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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الشارح ةمقدمـ

إن الحمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بااهلل مان شارور سنفسانا 

له، وسشاهد  ومن سيئات سعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي

سن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وسشهد سن محمداً عبده ورساوله، صالوات هللا 

 وسالمه عليه، وعلى اله وسصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 سما بعد:

فإن العلم سشرف المطالب، وسجلُّ الرغائب، يبلغ باه العباد مناازل األرياار 

دنيا واآلررة، وإن من سشارف العلاوم، وسرفعهاا واألبرار، والدرجات العلى في ال

منزلااة ـ بعااد  تاااا هللا ـ العلاامس بساانة رسااول هللا صاالمى هللا عليااه وساالمم روايااة، 

 ودراية، وهما سساس االستدالل على األحكام الشرعية.

وقد ُعني السابقون بهذا النوع من الادليل، وسالكوا فاي التاأليف فياه منااه  

االقتصار على سحاديا  األحكاام الشارعية، وتجريادها  متعددة، ومن هذه المناه 

من سحادي  العقائد والمغاازي والمناقاب واآلداا وغيرهاا، لتساهيل حفعهاا علاى 

الطالا، وتقريبها في حال االستدالل، ومن هاالالء الاذين سلفاوا علاى هاذا المانه  

([ رحماااه هللا المتاااوفى سااانة 1الحاااافح سحماااد بااان علاااي بااان حجااار العساااقالني  

([ سصااول 2«  بلااوغ الماارام ماان سدلااة األحكااام»ـ(، فقااد جمااع فااي  تابااه هاا852 

سحادي  األحكام الشرعية، ورتبها على األبواا الفقهياة المشاهورة، ليساهل علاى 

القااارم مراجعتهاااا، ولااام يقتصااار علاااى األحاديااا  الصاااحيحة، بااال ساااا  بعااا  

يفة، فإن األحادي  الضعيفة ليعلم طالب العلم ما ورد في المسألة من سحادي  ضع

ً ـ وألجال سن يجتهاد الطالاب  معرفة الصحيح علم، ومعرفة الضعيف علم ـ سيضاا

في دراستها، فإن  اان لهاا شاواهد سو طار  سرار  بحا  عنهاا، واتضاح لاه هال 

يس بعُضها بعضاً، سو ال؟ ِّ  يمكن سن يُقسوم

وقااد ا تفااى الحااافح بالكتااب واألبااواا العامااة دون سن يضااع لكاال حاادي  

ً ـ  مااا فعاا ـاا، وذ اار فااي اررهااا  تاااا « المنتقااى»ل المجااد اباان تيميااة فااي عنوانااا

لآلداا، و أنه سراد بذلك تزويد طالب العلم بعد حفح سحادي  األحكاام « الجامع»

بهذه األحادي  ليحفعها، فإناه سحاوج ماا يكاون إليهاا، وقاد بلغاث سحاديا  الكتااا 

بعاات الكتااا، ( حديثاً، وقد يزيد هذا العدد وقد يانق،، تبعااً الراتالف ط1568 

 سو ارتالف وجهات النعر حول الروايات واآلثار.

وقد امتاز هذا الكتاا بمزايا  ثيرة، يستطيع الناظر المتأمل في الكتاا سن 

 يستنبطها، ومن سبرزها:
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ـ سنااه رتااب  تبااه وسبوابااه وسحاديثااه علااى األبااواا الفقهيااة ـ  مااا تقاادم ـ  1

اديا  المتتصاة باه، وقاد ياذ ر اسام فيذ ر اسم الكتااا، ثام البااا، ثام يسارد األح

وسوائال « الجنائز»الكتاا، ثم يسرد األحادي  دون ذ ر الباا  ما فعل في  تاا 

 وغير ذلك.« النكاح»و« الصيام»و« الز اة» تاا 

ـ سنااه اقتصاار علاى األحادياا  المرفوعااة، ولام يااذ ر ماان الموقوفااات إال  2

 وغير ذلك.« العدة» وباا« اإليالء»وباا « النكاح»اليسير  ما في  تاا 

ـ سنه ارتصر األحادي  الطويلة ارتصااراً جمايالً، ال يتطار  إلياه تغيار  3

 العبارة، وال تقديم متأرر اإلشارة، مقتصراً على موضع االستدالل.

ان   4 ـ سنه حذف األسانيد، واقتصر على الراوي األعلى فقط، وقاد ياذ ر مس

 قبله لغرض، وهذا قليل جداً.

جة الحدي  من صحة سو حسن سو ضعف في الغالب، وهو ـ سنه يبين در 5

إما سن ينقل عن غيره، سو يحكم بنفسه، وهذه مان سهام المزاياا، وإن  اان لام يباين 

سابب الضااعف، إال نااادراً، ولعلااه قصااد االرتصاار، وقااد فاتااث هااذه المزايااا علااى 

 ، فاا تفى بسايا  األحاديا  وبياان مترجهاا، دون«المنتقاى»المجد ابن تيمية في 

 سن يبين درجتها.

ـ سنه يذ ر سحيانااً ماا فاي األساانيد مان إرساال سو انقطااع سو وقاف، وقاد  6

ُح إذا  ان للحدي  س ثر من إسناد،  ل ذلك بعبارة متتصرة.  يرجم

ـ سنه يذ ر سحياناً روايات وسحادي  تابعة للحدي  الذي جعله سصالً، وال  7

ل مجمل، سو توضيح مغلق، سو دفع يفعل ذلك إال لفائدة، من تقييد مطلق، سو تفصي

تعاارض سو نحاو ذلاك، وقاد سسعطياُث هاذا الجاناب  ثياراً مان العناياة، حيا  سذ ار 

غرض الحافح من إياراد الرواياات بعاد ساياقه ألصال الحادي ، وهاذا سمار سغفلاه 

 الشراح فيما سعلم.

ى وقد وضع هللا تعالى لهذا الكتاا القبول بين سهل العلم قديماً وحديثاً، فأثن

ر تدريسااه فااي بعاا   عليااه العلماااء، وتداولااه الطلبااة، وسقبلااوا علااى حفعااه، وقُاارمِّ

المناااه  الدراسااية، وتناولااه العلماااء بالشاارح والتوضاايح،  مااا ُراادم ماان الناحيااة 

 الحديثية بتتري  سحاديثه وعزوها إلى مصادرها، وغير ذلك.

 وطريقتي في شرح الكتاا  ما يلي:

  علااى هيئااة وجااوه، بعااد وضااع عنااوان سوالً: جعلااث الكااالم فااي  اال حاادي

 للحدي ، يحدد موضوعه، ويبين المراد، واألوجه هي:

 * الوجه األول: في ترجمة الراوي، وذلك للتعريف به بارتصار.

* الوجاه الثااني: فاي تتاري  حادي  البااا مكتفيااً بالمصاادر التاي ذ رهاا 

، وذلااك ببيااان الحااافح، وسرتبهااا  مااا ذ رهااا، مااا لاام يكاان هناااة مااا ياادعو للزيااادة
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موضعه من الجزء سو الصفحة، سو سقتصر علاى الارقم إن  اان ياالدي المقصاود، 

وقااد سذ اار مااع الاارقم اساام الكتاااا والباااا، ليتبااين للقااارم موضااوع الحاادي ، 

، والسانن، «وصاحيح مسالم»، «صاحيح البتااري»وموضعه وال سايما فاي مثال 

سساو  إساناد الحادي  ليساث مناه، ثام « صحيح مسلم»علماً بأن األبواا التي في 

مكتفياااً بمااا يُحتاااج إليااه، وقااد سذ اار لفااح الحاادي  ماان مصاادره إذا  ااان الحااافح لاام 

يذ ره بتمامه، سو فياه بعا  االراتالف، ثام سباين الحكام علاى الحادي ،  ماا ذ ار 

الحافح، مع زيادة ما ياليده من  الم سهل العلم، ثم سذ ر ما يتعلق بالرواياات التاي 

ناً ـ بعد سصل الحدي ، وسبين غرضه مان ساياقها، وإن  اان يسوقها الحافح ـ سحيا

 للحدي  روايات يستفاد منها في استنباط األحكام فإني سذ رها غالباً.

* الوجااه الثالاا : ومااا بعااده: فااي المسااائل المتعلقااة بالحاادي ، وسول هااذه 

 األوجه شرح سلفاظ الحدي ، ومنها تراجم من ذُ ر في متن الحدي .

المساائل الفقهياة التاي تساتنبط مان الحادي ، دون االساتطراد ثانياً: س تفاي ب

إلااى مسااائل سراار ل ألن المااراد بيااان فقااه الحاادي ، ولاايف ذ اار المسااائل الفقهيااة 

دِّ اإلطالة، لئال يزياد حجام الكتااا، وقاد  عموماً، فهذا محله  تب الفقهل ألني لم سُرِّ

خ عباد العزياز بان بااز ذ رت مراجع المسائل الفقهية ـ غالباً ـ وما نقلته عن الشاي

، وسايكون «البلاوغ»رحمه هللا فهو منسوا إلى مصدره وإال فمن سشرطة شارح 

 في آرر الكتاا ـ إن شاء هللا ـ فهارس شاملة.

ثالثاااً: ال ستعاارض للمسااائل التالفيااة ومناقشااات األدلااة باال س تفااي بااالقول 

إن  ااان  المتتاار الاذي يعضااده الادليل، وسعارض عاان ماا ال يقاوم عليااه دليال، إال

التالف قوياً، سو سن الحافح قد ذ ر ضمن  تابه سدلة الفريقين ـ مثالً ـ فاإني سذ ار 

التالف وسبين الراجحل للتروج من التعارض الذي قد يفهم من دليل هذا الفرياق 

 سو ذاة.

وفي التتام سرجو من القاارم الكاريم إذا رس  فيماا  تبتاه زلاة قلام سو نباوة 

راً مشااكوراً لتالفااي ذلااك مسااتقبالً، فاااألذن مصااغية، فهاام، سن يكتااب إلااي  مااأجو

والصدر منشرح، وماا يكتباه اإلنساان عرضاة للتطاأ، فالتقصاير وارد، والانق، 

 « .منحة العالم في شرح بلوغ المرام»موجود، وقد سميث هذا الشرح: 

وهللا تعالى سسأل سن يجعل عملي صالحاً، ولوجهه رالصاً، ولعبااده نافعااً، 

ل م على نبيمنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وصلى هللا وس

 الدين.

 

 

 و تبه
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 عبد هللا بن صالح الفوزان

 القصيم ـ بريدة

 12370صندو  البريد: 

  81999الرمز البريدي:  

alfuzan1@hotmail.com 

 /http://www.islamlight.net/alfuzan 
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 المؤلف ةمقدمـ

 

 الحمد هلل 

 شرح المقدمة

جرت عادة الماللفين سنهم يبدؤون  تبهم بالبسملة، ويُثنُّون بالحمدلة، تأسماياً 

بكتاا هللا تعالى، وبالنبي صلمى هللا عليه وسلمم فاي  تاباتاه إلاى الملاوة، فقاد  اان 

 صاااااحيح»صااااالمى هللا علياااااه وسااااالمم يبااااادس  تباااااه بالبساااااملة ـ  ماااااا ورد فاااااي 

([ ـ وفي بدء المصنف بالحمدلة ـ سيضاً ـ سداء لبع  ما يجب 1170«  البتاري

 عليه من شكر النعمة، التي من اثارها تأليف هذا الكتاا.

 لمتاان »والمصنف افتتح  تابه بالحمدلاة، ورتماه بالحادي  المتفاق علياه: 

 حبيبتااان إلااى الاارحمن، رفيفتااان علااى اللسااان، ثقيلتااان فااي المياازانل ساابحان هللا

([، حتى إنه عدل عن طريقته فاي الكتااا، 1171«  وبحمده، سبحان هللا الععيم

جين فاي ارار الحادي ، فقاال فاي سولاه:  ارمِّ « وسرارج الشايتان...»وهي ذ ار الُمتس

ليكااون آراار الكتاااا هااو لفااح الحاادي ، فمااا سحساان الفاتحااة والتاتمااة، وهااذا ماان 

 لطائف سهل العلم في التعليم.

هلل( الحمد هو وصف المحمود بالكمال، والثناء عليه قول الماللف:  الحمد 

بجميااع المحامااد، مااع محبتااه وتععيمااه، والااالم لالسااتحقا ، والحمااد يكااون علااى 

النعمة، وعلى الصفات واألفعال، والشكر ال يكون إال على النعمة، فيكون الحماد 

ن باه سعم  من الشكر بالنسبة إلى سابب  ال واحاد منهماا، سماا بالنسابة إلاى ماا يكاو

الحمد والشكر، فالشكر سعمُّل ألنه يكاون بالقلاب واللساان والجاوارح، وسماا الحماد 

 فإنه يكون بالقلب واللسان، دون الجوارح.

 

 

 

على نعماه العااهرة والباطناة قاديماً وحاديثاً، والصاالة والساالم علاى نبياه 

ورسوله محماد والاه وصاحبه الاذين سااروا فاي نصارة ديناه سايراً حثيثااً، وعلاى 

 تباعهم الذين ورثوا علمهم ـ والعلماء ورثة األنبياء ـ س رم بهم وارثاً وموروثاً.س

------------------------------------------- 

قوله:  على نعمه( جمع نعمة، والنعم: هي العطايا التاي يمانم هللا بهاا علاى 

 عباده من رز  ومال وعلم وغيرها، وسععم النعم نعمة اإلسالم.
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لعااااهرة والباطناااة( الااانعم العااااهرة هاااي التاااي تعااارف،  األ ااال قولاااه:  ا

والشرا والسكن واللباس وسائر النعم التي تُر  فاي الكاون، والباطناة هاي التاي 

ال تعرف، وإنما يعرفها اإلنسان من نفسه  االقوة، والصاحة، والفهام، ونحاو ذلاك 

قاوة اإليماان  مما ال يُطلع عليه، ويدرل في ذلك ما يعطياه هللا تعاالى اإلنساان مان

واليقااين والشااو  إليااه ساابحانه ومحبتااه وتععيمااه واإلرااالر لااه واألنااف بااذ ره 

نسةً{{  لقمان:  بساطِّ ةً وس رس هُ ظساهِّ لسي ُكم  نِّعسمس بسغس عس سسس  ومناجاته جل وعال، قال تعالى: }}وس

20. ] 

قوله:  قديماً وحديثاً( سي: إن نعم هللا سابقة والحقة، فإن اإلنسان من حاين 

 خِّ الروح فيه، وهو في نعم هللا تعالى.نسف  

قوله:  والصالة والسالم على نبيه ورسوله محماد( الصاالة مان هللا تعاالى 

تطلق على الثناء، سي: ثنائه على عبده في المأل األعلى،  ما قال ذلك سباو العالياة 

([،  والسااالم( سي: تسااليمه 1172«  صااحيحه»رحمااه هللا، ورواه البتاااري فااي 

افة ونق،، وهذه جملة ربرية لفعاً، إنشائية معنًىل ألن المقصود بها  إياه من  ل

 الدعاء.

والنبي: من النبأ، وهو التبر ألنه متبر عان هللا، سو مان النباوءة وهاي ماا 

ارتفع من األرض، والنبي: مان سوحاي إلياه بشارع ولام ياالمر بتبليغاه، والرساول 

إليااه بشاارع وسماار  ماان اإلرسااال وهااو البعاا  والتوجيااه، والرسااول: ماان سوحااي

بتبليغه، وهذان الوصفان ثابتان لرسولنا صلمى هللا عليه وسلمم، فهو نبي ورسول، 

نُبمِّئ بإنزال سورة  اقرس( وسرسل بإنزال سورة  المدثر(، وهاذا هاو المشاهور فاي 

ان   ان  قسب لِّاكس مِّ ال نسا مِّ سس اا سسر  مس تعريف النبي والرساول، وفياه نعارل لقولاه تعاالى: }}وس

ُسااولو وس  [ ، وألن تاارة الاابالغ  تمااان لااوحي هللا تعااالى، 52الس نسبمِّاايو{{  الحاا : رس

واألظهر سن الرسول مان سوحاي إلياه بشارع جدياد، والنباي هاو المبعاو  لتقريار 

ااا  ُكااُم بِّهس نُااور  يسح  ااا ُهاادً  وس اةس فِّيهس رس ل نسااا الت ااو  اان  قبلااه، قااال تعااالى: }}إِّن ااا سسن زس شاارع مس

{{  المائدة:   [ .44الن بِّيُّونس

قوله:  واله( آل: سصاله: سهال، بادليل تصاغيره علاى  سُهسيال(، وال يساتعمل 

إال فيما شسُرفس غالباً، واآلل إذا ذ روا وحدهم فالمراد بهم جميع ستباعاه صالمى هللا 

عليااه وساالمم علااى دينااه، سمااا إذا قرنااوا باألتباااع فقياال:  الااه وستباعااه( فاااآلل هاام 

ليااه وساالمم، واألتباااع ماان تبعااه علااى دينااه ماان المالمنااون ماان ال بيتااه صاالمى هللا ع

 غيرهم.

قوله:  وصحبه الاذين سااروا فاي نصارة ديناه سايراً حثيثااً( صاحبه: جماع 

لصاحب، ويجمع على سصحاا، وهم  ل من اجتمع بالنبي صلمى هللا علياه وسالمم 

مالمناً به ومات على ذلاك، وماا ذ اره المصانف عانهم سثبتاه الواقاع، فقاد نصاروا 

 وه، وجاهدوا في سبيل هللا،  ما يُعرف ذلك بالرجوع إلى سيرتهم.الدين وسيد
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قوله:  وعلاى ستبااعهم الاذين ورثاوا علمهام( سي: ستبااع اآلل واألصاحاا، 

ووراثة علمهام سنهام نقلاوه وتلقاوه عانهم، وسااروا علاى نهجهام فاي العلام والعمال 

 حتى صار ما نقلوه عنهم  أنه ميرا ، عليهم رحمة هللا تعالى.

 والعلماء ورثة األنبياء( هذا اقتباس من حدي  سباي الادرداء رضاي  قوله:

من سلك طريقاً يطلاب فياه علمااً سالك هللا باه طريقااً »هللا عنه ـ مرفوعاً ـ وسوله: 

([ ، واألنبياااء لاام يورثااوا ديناااراً وال درهماااً، وإنمااا 1173«  ماان طاار  الجنااة...

اُ  األنبياء بع لمهم وتبليغ رساالت هللا وإرشاد الناس ورثوا العلمل فالعلماء هم ُور 

 إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

فالواجب على طالب العلم سن يُعنى بهذا األمر، وسن يصرف جهاده ووقتاه 

ثه األنبياء، وهو العلم النافع والتوجيه إلى التير ونشر دين هللا. ر   لتحصيل ما وس

تعجاب بمعناى: ماا س ارمهم، قوله:  س رم  بهم وارثاً وموروثاً( س ارم: فعال 

والباااء زائاادة فااي فاعاال  س اارم(، وقولااه:  وارثاااً( عائااد إلااى العلماااء، و موروثاااً( 

 عائد إلى األنبياء.

سماااا بعاااد: فهاااذا متتصااار يشاااتمل علاااى سصاااول األدلاااة الحديثياااة لألحكاااام 

الشاارعية، حررتااه تحريااراً بالغاااًل ليصااير ماان يحفعااه ماان بااين سقرانااه نابغاااً، 

طالب المبتدم، وال يستغني عنه الراغب المنتهي، وقد بيناث عسقِّابس ويستعين به ال

 ل حدي  من سررجه من األئمةل إلرادتي نصح األماة، فاالمراد بالسابعة: سحماد، 

والبتاري، ومسلم، وسبو داود، والترمذي، والنساائي، وابان ماجاه، وبالساتة: مان 

: األربعااة وسحمااد، عاادا سحمااد، وبالتمسااة: ماان عاادا البتاااري  ومساالماً، وقااد سقااول

، وبالمتفق علياه:  ، وبالثالثة: من عداهم واألريرس لس وباألربعة: من عدا الثالثة األُوس

 البتاري ومسلم، 

---------------------------------------------- 

قوله:  سما بعدُ( سي: بسع دس هذه التطبة، و لمة  سما بعاد( ياالتى بهاا لالنتقاال 

، وهي سداة شرط بمعنى: مهما يكن من شيء، و بعاد( من التطبة إلى الموضوع

 ظرف مبني على الضم، وتلزم الفاء في جواا  سما(.

قولاااه:  فهاااذا متتصااار يشاااتمل علاااى سصاااول األدلاااة الحديثياااة لألحكاااام 

غس مناه، وهاذا إن  اناث المقدماة  الشرعية( اإلشارة إما إلى شيء محساوس قاد فُارِّ

ما تصوره في ذهنه وسعاد ه إن  اناث قبال  بعد الفراغ من الكتاا، سو اإلشارة إلى

 سن ياللمِّف الكتاا.

وهذا الكتاا متتصر قد حذف الماللف سسانيده ـ  ما تقدم ـ ولام يكثار مان 

المتااون، باال اشااتمل  علااى سصااول األدلااة( سي: اشااتمل علااى سدلااة حديثيااة تعتباار 

 سصوالً لغيرها، سي: يُبنى عليها غيرها.
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كم، وهاو مقتضاى األدلاة الشارعية مان وقوله:  لألحكام الشرعية( جمع ح

واجااب ومحاارم ومناادوا ومكااروه ومباااح، ويضاااف إليهااا األحكااام الوضااعية، 

  الصحة والفساد، وغيرهما.

([ سي: هذبتااه ونقحتااه، انتقاااًء ماان 1174قولااه:  حررتااه تحريااراً بالغاااً(   

سمهات الكتب وسصول األدلة مع بيان صحة الحدي  وضعفه، سو ما فياه مان علاة 

 ح موجز، فقد اعتنى بذلك عناية تامة،  ما تقدم.بلف

قوله:  ليصير من يحفعه من بين سقرانه نابغاً( تعليل لما تقادم، واألقاران: 

ُء والمثال، والناابغ: التاارج عان نعرائاه بمزياد  جمع  قِّرن( بالكسر، وهاو الُكاف 

 االجتهاد والرغبة في التحصيل.

تغني عناه الراغاب المنتهاي( قوله:  ويستعين به الطالاب المبتادم، وال يسا

هذا معطوف على ما قبله، والمعنى: سن هذا الكتاا يستعين باه الطالاب المبتادمل 

اس له األدلة، وهذبها، فيسهل عليه حفعها، وال يساتغني عناه الراغاب فاي  ألنه قسر 

العلوم البالغ نهاية مطلوبهل ألنه محتاج إلى ماا فياه مان األدلاة، فهاو مرجاع مفياد 

 ما يحتاجه طالب العلم من سدلة األحكام.جامع لكل 

قوله:  وقد بينث عقب  ال حادي  مان سررجاه مان األئماة إلرادتاي نصاح 

ان   األمة( سي: إنه بين في نهاية  ل حدي  من سررجه من سئمة هذا الشأن ـ سي: مس

اه بسنده وسا  طرقه ـ إلرادة نصح األمة، وقد صد  رحمه هللا، فإن إيضااح  وس رس

   فيه فوائد ععيمة لألمة، منها:من سررج الحدي

 ـ بيان سن الحدي  ثابث في دواوين السنة. 1

 ـ سنه قد تداولته األئمة األعالم. 2

 ـ سنه قد تتبع طرقه وبيمن ما فيها من تصحيح وتحسين وإعالل. 3

قوله:  فالمراد بالسبعة: سحمد، والبتاري، ومسلم، وسبو داود، والترماذي، 

ي: إن الحافح رحمه هللا له في هاذا الكتااا اصاطالحات والنسائي، وابن ماجه( س

راصة، ذ رها في المقدمة، لينتفع بها القارم، وإنما سلك هاذا المسالك ارتصااراً 

 واقتداء بقاعدة المحدثين.

وسحماااد: هاااو اإلماااام سباااو عباااد هللا، سحماااد بااان محماااد بااان حنبااال الشااايباني 

هال السانمة فاي عصاره، المروزي ثام البغادادي، صااحب المساند الععايم، وإماام س

 هـ.241مات سنة 

والبتاااري: هااو اإلمااام سبااو عبااد هللا، محمااد باان إسااماعيل باان إبااراهيم باان 

المغيرة البتاري، صاحب الصحيح، والتصانيف النافعة، قاال عناه اإلماام سحماد: 

 هـ.256 ما سررجث رراسان مثله(، مات سنة 
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لم النيساابوري، ومسلم: هو اإلمام سبو الحساين، مسالم بان الحجااج بان مسا

صاااحب الصااحيح، والتصااانيف المفياادة، سثنااى عليااه العلماااء ماان سهاال الحاادي  

 هـ.261وغيرهم، مات سنة 

، «السانن»وسبو داود: هو اإلمام سليمان بن األشع  السجستاني، صاحب 

 هـ.275سثنى عليه العلماء، ووصفوه بالحفح والورع، مات سنة 

رة الترماذي، والترمذي: هو اإلماام سباو عيساى، محماد  بان عيساى بان سساو 

 هـ.279، اتفقوا على إمامته وجاللته، مات سنة «الجامع»مصنف 

والنسائي: هو اإلمام سبو عبد الرحمن، سحمد بن شعيب بان علاي النساائي، 

د بالمعرفاة واإلتقاان وعلاو اإلسااناد، «السانن»صااحب  ، بارع فاي الحادي ، وتفارم

 هـ.303مات سنة 

عبد هللا، محمد بن يزيد بن عباد هللا بان ماجاه ـ  وابن ماجه: هو اإلمام سبو

هاـ سو 273، مات سانة «السنن»بالهاء السا نة، ويقال بالتاء ـ القزويني، صاحب 

 هـ.275

وقد قدم الحافح اإلمام سحمد رحمه هللا إما ألنه سقادمهم زمنااً، سو ألن  تاباه 

 سقدم الكتب، سو لغير ذلك، فاهلل سعلم.

ا سحماد( سي: والماراد بالساتة: سصاحاا السانن ماع قوله:  وبالساتة: ماا عاد

 الصحيحين، وهم سصحاا األمهات السث.

قوله:  وبالتمسة: من عدا البتاري ومسالماً، وقاد سقاول: األربعاة وسحماد( 

 وهذا قد يدل على سن التطبة  انث متقدمة.

قوله:  وباألربعة من عدا الثالثة األُول( سي: إن المراد باألربعاة سصاحاا 

 .السنن

( سي: يريد بالثالثاة مان عادا البتااري  قوله:  وبالثالثة من عداهم واألريرس

 ومسلماً وسحمد وابن ماجه، وهم: سبو داود والترمذي والنسائي.

قولااه:  وبااالمتفق عليااه: البتاااري ومساالم( سي: إن المتفااق عليااه عنااده: مااا 

لعلم، إال اتفق عليه البتاري ومسلم من حدي  صحابي واحد، وهذا ما عليه سهل ا

فقاد جعال المتفاق علياه ماا اتفقاا علياه وسحماد، وال « المنتقى»المجد ابن تيمية في 

 مشاحة في االصطالح.

 

وقااد ال سذ اار معهمااا غيرهمااا، ومااا عاادا ذلااك فهااو ُمبااين، وسااميته:  بلااوغ 

المرام من سدلة األحكام(، وهللا سسأل سال  يجعل ما علمناا عليناا وبااالً، وسن يرزقناا 

 ا يرضيه سبحانه وتعالى.العمل بم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 11       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

قوله:  وقد ال سذ ر معهما غيرهما(  أنه يريد سناه قاد يتارج الحادي  عان 

 السبعة سو سقل، فيكتفي بنسبته إلى الشيتين.

قوله:  وما عدا ذلك فهو مبين( سي: ما عدا من ذُ ر من السابعة فهاو مباين 

والطبراناي،  وموضح بذ ر اسمهل إذ ال رمز له، مثل: اإلمام مالك، وابان حباان،

 والحا م، والبيهقي، وغير ذلك.

بلاغ «: القااموس»قوله:  وسميته بلاوغ المارام مان سدلاة األحكاام( قاال فاي 

([، والمااااااارام: 1175المكاااااااان بلوغااااااااً: وصااااااال إلياااااااه سو شاااااااارف علياااااااه  

([، وهااو ماان إضااافة المصاادر إلااى فاعلااه، سي: وصااولي إلااى 1176المطلااب  

ة المصدر إلى مفعوله، سي: بلاوغ الطالاب مطلوبي من سدلة األحكام، سو من إضاف

 مطلوبه من سدلة األحكام.

قوله:  وهللا سسأل سال يجعال ماا علمناا عليناا وبااالً، وسن يرزقناا العمال بماا 

يرضيه سبحانه وتعاالى( بنصاب لفاح  هللا( ألناه مفعاول تقادم علاى عاملاه إلفاادة 

([، 1177لشادة والثمِّقساُل  الحصر، سي: ال سساأل إال هللا، والوباال: ـ بفاتح الاواو ـ ا

سي: ال يجعله شدة في الحساا وثقالً من جملة األوزارل ألن العلم إذا لم يعمل باه 

صاحبه صار وباالً عليه، وهذا دعاء حسن، فينبغي لطالب العلم سن يسأل ربه سن 

يعلمه ما ينفعه، وسن ينفعه بما علمه، وسن يرزقه العمل بما يحبه ويرضاه سبحانه 

 وهذه سعادة الدنيا وفالح اآلررة، نسأل هللا التوفيق.وتعالى، 

-------------------------- 
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 األئمة الذين استفاد منهم الحافظ

 

، فاذ رهم إماا «بلوغ المرام»بلغ عدد األئمة الذين استفاد منهم الحافح في 

في تتري  األحادي  سو في موضوع الحكم على الحدي ل اثناين وسربعاين إمامااً، 

ضى منهم سابعة، وهام سصاحاا الكتاب الساتة وسحماد، وهاذه بقياتهم مرتباةً وقد م

باعتبار تقدم وفياتهم: ألن هذا هو المعمول باه عناد اجتمااع س ثار مان واحاد، ماع 

 ذ ر  تاا واحد ـ في الغالب ـ لكل فرد منهم:

ـ مالك: اإلمام سبو عبد هللا مالك بان سناف األصابحي، إماام دار الهجارة،  8

، حاد  عناه سمام ال يكاادون «الموطاأ»األربعة المتبوعين، له  تااا وسحد األئمة 

 هـ(.179يحصون، ومن تالمذته اإلمام الشافعي، مات سنة  

ـ سبااو داود الطيالسااي: الحااافح الكبياار، سااليمان باان داود باان الجااارود،  9

 هـ(.204، مات سنة  «المسند»الفارسي األصل، سحد األعالم، له  تاا 

مام سبو عبد هللا محمد بان إدرياف الشاافعي، سحاد األئماة ـ الشافعي: اإل 10

، حباار األمااة، وسعلاام الناااس شاارقاً وغرباااً، «األم»األربعااة المتبااوعين، لااه  تاااا 

 هـ(.204برع في العلوم، وابتكر سصول الفقه، مات سنة  

ـ عباد الارزا : هاو اإلماام الحاافح الكبيار، سباو بكار عباد الارزا  ابان  11

ياري، ماوالهم، الصانعاني،  اان مان سوعياة العلام، رو  عناه همام بن ناافع الحم

، عمي فاي ارار عماره «المصن ف»سحمد وإسحا  وابن معين والذهلي، له  تاا 

 هـ(.211فتغير، مات سنة  

ـ سعيد بن منصور: هو اإلمام الحافح، سبو عثماان ساعيد بان منصاور  12

قال حرا الكرمااني: بن شعبة المروزي، مجاور مكة، سثنى عليه اإلمام سحمد، و

سملى علينا نحواً من عشرة االف حدي  من حفعاه، رو  عناه مسالم وسباو داود، 

 هـ(.227، مات سنة  «السنن»واررون، له  تاا 

ـ ابن المديني: اإلمام سبو الحسان علاي بان عباد هللا بان جعفار الساعدي  13

و داود المديني، إمام الجارح والتعاديل، وحاافح العصار، رو  عناه البتااري وسبا

 هـ(.234، مات سنة  «العلل»ورلق، له  تاا 

ـ اباان سبااي شاايبة: اإلمااام سبااو بكاار عبااد هللا باان محمااد باان إبااراهيم،  14

المعروف بابن سبي شيبة، الحافح المتقن، رو  عنه سبو زرعة والبتاري ومسالم 

 هـ(.235، مات سنة  «المصن ف»وسبو داود واررون، له  تاا 

ام الحاافح الكبيار سباو يعقاوا إساحا  بان إباراهيم ـ ابان راهوياه: اإلما 15

التميمي الحنعلي المروزي، المعروف بابن راهويه  وهي لفعاة فارساية مر باة 

ماان  لمتااين:  راه( ومعناهااا: الطريااق، و ويااه( ومعناهااا: ُوجااد، وذلااك ألن سباااه 
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صاحب اللقب ولد في طريق مكة[ عرف بالحفح واإلتقان والسالمة مان الغلاط ـ 

 هـ(.238، مات سنة  «المسند»ل عنه سبو حاتم ـ، له  ما قا

ـ الاادارمي: اإلمااام الحااافح سبااو محمااد عبااد هللا باان عبااد الاارحمن اباان  16

الفضاال الاادارمي ـ نساابة إلااى دارم باان مالااك ماان تماايم ـ التميمااي، الساامرقندي، 

موصاااوف بالثقاااة والزهاااد والاااورع، حاااد  عناااه مسااالم وسباااو داود والترماااذي 

وفااي هااذه « المسااند»وبعضااهم يسااميه « الساانن»، لااه  تاااا والنسااائي، واراارون

، مات سنة   ز  وُّ  هـ(.255التسمية تسجس

ـ الذُّه لي: حافح نيسابور، سبو عبد هللا محمد بن يحياى الاذهلي، انتهاث  17

إليه مشيتة العلام بتراساان، اشاتهر بتأليفاه وجمعاه لحادي  ابان شاهاا الزهاري 

 هـ(.258، مات سنة  «هرياتالز»وعلله، ويسميه الحافح ابن حجر: 

ـ سبااو ُزرعااة: الحااافح المحااد  الكبياار، عبيااد هللا باان عبااد الكااريم سبااو  18

زرعة الرازي القرشي موالهم، سحد األعالم، وسحد سئمة الجرح والتعاديل، رو  

عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، واررون،  ان من سفراد الادهر حفعااً 

، واراؤه فاي الرجاال «مساند الشااميين»عمالً، لاه  تااا وذ اًء وديناً وإرالصاً و

 هـ(.264مبثوثة في  تب ابن سبي حاتم اآلتية بعدُ، مات سنة  

ـ سبااو حاااتم: هااو اإلمااام الحااافح الكبياار الجااوال، سبااو حاااتم محمااد باان  19

إدريف بن المنذر الحنعلي الرازي، من سئمة الجرح والتعديل، الاذين برعاوا فاي 

، «الزهاد»ن سقران البتاري ومسلم، طبع له شايء مان  تااا صناعة الحدي ، م

ِّ صفحة من صفحات مصنفات ابنه  اـ ، «الجارح والتعاديل»وال تكاد تنعر في سيم

 هـ(.277إال وتجد له رسياً سو رواية، مات سنة  « المراسيل»، سو «العلل»سو 

ـ ابان سباي ريثماة: هاو اإلماام الحاافح الحجاة، سباو بكار سحماد بان سباي  20

ثمة ـ زهير ـ بن حرا النسائي ثم البغدادي، سرذ علم الحدي  عن اإلمام سحمد ري

 هـ(.279، مات سنة  «التاريخ الكبير»وابن معين، له 

ـ ابان سباي الاادنيا: هاو المحاد  العاالم الصاادو ، سباو بكار عباد هللا باان  21

محمااد باان عبيااد باان ساافيان باان سبااي الاادنيا القرشااي األمااوي، مااوالهم، البغاادادي، 

احب التصانيف الكثيرة في الزهد والرقائق، رو  عناه ابان ماجاه، والحاار  ص

 هـ(.281بن سبي سسامة، وابن سبي حاتم الرازي، ورلق  ثير، مات سنة  

ـ الحار  بن سبي سسامة: هاو اإلماام الحاافح، سباو محماد الحاار  ابان  22

وقال الدارقطني: سبي سسامة التميمي البغدادي، وث قه إبراهيم الحربي، وسبو حاتم، 

المطالااب العاليااة فااي زوائااد المسااانيد »وزوائااده ضاامن « المسااند»صاادو ل لااه 

 هـ(.282البن حجر، مات يوم عرفة سنة  « الثمانية
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ـ البزار: هو اإلمام الحافح العالمة، سبو بكر سحمد بان عمارو بان عباد  23

، ماات «دالمسان»التالق البصري، المعروف بـ  البزار( سحاد األعاالم، لاه  تااا 

 هـ(.292سنة  

ـ ابن الجارود: هو اإلمام الحافح الناقد سبو محمد عبد هللا بان علاي بان  24

، ماات سانة «المنتقاى فاي األحكاام»الجارود النيسابوري، جااور بمكاة، صااحب 

 هـ(.307 

ـ سبو يعلى: هو محاد  الجزيارة الحاافح سباو يعلاى سحماد بان علاي بان  25

ى عليه العلماء بالعلم والتقو ، ووصافه ابان  ثيار المثنى التميمي، الموصلي، سثن

ماات سانة « المساند الكبيار»في مواضع مان تفسايره باالحفح واإلتقاان، لاه  تااا 

 هـ(.307 

ـ ابااان رزيماااة: هاااو الحاااافح الكبيااار محماااد بااان إساااحا  بااان رزيماااة  26

النيسابوري سحد األعالم، انتهث إلياه اإلماماة والحفاح فاي عصاره بتراساان، لاه 

 (.311، مات سنة  «لصحيحا» تاا 

ـ سبو عوانة: هو الحافح المحد ، سباو عواناة، يعقاوا بان إساحا  بان  27

إبراهيم بن يزياد، النيساابوري األصال، اإلسافرايني، مشاهور بكنيتاه، سحاد حفااظ 

الاذي ررجاه « المسند الصحيح»الدنيا،  ان زاهداً، عفيفاً، متعبداً مقلالً، صاحب 

 هـ(.316  قليلة في سوارر األبواا، مات سنة  على صحيح مسلم، وزاد سحادي

ـ الطحاوي: هو اإلماام الحاافح سباو جعفار سحماد بان محماد بان ساالمة  28

الطحاااوي الحنفااي،  ااان ثقااة ثبتاااً فقيهاااً عااامالً، صاااحب التصااانيف البديعااة، ماان 

، «شاارح مشااكل اآلثااار»و تابااه المطبااوع باساام « شاارح معاااني اآلثااار»سشااهرها 

 .هـ(321مات سنة  

ـ العقيلي: هو اإلمام الحافح سبو جعفر محمد بن عمرو بان موساى بان  29

حماد العقيلي، عداده في سهل الحجاز، ثقة جليل القادر، عاالم بالحادي ، مقادم فاي 

 هـ(.322، مات سنة  «الضعفاء»الحفح، له  تاا 

ـ ابن الس كن: هو الحافح اإلمام الحجاة سباو علاي ساعيد بان عثماان بان  30

ـ بفااتح السااين والكاااف ـ البغاادادي ثاام البصااري، ماان حفاااظ الحاادي ، لااه  الس ااكسن

 هـ(.353، مات سنة  «الصحيح المنتقى»

