا الهنير للكراهة آأم للت ر  ؟ 

لصدحاري يت لكداهر حدديث آأيب فذهب  وم  ا ىل حتدر  الاسد تقبا  والاسد تدمكر يف البنيدان وا

 آأيوب وحديث سلامن ر  هللا عهنام .

وذهب  وم  ا ىل الفر  بني الصحاري والبنيان ، تولوا الهنير عىل الت ر  يف الصدحاري ،     

 واال مكحة يف البنيان .

َّه مباح  فْيام ، وجعلوا آأحاديث الهنير منسوخة باأحاديث اال مكحة .       وذهب  وم  عىل آأن
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ما رالفه عىل  ب  وم  ا ىل اعع بني الأحاديث ، ومحلوا الهنير عىل الكراهدة  ومحلدوا وذه    

 اال مكحة .   

َّه مكدروه يف الصدحاري مبداح      َّه احلق التفريق بني الصحاري والبنيان ، وآأن واذلي يتبني يل آأن

يف هذه  هذا هو الأ رب يف نكري يف البنيان حلديث جابر بن عبد هللا وعبد هللا بن معر 

ن اكن  دد يُدرى آأنَّ الاسد تقبا  آأبشدع ،  املساأةل ، وآأنَّ الكراهة كراهة تودزيه الكراهة حتدر  ، وا 

ذا اكن مسد تور القفدا ، ففدر هدذه احلداةل يكدون الاسد تدمكر مباحدًا   الَّ ا  فاالس تدمكر آأيضًا بشع ا 

 وعىل ذكل حيول حديث مروان الأصفر عن ابن معر ر  هللا عهنام . 

دليدل عدىل آأنَّ الاسدقوجا  ، واملدراد بده  {آأن نسقوجر باأ ل من  ال دة آأجحدار  }ه : ـيف  ول .2

الاس تجامر يكدون بثال دة آأجحداٍر عدىل الأ دل  واملسد ت ب يف الاسدقوجا  مكلأجحدار آأن وكدون 

ملدداهرة ، والايتددار بدداأن يقدد  عددىل ووددٍر ، وآأ ددهل  ال ددة آأجحددار ، وآأن يكددون الاسددقوجا  آأو 

ددا اسقشدداك  مددن الاسدد تجامر بيشدد   جمفدد  ،  ويهندديى عددن اليشدد  اللددز  يت اذلي ال فدد  .آأمَّ

َّددام وكددون لأحددد الفددرجني دون الآةددر ؟  ن اسقشدد  مللددب  ال ددة آأجحددار ، والثال ددة الأجحددار ا 

 وانواب عىل ذكل : 

: فوجدم جحرين  حيامن آأمر عبد هللا بن مسعود آأن ياأتيه بثال ة آأجحار فقا   آأنَّ النيب     

آأةرجده  {هذا رجدس آأو ركدس  }فاأتيته برو ة ، فاأخذهام وآألقى الرو ة  و ا  : ، وم آأجد اثلثًا 

 { .آأئقّن بغريها  }البخاري ، وزاد آأمحد وا ار طّن : 

َّام مللب الأجحار ليسقوجر هبا يف آأحد الفرجني ، وهو ا بر .  واذلي يكهر يل آأنَّ النيب      ن ا 

 ، وعدىل هدذا ، فدا نَّ الثال دة يه لأحدد آأما القبل فدميكن آأن يسدنتجر مكلدرتاب آأو بشد به ذكل

َّه لو وجد جحرًا هل  ال ة جوانب ، ومتس  به اكن اكفيدًا يت لأنَّ  الفرجني كام بيوَّاه . وذكر الفقها  آأن

َّه البدَّ مدن تعددد  املقصود به املسحام وليس عدد الأجحار ، و د ذهب بعا آأهل العمل ا ىل آأن

 الأجحار ، ومكهلل التوفيق . 
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ا الا  سقوجا  مكلميني فقد مرَّ الالكم عليه . آأمَّ

لكونددده لزجدددًا  دا  .3 مَّ يبقى هنا الالكم عىل الاسقوجا  مكلرجيع والعكم ، وهدو مهندير  عنده يت ا 

ا لكونه ملعام انن ، وهلل عز وجل يف خلقه ما يشا  ، ومكهلل التوفيق .   مَّ  الينقدر وا 

قبلوا القبةل بغائفٍ آأو بو  ، ولكن والتس ت  }:  وللس بعة عن آأيب آأيوب الأنصاري ( 88،12)

 .   {رش وا آأو غربوا 

من آأىت الغدائف فليسد ترت  } ا  :  وعن عائشة ر  هللا عهنا  الت : آأنَّ النيب  (89،13)

 رواه آأبو داود . { 

م ررجه مدن حدديث عائشدة ر  هللا عهندا بدل آأةرجده مدن حدديث آأيب  ) ا  احملقق :     

( وابن ماجدة  371/  2(  لت ) آأي احملقق ( وآأةرجه آأمحد )  35رمق  1  /33)  هريرة 

(  1407رمق  343/  2خمترصدددًا ( وابدددن حبدددان يف اال حسدددان )  3498رمق 1157/  2) 

 هد . .  ( ا 94/  1خمترصًا ( والبْيقر )  137/  4واحلاُك يف املس تدرك ) 

يده جمهدوالن احلدرباين ، وف  وآأ و  : هذا احلديث آأةرجه آأبو داود مدن ملريدق آأيب هريدرة     

آةر .  ورجل  آ

الَّ  دوهل يف اال سدقتار : )      الَّ آأنَّ فقراته لكها لهدا شدواهد ا  واحلديث ضعي  الس ند كام ورى ا 

( فا نَّ هذه الفقرة ختال  الأحاديث الآمرة مكال سدقتار  من فعل فقد آأحسن ، ومن ال فال حر 

َّه حيعل آأن يكون املراد مكالسدقتار هندا  الَّ آأن مدا يكدون حاجبدًا بيوده وبدني آأعدني اندن مدع كونده ا 

آدم مع آأنَّ بعدا آأهدل العدمل  دد حسد نه كدام ذكدر ذكل الشدارح ، و دد  مس ترتًا عن آأعني بّن آ

َّده جمهدو   يف هدذا  رجعت ا ىل كتاب سنن آأيب داود فوجدم رجلني الًك مدهنام مكتدوب  عليده آأن

 الس ند وهام حصني احلرباين وآأبو سعيد احلرباين آأيضًا. 

 ويس تفاد من احلديث : 
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اال سدد تجامر ،  يتدار يف  .1 يتار يف الاكتحا  مكلنس بة ل  عني ، ومرشوعية اال  مرشوعية اال 

 و د تقدم . 

 مرشوعية التخلل بعد الأ  آأو السواك . .2

َّه مسدقوكر يت لأنَّ الأمدر  .3 مرشوعية الاسقتار عند  ضا  احلاجة ، وهذا اذلي آأرشم ا ىل آأن

 من عدة آأحاديث ، وكذكل اذلم عىل وركه ، ومكهلل التوفيق . يف مكالسقتار اثبت  

ذا ةدر  مدن الغدائف  دا  :  وعهنا ر  هللا عهندا آأنَّ النديب  (90،14)   {غفراندك  }اكن ا 

 آأةرجه امخلسة ، وحصحه آأبو حامت ، واحلاُك . 

/  1ريم ) ( وا ا 158/  1وآأشار احملقق ا ىل آأنَّ احلديث آأةرجه  : احلاُك يف املس تدرك )   

 693( والبخاري يف الأدب املفرد ) رمق  23( وابن الس ّن يف معل اليوم والليةل ) رمق  174

( و ا  الألبـاين يف  379/  1( والبغوي يف رشح الس نة )  90رمق  48/  1( وابن ةزمية ) 

 اال روا  

وابدن ةزميدـة  ( حصي  مثَّ  ا  : وحصحه احلاُك ، وكذا آأبدو حدامت الدرازي ، 52رمق  91/  1) 

  (وابددددددددددددن حبددددددددددددان ، وابددددددددددددن انددددددددددددارود والنددددددددددددووي ،  واذلهدددددددددددديب 

 هد ..  ا

ذا ةر  من الغدائف (  دد تقددم آأنَّ الغدائف : هدو املداكن املدنخفا ، واكن   وهل : )     اكن ا 

 العرب يقصدونه لقضا  حاج م .

ر غفرااًن  وهل : ) غفرانك ( آأي آأمللب غفرانك آأو آأساأ  هللا غفرانه ، وغفران مصدر غفر يغف

َّه ورك ذكر هللا حني دةوهل وخلوه يف اخلال   َّام مللب املغفرة عند ةروجه من اخلال  يت لأن ن ، وا 

دا لأنَّ ةدرو  الأذى مدن  مَّ ، وعند ذكل عددَّ ذكل عدىل نفسده ذنبدًا  فتداركده مكالسد تغفار يت وا 

ب عدّن امحلدد هلل اذلي آأذهد }:  انسم نعوة  حتتا  ا ىل شكر ، و د ورد يف حديث آأندس 

 هد . .  ا (وهو حديث  ضعي   )رواه ابن ماجة يف السنن يت  ا  احملقق :  {الأذى وعافاين 
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 { .امحلد هلل اذلي آأذهب عّن الأذى ولو شا  حلبسه يفَّ  }و د ورد :     

 ود هلل اذلي آأذهددب عددّن مددا يددؤذيّن ، وآأبقددى يف مدداـواحلدد }ه : ـو ولدد     . {حييّن   

  هدذه  { اذلي آأذا دّن ذلتده ، وآأبقدى يفَّ  وتده ، وآأذهدب عدّن آأذاه امحلدد هلل }و وهل :     

ا لكها دعدا  ، وا عدا  يقسدام   ن اكنت آأسانيدها ضعاف يت لأاَّ الأحاديث  وز الأخذ هبا ، وا 

 فيه ، ومكهلل التوفيق . 

آتيده بثال دة آأجحدار   ا  : آأىت النديب  وعن ابن مسعود  (91،15)  الغدائف ، فداأمرين آأن آ

هدذا رجدس  }جدم جحرين ، وم آأجد اثلثًا فاأتيته برو ة ، فاأخذهام ، وآألقى الرو ة ، و ا  : فو 

 .    {آأئقّن بغريها  }آأةرجه البخاري ، وزاد آأمحد ، وا ار طّن :  {آأو ركس 

من السابقني ا ىل اال سالم ، ومن البدريني ، ومن  عبد هللا بن مسعود ورمجة الصحايب :     

ةر  بضوايح مكة ، وعبدد هللا بدن  واملقربني اكن  سبب ا سالمه آأنَّ النيب  نبال  الفقها  ،

َّده  دا  يل النديب  مسعود  ن ا ن  }:  يرعى غامنً للوليد بن املغرية ، فددعاه ا ىل اال سدالم ، مثَّ ا 

آيٍة تسمل   ا  : نعم  ا  : آأئتيّن بشاة م يطر ها الفحدل لأحلدب كل مهندا لبندًا ، فداأاته  {آأتيتك با

ب عْيا فودزلت رضعاها فتفاجت لبنًا ، مثَّ حلب مهندا  ة م يطر ها الفحل ،  س  النيب بشا

مثَّ مس  ب عْيا فعدادم كدام اكندت ، فاأسدمل عبدد هللا بدن  ، ورشب عبد هللا بن مسعود 

هدد اكن مدرًة  دد ارتقدى  تدّن  32يف املديندة يف سد نة  مسعود ، وسدريته حدافةل   دد تدويف 

آأتعجبون مدن د دة سدا ية ،  }:  لصحابة ينكرون ا ىل د ة سا يه فقا  النيب الكبال وعل ا

ام يف املزيان لأ قل من آأحد  اَّ  .   {وهللا ا 

 يس تفاد من هذا احلديث : 

 آأن اال س تجامر يكون مكلأجحار ملا فْيا من الصالبة واخلشونة ، وذلكل فهير وزيل الأذى .  .1

 ة آأجحار .يؤخذ موه مرشوعية اال س تجامر بثال  .2
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املسحام فلو  هل املقصود مكلثال ة الأجحار الأجحار آأو عدد املسدحام ؟ فدا ن  لندا عددد  .3

 وجد امللك  جحرًا واحدًا هل  الل جوانب مس  ب  واحٍد مهنا وكفا . 

ا ركس  }آأخذ احلجرين ، ورىم الرو ة ، و ا  :   د ورد آأنَّ النيب  .4 اَّ  . {ا 

َّده م يطلدب اثلثدًا ، وهدذا و د اس تد  بذكل من الي     ن رى تعيني الثال ة الأجحدار ، و دا  : ا 

َّه  ا  :  َّه البدم من الثالل املسحام ولكن  د ورد آأن آأبغدّن  }آأو  {آأئقدّن بثالدٍث  }يد  عىل آأن

 .  {اثلثًا 

اكن اكتفى مكلثال ة  مللب  ال ة آأجحار مع آأنَّ النيب  ه د يقو   ائل : آأنَّ الأحاديث فْيا آأن .5

آةددر ؟ انددواب : آأنَّ الندديب  اكن يطلددب يف اال س تجوددـار مددن  للوخددرجني آأم آأن هندداك آأمددر  آ

َّدده  ددد يكتفددى يف  الغائدددف وهددو : اخلددار  مددن ا بددر دون البددو  ، و ددد آأرشم فددامي سدد بق آأن

  ال ة آأةرى ، ومكهلل التوفيق .  الاس تجامر من البو  مكلرتاب ، فَّلكل م يطلب النيب 

نَّ رسو  هللا  دريرة وعن آأيب ه (92،16) ايى آأن يسقوجى بعكـٍم آأو روٍل و ا    ا  : ا 

ام اليطهران  }:  اَّ رواه ا ار طدّن وحصحده ، وآأةرجده ابدن ةزميدة بلفكده هدذا ، والبخداري  {ا 

َّه  ا  هل آأبو هريرة ملا فرغ : ما مك  العكم والرول ؟  ا  :  يه مدن  }بقريٍب موه وزاد فيه : آأن

 جه البْيقر مطواًل كذا يف الرشح .وآأةر  {ملعام انن 

دا : ويس تفاد من هذا احلديث  بعد تبيني حصته مبجووع الرواَيم الدواردة يف هدذا البداب ، وآأاَّ

 يشهد بعضها لبعا . 

دا  .1 مَّ دا ملعدام اندن كدام ورد ، وا  ا لأاَّ مَّ الهنير عن الاسقوجا  مكلعكام ، وعةل الهنير يف ذكل ا 

 ركس . كذكل الرول سامه النيب لكون العكم لز  فال ينقر ، و 
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آأو لكوندده ممددا  َّه الينبغر يف الاس تجامر مبا الينقر للزوجتده آأو لكونده جنسدًا  .2 يس تفاد موه آأن

هبددددا للعلددددل  كرامه وعدم تقذيره ، فامي فيه هذه الثال ة الأشد يا  الينبغدر الاسد تجامر  ينبغر ا 

 املـذكورة يف ذكل ومكهلل التوفيق .

 مل وظة : 

كرامه اكلور  اذلي يكتب فيه ما ينفع ، واكحلشي  وور  الدزرع اذلي تاألكده اذلي ين     بغر ا 

 ا واب ، وكذكل الس نابل ، وما آأش به ذكل . 

دة   }:   ا  :  ا  رسو  هللا  وعن آأيب هريرة  (93،17) اس تودزهوا من البو  ، فا نَّ عامَّ

 رواه ا ار طّن مرساًل .  {عذاب القرب موه 

 وهو حصي  اال س ناد .   {آأك  عذاب القرب من البو   : } وللحاُك ( 94،18)

َّده  {اس تودزهوا من البو   } وهل :      ن آأي تو دوا مدن و وعده عدىل آأجسداممك آأو مالبسدمك يت لأ

ندجس ومن هتاون فيه ، وم يتو ه ، وو ع عىل جسده آأو عىل  يابه ، فصدىل بغدري ملهدارة آأي 

 صىلَّ مكلنجاسة .

 املرسل : هو مرفوع  التابعر  ولقد آأرشد النيب :  لت  {ار طّن مرساًل  رواه ا  } وهل :     

ذا  َّه ا  آأمته ا ىل التويق من انقشار البو  عىل الشخ  اذلي يبو  ، فقد آأمر بتليني الأرض يت لأن

 مك  يف آأرٍض صلبه تناثر البو  عليه  فاأصاب جسوه ، ومالبسه . 

 يس تفاد من احلديث ما يل : 

يى ع .1 ه الدرحي عدىل الهنَّ ذا مك  مسد تقبل للدرحي ردَّ ن البو  مس تقبل الدرحي ، فدا نَّ الشدخ  ا 

 نفس الفاعل . 

ليه ،  .2 اير آأن يبو  الشخ  وهو يف ماكٍن موخفا ، فيقع بوهل عىل ماكن مرتفع ، فيعود ا 

مكلأس باب اليت جتعل البو  يكون بعيدًا عن الشدخ  البائدل ، وتدري  وهذه لكها آأمر النيب 

 عليه . وا عٍ 
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فدددددددا نَّ اذلي  ايى عن الأس باب اليت جتعهل يعود عليده ، ومدن ذكل آأيضدًا البدو   ا دًا ،  .3

، والبو  يقدع  ا آأن وكون الأرض آأمامه رةوة ، ويكون هو وا    يف حمل مرتفع  مَّ يبو   ا ًا ا 

 .يف ماكٍن مودخفا فهنا يكون حمرتزًا من و وع البو  عليه فذكل جائز 

آأىت س باملة  وٍم ) والس باملة يه القاممة ( فبا  علْيدا كدام يف حدديث حذيفدة  لأنَّ النيب     

َّه مك   ا ًا يف تري هذه املرة   .يف الص يحني ، وم يرو عنه آأن

َّه  وز ذكل عند ال ورة      ولهذا فا نَّ عائشة ر  هللا عهنا آأنكرم ذكل ، والشاهد موه آأن

ذا اكن سبب تلو ه مكلنجاسة موتٍ  كام  )  يف هذا احلدديث ، ويددخل يف هدذا آأيضدًا روايدة :ا 

 .( اكن اليتوىق من البو 

َّه اكن ي اون يف البو  فال يس تربئ موده الاسد تربا  الاكمدل ، وكثدري       وهذه الرواية تفيد آأن

من النا  يقعون يف هذه الورملة بسبب العجدةل ، وعددم التاأكدد مدن انقطداع البدو  ، فيدرتك 

زا  يودز  موه البو  ، وهو يف هذا آأيضدًا معدرض  نفسده لوضدع النجاسدة الاس تربا  ، وهو ما 

 .عليه 

مكالسقوجا  والاس تجامر من البو  ، فقد آأمر باأن يس تجور الرجل بثال ة  و د آأمر النيب     

آأجحار ، وآأمر باأن يق  عىل وور ، ولدو اكن آأكد  مدن  ال دة آأجحدار ، فهدذه الأحاديدث مريبتدة 

 لأمرين :     

َّه  دب عدىل اال نسدان آأن يتدوىقَّ هدذه النجاسدة ، ويعودل يه  .1 مريبتة  باأنَّ البو  جناسة ، وآأن

 الأس باب اليت جتعهل بعيدًا عن التلول هبا . 