ـ ابن حبان: هو اإلمام الحافح سبو حاتم محمد بن حبان ـ بكسر فتشديد  31

اث مان باالد سجساتان ـ  تي ـ بضم فسكون، نسابة إلاى بُس  ـ بن سحمد بن حبان البُس 

وفقهاء الدين، وحفاظ اآلثار، من شيوره: الحافح سباو يعلاى   ان من سوعية العلم،

، واباان «المسااتدرة»الموصاالي، واباان رزيمااة، وماان تالميااذه: الحااا م صاااحب 

 هـ(.354، مات سنة  «الصحيح»منده، والدارقطني، واررون، له  تاا 
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ـ الطبرانااي: هااو اإلمااام الحجااة، مسااند الاادنيا، سبااو القاساام سااليمان باان  32

ا باان مطيار اللتمااي الطبرانااي، سثنااى علياه العلماااء بااالحفح وسااعة سحماد باان سيااو

االطااالع، ووصاافوه بالصااد ، والثقااة، واألمانااة، لااه: المعاااجم الثالثااة ـ الكبياار 

 هـ(.360واألوسط والصغير ـ، مات سنة  

ـ ابن عدي: هو اإلمام المشهور الحافح الكبير، سباو سحماد عباد هللا بان  33

 ً متقناً، لم يكن في زمانه مثله في العلل والرجال، لاه  عدي الجرجاني،  ان حافعا

قال عنه ابن  ثير:  لم يُسابق إلاى مثلاه، ولام « الكامل في ضعفاء الرجال» تاا 

 هـ(.365يُلحق في شكله(، مات سنة  

ـ اإلسماعيلي: هو اإلمام الحافح الثبث شيخ اإلسالم سبو بكر سحماد بان  34

سااماعيلي، الجرجاااني،  ااان واحااد عصااره، إبااراهيم باان إسااماعيل باان العباااس اإل

وشاايخ المحاادثين والفقهاااء، وسجلهاام فااي الرياسااة والمااروءة والسااتاء، لااه  تاااا 

 هـ(.371، مات سنة  «المستترج على صحيح البتاري»

ـ الدارقطني: هاو الحاافح الكبيار، واإلماام العاديم النعيار، سباو الحسان  35

روف بالادارقطني ـ بفاتح الاراء علي بن عمر بن سحمد بن مهاـدي البغادادي المعا

وضم القاف، نسبة إلى دار القطان، محلاة  بيارة فاي بغاداد ـ  اان فرياد عصاره، 

وإمام وقته، انتهث إليه رئاسة علم الحدي  والمعرفة بالعلال وسساماء الرجاال فاي 

 هـ(.385، مات سنة  «العلل»و« السنن»زمانه، له  تاا 

ن دسه : هو اإلمام الحافح ا 36 لجوال، سبو عبد هللا محمد بن إسحا  بن ـ ابن مس

محمد بن يحيى بن منده ـ بفتح فسكون ففتح ـ سحاد األعاالم الحفااظ المكثارين مان 

، و تااا «معرفة الصحابة»الحدي ، فريد عصره ديناً وحفعاً ورواية، له  تاا 

 هـ(.395، مات سنة  «اإليمان»

ن عباد هللا النيساابوري ـ الحا م: هو إمام المحققين سبو عبد هللا محمد ب 37

الحا م المعروف باـ  ابان البسيمِّاع( ـ بفاتح البااء وتشاديد اليااء المكساورة ـ صااحب 

، قال التطياب:   اان ثقاة، و اان صاالحاً عالمااً(، «المستدرة على الصحيحين»

 هـ(.405مات سنة  

ـ سبو نُعيم: هو الحافح المشهور، سبو نُعيم ـ بالتصغير ـ سحماد بان عباد  38

باان إسااحا  األصاابهاني، سحااد سعااالم المحاادثين، وس ااابر الحفاااظ، لااه  تاااا  هللا

، ماات «المساتترج علاى صاحيح مسالم»و« المستترج علاى صاحيح البتااري»

 هـ(.430سنة  

ـ البيهقي: هو الحافح اإلمام سبو بكر سحمد بن الحسين البيهقاي ـ نسابة  39

قهااء الشاافعية، لاه مان إلى بيهق بلدة قرا نيسابور ـ مان  باار سئماة الحادي ، وف

 هـ(.458، مات سنة  «السنن الكبر »التصانيف ما لم يسبق إليها، منها 
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ـ ابن عبد البر: هو اإلمام العالماة، حاافح المغارا، سباو عمار يوساف  40

ااري القرطبااي، لاايف ألهاال  باان عبااد هللا باان محمااد باان عبااد الباار باان عاصاام الن مس

هااة، والتبحاار فااي الفقااه والعربيااة، لااه المغاارا سحفااح منااه مااع الثقااة والاادين والنزا

 هـ(.463، مات سنة  «التمهيد» تاا 

ـ اإلشبيلي: هو الحافح العالمة الحجاة، سباو محماد عباد الحاق بان عباد  41

الرحمن األزدي اإلشبيلي، المعروف بـ  ابن التراط(،  اان فقيهااً حافعااً، عالمااً 

صاااالح والزهاااد، لاااه بالحااادي  وعللاااه، عارفااااً بالرجاااال، موصاااوفاً باااالتير وال

، والوساااطى متتصااارة مااان «الصاااغر »و« الوساااطى»و« األحكاااام الكبااار »

 هـ(.581الكبر ، وهي محذوفة األسانيد، مات سنة  

ـ ابن القطان: وهو اإلمام الحافح الناقد العالماة، سباو الحسان علاي بان  42

 اراً محمد بن عبد الملك الفارسي، مشهور بلقبه  ان معروفاً بالحفح واإلتقان، ذا

للحادي ، بصايراً بطرقاه، عارفااً برجالاه، مميازاً صاحيحه مان ساقيمه، لاه  تاااا 

هاـ(، رحمهام 628، مات سنة  «بيان الوهم واإليهام الواقعين في  تاا األحكام»

 هللا وإيانا بمنمِّه وفضله.
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 كتاب الطهارة

 باب المياه

 

يااة، الطهااارة فااي اللغااة: النعافااة والنزاهااة عاان األقااذار الحسااية والمعنو

 فاألقذار الحسية:  البول ونحوه، والمعنوية: الشرة و ل ُرلق رذيل.

ب .  وشرعاً: ارتفاع الحد  وما في معناه، وزوال التس

والحد : هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصالة ونحوها مما تشاترط 

 له الطهارة، ويدرل في هذا الوصف البول والريح وس ل لحم اإلبل، ونحو ذلك.

ا:  وما في معناه( سي: في معناى ارتفااع الحاد ،  تجدياد الوضاوءل وقولن

فهااو طهااارة، و ااذا األغسااال المساانونة،  غساال يااوم الجمعااة علااى القااول بعاادم 

 وجوبه.

وقولنا:  وزوال التب ( سي: النجاسة، والتعبير باـ زوال( سعام مان إزالاةل 

 مااا لااو ناازل ألن اإلزالااة فعاال المكلااف، والاازوال قااد يكااون فعلااه سو فعاال غياارهل 

المطاار علااى سرض نجسااة، سو علااى ثااوا نجااف فااإن ذلااك مطهاارل ألن طهااارة 

 التب  من باا التروة، فال يشترط لها فعل العبد وال قصده.

ولما  انث الطهاارة هاي مفتااح الصاالة التاي هاي عماود الادين وشارطهال 

 افتتح بها العلماء ـ من المحدثين والفقهاء ـ ماللفاتهم.

وهااو يقاع علااى القليال والكثياار، وُجماع مااع  وناه اساام  والميااه: جمااع مااء،

جاانفل للداللااة علااى ارااتالف سنواعااه،  مياااه البحااار واألنهااار واألمطااار، ومنهااا 

 الماء الطاهر، ومنها الماء النجف، فيجمع لهذا االعتبار.
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 طهورية ماء البحر

 

ُساوُل هللاِّ  1/1 : قسالس رس ةس رضي هللا عنه قسالس ي رس صالمى هللا علياه  ـ عسن  سسبِّي ُهرس

ر:  ي تستُاهُ »وسلمم، في ال بسح  الُّ مس اُؤهُ، ال حِّ اب اُن سسباي «. ُهوس الط ُهوُر مس بسعساةُ، وس اهُ األر  جس رس سسر 

. يُّ ذِّ مِّ ةس والتمِّر  يمس هُ اب ُن ُرزس حس ح  صس الل ف ُح لسهُ، وس ي بسةس، وس  شس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

رة عبااد الاارحمن باان صااتر الدوسااي، وهااذا هااو األرجااح فااي هااو سبااو هرياا

([، وهااو مشااهور بكنيتااه، التااي  ناااه بهااا سبااوه فااي الجاهليااة، سساالم عااام 3اساامه  

ريباار، والزم النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم، فكااان ماان س ثاار الصااحابة رضااي هللا 

هللا عنهم رواية للحدي ، قال له ابن عمر رضي هللا عنهما:   نثس سلزمنا لرسول 

صلمى هللا عليه وسلمم وسعلمنا بحديثه(،  ان رضي هللا عنه من سوعية العلم، ومان 

 بااار سئمااة الفتااو ، مااع الجاللااة والعبااادة والتواضااع، قااال البتاااري: رو  عنااه 

 ([.4هـ( في المدينة، رضي هللا عنه  57ثمانمائة نففو سو س ثر، توفي سنة  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

الوضااوء بماااء »باااا « الطهااارة»( فااي  تاااا 83و داود  فقااد سررجااه سباا

(، وهاالالء هام 386(، وابان ماجاه  1/50(، والنساائي  69، والترماذي  «البحر

ً ـ ابان سباي شايبة   (، 1/22(، ومالاك  1/131األربعة  ما تقدم، وسررجه ـ سيضاا

(،  لهم من طريق مالاك، عان صافوان بان 12/171(، وسحمد  1/19والشافعي  

ن سعيد بن سلمة من ال بني األزر ، عن المغيارة بان سباي باردة ـ وهاو سليم، ع

 من بني عبد الدار ـ سنه سمع سبا هريرة يقول: جاء رجل... إلخ.

والحدي  صحيح رجاله ثقات، رجال الشيتين، إال المغيرة بن سباي باردة، 

([، وقاااال سباااو داود: 5«  الثقاااات»وقاااد وثقاااه النساااائيل وذ اااره ابااان حباااان فاااي 

ف(، ورو  لااه سصااحاا الساانن هااذا الحاادي ، وإال سااعيد باان ساالمة، وقااد  معاارو

([ل ورو  6«  الثقاات»ارتلف في اسمه، ووثقه النسائيل وذ ره ابان حباان فاي 

 له سصحاا السنن هذا الحدي .

وقد صحح الحدي  سئمة هذا الشأن، قال الترماذي:  ساألث محماداً ـ يعناي 

([، 7ي  ـ فقال: هو حدي  صحيح(  البتاري ـ عن حدي  مالك ـ يعني هذا الحد

وصاححه اباان رزيمااة واباان حبااان والبغااوي والطحاااوي واباان المنااذر والتطااابي 

وابن منده والحا م والبيهقي وعبد الحق األشبيلي واررون، ذ ر هذا الحاافح فاي 

([، وقال ابن عبد البر: 8«  المغيرة بن سبي بردة»في ترجمة « تهذيب التهذيب»
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حل ألن العلماء تلقوه بالقبول له، والعمال باه، وال يتاالف  هو عندي حدي  صحي

 ([.9في جملته سحد من الفقهاء...(  

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

قوله:  هو الط هور ماؤه( الط هور: صيغة مبالغة، سي: طاهر مطهر، وهو 

ر في بفتح الطاء اسم لما يتطهر به،  الس حور بالفتح، اسم لما يُتسحر به، والضمي

قولاه:  هااو الطهاور( يعااود علاى البحاار، فاـ  هااو( مبتادس، و الطهااور( مبتادس ثااان، 

و ماؤه( ربرل سو فاعل للطهورل ألنه صيغة مبالغة ـ  ما مضاى ـ، والجملاة مان 

المبتدس والتبرل ربر المبتدس األول، وفي الجملة قصر صفة علاى موصاوف، سي: 

قيقاايل ألن الطهوريااة قصاار الطهوريااة علااى ماااء البحاارل وهااذا قصاار غياار ح

موجااودة فااي غياار ماااء البحاار، وهااو قصاار تعيااينل ألن السااائل  ااان متااردداً بااين 

 جواز الوضوء وعدمه، فعين له الرسول صلمى هللا عليه وآله وسلمم الجواز.

لُّ ميتته( هكذا بدون واو مع ثبوتها في مصانف ابان سباي شايبة،  قوله:  الحِّ

لسالال عن حكم ميتة البحر، لكن لما عرف والمصنف ذ ر سن اللفح له، ولم يرد ا

النبي صلمى هللا عليه وسلمم اشتباه األمر على السائل في ماء البحر سشفق سن يشتبه 

 عليه حكم ميتته.

لُّ ـ مان بااا ضارا ـ ضاد  ومعنى  الحل( ـ بكسر الحاء ـ مصدر حل  يسحِّ

ُرمسل سي: الحالل،  ما في رواية للدارمي   ماد وغيارهم، ([ والدارقطني وسح10حس

والمراد بـ  ميتته( ـ بفتح الميم ـ ما مات من حيوان البحر باال ذ ااة،  السامكل ال 

ما مات فيه مطلقاً، فإنه وإن صد  عليه لغة سنه ميتة بحرو فمعلوم سناه ال ياراد إال 

، إن شاء هللا «الثال  عشر»ما ذ ر، وسيأتي زيادة بيان عند الكالم على الحدي  

 تعالى.

ابااع: ارتصاار الحااافح هااذا الحاادي  فلاام يااذ ر إال الشاااهدل وإال الوجااه الر

فالحدي  له سبب، وهو سنه جاء رجل إلى رسول هللا صلمى هللا علياه وسالمم فقاال: 

 يا رسول هللا: إنا نر ب البحار، ونحمال معناا القليال مان المااء، فاإن توضاأنا باه 

هاو الطهاور مااؤه، »عطشنا سفنتوضأ به؟ فقال رسول هللا صالمى هللا علياه وسالمم: 

 « (.الحل ميتته

وإنما توقف الصحابة رضي هللا عانهم فاي التطهار بمااء البحارل ألناه مااء 

ماالح وريحاه مناتنل ومااا  اان هاذا شاأنه ال يُشاارا، فتوهماوا سن ماا ال يُشاارا ال 

يُتطهاار بااه، وإنمااا لاام يجاابهم النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم بااـ  نعاام( حينمااا قااالوا: 

لائال يصاير جاواز الوضاوء باه معتباراً بحاال الضارورةل ولايف  سفنتوضأ باه؟(، 

 اااذلك، ولااائال يُفهااام سن الجاااواز مقصاااور علاااى الوضاااوء دون غياااره مااان إزالاااة 

 األحدا  واألنجاس.
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الوجااه التااامف: الحاادي  دلياال علااى سن ماااء البحاار طهااور يرفااع الحااد  

 األصغر واأل بر، ويزيل النجاسةل ألنه ماء طاهر با و على رلقته.

جه السادس: الحدي  دليل علاى سن المفتاي إذا رس  مان حاال المساتفتي الو

سنه بحاجة إلى بيان سمر ارر غير الذي سأل عنه سنه يبينه لاه، وهاذا مان محاسان 

([، وهااو دلياال علااى الااذ اء وجااودة المالحعااة والحاارر علااى نفااع 11الفتااو   

 الناس بما يحتاجون إليه، وهللا سعلم.
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 األصل في الماء الطهارة

 

ُساوُل هللاِّ صالمى  2/2 : قساالس رس ِّ رضي هللا عنه قسالس يم يدو ال ُتد رِّ عسن  سسبي سسعِّ ـ وس

ُسااهُ شساايء  »هللا عليااه وساالمم:  اااءس طسُهااور  الس يُنسجمِّ ه «. إن  المس حس ااح  صس ااهُ الثالسثسااةُ، وس جس رس سسر 

دُ. مس  سسح 

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

، سعد بان مالاك بان سانان التادري األنصااري التزرجاي، وهو سبو سعيد

غزا مع النبي صلمى هللا عليه وسلمم اثنتي عشرة غزوة، سولها غازوة التناد  سانة 

رمف، و ان قبلهاا صاغيراً، حفاح عان النباي صالمى هللا علياه وسالمم علمااً  ثياراً، 

 هااـ(، ودفاان فااي البقيااع،74فكااان ماان علماااء األنصااار وفضااالئهم، تااوفي ساانة  

 ([.12رضي هللا عنه  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

ماا جااء فاي بئار »بااا « الطهاارة»( فاي  تااا 66فقد سررجه سباو داود  

( مان طرياق 17/190(، وسحمد  1/174(، والنسائي  66، والترمذي  «بضاعة

سبي سسامة، عن الوليد بن  ثير، عن محمد بن  عب، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن 

 ، عن سبي سعيد رضي هللا عنه سنه قيل لرسول هللا صالمى هللا علياه رافع بن ردي

ايسُ  ولحاوم الكاالا  وسلمم:  سنتوضأ من بئرِّ بُضاعة ـ وهاي بئار يُطارح فيهاا الحِّ

« المااء طهاور ال ينجساه شايء»والن تسُن ـ؟ فقال رسول هللا صلمى هللا عليه وسالمم: 

.) 

، وعبيد هللا بن عبد هللا والحدي  صحيح بطرقه وشواهده عند سحمد وغيره

([، 13«  الثقاات»بن رافع، قال عنه ابان مناده: مجهاول، وذ اره ابان حباان فاي 

مستور، وبقياة رجالاه ثقاات رجاال الشايتين، وسباو «: التقريب»وقال الحافح في 

سسامة: هو حماد بن سسامة، والوليد بن  ثير: هو المتزوماي، ومحماد بان  عاب: 

 هو القرظي.

([، 14وصاححه سحماد( نقلاه المازي عان اإلماام سحماد  وقول المصنف:  

([، 15وزاد الحافح سنه صححه ـ سيضاً ـ يحيى بن سعيد، وسباو محماد بان حازم  

دس سبو سسامة هذا الحدي ، فلم يرو سحد حدي  سبي ساعيد فاي  و  قال الترمذي:  قد جس

ن بئر بضاعة سحسن مما رو  سبو سسامة، وقد ُروي هذا الحدي  من غير وجه ع

([، وعليه فالحدي  صحيح، وال يضر إعالله بجهالة سحد رواته، 16سبي سعيد(  

 لما تقدم.

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:
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قوله:  سنتوضأ( بالنون، وقد رجاح الناووي سناه بالتااء، وقاال عان الرواياة 

بالنون:  إنها غلط فاحشل ألناه جااء التصاريح بأناه صالمى هللا علياه وسالمم توضاأ 

المنهااااال العاااااذا »([، لكااااان نقااااال صااااااحب 17طااااار   ثيااااارة(   منهاااااا مااااان

([ سن العراقااي رد علااى النااووي مااا قالااهل وعليااه فالحاادي  وارد 18«  المااورود

 باللفعين.

قوله:  بئر بُضاعة( بضم الباء، ويجوز  سرها، و الحي ( بكسار الحااء 

 وفتح الياء، التر  التي يُمسح بها دم الحي .

بة رضاااي هللا عااانهم وهااام سطهااار النااااس وال ينبغاااي سن يعااان سنم الصاااحا

وسنزههم سنهم  انوا يفعلون ذلك عمداً مع عزة الماء في بالدهام، وإنماا  اان ذلاك 

ألن هذه البئر  اناث فاي األرض المنتفضاة، و اناث السايول تحمال األقاذار مان 

الطاار  وتلقيهااا فيهااا، وقياال:  انااث الااريح تلقااي ذلااك، ويجااوز سن الساايل والااريح 

 ([ وغيره.19سفاده التطابي   تلقيان جميعاً،

قولااه:  الماااء طهااور( سل: لالسااتغرا  علااى األظهاارل سي:  اال ماااء فهااو 

 طهور.

قوله:  ال ينجسه شيء( نكرة في سيا  النفي، فتعم  ل شيء، وظاهره سن 

الماء ال ينجف بوقوع شيء فيه سواء س ان قلايالً سم  ثياراً ولاو تغيارت سوصاافه، 

ل النااووي:  واعلاام سن حاادي  بئاار بضاااعة عااام لكنااه لاام يبااق علااى عمومااه، قااا

متصور، ُر،  منه المتغير بنجاسة، فإنه نجف لإلجماع، ور، منه ـ سيضااً 

ـ ماا دون قلتاين إذا القتاه نجاساة، فاالمراد المااء الكثيار الاذي لام تغياره نجاساة ال 

 ([.20ينجسه شيء، وهذه  انث صفة بئر بضاعة، وهللا سعلم(  

لحدي  من جوامع الكلمل ألنه دل على سن الماء طهاور الوجه الرابع: هذا ا

ال ينجسه شيء،  ماء البحار واألنهار واآلباار واألمطاار، وهاذا هاو األصال فاي 

الماااء سنااه طهااور حتااى تعلاام نجاسااته،  مااا ساايأتي ـ إن شاااء هللا ـ قااال تعااالى: 

ااًء طسُهاوًرا{{  الفرقاان:  اءِّ مس نس الس امس ل نسا مِّ سسن زس ل نساا  [ ، وقاال48}}وس سسن زس تعاالى: }}وس

ُرونس *{{  لسااى ذسهسااااو بِّااهِّ لسقسااادِّ إِّن ااا عس ضِّ وس ن اهُ فِّااي األسر  ااكس سس  اااًء بِّقساادسرو فسأ اءِّ مس اانس الس اامس مِّ

، « هاو الطهاور مااؤه»[ ، وقال صلمى هللا عليه وسلمم فاي البحار: 18 المالمنون: 

 وتقدم، وهللا تعالى سعلم.
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 حكم الماء إذا القته نجاسة

 

ُسوُل هللاِّ صلمى هللا  3/3 : قسالس رس ِّ رضي هللا عنه قسالس لِّيم ةس ال بساهِّ امس ـ عسن  سسبي سُمس

نِّاهِّ »عليه وسلمم:  لسو  ، وس اهِّ طسع مِّ هِّ وس يحِّ ا غسلسبس عسلسى رِّ ء ، إال  مس ُسهُ شسي  اءس الس يُنسجمِّ «. إن  المس

. اتِّمو ع فسهُ سسبُو حس ضس ه، وس اجس هُ اب ُن مس جس رس  سر 

ل بس  4/4 ِّ: ـ ولِّ قاايم نُااهُل »ي هس يُحااهُ، سسو  طسع ُمااهُ، سسو  لسو  اااهر  إال  إن  تسغسي اارس رِّ اااُء طس المس

دُُ  فِّيهِّ  اسسةو تسح   «.بِّنسجس

 الكالم عليهما من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهااو سبااو سمامااةل ُصاادسيُّ ـ بضاام الصاااد وفااتح الاادال ثاام ياااء مشااددة ـ اباان 

نيتااه، سااكن الشااام، ومااات بهااا ساانة إحااد  وثمااانين، عجااالن الباااهلي، مشااهور بك

 ([.21وقيل: سنة سث وثمانين، رضي هللا عنه  

 الوجه الثاني: في تتريجهما:

بااااا « الطهاااارة»( فاااي  تااااا 521هاااذا الحااادي  سررجاااه ابااان ماجاااه  

( مااان 8/123«  الكبيااار»(، والطبراناااي فاااي 1/28، والااادارقطني  «الحيااااض»

اوية بان صاالح، عان راشاد بان ساعد، عان سباي طريق رشدين بن سعد، حدثنا مع

 سمامة رضي هللا عنه مرفوعاً.

والحدي  ضعيف، لضعف رشدين، فقد ضاعفه اإلماام سحماد وسباو زرعاة. 

([، وقد 22«  متروة الحدي »، وقال النسائي: «منكر الحدي »وقال سبو حاتم: 

، عان ارتلف عليه في إسناده، قاال الادارقطني:  لام يرفعاه غيار رشادين بان ساعد

([( يعناي: سناه 23معاوية بن صالح، وليف باالقوي، والصاواا فاي قاول راشاد  

مرسل، فقد رواه األحور بان حكايم، عان راشاد بان ساعد، عان النباي صالمى هللا 

([، وقاال 24عليه وسالمم مرساالً، وقاال الشاافعي:  ال يُثباث سهال الحادي  مثلاه(  

البوصايري:  هاذا إساناد ([، وقاال 25النووي:  اتفق المحدثون علاى تضاعيفه(  

 ([.26ضعيف(  

«: العلال»وقول المصنف:  وضعفه سبو حاتم( هذا التضعيف نقله ابنه في 

 فقال: قال سبي: يوصله رشدين بن سعد، يقول: عن سباي سماماة عان النباي صالمى 

 ([.27هللا عليه وسلمم، ورشدين ليف بقوي، والصحيح مرسل(  

اباع، والعااهر سن الحاافح سورد رواياة قوله:  وللبيهقي...( هذا الحدي  الر

البيهقااي لتفساااير حااارف العطااف فاااي حااادي  ابااان ماجااه، وسن الماااراد سحاااد هاااذه 

األوصااااف، فتكاااون الاااواو بمعناااى  سو(، وهاااذه الرواياااة جااااءت عناااد البيهقاااي 
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( من حدي  سبي سمامة مان طرياق ارار، فياه عطياة بان بقياة بان الولياد، 1/259 

ويُغرا، والوليد مادلف، وقاد عانعنل ولاذا وعطية يروي عن سبيه، وهو يتطىء 

 قال البيهقي:  والحدي  غير قوي(.

الوجااه الثالاا : اعلاام سن سصاال حاادي  سبااي سمامااة صااحيح ـ  مااا تقاادم فااي 

حدي  سباي ساعيد رضاي هللا عناه ـ والتضاعيف الماذ ور متجاه إلاى هاذه الزياادة 

فيكون المعول على وهي االستثناء:  إال ما غلب..( وقد ذ ره الحافح لِّيُعلم حاله، 

نجاسة الماء إذا تغير لونه سو طعمه سو ريحه هو اإلجماع، الذي نقله غير واحاد، 

فقد نقله الشافعي ـ فاي اراتالف الحادي  ـ، حيا  قاال:  إناه قاول العاماة ال سعلام 

بينهم ارتالفاً( وضعف الحدي   ما تقدم، وقال ابان المناذر:  سجماع العلمااء علاى 

ثير إذا وقعث فيه نجاسة فغيرت له طعماً سو لوناً سو ريحاً فهو سن الماء القليل والك

([ وغيرهماا، رحام 30([، وابان هبيارة  29([، و اذا نقلاه البيهقاي  28نجف(  

 هللا الجميع.

الوجه الرابع: سننا إذا جمعناا حادي  سباي سماماة الاذي عضاده اإلجمااع ماع 

استفدنا سن الماء « ءالماء طهور ال ينجسه شي»حدي  سبي سعيد رضي هللا عنه: 

قساامان ال ثالاا  لهمااا، إمااا طهااور وإمااا نجااف، وهااذا هااو الصااواا الااذي عليااه 

المحققون، ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية، والشيخ محمد بن عبد الوهاا، والشيخ 

([، والشايخ عباد العزياز 31عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ محمد بان إباراهيم  

ر هو الماء البااقي علاى رلقتاه حقيقاة سو حكمااًل بن باز، رحم هللا الجميع، فالطهو

فالباقي على رلقته حقيقة  ماء البئر وماء البحر ونحو ذلاك، والبااقي علاى رلقتاه 

حكماً هو الذي تغير بشيء ال يسلبه الطهورية،  أن يتغير بما يشاق صاون المااء 

اء عنه،  ور  الشجر والتراا ونحوهماا مماا تلقياه الريااح سو السايول مان األشاي

الطاهرةل فهذا طهور ما دام اسم الماء باقياً، فاإن تغيار بشايء يترجاه عان  وناه 

ماء ويعطيه اسماً ارر،  اللبن والمر  والتمر ونحوها لم يكن طهوراًل ألنه لايف 

 بماء.

والاانجف: هااو مااا تغياار بنجاسااة ـ  مااا تقاادم ـ سااواء س ااان التغياار  ثيااراً سم 

ممازجة، فإن سصابته نجاساة ولام تغيار سحاد قليالً، وسواء س ان بممازجة سم بغير 

 سوصافه فهو طهورل لعدم الدليل الدال على نجاسته، وهللا سعلم.
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 بيان قدر الماء الذي ينجس والذي ال ينجس

 

ُساوُل هللاِّ صالمى  5/5 : قساالس رس ارس رضاي هللا عنهماا قساالس ب دِّ هللاِّ ب نِّ ُعمس ـ عسن  عس

اءُ »هللا عليه وسلمم:  بسا س  إذسا  انس المس الِّ ال تس مِّ : « قُل تسي نِّ لسام  يسح  ف  »وفِّاي لسف احو «. لسام  يسان جس

. ب انس اب ُن حِّ ا ُم سوس ةس والحس ي مس هُ اب ُن ُرزس حس ح  صس بسعسةُ، وس هُ األر  جس رس  سسر 

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

لقرشااي وهااو سبااو عبااد الاارحمن، عبااد هللا باان عماار باان التطاااا باان نفياال ا

العادوي، الماادني، الفقيااه، سحااد األعااالم فااي العلام والعماال، سساالم صااغيراً مااع سبيااه 

عمر رضاي هللا عناه، وسول مشااهده التناد ل ألناه  اان قبلهاا صاغيراً،  اان مان 

سوعية العلم، قال مالك: بقي ابن عمر بعد النبي صلمى هللا عليه وسالمم ساتين سانة، 

العلم، و ان شديد التحري واالحتياط في فتواه يقدم عليه وفود الناسل يعني لتلقي 

و ال ماا يفعلاه بنفسااه، لاه عناياة بتتبااع آثاار النباي صاالمى هللا علياه وسالمم وسمثالااه، 

 ([.32توفي في مكة سنة ثال  وسبعين، رضي هللا عنه  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

مااا ياانجف »باااا « الطهااارة»( فااي  تاااا 63سررجااه األربعااة: سبااو داود  

( مان طرياق 517(، وابن ماجه  1/75/46(، والنسائي  67، والترمذي  «اءالم

سبي سسامة حماد بن سسامة، عن الوليد بن  ثير، عن محمد بن جعفار بان الزبيار، 

عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر، عن سبيه، قال: سائل رساول هللا صالمى هللا علياه 

إذا  اان المااء قلتاين لام »ال: وسلمم عن الماء وماا ينوباه مان الادواا والساباع، فقا

، وسررجوه من طريق سبي سسامة، عن الوليد بن  ثير، عن محمد « يحمل التب 

بن عباد بن جعفر، عن عبد هللا بان عباد هللا بان عمار، عان سبياه مرفوعااً، ورواه 

الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد هللا ـ بالتصغير ـ بان عباد هللا بان 

( وغيره، و ذا رواه محماد بان عبااد بان جعفار، 1/175النسائي  عمر،  ما عند 

 (.4/63عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر،  ما في صحيح ابن حبان  

وقااد ارتلااف العلماااء فااي هااذا الحاادي ل فصااححه قااوم ـ وهااو الصااواا ـ 

وضعفه اررون، وممن صاححه الشاافعي، وسحماد، وسباو عبياد القاسام بان ساال م، 

ارقطني، وابن دقياق العياد، والعالئاي فاي جازء سسل فساهُ فياه، وعباد والطحاوي، والد

(، وابن حبان 92الحق األشبيلي، وممن صححه ـ  ما ذ ر الحافح ـ ابن رزيمة  

(، قال التطابي:   فى شاهداً علاى صاحته سن نجاوم 1/132(، والحا م  1249 

م المعول في األرض من سهل الحدي  قد صححوه، وقالوا به، وهم القدوة، وعليه

 ([.33هذا الباا(  
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([، وسابب ضاعفه 35([ وابان العرباي  34وممن ضاعفه ابان عباد البار  

 عندهم اضطرابه في سنده ومتنه.

سما االضطراا في سنده فإن مداره على الوليد بن  ثير المتزومي ـ  ماا 

ـ فيرويه تاارة عان محماد بان جعفار بان « التقريب»تقدم ـ وهو صدو  ـ  ما في 

، وتارة عن محمد بن عباد بن جعفار، وتاارة عان عباد هللا بان عباد هللا بان الزبير

عمر، وتارة عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر، قالوا: فلما ارتلف فيه هل هو عن 

ا  فياه غيار محفاوظ،  اطسرس محمد بن عباد سو عن محمد بن جعفر؟ل علمنا سناه ُمض 

بكثاارة العاادد وإمااا بااالحفح وتاارجيح سحااد القااولين غياار ممكاانل ألن التاارجيح إمااا 

واإلتقان، و ل ذلك موجود في رواية الطريقين، وقد تابع الوليدس في روايته محمدُ 

بن إسحا ، عن محمد بن جعفر بان الزبيار، عان عباد هللا بان عباد هللا بان عمار، 

( 517( واباااان ماجااااه  67( والترمااااذي  64( وسبااااي داود  2/27عنااااد سحمااااد  

ابن إسحا  بالتحادي  عناد الادارقطني، فانتفاث  (، وقد صرح1/19والدارقطني  

شبهة تدليسه، ورواه حماد بن سالمة، عان عاصام بان المناذر عان عباد هللا.. عناد 

( وهذا سند رجاله ثقات،  ما قال 518( وابن ماجه  65( وسبي داود  2/3سحمد  

 ([.36البوصيري  

، وروي: « إذا بلغ الماء قلتاين»وسما االضطراا في المتن فقد روي فيه: 

، وفااي روايااة اباان عاادي «إذا  ااان الماااء قاادر قلتااين سو ثااال  لاام ينجسااه شاايء»

 «.إذا بلغ الماء سربعين قلة فإنه ال يحمل التب »والعقيلي والدارقطني: 

والجواا: سما ما قيل من اضطراا اإلسناد واالرتالف فيه فإن سهل العلام 

 سلكوا في الجواا عنه مسلكين:

([، وابان 37والثااني: مسالك الجماع، فاأبو حااتم   األول: مسلك التارجيح،

([، والتطااابي رجحااوا روايااة محمااد بان جعفاار باان الزبياار، وسبااو داود 38مناده  

 «.سننه»رجح رواية محمد بن عباد بن جعفر،  ما ن،  على ذلك في 

وسما من سلك مسلك الجمع ـ وهو الصحيح ـ فقاالوا: إن ُ االم مان الاراويين 

الصااحيحين، و ااذا الااراوي عنهمااا، وهااو الوليااد باان  ثياار، ثقااة محاات  بهمااا فااي 

فالحدي   يفما دار  ان بتبر ثقة، فيصلح االحتجاج به، والراوي الواحد إذا  ان 

ضابطاً متقناً، ورو  الحديثين على الوجهين المتتلف فيهما  ان صحيحاً، فكاان 

ن الوليد سبو سسامة مرة يحد  عن الوليد، عن محمد بن جعفر، ومرة يحد  به ع

عن محمد بن عباد، ومحمد بن جعفر بن الزبير رواه عن عبد هللا وعبيد هللا ابني 

عبد هللا بن عمر، ومحمد بن عباد رواه عن عبد هللا بان عباد هللا بان عمار، وهاذا 

 ([.39قول البيهقي والحا م، والدارقطني والعالئي والحافح ابن حجر وغيرهم  

فاح:  قلتاين سو ثالثااً(: فهاو مان رواياة وسما ما قيال مان اضاطراا متناه بل

حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر. وحماد وإن  ان ثقة إال سنه تغيار فاي ارار 
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عمره، واالرتالف منهل ألن الذين رووه عنه جماعة، وفيهم حفااظ سثباات، رووه 

باللفعين معاً ـ سعني بلفح الشكل وبدون لفح الشك ـ فادل علاى سن االراتالف مناه 

ره، لكان رواياة مان رواه بادون قولاه:  سو ثالثااً( سولاى بالصاواال ألنهاا دون غي

رواية األحفح، وألنها موافقة لرواية سبي سسامة عن الوليد بان  ثيار، وسماا رواياة 

األربعين فليسث من حدي  القلتين بشيء، على سن سبا عبيد القاسم بان ساالم ذ ار 

ال يراد به قالل هجرل ألن الناس سن هذا الحدي  بلفح األربعين إن  ان محفوظاً ف

قد  انوا يسمون الكيزان التي يُشرا فيها قالالً، يكون مبلغ الكوز منها رطلين سو 

 ([.40ثالثة سو س ثر من ذلك  

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

قولااه:  قلتااين( بضاام القاااف، تثنيااة قلااة، وهااي الجاارة الكبياارة ماان الفتااار، 

، سي: تحملل وهي قالل ويطلق عليها  الُحب( بضم ال حاءل سميث بذلك ألنها تُقسلُّ

هجر، معروفة عند الصحابة، وعناد العارا مستفيضاة، وسماا تقييادها فاي بعا  

الروايات بـ  قالل هجر( فلم يثبثل ألنه من سفراد مغيرة بان ساقالا، عان محماد 

بن إسحا ، وهو منكر الحدي ، وعامة ما يروياه ال يتاابع علياه، راالف فاي ذلاك 

ئر الثقات مان سصاحاا ابان إساحا . والماراد فاي الحادي : القلاة الكبيارةل ألن سا

التثنية دليال علاى سنهاا س بار القاالل، إذ ال فائادة فاي تقاديره بقلتاين صاغيرتين ماع 

القدرة على التقدير بواحدة  بيرة، والعااهر سن النباي صالمى هللا علياه وسالمم تارة 

الصاحابة رضاي هللا عانهم إال بماا  تحديدها توسعة علاى النااسل ألناه ال يتاطاب

يفهمون، فانتفى اإلجمال، لكان لعادم تحديادها وقاع التاالف فاي ذلاك علاى سقاوال 

او،  ال   ثيرة، لعل سقربها سن القلتين رمسمائة رطل بالبغادادي، وهاي رماف قِّارس

اس الحجااز، وعارف سن ذلاك  قِّربة مائاة رطال، ولعلهام سراذوا ذلاك ممان رس  قِّارس

جاري  فقياه الحارم المكاي وإماام الحجااز فاي عصاره:  رسياث مقدارها. قاال ابان 

قالل هجار، والقلاة تساع قاربتين سو قاربتين وشايئاً(، قاال الشاافعي:  االحتيااط سن 

( 102( لتااارات، سو  307تكاااون القلتاااان قاااربتين ونصااافاً(، وتقااادران بحاااوالي  

وهاو  ([، وهذا هو ضابط الماء الكثير، وما  اان سقال هاو المااء القليال،41 يلو  

الصحيح من سقوال سهل العلم، وهو قول الشافعي وسحمدل ألنه عمل بالن،، وسما 

العمل بالتحديد بالعن والراجح فهو ضاعيفل ألن الطهاور مان سصال الادين، فاال 

 بد  من دليل من  تاا سو سنة، وهللا المستعان.

لاام يحماال »قولااه:  لاام يحماال التباا ( ـ بفتحتااين ـ: هااو الاانجف، ومعنااى 

 سي: لم يقبل النجاسة، بل يدفعها عن نفسه فال تالثر فيه.« التب 

( وهاي عناد الحاا م بلفاح:  ف  وعان سباي « لام ينجساه شايء»قوله:  لم يسان جس

وهااو بفااتح الجاايم ماان باااا تعااب، فالماضااي « فإنااه ال ياانجف»داود فااي روايااة: 

ف( بكسر الجيم، ويجوز ضمها في المضارع، من باا قتل يقتال، فالماضاي   نسجِّ

ااف ( بفااتح الجاايم، وفائاادة إيااراد هااذه الروايااة سنهااا سصاارح فااي المقصااود ماان  نسجس
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سنه يضعف عن حمل التبا ، « ال يحمل التب »الرواية األولى، الحتمال قوله: 

تمل وقوعه فيه، بال ينجساه، وهاذا وإن  اان احتمااالً ضاعيفاً إال سن بعا   فال يسح 

ى مان فهام سن الماراد سناه العلماء ذ ره، لكن هذه الرواية مفسرة للمراد، وترد عل

 يضعف عن حمل النجاسة.

الوجه الرابع: الحدي  بمنطوقه دليل علاى سن المااء الكثيار ـ وهاو ماا بلاغ 

قلتين فأ ثر ـ إذا وقعث فيه نجاسة، فإنه ال ينجف سواء ستغير سم لام يتغيار، وهاذا 

غيرته المنطو  بهذا العموم ال يصح، لما تقدم من نقل اإلجماع على سن الماء إذا 

فس مطلقاً، سواء س ان قليالً سم  ثيراً.  النجاسة نسجِّ

ودل الحدي  بمفهومه على سن القليال وهاو ماا دون القلتاين يانجف بمجارد 

مالقااااة النجاساااة، ساااواء ستغيااار سم لااام يتغيااار، وهاااذا الحكااام هاااو المتاااالف لحكااام 

المنطااو ، لكنااه ال يالرااذ علااى عمومااهل ألنااه ال يشااترط سن يكااون حكاام المفهااوم 

الفاً للمنطو  من  ل وجه، بل تكفي المتالفة ولو في صورة واحدة من صور مت

العموم، وهذا معنى قولهم:  المفهوم ال عموم له(، وعلى هذا فال يلازم سن  ال ماا 

لم يبلغ القلتين ينجف. فما تغير فحكمه تقدم، وما  اان سقال مان القلتاين ولام يتغيار 

سنااه طهااور، « ر ال ينجسااه شاايءالماااء طهااو»فعاااهر حاادي  سبااي سااعيد المتقاادم: 

فيقدم المنطو  على هذا المفهوم، لكن ما دون القلتين يساتفاد مان حادي  القلتاين، 

فيكون محل نعر وتأمال فيحتااج إلاى عناياة، لائال يتسااهل باهل ألناه معناة التاأثر 

بالنجاسة، فما ظهرت فيه النجاساة بتغيار طعماه سو لوناه سو ريحاه تُارة، سو  اان 

ما في حدي  ولوغ الكلب اآلتي ـ إن شاء هللا ـ، وإن  اان ال يتاأثر معنة التأثر،  

 لكثرته سو لعدم ظهور النجاسة فيه ـ وإن  ان قليالً ـ فهو طهور.

وهااذا قااول اإلمااام مالااك، وسحمااد فااي سحااد قوليااه، والعاهريااة، وجمااع ماان 

السلف والتلف، وهو ارتيار شيخ اإلساالم ابان تيمياة، وابان القايمل وهاو الاراجح 

ن حي  الدليلل ألن المفهومات ال تعارض المنطوقات الصاريحةل ألن المفهاوم م

محتماال، والمنطااو  الصااريح ال يحتماال، وإلجماااع سهاال العلاام علااى سن الماااء إذا 

تغيرت سوصافه بالنجاسة فهو نجف، فبقي ما عدا ذلك تحاث العناياة  ماا مضاىل 

 ([.42وبذلك تجتمع األربار  

على سن ساالر الادواا والساباع ال يتلاو فاي  الوجه التامف: الحدي  دليل

الغالااب عاان نجاسااةل ألن المعتاااد ماان السااباع إذا وردت الماااء سن تتااوض فيااه 

 وتبول، وقد ال تتلو سعضاؤها من التلو  بأبوالها ورجيعها، وهللا سعلم.
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 حكم البول في الماء الراكد واالغتسال فيه من الجنابة

 

ةس رضي هللا 6/6 ي رس ُساوُل هللا صالمى هللا علياه ـ عسن  سسبي ُهرس : قسالس رس  عنه قسالس

ُهوس ُجنُب  »وسلمم:  اءِّ الد ائِّم وس دُُ م  فِّي المس ل  سسحس لِّم .«. الس يسغ تسسِّ هُ ُمس  جس رس  سسر 

 :ِّ يم ارِّ ل بُتس اُل »ولِّ ي، ثُام  يسغ تسسِّ ارِّ ي الس يسج  ااءِّ الاد ائِّمِّ ال اذِّ ادُُ م  فِّاي المس الس يسبُاولسن  سسحس

 «.فِّيهِّ 

: و لِّمو ن هُ »لُِّمس   «.مِّ

نسابسةِّ »وألبِّي دساُودس:  نس ال جس ل  فِّيهِّ مِّ الس يسغ تسسِّ  «.وس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

النهااي عاان »باااا « الطهااارة»( فااي  تاااا 283الحاادي  سررجااه مساالم  

ماان طريااق عباد هللا باان وهااب، سربرناي عماارو باان « االغتساال فااي الماااء الرا اد

عن بكير بن األشا ، سن سباا الساائب ماولى هشاام بان زهارة، حدثاه سناه  الحار ،

سمع سبا هريرة يقول:  قال رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم: ...( فذ ره، وتماماه: 

 فقال:  يف يعمل يا سبا هريارة؟ فقاال: يتناولاه تنااوالً(، سي: يتنااول مناه فيغتسال 

 رارجهل وال ينغمف فيه.

البول »باا « الوضوء»( في  تاا 239البتاري   واللفح الثاني: سررجه

، وهو حدي  مستقل غير األول، سررجه من طريق شعيب قاال: «في الماء الدائم

سربرنا سبو الزناد، سن عبد الرحمن بن هرمز األعارج حدثاه سناه سامع سباا هريارة 

سنااه ساامع رسااول هللا صاالمى هللا عليااه وساالمم يقااول: ... فااذ ره. وسررجااه النسااائي 

 ، وسيأتي ذ ره إن شاء هللا.«ثم يتوضأ منه»مد وغيرهما بلفح: وسح

ال يباولن سحاد م فاي المااء »( ولفعاه: 282واللفح الثالا : سررجاه مسالم  

 (.69، و ذا عند سبي داود  «الدائم الذي ال يجري ثم يغتسل منه

ال يبولن سحد م في المااء الادائم، »( ولفعه: 70واللفح الرابع: ألبي داود  

 ، وسيأتي ـ إن شاء هللا ـ الفر  بين هذه الروايات.«غتسل فيه من الجنابةوال ي

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

( ال: ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها.  قوله:  ال يغتسل 

قولاااه:  سحاااد م( التطااااا فاااي الموضاااعين لجمياااع األماااة، فيشااامل الاااذ ر 

إال فااال فاار  فااي ذلااك بااين واألنثااى، وإنمااا ستااى بصاايغة رطاااا المااذ ر تغليباااً، و

 الذ ر واألنثى.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 30       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

« الماء الدائم الاذي ال يجاري»قوله:  الماء الدائم( فسرته رواية البتاري: 

سي: الثابااث المسااتمر الااذي ال ينتقاال ماان مكانااه بالجريااان،  مياااه الباارة التااي فااي 

« ال يجاري»البساتين، والغادران التاي فاي الباراري، ونحاو ذلاك، فتكاون جملاة: 

للادائم وإيضااحاً لمعنااه، وقيال: إنهااا للتأسايف، واحتارز بهاا عان را ااد ال تفسايراً 

 يجري بعضه،  البرة ونحوها.

وقولااه:  ثاام يغتساال منااه( برفااع المضااارع، وهااو مااع فاعلااه المسااتتر رباار  

لمبتدس محذوف، والتقدير: ثم هو يغتسل فيه، والمعناى: ال يباولن فياه ماع سن ارار 

بما سيكون طهوراً له بع ادُ؟  ففاي الجملاة إشاارة سمره سن يغتسل فيه، فكيف يبول 

 إلى حكمة النهي.

وسجاز ابن مالك الجزم علاى سن  ال( ناهياة، والنصاب علاى إظهاار  سن(ل 

 ([.43وتكون  ثم( بمعنى  واو الجمع(  

وقوله:  وهو جنب( سي: ذو جنابة، وهو من وجب عليه الغسل من جمااع 

 سو إنزال مني.

ثم يغتسل »، ورواية مسلم: « ثم يغتسل فيه»اري: والفر  بين رواية البت

سن رواياة البتااري تفياد « وال يغتسل فيه من الجناباة»، ورواية سبي داود: « منه

النهي عن االغتسال باالنغماس في الماء الذي بال فياه، سي:  ياف يباول فاي مااء 

فاي وهو يحتاجه للغسل سو غيره؟  ورواية مسالم تفياد النهاي عان سن يتنااول مناه 

إناء ويغتسل رارجه، و ال منهماا تفياد ماا تفياده الرواياة األرار ، فرواياة  فياه( 

تدل على معنى االنغماس بالن،، وعلى منع التناول باالساتنباط، ورواياة  مناه( 

بعكف ذلك، وسما رواية سبي داود فتفيد النهي عن  ل واحد من البول واالغتساال 

اء الادائم وإن لام يقصاد االغتساال مناه، على االنفراد، بمعنى سنه ال يباول فاي الما

فحصل من مجموع الروايات سن الكل ممنوع، وذلك ألن البول سو االغتساال فاي 

الماء الرا د يسبب تقذيره وتوسيته على الناس ولو لام يصال إلاى تنجيساه ـ  ماا 

سياتي إن شاء هللا ـ، ومما ياليد النهي عن البول على االنفراد حدي  جابر رضي 

عااان رساااول هللا صااالمى هللا علياااه وساالمم:  سناااه نهاااى سن يباااال فاااي المااااء  هللا عنااه

 ([.44الرا د(  

الوجه الثال : في الحدي  دليل على النهي عان االغتساال مان الجناباة فاي 

الماء الدائم، ألن ذلك يلو  الماء بأوساخ وسقذار الجنابة، وسما اغتسال الجنب من 

بيده بعد غسلها فإنه غير دارل في هذا النهي، الماء الدائم بأن يتناول منه بإناء سو 

 ما تقدم عن سبي هريرة رضي هللا عناه، ومفهوماه جاواز االغتساال مان الجناباة 

 في الماء الجاري.

الوجه الرابع: في الحدي  دليل على النهي عن البول في الماء الادائمل ألن 

ضار  ال مان ذلك يقتضي تلوثاه بالنجاساة واألماراض التاي قاد يحملهاا الباول، فت
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استعمل هذا الماء، بل ربما استعمله هذا البائل نفسه، وال فر  في ذلك بين البول 

في المااء نفساه سو الباول فاي إنااء ثام صابه فاي المااء، و اذا إذا باال بقارا المااء 

 بحي  يجري البول إليه، فكل ذلك مذموم قبيح منهي عنه.

يجاري ماع المااء  ومفهومه جواز البول في الماء الاذي يجاريل ألن الباول

وال يستقر، لكن إن  ان في سسفل الماء سحاد يساتعمله فاال يباولن فياهل ألناه يقاذره 

 عليه.

الوجه التامف: ظاهر الحدي  سنه ال فر  بين سن يكون المااء الادائم قلايالً 

سو  ثيراً، وال وجه للتفصيل، بأنه إن  ان  ثياراً فاالنهي للكراهاة، وإن  اان قلايالً 

،  ما هو سحد األقوال في المسألةل ألن الحدي  لم يفصل، صاحيح فالنهي للتحريم

سن النهي في القليل آ دل ألنه سسارع تلوثااً وتغياراً، لكان القاول بأناه للكراهياة فاي 

ادُّ ماا ساده النباي  الكثير قد يالدي إلى تساهل النااس فاي هاذه األماور، والواجاب سس

ى ماا حمااه، وهاذه سماور م مس قاصادها ظااهرة ومصاالحها صلمى هللا عليه وسلمم وحِّ

بينة، فيالرذ النهي على ظاهره، وهو التحاريم ولاو  اان المااء  ثياراً، فاإن جمياع 

الرواياات لام تحاادد مقاداره، وإنمااا وصافته بأنااه دائام، سمااا المااء الكثياار جاداً وهااو 

المستبحر الذي ال يمكن سن يتأثر بالبول سو يتلو  باالغتسال،  ماء البحر فهو ال 

 ([، وهللا سعلم.45ي باالتفا ، على ما ذ ره ابن دقيق العيد  يدرل في النه

الوجااه السااادس: العاااهر سن تقييااد الغساال بأنااه ماان الجنابااة راارج متاارج 

الغالب، فال يفهم منه جواز االغتسال في غير الجنابة،  إزالة األوساخ ـ ماثالً ـل 

ذلاك ـ لكاون  ألنه إذا نُهي عن االغتسال فياه مان الجناباة ماع حاجاة اإلنساان إلاى

الغسل من الجنابة هو الغالاب ـ فغياره مان األغساال مان بااا سولاى، وألن تلوثاه 

 باالغتسال من األوساخ سشد من تلوثه باغتسال الجنابة.

الوجه السابع: سما حكم الماء المذ ور فالصواا سنه ال يانجف إال إذا تغيار 

عن ذلك تنجيف المااءل  بالنجاسة بالبول فيه سو االغتسال فيه، وال يلزم من النهي

ألنه صلمى هللا عليه وسالمم إنماا نهاى عان الباول ثام االغتساال، ولام يقال: إن المااء 

ياانجف، فهااو نهااي عاان الفعاال ولاام يتعاارض للماااء، ومثاال ذلااك لااو قااام ماان النااوم 

وغمف يده في اإلناء قبل سن يغسلها ثالثاً فإناه ال يانجف، سراذاً باألصال المتقادم: 

 وإن  ان يأثم من سجل متالفة النهي.« ه شيءالماء طهور ال ينجس»

الوجه الثامن: يلحق بالبول ما في معناه،  التغوط بل هو سقبح، و ذا سائر 

المستقذرات لوجود العلة، وهي تلوي  الماء وتقذيره على الناس، قال ابن قداماة: 

 ([.46 وس ثر سهل العلم ال يفرقون بين البول وغيره من النجاسات(  

اسع: حكم الوضوء في المااء الرا اد الاذي باال فياه حكام الغسال، الوجه الت

ال يباولن سحاد م »وقد ورد ذلك في حدي  سباي هريارة رضاي هللا عناه مرفوعااً: 
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([ ، وألن الغسال والوضاوء مساتويان فاي 47«  في المااء الادائم ثام يتوضاأ مناه

 المعنى المقتضي للنهي، وهللا سعلم.
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 دهما بفضل اآلخرنهي الرجل والمرأة أن يغتسل أح

 

ُساوُل هللاِّ  7/7 : نسهاى رس بس الن بِّي  صالمى هللا علياه وسالمم قساالس ُجلو صسحِّ ـ عسن  رس

سسةِّ، »صلمى هللا عليه وسلمم:  ار  لِّ المس ُجُل بِّفسض  ، سسوِّ الر  ُجلِّ لِّ الر  سسةُ بِّفسض  ر  لس المس سسن  تسغ تسسِّ

 ً يعا مِّ فا جس ل يسغ ترِّ هُ سسبُو دساُودس،«. وس جس رس . سسر  يح  حِّ نسادُهُ صس إس  ، وس  والن سسائِّيُّ

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهااو ال يُعاارف، وقااد جاااء فااي ساانن سبااي داود:  عاان رجاال صااحب النبااي 

صلمى هللا عليه وسلمم سربع سنين،  ما صحبه سباو هريارة رضاي هللا عناه(، وهاذا 

تامة، وإبهام الصحابي ال يضرل ألن يدل على تثبث الراوي، ومعرفته له معرفة 

 الصحابة رضي هللا عنهم  لهم عدول.

 الوجه الثاني: في تتريجه:

النهاي عان الوضاوء »بااا « الطهاارة»( فاي  تااا 81سررجه سباو داود  

( ماان طريااق داود باان عبااد هللا األودي، عاان 1/130، والنسااائي  «بفضاال الماارسة

 عن حميد بان عباد الارحمن، قاال: حميد الحميري، عن رجل...، وعند النسائي: 

 صحبث رجالً صحب النبي صلمى هللا عليه وسلمم...(.

 رجالااه «: فااتح الباااري»وهااذا سااند صااحيح،  مااا قااال الحااافح، وقااال فااي 

ثقات، ولم سقف لمن سعله على حجة قوية، ودعو  البيهقي سنه في معنى المرسل 

بأنه لقيه، ودعو  ابن مردودةل ألن إبهام الصحابي ال يضر، وقد صرح التابعي 

حزم سن داود ـ راويه عن حميد بن عباد الارحمن ـ هاو ابان يزياد األودي ـ وهاو 

ضعيف ـ مردودة، فإنه ابن عبد هللا األودي وهو ثقة، وقد صارح باسام سبياه، سباو 

([، قال ابن القطان:  وقد  تاب الحميادي مان العارا  إلاى ابان 48داود وغيره(  

 ، ويبااين لااه حااال هااذا الرجاال بالثقااة، فااال سدري حاازم يتبااره بصااحة هااذا الحاادي

 ([.49سسرجع عن قوله ذلك سم ال؟(  

 

الوجه الثال : الحدي  دليال علاى نهاي المارسة عان االغتساال بالمااء الاذي 

بقي من ُغسل الرجال، ونهاي الرجال عان االغتساال بالمااء الاذي بقاي مان ُغسال 

، وهذا النهي معارض بما هاو المرسة، وجواز اغتسالهما من إناء واحد غرفاً باليد

سقو  منه وس ثر طرقاً، وهي تدل على الجواز فالعمل عليهاا، سو يقاال: إن النهاي 

محمول على التنزيه جمعاً بين األدلة،  ما سيأتي ـ إن شااء هللا ـ فاي حادي  ابان 

عباس رضي هللا عنهماا وماا بعاده، وهاذا عناد وجاود مااء ارار يغتسال فياه غيار 

ذا دعاث الحاجاة إلاى فضال المارسة فإنهاا تازول الكراهاةل ألن فضل المرسة، سماا إ
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الغسل واجب، والوضوء واجب، فال  راهة مع الواجب عناد الحاجاة إلاى المااء، 

 فإذا وجدت مياه  ثيرة فاألولى سن ال يغتسل بفضلها وال تغتسل بفضله.

والوضوء بفضل المرسة سشد، لحادي  الحكام بان عمارو الغفااري سن النباي 

 ([، وهللا سعلم.50 عليه وسلمم نهى سن يتوضأ الرجل بفضل المرسة  صلمى هللا
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 جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة

 

ب ااسو رضاي هللا عنهماال سسن  الن بِّاي  صالمى هللا علياه وساالمم  8/8 ـ عسان اب انِّ عس

لِّم . هُ ُمس  جس رس ي ُمونسةس رضي هللا عنها. سسر  لِّ مس ُل بِّفسض    سانس يسغ تسسِّ

ِّ صلمى هللا علياه وسالمم ـ وأل 9/9 اجِّ الن بِّيم وس ز 
تسسسلس بسع ُ  سس : اغ  ااِّ السُّنسنِّ حس ص 

 : ااا، فسقسالسااث  لااه: إنمِّااي  ن ااُث ُجنُباااً، فسقسااالس ن هس االس مِّ اااءس ليسغ تسسِّ ، فسجس ف نسااةو إن  الماااءس الس »فااي جس

نِّبُ  ةس.«. يُج  ي مس ي، واب ُن ُرزس ذِّ مِّ ه التمِّر  حس ح  صس  وس

 وه:الكالم عليهما من وج

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهو سبو العباس، عبد هللا بان عبااس بان عباد المطلاب الهاشامي القرشاي، 

حباار األمااة وفقيههااا وترجمااان القااران، ولااد قباال الهجاارة بااثال  ساانين، دعااا لااه 

« اللهاام فقهااه فااي الاادين وعلمااه التأوياال»الرسااول صاالمى هللا عليااه وساالمم بقولااه: 

 ثيااراً، تااوفي رسااول هللا صاالمى هللا عليااه وساالمم وقااد ناااهز ([، فااأدرة علماااً 51  

االحتالم، ومات في الطائف سنة ثمان وساتين، وصالى علياه محماد بان الحنفياة، 

 ([.52وقال:  اليوم مات ربانيُّ هذه األمة( رضي هللا عنه  

 الوجه الثاني: في تتريجهما:

طريق ابان ( من 323«  الحي »سما األول فقد سررجه مسلم في سحادي  

اُر علاى باالي  طِّ جري  قال:  سربرني عمرو بن دينار قال: س بر علمي، والاذي يست 

سن سبا الشعثاء سربرني، سن ابن عباس سربره، سن رسول هللا صلمى هللا عليه وسالمم 

  ان يغتسل بفضل ميمونة(.

وقد سعلاه قاومل لهاذا التاردد مان عمارو بان ديناارل ألناه شاك فاي اإلساناد، 

 ك بالحدي .فيسقط التمس

 والصحيح سن هذا غير مالثر ألمرين:

األول: سن هذا غالب ظان، ال شاك، وسرباار اآلحااد إنماا تفياد غلباة العان، 

غير سن العن على مراتب في القوة والضعف، ومثل هذه الصيغة ال تترجه عن 

 ونه معلوماً وإن  انث تشعر بأنه ليف حافعاً له  ما ينبغي، ولهذا ذ ره الحاافح 

 ، ولم يشر إلى ذلك.«بلوغال»في 

الثاني: سن حدي  ابن عباس قد سررجه سصحاا السانن،  ماا ذ ار الحاافح 

من طريق ارر ـ  ما سيأتي ـ ومعناه هو معنى حدي  عمرو بن دينار، وليف فيه 

 ([.53شيء من ذلك التردد، وهللا سعلم  
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ائي (، والنسا65(، والترمذي  68سما الحدي  الثاني فقد سررجه سبو داود  

( ماان 1/159(، والحااا م  1/57(، واباان رزيمااة  370(، واباان ماجااه  1/173 

طريق سماة بن حرا، عن عكرمة، عان ابان عبااس رضاي هللا عنهماا قاال:... 

 فذ ره.

ةس، فكاان يقبال  رس سرس وقد سعله قوم بساماة بان حارا، وهاو صادو  اراتلط باأ

( ـ، 1/159الحا م  التلقين، وسجاا الحافح بأنه رواه عن سماة شعبة ـ  ما عند 

تهاااذيب »([، وقاااال فاااي 54وهاااو ال يحمااال عااان مشاااايته إال صاااحيحس حاااديثهم  

 وماان ساامع منااه ـ سي سااماة ـ قااديماً مثاال شااعبة وساافيان الثااوري، «: التهااذيب

([، ولااذا قااال الترمااذي:  هااذا حاادي  حساان 55فحااديثهم عنااه صااحيح مسااتقيم(  

ولم يترجاه، وال يحفاح صحيح(، وقال الحا م:  هذا حدي  صحيح في الطهارة، 

 له علة(، ووافقه الذهبي.

 الوجه الثال : في شرح سلفاظهما:

قوله:  بفضل ميمونة( هي ميموناة بناث الحاار  الهاللياة، تزوجهاا النباي 

( ـ  فس صلمى هللا عليه وسلمم سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية، وبنى بها فاي  سسارِّ

ام بان عباد  موضع بينه وبين التنعيم ثالثة سميال ـ وذلك بعد موت زوجهاا سباي ُره 

العُااز  ، وهااي اراار ماان تزوجهااا النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم، وقااد سثنااث عليهااا 

([، 56عائشة رضي هللا عنها بقولها:  إنها  انث من ستقانا هلل وسوصلنا للارحم(  

فس سنة إحد  ورمسين على سرجح األقوال، رضي هللا عنها.  توفيث بِّسسرِّ

جنباً( تقدم سن الجنب: من سصابته جنابة بجماع سو إنزال،  قوله:  إني  نث

وهو لفح يطلق على الاذ ر واألنثاى، والمفارد والمثناى والجماع بلفاح واحاد علاى 

 األفصح، وتثنيته لغة.

نساُب  نسابس يسج  قوله:  إن الماء ال يجنب( يجوز في ضبطها فتح الناون، مان جس

جعلتاه مان الثالثاي، ويجاوز ضام من باا فرح، سو ضمها من باا  سُرمس، هاذا إن 

الياء من الرباعي، يقال: سجنب الرجل: إذا سصاابته جناباة، والمعناى: سن المااء ال 

، قااال السااندي: « فااإن الماااء ال ينجسااه شاايء»تصاايبه الجنابااة، وروايااة النسااائي: 

ف ُق تلك الرواية.. سي: إذا استعمل مناه جناب سو محاد  فاال يصاير البقياة   وهي وِّ

 ([.57ة المستعمل سو حدثه(  نجساً بجناب

الوجه الرابـع: في هذا الحدي  وما قبلاه دليال علاى جاواز اغتساال الرجال 

بالماء الذي يبقى من ُغسل المرسة، وسن هذا االغتسال ال يالثر في طهورية الماءل 

ألن الماء ال ينجف، وهذا الفعل من الرسول صلمى هللا عليه وسلمم لبيان التشاريع، 

از، فيكون ثبوت الفعل قرينة صارفة عن حمل النهي ـ فيما تقدم ـ وهو دليل الجو

على التحريمل ألنه صلمى هللا عليه وسالمم قاد ينهاى عان الشايء ثام يفعلاه، سو ياأمر 

بالشيء ثم يتر ه، و ل ذلاك مان بااا بياان التشاريع، وسن األمار لايف للوجاوا، 
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ى هللا علياه وسالمم، وسن النهي ليف للتحريم، وال يقاال: إن هاذا راار باالنبي صالم 

المااء »و « إن المااء ال يجناب»فال يعارض فعله قوله التار باألمةل ألن قوله: 

يفيد سن ذلك غير متت، به صلمى هللا عليه وسلمم، وألن صايغة « ال ينجسه شيء

 الرجاال( فااي الحاادي  تشاامله صاالمى هللا عليااه وساالمم بطريااق العهااور،  مااا فااي 

 األصول.

سة بفضال الرجال فلام يارد فياه دليال، لكناه مقايف وسما جاواز اغتساال المار

على الجواز في حق الرجل من باا سولى، قال ابن عبد البر:  ال بأس سن يتطهر 

عسا جميعاً، سو رال  ل واحد منهما به،   ل واحد منهما بفضل طهور صاحبه، شسرس

 قال: وعلى هذا القول فقهاء األمصار وجمهاور العلمااء، قاال: واآلثاار فاي معنااه

 ([، وهللا سعلم.58متواترة، ثم ذ ر حدي  ابن عباس..(  
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 كيفية تطهير ما ولغ فيه الكلب

 

ُساوُل هللاِّ صالمى هللا  10/10 : قساالس رس ةس رضاي هللا عناه قساالس ي ارس ـ عسن  سسباي ُهرس

ر  »عليه وسلمم:  ب عس مس لسهُ سس لسغس فِّيهِّ ال كسل ُب سسن  يسغ سِّ ُ م  إذسا وس السُهان  ُطُهوُر إنساءِّ سسحدِّ ، سُو  اتو

لم .«. بِّالتُّرااِّ  هُ ُمس  جس رس  سسر 

في لسف حو لسهُ:  ق هُ »وس  «.فسل يُرِّ

 :ِّ يم ذِّ مِّ لِّلتمِّر  ، سو سوالسُهن  بالتُّراا»وس راُهن   «.سُر 

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

حكاام »باااا « الطهااارة»( فااي  تاااا 91(  279فقااد سررجااه مساالم رقاام  

من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن سبي هريرة « لبولوغ الك

( مان طرياق علاي بان ُمساهر، سربرناا 89رضي هللا عنه، به. وفي لفح له برقم  

األعمش، عن سبي رزين وسبي صالح، عن سبي هريارة رضاي هللا عناه مرفوعااً: 

 ، وسررجااه« إذا ولااغ الكلااب فااي إناااء سحااد م فليرقااه، ثاام ليغسااله ساابع ماارات»

ً ـ بهااذا اإلسااناد، وقااد طعاان بعاا  الحفاااظ فااي لفعااة 1/53النسااائي   ( ـ سيضااا

 فليرقه(، وقد سشار مسلم إلى تفرد علي بن ُمس هر بها ـ  ما سايأتي إن شااء هللا ـ 

ألن الحدي  قد رواه تسعة سنفاف عان األعماش، ولام ياذ روا هاذه اللفعاة، وعلاى 

األعمااش،  مااا رو  رسسااهم شااعبة، وسبااو معاويااة، وهااو ماان سراا،مِّ سصااحاا 

الحدي  عن سبي هريرة رضي هللا عنه عشرة مان غيار طرياق األعماش، ولايف 

 ([.59فيه هذه اللفعة  

ولعاال الحااافح اقتصاار علااى روايااة مساالمل ألنهااا ستاامُّ ماان روايااة البتاااري، 

إذا ولغ »حي  لم يُذ ر فيها التراا، وإال فالحدي  سصله في الصحيحين، ولفعه: 

ولاه « سوالهان باالتراا»، زاد مسالم: « م فليغسله سبع مراتالكلب في إناء سحد 

شاهد من حدي  عبد هللا بن مغفل رضي هللا عناه سن النباي صالمى هللا علياه وسالمم 

« إذا ولغ الكلب في اإلناء فاغسالوه سابع مارات، وعفماروه الثامناة باالتراا»قال: 

 (.93(  280سررجه مسلم  

يااوا، عاان اباان ساايرين، بااه، ( ماان طريااق س91وسررجااه الترمااذي باارقم  

يُغسااال اإلنااااء إذا ولاااغ فياااه الكلاااب سااابع مااارات، سُوالهااان سو سراااراهن »ولفعاااه: 

، وقااال الترمااذي:  حاادي  حساان « بااالتراا، وإذا ولغااث فيااه الهاارة غساال ماارة

 صحيح(.

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:
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ار، وهاو  قوله:  طهور إناء سحد م( بضم الطاء، ويجاوز فتحهاال سي: مطهمِّ

سي: طهاور إنااء سحاد م إذا « سن يغساله»تدس، ربره المصدر المالول فاي قولاه: مب

لُهُ سبع مرات.  ولغ فيه الكلب غسس 

لساغس الكلاب يلساُغ، بفاتح الاالم فيهماا، ولسغااً  قوله:  إذا ولغ فياه الكلاب( يقاال: وس

وولوغاااً، وُحكااي فااي المضااارع  ساار الااالم: إذا شاارا سو سدراال طاارف لسااانه 

، و سل( في الكلاب لالساتغرا ، فيشامل « إذا شرا»ة لمسلم: وحر ه، وفي رواي

([ل ألنااه صاايغة عمااوم، فااال 60جمياع سنااواع الكااالا علااى مااا رجحااه سباو عبيااد  

يجوز تتصيصها إال بمتص، من الشارع، وعليه فال فر  بين الكلب الماأذون 

فيااه،  كلااب الصاايد وحراسااة الماشااية والاازرع، وغياار المااأذون فيااه، وهااو مااا 

 ([.61عداها  

قوله:  سبع مرات( منصوا على سنه مفعاول مطلاق نائاب عان المصادر، 

اادُوُهم   لِّ واألصاال فليغسااله مااراتو ساابعاًل سي: غسااالً ساابعاً،  قولااه تعااالى: }}فساج 

ل دسةً{{  النور:  انِّينس جس  [ .4ثسمس

قوله:  سوالهن باالتراا( صافة لسابع مارات، والبااء فاي قولاه:  باالتراا( 

 لتراا.للمصاحبةل سي: مع ا

طهااور إناااء »الوجااه الثالاا : الحاادي  دلياال علااى نجاسااة الكلااب، لقولااه: 

، ولفااح الطهااور ال يكااون إال ماان حااد  سو نجاسااة، وال يتصااور وجااود «سحااد م

الحد  على اإلناء، فلام يباق إال النجاساة، وألناه سمار بإراقاة ماا فاي اإلنااء ـ  ماا 

وهو سطياب ماا فياه لكثارة ماا  سيأتي إن شاء هللا ـ، وإذا  ان هذا  له في فم الكلب

 يله ، فبقية سجزائه من باا سولى.

د  ابن دقيق العيد على من حمل سحادي  الولوغ على التعبد فقال:  ..  وقد رس

والحمل على التنجايف سولاىل ألناه متاى دار الحكام باين  وناه تعباداً، وباين  وناه 

التعباد بالنسابة  معقول المعنى،  ان حمله على  ونه معقاول المعناى سولاىل لنادرة

 ([ .62إلى األحكام المعقولة المعنى(  

الوجه الرابع: الحدي  دليال علاى وجاوا تطهيار ماا ولاغ فياه الكلاب سابع 

مراتل ألن نجاسة الكلب سغلح النجاساات، ولعاباه و ال ماا يتارج مان بدناه مان 

 بول سو عر  وغيرهما نجف.

ثمانل ألنه قال:  وظاهـر حدي  عبد هللا بن مغفل رضي هللا عنه سن الغسل

، فيكاون دلايالً علاى وجاوا الغسالة الثامناة، قاال ابان «وعفروه الثامنة بالتراا»

عبد البر:  بهذا الحدي   ان يفتي الحسن البصري، سن يُغسال اإلنااء سابع مارات 

([، وتبعاه علاى ذلاك 63والثامنة بالتراا، وال سعلم سحداً  ان يفتي بذلك غياره(  

ولعل ابن عبد البر يرياد مان المتقادمين، وإال فهاو رواياة ([، 64ابن دقيق العيد  
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([، وعااااان مالاااااك  ماااااا فاااااي 65«  المغناااااي»عااااان اإلماااااام سحماااااد،  ماااااا فاااااي 

 ([.66«  التلتي،»

فمن سهل العلم من رجح حدي  سبي هريارة رضاي هللا عناه وسن الغساالت 

 سبع، وسجاا عن حدي  ابن مغفل بأجوبة منها:

غير جنف الماء، فجعال اجتماعهماا فاي سن جعلها ثامنة ألن التراا جنف 

 المرة الواحدة معدوداً باثنين، فكأن التراا قائم مقام غسلة، فسميث ثامنة.

ن  رو  الحدي  في دهره، فروايته سولى.  قالوا: وسبو هريرة سحفح مس

ومنهم من رجح رواية ابن مغفل رضي هللا عنهل ألنه زاد الغسلة الثامناة، 

اااذ  بعاااواهر والزياااادة مقبولاااة رصوصااااً  مااان مثلاااه، وهاااذا ال باااأس باااهل ألناااه سسر 

 النصور، وفيه معنى االحتياط.

الوجااه التااامف: تعاادد الغسااالت رااار بنجاسااة الكلااب، وال يقاااس عليااه 

غيره  التنزيرل ألن العبادات توقيفية، وهذه سمور ال تدرة بالرسي والقياس، ولم 

ران وموجاود فاي زمان يأت في غير الكلب تعدد الغسل، والتنزير مذ ور في الق

 النبي صلمى هللا عليه وسلمم، ولم يرد إلحاقه، فنجاسته  نجاسة غيره.

سمااا بقيااة النجاسااات فالواجااب فيهااا غساالة واحاادة، تااذهب بعااين النجاسااة 

وسثرها، فإن لم تذهب زاد حتى يذهب سثرها، ولو جاوز السابع، ساواء س اان ذلاك 

ا قول الجمهاور، لقولاه صالمى هللا في األرض سم الثوا سم الفرش سم األواني، وهذ

إذا سصاا إحدا ن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضاحه بمااء ثام »عليه وسلمم: 

([ . ولم يأمر فيه بعدد، ولو سراده لبينه،  ما في حدي  الولاوغ، 67«  لتصلمِّ فيه

 وألن المقصود إزالة النجاسة، فمتى زالث زال حكمها.

 عليااه وساالمم علااى الولااوغ ألنااه هااو الوجااه السااادس: ناا، النبااي صاالمى هللا

الغالااب، إذ سن الكلااب ال يجعاال بولااه سو رجيعااه فااي األوانااي، ومااا راارج متاارج 

الغالب فال مفهوم له، فتكون نجاسة الكلب عامة لجميع بدنه، وتغسل بهذه الصافة 

 المذ ورة، وهذا قول الجمهور.

بوله سو روثه وقالث العاهرية: إن الغسل سبعاً رار بنجاسة الولوغ، سما 

سو دمه سو عرقاه فكساائر النجاساات، قاال الناووي:  وهاذا متجاه، وهاو قاوي مان 

إذا ولاغ سو »([، قاالوا: ألن قولاه: 69([، وارتااره الشاو اني  68حي  الادليل(  

ياادل علااى سن هااذا الحكاام ال يتعااد  الولااوغ والشاارال ألن مفهااوم « إذا شاارا..

كم ليف  ذلك عند عدم الشرط، وقاد الشرط حجة عند األ ثرين، ومفهومه سن الح

سجاا الحافح العراقي بأن تقييد النبي صلمى هللا عليه وسالمم للولاوغ رارج متارج 

الغالب، ال مترج الشرطل ألن الكالا إنما تقصد األواناي غالبااً لتشارا منهاا سو 

 ([.70تأ ل، ال لتضع سرجلها وسيديها فيها، فقيد بالولوغ ألنه الغالب من حالها  
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 هب الجمهور هو األحوط في هذه المسألة، وهللا سعلم.ومذ

الوجه السابع: الحدي  ن، في وجوا التطهير بالتراا مع المااء، لتبا  

([ وال فار  باين سن يتلاط المااء 71نجاسة الكلب، وهو قول الشافعية والحنابلة  

بالتراا حتى يتكدر الماء، سو يصب الماء على التراا، وال يقاوم غيار التاراا ـ 

 األشاانان، والصااابون ـ مقامااه، إال إذا تعااذرل ألن الاان، إذا ورد بشاايء معااين، 

 واحتمل معنى يتت، بذلك الشيء لم يجز إلغاء النصور وترة ما ُعيمِّنس فيها.

واألماار بااالتراا، وإن  ااان يحتماال سنااه لزيااادة التنعيااف، لكاان ال يجاازم 

مطهارين: المااء بتعيين ذلاك المعناىل ألناه يزاحماه معناى ارار وهاو الجماع باين 

والتراا، وهذا مفقود في الصابون سو األشنان، والقاعدة في األصول: سن المعنى 

 ([.72المستنبط إذا عاد على الن، بإبطال سو تتصي، فهو مردود  

رس موضع التراا في سحادي  البااا علاى سوجاه متعاددة،  الوجه الثامن: ذُ ِّ

وعفاااروه الثامناااة »فااال: ، وفاااي حااادي  ابااان مغ« سُوالهااان باااالتراا»فقاااد ورد: 

، وعنااد الاادارقطني وغيااره « سوالهاان سو سرااراهن»، وعنااد الترمااذي: « بااالتراا

 «.سوالها ـ سو السابعة ـ بالتراا([: »74([، وعند الطحاوي  73«   إحداهن»

وهذا ال يضر وال يقتضي إلغاء التراا، لوجاود االضاطراا،  ماا ذهباث 

الحدي  المضطرا إنما تتسااقط رواياتاه ([، وذلك سن 75إليه الحنفية والمالكية  

إذا تساوت وجوه االضاطراا، سماا إذا تارجح بعضاها فاالحكم للرواياة الراجحاة، 

 وال يقدح فيها رواية من رالفها،  ما هو معروف في علوم الحدي .