هذه الأحاديث تد  عىل آأنَّ التطهر من البو  ، وسائر النجاسام فدرض   وممدا يدد  عدىل  .2

 ذكل آأمور :

هِيدريينم   نا  هللا عىل املتطهرين بقوهل :  ) آأ ( دبل الُْوطَّ ُ حُيي اهَّ هَُّروا وم متمطم بلونم َآْن ي ا   حُيي يهي ريجم  في

 .  (108)التوبة: من الآية
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، ومدددن ذكل  ا بقةل الاعتنا  هبا  (ب) مَّ ما برتكها مكللكية وا  الوعيد عىل من هتاون يف الطهارة ا 

ر  هللا  عبدا  الوعيد بعذاب القرب عىل مدن م يتدو َّ مدن البدو  كدام يف حدديث ابدن 

دا الآةدر فداكن  }عهنام يف الرجلني حيث  ا  :  آأما آأحددهام فداكن اليسد تربئ مدن البدو  ، وآأمَّ

آأك  عذاب القرب من البدو   }ويف رواية احلاُك اليت رواها عقب هذا احلديث :  {مييش مكلمنمية 

 وهو حصي  اال س ناد .   {

زاةل النجاسة فرض  عىل املس .4 مل ، وهذا القدو  هدو القدو  احلدق ، ومدن يتبني من هذا آأنَّ ا 

  ا  خالف ذكل فقد حرم من التوفيق يف هذه املساأةل . 

زاةل النجاسة آأو ال اون هبا ، وعدم الاحرتاز مهندا كبدرية  مدن الكبدائر يت . 5 يؤخذ موه آأنَّ عدم ا 

 من العذاب عىل من هتاون يف ذكل .  بدليل ما آأخرب به النيب 

دا بدو  مدا يدؤ  محلده ورو ده فهدام آأنَّ هذا احلديث وآأ  .6 مرياهل لكها وردم يف بدو  الآديم . آأمَّ

آأمدر العدرنيني يت اذليدن  ملاهران ، ومن الأدةل عىل ذكل مدا رواه البخداري ومسدمل آأنَّ النديب 

َّدا فعلدوا ذكل  دم مل بل الصد ة ، فيرشبوا من آألباادا ، وآأبوالهدا ، وآأاَّ اجتووا املدينة آأن يل قوا مك 

صدىلَّ يف مدرابا الغدّن ، ومعلدوم  آأنَّ مدرابا الغدّن ،  ا يد  عىل ذكل آأنَّ النيب حصلوا ، ومم

ملاف مكلبيت عىل بعريه وهدو اليداأمن آأن  وماكن مبي ا الرلوا من  رو ا وبولها ، وآأنَّ النيب 

يبو  ، ويرول يف املسجد ، فد  ذكل عىل عدم جناس ته يت لهذا فقد ذهب اعهور مدن آأهدل 

 نَّ احليوان املاأكو  محله بوهل ورو ه ملاهران .العمل ا ىل آأ 

وذهب الشافعر ا ىل آأنَّ بو  احليوان ورو ده جندس يت سدوا  اكن مداأكو  الل دـم آأو غدـريه ،     

ومذهب الشافعر يف هذه املساأةل مذهب ضعي  ، و و  اعهور هو الص ي  ملوافقتده الأدةل 

 ، ومكهلل التوفيق . 
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 ضعي  رواه البْيقر بس نٍد ضعي  .  ( اليرسى ، وننصب الميا 

رسا ة بن ماكل بن جعشم املدنر اكن رئيسًا عىل  ومه بّن مدجل ، وهو ورمجة الصحايب :     

:  و د  ا   حني سفره يف  رته ، اذلي ساةت به ا حدى  وامئ فرسه حني اعرتض النيب 

ارمي كرسى س تقع يف يدك  }  { .باأنَّ سوم

وآأك معر بسواري كرسى دعدا برسدا ة بدن  فلام فت ت املدائن يف عهد معر بن اخلطاب     

ماكل ووضع السوارين يف يديه ، وهو اذلي متثل به الش يطان يوم بدر ، و ا  للورشدكني ا ين 

 هدددددددددددددددددددددد . 24سددددددددددددددددددددد نة  جدددددددددددددددددددددار  لدددددددددددددددددددددمك تدددددددددددددددددددددويف 

آأرشد آأمته ا ىل آأن يععد آأحدم عند  ضا  احلاجة عىل  آأنَّ النيب : حلديث ويس تفاد من هذا ا

 رجهل اليرسى ، وينصب الميا ، و د  يل آأن هذا آأيرس خلرو  الأذى ، ومكهلل التوفيق .   

ذا مك   }:   ا  :  ا  رسو  هللا ر  هللا عهنام وعن عيىس بن يزداد عن آأبيه  (96،20) ا 

 رواه ابن ماجة بس نٍد ضعي  .  {الل مرام آأحدُك فليوـرت ذكره  

 هذا احلديث ضعي  نهاةل عيىس بن يزداد ، وَجاةل آأبيه ، وآأنَّ آأمكه م تثبت هل حصبة .     

معا : ) ينرت ( بياٍ  مفتوحٍة ، ونون ساكنة ، واتٍ  مريناة من فدو  ورا   يت معنداه آأن يضدع     

هبامه يف آأ  عاله مثَّ ينرت ذكره آأي ميرَّ آأصبعيه ليخر  ما مكذلكر آأصبعه الس بابة يف آأسفل ذكره ، وا 

 من بقاَي البو  . 

 يؤخذ من هذا احلديث : 

 آأنَّ ما آأفاده هذا احلديث من النرت ضعي  لضع  س نده . . 1
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اعتددداد عليددده  ذا  .2  د  رر آأهل العمل وآأهل اخلربة مكلتجربة آأنَّ النرت يسبب آأمدورًا الحتودد ا 

حددددىت يددددرى  ذلي ينبغر هو التاأين ، وعدم العجةل مكال س تجامر الشخ  فالأحسن وركه ، وا

ه  ـد ملهر  َـّ  .آأن

و د كره آأهل العمل املبالغة يف ذكل ، واحلق وسف بني التفريف واال فدراط  فقدد حديك عدن     

َّه  عل ل َّه يقوم ، ورطو ةطوام ، مثَّ يعود ا ىل تدري ذكل ، ـبعضهم آأن ه حباًل يعطى فيه ، وآأن

 كون الأمر وسطًا فال ي اون  واليفرط حىت رر  عن العادة ، ومكهلل التوفيق . والأوىل آأن ي

نَّ هللا ياّن  }ساأ  آأهل  با  فقا  :  وعن ابن عبا  ر  هللا عهنام آأنَّ النيب  (97،21) ا 

انَّ نقبع احلجارة املا  {عليمك  رواه الاار بس نٍد ضعي  ، وآأصهل يف آأيب داود وحصحه  . فقالوا : ا 

 بدون ذكر احلجارة . ن ةزمية من حديث آأيب هريرة اب

الَّ ابنه ، ومحمد  ) ا  الاار :      الَّ محمد بن عبد العزيز والعنه ا  النعمل آأحدًا رواه عن الزهري ا 

ضعي  وراويه عنه عبد هللا بدن شد بيب ضدعي  آأيضدًا  وآأصدهل يف آأيب داود ، والرتمدذي يف 

بلونم    : نزلت هذه الآية يف آأهل  با  :  ا عن النيب  السنن عن آأيب هريرة  ا   حُيي يهي ريجم في

هَُّروا  متمطم  اكنوا يسقوجون مكملـا  فودزلت فْيم هذه الآية . :  ا   َآْن ي

 ا  املنذري زاد الرتمذي : غريب وآأةرجه ابن ماجة ، وحصحه ابن ةزمية من حديث آأيب     

ح املهذب : املعروف يف ملدر  احلدديث آأادم دون ذكر احلجارة .  ا  النووي يف رش  هريرة 

اكنوا يسقوجون مكملا  ، وليس فيه آأام اكنوا  وعون بني املدا  واحلجدارة ، وتبعده ابدن الرفعدة ، 

 دا  املصدن  وروايدة  فقا  : اليوجد هذا يف كتب احلديث ، وكذا  ا  احملب الطربي حنوه .

ن اكنت ضعيفة .   الاار واردة علْيم ، وا 

: حيعل آأام يريدون اليوجد يف كتب احلديث بس نٍد حصي  ، ولكدن الأوىل الدرد مبدا   لت    

َّه حص  ذكل  ن  هد نقاًل عن الصنعاين رمحه هللا ..  ا (يف اال ملام ، فا 
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احلجدددددددارة ،  دا  : وآأ و      مَّ مدا املدا  ، وا  نَّ الواجب عىل املسمل التطهدر باأحدد شد يئني : ا  ا 

العددددددني دون  ع بيهنام آأنقى وآأحسن يت ذكل لأنَّ احلجارة وزيل و وز آأن يكتفر باأحدهام ، واع

 الأثر ، واملا  يزيل العني والأثر يت ذلكل فهو آأنقى ، ومكهلل التوفيق . 

 مل وظة :

يقوم مقام احلجارة مريل ما يكون مريلها يف التنقية مريل الطني اليابس املامتسك ، والأعواد ،     

ا الأش يا  ال  لزجة مريل الور  ، وتريه فال . وما آأش به ذكل ، وآأمَّ
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 الباب الثامن

 مكب الغسل وحمك اننب

 

الغسل : امس  يقع عىل فعل الاتقسا  ، وعىل املا  اذلي يغقسدل بده ، والأحص يف ضدبطه     

سداكن  دل غسداًل آأي بضدم الغدني ، وا  آأنَّ الفعل مكلضم ) غُْسدْل ( يقدا  اتقسدل الرجدل يغقسَّ

 وةل بعدها الم ومكلفت  ) غمْسل ( امس  للام  يقا  ما  الغمسل آأفاد معناه يف القامو  .السني امله

 واملراد مكلُغسل آأو تعريفة : هو تعومي انسد مكملا  ، وهو ينقسم ا ىل  ال ة آأ سام :   

 مباح : . 3 .                      س نة .2.                    مفروض  .1

واملس نون يقع يف آأش يا  يه ، سل اننابة ، واتقسا  املرآأة من حيضها فاملفروض : هو غُ     

 : 

 غسل اععة ، وهو مس نون س نة مؤكدة عىل الأحص .. 1

 الغسل لال حرام . .2

 الغسل  ةو  مكة .  .3

 الغسل للو وف بعرفة .  .4

ذا آأسمل .  .5  الغسل للاكفر ا 

ا غمسل امليت فال يوجب غساًل عىل الأحص ، .6 َّه عدىل سدبيل الاسد ت باب .   آأمَّ و د يقا  آأن

ا املباح فهو الاتقسا  للنكافة ، والاتقسا  للتربد .  وآأمَّ

 

رواه مسمل ، وآأصهل  {املا  من املا   }:   ا  :  ا  رسو  هللا   عن آأيب سعيد  (98،1)

 يف البخاري ، و ا  احملقق حصي  . 
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فاملدددددا  الأو   الغسدل  دب بوددزو  املدّن ،  املقصدود بده آأنَّ  { :املا  مدن املدا   } وهل :     

عدددة مواضددع  املراد به املا  املعروف ، واملا  الثاين املراد بده املدّن يت و دد سدامه هللا مدا ًا يف 

لدكم  من كتابه مهنـا  وهل تعاىل :  ب نم رم اكم دهْرًا وم صي بًا وم مسد م ُ ن دهلم عم ًا فمجم ا ي بمرشم نم الْوم لمقم مي ي خم ي ُهوم اذلَّ وم

ي   ( .54)الفر ان: رًا  مدي

هينٍي  و ا  تعاىل :      اٍ  مم ْن مم لُْقمُكْ مي ْ مْم نم  . (20)املرسالم: َآل

َ  م  ب عليه الغسل ، و دد اكن يف آأو  اال سدالم احلدمك      ومعا ذكل آأنَّ من جامع وم ي

 هكذا ، مثَّ بعد ذكل نسخ بوجوب الغسل من اال يال  ، وبقر حيه يف الاحتالم .

َّه      ذاً  ا آأفاده احلديث منسوخ يف اعاع ، ومكٍ  حيه يف الاحتالم ،  ن رآأى يف النوم آأن ا 

 . امع ، مثَّ  ام من النوم ، وم  د بلاًل م  ب عليه الغسل 

ذ آأنَّ سبب احلديث فْيا يت وهو آأنَّ آأمل سلمي جا م ا ىل النيب      فقالدت : َي  وكذكل املرآأة ا 

ذا يه احتلوت ؟ فقدا  النديب  رسو  هللا هل ذا يه  رآأم  }:  عىل املرآأة من غسٍل ا  نعدم ا 

ا ىل بعا آأحصـابه ، وهدو عىل بطن امرآأته  و د يكون آأنَّ الأمر آأمع ، فقد جا  النيب   {املا  

َّه رآأى عليه آأثر الغسل فقا   {لعلنا آأجعلناك  ا  : نعم  }:  ه النيب ـ امعها لخر  ، فقا  ل وكأن

منا عليدك الوضدو   }:  النيب ه ـل ذا آأجعلت آأو حقطت ، فا  و دد نسدخ هدذا  آأو كدام  دا   {ا 

يف  فعمل به كثدري  مدن الصدحابة ، وبقدر  دةل  مدن آأحصداب النديب  احلمك يف آآةر زمن النيب 

الَّ فامي بعد .   احلمك السابق ، وم يعلووا بنسخه ا 

 ويس تفاد موه : 
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بقددددر يعوددددل  ذا  آأنَّ من بقر عىل حمٍك منسوخ م .1 َّه ال ا مث عليه ، واللوم ا  ن يعمل بناخسه ، فا 

عفان ، وعلل  عىل ذكل ، و د ذكر الصنعاين رمحه هللا آأنَّ من بقر عىل هذا احلمك عامثن بدن 

َّه  ا  به .   ابن آأيب ملالب ، والزبري ، ومللحة  وآأيب بن كعب ، وآأبو آأيوب ، ونقل عن داود آأن

هل هو اجب  آأو ليس بواجدب ؟ لأنَّ هللا سد بحانه وتعداىل  ذكر الشارح اخلالف يف ذكل. 2

هَُّروا   ا  يف كتابه :  ْن ُكْنُُتْ ُجوُبًا فماملَّ
ِ
ا والتطهدر مدن آأ دل مسدامه   (6)املائددة: مدن الآيدة وم

ُُكُ  تعاىل عن النسا  احلِييا : س بحانه ا كل ، ويف  وهل  درم ْيدُث َآمم دْن حم هَّْرنم فماْتُوُهنَّ مي ا تمطم ذم
ِ
 فما

 ُ  . (222)البقرة: من الآية اهَّ

فاضة املا  من دون دكل آأو آأنَّ ا كل      وهذا يد  عىل التطهر ، وهل هو مسوى الغسل وا 

َّدام  }لهدا :  من موجباته ، واذلي تطهر من حدديث آأم سدلوة ر  هللا عهندا و دو  النديب  ن ا 

ذا آأندت  دد ملهدرم  {ملدا  يكفيك آأن حتيث عىل رآأسك  الل حرييام ، مثَّ تفيضني عليدك ا فدا 

فاضة املا  اكفية ، واحلقيقة آأنَّ فعل النيب  ه ، ـيف صفة غسدهل ، والتلكد  الداعدر لد وعل ا 

والتلك  مذموم وآأخذ الأحاكم مكلأمر الوسف بني التفرط واال فراط هذا هو املذهب العد  ، 

م  للش يطان ، والقسداهل واذلي يفعهل من ابتل مكلوسوسة آأمر  م ياأذن هللا به يت بل هو جمارا

نسان آأن يفيا عليه املا  حىت تطودنئَّ  مكلغسل ا ىل حٍد يكون ا خالاًل آأيضًا مذموم  فينبغر لال 

 نفسه ا ىل آأنَّ املا   د وصل ا ىل البرشة مع ختليل ودكل ما ميكن دلكه ، ومكهلل التوفيق .

ذا جلددس بددني شددعهب }:   ددا  :  ددا  رسددو  هللا  عددن آأيب هريددرة  (99،2) ا الأربددع ، مثَّ ا 

ن م يودز  } -زاد مسمل   -متفق  عليه  {َجدها ، فقد وجب الغسل   . {وا 

 يؤخذ من هذا احلديث :  

ذا جلس بني شعهبا الأربع  }دليل  عى وجوب الغسل مكال يال  ، فا نَّ  وهل :  .1 كنايدة  عدن  {ا 

مرآأته مقعد اجملامع ، مثَّ معانة اال يال  كاَّ ع  و دد  { ،مثَّ َجدها  }نه بقوهل :  عود الرجل من ا 
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 { .الغسل ، فعلته آأان وهذه ، مثَّ اغسلنا ، وآأشار ا ىل عائشة 

نزا  موجب  للغسل وهللا س بحانه وتع     اىل فهذا ، وما  بهل رصحي  يف آأنَّ اعاع اجملرد عن اال 

 .هو اذلي يرشع الأحاكم ، ويبني احلال  واحلرام ، ويلك  عباده مبا يشا  س بحانه وتعاىل 

َّدـه  دا  :      ا ن  }ومما يؤيد هذا ما رواه آأمحد ، وتريه من ملريق الزهري عن آأيب بن كعدب آأن

نَّ املا  من املا  رةصة  اكن رسو  هللا  اال سدـالم  رةَّ  هبا يف آأو  الفتيا اليت اكنوا يقولون ا 

َّده حصدي   عدىل   {مثَّ آأمر مكال تقسا  بعد  ن حصحه ابن ةزميدة ، وابدن حبدان و دا  اال سدامعيل ا 

ن م يودز  آأرحج لو م يثبت  رشط البخاري ، وهو رصحي  يف النسخ عىل آأنَّ حـديث الغسل وا 

َّه موطو   يف ا  اب الغسل ، وذكل مفهوم  واملنطو  مقدم  عىل العول مك ملفهدوم ، النسخ يت لأن

َّه  ا  تعاىل  ن ن اكن املفهوم موافقًا للربا ة الأصلية ، والآية تعضد املنطو  مك  اب الغسل ، فا  وا 

 :  هَُّروا ْن ُكْنُُتْ ُجوُبًا فماملَّ
ِ
ا  .هد نقاًل عن الصنعاين .  ا وم

نَّ وجوب الغسل مبجدرد اال يدال   دد تطدابق عليده الكتداب ، والسد نة ، واللغدة      وآأ و  : ا 

آةر الب ث ، ومكهلل التوفيق . ا  لعربية اليت آأ ب ا الشافعر فامي نقهل عنه الصنعاين يف آ

ورى يف مواادا مدا يدرى الرجدـل  }يف املرآأة   ا  :  ا  رسو  هللا  وعن آأنس  (100،3)

نعدم ،  }فقالت آأم سلوة : وهل يكون هذا ؟  ا  :  -وزاد مسمل   -متفق  عليه  { ا  تغقسل 

 .  {ون الش به  ن آأين يك

 يؤخذ من احلديث مسائل :

 ا  بام اال حتالم للورآأة كام هو اثبت  للرجل .  .1

 ا  بام آأنَّ للورآأة ما  يربز . .2
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الصددحابة ويف  ذا اكن  دد و دع يف نسدا   .3 نداكر  يف تدري حمدهل ، وا  ناكر بعا النسا  ذكل ا  ا 

 فغريهنَّ من مكب آأوىل .  زوجام النيب 

َّه ا ن عال ما  املرآأة ما  الرجل اكن الش به لها ، ا  بام وجود املا  ل .4 لورآأة بوجود الش به ، وآأن

ن عال ما  الرجل ما  املرآأة اكن الش به هل كام  بت ذكل يف آأساأةل الْيود للنيب   . وا 

ذا رآأى البلددل ، وهددو وجددود املددّن يف  ددوب احملددتمل ، ومكهلل  .5 الَّ ا  َّدده اليلددزم احملددتمل الغسددل ا  آأن

 التوفيق . 