ورواية:  سُوالهن( سرجحهال ألنها جاءت في حدي  سبي هريرة رضي هللا 

واها عن ابن سيرين ثالثة: هشام بن حسان، عنه من طريق ابن سيرين عنه، ور

مان « صاحيحه»وحبيب بن الشهيد، وسياوا الساتتياني، وقاد سررجهاا مسالم فاي 

 رواية هشام، فتترجح بثالثة سمور:

 ـ  ثرة الرواة. 1

 ـ تتري  سحد الشيتين لها، وهما من وجوه الترجيح عند التعارض. 2

بعدها مان المااء مازيالً  ـ من حي  المعنىل ألن تتريب األولى يجعل ما 3

 ألثر التراا، بتالف ما لو  ان في السابعة فإنه يحتاج إلى غسلة سرر  لتنعيفه.

فااإن  ااان ذلااك ماان  ااالم « سوالهاان سو سُرااراهن»وسمااا روايااة الترمااذي: 

الشارع فهو دليل على التتيير بينهما، وإن  ان شكاً من بع  الرواة فالتعارض 

رجح األولى  ما تقدم، ومما يالياد سن ذلاك شاك مان قائم، ويرجع إلى الترجيح، فت

 «.سوالهن ـ سو قال: سرراهن ـ بالتراا»بع  الرواة قول الترمذي في روايته: 
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سما رواية:  إحداهن( فليسث فاي شايء مان الكتاب الساتة، وإنماا هاي عناد 

([، وال تعاااارض غيرهاااا ألنهاااا مبهماااة، واألولاااى سو 76الااادارقطني والبااازار  

 فيحمل المطلق على المقيد، وترجح رواية:  سوالهن(  ما تقدم. السابعة معينة،

فهي ثامناة باعتباار زيادتهاا علاى « وعفروه الثامنة بالتراا»وسما حدي : 

سبع الغسالت بالماء، ال باعتبار سنها األريرة، وعلاى هاذا فاال يتاالف ذلاك  اون 

 التراا في األولى، وهللا سعلم.

لى وجوا إراقة ما في اإلناء من ماء سو الوجه التاسع: في الحدي  دليل ع

لاابن سو غيرهااا، وهااذا ياادل علااى نجاسااة لعاااا الكلااب وسن لريقااه سثااراً فيااه، وألن 

األوانااي فااي الغالااب صااغيرة، والماااء فيهااا قلياال، ولاايف  ثيااراً ياادفع عاان نفسااه 

النجاسة، ولو  اان ماا فاي اإلنااء طااهراً لام ياالمر باإلراقاةل ألن فاي ذلاك إتاالف 

 اعته، وذلك منهي عنه.المال وإض

وقاد جااءت مان طرياق « فليرقاه»لكن قد طعان بعا  الحفااظ فاي لفعاة: 

علي بن مسهر، سربرنا األعمش، عن سبي رزيان وسباي صاالح، عان سباي هريارة 

رضي هللا عنه. وقد سشار اإلمام مسلم إلى تفرد عليم بن مسهر بهذه اللفعة. وقال 

([، 77« (  فليرقااه»سااهر علااى قولااه: النسااائي:  ال سعلاام سحااداً تااابع علااي  باان م

 ([.78وقريب من ذلك قال ابن منده  

قال العراقي:  وهذا غير قادح، فإن زيادة الثقة مقبولة عند س ثار العلمااء.. 

وعلي بن مسهر وثقه سحمد بن حنبل ويحياى بان معاين والعجلاي وغيارهم، وهاو 

فيااه، فااال يضاار سحااد الحفاااظ الااذين احاات  بهاام الشاايتان، ومااا علمااث سحااداً تكلاام 

 ([.79تفرده(  

وقال ابن الملقن:  ال يضر تفرده بها، فإن علي بن مسهر إمام حافح متفق 

إسنادها حسن، »على عدالته واالحتجاج به، ولهذا قال الدارقطني بعد سن رواها: 

([، ورواهااا إمااام األئمااة محمااد باان إسااحا  باان رزيمااة فااي 80«  ورواتهااا ثقااات

، وظاااهر هااذه الروايااة: وجااوا إراقااة « فليهرقااه»([، ولفعااه: 81«  صااحيحه»

 ([.82الماء والطعام...(  

والذي يعهار سن هاذه اللفعاة غيار محفوظاة، ألن متالفاة علاي بان ُمساهر 

لأل ثاارين الااذين لاام يااذ روها يوجااب الحكاام بشااذوذها، وقااد قااال عنااه الحااافح فااي 

على  الم من  ثقة له غرائب بعد سن سضر( و الم األئمة الكبار مقدم « التقريب»

 جاء بعدهم، وهللا تعالى سعلم.
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 طهارة سؤر الهرة

 

ُسااولس هللاِّ صاالمى هللا عليااه  11/11 اان  سسبااي قستسااادسةس رضااي هللا عنااهل سسن  رس ـ عس

ةِّ ـ:  اار  لسااي ُكم  »وسالمم قسااالس ـ فِّااي ال هِّ افِّينس عس اانس الط ااو  اايس مِّ ااا هِّ ، إن مس فو ااث  بِّاانسجس «. إن هااا لسي سس

هُ األر   جس رس ةس.سسر  يمس اب ُن ُرزس ، وس يُّ ذِّ مِّ هُ التر  حس ح  صس  بسعسةُ، وس

([، 83«  المطلع»السالر: بالهمز فضلة األ ل سو الشراا، ذ ره صاحب 

 الساالر باالهمزة: مان الفاأرة وغيرهاا  االريق «: المصباح المنير»وقال صاحب 

 ([.84لإلنسان(  

الوضااوء  والماراد ـ هناا ـ األولل ألن المقصااود بهاذا الحادي  بياان جاواز

وغيره ببقية ما شرا منه الحيوان، وهاو الموافاق لماا ذ اره سهال اللغاة، وسماا ماا 

فهو مراد الفقهاءل ألنه يفسر سلفاظهم،  ماا فاي مقدماة « المصباح»ذ ره صاحب 

 ([.85الكتاا، و ذا ذ ره النووي  

 والكالم على هذا الحدي  من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

ة الحاار  بان ربعاي األنصااري التزرجاي رضاي هللا عناه، وهو سبو قتاد

شااهد غاازوة سُحااد ومااا بعاادها، و ااان يقااال لااه: فااارس رسااول هللا صاالمى هللا عليااه 

([، دسعسمس النبي صلمى هللا عليه وسالمم فاي 86«  صحيح مسلم»وسلمم،  ما ثبث في 

هللا حفعاك »بع  سسفاره حين مال عن راحلته من الناوم، فلماا اساتيقح قاال لاه: 

ً ـ  «. بمااا حفعااث بااه نبيااه ([، تااوفي فااي المدينااة ساانة 87سررجااه مساالم ـ سيضااا

 ([.88هـ(، رضي هللا عنه  54 

 الوجه الثاني: في تتريجه:

« ساااالر الهااارة»بااااا « الطهاااارة»( فاااي  تااااا 75سررجاااه سباااو داود  

(، واباان رزيمااة 367(، واباان ماجااه  178، 1/55(، والنسااائي  92والترمااذي  

من طريق اإلمام مالك، عن إسحا  بن عباد هللا بان سباي طلحاة،  ( وغيرهم104 

عن ُحميدة بنث عبيد بن رفاعة، عن  بشة بنث  عب بن مالك ـ و انث تحث ابن 

سباي قتاادة ـ سن سباا قتاادة دراال، فساكبث لااه وضاوءاً، فجااءت هاارة فشاربث منااه، 

عجباين ياا فأصغى لها اإلناء حتى شربث، قالث  بشة: فراني سنعر إلياه، فقاال: ست

إنها ليساث »ابنة سري؟ فقلث: نعم، فقال: إن رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم قال: 

 الحدي .« بنجف..

وقال الترمذي:  حدي  حسن صاحيح، وقاد جاود مالاك هاذا الحادي ، عان 

 إسحا  بن عبد هللا بن سبي طلحة، ولم يأت به سحد سستسم  من مالك(.
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ماااااااااذي والعقيلاااااااااي وقاااااااااال الحاااااااااافح:  صاااااااااححه البتااااااااااري والتر

([، و ذا صححه ابن رزيمة ـ  ماا ذ ار المصانف ـ، والحاا م 89والدارقطني(  

( وغيرهمااااا، 5/30( وسحمااااد  1/22(، وفااااي روايااااة مالااااك  160ـ  1/159 

 والطوافات( سي: إن هذا الحيوان ال يتلو سن يكون من جملاة الاذ ور الطاوافين، 

 ([.90ارقطني  سو اإلنا  الطوافات، والحدي  له طر ، ذ رها الد

وسعلم الحدي  ابن منده ـ فيما نقله عنه ابان دقياق العياد ـ سعلاه باأم يحياى، 

واسمها ُحميدة، ورالتهاا  بشاة زوج عباد هللا بان سباي قتاادة، وسناه ال يعارف لهماا 

 رواية إال في هذا الحدي ، ومحلهما محل الجهالة.

األئمااة لهااذا وقااد رد  اباان الملقاان  ااالم اباان منااده، مسااتنداً علااى تصااحيح 

 ([.91الحدي ، وسن هذا غير وارد مع الجهالة بحال حميدة و بشة  

وقول ابن منده:  إن حميدة ال تعرف لها رواية إال فاي هاذا الحادي (، فياه 

([، والحدي  الثال  92نعر، فإنها روت هذا الحدي ، وحدي س تشميث العاطف  

هسانِّ التيل، رواه سبو نعيم في   ([.93«  الصحابة معرفة»لها: حدي  رِّ

وسمااا قولااه فااي  بشااة، فهااو  مااا قااال، لاايف لهااا إال هااذا الحاادي ، لكاان ال 

 يضرها ذلك، فإنها ثقة.

وسما قوله:  إن محلهما الجهالة( ففيه نعر ـ سيضاً ـ، فإن حميدة رو  عنها 

زوجها إسحا  بن عبد هللا بان سباي طلحاة راوي حادي  الهارة، وابنهاا يحياى فاي 

ف، وابنها عمر بن إسحا  على ما ذ اره الترماذي فاي بااا حدي  تشميث العاط

ـ  ما تقدم ـ، فإن لم يكن غلطااً فهاو ثالا ، وهاو سراو يحياى، « تشميث العاطف»

 ([.94«  الثقات»وذ رها ابن حبان في 

وسما  بشة، فقال ابن الملقن:  لام سعلام سحاداً رو  عنهاا غيار حميادة، لكان 

ل ابن القطان:  إن الاراوي إذا ُوثمِّاقس زالاث ، وقد قا«الثقات»ذ رها ابن حبان في 

جهالتااه وإن لاام ياارو عنااه إال واحااد(، وسعلااى ماان ذلااك مااا ذ ااره اباان حبااان فااي 

 ([.95من سن لها صحبة(  « الثقات»

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

( مثال:  ر  ارس قوله:  سنه قال فاي الهارة( هاي األنثاى مان القطاط، وجمعهاا  هِّ

دسر، والذ ر د رة وسِّ اررة( مثال: قارد وقاردة، قالاه األزهاري،  سِّ ( وجمعاه  هِّ ار(  هِّ

وقااال اباان األنباااري:  الهاار يقااع علااى الااذ ر واألنثااى، وقااد ياادرلون الهاااء فااي 

 ([.96المالن (  

( بفتح الجيم، هو عين النجاسة، سي: ليسث نجساة  فو قوله:  إنها ليسث بِّنسجس

ف من باا فرح، ولذا لم يالن ،  ما سنه لم يجمع في قوله  الذات، وهو مصدر نسجِّ
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{{  التوبة:  ف  ُ ونس نسجس ا ال ُمش رِّ ُف بكسار الجايم فهاو 28تعالى: }}إِّن مس [ ، وسما الن جِّ

 الشيء المتنجف.

قوله:  إنما هاي مان الطاوافين علايكم( جملاة مساتأنفة فيهاا معناى التعليال، 

ولها لعدم نجاسة الهرة، وهي الضرورة الناشئة من  ثرة دورانها في البيوت ودر

فيها، بحي  يشاق صاون األواناي عنهاا، فجعلهاا هللا طااهرة، رسفاةً بالعبااد ودفعااً 

 للحرج.

، شبهها بتدم البيث، وهو من يطوف على  افو وقوله:  الطوافين( جمع طسو 

سهله ويدور حولهم برفق وعناية، وسلحقها بالعقالء فجمعها بالياء والنون مع سنهاا 

ف الطااوافين الااذين سااقط فااي حقهاام الحجاااا ال تعقاال، إشااارة إلااى سنهااا ماان جاان

واالسااتئذان فااي غياار األوقااات الثالثااة التااي ذ رهااا هللا تعااالى، وذلااك للضاارورة 

 و ثرة مدارلتهم.

الوجاه الرابااع: الحادي  دلياال علااى طهاارة فاام الهااـرة، وطهاـارة سااالرها ـ 

فضلتها ـ لسقوط حكم النجاسة عنهاا اتفاقااً، لعلاة الطاواف المنصاور عليهاا فاي 

لحدي ، والتصريح بأنها ليسث نجسة، والوضوء من سالرها بعد سن سصغى لهاا ا

 اإلناء.

وفي قوله:  إنها ليسث بنجف( دليال علاى طهاارة جمياع سعضاائها وبادنها 

علااى القااول الااراجح، رالفاااً لماان قااال: إن طهارتهااا مقصااورة علااى سااالرها ومااا 

لداللاة الحادي ، وهاذا تناولته بفمها، وسما بقية سجزائها فنجساة، فاإن هاذا متاالف 

فرد من سفاراد القاعادة الععيماة  المشاقة تجلاب التيساير(، فكثارة طوافهاا وعماوم 

البلو  بها جعل ما تالمسه طاهراً وإن  ان رطباً، قال ابن قدامة بعد حادي  سباي 

قتادة:  وهذا قد دل بلفعه على نفي الكراهة عن ساالر الهارة، وبتعليلاه علاى نفاي 

ثِّاااُر 97ماااا يطااوف علينااا..(  الكراهااة عمااا دونهااا م ([، وعلااى هاااذا فكاال مااا يُك 

التطواف على الناس ويشق االحتاراز مناه فهاو  االهرة، محكاوم بطهارتاه، وسماا 

لقاة، فاال وجاه لاه، لعادم الادليل  إناطة الحكم بالصغر، وهو ماا دون الهارة فاي التِّ

ث بنجف إنها ليس»عليه، وليف الحكم راصاً بفمها، بل جميع بدنها  ذلكل لقوله: 

 «.إنها من الطوافين عليكم

الوجه التامف: الصحيح من سقوال سهل العلم إلحا  الحمار والبغل بالهرة 

في طهارة سالرهما وعرقهما، للعلة المذ ورة، ولحاجة الناس إليهما في الر وا 

والحمل، وال سيما قبال وجاود السايارات، وألن النباي صالمى هللا علياه وسالمم  اان 

ي زمنه، وفي عصر الصحابة رضي هللا عنهم، فلاو  اان نجسااً ير بها وتر ب ف

 لبين النبي صلمى هللا عليه وسلمم ذلك.

الوجااه السااادس: فيااه دلياال علااى حساان تعلاايم النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم، 

 حي  ربط الحكم بالعلة، وهذا فيه فوائد، منها:
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 .ـ االستدالل على سمو الشريعة و مالها، وسن  ل شيء له حكمة 1

 ـ تقوية إيمان المكلف بهذا الحكم إذا عرف علته. 2

 ـ تعدية الحكم لكل ما وجدت فيه العلة، وهللا سعلم. 3
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 كيفية تطهير األرض من البول

 

اباي( فسبساالس فاي  12/12 رس ااءس سسع  : جس الِّكو رضاي هللا عناه، قساالس ـ عسن  سسنسفِّ ب نِّ مس

هُ الن اُس،  رس جس د، فسزس س جِّ ائِّفسةِّ ال مس لسهُ طس ا قسضسى بسو  اُهُم الن بِّيُّ صلمى هللا عليه وسلمم، فسلسم  فسنسهس

. لسي هِّ . ُمت فسق  عس لسي هِّ ي قس عس ل فسأُه رِّ ن  ماءو رس الن بِّيُّ صلمى هللا عليه وسلمم بسذسنُواو مِّ  سسمس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

ة األنصااري التزرجاي، راادم وهو سناف بان مالاك بان النضار، سباو حماز

رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم، قدم النبي صلمى هللا عليه وسلمم المدينة، وهو ابان 

عشر سنين، فأتاث باه سماه سم ساليم بناث ملحاان رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم 

فقالث: هذا سنف، غالم يتدمك، فقبله النبي صلمى هللا عليه وسلمم ودعاا لاه، وقاال: 

، قاال سنااف: فرسياث اثنتااين، وسناا سرجااو « هام س ثاار مالاه وولااده وسدرلاه الجنااةالل»

الثالثة، فلقد دفنث لُِّصلبِّي سو  ولاد ولادي مائاة ورمساة وعشارين، وإن سرضاي 

لتثمر في السنة مرتين، وبقي رادماً للنبي صلمى هللا عليه وسلمم حتى تاوفي صالمى 

زل البصارة، وماات بهاا سانة تساعين، هللا عليه وسلمم، وسقام بعده في المدينة، ثم ن

 ([.98رضي هللا عنه  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

ةِّ النباي صالمى هللا علياه »، باا «الوضوء»سررجه البتاري في  تاا  تسر 

(، 221، 219«  وسااالمم والنااااس األعراباااي  حتاااى فااارغ مااان بولاااه فاااي المساااجد

فإنماا بعثاتم : »( وفاي اراره220وسررجه من حدي  سبي هريرة رضي هللا عنه  

اارين ( ماان 6010«  األدا»، وسررجااه فااي  تاااا « ميساارين، ولاام تبعثااوا معسمِّ

ً ـ، ولفعاه:  قاام رساول هللا صالمى هللا  حدي  سباي هريارة رضاي هللا عناه ـ سيضاا

عليه وسلمم في صالة وقمنا معه، فقاال سعراباي وهاو فاي الصاالة: اللهام ارحمناي 

لمم النبي صلمى هللا عليه وسلمم قال لألعرابي: ومحمداً، وال ترحم معنا سحداً، فلما س

« ً ( وفيااه:  ثاام إن 284، يريااد رحمااة هللا(، وسررجااه مساالم  « لقااد حجاارت واسااعا

إن هذه المساجد ال تصلح لشيء من »رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم دعاه فقال: 

، سو « نهذا البول وال القذر، إنما هي لذ ر هللا عزم وجل، والصالة، وقراءة القرا

  ما قال رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم..(.

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

قوله:  سعرابي( المراد به البدوي الذي يسكن البادية، نسابة إلاى األعاراا 

علااى لفعااه، وإنمااا نسااب األعرابااي إلااى الجمااع دون الواحاادل ألنااه جاار  مجاار  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 48       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

هااو عارا، لقيال: عرباي، فيشااتبه القبيلاة  أنماار، سو ألناه لااو نساب إلاى الواحاد و

 المعنىل ألن العربي عام لمن سكن البادية سو الحاضرة.

قوله:  بذنوا من ماء( بفتح الذال المعجمة وضم النون، هو الدلو الععيم، 

وال يسمى ذنوباً حتى يكون ُملئ ماًء، ويكون قوله:  من ماء( مان بااا اإليضااح 

 والتأ يد،  قولهم:  تبث بيدي.

هريق عليه( بضم الهمازة وساكون الهااء، سي: ُصاب  علياه، وهاو قوله:  فأ

يق   رِّ  ([.99فعل مبني للمجهول، والمبني للمعلوم: سهرا ، ومضارعه: يُه 

الوجااه الرابااع: الحاادي  دلياال علااى وجااوا العنايااة بالمساااجد واحترامهااا 

وتنزيهها من البول والعاذرة، وساائر األقاذار، وهاذا يالراذ مان زجار النااس لهاذا 

عرابي ومبادرتهم إلى اإلنكار عليه، ولوال سن ذلاك منكار عنادهم لماا زجاروه، األ

لكن فاتهم النعر إلى سن منعه وقطعه يالدي إلى الضرر به، وزيادة فاي التنجايف 

لمكان ارر، فلهذا نهاهم النباي صالمى هللا علياه وسالمم عان زجاره وسمارهم باالرفق 

 به.

إذا سصاابتها نجاساة فإنهاا الوجه التاامف: الحادي  دليال علاى سن األرض 

تطهر بصب الماء على المكان النجف بدون تكرار، سواء س انث األرض رراوة 

سم صلبة، وشرط طهارتها سن تزول عين النجاسة، وقد سفاد قوله:  فأهريق عليه( 

ط  عليه، بل ُصب  عليه الماء فقط. و   سنه لم يحفر المكان سو ينقل ترابه سو يُحس

من سهل العلم، وسما ما ورد عناد سباي داود مان حادي  وهذا قول الجمهور 

رذوا ما باال »عبد هللا بن معقل، وفيه: وقال ـ يعني النبي صلمى هللا عليه وسلمم ـ: 

بساهُ:  هاو « عليه من تراا فألقوه، وسهريقوا على مكانه ماء ، فقد قال سباو داود عسقِّ

 ([.100مرسل، ابن معقل لم يدرة النبي صلمى هللا عليه وسلمم(  

، فااال بااد ماان إزالااة ذلااك قباال  ااف  فااإن  ااان للنجاسااة جاارم  عااذرة سو دسمو جس

 تطهيرها بالماء.

الوجه السادس: وجوا المبادرة بتطهير المساجد من النجاسة إذا حصالث 

فيها، لقوله:  فلما قضى بوله سمار..( ل ألن النجاساة لاو تر اث قاد يتفاى مكانهاا، 

 وقد يصلمى عليها.

جفاااف ـ عنااد الجمهااور ـ سااواء س ااان ذلااك بالشاامف سم وهااي ال تطهاار بال

بالريح سم بالعل، قالوا: ولو  ان الجفاف مطهراً ال تفى به النباي صالمى هللا علياه 

 وسلمم، ولم يأمر بالماء.

وقالااث الحنفيااة: إن الجفاااف يطهاار األرض، فتجااوز الصااالة عليهااال ألن 

 لشيء إلى طهارته.النجاسة عين ربيثة نجاستها بذاتها، فإذا زالث عاد ا
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([، وتلميااذه اباان 101وهااذا قااول قااوي، ارتاااره شاايخ اإلسااالم اباان تيميااة  

([، قال شيخ اإلسالم:  إناه سحاد القاولين فاي ماذهب الشاافعي وسحماد، 102القيم  

وهو الصحيح فاي الادليل(، ثام ساا  حادي  عباد هللا بان عمار رضاي هللا عنهماا، 

المسجد في زمان رسول هللا صالمى هللا قال:   انث الكالا تبول وتقبل وتدبر في 

([، فقاد اساتنبط شايخ اإلساالم 103عليه وسلمم فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك(  

ابن تيمية من هذا الحدي  سن االرض إذا سصابتها نجاسة فيبسث حتى زال سثرهاا 

فإنها تطهرل ألن الحكم يدور مع علته، فإذا لم يبق للنجاساة سثار صاارت األرض 

 طاهرة.

وسما دليل الجمهور فالجواا عنه ما تقدم، وهو سن المساجد يجاب تطهياره 

في الحال ألنه مصلمى الناس، ولئال ينجف به سحد، سو تنتقل النجاسة بالمشاي إلاى 

 مكان ارر في المسجد.

الوجه السابع: وجوا الرفق بالجاهل في التعليم، وسنه ال يالذ  وال يعناف 

 ً  وعناداً. إذا لم يأت بالمتالفة استتفافا

الوجه الثامن: الحادي  دليال علاى القاعادة الفقهياة الععيماة  إذا تعارضاث 

مفساادتان روعااي سععمهمااا ضاارراً بارتكاااا سرفهمااا( سو  دفااع سععاام الضااررين 

بارتكاا سرفهما(، وذلك سن البول في المسجد مفسادة، واالساتمرار علياه مفسادة، 

س بر لما يترتاب علياه مان  وقد حصل ذلك، لكن  ون الرجل يقوم من بوله مفسدة

 مفاسد، وهي:

 ـ تضرر هذا الرجل بقطع بوله واحتباسه. 1

 ـ سنه يالدي إلى تلو  ثيابه وبدنه. 2

 ـ سنه يالدي إلى تلو  مكانو س بر من المسجد، وهللا سعلم. 3
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 السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه ال ينجس

 

13/13 : ارس رضاي هللا عنهماا قساالس ُساوُل هللا صالمى هللا  ـ عسن ابانِّ ُعمس قساالس رس

ااا »عليااه وساالمم:  سسم  ادُ وال ُحااوُت، وس رس : فسااال جس ي تستااانِّ ااا المس سم  ، فسأ ااانِّ دسمس ي تستسااانِّ وس ل ااث  لسنسااا مس سُحِّ

بِّدُ  ال كس حاُل وس : فسالطمِّ انِّ .«. الد مس ع ف  فِّيهِّ ضس ه ، وس اجس اب ُن مس دُ، وس مس هُ سسح  جس رس  سسر 

 الكالم عليه من وجوه:

 األول: في تتريجه: الوجه

( من طريق عباد 3314، 3218(، وابن ماجه  10/15فقد سررجه سحمد  

 الرحمن بن زيد بن سسلم، عن سبيه، عن ابن عمر رضي هللا عنهما مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف ـ  ما قال الحافح ـ لضاعف عباد الارحمن بان زياد بان 

حمن، وقااال: رو  سساالم، قااال عبااد هللا باان سحمااد:  ساامعث سبااي يضااعف عبااد الاار

(، وضااعفه اباان المااديني جااداً، و ااذا « سحلااث لنااا ميتتااان ودمااان»حااديثاً منكااراً: 

ضعفه النسائي وسبو زرعة وغيرهم، وقال ابن رزيمة:  ليف هو ممن يحت  سهل 

العلم بحديثه لسوء حفعه، هو رجل صناعته العبادة والتقشاف، لايف مان سحاالس 

( مان رواياة 1/254([ والبيهقي  105  ([، وقد رواه الدارقطني104الحدي (  

سليمان بن بالل، عن زيد بن سسالم، عان ابان عمار موقوفااً، قاال البيهقاي:  وهاذا 

إسناد صحيح، وهو في معنى المسند(، و ذا صحح الوقف سبو زرعة وسبو حاتم، 

وهذا الموقاوف لاه حكام الرفاع،  ماا ذ ار البيهقاي، وقاال ابان القايم:  هاذا حادي  

م حسن، وهذا الم وقوف في حكم المرفوعل ألن قول الصحابي: سُحل لنا  ذا، وُحرمِّ

 ([.106علينا، ينصرف إلى إحالل النبي صلمى هللا عليه وسلمم وتحريمه(  

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قولااه:  الجااراد( بفااتح الجاايم، معااروف، والواحاادة جاارادة، الااذ ر واألنثااى 

 ل ألنه ال ينزل على شيء إال جرده.سواء،  الحمامة، قالوا: مشتق من الجرد

اهُ  قوله:  والحوت( هو السمك، وقيل: ماا عسُعامس مناه، قاال تعاالى: }}فسال تسقسمس

 [ والجمع حيتان.142ال ُحوُت{{  الصافات: 

الوجااه الثالاا : الحاادي  دلياال علااى تحااريم الميتااة، واسااتثني منهااا الجااراد 

ة رضااي هللا عنااه فااي والساامك، فكاال منهمااا حااالل، وقااد تقاادم حاادي  سبااي هرياار

ارِّ « هو الطهور ماؤه الحل ميتتاه»البحر:  اي دُ ال بسح  ال  لسُكام  صس ، وقاال تعاالى: }}سُحِّ

ةِّ{{  المائدة:  لِّلس ي ارس تساًعا لسُكم  وس طسعساُمهُ مس [ ، قال ابن عباس:  صيده: ما صايد 96وس

  ) ت بنفساه ([، فميتاة البحار حاالل مطلقااً، ساواء ماا107فيه، وطعامه: ما قساذسفس

وطفا على وجه الماء بأن صار بطنه من فو ، سم مات بسبب ظاهر  ضغطة سو 
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صاادمة حجاار سو انحسااار ماااء سو ضاارا ماان صااياد سو غياارهل لعمااوم األدلااة، 

 وتتصي، الن، العام ال بد له من دليل من  تاا سو سنة يدل على التتصي،.

اا بسطِّ وقااد ورد فااي حاادي  جااابر رضااي هللا عنااه قااال:  غزونااا جاايش التس

وسميرنا سبو عبيدة، فجعنا جوعاً شديداً، فألقى البحر حوتااً ميتااً لام نار مثلاه، يقاال 

له: العنبر، فأ لنا منه نصف شهر، فأرذ سبو عبيدة ععماً من ععامه فمر  الرا ب 

 لاوا، »تحته، قال: فلما قدمنا المدينة ذ رنا ذلك للنبي صلمى هللا عليه وسلمم فقاال: 

، فأتااه بعضاهم بشايء « عزم وجل لكام، سطعموناا إن  اان معكام رزقاً سررجه هللا

 ([.108فأ له(  

ففي هذا الحدي  دليل على إباحة ميتة البحر، وطلب النبي صلمى هللا علياه 

وسلمم من لحمه وس له ذلك سراد به المبالغة فاي تطيياب نفوساهم فاي حلماه، وسناه ال 

 شك في إباحته وسنه يرتضيه لنفسه.

الجااراد مطلقاااً، سااواء مااات باصااطياد سم بااذ اة سم مااات  و ااذلك يحاال س اال

 حتف سنفه، لعموم هذا الحدي .

ويستثنى من ذلك ما مات من الجراد بسابب المبيادات الساامة فهاذا يحارم، 

لما فيه من السم القاتل المحرم، و ذا ما مات من الحوت بسبب ماا يسامى بتلاو  

 وجد فيه من مواد مضرة سو قاتلة. البحار بمواد سامة، فيحرم ال لذاته، وإنما لما

الوجااه الرابااع: الحاادي  دلياال علااى إباحااة س اال الكبااد والطحااال، وسنهمااا 

 مستثنيان من تحريم الدم، وهذا بإجماع سهل العلم.

الوجه التامف: الحدي  دليل على سن السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه 

تغيار طعماه سو لوناه سو ريحاهل ال ينجف، ساواء س اان المااء قلايالً سم  ثياراً، ولاو 

ألنه لم يتغير بنجاسة، وإنما تغير بشيء طاهر، وهذا هو وجه سيا  هذا الحدي  

 في باا المياه،  ما تقدم في موضوع الحدي ، وهللا سعلم.
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ُس ما وقع فيه من ماء أو غيره  الذباب ال يُنَج ِّ

 

: قساالس رس  14/14 ةس رضاي هللا عناه قساالس ي ارس ُساوُل هللاِّ صالمى هللا ـ عسن  سباي ُهرس

ادِّ »عليه وسلمم:  هُ، فسإن  فِّاي سحس ع  هُ، ثُم  ل يسن زِّ س  ُ م  فسل يسغ مِّ دِّ ااِّ سسحس قسعس الذُّبساُا فِّي شسرس إذسا وس

فساءً  رِّ شِّ فِّي اآلرس ي هِّ دساًء، وس نساحس ادس: «. جس زس سسبُو دساُودس، وس . وس يُّ ارِّ هُ ال بُتس جس رس إن هُ يست قِّاي »سر  وس

نساحِّ  ي فِّيهِّ الد اءُ بِّجس  «.هِّ ال ذِّ

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

إذا وقااع »باااا  « باادء التلااق»( فااي  تاااا 3320فقااد سررجااه البتاااري  

إذا وقاع الاذباا »بااا  « الطاب»، وفي  تااا «الذباا في شراا سحد م فليغمسه

عان سباي  ( مان طرياق عتباة بان مسالم، عان عبياد بان حناين،5782«  في اإلناء

 هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً.

( ولفعاه:  إذا وقاع الاذباا فاي إنااء 3844واللفح الثاني سررجه سبو داود  

سحد م فاامقلوه، فاإن فاي سحاد جناحياه داًء وفاي اآلرار شافاء، وإناه يتقاي بجناحاه 

الذي فيه الداء، فليغمسه  له( وإسناده حسن، وورد ـ سيضاً ـ من حدي  سبي سعيد 

( وإساناده 3504(، وابن ماجاه  18/186ضي هللا عنه سررجه سحمد  التدري ر

 1/615صحيح لغيره، ومن حدي  سنف بن مالك رضي هللا عنه سررجه البازار  

متتصاار زوائااده(، ورجالااه رجااال الصااحيح. وهااذا الحاادي  قااد ورد ماان طاار  

([ وهي  افية لمان 109 ثيرة تزيد على رمسين طريقاً، جمعها بع  الباحثين  

 اد معرفة الحق من سصحاا الفطر السليمة، والعقول المستنيرة.سر

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

ب ااان،  ب ااة وذِّ قولااه:  إذا وقااع الااذباا( هااو بضاام المعجمااة، مفاارد، وجمعااه سذِّ

 ([.110 غراا وسغربة وغربان  

قال الد ميري:  الذباا عند العرا يطلق على الزنابير والنحال والبعاوض 

اش، والنماال، بأنواعااه ااالاا والناااموس والفساارس ،  ااالبق، والبراغياا  والقماال والصُّ

([، ولعل األرير هو المراد بهاذا 111والذباا المعروف عند اإلطال  العرفي(  

 الحدي ، وسمي ذباباً لكثرة حر ته واضطرابه.

ولفعه « بدء التلق»قوله:  في شراا سحد م( هذا لفح البتاري في  تاا 

إذا وقاع »، وفي حادي  سباي ساعيد ـ  ماا تقادم ـ: « ناء سحد مفي إ« »الطب»في 

([، لكن يعهر سن الحافح ارتاار رواياة 112والتعبير باإلناء سشمل  « في الطعام

  شراا( لمناسبتها لباا المياه، وهللا سعلم.
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قوله:  فليغمسه( سي: في الطعام سو الشاراا،  ماا فاي حادي  سباي ساعيد ـ 

جناحي الذباا ُسم(، واآلرر شفاء، فإذا وقع فاي الطعاام  إن سحد»المتقدم ـ ولفعه: 

 «.فامقلوه، فإنه يقدم السم، ويالرر الشفاء

واألمر بغمسه ليترج الشفاء  ما ررج الاداء، فاأمر النباي صالمى هللا علياه 

ية بما سودعه هللا فيه مان الشافاء فاي جناحاه اآلرار  وسلمم سن تقابل تلك المادة السُّممِّ

بل المادةس السميةس المادةُ النافعةُ فيزول ضررها ـ بإذن هللا تعالى ـ بغمسه  له، فتقا

وهااذا ناا،  عليااه حااذا  األطباااء قااديماً،  مااا ذ اار اباان القاايم والحااافح اباان حجاار 

 وغيرهما، وسثبث ذلك اال تشافات العلمية الحديثة ـ  ما سيأتي إن شاء هللا ـ.

« الطااب»ي فااي وهااذا سماار إرشاااد ال سماار إيجاااا، وفااي روايااة للبتااار

 وذلك لدفع توهم المجاز في اال تفاء بغمف بعضه.« فليغمسه  ل ه»

قوله:  فإن في سحد جناحياه داء..( تعليال لألمار بغمساه، وفاي حادي  سباي 

ويساتفاد مان حادي  سباي ساعيد « فإنه يقدم السم ويالرر الشافاء»سعيد ـ المتقدم ـ: 

السم، قال الحافح:  ولم يقع لي  تفسير الداء الواقع في حدي  الباا وسن المراد به

في شيء من الطر  تعيين الجناح الاذي فياه الشافاء مان غياره، لكان ذ ار بعا  

العلمااء سنااه تأملااه فوجااده يتقااي بجناحااه األيساار، فعاارف سن األيماان هااو الااذي فيااه 

 ([.113الشفاء، والمناسبة في ذلك ظاهرة(  

ال ينجف ما وقع فيه  الوجه الثال : الحدي  دليل على طهارة الذباا، وسنه

ماان طعااام سو شااراا سو ماااء وال يفساادهل ألن الرسااول صاالمى هللا عليااه وساالمم سماار 

 بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه.

الوجه الرابع: في الحدي  األمر بغمف الذباا  له فيما وقع فيه مان طعاام 

فاي سحاد  فإن»سو شراا ثم نزعه، واالنتفاع بما وقع فيه، وذلك للعلة وهي قوله: 

، وقد يكاون الطعاام حااراً، ومعلاوم سناه يماوت إذا « جناحيه داًء وفي اآلرر شفاء

غمف فيه، فلو  ان ينجسه لكان سمراً بإفسااد الطعاام، وهاو صالمى هللا علياه وسالمم 

إنما سمر بإصالحه، لكن هذا األمر ليف للوجوا، وإنماا هاو إلرشااد مان سراد سن 

ابة سن يغمساه فياه، سماا الاذي ال يرياد األ ال سو يأ ل سو يشرا مما وقعث فيه الذب

 الشرا بأن تعافه نفسه فلم يتطر  إليه الحدي .

الوجه التامف: يقاس على الذباا  ل ما سشبهه مما ال نفف له سائلة ـ سي 

ما ال دم له يسيل ـ وليف متولداً من النجاسات،  االزنبور والعنكباوت والتنفسااء 

وض ونحو ذلك، فاإذا وقاع فاي طعاام سو شاراا لام والجعالن والنحل والبق والبع

هُ ولم ينجسه، لهذا الحدي ، والحكم يعم بعماوم علتاه وينتفاي النتفااء ساببه،  م  رمِّ يُحس

ولما  ان سبب التنجيف هو الادم المحاتقن فاي الحياوان بموتاه و اان ذلاك مفقاوداً 

 فيما ال دم له سائل، انتفى الحكم بالتنجيفل النتفاء علته.
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لمنااذر:  قااال عااوام سهاال العلاام: ال يفسااد الماااء بمااوت الااذباا قااال اباان ا

([، 114والتنفساء ونحوهما، قال: وال سعلم فيه رالفااً إال سحاد قاولي الشاافعي(  

قال النووي بعد نقل  الم ابن المناذر:  والصاحيح فاي الجمياع الطهاارة للحادي ، 

 ([.115ولعموم البلو  وعسر االحتراز(  

حدي  يدل على سبق اإلسالم للعلم الحدي  في بياان الوجه السادس: هذا ال

ضرر الذباا، وسنه يحمل األمراض والجاراثيم،  ماا يادل علاى طريقاة الاتتل، 

مااان ضااارر الاااذباا إذا وقاااع فاااي الطعاااام والشاااراا، وهاااذه الطريقاااة جااااء فاااي 

اال تشااافات مااا يوافقهااا ويالياادها، وذلااك بإثبااات سن الااذباا يحماال المكروبااات، 

وباات قاتلاة لهاذه المكروباات، تسامى  بكتريوفااج( يعناي: ا ال ويحمل معها مكر

البكتيرياا، تعهار بكثاارة علاى جنااح الذبابااة ماع قليال ماان البكتيرياا، وعناد غمااف 

الذبابااة فإننااا نساااعد علااى تاارة س باار  ميااة ماان المااادة القاتلااة لمكااروا الماارض، 

ثم طار فإن  وسثبث اال تشاف العلمي سن الذباا إذا وقع في الطعام سو في الشراا

الجراثيم التي يتلفها بعده تتزايد وتتكااثر، فاإذا ُغماف فاإن الجاراثيم التاي يتلفهاا 

بعااده فااي الطعااام سو الشااراا ال تبقااى  مااا رلفهااا فحسااب، باال تباادس باالنحسااار 

ِّ تعاليمهاااااا، وهللا  والتنااااااق،، فالحماااااد هلل علاااااى  ماااااال هاااااذه الشاااااريعة وساااااموم

 ([.116سعلم  
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 ي ِّت  ما قطع من الحي فهو مَ 

 

: قساالس الن بِّايُّ صالمى هللا  15/15 اقِّادو اللي ثِّاي رضاي هللا عناه قساالس ـ عسان  سسبِّاي وس

يمِّاث  »عليه وسلمم:  ي اة  ـ فسُهاوس مس ايس حس هِّ اةِّ ـ وس بسهيمس
انس ال  اعس مِّ ا قُطِّ جاه سسبُاو دساُودس، «. مس رس سسر 

الل ف ُح لسهُ. س نسهُ، وس حس يُّ وس ذِّ مِّ التمِّر   وس

ون هذا الحدي  في  تاا األطعماة والصايد،  اأبي داود س ثر العلماء يذ ر

والترمااذي وصاااحب المنتقااى وغياارهم، ولعاال الحااافح ذ ااره هنااا لبيااان سن هااذا 

المقطوع لو وقع في ماء سو غيره فهو نجف إن  ان من حيوان ميتته نجسة،  ماا 

 سيأتي ـ إن شاء هللا ـ.