يغقسدل مدن آأربدع مدن   وعن عائشة ر  هللا عهنا  الدت : ) اكن رسدو  هللا  (101،4)

اننابة ومن يوم اععة ، ومن احلجامة ، ومدن غسدل امليدت ( رواه آأبدو داود ، وحصحده ابدن 

 ةزمية .

 511/  3( و   348رمق  248/  1احلدديث رواه آأبدو داود يف السد ننن ) ) ا  احملقق :    

و داود : وحددديث مصددعب ضددعي  فيدده ةصددا  لدديس العوددل عليدده و ددا  آأبدد 3160رمق 

 .  هد ( ا 256رمق 126/ 1وانكرحصي  ابن ةزمية 

ن  لنا الكريري مهنم فليس ببعيدد ، وحصحده      وآأ و  : هذا احلديث ضعفه بعا آأهل العمل وا 

منا ضعفوه مبصعب بن شيبة احلجديب ، وفيده مقدا  يقدو  صداحب  ابن ةزمية ، واذلين ضعفوه ا 

مصعب بن شيبة بن جبري بن شيبة بن عامثن العبدري امليك احلجيب لني احلدديث  )تقريب : ال 

 هد ..  ا (من اخلامسة روى هل مسمل  والأربعة 

وآأ و  آأيضًا : بعد مراجعة لسان املزيان تبني آأنَّ مدن آأهدل العدمل مدن يضدعفه ، ومدهنم مدن     

لكن  دا  : روى موداكري يت آأمدا هدو يف  يو قه ، فضعفه آأمحد بن حوبل ، وو قه حيىي بن معني

 نفسه فهو  قة  ، وكأن التضعي  من َجة سو  حفكه . 

 

 :  يس تفاد من احلديث     
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فالوجوب فْيا  ددا اننابددة . 1 دليددل  عددىل مرشددوعية الغسددل مددن هددذه الأربددع املددذكورة .  فاأمَّ

 وا  ال ا شاك  فيه .

ا اععة ، ففر الغسل لها خالف  س ياأك يف     َّده اكن واجبدًا يف آأو  وآأمَّ  موضعه ، والأ درب آأن

َّده سد نَّة  حدديث مسدرة   }:  اال سالم ، مث نسخ الوجوب ، وبقيت السنية ، ومما يد  عدىل آأن

آأي من توضداأ يدوم اععدة ،  {من توضاأ يوم اععة فهبا ونعوت ، ومن اتقسل فالغسل آأفضل 

 . فبالرةصة آأخذ ، ونعوت الرةصة ، ومن اتقسل فالغسل آأفضل

ناكر معر بن اخلطداب      عدىل عدامثن حدني ودرك الغسدل والاكتفدا   ومما يد  عىل السنية ا 

مكلوضو  ، فلو اكن الغسل واجبًا لبني ذكل معر بن اخلطاب ، وملا وركه عامثن ر  هللا عهنام 

. 

ددا حددديث :      فهددو حددديث  حصددي  ورصحي  يف  {غسددل اععددة واجددب  عددىل   حمددتمل  }آأمَّ

َّه منسوخ  حبديث مسرة : املوضوع  الَّ آأن  مدن توضداأ يدوم اععدة فهبدا ونعودت ، ومدن اتقسدل }ا 

 . {فالغسل آأفضل 

َّده      ا الاتقسا  من احلجامة ، فقيل هو س نة  ، وتقدم حدديث آأندس آأن احدتجم ،  }:  وآأمَّ

 .  {وصىلَّ ، وم يتوضاأ 

بعدا الفقهدا  آأنَّ معدا   د آأفاد حديث عائشة ر  هللا عهنا هذا سدنية الغسدل ، وذكدر .2

َّه س نة  فقف .  ل حمامجه ، و يل  وع بيهنام عىل آأن َّه غسَّ  ذكل آأن

 

َّده      َّده واجدب  ، و يدل سد نة ، و يدل آأن ا الغسل من غسل امليت ، ففيه آأ وا    يدل : آأن وآأمَّ

نَّ ميتمك ميدوم ملداهرًا فدال علديمك آأالَّ  }اليس ت ب ، و د وردم فْيا آأحاديث  مهنا حديث :   ا 

ل ميتًا فليغقسل ، ومن محهل فليتوضاأ  }وحديث :  {تغقسلوا  وهذا الأخري فليتوضاأ  {من غسَّ

 .ضعي  
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وةرجت ا ىل  و ددد ورد آأنَّ آأسددام  بنددت معدديس ملددا تددويف زوَجددا آأبددو بكددر فغسددلته ،     

وهددددذا هددددو  الصحابة ، فاس تفت م هل علْيا غسل آأم ال ؟ فاأفتوها باأنه ليس علْيا غسل ، 

دا كونده سد نَّة  ، فهدذا رمبدا يسد تفاد مدن معدوم الأدةل ، ومكهلل الأ رب ، و  هو نفدر الوجدوب . آأمَّ

 التوفيق . 

آأن   عندما آأسمل ، وآأمدره النديب : ) يف  صة مثامة بن آأاث   وعن آأيب هريرة ( 102،5)

 ( رواه عبد الرزا  ، وآأصهل متفق  عليه .  يغقسل

َّده اكن مسدا      فرًا يريدد مكدة ، فلقيتده رسيدة  مدن رساَي النديب  لت :  صة مثامة بن آأاث  آأن

َي محمدد  فعرضوا عليه اال سالم فمل يسمل ، واكن يقو  للنديب  فاأرسوه وجاؤوا به ا ىل النيب 

ن تطلب الفدا  جتدد ، فلدام مضدت  ال دة  ن متنن متنن عىل شاكر ، وا  ن تقتل تقتل ذا دم ، وا  ا 

حبِلي ا ساره ، وبعد آأن آأحنهلَّ يت  ا   ل آأمر النيب يعرض عليه اال سالم فمل يقب آأَيم ، والنيب 

ذا آأردمت آأن تسلووا ؟ فقالوا ل ه : نغقسل فذهب ا ىل حائفٍ  ريب من املسجد ـكي  تصنعون ا 

، فاتقسل ، مثَّ جا  ، فشهـد شهادة احلق ، فوفع هللا به آأَيم الردة ، واكن من ةيار الصدحابة 

  . 

 

الغسل عند اال سالم ، و د اةتل  فيه العلام  ، فاأوجبه  مرشوعية : يس تفاد من احلديث    

اال مام آأمحد لكاهر احلديث ، و ا  الشافعر هو سد نة  ، وعندد احلنفيدة ا ن اكن اتقسدل حدا  

 .فا ن اكن آأمره مكلغسل عند اال سالم  كفره فال غسل عليه والوجوب يتو   عىل آأمر النيب 

لأمر آأمر  ا  اب آأو آأمر ندٍب واس ت باب ؟ فالقو  مكلوجوب ظاهر لكن يبقى معا هل ا    

يدد  آأيضدًا عدىل الأمدر ، وهدو يؤيدد القدو   هذا حمدل نكدر لكدن حدديث  ديس بدن عدايض 

َّه حديث  حصي  ، ومكهلل التوفيق .  مكلوجوب يت لأن

This file was downloaded from QuranicThought.com



    ( للشيخ النجمى                 الطهارة )كتاب  سبل السالمشرح كتاب 

اععة واجب  غسددل  } ددا  :  آأنَّ رسددو  هللا  وعددن آأيب سددعيد اخلدددري  (103،6) 142

 .  رواه الس بعة {عىل   حمتمل 

مدن توضداأ يدوم اععدة فهبدا  }:   ا  :  ا  رسدو  هللا  وعن مسرة بن جودب  (104،7)

 رواه امخلسة وحس نه الرتمذي .  {ونعوت ومن اتقسل فالغسل آأفضل 

مسرة بدن جوددب : هدو آأبدو سدعيد يف آأكد  الأ دوا  .  ) ا  الصنعاين : ورمجة الصحايب :     

ز  الكوفة وويل البرصة وعداده يف البرصيني اكن من مسرة بن جودب الفزاري حلي  النصار ن

 هد . .  ا (احلفاظ املك ين مكلبرصة مام س نة تسع  سني 

َّه عارضه ما يد  عىل      الَّ آأن وآأ و  : هذا احلديث حصي  ) آأي حديث آأيب سعيد ( ورصحي ا 

م اكن وا ياأتون ا ىل اععة آأنَّ ا  اب الغسل اكن يف آأو  اال سالم كام روى ذكل مسمل ، وذكل ااَّ

ة  يف آأَيم الصي  ، وتقو  عائشة ر   م يلبسون الصوف تالبًا ، واملدينة حارَّ من العوايل وآأاَّ

َّه دخدل رجدل  عدىل النديب  م اكنوا ينبعث مهنم العر  يت وآأن وهدو يف بيتده ، فقدا   هللا عهنا آأاَّ

دوا اخلددم ، ولبسدوا القطدن عندد آأو ما معناه ، فلام وج {لو اتقسلُت ليوممك هذا  }:  النيب 

 .ذكل نسخ الوجوب وبقيت الس نة املؤكدة 

و د تعارض هذا احلديث ) آأي حديث آأيب سعيد ( مع حديث مسرة اذلي بعده آأنَّ رسو      

وهدذا  { .من توضاأ يوم اععدة فهبدا ونعودت ، ومدن اتقسدل فالغسدل آأفضدل  } :  ا  هللا 

نه بعضهم ، وضعفه من يقو  بعدم سامع احلسن مدن احلديث حصحه بعا آأهل العمل ، وحس َّ 

مدن توضداأ فاأحسدن الوضدو  ، مثَّ آأىت  }مسرة لكوَّده يعضدده احلدديث اذلي يف حصدي  مسدمل : 

 .  {ه ما بني اععة ا ىل اععة ، وزَيدة  ال ة آأَيم ـاععة ، فاس عع وانصت غفر ل

تيدان فهذان احلديثان يدالن عىل آأنَّ غسدل اععدة اسد تقر عدىل     َّده سد نَّة  مؤكددة يسدن ال   آأن

اععة ، ومن  ا  هو ليوم اععة ،  ن اتقسل بعد العرص ليوم اععة جاز ، فهذا القو   دو   
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واسدددد ت باب  تيان اععة ، وآأنَّ هذا الأمر آأمر نددٍب  َّام آأمر مكلغسل ال  ن َّه ا  ضعي  يت واحلق آأن

لزاٍم وا  ــاب ومكهلل التوفيق .     ، وليس باأمر ا 

 

آن مددا م يكددن جوبددًا  اكن رسددو  هللا  } ددا  :  وعددن عددِلٍ  (105،8) رواه  {يقرئنددا القددرآ

 امخلسة ، وهذا لفظ الرتمذي وحصحه ، وحس نه ابن حبان .

اةتل  آأهل العمل يف هذا احلديث هل هو حصي   آأو حسن آأو ضعي  ونقدل الصدنعاين :     

َّه  عن الرتمذي حتسيوه ، وعن ابن حبان تص يحه ، وآأنَّ  ن ابن جحر ذكره يف التلخي  ، و ا  ا 

حمك بص ته الرتمذي ، وابن السدكن ، وعبدد احلدق ، والبغدوي ، مثَّ  دا  وروى ابدن ةزميدة 

َّه  ا  هذا احلديث  لث رآأ  مايل ، وما آأحدل حبديٍث آأحسن موه  س ناده عن شعبة آأن  .مك 

ا  و  النووي رمحه هللا خال  الرتمذي الأك ون ، فضعف     وا هدذا احلدديث ، فقدد  دا  وآأمَّ

َّده م يدر  َّده حصحده يت دليدل  عدىل آأن املصن  : يعّن احلدافظ ابدن جحدر آأنَّ ختصيصده للرتمدذي باأن

َّه حص ـه تري الرتمذي   .تص يحه لغريه ، و د  دموـا آأن

آن ما م تصب آأحدُك جوابة ، فدا ن آأصدابته  }وروى ا ار طّن عن عِلٍ مو وفًا :      ا رآأوا القرآ

َّه  ا  ابن ةزمية الجحدة يف احلدديث ملدن مودع  {والحرفًا فال ،  الَّ آأن وهذا يعضد حديث الباب ا 

َّام يه حاكية فعٍل ، وم يبني  ن َّه ليس فيه اير  ، وا  َّه امتنع من ذكل  اننب من القرا ة يت لأن آأن

َّه م ير يف القرا ة للجندب باأسدًا ،  لأجل اننابة ، وروى البخاري عن ابن عبا   والقدو  آأن

آأةرجده  (آأو يعجزه عن  را ة القرآآن يش  سوى اننابة  م يكن حيجب النيب  )باأنَّ روايه : 

آأمحد ، وآأحصاب السنن ، وابن ةزمية  وابن حبان ، واحلاُك ، والاار ، وا ار طّن ، والبْيقدر 

ا آأرصح يف ا ليل عىل حتر  القرا ة عىل اننب من حديث الباب تريظاهر ، فا   ن الألفاظ آأاَّ
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ةبار  عن وركه  144 آن حا  اننابة ، والدليل يف الرتك عىل حمك معنيَّ  لكها ا  ، وتقدددددددددددم القرآ

َّه اكن  )حـديث عائشـة ر  هللا عهنا :   هد بترصف ..  ا (يذكر هللا عىل   آأحيانه  آأن

يدة (  ا  احملقق بعدد حاك 72/  12وهو حديث حصي   تقدم ختر ه رمق )  ) ا  احملقق :     

َّه من   بيل احلسن يصل  لل جة ، وهذا حاكية عن رآأي  تص يحه ، ومعن حصحه ، واحلق آأن

لباين يف اال روا  بقوهل : هذا راي احلافظ يف احلديث ، والنوافقده عليده ،  احلافظ ، وتعقبه اللأ

ليدده ، وهوعبددد هللا بددن سددلوة   ددد  ددا  احلددافظ نفسدده يف ورمجتدده يف  فددا نَّ الددراوي املشددار ا 

ل هبدذا احلدديث يف حداةل  420/  1قريب  ) الت َّده حددَّ ( صدو  تغري حفكه ، و د سد بق آأن

التغري ، فالكداهر آأنَّ احلدافظ م يس ت  د ذكل حدني حدمك حبسدن احلدديث ، واخلالصدة آأنَّ 

 اهد . (احلديث ضعي  ، وهللا آأعمل 

وتضدعيفه يت  وآأ و  : بعد هذا املشوار الطويل يف بيان اخلالف يف تصد ي  هدذا احلدديث    

َّه اليبعد آأن يكدون مدن  ن ذا اكن احلديث جعز س نده عن الوصو  ا ىل احلسن ذلاته ، فا  آأ و  : ا 

اكن  )احلسن لغريه يت لأنَّ الشواهد مهنا حديث عائشة ر  هللا عهنا يف الص يحني  الدت : 

آن ، وآأان حائا ( وحديث معرو بن حدزم   النيب  : )  يضع رآأسه يف جحري ، مثَّ يقرآأ القرآ

الَّ ملاهرـكتب ل آأنَّ النيب  آن ا  ن  ه حني آأرسهل ا ىل جنران آأالَّ ميس القرآ ( فهذين احلديثني ، وا 

َّه يتكون مهنام  الَّ آأن اكن آأحدهام يف احليا ، والآةر يف الهنير عن  را ة القرآآن يف حا  اننابة ا 

ام يف احلمك سوا  وكذكل الأثر اذل ي ورد عن عل مو وفدًا : دليل  عىل عدم جواز القرا ة يت لأاَّ

آن مام تصب آأحدُك جوابة  ، فا نَّ آأصابتمك فال ، والحرفًا  } دا مدن حيدث دالةل  {  ا رآأوا القرآ آأمَّ

آن مام يكن جوبًا (( فداللته ظاهرة بيوة   هذا احلديث اكن رسو  هللا   .يقرؤان القرآ

ال  نه وتعداىل يقددو  : والاحامتالم الينبغر آأن تسلف عىل نصوٌّ الس نة ، وهللا س بحا    

هَُّرونم  الَّ الُْوطم
ِ
ُه ا سل موم  . (79)الوا عة: ي
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حيددددددددث آأنَّ  الَّ املطهرون ولكن من      الَّ املطهرون ، فالينبغر آأن يقرآأه ا  ذا اكن الميسه ا  وا 

مدددرتددًا بدددني  الطهارة لها احامتالم  ال ة ، واننب واحلائا هدو آأعىل حماملها فيبقى الدن  

الَّ اسقيعاب الطه َّه رت  مكلكربى  وتبقى الصدغرى ، ويه الوضدو  حتدت النكدر ا  ارتنني آأو لأن

َّام حصدل اخلدالف يف  ن َّه  د حصل اال جامع عىل جواز القرا ة حفكًا ملن هو تري متوضئ ، وا  آأن

 . را ة اننب واحلائا ، ومسهام للوص   

املصد   ، ومكهلل  والكاهر عندي موع اننب واحلدائا مدن القدرا ة حفكدًا ، ومدن مدس    

 التوفيق .  

ذا آأىت آأحدُك آأههل مثَّ آأراد  }:   ا  :  ا  رسو  هللا  وعن آأيب سعيد اخلدري  (106،9) ا 

 رواه مسمل .  {آأن يعود فليتوضاأ بيهنام وضو ًا 

َّه آأنشف للعمود  }زاد احلاُك :  ن  . {فا 

حمررة عند الفقها  يف آأربعدة هذا من املواضع اليت يسن فْيا الوضو  للجنب ، ويه : آأ و      

 مواضع : 

رادة العود .  .1  ما د َّ عليه هذا احلديث وهو عند ا 

ذا آأراد الأ  والرشب . .2  ا 

ن جعلندا هدام  .3 ذا آأراد آأن ينام ، فا ن جعلندا الأ  والرشدب حيهدام واحدد فهدير  ال دة  وا  ا 

 موفردين فهير آأربعة . 

َّه اكن  امع ، و د ورد عن النيب      مثَّ ينام ، والميس ما ًا ، وهبذا نس تد  عدىل آأنَّ مدا  آأن

 د َّ عليه احلديث هو من السنن ، وليسس فيه الوجوب .

ا  و  الشارح الصنعاين رمحه هللا :      غيشد نسداؤه ، وم حيددل  و د  بت آأنَّ النديب  )آأمَّ

َّه اتقسل بعد غش يانه عند   واحدٍة فال   هد . .  ا (جائز   وضو ًا بني الفعلني ، و بت آأن
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َّدده  146 غىشدد  آأن  بدت  )من انحية احلمك يت ال  جائز يت لكن  وهل آأي الصدنعاين : : وآأ و      

 هد . . ا( نسا ه ، وم حيدل وضو ًا بني الفعلني 

ليه هو عدم الغسل العدم الوضو       هذا فيه نكر ، فا نَّ املنفر يف ذكل احلديث اذلي آأشار ا 

. 

جامع نسا ه القسع ، واتقسدل ذلكل غسداًل واحددًا وذكل لديةل مكم  يب فقد ورد آأنَّ الن    

 بذي احلليفة ، واحلديث عن آأيب رافع يف الص يحني .

نتقا  من زوجٍة ا ىل      ا كونه م حيدل وضو ًا ، فهذا م يد  عليه احلديث ، والشك آأنَّ اال  آأمَّ

َّه بدون ذكل م يدرد يف الرشدع آأةرى البدَّ فيه من الاسقوجا  ، وغسل الفر  عىل الأ ل يت  لأن

ذا اكن هل امدرآأاتن اليسقسد يغه اذلو  السدلمي فضداًل  داعمني ا  وم جوازه ، وعدم الاسقوجا  بني اني

 .عن آأن يفعهل س يد احلنفا  

َّه م يتوضاأ بعد   جامع      وآأان آأ و  : راجعوا الأحاديث ا اةل عىل ذكل ، فا ن وجدمت فْيا آأن

َّه م يوجد ما يد  عىل ذكل ، ومكهلل التوفيق .  اس تفدان مجيعًا فائدة الَّ فاأان آأ طع باأن  جديدة ، وا 

ينام وهو جوب   وللأربعة عن عائشة ر  هللا عهنا  الت : ) اكن رسو  هللا  (107،10)

 من تري آأن ميس ما ًا (  وهو معلو  . 

نقطاع بني آأيب ا حسا  ، والأسود بني يزيد النخعر      ، و د رصح البْيقر بداأنَّ  لت : علته اال 

 .ا حسا   د مسع الأسود ، وعىل هذا فينتفر تعليل احلديث بذكل 

رشاٍد ال آأمر ا  اب ،      َّه آأمر ا  رادة النوم آأن علامً باأنَّ الراحج آأنَّ الأمر مكلوضو  بعد اعاع عند ا 

ىل ذكل ذهب اعهور من آأهل العمل ، وهو ما د َّ عليده  دوهل  ويف  {ليدّن  ليتوضداأ مثَّ  }:  وا 

وملا رواه ابدن ةزميدة ، وابدن حبدان يف حصي دْيام مدن  {اغسل فرجك ، مثَّ توضاأ  }البخاري : 
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 { .نعم ، ويتوضاأ ا ن شا  } : 

رجدداع ذكل ا ىل مشدديئة انندد {ويتوضدداأ ا ن شددا   }فقددوهل :      ب يددد  عددىل آأنَّ الأمددر آأمددر ا 

ذا جامع ا حدى زوجاته ، وانتقل ا ىل الثانية ،  َّه يتاأكد آأك  وآأك  فامي ا  الَّ آأن اس ت باب الا  اب ا 

َّه يف هذه احلاةل يتاأكد الوضو   بل جامع الثانية ، ولو  ا  آأحد  مكلوجوب يف هذه احلداةل ملدا  ن فا 

 ر  هللا عهنا  الت :اكن رسو  هللا  وعن عائشة (108،11)    . آأبعد ، ومكهلل التوفيق

 : 

ذا اتقسل من اننابة يبددآأ فيغسدل يديده ، مث يفدرغ بميينده عدىل شدامهل ، فيغسدل فرجده مثَّ  ) ا 

يتوضاأ ، مثَّ ياأخذ املا  فيدخل آأصابعه يف آأصو  الشعر ، مثَّ حفن عىل رآأسه  دالل حرييدام ، 

 عليه .  مثَّ آأفاض عىل سائر جسده ، مثَّ غسل رجليه ( متفق  

 يؤخذ من حديث عائشة ر  هللا عهنا : 

للجنابة ، وكدذكل آأيضدًا مدن حدديث مميوندة ر  هللا عهندا يت  الدت  صفة غسل النيب  .1

ذا اتقسل من اننابة يبددآأ يغسدل يديده (  عائشة ر  هللا عهنا ) اكن رسو  هللا  ويف ، ا 

 .حديث مميونة ر  هللا عهنا : ) مرتني آأو  الاًث ( 

وآأ و  : هذا الغسل لليدين هو اذلي يفعهل عند بد  غسل اننابة يكون  بل اال سقوجا  ،     

مدر بده  فيغسل يديه لكتْيام  الل مرام ، فا ن اكن  ا ًا من النوم اكن غسل اليدين واجبدًا للأ

ن م يكن  ام من نوم اكن غسل اليدين من سنن الغسل ومن سنن  ل  من  ام من النوم ، وا 

 وحينئٍذ فالعول هلام واحد ، و د تداخال .  الوضو  ،

َّده بعدد  .2 يؤخذ من  ولها : ) مثَّ يفرغ املا  بميينه عىل شامهل فيغسل فرجه ( يؤخدذ مدن هدذا آأن

ويدكل بيساره فرجده يت ال زاةل الرملوبدة الديت  ،غسل اليدين يدخل الميني يف املا  ، ويغرف هبا 

آاثر اعاع .  وكون من آ
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اندر ا ن اكن  ى اليت مكرش هبا الفر  بعد آأن ي ب هبا الأرض آأو عىل يغسل يده اليرس  .3

مكرشم الفر   ملينًا ويغسل اليسدار حدىت ينقْيدا ، ويكدون الغسدل هدذه املدرة لليسدار الديت 

 . 

 ياأخذ ما  ، وميضوا ، ويس تنشق  الل مرام للوضو  املقدم  بل الغسل .  .4

ل غسالم هذا الكاهر  ياسًا علىالوضدو  يغسل بعد ذكل وَجه من آأ صاه ا ىل آأ صاه  ال .5

 ، و د تقدمت حدود الوجه يف مكب الوضو  .

يغسل يديه ا ىل املرفقني باأن يغسل اليد الميا ا ىل املرفق ، مث يغسل بعدها اليرسى كذكل  .6

 . 

ظاهر حديث عائشة ر  هللا عهنا آأن ياأخذ من املا  فيجعهل عدىل رآأسده  ورلدل الشدعر  .7

د مدا  دب لقولدها : ) مثَّ   ياأخذ املا  ، فيدخل آأصابعه يف آأصو  الشعر ( وهذا التخليدل لتقِ ي

 غسهل من الشعر والرآأ  . 

َّدده بعددد الغسددل  والتخليددل  .8 ياأخددذ بعددد ذكل : )  ددالل حفوددام ( وظدداهر هددذا احلددديث آأن

 للجانب الأميدن ، مثَّ الأيرس بعد ذكل ياأخذ  دالل حفودام ، و علهدا عدىل رآأسده حفودًة نهدة

 الميني ، وحفوًة نهة اليسار وحفوًة للوسف . 

 يغسل شقه الأمين ، مثَّ يغسل شقه الأيرس مكسقيعاب ودكل ما آأمكن دلكه .   .9

آأن يفيا املا  عىل سائر انسد آأي عىل بقية جسده ، وذكدر الشدارح آأنَّ بعدا رشاح  -10

، واعهدور يوجبدون   دب ا كل احلديث آأخذوا من لكوة ) آأفاض عىل سائر جسده ( آأنه ال

 ا كل آأو يرون آأنه مس نون س نة  مؤكدة .

يؤخذ من  ولها : ) مث غسل رجليه ( ويف رواية : ) مث تن دى ، وغسدل رجليده ( وهدذا  .11

ذا اكنت امحلامام يف هذا الو ت مبلطة  َّه يغسل رجليه لعةل اخلرو  من امحلام ، وا  دا   عىل آأن

ذا اكن هبا يش   من النجا َّه  وز ، وآأنه ا  ن ا  د زالت يف آأو  اال تقسا  ، وعىل هذا فا  اَّ سة ، فا 
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امحلام ، وهذه  ذا اكن آأمن من و دوع النجاسدة يف امحلدام آأن يغسدل رجليده داخدل  للوغقسل ا 

 يه صفة الغسل الاكمل . 

يؤخذ من  و  مميونة ر  هللا عهنا : ) مثَّ آأتيته مكملنديل فمل يرده ( يؤخدذ مدن هدذا آأن  .12

ند  آأوىل ، و د رصح بذكل شد يخنا حدافظ بدن آأمحدد احليدر رمحده هللا عدىل سدؤاٍ  ورك الع 

َيه فقـا  :   . (العند  خالف الأوىل  )ساألته ا 

َّده  دد د َّ  .13 ن َّه اليشرتط يف حصة الوضو  رفع احلددل الأكدرب ، فا  يؤخذ من هذا احلديث آأن

َّه غسل بعا آأعضا  الوضو  ، ويه الوجه ، وال  يدين  بدل الغسدل ، واكتفدى احلديث عىل آأن

احلدديثان ظداهران يف  )بذكل عن غسل الوضو  لتكل الأعضا  يت  دا  الصدنعاين رمحده هللا : 

َّه اليشرتط يف حصـة الوضدو   كفاية غسل آأعضا  الوضو  مرًة واحدة عن اننابة والوضو  ، وآأن

 هد . .  ا (رفع احلـدل الأكـرب 

نَّ اننب حني يغسل سائ     ر جسده ، فا نَّ آأعضدا  وضدوئه تددخل يف ذكل فهدير وآأ و  : ا 

َيه نيب الهدى ، والرسو  املرشع   .  تغسل مع سائر انسد ، وهذه الصفة يه ما علَّونا ا 

َّه اليتوضاأ بعد كام  الغسل يت بل يكتفر بذلـك   .14 يد  احلديث آأو مكلأحرى احلديثان عىل آأن

 للأدةل الرشعية .  ومن  ا  يتوضاأ بعد الغسل ، فقوهل مكملل  خمال   

الَّ آأن  ) ا  الصنعاين رمحه هللا :  .15 َّه مس  رآأسده ا  نعم م يذكر املصن  يف وضو  الغسل آأن

) مثَّ آأفاض عليه املا  (  و ولها : ) وضو ه للصالة ( يقا   د مشهل  و  مميونة ر  هللا عهنا :

 هد ..  ا

الدرآأ  مجيعدًا ،وسدقف املسد  مكلغسدل وآأ و  : ا ن املس  مكلرآأ  رشع ملن اليريد غسدل     

 اذلي اس توعب اعيع . 

يؤخذ من  ولها : ) مثَّ  آأفاض املا  ( اال فاضة اال ساةل ، و د اس تد  به عىل عدم وجوب  .16

ا كل وآأ و  : ا كل ملا آأمكن مرشوع ، وهو الأحوط سوا    لنا مكلوجدوب آأم ال يت لكدن  دد 

ما رشع ا كل ، فهو ليك يددخل املدا  يف اندة يت آأمدا  وكفر عنه اال فاضة اليت يه املاكثرة ، وا 
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يبقددددددددددى يف  نده البددَّ آأن  فاضدة ، فا  ذا سا  املا  عىل انة بدون دكل ، وبددون وكريدري وا  ا 

 النفس هل دخل املا  يف غضون انة آأم ال ؟ ومكهلل التوفيق . 

ا الغسل اجملزي . 17 فهو آأن يعدم رآأسده   هذه الصفة اليت مرَّم يه صفة الغسل الاكمل يت آأمَّ

وجسده مكملا  بنية الطهارة ، وم يتوضاأ ، والفقها  يقسوون الغسل ا ىل غسٍل اكمٍل ، وغسدٍل 

ا الاكمل فهو آأن يغقسل عىل الصفة اليت تقدمت  جمزئ ويقولون يف الغسل اجملزئ ما تقدم يت آأمَّ

 ، ومكهلل التوفيق . 

 ت َي رسدددددددو  هللا وعدددددددن آأِمي سدددددددلوة ر  هللا عهندددددددا  الدددددددت :  لددددددد -109/  12

َّدام  ) ن يِني امرآأة  آأشدل ضفر شعر رآأيس آأفاأنقضه لغسل اننابة ؟ ويف رواية : واحليضة  ا  ال : ا  ا 

 يكفيك آأن حتيث عىل رآأسك  الل حرييام ( رواه مسمل . 

َّده ال دب عدىل املدرآأة اجملنبدة نقدا شدعرها لغسدل      يؤخذ من هذا احلدديث : دليدل  عدىل آأن

سلوة ر  هللا عهنا دليل  يف ذكل ، ويزيده وضوحًا ما آأةرجه ا ار طّن  اننابـة وحديث آأم

( من  2/  23يف الأفراد والطرباين ، واخلطيب يف التلخي  ، والضيا  املقديس يف اخملتارة ) 

ذا اتقسدلت املدرآأة مدن حيضدها نقضدت شدعرها نقضدًا ،  }مرفوعًا :  حديث آأنس بن ماكل  ا 

ن  . {اتقسلت من جوابة صبت املا  عىل رآأسها صبًا وعرصته  وغسلته بطخوِرٍ وآأش نان وا 

َّه بل  عائشة ر  هللا عهنا آأنَّ ابن معدر      ويزيده آأيضًا وضوحًا ما آأةرجه مسمل وآأمحد : ) آأن

ر  هللا عهنام اكن ياأمر النسا  آأن ينقضن شعرهنَّ فقالت : آأفال يداأمرهنَّ آأن حيلقدن رؤسدهنَّ 

انٍ  واحددـد  ددا آأزيددد آأن آأفددرغ عددىل رآأيس  ددالل  ؟ لقددد كنددت آأتقسددل آأان ورسددو  هللا مددن ا 

فراتام (  ا  هد نقاًل عن الصنعاين بترصف . .  ا 

وآأ و  : لقد آأشارم ر  هللا عهندا ا ىل احليدة يف عددم ولكيد  املدرآأة بداأن تدنقا شدعر     

 رآأسها يت لأنَّ ذكل من آأجل التخفي  عن النسا  لوجود املشقة يف الدنقا ، فدمل يلكفدن ذكل

ا ولكي  املرآأة احلدائا  ختفيفًا علْينَّ من املشقة ، واحلية يف ذكل لأنَّ اننابة تتكرر كريـريًا  آأمَّ
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يكدددون علْيدددا  الَّ مددرًة يف الشددهر ، فددال  بددنقا شددعر رآأسددها ، فددذكل لأنَّ احلدديا اليكددون ا 

 مشقة ، والحر  يف ذكل ، ومكهلل التوفيق . 

 :  :  دددددددا  رسدددددددو  هللا  وعدددددددن عائشدددددددة ر  هللا عهندددددددا  الدددددددت (110،13)

يِني ال }  رواه آأبو داود ، وحصحه ابن ةزمية .  {جوب  آأحل املسجد  حلائٍا وال ا 

َّه ال وز للحائا واننب دةو  املسجد  ) ا  الصـنعاين رمحه هللا :      احلديث دليل  عىل ان

َّده بدا عدىل الدربا ة الأ  ن صدلية ، وآأنَّ هدذا ، وهو  و  اعهور ، و ا  داود وغدـريه  دوز ، وكأ

ا عبورهام املسجد ، فقيل  وز لقوهل تعداىل :  الَّ عدابري سدبيل  احلديث اليرفعها . وآأمَّ يف  ا 

اننب ، وتقا  احلائا عليه ، واملراد به مواضع الصالة ، وآأجيب باأنَّ الآية فدمين آأجودب يف 

َّه رر  موه للغسل وهو خالف الكاهر ، وفيه تاأويل آآةر  ن  هد ..  ا (املسجد ، فا 

الَّ آأنَّ  و  هللا س بحانه وتعاىل      ن اكن هذا احلديث ضعي  كام  ا  ذكل احملقق ا  وآأ و  : وا 

 :  ا ي اْلآصم لُْغُدِوي وم ْيما مكي ُ في ُ  هلم ِبي ُه يُس م ْيما امْسُ يُْذكمرم في ُ َآْن وُْرفمعم وم نم اهَّ  (36)الندور: يفي بُُيوٍم َآذي

ددا  . نَّ مددن رفع ددا آأاَّ الحتددل حلددائٍا وال ننددب ، واذلي يكهددر آأنَّ هددذه الآيددة مؤيدددة  ملعددا وا 

ن اكن ضعيفًا يف س نده ، فا نَّ معناه وجيه تؤيده الآيدة الديت ذكرانهدا لكدن الهندير  احلديث ، وا 

 يكون عن املكث يف املسجد . 

َّه المينع مدن عبدوره ، ويؤيدد ذكل حدديث عبدد هللا     ن ا من عرب املسجد ل ورٍة ، فا   بدن آأمَّ

معر ر  هللا عهنام اذلي  ا  فيه : ) كنت آأعزب ، وكنت آأانم يف املسجد ، فرمبدا احتلودت 

الَّ عابري سبيل  ، فاأةر  ا ىل خار  املسجد لأتقسل ( فهذا مع  و  هللا تعاىل :  يددالن  ا 

 عىل جواز العبور ومكهلل التوفيق . 

انٍ  واحدد  ان ورسو  هللا وعهنا ر  هللا عهنا  الت : ) كنت آأتقسل آأ  (111،14) مدن ا 

 ختتل  آأيدينا فيه من اننابة ( متفق  عليه . وزاد ابن حبان : ) وتلتقر آأيدينا ( . 
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ماٍ  واحدد يف  وهو دليل  علىجواز اتقسا  الرجل واملرآأة من  ) ا  الصنعاين رمحه هللا :     

انٍ  واحد وانواز هو الأصل ، و د س بق الالكم يف هذا يف مكب ا هد .  .  ا (ملياه ا 

نَّ انواز هو الأصل كام  ا  رمحه هللا ، و د تقدم يف مكب املياه يف الهنير ) عدن : وآأ و       ا 

َّه يلزم من الاتدرتاف  آأن تغقسل املرآأة بفضل الرجل آأو الرجل بفضل املرآأة وليغرتفا مجيعا ( وآأن

َّه  د  اتقسل بفضلها ، واتقسلت آأن يغرتف هو بعدها ، ويه تغرتف بعده ، فيلزم من ذكل آأن

 بفضهل ، وآأنَّ الص ي  يف ذكل هو انواز ، ومكهلل التوفيق . 