 والكالم عليه من وجوه:

 :الوجه األول: في ترجمة الراوي

وهو سبو واقد الليثي، مشهور بكنيته، متتلف في اسمه، فقيل: الحار  بان 

عوف، ن،  على ذلك الترمذي، وقيال غيار ذلاك، سسالم قاديماً، وشاهد بادراً علاى 

األصح، وهو يُعسدُّ من سهل المدينة، وررج إلى مكة، فجاور بها سنة، وماات سانة 

 ([.117ثمان وستين، رضي هللا عنه  

 في تتريجه: الوجه الثاني:

اعس »بااا  « الصايد»( فاي  تااا 2858فقد سررجه سباو داود   فاي صايدو قُطِّ

( من طريق عبد الارحمن بان عباد هللا بان ديناار، 1480، والترمذي  «منه قطعة

 عن زيد بن سسلم، عن عطاء بن يسار، عن سبي واقد.

والحاادي  حساانه الترمااذيل ألن فااي إسااناده عبااد الاارحمن باان عبااد هللا باان 

قال ابن « ثقة »، وقال: «الضعفاء»، وهو متكلم فيه، وقد سورده الذهبي في دينار

([، وقال سبو حاتم:  فياه لاين، يكتاب حديثاه، وال 118معين: في حديثه ضعف(  

يحت  به(، وقال ابن عدي:  بع  ما يرويه منكر ال يتابع عليه، وهاو فاي جملاة 

 صادو  «: التقرياب» ([، وقال الحافح فاي119من يكتب حديثه من الضعفاء(  

 يتطئ(.

وقااد ورد الحاادي  ماان طريااق عبااد هللا باان جعفاار، ثنااا زيااد باان سساالم بااه، 

( وقااال: صااحيح اإلسااناد، وتعقبااه الااذهبي بقولااه: 124، 4/123سررجااه الحااا م  

« الضااعفاء» وال تشااد  ياادة بااه(، وذلااك ألن الااذهبي ذ اار عبااد هللا باان جعفاار فااي 

قريااب:  ضااعيف(، لكاان بإضااافة هااذا ([، وقااال فااي الت120وقااال:  ضااعفوه(  

الطريق إلى الطريق األول يسق و  الحادي ، وعباد الارحمن بان عباد هللا بان ديناار 

سحسن حاالً من عبد هللا بن جعفر والد علي بن المديني، فإن ابن ديناار سرارج لاه 

 ([.121البتاري، ومع ذلك ففيه  الم،  ما تقدم  
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دري رضي هللا عناه مان طرياق وقد جاء الحدي  من رواية سبي سعيد الت

عبد العزيز بن عبد هللا األويساي، ثناا ساليمان بان باالل، عان زياد بان سسالم، عان 

( وقاال:  صاحيح علاى 4/239عطاء بن يسار، عن سبي ساعيد، سررجاه الحاا م  

شرط الشيتين( وسكث عنه الذهبي، وتعقبه األلباني: بأن األويساي لام يتارج لاه 

ط البتاااااري فقااااط، وهااااو ثقااااة، فاإلسااااناد مساااالم شاااايئاً، فالحاااادي  علااااى شاااار

([، لكاان رواه سااليمان باان بااالل، عاان زيااد باان سساالم، عاان عطاااء 122صااحيح  

( ورواه عبااد الاارحمن باان 4/238«  المشااكل»مرسااالً. سررجااه الطحاااوي فااي 

( عان زياد بان سسالم، عان النباي صالمى هللا 4/138«  المساتدرة»مهدي  ماا فاي 

( لعباد الارزا ، قاال 4/494ا فاي المصانف  عليه وسلمم مرسالً، وتابعه معمر  م

 (:  المرسل سشبه بالصواا(.11/260«  العلل»الدارقطني في 

الوجاه الثالا : ارتصار الحاافح الحادي ، فلام ياذ ر إال الشااهد منااه، وسول 

الحدي  عن سبي واقد رضي هللا عنه قال: قدم النبي صلمى هللا عليه وسالمم المديناة 

ل ويقطعون سليات الغنم، قال:  ماا قطاع مان البهيماة وهاي وهم يسُجبُّون سسنمة اإلب

حيااة فهااي ميتااة( وهااذا لفعااه عنااد الترمااذي، وعنااد سبااي داود باادون ذ اار ساابب 

 الحدي .

 الوجه الرابع: في شرح سلفاظه:

قوله:  ما قطع..( يجوز سن تكون  ما( موصولة سو شرطية، ويكون قوله: 

هو  ماا( الموصاولة، واقتارن التبار  فهو ميث( جواا الشرط، سو ربراً للمبتدس و

 بالفاء لشبه الموصول بالشرط في العموم.

قوله:  من البهيمة( هي ذوات األربع من اإلبل والبقر والغنم، سو ُ الُّ حاي 

ال يميز، وهذا سعم من األول، و  من( بيانية، وسبب الحدي  يدل على سن المراد 

 بالبهيمة اإلبل والغنم.

في بع  نسخ البلوغ، والذي فاي الترماذي:  فهاو قوله:  فهو ميث( هكذا 

ي تة ـ بالتتفيف ـ وميمتة ـ بالتشديد ـ، والتتفياف  ي تة(، وهي بسكون الياء، يقال: مس مس

([، والميتة ما لم تلحقه الذ اة، ومعنى  فهو ميتة( سي: حرام  الميتة، 123س ثر  

لك في حال الحيااة ـ ال يجوز س لهل ألنه ميث بزوال الحياة عنه، و انوا يفعلون ذ

  ما تقدم ـ فنهوا عنه.

الوجه التامف: اعتبر العلماء لفح هاذا الحادي  قاعادة ععيماة مان قواعاد 

األحكام، يدل على سن ما قطع من البهيمة في حال حياتها من سنام بعيار، سو سلياة 

شاااة، ونحااو ذلااك، فهااو ميتااة محكااوم بنجاسااتها، إذ الميتااة  ااذلك، فيحاارم س لااه 

 ([.124به، قال ابن تيمية:  وهذا متفق عليه بين العلماء(  واالنتفاع 

وهذا عام متصور بما قطع من حيوان ميتته طاهرة،  الجراد والسمك، 

 فيكون طاهراً، فما وقع منه في ماء فهو طاهر.
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 مااا يسااتثنى ماان ذلااك الشااعر والصااوف والااوبر والااريش إذا قُاا،  باادون 

 سصوله، وهللا سعلم.
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 باب اآلنية

، والكثياار: سوانااي، آنيااةة: جمااع إناااء،  أسااقية وسااقاء، والجمااع القلياال اآلنياا

واآلنية هي: األوعية، والمراد هنا األواني التي يكون فيها ماء الوضوء، وما هو 

 سعم من ذلك من الطعام والشراا.

ومناسبة ذ رها هنا: سنه لما  ان المااء جاوهراً ساياالً ال باد لاه مان وعااء، 

التااي يسااتعملهال ألن  آنيتااهم المياااه، لاايعلم المساالم حكاام ناسااب ذ رهااا بعااد سحكااا

 الشارع قد نهى عن بعضها، فتعلقث بها سحكام.

لساقس  ي رس واألصل في اآلنية: الحل والطهارة، لعموم قوله تعالى: }}ُهوس ال اذِّ

يعًاا{{  البقاارة:  مِّ ضِّ جس اا فِّااي األسر  [ ، ووجاه الداللااة: سن هللا تعاالى امااتن  29لسُكام  مس

رلقااه بمااا فااي األرض جميعاااً، وال يمااتن إال بمباااح، إذ ال منااة فااي محاارم، علااى 

 وُر،  من ذلك ما دل الدليل على تحريمه، وهللا سعلم.
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 تحريم األكل والشرب في آنية الذهب والفضة

 

: قسالس النبايُّ صالمى هللا  16/1 ـ عسن  ُحذسي فسةس ب نِّ ال يسمانِّ رضي هللا عنهما ، قسالس

اا »عليه وسلمم:  ا، فإن هس افِّهس احس ُ لُوا فاي صِّ
الس تساأ  ، وس اةِّ ال فِّض  بُوا فِّي انِّيسةِّ الاذ هسبِّ وس رس الس تسش 

ةِّ  رس لسُكم  في اآلرِّ .«. لسُهم  في الدُّن يسا، وس لسي هِّ  ُمت فسق  عس

هـذا الحدي  محله  تاا األطعمة واألشربـة، لكن ذ ره الحافح ـ  غياره ـ 

 وء في انية الذهب والفضةل ألنه استعمال لهما.في هذا الباا إلفادة تحريم الوض

 والكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهااو حذيفااة باان اليمااان باان جااابر العبسااي رضااي هللا عنااه، واساام اليمااان: 

ُحسيل،  ما ورد في صحيح مسالم، سسالم هاو وسباوه، وسرادا شاهود بادر فصادهما 

 ً ([، وشاااهدا غااازوة سحاااد، فقتااال 125  المشااار ون،  ماااا رو  ذلاااك مسااالم سيضاااا

([، وذ ر ابن إسحا  سن حذيفة تصد  بدية 126المسلمون سباه ألنهم لم يعرفوه  

 سبيه على المسلمين.

رو  حذيفة رضي هللا عنه  ثياراً عان النباي صالمى هللا علياه وسالمم وقاال: 

سااعة، لقد حدثني رسول هللا صلمى هللا عليه وسالمم ماا  اان وماا يكاون إلاى قياام ال

و ااان يساامى صاااحب الساار ألن النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم سسساار  إليااه بأسااماء 

المنافقين، الذين سرادوا المكر بالنبي صلمى هللا عليه وسلمم في مرجعاه مان تباوة، 

شهد حذيفة غزوة التند  وما بعدها، وفتوح العرا ، واساتعمله عمار رضاي هللا 

ت سانة ساث وثالثاين، بعاد مقتال عثماان عنه على المدائن، فلم يزل بهاا حتاى ماا

 ([.127رضي هللا عنه بأربعين ليلة  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

األ ااال فاااي إنااااء »بااااا « األطعماااة»فقاااد سررجاااه البتااااري فاااي  تااااا 

اا  ( قااال: حاادثنا سبااو نُعاايم، حاادثنا ساايف باان سبااي سااليمان، قااال: 5426«  ُمفسض 

باي ليلاى سنهام  اانوا عناد حذيفاة، سمعث مجاهداً يقول: حدثني عبد الارحمن بان س

فاستسقى، فساقاه مجوساي، فلماا وضاع القادح فاي ياده رمااه باه، وقاال: لاوال سناي 

نهيته غير مرة وال مرتين،  أنه يقول: لم سفعل هاذا، ولكناي سامعث النباي صالمى 

ال تلبسوا الحرير وال الديباج، وال تشربوا فاي انياة الاذهب »هللا عليه وسلمم يقول: 

هاذا لفاح « ال تأ لوا في صحافها، فإنها لهم فاي الادنيا ولناا فاي اآلرارةوالفضة، و

البتاااري، وفيااه  ولنااا( باادل  لكاام( وقااد جاااء فااي روايااة سراار  للبتاااري فااي 

 (.5833، 5830«  لكم»بلفح: « اللباس»
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( مااان طرياااق ابااان سباااي ليلاااى بلفعاااه فاااي 5(  2067وسررجاااه مسااالم  

ن وردت مان طرياق ابان عكايم عان ، لكا« لكم في اآلررة»، ولم يذ ر «اللباس»

 سيضاً.« اللباس»( في 4(  2067حذيفة  

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

قولااه:  ال تشااربوا( التطاااا للرجااال الحاضاارين، وياادرل فاايهم  اال ماان 

 يتأتى له التطاا من الرجال والنساء.

قولااه:  فااي صااحافها( الصااحاف: جمااع صااحفة، وهااي اإلناااء الااذي يشاابع 

، والعاهر سن هذا غير مراد هنا، فإن الصحفة التي ال تكفاي إال ([128التمسة  

 واحداً يحرم سن تكون من الذهب والفضة ـ سيضاً ـ.

قولااه:  فإنهااا لهاام فااي الاادنيا ولكاام فااي اآلراارة( جملااة تعليليااة لمااا تقاادم، 

والضامير  لهاام( للكفااار وإن لاام يتقاادم لهاام ذ اار، لكنااه مفهااوم ماان الساايا ،  قولااه 

ااِّ *{{ تعالى: }}فسقس  جس ت  بِّال حِّ ارس ت ى تسوس بمِّي حس ي رِّ عسن  ذِّ  رِّ رس بسب ُث ُحب  ال تس الس إِّنمِّي سسح 

ااا فسااانو *{{  الاارحمن: 32 ر:  لسي هس اان  عس [ سي: الشاامف، وقولااه تعااالى: }}ُ االُّ مس

[ سي: األرض، والمعنى: سن الكفار هم الذين يستعملون سواني الذهب والفضة 26

عندهم دين يمنعهم من ذلاك، ولايف الماراد إباحتهاا لهامل ألن في الدنيال ألنه ليف 

الكفار ال يجوز لهم التمتع بنعم هللا وهم على  فرهم، فأنتم سيها المسلمون منهيون 

عاان التشاابه بهاام، وسااتكون لكاام فااي اآلراارة مكافااأة لكاام علااى تر هااا فااي الاادنيا، 

في حدي  البراء بان ويُمنعُها سولئك جزاء لهم على معصيتهم في الدنيا، وقد ورد 

عازا رضي هللا عنه: سمرناا رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم بسابع ونهاناا عان 

وعن الشرا في الفضة، فإنه من شرا فيها فاي الادنيا لام يشارا »سبع، ومنها: 

([، وعن سبي هريرة رضي هللا عنه سن رسول هللا صلمى 129«   فيها في اآلررة

في انية الفضة والذهب في الدنيا لم يشرا فيهماا من شرا »هللا عليه وسلمم قال: 

([، وهاذه هااي العلااة ماان 130«   فاي اآلراارة، وانيااة سهال الجنااة الااذهب والفضااة

تحااريم اسااتعمال سوانااي الااذهب والفضااة علااى المساالمين، وهااي علااة منصااور 

 عليها، لكن سضاف العلماء علالً سرر  منها:

 ـ سنها وسيلة إلى التيالء والتكبر. 1

 فيها  سراً لقلوا الفقراء. ـ سن 2

وهي علل فيها نعر، قال ابن القيم:  والصواا سن العلاة ـ وهللا سعلام ـ ماا 

يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودياة منافااة ظااهرة، ولهاذا 

علل النبي صلمى هللا علياه وسالمم بأنهاا للكفاار فاي الادنيا، إذ لايف لهام نصايب مان 

التي ينالون بهاا فاي اآلرارة نعيمهاا، فاال يصالح اساتعمالها لعبياد هللا فاي العبودية 

الاادنيا، وإنمااا يسااتعملها ماان راارج عاان عبوديتااه ورضااي بالاادنيا وعاجلهااا ماان 

 ([.131اآلررة(  
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الوجااه الرابااع: الحاادي  دلياال علااى النهااي عاان األ اال والشاارا فااي سوانااي 

التشابه بالكفاار، قاال شايخ  الذهب والفضة، وهذا النهي للتحاريم، والعلاة فاي ذلاك

اإلسااالم اباان تيميااة:  ولهااذا  ااان العلماااء يجعلااون اتتاااذ الحرياار وسوانااي الااذهب 

 ([.132والفضة تشبهاً بالكفار(  

وهذا الحكم عام في حق الرجال والنساء، ساواء س اان اإلنااء ذهبااً رالصااً 

من طريق سم متلوطاً بذهب، وسواء س ان فضة رالصة سم متلوطاً بها، لما ورد 

يحيى بن محمد الجاري: حدثنا ز ريا بن إبراهيم بن عبد هللا بن مطيع، عن سبيه، 

ماان »عان ابان عمار رضاي هللا عنهماا سن رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم قاال: 

شرا من إناء ذهب سو فضة سو إناء فياه شايء مان ذلاك فإنماا يجرجار فاي بطناه 

 ([.133«  نار جهنم

لعلماء هل تحريم سواناي الاذهب والفضاة متات، الوجه التامف: ارتلف ا

باأل ل والشرا  ما هو ظاهر الحدي ، سو سنه عام فاي جمياع وجاوه االساتعمال؟ 

فااالجمهور ماان سهاال العلاام علااى تحااريم جميااع وجااوه االسااتعمال، قااال القرطبااي: 

 الحدي  دليل على تحريم اساتعمال سواناي الاذهب والفضاة فاي األ ال والشارا، 

في معناهما، مثل: التطيب والتكحل، وما شابه ذلك، وبتحريم ذلك ويلحق بهما ما 

([، قااالوا: لعمااوم الحاادي ، وشاامول 134قااال جمهااور العلماااء ساالفاً ورلفاااً..(  

المعنى الذي حرم بسببه، وإنما فُرمِّ س باين الرجاال والنسااء فاي التحلاي لماا يقصاد 

 منهن من غرض الزينة لألزواج والتجمل لهم.

فااي الحاادي  ذ اار األ اال والشاارا ألن هااذا هااو األغلااب  قااالوا: وُراا،  

استعماالً، وما ُعلمِّقس به الحكم لكونه سغلب فإنه ال يقتضي تتصيصه به، وإذا نُهي 

اإلنسان عن األ ل والشرا ـ وهما س ثر حاجة ـ فما دونهما من وجوه االستعمال 

 من باا سولى.

([ 137ني  ([ والشااو ا136([ ماانهم: الصاانعاني  135وياار  اراارون  

([: سن التحااريم رااار باأل اال والشاارا، وسمااا 138والشاايخ محمااد باان عثيمااين  

استعمال األواني في غير األ ل والشارا  التطياب والتكحال والوضاوء والغسال 

ونحوها فهو جائز، وهالالء سراذوا بعااهر الحادي ، وقاالوا: ألن النباي صالمى هللا 

شرا فيها، فدل على سن ما عليه وسلمم نهى عن شيء متصور، وهو األ ل وال

عااداهما جااائز، ولااو سراد عمااوم االسااتعمال لنهااى عنااه، ولاام يتاا،  ذلااك باأل اال 

 والشرا، قالوا: ألن األ ل والشرا فيهما هو معهر الفتر والتيالء في الغالب.

هِّب قال:  سرسلني سهلي  و   ما استدلوا بما ورد عن عثمان بن عبد هللا بن مس

ء، فجااءت بجلجال مان فضاة فياه شاعر مان شاعر النباي إلى سم سلمة بقدح من ماا

بسهُ،  ضس ت  صلمى هللا عليه وسلمم، و ان إذا سصاا اإلنسان عين سو شيء بع  إليها مِّ
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راً(   ([ل فهذا استعمال آلنياة الفضاة 139فاطلعُث في الجلجل فرسيث شعراتو ُحم 

 هللا. في غير األ ل والشرا، وسم سلمة هي راوية الحدي ،  ما سيأتي إن شاء

قال الشو اني:  وقياس سائر االستعماالت على األ ل والشرا قيااس ماع 

الفار ، فإن علة النهي عن األ ل والشرا، هي التشبه بأهل الجناة حيا  يطااف 

عليهم بانية من فضة، وذاة مناط معتبر للشارع،  ما ثبث عناه  لماا رس  رجاالً 

سررجااه « يااة سهال الجناة؟مااا لاي سر  علياك حل»متتتمااً بتااتم ماان ذهاب، فقاال: 

 ([.140الثالثة من حدي  بريدة..(  

وهذا القول، وإن  ان فياه وجاهاة، لكان الاورع واالحتيااط اجتنااا سواناي 

الذهب والفضة بجميع وجوه االستعمال، سواء س ان لأل ل سم للشرا سم لغيرهماا 

من وجوه االساتعمال،  الوضاوء والغسال واالدهاان والتطياب وغيار ذلاك، سراذاً 

بعماااااوم المعناااااى والعلاااااة،  ماااااا تقااااادم، ورجاااااح هاااااذا الشااااايخ عباااااد الااااارحمن 

([،  ما رجحه الشيخ العالمة األثري عبد العزياز بان بااز، وقاال: 141السعدي  

  إن هذا هو الصواا(.

وحدي  سم سالمة واقعاة عاين يطرقهاا االحتماال، فمان ذلاك سناه يحتمال سن 

ه إناااء صااغير جعاال فيااه اإلناااء  ااان مموهاااً بفضااة ال سنااه  لااه فضااة، ومنهااا سناا

شعرات، ومثل ذلك ال يكون  بيراً، ومنهاا سن الارواة ارتلفاوا فاي لفعاه، هال هاو 

بالقاف  من قسص ة( سو بالفاء  من فضة( وإن  اان الحاافح قاال: إن الصاحيح عناد 

([، والمقصود سن سحادي  النهي سقو  من ذلك، فاألرذ 142المحققين سنه بالفاء  

 ، وهللا ولي التوفيق.بها سحوط وسبرس للذمة
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 تحريم الشرب في آنية الفضة

 

ُسوُل هللا صلمى هللا عليه  17/2 : قسالس رس ةس رضي هللا عنها، قسالسث  ـ عسن  سُمم سسلسمس

ان مس »وسلمم:  هس نِّاهِّ نساارس جس اُر فِّاي بسط  جِّ ر  اا يُجس اةِّ إن مس ُا فِّاي إنسااءِّ ال فِّض  ارس ي يسش  ُمت فساق  «. ال ذِّ

. لسي هِّ  عس

حافح سورده مع سن الحكم مأروذ من الحدي  الذي قبله، لما فياه مان لعل ال

 الوعيد الشديد، والعذاا الغليح.

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهي سم المالمنين سم سلمة هند بنث سبي سمياة حذيفاة بان المغيارة، القرشاية 

باساامها، سساالمث قااديماً،  المتزوميااة رضااي هللا عنهااا مشااهورة بكنيتهااا، معروفااة

وزوجها سبو سالمة، و اان ابان عماة رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم وسرااه مان 

الرضاعة، فمات عنها بعد غزوة سحد، و انث تحبه، وهو ابان عمهاا، فقالاث: إناا 

ناي فاي مصايبتي، وارلاف لاي رياراً منهاا. وهاي  هلل وإنا إليه راجعون، اللهم سُجر 

([ تقول: فلما ماات 143 ما سررجه مسلم في صحيحه  التي روت هذا الحدي ، 

سبو سلمة قلث: سيُّ المسلمين رير من سبي سلمة؟ سول بياث هااجر إلاى رساول هللا 

صلمى هللا عليه وسلمم، ثم إني قلتها فأرلف هللا لي رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم. 

السنة الرابعاة مان فتطبها صلمى هللا عليه وسلمم بعد انقضاء عدتها، وتزوجها في 

الهجرة، توفيث في المدينة سنة اثنتين وستين، وهي ارر زوجات النبي صلمى هللا 

 ([.144عليه وسلمم موتاً، رضي هللا عنهن جميعاً  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

( بااااللفح 5634«  األشاااربة»هاااذا الحااادي  سررجاااه البتااااري فاااي  تااااا 

ن بن سبي بكر الصديق، عان سم سالمة، المذ ور من طريق عبد هللا بن عبد الرحم

الاذي يشارا »( ولفعاه: 2065([، وسررجه مسالم  145وهو يرو  عن رالته  

وسررجه ـ سيضاً ـ من طريق علي بن مسهر، عن عبيد هللا بان « في انية الفضة..

عبد هللا العمري، عن نافع، عن زيد بن عباد هللا، عان عباد هللا بان عباد الارحمن، 

قااال اإلمااام مساالم « . يأ اال ويشاارا فااي انيااة الفضااة والااذهبإن الااذي »ولفعااه: 

رحمه هللا:  ولايف فاي حادي  سحاد مانهم ذ ار األ ال والاذهب إال فاي حادي  ابان 

مساااهر(، وعلاااي بااان مساااهر تقااادم توثيقاااه عااان سحماااد وابااان معاااين والعجلاااي 

([، فتكون هذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن  انث صحيحة 146وغيرهم  

نى، وقاد سرارج مسالم حادي  سم سالمة مان طرياق عثماان بان مارة، من جهة المع

حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن، عن رالته سم سلمة، قالث:  قال رساول هللا صالمى 
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من شارا فاي إنااء مان ذهاب سو فضاة فإنماا يجرجار فاي بطناه »هللا عليه وسلمم: 

 ([.147« (  ناراً من جهنم

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

نما يجرجار( يجرجار: بضام اليااء وفاتح الجايم وساكون الاراء، ثام قوله:  إ

جيم مكسورة ثم راء، من الجرجرة وهي: صوت وقوع الماء في الجاوف، يقاال: 

 جرجر فالن الماء في حلقه، إذا جرعه جرعاً متتابعاً يسمع له صوت.

قوله:  نار جهنم( يجوز نصبه ورفعه، سما النصب ـ وهو المشهور ـ فعلى 

ل  يجرجر( باعتباار سناه فعال متعاد بمعناى: يتجارع، ويالياد ذلاك رواياة سنه مفعو

« فإنمااا يجرجاار فااي بطنااه ناااراً ماان جهاانم»عثمااان باان ماارة،  مااا تقاادم، بلفااح: 

والمعنى: سن مان شارا بانياة الفضاة فكأنماا يتجارع فاي بطناه ناار جهانم،  قولاه 

ى ظُ  الس ال يستسااامس ااوس ُ لُونس سسم 
ينس يسااأ  م  نساااًرا تعااالى: }}إِّن  ال ااذِّ ُ لُونس فِّااي بُُطااونِّهِّ

ااا يسااأ  ل ًمااا إِّن مس

يًرا *{{  النساء:  نس سسعِّ لسو  سسيسص   [ .10وس

وسما الرفع، فعلى سنه فاعل  يجرجر( باعتبار سنه فعل الزم، والمعناى: سن 

النار تصوت في بطناه، مان قاولهم: جرجارت الناار، إذا صاوتث، سي: صاار لهاا 

 صوت.

ععيماة، البعيادة القعار ـ سعاذناا هللا منهاا ـ وهاي قوله:  جهنم( سي: النار ال

 اسم سعجمي ال ينصرف للعلمية والعجمة.

سااميث بااذلك إمااا لبعااد قعرهااا، ماان قااولهم: بئاار جهنااام، إذا  انااث عميقااة 

القعاار، وقياال: مشااتقة ماان الجهومااة وهااي الغلعااة، سااميث بااذلك لغلااح سمرهااا فااي 

 المعنوي. العذاا، فتكون ممنوعة من الصرف للعلمية والتأني 

الوجه الرابع: الحدي  دليل على تحريم الشارا فاي انياة الفضاة وسن ذلاك 

، وقاد دل الحادي  « إنما يجرجر فاي بطناه ناار جهانم»من  بائر الذنوا، لقوله: 

لسااى علاى تحااريم الشارا فااي الااذهبل ألناه سععاام مان الفضااةل لكونااه  بمفهاوم األسو 

جاوز مان الاذهبل  التااتم للرجال سضيق استعماالً منها، فإنه يجاوز منهاا ماا ال ي

 يجوز من الفضة وال يجوز من الذهب.

الوجه التامف: الحدي  دليل علاى سن الجازاء مان جانف العمال، وسن مان 

شرا فاي انياة الفضاة وجرجار المااء فاي جوفاه فإناه سايجرجر ياوم القياماة ناار 

 جهنم في بطنه، إال سن يتوا فيتوا هللا عليه، وهللا سعلم.
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 ميتة إذا دبغطهارة جلد ال

 

ُساوُل هللاِّ صالمى هللا  18/3 : قساالس رس ب ااسو رضاي هللا عنهماا قساالس ـ عسن ابانِّ عس

لِّم .«. إذسا دُبغس اإلهساُا فسقسد  طسُهرس »عليه وسلمم:  هُ ُمس  جس رس  سسر 

 : بسعسةِّ ن دس األر  عِّ ا إهسااو دُبغس »وس  «.سيُّمس

بمِّقِّ رضي هللا ع 19/4 ةس بنِّ ال ُمحس لسمس ُساوُل هللاِّ صالمى ـ وعسن  سس : قساالس رس نه قساالس

ي تسةِّ ُطُهوُرهسا»هللا عليه وسلمم:  بساُغ ُجلُودِّ ال مس .«. دِّ ب انس هُ اب ُن حِّ حس ح   صس

ُسااوُل هللاِّ صاالمى هللا  20/5 اار  رس : مس ي ُمونسااةس رضااي هللا عنهااا، قسالسااث  اان  مس ـ وعس

 : اا، فسقسااالس ونسهس اااةو يسُجرُّ اذ تُم  »علياه وسالمم بشس ااا؟ لساو  سسرس : « إهسابسهس ي تساة ، فسقسااالس ااا مس فسقساالُوا: إن هس

ظُ » ال قسرس اُء وس ُرهسا ال مس .«. يُطسهمِّ الن سسائِّيُّ هُ سبُو دساُودس، وس جس رس  سسر 

 الكالم عليها من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي.

األول: سلمة بان المحبمِّاق الهاذلي، بكسار البااء المشاددة وفتحهاا،  ماا ذ ار 

([، قيل: اسم المحبمِّق، صتر، وقيل: ربيعة.. يكنى سبا سنان، رو  148  النووي

ُن بااان قتاااادة، والحسااان البصاااري، رو  اثناااي عشااار  اااو  عناااه ابناااه سااانان، وجس

 ([.149حديثاً  

الثاني: ميمونة رضي هللا عنها. وقد سبق التعريف بها فاي شارح الحادي  

 «.الثامن»

 الوجه الثاني: في تتريجها:

« الحااي »رضاي هللا عنهمااا سررجاه مسالم فاي  تااا حادي  ابان عبااس 

( بهذا اللفح، من طرياق زياد بان سسالم، 366«  طهارة جلود الميتة بالدباغ»باا 

لة، عن ابن عباس رضي هللا عنهما، وبلفعه سررجه سباو  ع  عن عبد الرحمن بن وس

(، والنسااااااائي 1728( بالسااااااند المااااااذ ور، وسررجااااااه الترمااااااذي  4123داود  

( عااان ابااان عبااااس رضاااي هللا عنهماااا بالساااند 3609ماجاااه   (، وابااان7/173 

، وقاال الترماذي:  حادي  حسان « سيماا إهااا دباغ فقاد طهار»المذ ور، ولفعاه: 

 صحيح(.

وبهذا يتبين سن الحافح قد وهم في قوله:  وعند األربعة( ألن لفح سبي داود 

  لفح مسلم،  ما تقدم، وهللا سعلم.

( مان رواياة 4522رجاه ابان حباان  وسما حدي  سلمة بان المحبمِّاق فقاد سر

جون بن قتادة، عن سلمة.. ولفعه:  سن رسول هللا صالمى هللا علياه وسالمم ستاى فاي 

غزوة تبوة على بيث في فنائه قربة  معلقة ، فاستسقى، فقيال لاه: إنهاا ميتاة ـ سي: 
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، وجااون باان قتااادة ذ ااره اباان حبااان فااي « ذ اااة األدياام دباغااه»جلااد ميتااة ـ فقااال: 

([، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيتين، غير سن صحابيه 150 « الثقات»

 وهو سلمة لم يرو له الشيتان وال سحدهما.

دباغهااا طهورهااا سو »( ولفعااه: 25/250وسررجااه سحمااد بهااذا اإلسااناد  

بتالف لفح ابان حباان فهاو «.. البلوغ»، وهو قريب من لفح الحافح في « ذ اتها

(، 174ـ  7/173(، والنسائي  4125سبو داود  متتلف عنه،  ما تقدم، وسررجه 

(، وسررجاه 1290ولفح الكتاا هو لفح حادي  عائشاة سررجاه ابان حباان بارقم  

 ( وغيرهما.7/174(، والنسائي  42/119سحمد  

وقد نقل الحافح تصحيح الحدي  عن ابن حبان، وهاو صاحيح لغيارهل ألن 

الاذهبي عان اإلماام سحماد جون بن قتاادة مجهاول، لام يوثقاه إال ابان حباان، ونقال 

([، ونقاال الماازي عاان علااي باان المااديني: سنااه معااروف، 151قولااه:  ال يعاارف(  

وقااال فااي موضااع اراار:  الااذين رو  عاانهم الحساان ماان المجهااولين:.. فااذ رهم، 

 لام تصاح «: التقرياب»([، وقاال الحاافح فاي 152وذ ر مانهم جاون بان قتاادة(  

ن الحدي ،  ما ن، الحافح على ذلك صحبته، وهو مقبول( سي: إذا توبع وإال فليم 

، وقاال:  ال سعارف لجاون باان «العلال»فاي المقدماة، ورو  الترماذي حديثاه فاي 

([، ولكاان الحاادي  صااحيح 153قتااادة غياار هااذا الحاادي ، وال سدري ماان هااو؟(  

 بشواهده، ومنها حدي  ابن عباس وميمونة رضي هللا عنهم وغيرهما.

ـ  7/174(، والنسااائي  4126 وسمااا حاادي  ميمونااة فأررجااه سبااو داود 

( من طرياق عباد هللا بان مالاك بان حذافاة، عان سماه العالياة بناث سابيع سنهاا 175

قالااث:  ااان لااي غاانم بأُحااد، فوقااع فيهااا المااوت، فاادرلُث علااى ميمونااة زوج النبااي 

صاالمى هللا عليااه وساالمم فااذ رت ذلااك لهااا، فقالااث لااي ميمونااة: لااو سرااذتِّ جلودهااا 

ر  رسول هللا صلمى هللا عليه وسالمم فانتفعثِّ بها، فقلث: سو  لُّ ذلك؟ قالث: نعم، مس يسحِّ

على رجال من قريش يجرون شاة لهـم مثل الحماار، فقاال لهام رساول هللا صالمى 

؟ قاالوا: إنهاا ميتاة، فقاال رساول هللا صالمى هللا « لو سرذتم إهابها»هللا عليه وسلمم: 

 «.يطهرها الماء والقرظ»عليه وسلمم: 

مالاك بان حذافاة لام يوثقاه غيار ابان حباان، وسماه العالياة قاال  وعبد هللا بن

([، وقال الاذهبي:  روت عان ميموناة، 154العجلي عنها:  مدنية، تابعية، ثقة(  

 ([.155تفرد عنها ولدها عبد هللا بن مالك، لكن وثقها العجلي(  

والحااادي  ساااكث عناااه الحاااافح، لكااان لاااه شاااواهد تالياااده، وقاااد صاااححه 

وماان شااواهده مااا ورد عاان اباان عباااس رضااي هللا عنهمااا سن ([، 156األلباااني  

« هاال اساتمتعتم بإهابهاا؟»رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم مار  بشااة ميتاة، فقاال: 

ُرمس س لها»قالوا: إنها ميتة، قال:   ([.157«   إنما حس

 الوجه الثال : في شرح سلفاظها:
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باغاة: مصادر دسبساغس الجلاد يدبغا ه دبغااً ودباغاة، ومعنااه: قوله:  إذا دباغ( الدمِّ

بُغ: ما يادبغ باه، يقاال:  باُغ والدمِّ إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد راصة، والدمِّ

باغ، والدباغة: بالكسر اسم للصنعة، وقد يجعل مصدراً،  ما تقدم.  الجلد في الدمِّ

قوله:  اإلهاا( بكسر الهمزة، وجمعه: سُُهب بضمتين، مثل  تااا وُ تُاب، 

هما، هو الجلد قبل سن يدبغ، وعليه يدل الحادي ، قاال سباو داود:  فاإذا ويجوز فتح

باة..( ثام حكاى ذلاك عان النضار بان  ان اً وقِّر  دبغ ال يقاال لاه: إهااا، إنماا يسامى شس

 ([.159([، وقال األزهري:   ل جلد عند العرا إهاا(  158شميل  

سُُهب  وقد ورد في صحيح البتاري حدي  عمر رضي هللا عنه وفيه:  فإذا 

([، و سل( فاي اإلهااا الساتغرا  الجانف، بادليل الرواياة التالياة: 160معلقة..(  

 «.سيما إهاا دبغ فقد طهر»

قولاه:  فقااد طهاار( بضاام الهااء وفتحهااا، ماان بااابي قتال وقسااُرا، وقااد رجااح 

 ([ الفتح، والطهر: هو النقاء من الدنف والنجسف.161النووي  

فالضاام علااى معنااى: تطهيرهااا، قولااه:  طهورهااا( بضاام الطاااء وفتحهااا، 

ضااوء، والط هااور: وهاااو مااا يعاااد  والفااتح علااى معناااى: سداة تطهيرهااا، مثااال: الوس

 للتطهير.

قوله:  لو سرذتم إهابهاا(  لاو( إماا سنهاا للتمناي بمعناى:  لياث( وفياه معناى 

 ([.162العرض، سو شرطية حذف جوابها سي: لكان حسناً، قاله السندي  

يعااود علااى الميتااة، وإال لقااال: يطهااره، سي:  قولااه:  يطهرهااا( ظاااهره سنااه

الجلد، فإما سنه على حذف مضاف، سي: يطهر جلد الميتة، سو سن الماراد الجانف، 

 سي يطهر األُُهب.