نَّ حتددت   شددعرٍة جوابددة  }:   ددا  :  ددا  رسددو  هللا  وعددن آأيب هريددرة  (112،15) ا 

 رواه آأبو داود ، والرتمذي ، وضعفاه .  {فاغسلوا الشعر ، وآأنقوا البرش 

ا فيه ، ففرَّع غسل الشدعر لأ  ) ا  الصنعاين رمحه هللا :      ذا اكن حتته جوابة فبالأوىل آأاَّ َّه ا  ن

 ( .عىل احلمك باأنَّ حتت   شعرٍة جوابة 

َّده عنددهام مدن روايدة  ،رواه آأبو داود ، والرتمدذي ، وضدغفاه  {وآأنقوا البرش } و وهل :      ن لأ

وحديثه موكر وهو ضعي   ا  آأبو داود :  ،احلارل بن وجيه بفت  الواو ، ومي ،  ثناة حتتية 

الَّ من حدديث احلدارل ، وهدو شد يخ لديس بدذاك ، و دا   ، و ا  الرتمذي : غريب ال نعرفه ا 

 .الشافعر : هذا احلديث ليس بثابت 

و ا  البْيقر : آأنكره آأهل العمل مكحلديث البخاري ، وآأبوداود وتريهام  ولكن يف الباب مدن     

عرٍة من جوابة م يغسلها فعل به كذا وكدذا ،  دن من ورك موضع ش }مرفوعًا :  حديث عل 

س ناده حصي  يت كام  ا  املصن   { الها  الل مرام ، واكن حيزه  ،مثَّ عاديت رآأيس  لكن  ,وا 

نَّ حديث عِلٍ هذا من رواية عطا  بن السـائب وهو يس  احلفظ   ا  ابن كثري يف اال رشاد : ا 

َّه حديث  ضعي   ، و ا  النووي يف اجملووع كام  ا  احملقق : ن  .ا 

آةر       لت : وسبب اةتالف الأ ة يف تص يحه وتضعيفه آأنَّ عطا  بن السائب اةتلف يف آ

معره ،  ن روى عنه  بل ا ةتالمله فروايته عنه حصيحة ، ومن روى عنده بعدد اال ةدتالط ، 
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عطددددا  بددددن  فروايته عنه ضعيفة ، وحديث عِلٍ هذا اةتلفوا هل رواه  بل اةتالمله يعّن 

 هد . لسائب آأو بعده اا

الَّ آأنَّ هللا سد بحانه      وآأ و  : كون احلديث ضعي  ينبغر آأن يتو   فيه كام  دا  الصدنعاين ا 

من فعهل ، وفعهل بيدان للورشدوعية ، فالأخدذ مبدا  بدت   وتعاىل  د بنيَّ لنا مبا  بت عن النيب

ف  بني اال فراط والتفريف ، من فعهل آأو من آأمره لغريه هذا هو املععد ، واحلق وس عن النيب 

حدديث عائشدة ، ومميوندة ر  هللا عدهنام الدَّلان سد بقا مدا يكفدر  والغـلو والقسـاهل ، ويف 

 .ويشفر 

َّده اكن يددخل آأصدابعه       ليه صلوام هللا وسالمه عليه و د تبني باأن فينبغر العول مبا آأرشد ا 

 رآأسده ، مثَّ يفديا عدىل سدائر يف آأصو  شعره ورلهل ، مثَّ حيثو بعد ذكل  الل حريياٍم عدىل

 .جسده 

ذا فعل ذكل آأن يزيل عن نفسه        ن فعل مريل هذا اكن اكفيًا يف الطهارة و ب آأن املسمل ا 

الشكوك مكلت ري والتاأكد ، وآأالَّ ينسا  مدع الشد يطان يف الوسوسدة الديت تغر ده يف الشدكوك 

يدب مدن بعدا املوسوسدني ، اليت تصل به ا ىل متاهة ، و د بل  ا ىل مسعدر مدن ذكل يش   جع 

 ومكهلل التوفيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق .

 ولأمحدددددد عدددددن عائشدددددة ر  هللا عهندددددا حندددددوه ، وفيددددده راٍو جمهدددددو  . (113،13)

 لددت : فددامي تقدددم الكفايددة ، ونسدداأ  هللا آأن يعصددونا مددن الزلددل ، ويعيددذان مددن ال دداون يف  

 الواجبـام ومكهلل التوفيق .  

 

 الباب التاسع

 مكب التميم

ليه . يف ا: التميم       للغة : القصد يقا  ميوت ا ىل كذا آأي  صدم ا 
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اسدددددددددقباحة  ويف الرشددع : القصددد ا ىل الصددعيد الطيددب ملسدد  الوجدده ، واليدددين بنيددة     

العلدددام  هدددل  فقدد اةتلد   )الصالة ، وما وجبت هل الطهارة يت  دا  الصدنعاين رمحده هللا : 

 هد ..  ا (رةصة  التميم رةصة  آأو عزمية ؟ و يل هو لعدم املا  عزمية ، وللعذر

آأعطيت  سًا م يعطهنَّ آأحد   بل :  } ا  :  آأنَّ النيب  عن جابر بن عبد هللا  (114،1)

نرصم مكلرعب مسرية شهر ، وجعلت يل الأرض مسجداً وملهورا ، فاأميا رجٍل آأدركته الصالة 

 وذكر احلديث .  {فليصل 

ذا م جند املا   وجعلت ورب ا }عند مسمل :  ويف حديث حذيفة  (115،2)  .  {لنا ملهورًا ا 

 . {وجعل الرتاب يل ملهورًا  }وعن عل عند آأمحد :  (116،3)

 يؤخذ من  هذه الأحاديث :

كرامًا لنبيده ورسدوهل محمدٍد  آأنَّ هذه اخلصائ  امخلس جعلت للنيب  .1 موًَّا من هللا ، وكرمًا وا 

 افظ ابن جحر يف الفت  فبلغت و د ورد يف الأحاديث اليت حصت خبصائ  آأةرى مجعها احل

 تسعة عرش ةصيصة مجع ا يف آأبياٍم مذكورة يف انز  الأو  من التاأسيس ، ويه  ولوـا : 

ةدددد َّ الوددددـيب خبصدددداٍ  اكن 

 عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـدهتا

 تعودددمي بعثتدددـه لدددـلعاملني كدددـذا

 ه ملهدرًا لأمتدهـوالأرض اكنت ل

َّددددت ويه  ددددد  مثَّ الغنددددامئ حل

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـنعت

 واخلددُت اكن بدده للرسددل آأمجعهددم

 ثر  ولددواُ  امحلددد ةدد َّ بددـهوكددو 

 شيدطانه ة َّ مكال سالم موقبةً 

وعفددو نسدد ياننا  ددد جددا  مددع 

 ةطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددئٍ 

سدد بعًا آأتددت بعددد عرٍشدد مودده  

 فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداعترب

والرعددب مددن بعدشددهٍر للعدددو 

 دري

 اخلدرب ومسجـٍد ملصِلٍ جدا  يف

 ويوم حرٍش شفيعًا س يد البرش

جوامددع القددو  آأعطددر الفصددل 

 يف اخلددددددددددددددددددددددددددددددددددددرب

والرسددل حتددت لددوا  السدد يد 

 امل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ه مداٍض ومدؤخترـوغفر ذنٍب ل
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 . { دددددددددبل مدن الأنبيدا   }ويف روايدة :  {يعطهنَّ آأحد   دبل  م }:  يؤخذ من   وهل  .2 155

ا اكنت هل دون تريه المن الأولني ، والمن الآةرين .   وهذا يد  عىل آأاَّ

آأنَّ عدوه رافده مدع هدذه املسدافة ، وممدا  {نرصم مكلرعب مسرية شهر  }يؤخذ من  وهل :  .3

فاأخرب مبدا سداأهل عنده ،  عن النيب  يد  عىل ذكل وضوحًا يت  و  هر ل حيامن ساأ  آأمك سفيان

فعرف آأنَّ تكل الصفام صفام نيب سيبعث ، فقا  : ) ا ن اكن ما  لت حقًا ، فس ميكل موضع 

َّه رافه مكل بّن الأصفر ( . ن رم َآْمر ابن آأيب كبشة ا    ديم هاتني  فقا  آأبو سفيان : لقد َآمي

 { ،جٍل آأدركتده الصدالة فليصدل وجعلت يل الأرض مسجدًا وملهورًا ، فاأميا ر } :   وهل  .4

الَّ يف  ا جعل الأرض مسجدًا هل ولأمته ، فدذكل لأنَّ مدن اكندوا  دبهل مدن الأنبيدا  اليصدلون ا  آأمَّ

ا آأمة محمٍد  م يصلون آأيامن اكنوا ، و  الأرض مسجد هلم .  حماريهبـم وكنائسهم يت آأمَّ اَّ  فا 

ام ، واحلد  ، واملقدربة ، وآأعطدان رص  من هذا العووم مدا آأةرجده ا ليدل ، ويه امحلَّد .5

 اال بل .

وهذه يه املناس بة اليت من آأجلهدا آأورد املؤلد  احلدديث  {وملهورا  }:  يؤخذ من  وهل  .6

 يف مكب التميم .

هناك خالف  فامي جعل ملهورًا هل هو الرتبة آأو  َّ ما صعد عدىل الأرض ؟ و دد ورد يف  .7

 احلدددددددددددددددددديث اذلي رواه آأبدددددددددددددددددو عبيددددددددددددددددددة عندددددددددددددددددد مسدددددددددددددددددمل :

ذا م جند املا   }  . {وجعلت ورب ا لنا ملهورًا ا 

ذا  لنا الرتبة ، فهل رت  ذكل ب  وربة لها غبدار آأو   وربدٍة تعلدق      وهل تتعني الرتبـة وا 

الَّ آأنَّ اعهدور  آرا  يت لأنَّ امس الصعيد يشول الدرتاب وتدريه ا  مكليد ؟ للفقها  يف ذكل مساكل وآ

 ليد  مس توحني هذا املفهدوم مدن  دوهل سد بحانه وتعداىل : من آأهل العمل ةصصوه مبا يعلق مك

وْه  يمُكْ مي َآيْدي مُكْ وم ُ وا بيُوُجوهي  . (6)املائدة: من الآية فماْمسم
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يقددبعا مددن  الَّ مكلدرتاب ، واذلي يكهدر يل آأنَّ  َّ مدا       يْن هنا تبعيضدية ، والتبعديا ا 

هو  د يكون  لنورة  وتدري ذكل ممدا آأجزا  الأرض فهو داخل يف ذكل اكن  ، واملغدرة ، وا

ذا م  دد مدن  لدب لدـمن آأجدزا  الأرض وكذكل عند ال ورة  وز آأن يتي ه ـوم من فراشه ا 

 ويعينه عىل التميم موه .   ورامًك ،

آأن تعري  الغندامئ هدو :  {املغامن  }ويف رواية :  {وآأحلت يل الغنامئ  }:  يؤخذ من  وهل  .8

رهبم مع الكفار يت من آأموا  ،  ن رمحة هللا باأمدة محمدٍد صدلوام هللا ما آأخذه املسلوون عند ح

وسالمه عليه آأنَّ هللا آأمكح هلم الغنامئ دون سائر الأنبيدا  ، و دد اكن الأنبيدا   دبهل مدهنم مدن م 

 .ه يف انهاد ، ومهنم من آأذن هل يف انهاد ، وحرمت عليه الغنامئ ـيؤذن ل

َّه بني ما اكن نيب ممن  بلنا  اهد ، فانترص عىل عدوه  } و د ورد يف احلديث الص ي  :     آأن

 ومده ا ىل آأن يبدايعوه ،  ، ومجعت الغنامئ ، فمل تودز  النار لأخذها ، فعندد ذكل دعدا النديب 

فبايعه عهنم رؤساهئم اذلين يقا  هلم النقبا  ، فعلقت يد واحٍد مهنم بيدي ذكل النيب ، فقدا  : 

، فعلقت يد ا نني مهنم بيد ذكل النيب ، فقا  آأةرجوا ما عندُك  فاأتوا  ليبايع  ومك  فبايع  ومه

 . {مبثل الرآأ  ذهبًا ، فوضعوه يف الغنامئ ، وا م النار فاأخذهتا 

 صد بذكل الشفاعام الديت ةد َّ  آأنَّ النيب  {وآأعطيت الشفاعة  }:  يؤخذ من  وهل  .9

فتاح مكب انندة ، وهنداك شدفاعام  يشدارك هبا ويه املقام احملوود يف عرصام القيامة ، واس ت 

 .  فْيا تري النيب 

لىالندا  عامدة  }:  يؤخذ من  وهل  .10 آأو  ، {واكن النيب يبعث يف  ومه خاصة ، وبعثت ا 

مدْيمُكْ  وا ليل عىل ذكل  و  هللا تعداىل :  {اكفة }  ا  :  ل
ِ
ي ا ُسدوُ  اهَّ يِني رم

ِ
مدا النَّداُ  ا  ُدْل َيم َآُّيل

يعاً  ي انن والانس ، وم يبدق آأحدد  مدن  فقد معَّت رسالته  . (158)لأعراف: من الآية  مجم

 انن والانس خارجًا عهنا ، ومكهلل التوفيق . 
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آأتيدت فاأجوبت ، فمل آأجدد املدا  ، فعرغدت يف الصدعيد كدام وعدرغ ا ابدة ، مثَّ  الندددددددددديب 

َّام يكفيك آأن تقو  بيديك هكذا ، مثَّ رضب بيديه الأرض رضبًة  }فذكرم لـه ذكل ، فقا  :  ن ا 

ويف  -متفق  عليه ، واللفدظ ملسدمل  {واحدة ، مثَّ مس  الشام  عىل الميني وظاهر كفيه ووَجه 

 .  {كفيه ورضب بكفيه الأرض ، ونفخ فْيام ، مثَّ مس  هبام وَجه و  } –روايٍة للبخاري 

ه ورمجة الصحايب :      ب هو ، وآأبوه ، وآأمَّ عامر  بن َيرس : هو آأبو اليقكان آأسمل  دميًا ، وعِذي

ه حتت العذاب .   ، ومام آأبوه وآأمَّ

ا هو ، فقد  ا  لكوة الكفر بلسانه ، وآأنز  هللا يف حقه :      دنئي   آأمَّ ْن ُآْكريهم وم ملُْبدُه ُمْطوم الَّ مم
ِ
ا

ميمان ْلأي و تل يف حرب صفني بني عدِلٍ ومعاويدة ، وظهدر بدذكل  . (106)النحل: من الآية  مكي

 .  {تقتكل الفئة الباغية   }فيه :  آأنَّ آأوىل الفئتني مكحلق هو عل بن آأيب ملالب يت لقو  النيب 

 يؤخذ من هذا احلديث : 

حدديث يف البداب ،  آأنَّ آأعضا  التميم هام الوجه ، والكفدان دون اذلارعدني يت لأنَّ هدذا آأحص .1

َّدام يكفيدك آأن تقدو  بيدديك  }:  فقد ورد فيه صفة التميم بطريقة واحضة اللبس فْيدا لقدوهل  ن ا 

هكددذا مثَّ رضب بيديدده الأرض رضبددًة واحدددة ، مثَّ مسدد  الشددام  عددىل الميددني ، وظدداهر كفيدده 

 . {ووَجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده 

دا ضدعيفة يت  يتبني من هذا احلديث املتفق عليه آأنَّ الأحاديث الواردة يف صفة .2 التميم تريه آأاَّ

ا آأن وكون تريحصيحة  و د آأخذ هبذا احلديث مجهور احملدد ني  مَّ ا آأن وكون مو وفة ، وا  مَّ ا ا  لأاَّ

ا جامهريالفقها  : فقد ذهب الشافعر ، وبعا الفقها  معه ا ىل آأنَّ  ، واال مام آأمحد بن حوبل . آأمَّ

 .رفقني التميم رضبتان رضبة  للوجه ورضبة  لليدين ا ىل امل
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معارضددددددددددة  ددا التقددوى عددىل      وهددذا  ددد ورد يف آأحاديددث عنددد آأحصدداب السددنن ، ولكهنَّ

 .    حديث عامر 

 يؤخذ موه آأنَّ التميم رضبة  واحدة للوجه والكفني فقف . .3

َّه اليلزم الرتتيب بني الوجه واليدين يت بل  دوز آأن يقددم املتدميم يديده آأو يقددم  .4 يؤخذ موه آأن

هذه الرواية الص يحة جعلت الوجه متاأةراً ، و د ورد العط  عىل الكفني بمثَّ ، وَجه بل آأنَّ 

َّه  وز تقد  الوجه عىل اليدين آأو تقد  اليدين علىالوجه .   وتبني من هذا آأن

َّه  .5 مسد  الشدام  عدىل الميدني ، وظداهر كفيده ووَجده يت فينبغدر للوسدمل آأن  يؤخذ موه آأن

 يت رى هذه الصفة . 

ن م يدنفخهام نفضدهام ، مثَّ بعدد يؤخذ  .6 موه مرشوعية النفخ يف اليددين لتخفيد  الدرتاب ، وا 

ذكل ميس  مكلشام  عل الميني ، مثَّ ظداهرك  الميدني ، مثَّ عدىل ظداهر كد  اليسدار ، مثَّ بعدد 

 ومكهلل التوفيق .  ذكل ميس  وَجه يت هذه يه الصفة الثابتة عن النيب 

 :  عددددددهنام  ددددددا  :  ددددددا  رسددددددو  هللا  وعددددددن ابددددددن معددددددر ر  هللا (118،5)

رواه ا ار طّن ، وحصد  الأ دة  {التميم رضبتان : رضبة  للوجه ، ورضبة  لليدين ا ىل املرفقني  }

 و فه . 

و ا  ا ار طّن يف سنوه عقب روايته : و فه حيىي  ) ا  احملقق ضعي  ، و ا  الشارح :     

 ا  املصن  : وحصد  الأ دة و فده عدىل ابدن  القطان وهش مي ، وتريهام ، وهو الصواب ، وذلا

َّدده مددن الكمدده ولال ج دداد مرسددح يف ذكل ، ويف معندداه عدددة  ن معددر ر  هللا عددهنام  ددالوا : وا 

ا مو وفة آأو ضعيفة ، فالعودة حديث عامر ، وبه جزم البخاري  مَّ رواَيم لكها تري حصيحة بل ا 

صدن  يف الفدت  : آأي هدو الواجدب يف حصيحه ، فقا  : مكب التدميم للوجده والكفدني يت  دا  امل 

مع شهرة اخلالف فيه يت لقوة دليهل ، فا نَّ الأحاديث الواردة  اجملزئ ، وآأىت بصيغة انزم يف ذكل
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فضددددعي  آأو ومدا عدداهام  يف صفة التميم م يص  مهنا سدوى حدديث آأيب َجدمي ، وعدامر  159

  .مـا آأردم نقهل . هد.  ا (خمتل   يف رفعه وو فه ، والراحج عدم رفعه 

نَّ  و  الشدارح :      فدا نَّ الأحاديدث الدواردة يف صدفة التدميم م يصد  مهندا سدوى  )وآأ و  : ا 

هذا هو املععدد  (وما عداهام فضعي  آأو خمتل   يف رفعه وو فه  حديث آأيب َجمي ، وعامر 

عند احلفاظ من احملد ني ، واذلين سلوهم هللا من لو ة العذهب ، وعىل هذا فا نَّ حدديث آأيب 

َّده  ذكر اليدين مجمةل ، وحديث عامر  َجمي  جا  فيه تفصيل اليددع للشدك جمدا  ، وهدو آأن

َّام يكفيك آأن تقو  بيديك ، مثَّ رضب بيديه الأرض رضبًة واحددة ، مثَّ مسد   }:   ا  فيه  ن ا 

 متفق عليه ، فاس تفيد موه  ال ة آأش يا  :  {الشام  عىل الميني ، وظاهركفيه ووجه 

 م رضبة  واحدة .آأنَّ التمي .1

َّه نفخ فْيام ليخف  الرتاب . .2  آأن

َّه مس  هبام يديه ووَجه . .3  آأن

واس تفيد من هذه الرواية املساأةل الرابعة ، ويه عدم الرتتيب بني الوجده والكفدني حيدث  ددم 

التميم رضبتان  }:  الكفني وآأةر الوجه ، و د ورد هذا بصيغة مثَّ ، وتبني من هذا آأنَّ   وهل 

َّه رضبة .  { َّه تري حصي  يت بل املعوو  به هوالوارد يف حصي  البخاري باأن  آأن

تري حصي  ، فالص ي  آأنَّ آأعضا  التميم عضوان  {ورضبة لليدين ا ىل املرفقني  }آأنَّ  وهل :  .2

هام : الوجه والكفان فقف ، ومن انحية آأةرى ، فا نَّ حديث آأيب َجدمي مجمدل ، وحدديث عدامر 

ولكون الأحاديث الأةرى لكهدا فْيدا ضدع  ، فيؤخدذ مكلروايدة املتفدق  مفصل ، بن َيرس 

 علْيا هذا هو القو  الص ي  اذلي الينبغر العدو  عنه ، ومكهلل التوفيق .  
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ن الصدعيد وضدو   }:   دا  :  دا  رسدو  هللا  وعن آأيب هريرة  (119،6) 160 املسددمل ، وا 

الدددددددددداار ،  ذا وجد املا  ، فليتق هللا رواه  { ، ولميسه برشته م  د املا  عرش س نني ، فا 

 وحصحه ابن القطان لكن صوَّب ا ار طّن ا رساهل . 

ذكدر ذكل الشدواكين يف  )حنوه ، وحصحه .  ا  احملقدق :  وللرتمذي عن آأيب ذر  (120،7)

ْن .  هد . وحكـم احملقق هل.  ا    ( 259/  1 نيل الأوملار  سم  مكحلُْسن ، فقا  حم

 :  يؤخذ من  هذا احلديث

َّده يفيدد خدالف مدا حصدل بدني الصدحابة مدن  .1 آأنَّ التميم جائز  لرفع اننابدة رفعدًا مؤ تدًا ، وآأن

ذ آأنَّ رفع اننابة يناسب يرس هدذا ا يدن مدن َجدة ، ويناسدب  اخلالف يف رفع التميم للجنابة ا 

ديث من َجة آأةرى ، ويتبني من بعا رواَيم احل اخلصائ  اليت ة َّ هللا هبا نبيوا محمٍد 

الآك : ) اجتويدت  آأنَّ  ضية اننابة يه الأصل يف السدؤا  حيدث  دا  يف حدديث آأيب ذر 

بدل فكودت فْيدا فاأتيدت رسدو  هللا  فاأمر يل رسو  هللا  ،املدينة  يعّن م يال ه جوها   مك 

( الكداهر آأنَّ   لدت : كندت آأتعدرض للجنابدة { ما حدـاكل ؟ } فقلت : هكل آأبو ذر ، فقا  :

الَّ فلو اكن احتالمًا م يت ر  آأبو ذر لأنَّ اال حتالم يداأك بغدري اةتيداره يت زوجته اكن ت معه ، وا 

  ا  : ) وليس  ريب ما   ا  : الصعيد ملهور ملن م  د املا  ولو عرش س نني ( . 

َّه يبداح هل التدميم ، وودرك . 2 ن الَّ للرشب مرياًل فا  يؤخذ موه آأنَّ من اكن عنده ما   ليل  اليكفر ا 

 للرشب .  املا 

ن م  د املا  عرش سد نني  }يف  وهل : . 3 دليدل  عدىل آأنَّ الدرتاب  {الصعيد وضو  املسمل ، وا 

ذا ودميم  َّه ملهور  مؤ ت ، ومعا كونه مؤ ت آأنَّ ملهارته مؤ تة ا ىل حضور املا  ، فدا  الَّ آأن ملهور ا 

يه حد ه سدوا   لأنَّ ملهارته بطلت ، وعاد عل  ،للجنابة مىت ح  املا  وجب عليه آأن يغقسل 

َّه يتطهر مكملا  للحدل املا  .  ن ذا اكن  د عاد عليه حد ه ، فا   اكن حداًث آأكرب آأو آأصغر وا 
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عادهتا بل يه  د رفعت حبقها . . 4  آأنَّ صالته اليت  د صالها اليلزم ا 

ن م  د املا  عرش س نني ( هذا فيه نفر  للت ر  من ملو   .5 املدة .  يف  وهل : ) وا 

َّه م .6 ذا اكن يف الأصل جوبًا ، وملهدارة آأن ىت وجد املا  ، وجب عليه التطهر به ملهارًة كربى ا 

ذا اكن يف الأصل حمداًث حداًث آأصغر .   صغرى ا 

ذا وجدد املدا   فعليده آأن يتقدر  {فليتق هللا ، ولميسه برشته   }يؤخذ من  وهل :  .7 َّه ا  يعّن آأن

 هللا وليعول با ةل الطهارة اليت يه الأصل . 

 ةتل  العلام  يف الصعيد : ا .8

 فقا   وم  هو   ما صعد عىل وجه الأرض من جحٍر ، ووراب ، ومعدن  وتري ذكل .    

َّه  دد ورد يف بعدا رواَيم حدديث جدابر      نَّ املراد مكلصعيد الرتاب يت لأن يف  و ا   وم  ا 

 . {وجعلت ورب ا لنا ملهورا  }اخلصائ  امخلس : 

 لرتبددددة يه املقصدددددودة ، والدددديت تقددددبعا يت لقددددوهل تعددددداىل : يتبددددني مددددن هددددذا آأنَّ ا .9

 وْه يمُكْ مي َآيْدي مُكْ وم ُ وا بيُوُجوهي سوا  اكنت هذه الرتبة ملينيدة آأو رمليدة آأو جصدًا آأو تدري   فماْمسم

 ذكل .

ه ورامًك للتميـم ـميكن الأخذ مكملذهب الواسع عند ال ورة اكملريا اذلي ال د من  لب ل .10

نه يقميم م ن فراشه آأو اندر اذلي حوهل حىت لو اكن مدفواًن مكلبوية اليت ال يلصق مكليد يش  فا 

هما  ، وهللا تعاىل يقو  : الَّ ُوْسعم
ِ
مْفسًا ا ُ ن ُ  اهَّ ِي  ويقدو  :  . (286)البقرة: مدن الآيدة ال يلُكم

ْعُُت  تمطم ا اس ْ م مم َُّقوا اهَّ  .  ومكهلل التوفيق  (16)التغابن: من الآية فمات

 ددا  : ةددر  رجددالن يف سددفر ، ت ددم الصددـالة   وعددن آأيب سددعيد اخلدددري  (121،8)

وليس معهدام مدا  ، فتدميام صدعيدًا مليبدا ، فصدليا ، مثَّ وجددا املدا  يف الو دت ، فاأعداد آأحددهام 

 } ه فقا  لَّلي م يعدد :ـفذكرا ذكل ل الصالة والوضو  ، وم يعد الآةر ، مثَّ آأتيا رسو  هللا 
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آأبدددددو داود ،  رواه  {لس نة وآأجزآأتدك صدالتك ، و دا  للآةدر : كل الأجدر مدرتني آأصبت ا

 والنسا  .  ا  احملقق حسن . 

 يس تفاد من هذا احلديث : 

َّه  زئه آأي الصالة مكلتميم ، ووكون جمزئة  .1 ن آأنَّ من وميم مثَّ صىلَّ الفريضة ، مثَّ وجد املا  ، فا 

ا رفعت حبقها ، ولأنَّ امللك  مع ل مبا آأمر به ، فدا ن آأراد آأن يكتفدر فقدد آأصداب السد نة ، لأاَّ

ن آأراد آأن يعيد فهل الأجر مرتني .   وا 

ما هو الأفضل هل هو ا حيا ه الس نة آأو حصو  الأجر مرتني ؟ الشك آأنَّ ا صدابة السد نة  .2

 آأفضـل لأنَّ  واب العول مكلس نة  د يفو   واب من صىلَّ مرتني . 

 آأنَّ صالهتام مجيعًا جمزئة .  {صالتك وآأجزآأتك  }:  يؤخذ من  وهل  .3

اليقا  باأنَّ آأجر الصالة مكلطهارة مكملا  يفو  آأجر الصالة مكلطهارة مكلرتاب يت ذكل لأنَّ عادم  .4

 املا   د صىلَّ مكلطهارة اليت آأمر هبا ، ومكهلل التوفيق . 

ْن ُكْندُُتْ  وعن ابن عبا  ر  هللا عهنام يف  وهل عز وجل :  (122،9)
ِ
ا دْر م َآْو عمدىلم  وم مم

فمٍر  ذا اكندت مكلرجدل انراحدة يف سدبيل هللا والقدروح فيجندب ، فيخداف آأن   سم  دا  : )  ا 

 ميوم ا ن اتقسل : وميم(  رواه ا ار طّن مو وفًا ،ورفعه الاار ، وحصحه ابن ةزمية ، واحلاُك . 

يف الأبدان اكندري وحنوه  ا  الصنعاين : ) القروح ( مجع  رح ، ويه البثور اليت ختر        

 وتطلدددددددددددددق عدددددددددددددىل اندددددددددددددروح ) فيجندددددددددددددب (  تصددددددددددددديبه اننابدددددددددددددة

) فيخاف (  آأي يكن ) آأن ميوم ا ن اتقسل وميـم ( رواه ا ار طّن مو وفًا عىل ابن عبا  ،  

لىالنيب  الاار ، وحصحه ابن ةزمية ، واحلاُك و ا  آأبو زرعة ، وآأبو حامت : آأةطاأ فيده  ورفعه ا 

الَّ جرير ، و دد  دا  ابدن عل بن عايض ، و  ا  الاار : النعمل من رفعه عن عطا  من الثقام ا 

َّه مسع من عطا  بعد الاةتالط ، وحينئٍذ فال يُت رفعه  ن  .  هد.  ا( معني : ا 
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يكدددددددددددددون  َّده حينئدٍذ      ن ذا اكن جريدر  ددمسع مدن عطدا  بعدد الاةدتالط ، فا  وآأ و  : ا 

واكن املددروي  ذا حصل مدن  قدة يددلس ،  ، وروى عدن  قدة ال الص ي  و فه يت لأنَّ الرفع ا 

َّه حينئٍذ يكون الرفع تري مو و  به لسامعه من  ن عنه  د اةتلف ، وروى عنه بعد الاةتالط فا 

 ذكل الراوي بعد الاةتالط . 

 يؤخذ من هذا احلديث : 

َّد .1 الَّ آأن ن اكن ضدعيفًا ا  ه جواز وميم اننب ا ن خاف عىل نفسه من الاتقسا  ، وهذا الأثر وا 

 ويه حصيحدددددددددددددة :  يشدددددددددددددهد هل  صدددددددددددددة معدددددددددددددرو بدددددددددددددن العددددددددددددداٌّ 

حني اكن آأمريًا عىل غزوة ذام السالسل ، فاحتمل يف ليةل بـاردة فتميم  وصىلَّ باأحصابه ، فلدام  

لىاملدينة آأخرب النيب  يِني مسعت هللا  } فقا  َي رسو  هللا : مبا صنع ، فساأهل النيب  رجعوا ا  ا 

ال تمْقُتلُوا عز وجل يقو  :  مُكْ   وم آأو كدام جدا  يف احلدديث ، وهدو  { فضحك النديب  َآنُْفسم

 حصي  .

ْن ُكْندُُتْ   مثَّ آأنَّ الآية  د دلت عىل جواز ودميم املدريا حيدث يقدو  سد بحانه وتعداىل :  .2
ِ
ا وم

ا م فمملمْ  ِيسم ُُتُ الن س ْ نم الْغمائيفي َآْو المم ومُْكْ مي د  مي ا م َآحم فمٍر َآْو جم ْر م َآْو عمىلم سم ُودوا مم داً  فمتميموَّ ُدوا مم ي   جتم

 فاأمكح هللا للوريا التميم ، وانروح والقرروح نوع  من املرض .  . (6)املائدة: من الآية

احلديث يد  عىل جواز التميم لغري املريا ا ن خاف عىل نفسه التل  من اال تقسا  كام يف  .3

 ق يرس ا ين  ا  هللا تعداىل : فامي آأعمل ، وا ين يرس ، وهذا يواف  صة معرو بن العاٌّ 

رم ٍ  ْن حم يني مي عملم عملمْيمُكْ يفي اِ ي ا جم مم  ومكهلل التوفيق .  . (78)احلج: من الآية وم

: فداأمرين   ا  : ) انكرسم ا حدى زندي ، فساألت رسو  هللا  وعن عل  (123،10)

ذا   ا  عليه آأن آأمس  عىل انبائر ( رواه ابن ماجة بس نٍد واٍه جدًا . احملقق مكملل ، وآأ دو  : ا 

آفتان :   اكن هذا احلديث واٍه جدًا ، فقد اجعع فيه آ
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العودددددددددددددل  َّه اليصدل  لالحتجدا  بده ، وال  .1 ن َّه واٍه فا  كونه واٍه ، وآأي حديث يوص  باأن

 مبوجبه . 

َّه اكن شديدًا ، وذكل من  وهل : رواه ابن ماجدة بسد ند  .2 ذا وص  الويه اذلى اكن فيه باأن ا 

 لال س تدال  به عىل معل .  دًا ، ففر هذه احلاةل اليصل  لال عامتد عليه ، والج واهٍ 

 يف الرجدددددددددل اذلي ُتَّ ، فاتقسدددددددددل ،  دددددددددام :  وعدددددددددن جدددددددددابر  (124،11)

َّام اكن يكفيه آأن يقميم ، ويعصب عىل جرحه ةر ة ، مثَّ ميس  علْيا  ويغسل سائر جسدده  } ن ا 

 الف  عىل رواته .رواه آأبو داود بس نٍد فيه ضع  ، وفيه اةت {

 ا  احملقق : حسن بشواهده ، مثَّ آأنَّ القصة مروية يف سنن آأيب داود ، ولفكها عن جابر :     

 ا  ةرجوا يف سفر ، فاأصاب رجال موا جحر ، فشجه يف رآأسه ، مث احتمل ، فساأ  آأحصابده ، 

املدا  ،  فقا  هل جتدون يل رةصة يف التميم ؟  الوا مدـا جندد كل رةصدة ، وآأندت تقددر عدىل

ذ م } ُآخدرب بدذكل فقدا  :  فاتقسل  ـام فلام  دموا عىل النيب   تلدوه  دتلهم هللا آأال سداألوا ا 

منا اكن يكفيه آأن يقميم ويعرص آأو يعصب شك موىس عىل  منا شفا  العر السؤا  يت ا  يعلووا ؟ فا 

س ناد {جرحه ةر ة ، مث ميس  علْيا ويغسل سائر جسده  الَّ آأنَّ هذا احلديث يف ا  ه الزبري بن ا 

ةريدق  ددا  يف التقريددب : الددزبري بدن ةريددق مصددغر انددزري مدوىل عائشددة لددني احلددديث مددن 

 هد . .  اخلامسة روى هل آأبو داود ا

َّه م يقع يف رواية عطا  عن ابن عبا  ذكر      ن  ا  الشارح نقاًل عن املصن  يف التلخي  : ا 

عىل ذكل ابن القطان يت  ا  : وم يقع يف رواية  التميم ، فريبت آأنَّ الزبري بن ةريق تفرد به يت نبَّه

نَّ ذكدر التدميم يف .  ا. جابر ذكر املس  عىل انبرية ، فهو من آأفراد الزبري آأيضًا  هدد.  وآأ دو  : ا 

احلديث مع املس  عىل انبرية دا   عىل اعع بيهنام ، وآأنَّ املس  عدىل انبدرية اليكفدر لضدع  

 حديثه . 
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الأمدددددرمكلتميم  ا التميم : ف     َّه تؤيده الآية اليت فْيدا آأمَّ الَّ آأن ن اكن يف س ند حديثه مافيه ا  َّه وا  ن ا 

بعا العضدو  للوريا عند عدم القددرة عدىل املدا  يت سدواً  اكن ذكل يف عضدٍو اكمدل آأو يف 

َّده  دب  ن ليه املدا  لتغطيتده مكنبدرية ، فا  ، فا ذا اكن هناك يش   من مواضع الوضو   وم يصل ا 

 .ت انبرية ، و د ذهب ا ىل ذكل  وم  من آأهل العمل التميم ملا حت

الَّ آأنَّ اذلي تطودنئل      َّده تاأيدد عندده ا  ن وذهب اال مام آأمحد ا ىل اال كتفا  مكملس  علىانبرية ، وكأ

ليه النفس آأنَّ اال كتفا  مكملس  عىل انبرية الينبغر  لأنَّ يف س ند حديثه ضع  ، ولوحصَّ لنا  ،ا 

يِني آأرى آأنَّ الواجب التدميم يت سدواً  مسد  عدىل انبدرية آأو م  لأخذان به عن النيب  يت ذلكل فا 

ن مجع بيهنام فهو يف نكري آأوىل ، ومكهلل التوفيق .   ميس  علْيا ، وا 

وعن ابن عبا  ر  هللا عهنام  ا  : ) من السد نة آأن ال يصدل الرجدل مكلتدميم  (125،12)

الَّ صالًة واحدة ، مثَّ يقميم للصالة الأةرى س ناٍد ضعيٍ  جدًا .   ا   ( رواه ا ار طّن مك 

َّده مدن  ) ا  احملقق : ضعي  ، و ا  الصنعاين :    ن سد ناٍد ضدعي  جددًا يت لأ رواه ا ار طّن مك 

 هد . .  ا (رواية احلسن بن عامرة وهو ضعي   جدًا 

وك  احلسن بن عامرة البجل موالم آأبو محمد الكويف  دا  بغدداد مدرت  ) ا  يف التقريب :     

. وتبني مدن هدذا  . هد ا( من السابعة مام س نة  الٍل و سني روى هل الرتمذي وابن ماجة 

 .آأنَّ احلدددددددددددددددددددديث ضدددددددددددددددددددعي  التقدددددددددددددددددددوم بددددددددددددددددددده جحدددددددددددددددددددة  

ن  يدل آأنَّ آأثدر ابدن  ) ا  الشارح :      ويف الباب عن عِلٍ وابن معدر حدديثان ضدعيفان ، وا 

َّه تعاىل  دد جعدل الدرتاب مقدام املدا  ،  معر آأحص فهو مو وف ، فالتقوم مكعيع جحـة والأصل آأن

ىل هذا ذهب جامعة  من آأ دة  الَّ من  احلدل فالتميم مريهل ، وا  َّه ال ب الوضو  مكملا  ا  و د عمل آأن

 هد ..  ا (احلديث وتريم  وهو الأ وم دليال 

َّه لكدام حدان عدىل امللكد  و      الَّ لفريضة واحدة آأن  دت  لت : جحة من يرى آأنَّ التميم اليكفر ا 

وجب عليه آأن يب ث عن املا   بل آأن يقميم ، فا ن م  د مدا   جداز هل التدميم ، والصد ي  آأنَّ 
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امللكددددد  يف  ذا اكن  الَّ بنوا ضه ، وهذا يعىش معنا ا  َّه الينتقا ا  التميم يقوم مقام الوضو  وآأن

 .ماكٍن  د حبث فيـه وعمل عدم املا  

ذا اكن يف ماكٍن تري املاكن الأو      ا ا  َّه يف هذه احلاةل  ب عليه آأن يب ث لقو  هللا  آأمَّ ن ، فا 

ُُتُ  س بحانه وتعاىل :  سد ْ دنم الْغمدائيفي َآْو المم دومُْكْ مي دد  مي دا م َآحم فمٍر َآْو جم ْر م َآْو عمىلم سم ْن ُكْنُُتْ مم
ِ
ا وم

ُووا  اً  فمتميموَّ ُدوا مم ي ْ جتم ا م فمملم ِيسم ُدوا ووةل :  الن ي ْ جتم آأنَّ احلدمك بعددم وجددان املدا  داةل عدىل   فمملم

َّه يبطل فيه حمك التدميم حدىت  ن الَّ بعد الب ث عنه ، ويف الو ت اذلي يلزمه الب ث فا  اليكون ا 

ذا تيقن عدم وجدان املا  يقدميم للفريضدة احلدارضة مدن آأجدل هدذه  يقيقن عدم وجدان املا  ، فا 

الَّ لفريضة  واحدة ، و د كنت رحجت يف بعا ما العةل رجَّ   و  من  ا  : باأنَّ التميم اليكفر ا 

الَّ ما ينقا الوضو  ، ولكن بعد التاأمل يف الن  القرآآين ظهر يل ما  كتبت آأنَّ التميم الينقضه ا 

َّه يكتفى مكلتميم لفريضتني آأو  الل ما م ينقضده  نَّ رآأي من رآأى آأن كتبته هنا ، وحينئٍذ آأ و  : ا 

َّام يعىش يف كون امللكد  يف م ن وضدع  دد تديقن عددم وجددان املدا  فيدـه هدذا ، ان ا الوضو  ا 

 ومكهلل التوفيق . 
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 الباب العارش

 مكب احليا

م تعري  احليا ، والاس تحاضة يف حديث عائشة ر  هللا عهندا هدذا اذلي      آأ و  : تقدَّ

موا هناك معكم الالكم عىل احلديث مبا فيه   كفاية . ذكره املؤل  يف نوا ا الوضو  ، و دَّ

عن عائشة ر  هللا عهندا :  آأنَّ فاملودة بندت آأيب حبدي  ر  هللا عهندا اكندت  (126،1)

ف ، فدا ذا اكن ذكل ،  } : تس تحاض ، فقا  لهدا رسدو  هللا  نَّ دم احلديا دم  آأسدود يُعدرم ا 

رواه آأبددو داود ، والنسددا  ،  {فاأمسدديك عددن الصددالة ، فددا ذا اكن الآةددر ، فتوضدد  وصددل 

 ان واحلاُك ، واسقوكره آأبو حامت . وحصحه ابن حب

لْيدا      ا تعرف ذكل مكلصفة اليت آأشدار ا  املقصود هنا : معرفة املس تحاضة لو ت حيضها ، وآأاَّ

ف   }بقوهل :  النيب  نَّ دم احليا آأسود يُعرم  واملقصود :  {ا 
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َّه ذو راحئٍة كرُّية تعرفها النسا  .  .1  آأن

حرارة وشعهل  اع عندد ة .2 َّه ذلَّ روجده يت آأي حتدس املدرآأة هل ذلع  ، ويه يضاف ا ىل ذكل آأن

. 