قولااه:  القاارظ( بفتحتااين، حااب معااروف، يتاارج فااي ُغلُااف  العاادس، ماان 

اه، يستعمل في الدبغ، ويقوم مقامه األرطى وشابههل ألن الان، علاى  ضس شجر العِّ

القرظ ال يدل على عدم إجزاء ماا ساواه، وإنماا هاو لمجارد التمثيال، سو ألناه  اان 

هو المشهور والمعروف في ذلك الوقث، وفي زماننا هذا يكون دبااغ الجلاود فاي 

المصانع الكبيرة، وبواسطة المستحضرات الكيماوية، وذلك جائزل ألن المقصود 

 حصل  ان مجزئاً. نزع الفضول وتنشيف الجلد من الرطوبات، فبأي شيء

الوجه الرابع: حدي  ابن عباس رضي هللا عنهما دليال علاى سن سي  إهااا 

سيماا »وفاي قولاه: « إذا دبغ اإلهااا»دبغ فقد طهر، لما تقدم من العموم في قوله: 

و سل( و سي( من صيغ العماوم، ساواء س اان مان حياوان طااهر فاي حاال « إهاا

وان غيار طااهر،  الكلاب والتنزيار، وهاذا حياة،  اإلبل والبقر والغنم، سم من حي

قول داود وسهل العاهر، ورجحاه الشاو اني، وقاال:  ألن األحاديا  الاواردة فاي 

هذا الباا لم يُفسر    فيها بين الكلب والتنزير وماا عاداهما(، وقاال سيضااً:  فاالحق 
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سن الدباغ مطهر، ولام يعاارض سحاديثاه معاارض، مان غيار فار  باين ماا يال ال 

ال يال ال، وهاو ماذهب الجمهاور(، وقاال:  إناه تقارر فاي األصاول سن  لحمه وماا

 ([.163العام ال يُقصر على سببه، فال يصح تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة(  

الوجه التامف: استدل بحدي  سلمة وميموناة رضاي هللا عنهماا مان قاال: 

لُّهاا الاذ اة، وهاي  ال حياوان ماأ  ول اللحام، إن الدباغ يطهار جلاد الميتاة التاي تُحِّ

، وفاي لفاح: « دباغ األديام ذ اتاه»، وفي لفح: « دباغ جلود الميتة ذ اتها»لقوله: 

فشبه الادبغ بالاذ اة، والاذ اة ال تاالثر إال فاي ماأ ول اللحام، « فإن ذ اتها دباغها»

فكاذا الاادباغل ألن المشاابه يأرااذ حكاام المشاابه باه، وهااذا قااول فااي مااذهب الحنابلااة، 

([، وصاااححه الشااايخ عباااد الااارحمن 164ياااة  رجحاااه شااايخ اإلساااالم ابااان تيم

([، والشاايخ عبااد العزيااز باان باااز، وذ اار النااووي: سنااه مااذهب 165السااعدي  

 ([.166األوزاعي وابن المبارة وسبي ثور وإسحا  بن راهويه  

لُّه الذ اة فال يطهار بالادباغ وإن  اان طااهراً فاي حاال الحيااة،  سما ما ال تُحِّ

ألن الذ اة ال تحلها، وإنما جعلث طاهرة في حال  الهرة فال يطهر جلدها بالدبغل 

الحياة لمشقة التحرز منها ـ  ماا تقادم فاي الطهاارة ـ وهاذه العلاة تنتفاي باالموت، 

 فتعود إلى سصلها، وهو النجاسة، فال يطهر الدباغ جلدها.

والقول بأن األحادي  عامة، وسنه يدرل في ذلك جمياع سناواع الجلاود قاول 

ال وسقربها للصواا سن ذلك فيما يال ال لحماه، وسن الاورع قوي، لكن سظهر األقو

مان اتقاى »يقتضي ترة ما سو  ذلك، عماالً بقاول النباي صالمى هللا علياه وسالمم: 

([، وقولااه عليااه الصااالة والسااالم: 167«   الشاابهات فقااد اسااتبرس لدينااه وعرضااه

 ([.168«   دع ما يريبك إلى ما ال يريبك»

لميتة مان رحماة هللا تعاالى بعبااده، لينتفاع باه واعتبار الدباغ طهوراً لجلد ا

من يحتاج إليه من الفقراء وغيرهم، فقد تعرض الحاجة لالستفادة من جلد الميتة، 

 فاستثناه الشرع من عموم تحريمها المنصور عليه في القران.

ونأرذ من هذا سن األحوط عادم لابف الفارا المصانوعة مان جلاود الساباع، 

بكثرة في هاذا العصار، وإن  اناث طااهرة علاى قاول وهي موجودة في األسوا  

من ير  العماوم، ويالياد عادم لبساها حادي  المقادام بان معاديكرا سن رساول هللا 

 ([.169صلمى هللا عليه وسلمم  نهى عن لبوس جلود السباع والر وا عليها(  

الوجااه السااادس: هااذه األحادياا  الدالااة علااى سن الاادباغ يطهاار جلااد الميتااة 

عباد هللا بان ُعكايم قاال:  ستاناا  تااا رساول هللا صالمى هللا علياه سصح مان حادي  

([، وهاو دليال القاائلين 170وسلمم: سن ال تنتفعوا من الميتاة بإهااا وال عصاب(  

([، وهااذا 171بااأن الاادباغ ال يطهاار جلااد الميتااة، وهااو المااذهب عنااد الحنابلااة  

راويه عن عبد هللا الحدي  سعله العلماء باالضطراا في سنده، فإن ابن سبي ليلى 

بااان عكااايم تاااارة يحاااد  عناااه، وتاااارة يحاااد  عااان سشاااياخ مااان جهيناااة، وسعلاااوه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 69       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

باالضطراا في متنه فسُروي قبل موته صالمى هللا علياه وسالمم بثالثاة سياام، وروي 

بشهر، وروي بشهرين، وروي بأربعين يومااً،  ماا سُعال  بااالرتالف فاي صاحبة 

درة زمان النبي صلمى هللا عليه وسلمم، وال عبد هللا بن عكيم، فقد قال البتاري:  س

([، ومااا  ااان هااذا شااأنه ال يقااف فااي مقابلااة 172يعاارف لااه سااماع صااحيح(  

األحادي  الصحيحة، وهاي تادل علاى ضاعفه، فإنهاا سظهار وسصاح وسنفاع لألماة، 

وسقرا إلى سصول الشريعة وقواعدها، فتكون سولى، على سن مان سهال العلام مان 

ال يتساع لاه المقاام، فاإن صاح الحادي  ُجماع بيناه وباين  سجاا عن هذه العلال بماا

حدي  ابن عباس رضي هللا عنهما وغيره بأن اإلهاا اسم لما لم يدبغ ـ  ما تقادم 

ـاا، فيكااون نهياااً عاان اسااتعمال جلااد الميتااة قباال دباغتااه، وقسااو   ذلااك الحااافح اباان 

ع باه ([، وقال الحازمي:  ويحمل حدي  ابن عكايم علاى مناع االنتفاا173حجر  

ً »قبل الدباغ، وحينئذ يسامى:  ، وبعاد الادباغ يسامى جلاداً وال يسامى إهابااً، «إهاباا

وهذا معروف عند سهل اللغة، ليكون جمعاً باين الحكماين، وهاذا هاو الطرياق فاي 

 ([.174نفي التضاد عن األربار(  

 

الوجه السابع: في حدي  ميمونة رضي هللا عنها وما قبله دليل على جواز 

لجلد بعد الدبغ في اليابسات  القمح والشعير، والمائعاات  المااء واللابن استعمال ا

، وإذا طهار صاار « يطهاره المااء والقارظ»والسمن والعسل ونحاو ذلاك، لقولاه: 

حكمه حكم غيره من األعيان الطاهرة، وتقدم فاي حادي  سالمة بان المحبمِّاق  فاإذا 

نكار ذلاك النباي صالمى هللا قربة معلقة(، مما يدل على سنه استعمل في الماء، ولم ي

 عليه وسلمم بل سقرهم عليه.

وعن ابن عباس رضاي هللا عنهماا عان ساودة زوج النباي صالمى هللا علياه 

ااكها ثاام مااا زلنااا ننبااذ فيااه حتااى صااارت  س  وساالمم قالااث:  ماتااث لنااا شاااة فاادبغنا مس

ااكها( بفااتح الماايم وسااكون المهملااة: هااو الجلااد، وهللا 175شااناً(   س  ([، وقولااه:  مس

 لم.سع
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 حكم آنية أهل الكتاب

 

ُسولس هللاِّ، إن ا  21/6 : قُل ُث: يسا رس ِّ رضي هللا عنه قسالس ـ عسن  سسبي ثسع لسبسةس ال ُتشسنِّيم

 : ؟ قساالس م  ُ ُل فِّي انِّيساتهِّ
تسااو، سسفسنسأ  مو سسه لِّ  ِّ ضِّ قسو  ادُوا »بِّأسر  اا، إال  سسن  ال تسجِّ ُ لُوا فِّيهس

الس تساأ 

لُو هسا، فساغ سِّ ي رس ُ لُوا فِّيهاغس .«. هسا، وس لسي هِّ  ُمت فسق  عس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهو سبو ثعلبة التشاني، صاحابي مشاهور بكنيتاه، والُتشساني: بضام التااء 

ار مان قُضااعة،  المعجمة فشين معجماة مفتوحاة فناون، نسابة إلاى ُرشاين بان الن مِّ

([، 176اساامه واساام سبيااه ارتالفاااً  ثيااراً  حااذفث ياااؤه عنااد النسااب، ارتلااف فااي 

([، بااايع سبااو ثعلبااة النبااي 177وذ اار الحااافح سن األ ثاار علااى سن اساامه جرثااوم  

ا له بساهمه فاي ريبار، وسرساله إلاى  صلمى هللا عليه وسلمم بيعة الرضوان، وضسرس

قومه فأسلموا، وهو من سهل البادية يعتمد الصيد، ولاه سسائلة ماع النباي صالمى هللا 

يه وسلمم، منها هذا السالال عن انية سهل الكتاا، وبعده سالال عن الصيد، نازل عل

 الشام، ومات بها سنة رمف وسبعين، وهو ساجد، رضي هللا عنه.

 الوجه الثاني: في تتريجه:

فاي ثالثاة مواضاع مناه، مان طرياق «  تاا الصايد»سررجه البتاري في 

، وسررجااه مساالم فااي (4596(،  5488(،  5478سباي إدريااف التااوالني، عنااه  

 (.1930«  سحادي  الصيد»

والحاادي  روي عاان سبااي ثعلبااة بعاادة سلفاااظ، ماان عاادة طاار ، فااي المسااند 

والصحيحين والسنن، وقد اقتصر الحافح على موضاوع ساالاله عان اآلنياة، دون 

سالاله عن الصيد بقوسه وبكلبه المعلم، واللفاح الماذ ور فاي الكتااا لام سجاده فاي 

، «الصيد»، وسقرا األلفاظ إليه ما في البتاري في  تاا الصحيحين بلفعه هكذا

 (.5478«  صيد القوس»باا 

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

قولااه:  إنااا بااأرض قااوم سهاال  تاااا( سي: سنااا وقبيلتااي ُرشااين، والماااراد 

باألرض: الشام، وسهل الكتاا: اليهود والنصار ، والعاهر سن المراد بهم ـ هناا 

اروا، مانهم: النصار  ـ، وقد  ا ن جماعة من قبائل العرا قد ساكنوا الشاام وتنصم

ز، وبطون من قضاعة، منهم بنو رشين ال سبي ثعلبة.  ال غسان، وتنوخ، وبسه 
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قوله:  فاغسالوها( ظااهر األمار الوجاوا، واألمار بغسالها قبال اساتعمالها 

لعن نجاساتها، لعادم ابتعاادهم عان النجاساات مان رمار ولحام رنزيار ونحوهماا، 

 تي بيان ذلك.وسيأ

قولااه:  و لااوا منهااا( هااذا سماار إباحااةل ألنااه جاااء بعااد االسااتفهام فااي قولااه: 

 « .ال تأ لوا فيها» سفنأ ل في انيتهم؟( وبعد النهي في قوله: 

الوجه الرابع: الحدي  دليل علاى حارر الصاحابة رضاي هللا عانهم علاى 

سالم، فيساأل السالال عما يعنيهم، وما يشكل عليهم، وهذا هاو الواجاب علاى  ال م

الس  سلُوا سسه  اأ عن سمر دينه وعماا يجهال، ليعباد هللا علاى بصايرة، قاال تعاالى: }}فساس 

{{  األنبياء:  رِّ إِّن  ُ ن تُم  الس تسع لسُمونس  [ .7الذمِّ  

الوجه التامف: الحدي  دليل علاى اجتنااا األ ال فاي سواناي سهال الكتااا 

ت، وربماا وضاعوا فيهاا من اليهود والنصاار ل ألنهام ال يتورعاون عان النجاساا

 التمر، وطبتوا فيها الميتة والتنزير.

وهنا تعارض األصل، وهو  األصل في األشياء الطهارة( مع غلبة العنل 

وهو هنا  عدم توقيهم النجاسة(، فرجحث غلبة العن حي  قويث، وياليد ذلك لفح 

بون سبي داود:  إنا نجاور سهل الكتاا، وهم يطبتون في قدورهم التنزير، ويشر

 ([.178في انيتهم التمر..(  

الوجااه السااادس: الحاادي  دلياال علااى جااواز اسااتعمال انيااة سهاال الكتاااا 

 بالشرطين المذ ورين في الحدي ، وهما: سال يوجد غيرها، وسن تغسل.

سما الشرط األول: فالمقصاود باه التاورع واالحتيااط، فاال تساتعمل سوانايهم 

 ولو بعد غسلها إال إذا لم يوجد غيرها.

سمااا الشاارط الثاااني: فااالمراد بااه حصااول اليقااين ماان طهارتهااا، واألماار و

بغسلها ليف للوجوا وإنما هو لالستحباا، بدليل سن طعام سهال الكتااا حال لناا، 

ل( لسُكم {{  المائدة:  تسااس حِّ ينس سُوتُوا ال كِّ طسعساُم ال ذِّ [ ، وطعامهم 5 ما قال تعالى: }}وس

ه ال يجاب غسالها، ويكاون ذلاك هاو الصاارف يكون في سوانيهم، فدل ذلك على سن

لألمر في الحدي  عن الوجوا إلى االستحباا، جمعاً بين األدلة، إال سن يوجد ما 

يوجب غسلها،  وجود رمر فيها، سو وجاود ميتاة مماا ذبحاوه باالتنق سو بالوقياذ، 

 فتغسل لذلك، وعليه يدل لفح سبي داود المتقدم، وهللا سعلم.
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 لمشركينجواز استعمال آنية ا

 

ي نو رضي هللا عنهما سسن  الن بِّي  صالمى هللا علياه  22/7 انس ب نِّ ُحصس رس م  ـ عسنِّ عِّ

. يلو ي و طسوِّ دِّ ، في حس لسي هِّ . ُمت فسق  عس سسةو ُمش رِّ سةو رس ادسةِّ ام  زس ن  مس أُوا مِّ ض  ابسهُ تسوس حس سص   وسلمم وس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

ران بن حصين بن عبيد التزاعي رضي هللا عنه، سسلم عام ريبر، هو عم

و ااان صاااحب رايااة رزاعااة عااام الفااتح، قااال اباان عبااد الباار:  ااان ماان فضااالء 

الصااحابة وفقهااائهم، بعثااه عماار باان التطاااا رضااي هللا عنااه إلااى البصاارة ليفقااه 

 ([.179سهلها، ومات فيها سنة اثنتين ورمسين  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

لعاااهر سن الحااافح يقصااد بهااذا الحاادي  مااا سررجااه البتاااري فااي  تاااا ا

( مااان طرياااق عاااوف 344«  الصاااعيد الطياااب وضاااوء المسااالم»بااااا « التااايمم»

قضاء »األعرابي، عن سبي رجاء العطاردي، عن عمران، وما سررجه مسلم في 

( ماان طريااق ساالم باان زرياار العطاااردي قااال: ساامعث سبااا 682«  الصااالة الفائتااة

اردي، عان عماران...، وهاو  ماا قاال الحاافح:  حادي  طويال(، لكان رجاء العط

لاايف فيااه سن النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم توضااأ ماان ماازادة مشاار ة، وسنااا سذ اار 

الحدي  بتمامه لفائدته، قال عمران:   نا في سفر مع النبي صلمى هللا علياه وسالمم 

عاةس سحلاى عناد المساافر وإنا سسرينا، حتى إذا  نا في ارر الليل وقعنا وقعاة، ال وق

منها، فما سيقعنا إال حرُّ الشمف، و ان سول من استيقح فاالن  ثام فاالن ثام فاالن ـ 

يسميهم سبو رجاء، فنسي عوف ـ ثم عمر بن التطاا الرابع، و اان النباي صالمى 

هللا عليه وسلمم إذا نام لم يُوقح حتى يكون هو يستيقحل ألنا ال ندري ماا يحاد  لاه 

استيقح عمر ورس  ما سصاا النااس ـ و اان رجاالً جلياداً ـ فكب ار  في نومه، فلما

ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى اساتيقح بصاوته 

ال ضاير »النبي صلمى هللا عليه وسلمم، فلما استيقح شكوا إليه الذي سصابهم، قاال: 

ناازل، فاادعا بالوضااوء ، فارتحاال فسااار غياار بعيااد، ثاام « ـاا سو ال يضاار ـ ارتحلااوا

فتوضااأ، ونااودي بالصااالة، فصاالى بالناااس، فلمااا انفتاال ماان صااالته إذ هااو برجاال 

قاال: « ماا منعاك ياا فاالن سن تصالي ماع القاوم؟»معتزل لم يصلمِّ مع القوم، قال: 

، ثاام سااار النبااي « عليااك بالصااعيد، فإنااه يكفيااك»سصااابتني جنابااة وال ماااء، قااال: 

ً ـ  اان صلمى هللا عليه وسالمم فاشاتكى إليا ه النااس مان العطاش، فنازل، فادعا فالناا

يسميه سبو رجاء، نسيه عوف ـ ودعا علياً، فقال: اذهبا فابتغيا الماء، فانطلقا فتلقيا 

زادتين ـ سو سطيحتين ـ من ماء على بعير لها، فقااال لهاا: سيان المااء؟  امرسة بين مس
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نا رلوفاً، قاال  لها: انطلقاي إذاً، قالاث: قالث: عهدي بالماء سمفِّ هذه الساعة، ونسفسر 

إلى سين؟ قاال: إلى رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم، قالث: الذي يقال له: الصابئ، 

قاال: هو الذي تعنين، فانطلقي، فجاءا بها إلى النبي صلمى هللا علياه وسالمم وحادثاه 

لوها عن بعيرها»الحدي ، قال:  ناء ، ودعا النبي صلمى هللا عليه وسلمم بإ« فاستنزِّ

ففااارغ فياااه مااان سفاااواه المااازادتين ـ سو الساااطيحتين ـ وسو اااأ سفواههماااا، وسطلاااق 

الى   ([، ونودي في الناس: اسقوا واستقوا، فسقى من شاء، واستقى من 180العسزس

اذهاب »شاء، و ان ارر ذاة سن سعطى الذي سصابته الجنابة إناء مان مااء، قاال: 

مائهاا، وايام هللا لقاد سُق لِّاعس عنهاا، ، وهي قائمة تنعر إلى ماا يفعال ب« فأفرغه عليك

األةً منهاا حاين ابتادس فيهاا، فقاال النباي صالمى هللا علياه  وإنه ليتيل إلينا سنهاا سشاد مِّ

، فجمعوا لها ـ من بين عجوة ودقيق وسويقة ـ حتى جمعاوا « اجمعوا لها»وسلمم: 

، لها طعاماً، فجعلوه في ثوا وحملوها على بعيرها، ووضاعوا الثاوا باين ياديها

، فأتاث « تعلمين ماا رزئناا مان مائاك شايئاً، ولكان هللا هاو الاذي سساقانا»قال لها: 

سهلها، وقد احتبسث عنهم، قالوا: ما حبسك يا فالنة؟ قالث: العجب، لقيني رجالن 

فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له: الصابئ، ففعل  ذا و ذا، فوهللا إنه ألسحر النااس 

يها الوساطى والسابابة فرفعتهماا إلاى الساماء، من بين هذه وهاذه ـ وقالاث بأصابع

تعنااي: السااماء واألرض ـ سو إنااه لرسااول هللا حقاااً، فكااان المساالمون بعااد ذلااك 

م   ار  ([ الاذي هاي 181يغيرون على من حولها من المشار ين وال يصايبون الصمِّ

منه، فقالث يومااً لقومهاا: ماا سر  سن هاالالء القاوم يادعونكم عماداً، فهال لكام فاي 

 ؟ فأطاعوها، فدرلوا في اإلسالم(.اإلسالم

فهذا السيا   ما تر  ليف فيه سنه صلمى هللا عليه وسلمم توضأ من المزادة، 

(:  فمضام  فاي المااء فأعااده 219، 1/218لكن ورد في سياقه عناد البيهقاي  

 ([.182في سفواه المزادتين سو السطيحتين..( قال األلباني:  إسناده صحيح(  

ماله صلمى هللا عليه وسلمم لمزادة المشار ة، فيادل علاى فهذا يدل على استع

طهااارة انيااة الكفااار، وسمااا الوضااوء فلعاال الحااافح قصااد بااه  ااونهم مااألوا قااربهم 

 وإداواتهم، ومن ضمن استعماالتهم للماء الوضوء به، وهللا سعلم.

وقااد  ثاار ورود الحاادي  فااي  تااب الفقااه بهااذه الصاايغة التااي ذ اار صاااحب 

، ولااام ياااتكلم عنهاااا الشاااو اني «المنتقاااى»ا المجاااد فاااي ، وقاااد ذ رهااا«البلاااوغ»

([، سما ابن دقيق العيد فقد سا  طرفاً مان حادي  عماران مان قولاه: 183بشيء  

 ودعااااااا النبااااااي صاااااالمى هللا عليااااااه وساااااالمم بإناااااااء فااااااأفرغ فيااااااه ماااااان سفااااااواه 

 ([.184المزادتين..(  

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

ااد بااذلك دفااع تااوهم قولااه:  إن النبااي صاالمى هللا عليااه وساا لمم وسصااحابه( قسصس

 ارتصار ذلك بالنبي صلمى هللا عليه وسلمم.
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قوله:  توضاأوا( تقادم سايا  الحادي ، وسناه لايف فياه ذلاك صاراحة، لكان 

يالرذ مان  اونهم فقادوا المااء، ثام حصال لهام ذلاك ـ بفضال هللا تعاالى ـ مان مااء 

 .المرسة المشر ة، ومن ضمن استعمالهم له سنهم يتوضالون منه

قوله:  مزادة( بفتح الميم والمعجمة، هي الراوية، وهاي قرباة  بيارة يازاد 

 فيها جلد من غيرها، وتسمى سيضاً: السطيحة.

الوجه الرابع: الحدي  دليل على جواز اساتعمال سواناي المشار ين، ماا لام 

يتيقن فيها النجاسة، فإن الصحابة رضي هللا عنهم استقوا من هذا المااء وشاربوا، 

 ل على سنهم سيتوضأون منه.وهذا يد

الوجاااه التاااامف: الحااادي  دليااال علاااى طهاااارة جلاااد الميتاااة بالااادباغل ألن 

 المزادتين من جلود ذبائح المشر ين، وذبائحهم ميتة.

الوجه الساادس: جاواز سراذ اإلنساان مان مااء غياره الاذي حاازه إذا دعاث 

يأرذ ما يدفع الحاجة إلى ذلك، ال سيما إذا  ان األرذ ال يضر صاحبه، فيجوز سن 

عطشه ولو بالقوةل ألنه يدفع عان نفساه العطاش، وال يضار صااحبه، وهاذا علاى 

 تقدير سن المرسة لها عهد، وقيل: إنما سرذوا من مائهال ألنها  افرة حربية.

الوجه السابع: في الحدي  معجزة ظاهرة من سعالم النبوة، فاإن هللا تعاالى 

لناس واستقوا، وعادت المزادتان  ماا سنزل البر ة في هذا الماء حتى شرا منه ا

 انتااا، وقااد جاااء فااي روايااة الصااحيحين:  فشااربنا عطاشاااً سربعااون رجااالً حتااى 

روينا، فمألنا  ل قربة معنا وإداوة غير سنا لم نسق بعياراً، وهاي تكااد تسانِّ ُّ مان 

ء(   ل   ([، سي: تسيل.185المِّ

جار:  قولاه: وعند مسلم:  تكاد تنضرج من المااء( سي: تنشاق، قاال ابان ح

« ً سي: ماا نقصانا، وظااهره سن جمياع ماا سراذوه « تعلمين ما رزئنا من مائك شايئا

ماان الماااء ممااا زاده هللا تعااالى وسوجااده، وسنااه لاام يتااتلط فيااه شاايء ماان مائهااا فااي 

الحقيقااااااة، وإن  ااااااان فااااااي العاااااااهر متتلطاااااااً، وهااااااذا سباااااادع وسغاااااارا فااااااي 

 ([، وهللا تعالى سعلم.186المعجزة(  
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 ناء بسلسلة من الفضةجواز إصالح اإل

 

ِّ صالمى هللا علياه  23/8 الِّكو رضاي هللا عناه: سسن  قسادسحس الن بِّايم ـ عسن  سسنسفِّ ب نِّ مس

. يُّ ارِّ هُ ال بُتس جس رس . سسر  ةو ن  فِّض  لسةً مِّ ل سِّ كسانس الش ع بِّ سِّ ذس مس ، فسات تس  وسلمم ان كسسسرس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

ضِّ الُتُمفِّ »جه البتاري في  تاا فقد سرر ما ذ ار مان درع »، باا «فسر 

( وهااذا لفعااه، 3109«  النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم وعصاااه وساايفه وقدحااه..

وتمامه قال عاصم:  رسيث القدح وشربث فيه(، وعاصم ماات سانة مائاة واثنتاين 

ق ( مان طريا5638«  األشاربة»سو ثال  وسربعين، وسررجه ـ سيضاً ـ في  تاا 

 عاصم األحول، عن ابن سيرين، عن سنف رضي هللا عنه.

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

 قوله:  قدح( بفتحتين، إناء يشرا به الماء، وجمعه سقداح.

  فانصدع( سي: انشق.«: األشربة»قوله:  انكسر( في رواية للبتاري في 

، ويالياده قوله:  فاتتذ( ظااهر ذلاك سن الماراد النباي صالمى هللا علياه وسالمم

قول ابن سيرين:  إنه  ان فيه حلقة من حديد، فأراد سناف سن يجعال مكانهاا حلقاة 

من ذهب سو فضة، فقاال سباو طلحاة: ال تغيارن شايئاً صانعه رساول هللا صالمى هللا 

([، فهااذا يال ااد سن الااذي اتتااذ السلساالة هااو رسااول هللا 187عليااه وساالمم فتر ااه(  

يتغيار عماا  اان علياه علاى عهاد رساول هللا صلمى هللا عليه وسالمم، وسن القادح لام 

صاالمى هللا عليااه وساالمم، وحلقااة الحديااد التااي سراد سنااف سن يجعاال مكانهااا حلقااة ماان 

 فضة سو ذهب غير السلسلة.

قولاه:  مكااان الش ااع ب( بفااتح الشااين المعجمااة وسااكون العااين المهملااة، سي: 

 الصدع والشق.

لسلةً( بكسر الساين، سي: سالكاً مان الف ضاة، سو قطعاة منهاا تصال قوله:  سِّ

 بين طرفي الشق.

الوجه الثال : الحدي  دليل على جواز إصالح اإلناء المنكسر بسلسلة من 

الفضة عند الحاجة إلى ذلك، وسن المحرم  ون اإلناء مان فضاة، سماا  وناه ياربط 

بفضة قليلة فال بأس بذلكل ألن مصلحتها ظاهرة، والغالاب  اون اإلنااء صاغيراً، 

شيء  ثير من الفضة، وسما ما تقدم في حدي  ابن عمار:  سو إنااء  فال يحتاج إلى

([ ـ ال يعارض هذا الحادي ، 188فيه شيء من ذلك( فهو ـ على فرض صحته  

 ([.189ألن  شيئاً( عام، وهذا متص، له، قاله الشو اني  
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الوجه الرابع: الحادي  دليال علاى سن ذلاك متات، بالفضاة لاورود الان، 

جوز استعماله فاي مثال ذلاكل ألناه سغلاى ثمنااً وسشاد تحريمااً، به، سما الذهب فال ي

وألنه لو  ان جائزاً الستعمله النبي صلمى هللا عليه وسلمم في اإلناءل ألنه سبعد عن 

 الصدس بتالف الفضة.

الوجااه التااامف: الحاادي  دلياال علااى سنااه ينبغااي لإلنسااان سنااه متااى سمكاان 

نه يصلحه، وال يرمي باه ويشاتري إصالح سوانيه سو نحو ذلك من سثا  منزله، فإ

 بدلهل ألن إصالحها من االقتصاد وتدبير المال.

وفي هذا درس تربوي لمن يحبون التجدياد ومتابعاة الحادي  مان المر اب 

واألثا  واللباس، والقديم يباع بأبتف األثمان، إن لم يُارمس ماا يمكان رمياه، وهاذا 

 ن.من سوء التدبير وعدم رعاية المال، وهللا المستعا
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 باب إزالة النجاسة وبيانها

 

 هذا الباا عقده الماللف رحمه هللا لمسألتين:

األولى: في وجوا إزالة النجاسة، و يفية إزالتهاا وتطهيار محلهاا، وبياان 

 ما يعفى عنه منها.

 الثانية: في بيان جنف النجاسة التي تجب إزالتها.

اهر، فيانجف والمراد هنا: النجاسة الحكمية، وهي التي تقاع علاى محال طا

بها، وسما النجاسة العينية سو الحقيقية فهي سعيان مستقذرة شرعاً ال تصح الصالة 

معها في الجملة،  البول والغائط والدم، ونحو ذلاك، وهاذه ال بحا  فيهاال ألناه ال 

 يمكن تطهيرها في ذاتهال ألن عينها نجسة.

ف، وإال واألصل في األعيان: الطهارة، فما ثبث شرعاً سنه نجف فهاو نجا

 سرذ باألصل.

يقااول الشااو اني:  األصاال فااي  اال شاايء سنااه طاااهرل ألن القااول بنجاسااته 

يستلزم تعبد العباد بحكم من األحكام، واألصل عدم ذلك، والبراءة قاضية بأناه ال 

تكليااف بالمحتماال حتااى يثبااث ثبوتاااً ينقاال عاان ذلااك، ولاايف ماان سثبااث األحكااام 

ماً ممن سبطل ما قد ثبث دليله من األحكام، المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إث

فالكل إما من التقول على هللا تعالى بما لم يقل، سو من إبطال ما قاد شارعه لعبااده 

 ([.190بال حجة(  
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 نجاسة الخمر

 

ُساوُل هللاِّ صالمى هللا  24/1 : ُسائِّلس رس الِّكو رضي هللا عنه قساالس ـ عسنِّ سسنسفِّ ب نِّ مس

رِّ  م  :  عليه وسلمم عسنِّ ال تس الم؟ قسالس ذُ رس لِّم .«. الس »تُت تس ه ُمس  جس رس  سسر 

غرض الماللف رحمه هللا من إيراد هذا الحدي  في هذا الباا بيان نجاسة 

، وابان عباد الهاادي فاي «اإللماام»التمر، ومن قبله فعل ذلك ابن دقيق العياد فاي 

،  مااا فعاال مساالم «األشااربة»، وإال فالمحاادثون يذ رونااه فااي  تاااا «المحاارر»

وغياارهم، لكاان سورده « المنتقااى»والترمااذي، و ااذا فعاال المجااد اباان تيميااة فااي 

 المصنف سرذاً برسي الجمهور ـ  ما سيأتي ـ وهو سن التمر نجسة.

 والكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

من طريق سفيان ـ هو الثاوري « األشربة»( في 1983فقد سررجه مسلم  

بااد، عان سناف رضاي هللا عناه، وسررجاه الترماذي ـ عن السدي، عن يحيى بن ع

(، وقااال:  حاادي  حساان صااحيح(، وسررجااه سبااو داود فااي 1294«  البيااوع»فااي 

( بهذا اإلسناد، ولفعه سن سبا طلحة سأل النبي صلمى هللا علياه 3675«  األشربة»

 «.ال»، قال: سفال سجعلها رالم؟ قال: « سهرقها»وسلمم عن سيتام ورثوا رمراً، قال: 

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قوله:  سئل عن التمر( التمر: ما سساكر العقال مان عصاير  ال شايء سو 

نقيعه، سواء  ان من العنب سو التمر سو غيرهما، وقد يكون السائل سبا طلحة  ماا 

 في رواية سبي داود، وقد يكون غيره.

 مر، قولااه:  تتتااذ رااالم( الضاامير يعااود علااى التماار، وهااي مالنثااة، وقااد تااذ

ُماا  ماان عصااير العنااب ونحااوه،  : بفااتح التاااء وتشااديد الااالم، هااو مااا حس االُّ والتس

 والعاهر سن هذا السالال  ان بعد تحريم التمر.

والمراد باتتاذهاا راالم هاو عالجهاا حتاى تصاير راالم بعادما تشاتد وتقاذف 

الزبد، وذلك بوضع شيء فيها،  بصل سو ربز سو رميرة سو حجر ونحو ذلاك، سو 

من العل إلى الشمف سو بالعكف، سو يتلطها بالتل سو غير ذلك مان طار  ينقلها 

 تتليلها.

الوجه الثال : تقدم سن الماللف سا  هذا الحدي  فاي بااا النجاساات لبياان 

 نجاسة التمر، وهذه مسألة ارتلف العلماء فيها على قولين:

 األول: سن التمار نجساة باشاتدادها وإساكارها، فاإن النجاساة هاي القااذارة،

وهي بشدتها صارت قذرة يجب اجتنابها، فإذا سصاابث البادن سو الثاوا سو اإلنااء 
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وجب غسله للنجاسة، وهذا قول جمهور الفقهاء مان الحنفياة والمالكياة والشاافعية 

([، وارتاار هاذا القاول شايخ اإلساالم ابان 191والحنابلة، وهو مذهب العاهرية  

([، والشايخ عباد العزياز 193 ([، والشايخ محماد األماين الشانقيطي 192تيمية  

 بن باز، رحم هللا الجميع.

الثاااني: سن التماار طاااهرة، ونساابه القرطبااي إلااى ربيعااة باان عبااد الاارحمن 

([، وهاو قاول داود العااهري 194شيخ اإلمام مالك، واللي  بن سعد، والمزني  

([، 196([ والشو اني  195وجماعة من الفقهاء، وارتار هذا القول الصنعاني  

 ([.197د شا ر  وسحم

ااا  نُااوا إِّن مس ينس آمس ااا ال ااذِّ اسااتدل الجمهااور علااى نجاسااتها بقولااه تعااالى: }}يساسسيُّهس

تسنِّبُوهُ لسعسل ُكاام   ااي طسانِّ فساااج  االِّ الش  اان  عسمس ااف  مِّ ج  السُم رِّ األسز  اااُا وس األسن صس ااُر وس ي سِّ ال مس ااُر وس م  ال تس

 [ .90تُف لُِّحونس *{{  المائدة: 

 هين:ووجه الداللة من وج

األول: سن هللا تعاااالى سااامى التمااار رجسااااً، والااارجف يقاااع علاااى الشااايء 

المستقذر النجف، والنجف حرام، وقد سمى هللا تعالى النجاسات من الميتاة والادم 

 المسفوح ولحم التنزير رجساً.

تسنِّبُوهُ{{، وهذا يفيد اجتناا التمر من  ل  الثاني: سن هللا تعالى قال: }}فساج 

 ربها وال بيعها وال تتليلها وال المداواة بها وال غير ذلك.وجه، فال يجوز ش

 ما استدلوا بحدي  سبي ثعلبة المتقدم في حكام سواناي سهال الكتااا، ووجاه 

الداللااة: سن الرسااول صاالمى هللا عليااه وساالمم سماار سبااا ثعلبااة التشااني وقومااه بغساال 

، وسن ال سواني سهال الكتااا التاي يطبتاون فيهاا التنزيار، ويشاربون فيهاا التمار

يساااتعملوها إال إذا لااام يجااادوا غيرهاااا، بعاااد سن يغسااالوها، واألمااار بغسااالها دليااال 

 نجاستها، ولو  انث طاهرة لم يأمرهم صلمى هللا عليه وسلمم بغسلها.

 واستدل القائلون بطهارتها بما يلي:

ـ حااادي  سناااف رضاااي هللا عناااه سن التمااار لماااا حرماااث رااارج النااااس  1

ووجاه الداللاة: سن الصااحابة سراقاوا التمار فااي  ([،198وسراقوهاا فاي األسااوا   

طرقات المدينة، ولم ينههم النبي صلمى هللا عليه وسلمم عن ذلك، ولو  اناث نجساة 

 لنهاهم عن ذلك،  ما نهى عن التتلي في الطر .

ـ سن األصل في األشياء الطهارة، حتى يقوم دليل النجاسة، ولم يسروا في  2

النجاسة ما يوجب االنتقال عن هذا األصل، ألنها سدلة األدلة التي ساقها القائلون ب

 غير صريحة في المراد.

والذي يعهر ـ وهللا سعلم ـ القول بنجاسة التمار، لقاوة سدلاة القاائلين باذلك، 

وال سيما حدي  سبي ثعلبة، فإنه سأل الرسول صالمى هللا علياه وسالمم عان األواناي 
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فيهاا التمار فكاان الجاواا لهماا  التي يطابخ فيهاا التنزيار واألواناي التاي يشارا

، وألن القااول « إن لام تجادوا غيرهاا فارحضاوها واطبتاوا فيهاا واشاربوا»معااً: 

بنجاستها مما يعين على إتالفها وعدم إبقائها، بتالف ما لو قيال بطهارتهاا، فإناه 

 قد يُتساهل في إبقائها واالبتعاد عنها.

لتماار فااي شااوارع وسمااا ماان قااال بطهارتهااا فلاايف لااه دلياال سااو  إراقااة ا

المديناة، وهاذا ال يانه  دلاايالً علاى الطهاارةل ألناه لاام يكان للصاحابة رضااي هللا 

عاانهم مجااارو تحااث األرض لتصااريف الفضااالت، وإرراجهااا رااارج المدينااة فيااه 

بع  الحرج، وألن التمر التي سريقث ليسث من الكثرة بمكاان حتاى تعام جمياع 

، ثم إن الطر  التي سريقاث فيهاا الطر ، بحي  ال يبقى للمارة طريق يمشون فيه

التمر ليسث مواضاع للصاالة، بال هاي مواضاع لالساتطرا ، وعلاى فارض سناه 

يشااق االحتااراز منهااا فربمااا وطئهااا المااار، فنقااول: إذا وطئهااا فااإن رجلااه سو نعلااه 

يطهره ما بعده من األرض الطاهرة ـ  ما ثباث فاي السانة ـ بال قاد يقاال: إن هاذا 

ل ألن الطاهر ال يرا  في الشوارع، وإنماا ينتفاع باه فاي الدليل دليل على النجاسة

 سي وجه من وجوه االنتفاع.

الوجه الراباع: الحادي  دليال علاى سناه ال يجاوز تتليال التمار، وال تطهار 

 بالتتليل بفعل فاعل، بل تبقى على نجاستها.