َّه آأسود  .3 َّه مييل ا ىل السواد .  ،آأي آأمحر داكن  ،آأن  مبعا آأن

َّه خثني يت علامً باأنَّ دم الاس تحاضة خبالف ذكل ، فبداًل آأن يكون دم احليا خثني ، فا ن  .4 آأن

دم الاس تحاضدة ليسدت هل دم الاس تحاضة ةفي  ، وبداًل من آأن يكدون هل راحئدة  كرُّيدة ، فد

 راحئة  كرُّية ، وبداًل من آأن يكون دم احليا ذلاع فدم الاس تحاضة ليس كذكل . 

آأنَّ دم احليا رر  من  عر الر  ، ودم الاس تحاضة رر  من آأدانه وهو من عر  يقا   .5

ذا ضبط ا املرآأة ضبطًا اتمًا ، وجعلدت ورا دب دادا فا ادا ال بددَّ آأن هل العاذ  ، فهذه الصفام ا 

دمكرها ، فترتك الصالة عند ما يتبني لها من صفة ا م آأنَّ ذكل ا م هو  تعرف ا  با  احليضة وا 

دم الاس تحاضة ، مثَّ آأنَّ لها آأحاكمدًا يف التطهدر كدام سد ياأك ، و  مدا د َّ عليده احلدديث  دد 

 رصدانه فامي س بق . 

 حلددددائا : ذكددددر الشددددارح هنددددا  سددددة آأشدددد يا  وعددددزي هبددددا  املس تحاضددددة عددددن ا    

ا اكلطداهر يف  .1 جواز وملهئا يف حا  جرَين وط  دم الاس تحاضة عند جامهري العلام  يت لأاَّ

الَّ عن دليل ، وم ياأم دليل  بت ر   َّه الحيرم ا  الصالة والصوم وتريهام ، فكذا يف اعاع يت ولأن

 جامعها .

ذا صل     ذا  ا  ابن عبا  ر  هللا عهنام املس تحاضة ياأوْيا زوَجا ا  ت الصالة آأعكم . يريد ا 

 جازم لها الصالة وداا جاٍر يه آأعكم ما يشرتط هل الطهارة جاز جامعها . 

ا تؤمر مكالحتيداط يف ملهدارة احلددل والدنجس ، فتغسدل فرَجدا  بدل الوضدددو  ،  .2 ومهنا آأاَّ

ا م بدذكل  دفعًا للنجاسة  وتقلياًل لها ، فا ن م يندفع ،التميم ، وحتشوه بقطنة آأو حشوًة  و بل

شدم مع ذكل علىفرَجا وتلجوت واسدقريفرم كدام هدو معدروف يف الكتدب املطدوةل ، ولديس 

َّام هو الأوىل تقلياًل للنجاسة حبسب القدرة ، مثَّ تتوضاأ بعد ذكل .  ن  بواجب علْيا وا 
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ملهارهتدددددددددددا  ذ آأنَّ  .3 َّه ليس لها الوضو   بل دةو  و ت الصدالة عندد اعهدور يت ا  ومهنا آأن

وللوس تحاضة  َّده  دا  :  هدد . .  ا . يس لها تقدميها  بل و ت احلاجةرضوريـة فل  ) يالحدظ آأن

 لكوه هنا ذكر آأربعة آأش يا  آأو مكلأحرى  ال ة : (آأحاكم   سة  د سلفت اال شارة ا ىل الوعد هبا 

 جواز وملهئا .  .1

ا تؤمر مكالحتياط يف الطهارة .  .2  وآأاَّ

َّه ليس لها الوضو   بل دةدو   .3 الو دت ، فيبقدى يش   لتييدل امخلسدة وهدام ، ومكهلل مهنا آأن

 التوفيق . 

 لعهل اال سقوجا   بل الوضو  ، والتطهر ، والتنك  . .4

 اال سقريفار ، والتلجم لو اية مالبسها ، ويعفى معَّا نز  يف آأ نا  الصالة . .5

 ويف حددددددديث آأسددددددام  بنددددددت معدددددديس ر  هللا عهنددددددا عنددددددد آأيب داود :  (127،2)

ذا رآأم صفرة فدو  املدا  ، فلتغقسدل للكهدر والعرصد غسداًل واحددًا ،  ولتجلس يف } مركن فا 

وتغقسل للوغرب والعشا  غساًل واحدًا ، وتغقسدل للفجدر غسداًل واحددًا ، وتتوضداأ فدامي بدني 

 .  ا  احملقق حصي  . {ذكل 

حدني  آأسام  بنت معيس يه : اليت اكنت زوجة نعفر بدن آأيب ملالدب ورمجة الصحابية :     

اجر ا ىل احلبشة ، فو م هل  ال ة من الدو  وم : عبدد هللا بدن جعفدر ومحمدد بدن جعفدر ، ه

 مثَّ تويف عهنا حيث اسقشهد يف غزوة مؤتة ، فزتوَجا بعده آأبدو بكدر  وعون بن جعفر  

ليةل مكتوا بذي احلليفة يف جحة الوداع كام هو معدروف ، مثَّ ملدا   فو م هل محمد بن آأيب بكر 

فدو م هل حيدىي ، ويه آأةدت مميوندة بندت  و بكر وزوَجا بعده عل بن آأيب ملالدب تويف آأب

 احلارل آأمل املؤموني ر  هللا عهنا لأاا توفيت بعد عل يعّن يف س نة آأربعني . 

 يؤخذ من هذا احلديث :
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 {ولدددددتجلس  }:  ولدديس بددـدم حدديا تعددرف ذكل مكلصددفرة الدديت تعلددو املددا  يت لأنَّ  ددوهل 

ان  كبري وآأمدر النديب  {ويف املركن  }آأمر  ذا  آأي يف ا  مكنلدو  يف املدركن يت لتصدب املدا  ، فدا 

اةتلف ا م مكملا  ظهرم صفرة  عليه لكونه دم حفي  خبالف دم احليا ، والكداهر آأنَّ هدذا 

للنسددا  يف التعددرف علىاأسدد باب التفريددق بددني احلدديا  الدديت وَجهددا الندديب  مددن اال رشددادام

 والاس تحاضة . 

كنت آأسد تحاض حيضدًة شدديدة  }وعن محنة بنت حج  ر  هللا عهنا  الت :  (128،3)

َّام يه ركضة  من الش يطان ، فت ييض س تة آأَيم آأو سد بعة  فاأتيت النيب  ن آأس تفتيه ، فقا  : ا 

ذا اسقوقاأم فصل آأربعًة وعرشين آأو  ال ًة وعرشين ، وصويم ، وصِلي آأَيم ، مثَّ اتقسل ، فا  

، فا نَّ ذكل  زئك ، وكذكل فافعل   شهر كام حتيا النسا  ، فا ن  ويت عىل آأن تدؤةري 

الكهر ، وتعجل العرصد ، مثَّ تغقسدل حدني تطهدرين ، وتصدل الكهدر ، والعرصد مجيعدًا ، مثَّ 

  ، مثَّ تغقسلني ، وجتوعني بني الصالتني فافعل ، وتغقسلني تؤةرين املغرب ، وتعجلني العشا

الَّ النسا  وحصحه الرتمذي { مع الصب  وتصلني يت  ا  : وهو آأجعب الأمرين ا يلَّ  رواه امخلسة ا 

 وحس نه البخاري . 

محنة بنت حج  : يه آأةت زينب بندت حجد  ر  هللا عهندا واكندت ورمجة الصحابية :     

هللا وآأة م الثالثة آأمل حبيبة بنت حج  ر  هللا عهنا واكنت عند عبد  حتت مللحة بن عبيد

ا زيندب بندت حجد  ، فقيدل  ا محوـة وآأمل حبيبة ، فقد اس ت يضتا ، وآأمَّ الرمحن بن عوف ، فاأمَّ

دا م تسد ت ا يقدو  يف التقريدب :  ا اس ت يضت ، و يل آأاَّ محندة بندت حجد  الأسددية  )آأاَّ

بن معري ، مثَّ مللحدة ، واكندت تسد تحاض ، ولهدا حصبدة ،  آأةت زينب يت اكنت حتت مصعب

 خب د م   .  (ويه آأمل و ي مللحة معران ، ومحمد 
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 يؤخذ من هذا احلديث : 

آأنَّ آأتلب احليا ست آأو س بع ، وآأتلب الطهر  ال ة وعرشون آأو آأربعدًة  .1 وعرشون . 

 واز اعع للوريا . يؤخذ موه جواز اعع يف الصالة  للوس تحاضة ، وهوا ليل عىل ج .2

فدا ن  }:  يؤخذ موه آأنَّ الأمر مكلغسل   يوٍم  الل مرام آأمر آأرشاد الا  داب يت لقدوهل  .3

 . {وهو آأجعب الأمرين ا يلَّ   }:  ولقوهل  { ويت 

 يؤخذ موه وجوب الوضو  ل  صالة .  .4

الَّ بعد دةو  الو ت .5 ا التفعهل ا   يت لكواا دا ة احلدل .  آأنَّ هذا الوضو  ذكر آأهل العمل آأاَّ

َّه  ب علْيا آأن تتطهر مدن النجاسدة ، وتعودل الوسدائل الديت متندع ترسدب النجاسدة ا ىل  .6 آأن

 يابدها وذكل باأن تسقوجر ، فتغسل فرَجا  بل الوضو  ، مثَّ حتشو فرَجا بقطنة ، والحيا  يف 

 ا ين ، مثَّ  تتلجم ، وتسقوفر . 

الَّ بعد آأن .7 ا التتوضاأ ا  ذا معلت هذه الطهارة عفدر عهندا فدامي ةدر   آأاَّ تعول هذه العولية ، وا 

 يف و ت آأدا  الصالة .  مهنا

 آأنَّ ملهارهتا تن ير خبرو  الو ت آأو باأدا  الصالة فرضها ونفلها .  .8

ا جتوع بني الصالة ، فتصل الكهر يف آآةر و  ا ، وتصل العرص يف آأو  و  دا ، وهدذا  .9 آأاَّ

 عع الصوري ، ومكهلل التوفيق . هو اذلي يسوَّى مك

وعن عاش ئة ر  هللا عهنا : آأنَّ آأمَّ حبيبة بنت حج  ر  هللا عهنا شكت ا ىل  (129،4)

امكيث  در ما اكنت حتبسك حيضتك ، مثَّ اتقسدل ، فاكندت  } ا م ، فقا  : رسو  هللا 

 رواه مسمل .  {تغقسل ل  صالة 

آةر .  {صالة وتوض  ل   }ويف رواية للبخاري :   ويه لأيب داود ، وتريه من وجه آ

آأمَّ حبيبة : مكحلا  املهوةل املفتوحة يت يه بنت حج  بن رئداب الأسددية يت ورمجة الصحابية :     

آأةت زينب بنت حج  ومحنة بنت حج  ، وعبد هللا بدن حجد  ، وعبيدد هللا بدن حجد  ، 
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محندددة حتدددت  وف ، واكندت وآأبو آأمحد بن حج  يت اكنت آأم حبيبة حتت عبد الدرمحن بدن عد

  يف  دددددوهل نب آأمل املؤموني اليت آأنز  هللا وزو هدا مكلنديب ـ مللحة بن عبيد هللا ، واكنت زي 

ْجوماكمهما  تعاىل :  وَّ رًا زم ملم هْنما وم يْد  مي ا  مىضم زم دنَّ لكهدنَّ  . (37)الأحزاب: من الآية فملموَّ اَّ ويقدا  ا 

َّام هدو يف ز  ن دا محندة ، وآأمل حبيبدة ، فدال كنَّ مس تحاضام ، واخلالف ا  ييندب بندت حجد  يت آأمَّ

ام اكنتا مس تحاضتني ، و د عدوا املس تحاضام يف زمن النيب   فبلغن عرشًا .  خالف فْيام آأاَّ

 يؤخذ من هذا احلديث : 

 رجوع املس تحاضة ا ىل املعِريفام اليت تعرف هبا زمن احليا من زمن اال س تحاضة ، ويه :    

 اكنت لها  بل اال س تحاضة . العادة اليت  ( آأ ) 

م وص  ذكل .  (ب) ف آأو يُْعريف كام تقدَّ  صفة ا م بكونه آأسود يُْعرم

ا بعادة آأتلب النسا  ، ويه الست آأو الس بع الأَيم .  ( ) مَّ  وا 

نَّ معرفة آأوصاف دم احليا يه آأك  ما يبني ،  ن عرفت آأنَّ دم احليا آأسود      وآأ و  : ا 

اَّ  اع ، فا  ا س تعرفه هبذه الصفام ، فدا ن ةفدر علْيدا عدادم ا ىل عادهتدا القدميدة ، خثني مونت ذلَّ

وهذا للورآأة املعتادة فا ن ةفر علْيا عادم ا ىل عادة  ريباهتا من النسا  ، فا ن ةفدر علْيدا ذكل 

وعلْيدا  {حتييض س تًا آأو س بعًا يف عدمل هللا  }:  عادة ا ىل عادة معكم النسا  وآأتلهبنَّ يت لقوهل 

 مللب املعرفام حىت حتصل عىل الكن الأتلب ، فتعول عليه .  آأن جت د يف

م الفقها  املس تحاضة ا ىل  ال ة آأ سام :    و د  سَّ

 ممزية .  .3    مبتدآأة .. 2   معتادة .  .1

ذا تعددم الأمارام اكن آأ وى يف حقها ، ومىت حصل ظدن زوا  احلديا وجدب علْيدا      وا 

واتقسدل  }ل يت و د تبني من هذه الرواية آأنَّ روايدة الغسـل آأي التطهر من احليا ، مثَّ تص
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م يكدددن عدددن  نَّ الرواية الص يحة آأنَّ الغسل ل  صالة  {ل  صالة  ا رواية  ضعيفة ، وا  آأاَّ

 .بل اكن ا ج ادًا مهنا  ، آأمر النيب 

ع اعدع بدني الكهدر والعرصد ، والغدرب والعشدا  ، وآأنَّ هدذا اعد وآأنَّ الثابت عن النيب     

يكون صورًَي ، ومعا كونه صورًَي يت آأن وكون الصالة الأوىل يف آآةر و  ا ، والصالة الثانيدة 

دا تغقسدل لد   يف آأو  و  ا فيكون اعع صوري يت مع آأنَّ   صدالة صدليت يف و  دا ، وآأاَّ

 صالتني غساًل واحددًا مثَّ تغقسدل للفجدر غسداًل واحددًا ، وآأنَّ الواجدب علْيدا بداأمر النديب 

ذا تبني لها الطهر مكدرم مكلتطهر ، وصدلت ، ومكهلل ا لص ي  املؤكد آأن تتوضاأ ل  صالة ، فا 

 التوفيق . 

 كنا النعدل الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً  وعن آأِمي عطية ر  هللا عهنا  الت : ) (130،5)

 ( رواه البخاري ، وآأبو داود ، واللفظ هل . 

 ، نُسيبة الأنصارية بضم الندون ، وفدت  السدني مكلتصدغري عطية : يه مآأ ورمجة الصحابية :     

 .   يل يه بنت كعب ، و يل بنت احلارل ، ويه آأمل عبد هللا بن زيد بن عايض 

 يؤخذ من هذا احلديث :  

 ولها : )كنا النعدل الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا ( هذه العبارة كنا كذا تعدد مدن املرفدوع  .1

ذا  ا   الصحايب : كنا النفعل كذا آأو كنَّا نفعل كذا آأو من الس نة كذا ، فهذا لكـه يعدد حكامً فا 

م اكنوا يفعلون يف زمن النيب   ذكل اليش  ، والينكره علْيم .  من املرفوع حكامً ، ومعناه آأاَّ

 يؤخذ من احلديث : آأنَّ الكدرة والصفرة  بل الطهر يكنَّ معدودين من احليا .  .2

 آأنَّ الكدرة والصفرة بعد الطهر التعد من احليا . يؤخذ موه :  .3

الكدرة : يه ما   فيه لون الطني آأو لون الكددر ، والصدفرة آأوسداخ ختدر  مدن الدر  بعدد  .4

 انفوف من احليا يكون علْيا صفرة . 
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 يؤخذ من  ولها : ) بعد الطهر (  املراد مكلطهر هو شيئان : .5

ويكدددددددددددون  ا ةرو  القصة البيضا  ، ( آأ )  مَّ والقصة البيضدا  يه يش   ردر  مدن املدرآأة ا 

 عالمة للطهر يف حق الأك  من النسا  ، وهو لكون النورة يت اليت يقا  لها القصة . 

من عالمة الطهر انفاف ، وهدذا رتلد  مكةدتالف النسدا  ،  دن النسدا  مدن وكدون  (ب)

لنسا  من وكون عالم ا يف عادهتا يف الطهر تكل العالمة ، ويه ةرو  القصة البيضا   ومن ا

الطهر انفاف باأن    ا م ، وهو رتل  مدن امدرآأة ا ىل امدرآأٍة ، والأكد  هدو رؤيدة القصدة 

 البيضا  . 