ووجه الداللة من الحدي : سناه صالمى هللا علياه وسالمم سجااا مان ساأله عان 

التمار راالم باالنفي، وهاذا دليال علاى تحريماه. وألناه وجباث إراقتهاا، حكم اتتاذ 

لمِّها، فيكون عدم جواز  فترة إراقتها مع تتليلها معصية ال يترتب عليها طهارة رس

تتليلها مان بااا سادم الذريعاة، وألن الرساول صالمى هللا علياه وسالمم صارح بعادم 

ود ـ ولاو  اان ذلاك جاائزاً جواز تتليل رمر األيتام ـ  ماا تقادم فاي رواياة سباي دا

لكااان اليتاايم سحااوج إلااى التتلياالل ألن مااال اليتاايم سولااى األمااوال بااالحفح والتثمياار 

والرعاية، لكن لو تتللث بنفسها بدون فعل فاعل، فالذي عليه جمهاور سهال العلام 

سنه ال حرج فيهال ألنه زال شرها بزوال ما فيهاا مان المساكر، والتال مبااح، فقاد 

عبد هللا رضي هللا عنهماا سن النباي صالمى هللا علياه وسالمم ساأل  ورد عن جابر بن

، فدعا به، فجعل يأ ال باه ويقاول:  نِّعام األُد ُم »سهله األُد مس، فقالوا: ما عندنا إال رلم

لُّ  ، نِّعم األُد ُم التس لُّ  ([، وهللا تعالى سعلم.199«   التس
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 نجاسة الحمر األهلية

 

ا  س  25/2 : لسم  ن هُ قسالس ُسوُل هللاِّ صلمى هللا عليه وسلمم ـ وعس رس رس ، سسمس ي بسرس ُم رس انس يسو 

ااةس، فسنسااادس :  ااا »سسبسااا طسل حس ، فسإن هس ي ااةِّ لِّ اان  لُُحااومِّ الُحُماارِّ األه  يسااانُِّكم  عس ُسااولسهُ يسن هس رس إن  هللاس وس

ف   ج  .«. رِّ لسي هِّ  ُمت فسق  عس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

، بااا «الصايد والاذبائح»جه البتااري فاي مواضاع، منهاا:  تااا فقد سرر

( مان طرياق محماد بان 1940(، ومسالم  اذلك  5528«  لحوم الحمار األنساية»

، واللفاح « مان عمال الشايطان»سيرين، عان سناف رضاي هللا عناه، وزاد مسالم: 

المذ ور قريب من لفح البتاري، إال سنه لم يذ ر اسام المناادي، وإنماا ورد ذ اره 

 ند مسلم.ع

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قوله:  لما  ان يوم ريبر( سي: غزوة ريبر، وهي في سوارر المحارم سانة 

([ إلى الجمهور، وريبر بلدة تبعد عن المدينة حوالي 200سبع، ونسبه ابن القيم  

مائة وستين  يالً، ومعناها بلسان اليهود: الحصن، وهاي اسام لحصاون ومازارع 

 لليهود.

 م( مرفوع على سنه فاعل لـ   ان( التامة.و يو

قوله:  سمر رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم سبا طلحة( هو زيد بن سهل بن 

األسود بن حرام بن عمرو النجاري األنصاري، مشهور بكنيته،  ان من فضالء 

الصااحابة، وهااو زوج سم سااليم، والاادة سنااف، وقااد سراارج اإلمااام سحمااد ماان طريااق 

عن سنف رضي هللا عنه قال:  قال رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم: ثابث البناني، 

ُت سبي طلحة سشد علاى المشار ين مان فئاة» و  ([، وإساناده صاحيح 201« (  لسصس

علااى شاارط مساالم، وسررجااه ماان طريااق علااي باان ُجاادعان، عاان سنااف، ولفعااه: 

وإسناده ضعيف، لضعف علاي بان « لصوت سبي طلحة في الجيش رير من فئة»

، لكن تابعه ثابث البناني  ما سلف، ماات سباو طلحاة رضاي هللا عناه سانة ُجدعان

 ([.202سربع وثالثين  

قوله:  عن لحوم الحمر األهلية( الحمار: بضامتين جماع حماار، واألهلياة: 

 نسبة إلى األهل، سي: الحيوان األليف، احترازاً من الحمر الوحشيةل ألنها حالل.

والرجف: بكسار الاراء وساكون الجايم: قوله:  فإنها رجف( جملة تعليلية، 

  ل شيء يستقذر،  ما تقدم.
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والضمير  فإنها( يحتمل عوده على الحمار، فيكاون عرقهاا وريقهاا ودماع 

عينيها وماا يتارج مان سنفهاا نجسااً، ويحتمال عاوده علاى اللحام الاذي فاي القادور 

 فيكون اللحم نجساً، وما تقدم يكون طاهراً.

لااى مشااروعية النااداء لبيااان المهمااات ماان الوجااه الثالاا : الحاادي  دلياال ع

األحكام وغيرها، وجواز سن يكون ذلك بواسطة مبلغ يكون موثوقااً باه، سماا غيار 

 الثقة فال يجوز.

ويستفاد منه جواز اتتاذ المترجم، الذي ينقال الكاالم مان لغاة إلاى سرار ، 

ف الكاال م عان بشرط سن يكون سميناً عارفاً بااللغتين، لائال يقاع فاي التطاأ سو يحارم

 مواضعه.

الوجه الرابع: جواز جمع اسم هللا تعالى مع غيره في ضمير واحد، ومثال 

سن يكاااون هللا ورساااوله سحاااب  إلياااه مماااا »... ذلاااك قولاااه صااالمى هللا علياااه وسااالمم: 

 ([.203«  سواهما...

وسما ما ورد في حدي  عدي بن حاتم رضي هللا عنه سن رجالً رطب عند 

م فقال: مان يطاع هللا ورساوله فقاد رشاد، ومان يعصاهما النبي صلمى هللا عليه وسلم 

بئف التطياب سناث، قال: ومان »فقد غو ، فقال رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم: 

 ([، فأجيب عنه بأجوبة منها:204«   يع، هللا ورسوله فقد غو 

األول: وهاو المشاهور سن اإلنكاار علاى هاذا التطيابل ألن التطباة شااأنها 

تناا اإلشارات، وثسن ى الضمير في حدي  الباال ألنه لايف البسط واإليضاح واج

رطبااة وعااح، وإنمااا تعلاايم حكاام، فكلمااا قاال  لفعااه  ااان سقاارا إلااى حفعااه، ذ ااره 

 ([.205النووي  

الثاني: سنه ثنى الضمير هنا إيماًء إلى سن ما نهى هللا عنه فقد نهاى رساوله 

دي  التطيب إشعاراً باأن عنه، و ذا العكف فهما متالزمان، وسمر باإلفراد في ح

 ااال واحاااد مااان العصااايانين مساااتقل باساااتلزام الغواياااة، ذ اااره فاااي شااارح  تااااا 

 ([، ونسبه للبيضاوي وغيره.206«  التوحيد»

الثال : سن هذا من رصائصه صلمى هللا عليه وسالمم، فيجاوز لاه الجماع فاي 

سوهام الضمير بينه وبين ربه تعالى، وذلك ممتنع على غيرهل ألن غياره إذا جماع 

إطالقاااه التساااوية، بتالفاااه هاااو فاااإن منصااابه ال يتطااار  إلياااه إيهاااام ذلاااك، ذ اااره 

([، وقاااد سشاااار القرطباااي إلاااى 207السااايوطي ونسااابه للعاااز بااان عباااد الساااالم  

 ([.208ذلك  

الوجه التامف: الحدي  دليل على تحريم لحوم الحمر األهلية، وسن لحمها 

، « فإنهااا رجااف»وقولااه: « ينهيااانكم»ودمهااا وبولهااا وروثهااا  لااه نجااف، لقولااه: 
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واألصاال فااي النهااي التحااريم، واألصاال فااي الاارجف ـ وهااو القااذر ـ وجااوا 

 االجتناا.

وهذا ال رالف فيه، وإنما التالف فاي بدناه وعرقاه وساالره وريقاه ونحاو 

 ذلك، على قولين:

األول: سنها نجسة، فلو شارا حماار مان مااء وبقاي بعاد شاربه شايء فهاو 

ن سنفاه. وهاذا ماذهب اإلماام سحماد، ودليلاه حادي  نجف، و ذا عرقه وما يسيل ما

الباا، ووجه الداللة: سنه إذا  ان الحمار األهلي نجساً فإن سالره وما ذ ار يكاون 

 نجساً.

القااول الثاااني: سنهااا طاااهرة، وهااذا مااذهب الجمهااور، وروايااة عاان اإلمااام 

([، 210«  اإلنصاااف»([، وصاااحب 209سحمااد، ارتارهااا الموفااق اباان قدامااة  

 وا بما يأتي:واستدل

ـ سن النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم وسصااحابه  ااانوا ير بونهااا، وال يتلااو  1

ر وبها من عر ، ولو  انث نجسة لبين النبي صلمى هللا عليه وسالمم ذلاك، لحاجاة 

 الناس إلى هذا البيان.

ـ سنه ال يمكن التحارز منهاا لمقتنيهاا، فأشابهث الهارة المنصاور عليهاا  2

، فإذا عفاي عان الهارة « إنها من الطوافين عليكم»عليه وسلمم:  في قوله صلمى هللا

 لتطوافها فالحمار من باا سولى، وال سيما سهل الحمر الذين اعتادوا ر وبها.

وهذا القول هو الراجح ـ إن شاء هللا ـل لقاوة مأراذه، وهاو األلياق بساماحة 

 الشريعة، وبُعدها عن الحرج والمشقة.

القائلون بنجاسة ريقها وعرقها فليف صاريحاً فاي قالوا: وسما ما استدل به 

ااُر  م  ااا ال تس تحااريم مااا ذ اار، فااإن معنااى  رجااف( سي: محرمااة،  مااا فااي ايااة: }}إِّن مس

{ ..{  المائاادة:  ااف  ج  السُم رِّ األسز  اااُا وس األسن صس ااُر وس ي سِّ ال مس [ ، ويحتماال سن المااراد 90وس

ا ال يحل س لاه ال يطهاره بذلك لحمها الذي  ان في قدورهم فإنه نجفل ألن ذسب حس م

([، وهللا 211الذبح، ولهذا قال ابن القيم:  دليل النجاسة ال يقاوم دليال الطهاارة(  

 سعلم.
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 طهارة لعاب اإلبل

 

ُسااوُل هللاِّ  26/3 بسنسااا رس طس : رس ااةس رضااي هللا عنااه قسااالس جس ارِّ و ب اانِّ رس اارِّ اان  عسم  ـ عس

لتِّ  احِّ ُهوس عسلسى رس نًى، وس اهُ صلمى هللا عليه وسلمم بِّمِّ جس رس تِّفاي. سسر  يُل عسلساى  س لُعسابُها يسسِّ ، وس هِّ

هُ. حس ح  صس يُّ وس ذِّ مِّ دُ، والتمِّر  مس  سسح 

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهو عمرو بن رارجة بن الُمن تسفِّاق األسادي، عاداده فاي سهال الشاام، رو  

 ([.212عنه عبد الرحمن بن غسن م، وشهر بن حوشب  

 الثاني: في تتريجه: الوجه

( مان طرياق قتاادة، عان 2121(، والترمذي  29/212فقد سررجه سحمد  

شااهر باان حوشااب، عاان عبااد الاارحمن باان غاانم، عاان عماارو باان رارجااة، وقااال 

الترمااذي:  حاادي  حساان صااحيح(، وفااي هااذا السااند ضااعف، ماان سجاال شااهر باان 

  صاادو   ثياار اإلرسااال واألوهااام(، وسررجااه«: التقريااب»حوشااب، قااال فااي 

( من طريق إسماعيل بن سبي رالاد، عان قتاادة، عان عمارو بان 6/247النسائي  

 رارجة.

والحدي  له طر  وشواهد، ولعل تصحيح الترماذي لاه مان سجال شاواهده 

الكثيرة، ومنها حدي  سنف رضي هللا عنه قال:  إني لستحثس ناقةِّ رسول هللا صالمى 

 ([.213الحدي (   هللا عليه وسلمم يسيل علي  لعابها، فسمعته يقول..

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

قوله:  بمنى( بكسر الميم، اسم مكان مان مشااعر الحا ، سامي باذلك ألناه 

 تُمنى فيه دماء الهدايا، سي: تُرا  بالذبح والنحر.

قوله:  وهو على راحلته( جملة حالية، والراحلة: المر ب من اإلبال ذ اراً 

لة: الناقة التي تصلح سن تُرحل، يقال: رحلاث  ان سو سنثى، وبعضهم يقول: الراح

البعير، سي: شددت علياه رحلاه، وهاو  ال شايء يعاد للرحيال، مان وعااء للمتااع 

... سسنو ل فو ورس  ومر ب للبعير وحِّ

قوله:  ولعابها( اللعاا: بضم الالم ماا ساال مان الفام، يقاال: لسعسابس يسل عساُب ـ 

 لعسل.بفتحتين ـ سال لعابه من فمه، ولعاا النحل: ا

قوله:  على  تفي( يحتمال اإلفاراد والتثنياة، والكتاف: بفاتح الكااف و سار 

التاء، هو ععم عري  رلف المنكب، وعند سحمد في إحد  رواياته، والترمذي: 

( بالتثنية.   يسيل بين  تفي 
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الوجه الرابع: الحدي  دليل على سنه ينبغي للتطياب سن يكاون علاى مكاانو 

ل ألناه سظهار لصاوته، وسبلاغ فاي اإلعاالم، وسهياب عالو  منبر و رسي ونحوهماا

 للسامعين، وسسهل للسالال.

الوجه التامف: الحدي  دليل على حرصه صلمى هللا عليه وسلمم على تبليغ 

األحكام لألمة، وذلك بالتطبة، وسنه ينبغي لمن ولي سمر الحجاج سن يتطب فايهم 

 لحلق والطواف.بمنى، ليعلمهم بقية سحكام المناسك من الرمي والنحر وا

الوجه السادس: فيه دليل على جواز التطبة والموععة على الراحلاة وسن 

هذا مباح لوجود المصلحة، وألنه ال يتكرر وال يطول، وقاد ورد سن النباي صالمى 

([، وسماا ماا ورد مان النهاي 214هللا عليه وسلمم وقف عشية عرفة على راحلتاه  

ابااة، وذلااك بااأن ير بهااا ال لمعنااى عاان ذلااك فهااو محمااول علااى مااا إذا سجحااف بالد

([، وقااد ورد ماان طريااق 215يوجبااه، وإنمااا ليسااتوطن ظهرهااا ويتتااذه مقعااداً  

يحياى باان عماارو الساايباني ـ بالسااين المهملااة ـ عاان سبااي مااريم، عاان سبااي هرياارة 

إيااا م سن تتتااذوا ظهااور »رضااي هللا عنااه عاان النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم قااال: 

نما سترها لكم لتبلغكم إلاى بلاد لام تكوناوا بالغياه إال بشاق دوابكم منابر، فإن هللا إ

 ([.216«   األنفف، وجعل لكم األرض، فعليها فاقضوا حاجتكم

الوجه السابع: الحدي  دليل علاى طهاارة لعااا البعيار وسناه لايف بانجفل 

ألن العاهر سن النبي صلمى هللا عليه وسلمم رس  اللعاا يسيل على  تف عمرو بن 

هللا عناه ولام ياأمره بغساله، وإقاراره علاى الشايء مان سانته، ولاو رارجة رضي 

فُرض سنه صلمى هللا عليه وسلمم لم يعلم فإن هللا تعالى يعلم، ولو  ان نجساً لم يقره 

 هللا عليه، فإقراره عليه دليل على طهارته.

ومثل البعير في ذلك سائر بهيمة األنعام من البقر والغنم وغيرهما من  ل 

 ح األ ل، فلعابه وبوله وروثه وسائر فضالته  لها طاهرة.حيوان مبا

ومما يدل على ذلك حادي  جاابر بان سامرة رضاي هللا عناه، وفياه:  قاال: 

، قااال: سُصاالي فااي مبااارة اإلباال؟ قااال: « نعاام»سُصاالي فااي مااراب  الغاانم؟ قااال: 

([، فااأذن لااه صاالمى هللا عليااه وساالمم سن يصاالي فااي مااراب  الغاانم، 217«(   ال»

ا ال تتلااو ماان بولهااا وروثهااا، وذ اار النااووي: سن هااذا متفااق عليااه بااين ومرابضااه

 ([.218العلماء  

وسما النهي عن مبارة اإلبل فليف من سجل النجاساةل ألن النباي صالمى هللا 

عليااااه وساااالمم سذن للعاااارنيين سن يلحقااااوا بإباااال الصاااادقة ويشااااربوا ماااان سلبانهااااا 

ن عازا رضي هللا عنه قال: ([، وإنما لما ورد في حدي  البراء ب219وسبوالها  

ال » سئل رسول هللا صلمى هللا عليه وسالمم عان الصاالة فاي مباارة اإلبال؟ فقاال: 

 ([ الحدي ( .220«   تصلوا في مبارة اإلبل، فإنها من الشياطين...
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الوجه الثامن: فيه دليل على تيقح الصاحابي وحفعاه للحادي ، وذلاك بنقال 

 صلمى هللا عليه وسلمم، وهللا سعلم.الحالة التي قارنث سماعه من النبي 
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 بيان كيفية إزالة المني من الثوب

 

ُسوُل هللا صلمى هللا علياه  27/4 :  سانس رس ـ عسن  عسائِّشسةس رضي هللا عنها، قسالسث 

سسنساا سسن ُعاُر إلساى سسثسارِّ  اِّ، وس االسةِّ فاي ذلِّاكس الث او  اُرُج إلساى الص  ، ثُام  يست  نِّاي  اُل ال مس وسلمم يسغ سِّ

.ا لسي هِّ لِّ فيه. ُمت فسق  عس  ل غسس 

ُسولِّ هللاِّ صالمى هللا علياه وسالمم  28/5 اِّ رس ن  ثسو  : لسقسد  ُ ن ُث سسف ُرُ هُ مِّ لِّمو لُِّمس  ـ وس

لمِّي فِّيه.  فسر  اً، فسيُصس

. بِّهِّ ن  ثسو  ي مِّ فِّي لسف حو لسهُ: لسقسد  ُ ن ُث سسُحكُّهُ يسابِّساً بُِّعف رِّ  وس

 الكالم عليهما من وجوه:

 جه األول: في ترجمة الراوي:الو

وهي سم المالمنين عائشة بنث سبي بكر الصديق رضي هللا عنهاا، تزوجهاا 

النبي صلمى هللا عليه وسلمم في مكة بعاد ماوت رديجاة رضاي هللا عنهاا، وقاد ورد 

عنها سن رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم تزوجها وهي ابناة ساث سانين، وسدرلاث 

([، و انث سحب  نساائه إلياه، قاال 221عنده تسعاً  عليه وهي بنث تسع، ومكثث 

فضل عائشاة علاى النسااء  فضال الثرياد علاى ساائر »فيها صلمى هللا عليه وسلمم: 

وهللا مااا ناازل علااي  الااوحي وسنااا فااي »([، وقااال فيهااا ألم ساالمة: 222«   الطعااام

لمم إال ([، وما توفى هللا نبيه صلمى هللا عليه وس223«   لحاف امرسة منكن غيرها

في يومها وفي بيتها وقد سسندته إلى صدرها، ولم تلد للنبي صالمى هللا علياه وسالمم 

، فا تناث سم « ا تناي باابن سرتاك»شيئاً، على الصواا، وسألته سن تكتني، فقاال: 

ما يدل على سنه صالمى هللا علياه وسالمم « صحيحه»عبد هللا. وسررج ابن حبان في 

ير من الفضل والعلم والعقل والفهم، وماا توفياث  ناها بذلك.  انث على جانب  ب

حتى نشرت في األمة علمااً  ثياراً، و اناث وفاتهاا فاي المديناة فاي رمضاان سانة 

 ([.224ثمان ورمسين  

 الوجه الثاني: في تتريجهما:

غسال »( بااا 229«  الوضوء»سما األول فقد سررجه البتاري في  تاا 

( من طريق سليمان بان يساار قاال: 289«  الطهارة»، ومسلم في «المني وفر ه

 سربرتنااي عائشااة رضااي هللا عنهااا..(، واللفااح المااذ ور لمساالم، وفيااه تصااريح 

سليمان بن يسار بالسماع من عائشة رضي هللا عنها، ومثله في سايا  البتااري، 

 وفيه رد على من قال بأن سليمان لم يسمع من عائشة.

ن طرياق علقماة واألساود: ( ما288وسما الحدي  الثاني فقد سررجه مسلم  

 سن رجالً نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالاث عائشاة: إنماا  اان يجزئاك إن 

 رسيته سن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحث حوله، ولقد رسيتني سفر ه..( الحدي .
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( من طريق عبد هللا بن شهاا التوالني 290واللفح الثاني سررجه مسلم  

، فغمساتهما فاي المااء، فرستناي قال:   نث نازالً على عائشاة ف احتلماث فاي ثاوبي 

جارية لعائشة: فأربرتهاا فبعثاث إلايم عائشاة، فقالاث: ماا حملاك علاى ماا صانعث 

بثوبك؟ قال: قلث: رسيث ما ير  النائم في مناماه، قالاث: هال رسياث فيهماا شايئاً؟ 

قلث: ال، قالث: فلو رسيث شيئاً غسلته، لقد رسيتني وإناي ألحكاه مان ثاوا رساول 

 هللا صلمى هللا عليه وسلمم يابساً بعفري(.

وقد تبين من ذلك سن البتاري لم يترج حدي  الفرة، ولكنه سشار إليه في 

 الترجمة على عادته، ولعل هذا هو غرض الحافح من ذ ر رواية مسلم.

 الوجه الثال : في شرح سلفاظهما:

رة قوله:   اان يغسال..( صايغة المضاارع بعاد لفعاة   اان( تادل علاى  ثا

 التكرار والمداومة على الفعل، ما لم تقم قرينة على رالف ذلك.

قوله:  المني( من الرجل ماء سباي  ثتاين، يتادفق فاي رروجاه دفقاة بعاد 

دفقااة، ويتاارج بشااهوة، ويعقبااه فتااور وارتتاااءل ألن الشااهوة تسااكن بتروجااه، 

 والمني هو سحد سربعة سشياء تترج من قُبل اإلنسان.

اء رقياق لازج يتارج عناد الشاهوة واالنتشاار،  ماا الثاني: المذي: وهاو ما

يحصاال عنااد المالعبااة وتااذ ر الجماااع، وساايأتي ـ إن شاااء هللا ـ الكااالم عليااه فااي 

 «.نواق  الوضوء»سحادي  

ر  ثتين يشابه  الثال : الودي: بفتح الواو وسكون الدال، وهو ماء سبي   سدِّ

ترج عقب الباول وهاو فاي المني في الثتانة، ويتالفه في الكدرة، ال رائحة له، ي

 الشتاء س ثر منه في الصيف، وهو نجف إجماعاً.

الرابع: البول: وهو سائل تفصاله الكليتاان عان الادم، لتترجاه مان الجسام، 

ويحوي ما يزيد على حاجه اإلنسان من الماء واألمالح، فيجتمع في المثانة حتاى 

 تدفعه رارج الجسم.

عن الثوا فر اً، مان بااا قتال، قوله:  سفر ه( بضم الراء، ماضيه فر ته 

 وهو سن تحكه بيدة حتى يتفتث ويتقشر ما علق به.

قولااه:  فر اااً( مصاادر للتأ يااد، والغاارض منااه نفااي احتمااال المجاااز، لاائال 

يحتمل سن المراد فر ه مع الغسل، فلماا جايء بالمصادر تباين سن الماراد فر اه ال 

 غسله معه.

ال ااد الفاارة وسنااه لاام يقااع بااين قولااه:  فيصاالي فيااه( الفاااء للتعقيااب، وهااذا ي

([:  سنها  انث تسُحثُّ المني 225الفرة والصالة غسل، بل ورد عند ابن رزيمة  

 من ثوا رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم وهو يصلمي(.
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قولااه:  سحكااه يابساااً( ماان باااا  قتاال( سيضاااً، تقااول: حككااث الشاايء حكاااً: 

 مفعولل سي: جافاً ال رطوبة فيه.قشرته وفر ته ليذهب سثره، و يابساً( حال من ال

الوجااه الرابااع: الحاادي  دلياال علااى طهااارة منااي اآلدمااي، وسن هاادي النبااي 

صلمى هللا علياه وسالمم فياه غسال رطباه وفارة يابساه، وهاذا دليال علاى طهارتاه، 

وعدم نجاستهل ألن فرة الثوا منه يابساً وصالته فيه من غير غسال دليال علاى 

 ([.226لحنابلة والشافعية  طهارته، وهذا المشهور عند ا

وقالث الحنفية والمالكية: إن مناي اآلدماي نجاف، وال باد فاي طهارتاه مان 

الماااء، سااواء س ااان يابساااً سم رطباااً، وقالااث الحنفيااة: رطبااه ال بااد فيااه ماان الماااء، 

([، واساتدلوا بحادي  عائشاة الماذ ور، وفاي رواياة: 227ويابسه يطهره الفرة  

رسااول هللا صاالمى هللا عليااه وساالمم، فيتاارج إلااى    نااث سغساال الجنابااة ماان ثااوا

 الصالة وإن بقع الماء في ثوبه(.

ووجه الداللة: سن الغسل ال يكون إال عن نجف، والمقرر في األصول، سن 

المضارع بعد لفعة   ان( يدل على المداومة واإل ثار من ذلك الفعل ـ  ماا تقادم 

 ـ، وهذا يشعر بتحتم الغسل.

فرة المناي بأجوباة غيار ناهضاة،  قاولهم: إناه لايف وسجابوا عن سحادي  

من الزم الفرة الطهارة، وقولهم: إن الثوا الاذي  اناث عائشاة تفر اه هاو ثاوا 

 النوم، وليف ثوا الصالة، إلى غير ذلك مما ظاهره التكلف والتعسف.

 ما استدلوا بأن المني رارج من سحد السبيلين، و ل رارج من سبيل فهاو 

 نجف.

ً ـ لكوناه نجسااً، قالث الحنفي ة: و اان القيااس يقتضاي غسال يابساه ـ سيضاا

 ولكنه ترة لألحادي  الواردة في فر ه دون غسله.

والااراجح سن المنااي طاااهر لقااوة دليلااه، فإنااه لااو  ااان نجساااً لكااان القياااس 

وجاوا غسااله،  مااا تغسال سااائر النجاسااات،  الادم الاانجف وغيااره دون اال تفاااء 

 ن الثوا الفرة دون الغسل.بفر هل ألن النجف ال يزيله م

وال تعااارض بااين حاادي  الغساال وحاادي  الفاارة، إلمكااان الجمااع، وذلااك 

بحماااال الغساااال علااااى االسااااتحباا والتنعيااااف، ال علااااى الوجااااوا جمعاااااً بااااين 

([ل ألن الغساال ال ياادل علااى نجاسااة الشاايء، فإنااه ال مالزمااة بااين 228األدلااة  

ين والدهن وغيرهاا مماا الغسل والتنجيف، لجواز غسل الطاهرات  التراا والط

يصيب البدن سو الثوا، ثم إنه لم يثباث سمار بغسال المناي، ومطلاق الفعال ال يادل 

 على شيء زائد على الجواز.

ومما ياليد ذلك ما ورد عن عائشة رضي هللا عنها قالث:   ان رساول هللا 

ر   اإلذرر، ثام يصالي فياه، ويحتاه  صلمى هللا عليه وسلمم يسلث المني من ثوبه بِّعِّ
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([، وهذا صريح في طهارة المني ال يحتمل 229من ثوبه يابساً، ثم يصلي فيه(  

([، ويفيد مع ما قبله سن المشروع إزالة سثر المني وعدم تر اه علاى 230تأويالً  

 الثوا حتى على القول بطهارته.

ومما ياليده ـ سيضاً ـ ما ورد عن إساحا  بان يوساف األزر  قاال:  حادثنا 

عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس رضي هللا عنهما شريك، عن محمد بن 

إنماا هاو »قال: سئل النبي صلمى هللا عليه وسلمم عن المناي يصايب الثاوا، فقاال: 

 ([.231« (  بمنزلة المتاط والبصا ، وإنما يكفيك سن تمسحه بترقة سو بإذررة

وسما قولهم: بأنه رارج من سبيل، و ل رارج من سابيل فهاو نجاف، فهاذا 

دالل بمحل النزاع على محل النزاع، فال يقبل، ثام إن قياساه علاى  ال راارج است

بجااامع االشااتراة فااي المتاارج منقااوض بااالفم، فإنااه متاارج النتامااة والبصااا  

الطاااهرين، والقاايء الاانجف ـ علااى قااول الجمهااور ـ، و ااذا الاادبر متاارج الااريح 

م منااه الطاااهر، والغااائط الاانجف، و ااون المنااي يتاارج ماان متاارج البااول ال يلااز

النجاسااةل ألن مالقاااة النجاسااة فااي الباااطن ال تااالثر، وإنمااا تااالثر مالقاتهااا فااي 

 العاهر.

الوجه التامف: الحدي  دليل على فضل عائشة رضي هللا عنهاا ورادمتها 

للنبي صلمى هللا عليه وسلمم، فيالرذ من ذلك الحا  علاى ردماة المارسة زوجهاا فاي 

و ذلك مما جرت به العاادة، وهاو غسل ثيابه وتنعيف منزله، وطبخ طعامه، ونح

 من حسن العشرة وجميل الصحبة، وهللا سعلم.
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 كيفية تطهير الثوب من بول الغالم والجارية

 

: قسااالس الن بااي صاالمى هللا عليااه  29/6 حِّ رضااي هللا عنااه قسااالس بااي الس اام 
اان  سس ـ عس

لِّ ال غُاا»وساالمم:  اان  بسااو  شُّ مِّ ، ويُاارس يسااةِّ ارِّ لِّ ال جس اان  بسااو  ااُل مِّ ااهُ سسبُااو دساُودس، «. السمِّ يُغ سس جس رس سسر 

ُم. ا ِّ هُ ال حس حس ح  صس ، وس الن سسائِّيُّ  وس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهو سبو السمح، مولى رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم، ويقاال لاه: راادم 

ي صالمى هللا رسول هللا صلمى هللا علياه وسالمم، قيال: إن اسامه إيااد، رو  عان النبا

لُّ بن رليفاة الطاائي، قاال ابان عباد البار:  عليه وسلمم حديثاً واحداً، ورو  عنه ُمحِّ

 ([.232يقال:  إنه ضل  وال يُدر  سين مات(، رضي هللا عنه  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

باااول »، بااااا «الطهاااارة»( فاااي  تااااا 376الحااادي  سررجاااه سباااو داود  

ل بن رليفة، حدثني سبو السمح، قال:   نث من طريق مح« الصبي يصيب الثوا

، «ولنااي قفاااة»سراادم النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم فكااان إذا سراد سن يغتساال قااال: 

فأوليااه قفاااي، فأسااتره بااه، فااأُتي بحساان سو حسااين رضااي هللا عنهمااا فبااال علااى 

« يغسل من بول الجارياة، ويارش مان باول الغاالم»صدره، فجئث سغسله، فقال: 

ذ ار االساتتار »لنسائي مفرقاً في موضاعين، نصافه األول فاي بااا (، وسررجه ا

« باااول الجارياااة»( ونصااافه الثااااني فاااي بااااا 1/126(  224«  عناااد االغتساااال

(، فعن بع  العلماء سن ألبي السمح حديثين، وإنما هما حادي  1/158(  304 

قاه النساائي،  ماا ذ ار الحاافح فاي  ي فا« تهاذيب التهاذيب»واحد بإسناد واحد، فر 

 «.سبي السمح»ترجمة 

ً ـ الحاااا م   ( نصااافه الثااااني وصاااححه، ووافقاااه 1/166وسرااارج ـ سيضاااا

الااذهبي، ونقاال البيهقااي عاان البتاااري سنااه قااال:  حاادي  سبااي الساامح هااذا حاادي  

 ([.233حسن(  

والحدي  له شواهد منها: حدي  علي رضي هللا عنه سن رساول هللا صالمى 

قال « . بول الغالم، ويغسل بول الجارية ينضح»هللا عليه وسلمم قال في الرضيع: 

 ([.234قتادة: هذا إذا لم يطعما الطعام، فإذا طعما غسال جميعاً  

ومنها: حدي  سم الفضل لبابة بنث الحار  قالاث:   اان الحساين بان علاي 

رضي هللا عنهما في حجار النباي صالمى هللا علياه وسالمم فباال علياه، فقلاث: الابف 

إنما يغسل من بول األنثى، وينضح من »سغسله، قال:  ثوباً وسعطني إزارة حتى

 ([.235«   بول الذ ر
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وورد في بول الغالم راصة حدي  سم قيف بنث محصن سنها ستث بابن لها 

صغير لام يأ ال الطعاام إلاى رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم فأجلساه رساول هللا 

فنضاااحه ولااام  صااالمى هللا علياااه وسااالمم فاااي حجاااره، فباااال علاااى ثوباااه فااادعا بمااااء

([، ومن هذا يتبين سن البتااري ومسالماً لام يترجاا فاي صاحيحيهما 236يغسله  

سحادي  التفرقة بين بول الغاالم والجارياة، إال سن البتااري استحسان حادي  سباي 

 السمح،  ما تقدم.

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

اد هناا: قوله:  الجارية( هي الفتية من النساء، ساميث باذلك لتفتهاا، والمار

 الصغيرة التي في زمن الرضاع.

قوله:  ويرش( سي: يصب عليه الماء بحي  يعم مكان البول، وفاي حادي  

علي رضي هللا عنه المتقادم  يُنضاح( وفاي حادي  سم قايف:  فادعا بمااء فنضاحه 

على ثوبه ولم يغسله(، والفار  باين الغسال والنضاح، سن الغسال سن يغماره المااء 

ال يشاترط سن ينازل عناه، بال يكااثره بالمااء مكااثرة ال وينزل عنه، وفي النضاح 

 تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره.

قوله:  الغالم( هو االبن الصغير، من الوالدة إلى البلوغ، وقد يطلاق علاى 

ما بعد البلوغ مجازاً باعتبار ما  ان علياه، والماراد باه هناا: زمان الرضااع، لماا 

 الترمذي بلفح:  بول الغالم الرضيع..(. جاء في حدي  علي رضي هللا عنه عند

الوجه الرابع: الحدي  دليل على التفريق باين باول الغاالم وباول الجارياة، 

وسنه يجب فيهما استعمال الماء، وإنما التفرقة في  يفية االستعمال، وهاو سن باول 

الغالم يكفي رشه بالماء رشاً يعم مكان البول، وال يحتااج إلاى غسال وال عصار، 

رد في حدي  سم قيف ـ عند مسلم ـ:  فدعا رسول هللا صالمى هللا علياه وسالمم وقد و

 بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسالً(، وسما بول الجارية فيغسل  غيره.

الوجه التامف: سن هذا الحكم ـ وهو نضحه ورشه ـ مقياد بماا إذا لام يأ ال 

دي  سم قايف:  لام يأ ال الطعام  ما قيده به الراوي، وهو قتادة رحمه هللا، وفي حا

الطعام(، وعند مسلم:  لم يبلغ سن يأ ل الطعام(، ومعنى:  لام يأ ال الطعاام(، سي: 

لم يكن الطعام قوتاً له لصغره، وإنما قوته اللبن سواء س ان لبن ادمية سم بهيماة سم 

 ان حليباً مجففاً ـ  ما هاو اآلن ـ ألن المعناى واحاد، ولايف الماراد سناه لام يادرل 

يء قااطل ألنااه يسااقى األدويااة والسااكر ويحنااك حااين الااوالدة، فااإذا تغااذ  جوفااه شاا

 بالطعام صار بوله  بول الكبير، ولو  ان سحياناً يشرا لبناً.

الوجه السادس: قال ابن القايم:  إن التفرقاة باين باول الغاالم والجارياة مان 

 محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها.

 ة سوجه:والفر  بين الصبي والصبية من ثالث
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سحدها:  ثرة حمل الرجال والنساء للذ ور، فتعم البلو  ببوله، فيشق عليه 

 غسله.

والثاني: سن بوله ال ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقااً هاهناا وهاهناا، 

 فيشق غسل ما سصابه  له، بتالف بول األنثى.

، الثال : سن بول األنثى سرب  وسنتن من بول الذ ر، وساببه حارارة الاذ ر

ورطوبة األنثى، فالحرارة تتفف من نتن الباول، وتاذيب منهاا ماا ال يحصال ماع 

 ([.237الرطوبة، وهذه معانو مالثرة يحسن اعتبارها في الفر (  

وقد ذ ر ابن ماجاه عان سباي اليماان المصاري قاال:  ساألث الشاافعي عان 

ياارش ماان بااول الغااالم، ويغساال ماان بااول »حاادي  النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم 

والماءان جميعاً واحد، قال: ألن باول الغاالم مان المااء والطاين، وباول « اريةالج

؟ قلاث: ال، قاال: إن هللا  ن اثس الجارية من اللحم والدم، ثم قال لي: فهمث؟ سو قال: لقِّ

تعالى لما رلق ادم رلقث حواء من ضلعه القصير، فصاار باول الغاالم مان المااء 

؟ قلاث: نعام، قاال والطين، وصار بول الجارية مان اللحام والا دم، قاال لاي: فهماثس

 ([.238لي: نفعك هللا به(  

قال ابن الملقمِّن:  وهذا عزيز حسن، ال يعدل عناه إلاى غياره، والعجاب سن 

 ([.239سصحابنا ـ سي: الشافعية ـ سهملوا ذلك في  تبهم، وهو قول إمامهم..(  

رتاه، الوجه السابع: ليف في تجويز النضح من بول الغالم دليال علاى طها

بل هو نجف، ولكنه من سجل التتفيف في إزالتاه، قاال الناووي:  وقاد نقال بعا  

 ([.240سصحابنا اإلجماع على نجاسته، وسنه لم يتالف فيه إال داود العاهري(  

ةس الصاغير يساتوي فيهاا  رس اذِّ الوجه الثامن: الحدي  يدل بمفهوماه علاى سن عس

النجاساتل ألنهماا ساواء فاي جمياع الغالم والجارية، فال بد فيها من الغسل  بقية 

األحوال، لكن فرقث السنة بينهما في البول، فبقي ما عاداه ـ وهاو العاذرة ـ علاى 

 األصل، وهللا سعلم.
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 كيفية تطهير الثوب من دم الحيض

 

ماءس بِّن ثِّ سسبِّي بسك رو رضي هللا عنهما سسن  الن بي  صلمى هللا عليه  30/7 ـ عسن  سسس 

اس ـ: وساالمم قسااالس ـ فِّاا اايُب الث ااو  ااي  ِّ يُصِّ ، ثُاام  »ي دسمِّ ال حس اااءِّ تسُحتُّااهُ، ثُاام  تسق ُرُصااهُ بِّال مس

لمِّي فِّيهِّ  ُحهُ، ثُم  تُصس .«. تسن ضس لسي هِّ  ُمت فسق  عس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهي سسماء بناث سباي بكار الصاديق رضاي هللا عنهماا، سسالمث قاديماً فاي 

بعد إساالم سابعة عشار إنسااناً، وتزوجهاا الزبيار بان العاوام، وهااجرت إلاى  مكة

المدينة وهي حامل بعبد هللا بن الزبير، فوضعته بقباء عام الهجرة ـ على األصاح 

ـاا و انااث تلقااب بااذات النطاااقين، وقااد سراارج اباان سااعد بساانده عاان سسااماء قالااث: 

ةً   ي بياث سباي بكار حاين سراد ([ للنبي صلمى هللا عليه وسالمم فا241 صنعث ُسف رس

سن يهاجر إلى المديناة، فلام نجاد لسافرته، وال لساقائه ماا نربطهماا باه فقلاث ألباي 

بكر: وهللا ما سجد شيئاً سربطاه باه إال نطااقي، قاال: فشاقيه اثناين، فااربطي بواحاد 

([، 242منهما الساقاء، وبااآلرر السافرة، ففعلاث، فلاذلك ساميث ذات النطااقين(  

نده صااحيح(، روت سسااماء عاان النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم، قااال الحااافح:  وساا

ورو  عنها ابناها عبد هللا، وعروة ابنا الزبير، وفاطمة بنث المناذر بان الزبيار، 

 وغيرهم.