(  معا  ولها شديئًا : آأي م يكدن  : )كنا النعدل الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً  يف  وهل  .6

 احليا .  ه حمك يفـيعترب الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا ل

ذا حاضت املرآأة فْيم م يؤآلكوها ، فقا  الودـيب  وعن آأنس  (131،6) :  آأنَّ الْيود اكنت ا 

الَّ الناكح  }  رواه مسمل . {اصنعوا   يشٍ  ا 

َّه اكن يبدارش نسدا ه وهدنَّ حديِيا ،  مع ما  بت عن النيب  : يؤخذ من هذا احلديث     : آأن

ملؤآلكة ، واملشاربة ، واملضاجعة ، واملبارشة يف الفر  ، ومدا فد  ذكل عىل آأنَّ املاأمور به هو ا

الَّ الناكح   }:  لقوهل  ، رب موه بوجود حائل ، ويف تريالفدر  بـدون حائـل  املونوع موده  {ا 

دا م يفي  هو اعاع وحده لقدوهل تعداىل :  ِيسم يلُوا الن دياي  ُدْل ُهدوم َآذًى فمداْعزتم دني الْوم ي مكم عم مْسداَلون ي وم

مْطهُدْرنم ا ىتَّ ي بُوُهنَّ حم ال تمْقرم ياي وم فتبدني مدن هدذا آأنَّ اال عدزتا   (222)البقدرة: مدن الآيدة لْوم ي

دا تدريه فدال  ،املاأمور به هو اعدزتالهنَّ مكلنسد بة للجدامع  الَّ آأنَّ  ،آأمَّ و دد آأفدادم السد نة جدوازه ا 

ارشين وآأان حدائا ( اكن ياأمرين فاأوزر ، فيب حديث عائشة ر  هللا عهنا اذلي تقو  فيه : )

تد  هذه الرواية : عىل آأنَّ املبارشة يف الفر  ومدا حدوهل يشدرتط فْيدا آأن وكدون حبائدل ومكهلل 

 التوفيق .
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فدددددددددداأوزر ، يداأمرين  اكن رسدو  هللا  ) وعن عائشة ر  هللا عهنا  الت : (132،7) 175

 فيبارشين وآأان حائا ( متفق  عليه .

ة بوجود حائل يف الفر  وما حدوهل ، وبددون حائدل يد  هذا احلديث : عىل جواز املبارش     

 وتريه ، ومكهلل التوفيق .  يف تري الفر  ، وآأحاكم هذه املساأةل  د تقدمت يف حديث آأنس 

يف اذلي يدداأك امرآأتدده ويه  وعددن ابددن عبددا  ر  هللا عددهنام عددن رسددو  هللا  (133،8)

، وحصحه احلاُك ، وابن القطان  وراه امخلسة {يتصد  بدينار آأو بنص  دينار } حائا  ا  : 

 ورحج تريهام و فه . 

اةتل  الكم آأهل العمل يف هذا احلديث ، فبعضهم  واه ، وبعضهم ضعفه ، وبعضهم رفعدـه     

 .وبعضهم و فه : آأي آأو فه عىل ابن عبا  ر  هللا عهنا ومن آأجل ذكل 

عدىل اةدتالفهم يف حصتده ،  فقد اةتلفوا يف القو  هبذا احلديث ، وعددم القدو  بده يت بندا اً     

سدد ناده ومتندده آأو عدددم ذكل  ددد  وضددعفه ، ووصددهل ، وو فدده ، واحلددمك عليدده مكال ضددطراب يف ا 

حصل ، و د مجع آأمحد بن محمدد شداكر رمحده هللا ملر ده ، وولكدم عليده الكمدًا ملدوياًل يف مثدان 

ريهام صفحام ، ورحج حصته ، و د حصحه كدام  دا  احلدافظ احلداُك ، وابدن القطدان ، ورحج تد

 و فه يت ولعل القو  بتص يحه آأو حتسيوه هو الأوىل . 

ا مذهب آأهل العمل يف هذه املساأةل ، فقد حا الصنعاين يف س بل السالم فقا  :      و د  )آأمَّ

ذهب ا ىل ا  اب الصد ة احلسن ، وسعيد يت لكن  اال : يعتق ر بة يت  ياسًا عىل من جدامع يف 

ينار آأو بنص  ديندار و دا  اخلطدايب :  دا  آأكد  آأهدل رمضان ، و ا  تريهام : بل يتصد  بد

 هد . .  ا (العمل اليش  عليـه وزمعوا آأنَّ هذا مرسل آأو مو وف 

املراد به مدن الصد دـة فهدذا  دو  مدن اليثبدت احلدديث يت  (يش  عليه  ال ) لت :  وهل :     

َّه ال ،لكن ا ملال  اليش  عليه الينبغر  َّه  د يتوم السامع آأن تيانه امرآأته ويه يش   لأن عليه يف ا 

حائا ، ولكن يقا  : آأنَّ من فعل ذكل فقد آأسا  ، وعليده آأن يسد تغفر هللا وآأن يتدوب توبدة 
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ملددا فيدده مددن  الَّ  تيان النسا  يف احلديا ا  نصوحًا ، وليعمل آأنَّ هللا س بحانه وتعاىل م ينه عن ا 

دني  ال ر ، والقذارة ، وهللا تعاىل يقدو  :  مكم عم مْسداَلون ي دياي  ُدْل ُهدوم وم يلُوا الْوم ي َآذًى فمدداْعزتم

ُُكُ اهَّ  درم ْيدُث َآمم دْن حم هَّدْرنم فمداْتُوُهنَّ مي ا تمطم ذم
ِ
مْطهُدْرنم فمدا دىتَّ ي بُدوُهنَّ حم ال تمْقرم ياي وم ا م يفي الْوم ي ِيسم   الن

 .  (222)البقرة: من الآية

َّه بيامن اكن  امع زوجته ويه ملاهرة      سَّ  بقطرة فْيا حدرارة  شدديدة ، آأح ،ولقد آأفاد  قة  آأن

و عت عىل احلشفة ، وعرفت املرآأة آأاا نز  علْيا احلديا ، فانسد بت ، وندزع ، وانفصدال ، 

وبقر املاكن اذلي نزلت عليه تكل القطرة يف   س نة ينتفخ ذكل املداكن ، مثَّ ينسدلخ ، وبقدر 

 آأن صارم البندت الديت و م ذكل من عاٍم لعام ويف الأخري اكن ياأتيه بعد عامني آأو  ال ة ا ىل

بعد ذكل اعاع ، وذكل احليا عندها آأوالد  ، فهذا يد  عىل آأنَّ هللا س بحانه وتعاىل ما ايى 

آن  الَّ ملصلحة الأزوا  ، وهذا شاهد  مادي يت علامً باأنَّ ما آأخدرب بده القدرآ تيان يف احمليا ا  عن اال 

 الحيتا  ا ىل شهادة ، وامحلد هلل رب العاملني . 

هدل هدو عدىل  {يتصدد  بددينار آأو نصد  ديندار  }تل  املثبتون يف الكفارة يف  دوهل : اة    

 التخيدددددددري آأو عدددددددىل التنويدددددددع ، و دددددددد ذكدددددددر احملقدددددددق عدددددددن آأمحدددددددد شددددددداكر : 

َّه رجَّ  آأنَّ  وهل :  ) ذا اكن الأمر هكذا .  ا (سهو من بعا الرواة  {آأو نص  دينار  }آأن هد  وا 

َّه يكون العول عىل رواية :  ن  }و د مجدع بدني الدروايتني : بداأن روايدة :  {تصد  بدينار ي  }، فا 

ذا ما آأىت امرآأته يف فوران ا م ، { يتصد  بدينار  ذا اكن  {يتصد  بنص  دينار  }فامي ا  فامي ا 

 عند انفاف ، و بل اال تقسا  . 

َّه ينكر ا ىل  مية انرام من اذلهب املل      ن بو  ا ينار هو : آأربع جرامام وربع ، وعىل هذا فا 

، وياأخذ باأ ل سدعر يت لأنَّ امللبدو  رتلد  سدعره مكةدتالف الدنق  آأو تدري امل دوب ، مثَّ 

 يتصد  هبا ، ومكهلل التوفيق . 
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ذا  }:   ا  :  ا  رسو  هللا  وعن آأيب سعيد اخلدري  (134،9) 177 حاضددددددددددت آأليس ا 

 متفق  عليه يف حديٍث ملويل . { املدرآأة م تصل وم تصم 

 يؤخذ من احلديث :  

 آأنَّ فيه دليل  عىل نقصان دين املرآأة . . 1

َّده آأمدر  مدن هللا عدز . 2 ن آأنَّ فيه دليل  عىل آأاا معفو  عهنا يف هذا الرتك للصوم ، والصدالة يت لأ

 وجل وليس هو من  بلها . 

بعددم جدواز  هذه الأحاكم مجمع علْيا مع الن  الثابت فْيا كام يف حديث معرو بن حدزم . 3

والتقرب احلائا ، وال  } يف حديث عبد هللا بن معر ر  هللا عهنام : مس املص   ، وكام

آن   {.اننب شيئًا من القرآ

دام مدن  سدم املقبدو  ، ويف حدديث عائشدة      الَّ آأنَّ الص ي  آأاَّ ن اكن يف احلديثني مقا  ا  وا 

ا حاضت ويه حمرمدة ، فاأمرهدا النديب  آأالَّ  آأن تفعدل مدا يفعدل احلدا  تدري ر  هللا عهنا آأاَّ

تطوف مكلبيت و د ذهب ا ىل جواز ملوافها بعد اال سقريفار عند الضدرورة ، و د آأفىت به ش يخ 

ابن وميية رمحه هللا ، واةتـاره الشيدخ عبد العزيدز بدن عبدد هللا بدن مكز رمحده هللا ،  اال سالم 

 ولعل بسف املوضوع ياأك يف كتاب احلج من الرشح ، ومكهلل التوفيق .

:  شة ر  هللا عهنا  الت : ملا جئنا برسف حضت ، فقدـا  الودـيب وعن عائ  (135،10)

 متفق  عليه يف حديث  ملويل .  {افعل ما يفعل احلا  تري آأالَّ تطويف مكلبيت حىت تطهري   }

دددد مددددن حددددديث ملويددددل ، وفيدددده :       حددددديث عائشددددة ر  هللا عهنددددا هددددذا خمترص 

وآأان آأبديك  ة : نفست فدخل علَّ النديب ويف رواي {آأاا  الت ملا وصلنا ا ىل رسيْف حضت  }

نَّ هذا يش   كتبده هللا عدىل  } يت  الت  لت : نعم  فقا  : ؟ { ما يبكيك آأنفست } ، فقا  : ا 

آدم افعل ما يفعل احلا  تري آأالَّ تطويف مكلبيت حىت تطهري   .   {بنام آ
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الطدددددددددواف  الَّ يؤخذ من هذا احلديث : آأنَّ مجيدع املناسدك جدائز للحدائا آأن تفعلهدا      ا 

احلائا فا دة  نه ال وز آأن تفعهل يت لأن الطواف من رشمله الطهارة ، وملا اكندت  مكلبيت ، فا 

للطهارة حرم علْيا آأن تطوف مكلبيت ، و د ذهب ا ىل عدم جواز الطواف للحدائا اعهدور ، 

 .وخالفهم آأبو حويفة ، فمل يشرتط الطهارة للطواف 

ملا  ملوافقته ا ليل ، ومما يد  عىل حصته آأيضًا آأنَّ النيب  و و  اعهور هو القو  الص ي     

ا حائا يت فقا  :  اَّ دا { عقرى حلقى آأحابسدقوا يه ؟  }ساأ  عن صفية يت  يل هل : ا  اَّ  دالوا : ا 

ا  وهل برسف ، فهدو مداكن  ريدب مدن مكدة عدىل ملريدق  ذًا . آأمَّ  د آأفاضت ، فقا  : فالتنفر ا 

 املدينة ، ومكهلل التوفيق . 

َّه ساأ  النيب  وعن معاذ بن جبل  (136،11) : ما حيل للرجل من امرآأته ويه حائا  آأن

لأنَّ يف سدد نده سددعيد بددن عبددد هللا  ،رواه آأبددو داود ، وضددعفه  {مددا فددو  اال زار  }فقددا  : 

انَّ النعدرف آأحددًا و قده كدام يف التلخدي  ، واخلالصدة آأنَّ احلدديث  الأغط  جمهو  احلا  يت فدا 

 احملقق . ضعي  كام  ا  

معاذ بن جبل : هو آأبو عبد الرمحن معاذ بن جبل الأنصاري اخلدزر  يت ورمجة الصحايب :     

ا ىل الدمين  آأحد من شهد العقبة من الأنصار ، وشهد بدرًا وتريها من املشاهد ، وبعثه النيب 

ليده  دبا الصدد ام مدن العدام  مكلدمين ، واكن مدن آأجدال  الصدحا بة  اضيًا ومعلدامً ، وجعدل ا 

 ام يف ملاعون معدوا  سد نة مثدان  عىل الشام بعد آأيب عبيدة  اس تعوهل معر  ،وعلامهئم 

 عرشة ، و يل س نة س بع عرشة ، وهل مثان و ال ون س نة . 

 يؤخذ من احلديث : 

الَّ حبائدل ، وهدذا  .1 عدم جواز املبدارشة مدن الرجدل المرآأتده احلدائا فدامي  درب مدن الفدر  ا 

ن اكن ضعيفًا  َّه يشهد هل حديث عائشة ر  هللا عهنا  الت : )احلديث وا  ن اكنت ا حداان  ، فا 
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ذا اكنت حائضا ، فداأراد رسدو  هللا  179 حيضدددددد ا مث آأن يبارشهدا آأمرهدا آأن تدزتر يف فدور   ا 

ربه كام اكن النيب  ربه ( رواه البخاري .  يبارشها يت  الت وآأيمك ميكل ا   ميكل ا 

الَّ الدن }آأما  وهل :  .2 فهدو اليعدارض هدذا احلدديث  لأنَّ ذكل عدام ،  {اكح اصنعوا   يشٍ  ا 

ليه النفس ، ومكهلل التوفيق .   وهذا خاٌّ ، وهذا هو القو  اذلي تطونئ ا 

 وعن آأم سلوة ر  هللا عهنا  الت : ) اكنت النفسا  تقعد عدىل عهدد النديب  (137،12)

الَّالنسدا  ، واللفدظ لأيب  داود .  ويف لفدظٍ هل : ) وم بعد نفاسها آأربعني يومدًا ( رواه امخلسدة ا 

 وحصحه احلاُك .  بقضا  صالة النفا  ( ياأمرها النيب 

الصد ي   لأنَّ يف سد نده   عىل القدو حديث آأم سلوة ر  هللا عهنا حديث  حسن لغريه     

ة بضم آأولها والقشديد  ) ُمْسة الأزدية و د  يل فْيا : آأاا جمهوةل : آأم بسة بضم  ،الأزدية  ،ُمسَّ

لكددن  ،مددن التقريددب .  هددد .  ا (حدددة ، والقشددديد آأيضددًا : مقبددوةل مددن الثالثددة . د م   املو 

الَّ آأن  : ) آأنَّ رسو  هللا  للحديث شواهد مهنا حديث آأنس  و َّت للنفسدا  آأربعدني يومدًا ا 

/  1و دا  البوصدريي يف مصدباح الزجاجدة )  )ورى الطهر  بل ذكل ( نقـل احملقق آأنده  دا  : 

س ناد  حصي  رجاهل  قـام وتعقبه الألباين يف اال روا  )  ( بقوهل 142 ( بقوهل  223/  1: هذا ا 

َّام هو الطويل كام يف البْيقر  ن : وهذا من آأوهامه ، فا ن ظنَّ آأنَّ سالَّمًا هذا هو آأبو الأحوٌّ وا 

يت لكن رواه عبد الرزا  من وجه آآةر عن آأنس مرفوعًا كام  ا  احلافظ ، وخالصة القو  : آأنَّ 

 هد . .  ا (يث آأنس ضعي  ، وهللا آأعمل حد

للنسدا  يف   ا  : ) و َّت رسدو  هللا  وللحاُك من حديث عامثن بن آأيب العاٌّ الثقفر     

نفاسهنَّ آأربعني يومًا ( فهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضًا ، وتد  عىل آأنَّ ا م اخلدار  عقيدب 

 .الوالدة حيه يس عر آأربعني يومًا 
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وعائشدددددددددـة  ويف الباب حديث عبد هللا بن معرو ، وجابر بن عبد هللا   )ق :  ا  احملق    

الكتددددددددددداب  رشدداد الأمددة ا ىل فقدده  وآأيب ا ردا  ، وآأيب هريددرة يت انكددر ختر هددا يف كتابنددا ا 

 هد . .  ا (والس نة يت جز  الطهارة 

عدمل وعىل ِ ٍ فاحلديث ميكن آأن يكون من  بيل احلسن لغريه ، والعول عليده مدن آأهدل ال    

يرون آأن تبقى النفسا  يف نفاسها آأربعني يومًا ، فا ن ملهرم  بل ذكل وجدب علْيدا آأن تتطهدر 

تيان ، فا ن اكن علْيا رضر جداز  ذا م يكن علْيا رضر من اال  وتصل ، و وز لزوَجا آأن ياأوْيا ا 

 لها آأن متتنع من اعاع حىت تص  ، وهل يتجاوز الو ت آأربعني يومًا . 

مل آأيضًا فامي زاد عدىل الأربعدني ا ىل السد تني هدل يعتدرب دم نفدا  ، و دب اةتل  آأهل الع    

علْيا ورك الصالة آأو آأن تبقى يف حمك النفا  ا ىل آأن ويل س تني ؟ فذهب بعا آأهدل العدمل 

ذا جتاوز الأربعني ، ودم النفا  مكٍ  معها بصفته املعروفة  بل ذكل باأاا وكون  ا ىل آأنَّ النفا  ا 

ىل ذكل ذهب ماكل  ، والشافعر ، وذكره ابن عقيل روايًة يف حمك النفا  ا ىل  س تني يومًا ، وا 

مام آأمحد ، وحا صاحب املغّن عن الأوزاعر آأنه  ا  : اكنت امرآأة  عندان ورى دم النفا   لال 

 شهرين  وحا عن علام   بل ذكل . 

ذا رآأم النفا  دمًا بعد الأربع     ا اعهور من آأهل العمل ، فقالوا : ا  نه يعترب آأمَّ ني  فا 

ذا اكن  نَّ الزَيدة عىل الأربعني  د وجدم يف النفسا  ، ولكهنا بقةل ، وا  اس تحاضًة وآأ و  : ا 

 هذا  د وجد يف النسا  ، فا نَّ املرحج يف ذكل هو الوجود يت لأنه ليس فيه ن  عن الشارع 

ىل ما وجد يت كام  ال نه ين يى فيه وا  ذا اكن الأمر كذكل ، فا  ليه ، وا  وا يف احليا : آأتلبه ين يى ا 

ست آأو س بع ، وآأ هل يوم وليةل ، وآأك ه  سة عرش يومًا ، وكام  الوا : آأتلب امحلل تسعة 

منا حيمك فْيا من وجود ، ومكهلل  آأشهر ، وآأ هل س تة آأشهر ، وآأك ه آأربع س نني ، و  هذه ا 

 التوفيق ، وصىل هللا وسمل عىل نبيوا محمد وعىل آ هل وحصبه . 

د هللا رشح اجملة الأو  مدن سد بل السدالم برشدح شد يخنا املوفدق آأمحدد بدن حيدىي متَّ حبو    

 . النَّجور حفكه هللا
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الصدددالة مكب  ويليه ا ن شا  هللا رشح اجملة الثاين من هذا الكتاب املبارك اذلي يبدآأ بكتاب 

  موا يت الصالة
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