عاشااث سسااماء رضااي هللا عنهااا إلااى سن ولااي ابنهااا عبااد هللا باان الزبياار 

ل هشاام بان التالفة، ثم إلاى سن قتال سانة ثاال  وسابعين، وماتاث بعاده بقليال، قاا

عروة عن سبيه:  بلغث سسماء مائة سانة، لام يساقط لهاا سان، ولام ينكار لهاا عقال، 

 ([.243رضي هللا عنها(  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

« غساال الاادم»بااا « الوضااوء»هاذا الحاادي  سررجاه البتاااري فااي  تااا 

( والترجمااة 307«  غساال دم المحااي »باااا « الحااي »(، وفااي  تاااا 227 

« الطهاارة»([، وسررجه مسلم في 244ن الثانية،  ما ذ ر الحافح  األولى سعم م

(،  الهما من طريق فاطمة بنث المنذر، عن جدتها سسماء رضي هللا عنها 291 

 به، واللفح لمسلم.

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

قوله:  في دم الحي ( هو دم طبيعي يعتاد األنثى في سوقات معلومة، عند 

 ا للحمل، وسيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء هللا.بلوغها وقابليته
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قوله:  تسُحتُّاهُ( بفاتح المثنااة، وضام المهملاة، وتشاديد المثنااة الفوقانياة، مان 

باا قتل، سي: تحكه وتسق ُشره بطرف حجر سو عود، وقد سررجه ابن رزيمة بلفح: 

راد بااذلك ([، والماا245«   فسل تسُحك ااهُ »، وفااي لفااح: « فحكيااه ثاام اقرصاايه بالماااء»

 إزالة عينه، ليهون غسله بالماء.

قوله:  ثم تسق ُرُصهُ بالماء( بفتح المثناة الفوقية، وسكون القااف وضام الاراء 

والصاااد المهملتااين، ماان باااا نصاار ينصاار، سي: تاادلك الاادم بااأطراف سصااابعها 

 بالماء، ليتحلل بذلك ويترج ما شربه الثوا منه.

ة، مان بااا فاتح يفاتح، سي: تغساله قوله:  ثم تنضحه( بفتح الضااد المعجما

بالماء، وقد جاء ذلك صريحاً في حادي  عائشاة قالاث:   اناث إحادانا تحاي  ثام 

تقتاارر الاادم ماان ثوبهااا عنااد طهرهااا فتغسااله، وتنضااح علااى سااائره، ثاام تصاالي 

([، فحاادي  عائشااة هااذا يفساار حاادي  سسااماء، وسن النضااح يااراد بااه 246فيااه(  

رش ال غساال، وإنمااا فعلااث ذلااك لتطيااب  الغساال، فأمااا نضااحها علااى سااائره فهااو

نفسهال ألنها لم تنضح على مكان فيه دم، وإنما غسلته، والنضح على مكان ال دم 

 ([.247فيه دفعاً للوسوسة  

الوجه الراباع: الحادي  دليال علاى سن دم الحاي  نجاف يجاب غسال قليلاه 

مان الثاوا و ثيره، ونجاسته مجمع عليهال ألنه صلمى هللا عليه وسالمم سمار بغساله 

قبل سن يصلى فيه، قاال ابان بطاال:  حادي  سساماء سصال عناد العلمااء فاي غسال 

([، وقااد اسااتدل بااه العلماااء علااى نجاسااة الاادم، قااال 248النجاسااات ماان الثياااا(  

الشاااااافعي:  وفاااااي هاااااذا دليااااال علاااااى سن دم الحاااااي  نجاااااف، و اااااذا  ااااال دم 

ا عليه البتاري في  تاا 249غيره(   بااا غسال »بقولاه: « الوضوء»([. وبوم

اجح من قولي سهل العلم  250«  الدم  ([.251([، ويُعفى عن يسيره على الر 

وسما التارج من غير السبيلين  دم الرعاف، والسان، والجاروح، ونحوهاا 

 ففيه قوالن:

األول: سنه نجف، فيجب غسله، ويُعفى عن يسيره،  ما سيأتي، وهذا قاول 

إلجمااع علاى نجاساته، ومانهم: ابان الجمهور من سهل العلم، بل نقال غيار واحاد ا

 ([.252حزم، وابن عبد البر، وابن رشد، والنووي، والعيني، وغيرهم  

قول اإلمام سحمد:  إنه لام « شرح العمدة»ونقل شيخ اإلسالم ابن تيمية في 

 ([.253يتتلف المسلمون في الدم( سي: على سنه نجف  

ايس إِّلساي   ماا اساتدلوا علاى نجاساته بقولاه تعاالى: }}قُال  الس  اا سُوحِّ ادُ فِّاي مس جِّ
سس

يارو فسإِّن اهُ  ن زِّ امس رِّ افُوًحا سسو  لسح  س  ي تسةً سسو  دسًماا مس عسُمهُ إِّال  سسن  يسُكونس مس مو يسط  ًما عسلسى طساعِّ ر  ُمحس

{{  األنعاااام:  اااف  ج  [ ، والااارجف يطلاااق فاااي  اااالم العااارا علاااى الشااايء 145رِّ

([ل ألن 254النجاساااة   المساااتقذر، والماااراد هناااا: االساااتقذار الشااارعي، وهاااو
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االسااتقذار اللغااوي ال يفيااد بمفاارده النجاسااة، و ااالم الشاارع يحماال علااى الحقيقااة 

 الشرعية، وليف على الحقيقة اللغوية.

([، 255القول الثاني: سنه طاهر، عدا دم الحاي ، وهاذا قاول الشاو اني  

([، ثاام األلباااني، والشاايخ محمااد باان 256وتبعااه علااى ذلااك صاادميق حساان رااان  

 ([.257يمين  عث

 واستدلوا بأدلة، منها:

ـ سن األصاال فااي األشااياء الطهااارة حتااى يقااوم دلياال النجاسااة، وال نعلاام  1

دلاايالً يوجااب غساال الاادم إال دم الحااي ، مااع دعاااء الحاجااة إلااى بيااان مااا يصاايب 

اإلنسان مان جاروح سو رعااف، ونحوهماا، ال سايما والصاحابة رضاي هللا عانهم 

راحه، ولو  ان الدم نجساً لكانث الحاجة داعياة إلاى سهل جهاد، والمجاهد تكثر ج

 بيان وجوا غسله وإزالة سثره من البدن والثياا.

ـ قصة الصحابي الذي رماه المشرة بثالثة سساهم وهاو قاائم يصالي فاي  2

اللياااال، فمضااااى فااااي صااااالته والاااادماء تساااايل منااااه، وذلااااك فااااي غاااازوة ذات 

 ([.258الرقاع  

ي هللا عانهم ظاهرهاا طهاارة الادم، ـ جااء عادة آثاار عان الصاحابة رضا 3

وسنه ال يجب غسله، ومن ذلك ما رواه محمد بن سيرين، عن يحياى بان الجازار: 

هساا  رس اُزورو نسحس نِّاهِّ فسار    ودسم  مان جس  سن ابن مسعود رضي هللا عنه صل ى وعلاى بسط 

دِّ الصالة(   أ( وفي لفح:  فلم يُعِّ  ([.259فلم يتوض 

قااال:  رسيااث اباان عماار رضااي هللا عنهمااا  وعاان بكاار باان عبااد هللا المزنااي

ك اهُ باين سصابعيه، ثام صالمى ولام  ةً في وجهه، فترج شيء من دماه، فسحس رس بسث رس عصس

 ([.260يتوضأ(  

وعن عطاء بن السائب قاال:  رسياث عباد هللا بان سباي سوفاى بازس  دمااً، ثام 

 ([.261صل ى، ولم يتوضأ(  

ة التاي اساتدل بهاا القاائلون والقول بطهاارة الادم لاه حاح مان النعار، واآليا

 بالنجاسة نوقشث من قبل الفريق اآلرر من وجهين:

األول: سن اآلياة لام تساق لبياان الطهاارة والنجاساة، بال وردت فيماا يحاارم 

عسُمهُ{{، وال تالزم بين التحريم والنجاساة،  مو يسط  س له، لقوله سبحانه: }}عسلسى طساعِّ

، وقااد يكااون طاااهراً وهااو حاارام، فقااد يكااون الشاايء حراماااً وهااو طاااهر  السااموم

 ([.262 طعام الغير بال إذنه سو إذن الشارع  

 

، بل الماراد باه التبيا  الاذي  فس الثاني: سن الرجف هنا ليف المراد به الن جس

ال يحاال س لااه، والاارجف قااد يااراد بااه النجاسااة المعنويااة،  مااا فااي قولااه تعااالى: 
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{{  ا ف  ج  ن ُهم  إِّن ُهم  رِّ ُضوا عس سع رِّ [ ، وقاد ياراد باه النجاساة الحساية 95لتوباة: }}فسأ

ف»لقيام الدليل،  قوله صلمى هللا عليه وسلمم في الروثة:  ج   ([.263«  إِّنسها رِّ

فيبقى االستدالل باإلجماع إن لم يشكل عليه ما ورد عان الصاحابة رضاي 

هللا عنهم، وقاد تاوارد علاى نقلاه  ثيارون، وماا قيال مان سن العلمااء يتباع بعضاهم 

ي نقل اإلجماع يرده نسبة اإلجماع إلى اإلمام سحمد، وهو مان المتشاددين بعضاً ف

في نقل اإلجماع، وما ورد عن الصحابة رضي هللا عنهم قد يكاون محماوالً علاى 

 اليسير الذي يُعفى عنه.

فيتاارجح القااول بااالتطهر ماان الاادم، مااع مااا فااي ذلااك ماان االحتياااط وإبااراء 

ان ات   قاهاا فقاد اساتبرس لديناه وعرضاه، ويساتثنى مان الذمة، واتمِّقاء الشبهات التي مس

 ([، وهللا سعلم.264ذلك دم الجرح المستمر، لمشقة التحرز منه  

الوجه التامف: الحدي  دليل على وجوا تنعيف الثوا مان دم الحاي ، 

ُمهُ، ثم دلكه بالمااء،  ر  ِّ يابسه بعفر سو عود سو حجر ونحوها، ليزول جِّ ثم وذلك بِّحس

زول بقية النجاسة، ومراعاة هذا الترتيب هو األمثل في إزالة ثم غسله بعد ذلك لت

 النجاسة اليابسة.

الوجه السادس: الحدي  دليل على جاواز صاالة المارسة فاي ثيااا حيضاها 

، وهاذا دليال علاى سناه ال يصالى فاي الثيااا « ثم تصلي فيه»إذا طهرتها، لقوله: 

ألدلااة علااى وجااوا النجسااة إنمااا يصاالى فااي الثياااا الطاااهرة، وهااذا ماان سقااو  ا

 تطهير الثوا للصالة.

الوجااه السااابع: اسااتدل بالحاادي  ماان قااال: إنااه ال بااد ماان الماااء فااي إزالااة 

النجاسة، وسن غياره مان المائعاات ال يقاوم مقاماه، وهاذا قاول الشاافعية والمالكياة 

 ([.265والراجح من مذهب الحنابلة  

غياره،  التال والصواا جواز إزالة النجاساة بكال ماا يزيلهاا مان مااء سو 

وماااء الااورد ونحوهمااا، وهااذا قااول الحنفيااة، وارتاااره شاايخ اإلسااالم اباان تيميااة، 

([ل ألن المقصااود إزالااة النجاسااة، وغياار الماااء 266وانتصاار لااه ودافااع عنااه  

يشارة الماء في ذلك، والشارع  ماا سحاال علاى المااء فاي تطهيار النجاساة سحاال 

إذا »سباي ساعيد رضاي هللا عناه: على غيره مما يشار ه في التطهير، ففي حدي  

جاء سحد م إلى المسجد فلينعر، فإن رس  في نعليه قذراً سو سذ  فليمسحه وليصل 

يطهره »، وسيأتي إن شاء هللا، وقال صلمى هللا عليه وسلمم في ذيل المرسة: « فيهما

 ([.267«   ما بعده

لاى وسما حدي  الباا فال دليال فياه علاى تعياين المااءل ألن الشارع نا، ع

الماءل ألنه سيسر على الناس وسسهل تناوالً، وليف فيه ما يدل علاى تعياين المااء، 

 فإن األمر به في بع  النجاسات ال يستلزم األمر به مطلقاً.
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وما دام سن إزالة النجاسة من األمور التي يعقل معناها وليسث من األمور 

، بال ربماا  اناث المازيالت التعبدية، فأيُّ مزيل لها يعتبر  افيااً، وال يتعاين المااء

األراار  سقااو  ماان الماااء فااي اإلزالااة، وال ساايما فااي عصاارنا، حياا  ظهاارت 

المعقمات والمطهرات الكيماوية التي ال تبقي للنجاساة لونااً وال طعمااً وال ريحااً، 

 لما لها من األثر في التطهير والتعقيم، وهللا سعلم.
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 العفو عن أثر لون دم الحيض

 

ُساولس هللاِّ،  ـ عسن  سسبي 31/8 لساةُ: يساا رس و  : قسالساث  رس ةس رضاي هللا عناه قساالس ي ارس ُهرس

 : ة سسثسااُرهُ »فسااإن  لساام  يسااذ هسبِّ الااد ُم؟ قسااالس الس يسُضاارُّ اااُء، وس فِّيااك ال مس ، «. يسك  يُّ ااذِّ مِّ ااهُ التمِّر  جس رس سسر 

. يف  نسدُهُ ضعِّ سس  وس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

باااا « الطهااارة»( فااي  تاااا 365جااه سبااو داود بمعناااه  هااذا الحاادي  سرر

مان طرياق قتيباة بان ساعيد قاال: « المرسة تغسل ثوبهاا الاذي تلبساه فاي حيضاها»

حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن سبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن سباي هريارة 

رضي هللا عنه...، وقد جاء هذا الحدي  في السنن التي رواها عان سباي داود ابان 

عراباااي، وسماااا رواياااة اللاللاااالي فلااايف فيهاااال ولاااذا لااام ياااذ ره المناااذري فاااي األ

 «.متتصره»

( بهااذا اإلسااناد، وسررجااه البيهقااي 504، 503، 14/371وسررجااه سحمااد  

( ماان طريااق عبااد هللا باان وهااب وعثمااان باان صااالح،  الهمااا عاان اباان 2/408 

 لهيعة، بهذا اإلسناد.

جاال اباان لهيعااة، فقااد والحاادي  ضااعفه المصاانف، والعاااهر سن ذلااك ماان س

ضعفه المحققون مان سهال العلام، سمثاال سباي حااتم ويحياى بان ساعيد وابان مهادي 

وو يع وغيرهم. قال ابن معاين:   اان ضاعيفاً ال يحات  بحديثاه(، وقاال النساائي: 

 ليف بثقة(، وقد سااء حفعاه بعاد احتارا   تباه، لكان روايتاه إذا حاد   عناه سحاد 

ن وهااب، وعبااد هللا باان المبااارة، وعبااد هللا باان يزيااد العبادلااة الثالثااة:  عبااد هللا باا

المقرم( سمثل من غيرها على قول جماعة من الحفاظ، وهذا الحادي  مان رواياة 

قتيبة بن سعيد، وهو لم يكتب حدي  ابن لهيعة إال من  تب عبد هللا بن وهاب، ثام 

قاال يسمعه من ابن لهيعة، وابن وهب إنما سمع من ابن لهيعة قبل احترا   تبه، 

سبو داود:  سامعث قتيباة يقاول:  ناا ال نكتاب حادي  ابان لهيعاة إال مان  تاب ابان 

([، وقاد ورد مان طرياق عباد 268سريه، سو  تب ابن وهب إال حدي  األعرج(  

([، علاى 269هللا بن وهب عن ابن لهيعة ـ  ما عند البيهقي ـ، فلعله بذلك يقو   

تضعيفه مطلقاً فإنه ير  سن رواية رسي من يقبل رواية القدماء عنه، سما من ير  

العبادلة عنه وإن  انث سمثل لكن هذا ال يقتضي قوته واالحتجاج به، والبن حبان 

 الم نفيف في حال ابن لهيعة، حي  يقول ما رالصته: وجب التنكب عن رواياة 

المتقاادمين عنااه قباال احتاارا   تبااه، لمااا فيهااا ماان األربااار المدلسااة عاان الضااعفاء 
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ووجب ترة االحتجااج برواياة المتاأررين عناه بعاد احتارا   تباه، والمترو ين، 

 ([.270لما فيها مما ليف من حديثه  

وسمااا نساابة الحاادي  إلااى الترمااذي فهااي وهاام ماان الحااافح رحمااه هللا ولهااذا 

([، وسررجه ابن الملقن ولم 271عزاه المزي إلى سبي داود، ولم يذ ر الترمذي  

« فااااتح الباااااري»لحااااافح نفسااااه فااااي ([، و ااااذا فعاااال ا272يااااذ ر الترمااااذي  

 ([، فإنه عزاه إلى سبي داود، ولم يذ ر الترمذي.273«  التلتي،»و

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قوله:  قالث رولة( هي بناث يساار،  ماا عناد سباي داود وغياره، وقاد ورد 

([ لكناااه 274الحااادي  عناااد الطبراناااي وساااماها رولاااة بناااث حكااايم األنصاااارية  

 رواية الوازع بن نافع، وهو منكر الحدي  متروة. ضعيفل ألنه من

 قوله:  وال يضرة سثره( سي: بقية لون الدم بعد الغسل.

الوجااه الثالاا : الحاادي  دلياال علااى سنااه يعفااى عمااا بقااي ماان سثاار لااون دم 

ولعموم قولاه تعاالى: « وال يضرة سثره»الحي  بعد االجتهاد في الغسل، لقوله: 

اا ااا اس  س مس  َ [ ، ألنااه ماان المعلااوم سن الغساال قااد ال 16تسطسع تُم {{  التغااابن: }}فسااات قُوا 

ُب اللون، ثم إن مجرد اللون لايف ربثااً، وإنماا التبا  هاو عاين النجاساة وقاد  يُذ هِّ

زالااث، فيبقااى اللااون ال سثاار لااه، لكاان ال بااد ماان االجتهاااد فااي إزالااة اللااون، وهااذا 

بعاد حادي  سساماء غرض المصنف من إيراد حدي  سبي هريارة رضاي هللا عناه 

رضي هللا عنهال ألن الدم مستقذر، وربما نسبها من راه على ثوبها إلى التقصاير 

 في إزالته.

الوجاه الرابااع: ظاااهر الحاادي  سنااه يكفااي الماااء فااي إزالااة دم الحااي ، وال 

الماااء »يجاب اساتعمال شاايء ارار مان الحااوادمِّ  حجار سو عاود ونحوهمااا، لقولاه: 

 « .يكفيك

م قيف بنث محصن سنهاا ساألث رساول هللا صالمى هللا لكن ورد في حدي  س

حكياااه... واغساااليه بمااااء »علياااه وسااالمم عااان دم الحاااي  يصااايب الثاااوا، فقاااال: 

 ([.275«  وسدر

فأمرها بغسل دم الحي  بالماء والسدر، والسدر من الحاواد، فيقياد باه ماا 

وال يضارة »سُطلق في غيره، ويت، استعمال الحاد بدم الحي ، ويحمل قوله: 

 سي: بعد استعمال الحاد.« ثرهس

سن « النجاسات»الوجه التامف: اعلم سنه قد تبين من مسألة العفو في باا 

الشريعة قصدت بذلك التتفياف عان المكلفاين ورفاع الحارج، إماا لعماوم البلاو ، 

 ماا فااي الاادم والقاايح الحاصاال بسابب البثاارات والاادمامل، سو سثاار االسااتجمار بعااد 

ع مشقة االحتاراز  ماا هاو الحاال فاي سصاحاا الحاد  استيفاء شروطه، وإما لدف
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الااادائم،  مااان باااه سااالف باااول، والمستحاضاااة ونسحوهماااا، و اااذا بلااال الباساااور 

([، وإما لعسر إزالتها،  لاون النجاساة وريحهاا بعاد التطهيار إذا 276والناسور  

عسر زوالهما، وإما لكونها يسيرة  النجاسة التي ينقلها ذبااا إلاى ثاوا آدماي سو 

امِّ  بدنه، كس و البول بمقدار رسس اإلبرة يقع على الثوا، وقد تتدارل بع  هذه الحِّ

 ([.277فتتتصر  

وينبغي سن يُعلم سن هذه الحكم ضوابط لما يعفى عنه من النجاسات، فتبقاى 

مهمة طالب العلم في تحقيق المناط، وهو هل هذه النجاسة دارلة في عفو الشارع 

 سو ال؟ وهللا تعالى سعلم. عنها لدرولها تحث سحد هذه الضوابط
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 باب الوضوء

 

الوضوء بضم الواو: الفعل، وبفتحها: الماء المتوضاأ باه، علاى المشاهور، 

  الس حور، فإن سريد الفعل ضم الحرف األول.

 والوضوء لغة: النعافة واإلنارة، قال الشاعر:

 سضاءت  لهم سحسابُهم ووجوُههم

عس ثساقِّ  ز  ى الليل حتى نسع مس الجس  بُهُ دُجس

 سي: سنارت لهم.

سمي الوضوء بذلك لتحسينه فاعله فاي الادنيا واآلرارة، ففاي الادنيا بإزالاة 

األوساخ واألقذار، وفي اآلررة: بالنور الذي يحصل منه،  ما في قوله صالمى هللا 

سررجااه « . تاادعون يااوم القيامااة غااراً محجلااين ماان اثااار الوضااوء»عليااه وساالمم: 

 ء هللا تعالى.البتاري، ومسلم، وسيأتي إن شا

والوضااوء شاارعاً: التعبااد هلل تعااالى بغساال األعضاااء األربعااة علااى صاافة 

 متصوصة، وهذا من باا التغليبل ألن الرسس يمسح.

ومناسبة هذا الباا لما قبله: سن المصنف لماا ذ ار المااء الاذي يُتطهار باه، 

شارع  وما يالثر عليه من النجاسات وما ال يالثر به، وذ ر انيته التي يحفاح فيهاا،

فااي بيااان المقصااود ممااا تقاادم وهااو الوضااوء، فمااا مضااى فااي األحادياا  السااابقة 

 وسائل يتوصل بها إلى عبادة الوضوء المذ ورة في الباا.

والوضااوء ماان سععاام شااروط الصااالة، لمااا ورد فااي حاادي  سبااي هرياارة 

ال تقبال صاالة ماان »رضاي هللا عناه قاال: قااال رساول هللا صالمى هللا علياه وساالمم: 

([، وعان ابان عمار رضاي هللا عنهماا قاال: سامعث 278«   يتوضاأ سحد  حتى

([، 279«   ال تقبال صاالة بغيار طهاور»رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم يقاول: 

و ان األولى بالمصنف سن يورد هذين الحديثين في سوائل بااا الوضاوء، سو فاي 

ن سن  مااا فعاال اباان دقيااق العيااد واباان عبااد الهااادي، لبيااا« شااروط الصااالة»باااا 

 ([.280الوضوء شرط لصحة الصالة  

وعن سبي مالاك األشاعري رضاي هللا عناه قاال: قاال رساول هللا صالمى هللا 

، « الوضوء شطر اإليماان»، وفي لفح: « الطهور شطر اإليمان...»عليه وسلمم: 

([، وقد رجح الناووي سن 281«   إسباغ الوضوء شطر اإليمان»وفي لفح آرر: 

ااانسُكم {{، المااراد باإليمااان: الصاا اايعس إِّيمس ُ لِّيُضِّ  َ ااانس  ااا  س مس الة،  مااا قااال تعااالى: }}وس

والطهور شرط لصحتها، فصار  الشاطر، وال يلازم فاي الشاطر سن يكاون نصافاً 

 ([.282حقيقياً، وهللا سعلم  
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 حكم السواك عند الوضوء

 

ُساولِّ هللاِّ صالمى هللا ع 32/1 ةس رضاي هللا عناه، عسان  رس ي ارس لياه ـ عسان سسباي ُهرس

 : عس  المِّ ُوُضاوءو »وسلمم قسالس اةِّ مس وس تُُهم  بِّالسمِّ ر  تِّي ألمس الس سسن  سسُشق  عسلسى سُم  اهُ «. لسو  جس رس سسر 

ةس، وذ ره البتاري تعليقاً. يمس هُ اب ُن ُرزس حس ح  صس ، وس الن سسائِّيُّ دُ، وس سسحمس ، وس الِّك   مس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

( موقوفاااً ماان 115(  1/66«  الموطااأ»سررجااه مالااك فااي هااذا الحاادي  

طريق ابن شهاا، عن حميد بن عبد الرحمن، عن سبي هريرة رضي هللا عنه سنه 

قال:  لوال سن يشق علاى سمتاه ألمارهم بالساواة ماع  ال وضاوء(، قاال ابان عباد 

 ، البر:  هذا الحدي  يدرل في المسند  سي: المرفوع( التصااله مان غيار ماا وجاهو

 ([، سي: في قوله:  ألمرتهم(.283ا يدل عليه اللفح(  ولم

(، 3/291«  الكباار »(، والنسااائي فااي 16/22وسررجااه مرفوعاااً سحمااد  

(  لهم من طريق مالك، عان ابان شاهاا، عان حمياد بان عباد 140وابن رزيمة  

 الرحمن بن عوف، عن سبي هريرة رضي هللا عنه، مرفوعاً  ما في البلوغ.

رط الشايتين، وقاد علمقاه البتااري بصايغة الجازم وإسناده صحيح علاى شا

 «.عند  ل وضوء»فتح(، ولفعه:  4/158«  الصيام»في  تاا 

( 1/12(، والنساائي  887( ومان طريقاه البتااري  114وسررجه مالاك  

، «عناد  ال صاالة»عن سبي الزناد، عن األعرج، عن سبي هريرة مرفوعاً بلفح: 

عان سباي الزنااد بنحاوه، ولايف عناد  ( من طريق ابان عييناة252وسررجه مسلم  

مالك لفعة  عند  ل صالة(، والحدي  لاه طار  متعاددة فاي الصاحاح والمساانيد 

 ([.284والسنن  

وقد ذ ر الترمذي سن سحادي  السواة رواها جماعة مان الصاحابة رضاي 

ااد  ماانهم ـ مااع سبااي هرياارة ـ ساابعة عشاار، ماانهم: سبااو بكاار الصااديق،  هللا عاانهم، عس

باس، وابن عمر، وابن عمرو، وعائشة، وحذيفة، وزيد بن رالاد، وعلي، وابن ع

 ([.285وغيرهم  

وقااد ذ اار العلماااء سن سحادياا  فعاال السااواة والحاا  عليااه عنااد الوضااوء 

وغيره بلغث حد التواتر، ذ ر ذلك الكتاني، وذ ار واحاداً وثالثاين صاحابياً رووا 

 ([.286ذلك  

 ([.287«  التلتي،»ي وقد ذ ر الحافح سحادي  السواة وتكلم عنها ف

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:
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قوله:  لوال( هاذا حارف امتنااع لوجاود، سي: إنهاا تادل علاى امتنااع شايء 

لوجود شيء ارر، وفي هذا الحدي  تدل على امتناع إلازام النباي صالمى هللا علياه 

 وسلمم سمته بالسواة عند  ل وضوء لوجود المشقة عليهم بذلك.

([، يقاال: 288ي: سثقل عليهم، من المشاقة وهاي الشادة  قوله:  سن سشق( س

شق عليه، سي: ثق ل، سو حمله من األمر الشديد ماا يشاق ويشاتد علياه، و سن( وماا 

درلث عليه في تأويال مصادر مبتادس، والتبار محاذوف وجوبااً، سي: لاوال المشاقة 

 موجودة.

مان امان قوله:  على سمتي( سي: جماعتي، والمراد بهم سمة اإلجاباة، وهام 

بااه واتبعااهل ألنهاام هاام الااذين يمتثلااون بفعاال المااأمور واجتناااا المحعااور، ال سمااة 

 الدعوة ـ وهم  ل من  ان موجوداً بعد بعثة النبي صلمى هللا عليه وسلمم ـ.

قولااه:  ألماارتهم( سي: أللاازمتهم، فااالمراد باااألمر هنااا: اإليجاااا واإللاازامل 

اا، سما األمر الذي ال إلزام فياه ـ وهاو ألن المشقة ال تكون إال مع اإللزام واإليج

المستحب ـ فال مشقة فياه لجاواز تر اه، وعناد النساائي مان طرياق عباد الارحمن 

لفرضاث »السراج، عان ساعيد المقباري، عان سباي هريارة رضاي هللا عناه بلفاح: 

 ([.289«  عليهم السواة مع  ل وضوء

يساتاة باه مان قوله:  بالسواة( السواة ـ بكسر السين ـ: اسام للعاود الاذي 

األراة وغيره، ويقال: المسواة ـ بكسر الميم ـ ويطلق الساواة علاى الفعال وهاو 

، والمسااواة  ثسااةِّ التسااوة، سي: دلااك الفاام بالمسااواة لتنعيااف األساانان واللسااان واللمِّ

ةِّ وهاو الادلك، قاال ابان درياد:  ُساكث الشايء سساو ه ساو اً: إذا  مشتق مان الس او 

([، ويجمااع علااى ُسااُوة ـ بضاام السااين 290..(  دلكتااه، ومنااه اشااتقا  المسااواة.

والواو ـ  كتاا و تب، ويجوز تتفيفه بإسكان الواو، وفي السواة فوائد ععيمة، 

 ([.291ذ رها ابن الملقن  

 والمراد ـ هنا ـ الفعل لئال يحتاج السيا  إلى تقدير:  باستعمال السواة(.

ناهما واحد، ومع« عند  ل وضوء»قوله:  مع  ل وضوء( ، وفي رواية: 

ألنهما ظرفان، والمراد بكل منهما: وقاث فعال الوضاوء، وهاو يحتمال سن الماراد 

قبل سن يبادس بالوضاوء، فيساتاة ثام يتوضاأ مباشارة، سو سن الماراد سثنااء الوضاوء 

 وذلك عند المضمضة، وسيأتي ذلك إن شاء هللا.

ا، الوجاه الثالا : الحاادي  دليال علااى سن األمار بالسااواة للنادا ال لإليجااا

ووجه الداللة: سن  لمة  لوال( تمنع الشيء لوقوع غيره، فصار الوجوا ممنوعااً 

 لوجود المشقة، ولو  ان السواة واجباً ألمرهم به شق سو لم يشق.

والقول بأن السواة غير واجب بل مساتحب هاو قاول جمهاور سهال العلام، 

وياه بل ادعى بعضهم فيه اإلجماع، وحكي عان داود العااهري وإساحا  بان راه
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القول بوجوبه لورود األمار باه، لكان قاال الناووي:  هاذا النقال عان إساحا  غيار 

([، و ذا نسبة الوجوا إلى داود، ومما يال د ذلك 292معروف وال يصح عنه(  

 ([، وهللا سعلم.293سن ابن حزم العاهري ذ ر سن السواة سنة  

هاذا الوجه الرابع: الحادي  دليال علاى اساتحباا الساواة عناد الوضاوء، و

ااد رس سحادياا  الوضااوء بهااذا الحاادي ، وارتااار  غاارض الحااافح رحمااه هللا فإنااه صس

فاي الصاحيحين، وقاد « عند  ل صاالة»مع سن رواية: « مع  ل وضوء»رواية: 

، وقد سلك  ثير «الوضوء»فعل هذا الترمذي فإنه سا  سحادي  السواة قبل باا 

 «.ءسنن الوضو»من الفقهاء هذا المسلك، فذ روا السواة من 

ولم يحدد في الحدي  مكان السواة من الوضوء، فلذا ارتلف العلماء على 

 قولين:

ـ سنه قبل سن يبدس بالوضوء، فيستاة ثم يتوضأ، وهذا قال به جماعة مان  1

عناااد  ااال »([، و اااأنهم سراااذوا برواياااة: 294الحنفياااة، والمالكياااة، والشاااافعية  

 «.وضوء

المضمضاااة، فاااإذا بلاااغ  ـ سن الساااواة فاااي سثنااااء الوضاااوء، وذلاااك عناااد 2

([، واسااتدلوا 295المضمضااة جمااع بينهااا وبااين السااواة، وهااذا قااول الجمهااور  

فإن  مع( تفيد المصااحبة، والمصااحبة فيهاا ناوع مان « مع  ل وضوء»برواية: 

المدارلة،  الصاحب يدارل صاحبه فيتالطه في عشرته وعيشه، فيكون الساواة 

 على هذه الرواية دارل الوضوء.

ولين وجهة، ولكن األظهر من ناحياة اساتقراء هادي النباي صالمى ولكال الق

هللا عليه وسلمم سن يكون السواة قبل الوضوءل ألنه لم يحفاح عناه صالمى هللا علياه 

 وسلمم سنه تسوة سثناء المضمضة.

وقااد ورد فااي حاادي  اباان عباااس رضااي هللا عنهمااا لمااا بااات عنااد رالتااه 

وساالمم لصااالة اللياال وفيااه:  فاسااتيقح ميمونااة ووصااف قيااام النبااي صاالمى هللا عليااه 

 وتسوة وتوضأ..(، وهذه إحد  روايات مسلم.

الوجه التامف: يقول الد تور عبد هللا الساعيد:  إن الحكماة التاي اتتاذناها 

من قول الرسول صلمى هللا علياه وسالمم باأمره باالساتياة عناد  ال وضاوء هاو سن 

واللعابياة سو الجيرياة، بال المسواة ال يزيل فضالت األ ل والرواساب المتاطياة 

يزحزح ويحرة هذه الرواسب من مواضعها التي علقث بهاا ورصوصااً ماا باين 

األسنان والشقو  واألراديد التي على سطوحها، فالمضمضة هي الوسيلة لطرح 

وإزالااة الرواسااب للتااارج، والتااي  انااث قااد تحر ااث بفعاال المسااواة، وماان هنااا 

، فلاذلك « عناد  ال وضاوء» عليه وسالمم: تعهر الحكمة البالغة في قوله صلمى هللا

يجب بعد تنعيف األسانان المضمضاة،  ماا سمار الرساول صالمى هللا علياه وسالمم، 

، والاد تور «هاوبرت»و ما بيمن لنا ذلك طب األسانان الحادي ، ويقاول الاد تور 
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يجااب سن يعاارف المااري  سن تفااريش األساانان يزحاازح فضااالت «: »بارفااث»

 ([.296«(  فلذلك فإن التمضم  ضروري ومهم..األ ل، ولكن ال يزيلهما 

عنااد  اال »الوجااه السااادس: تقاادم سن الحاادي  ورد فااي الصااحيحين بلفااح: 

، فيكون دليالً علاى تأ اد الساواة عناد فعال  ال صاالة فريضاةً  اناث سو « صالة

نافلة، حتى صالة الصائم بعد الزوال،  العهر والعصارل ألن الصاالة صالة باين 

عالى، فينبغي سن يكون العبد على س مال هيئاة وسحسان حاال، العبد وربه تبارة وت

إظهاراً لشرف العبادة، ولذا  اناث الطهاارة شارطاً لصاحة الصاالة، ومان تكميال 

 الطهارة تنعيف الفم بالسواة مما علق به من سوساخ، قد تحمل روائح  ريهة.

وقااد ذ اار النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم للسااواة فائاادتين ععيمتااين فقااال: 

 ([.297«  لسواة مطهرة للفم، مرضاة للراا»

الوجه الساابع: يساتفاد مماا تقادم سن الساواة مسانون عناد الوضاوء، وعناد 

فعل الصالة، والسانة فاي هاذا صاريحة صاحيحة، قاال العيناي:  فاإن قلاث:  ياف 

؟ قلااث: « عنااد  اال صااالة»وروايااة: « عنااد  اال وضااوء»التوفيااق بااين روايااة: 

 ([.298ع للصالة ألن الوضوء شرع لها(  السواة الواقع عند الوضوء واق

وظاهر ذلك سن الحنفية ال يقولون بالسواة عند الصاالة، وسن الحادي  فياه 

تقديرل سي: عندس  لمِّ وضوءِّ صاالة، قاالوا: ألن الساواة مان إزالاة القاذر، وهاو ال 

ينبغي عملاه فاي المساجد، وألناه معناة جراحاة اللثاة وراروج الادم، وهاو نااق  

 نصور عليه في بع   تبهم.عندهم، وهذا م

والصواا العمل بالسنة، وسن السواة مشاروع عناد الوضاوء وعناد القياام 

إلى الصاالة، وقاد رد العالماة شامف الحاق اباادي علاى بعا  الحنفياة، وبايمن سن 

الحااااادي  ال يحتااااااج إلاااااى تقااااادير، وسن السااااانة صاااااريحة فاااااي الساااااواة عناااااد 

ماان مواضااع « الهدايااة»([، وذ اار اباان الهمااام الحنفااي فااي شاارح 299الصااالة  

 ([.300استحباا السواة القيام إلى الصالة وعند الوضوء  

الوجااه الثااامن: هااذا الحاادي  ماان سدلااة األصااوليين علااى سن األماار المطلااق 

يحمل على الوجوا، ووجه االستدالل: سن لفح  لوال( يفيد انتفااء األمار بالساواة 

دل علااى سن األماار ال لوجااود المشااقة علااى األمااة، والناادا فااي السااواة ثابااث، فاا

 يصد  على الندا، بل على ما فيه مشقة وهو الوجوا، وهللا سعلم.
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 كيفية وضوء النبي صل ى هللا عليه وسل م

 

، فسغسسسال  سف ي اهِّ  33/2 ُضاوءو انس رضي هللا عنه دسعسا بِّوس : سسن  ُعث مس انس رس ـ عسن  ُحم 

، وس  تسن شسقس اس  ، وس مس س ، ثُم  مسض  اتو ر  ، ثُام  ثسالس س مس اتو ار  هُ ثسالس س مس هس ج  ، ثُم  غسسسلس وس تسن ثسرس اس 

 ، اهِّ س سِّ سساحس بِّرس ، ثم  مس ث لس ذلكس ، ثُم  اليُس ر  مِّ اتو رم رفسقِّ ثسال س مس نسى إلسى المِّ غسسسلس يسدسهُ ال يُم 

ث الس  ارس  مِّ ، ثُام  ال يُس  اتو ارم نسى إِّلى ال كسع بساي نِّ ثساالس س مس لسه اليُم  ج  :  ثم  غسسسلس رِّ ، ثُام  قساالس ذلِّاكس

. لسي هِّ وس ُوُضوئِّي هذسا. ُمت فسق  عس س نسح  أ ض  ُسولس هللاِّ صلمى هللا عليه وسلمم تسوس سسي ُث رس  رس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة راوييه، وهما:

ـ ُحمران: وهو ُحماران بان سباان بان رالاد، ثقاة مان التاابعين، مان سابي  1

ثمان رضاي هللا عناه، فتحاول إلاى البصارة، وماات بهاا سانة عين التمر، سعتقه ع

 رمف وسبعين، رحمه هللا.

ـ عثمااان: وهااو عثمااان باان عفااان باان سبااي العااار باان سميااة القرشااي  2

األموي، سميار الماالمنين، وثالا  رلفااء المسالمين، سسالم قاديماً علاى ياد سباي بكار 

 عليه وسلمم رقياة، رضي هللا عنه، وهاجر الهجرتين، وتزوج ابنة النبي صلمى هللا

هُ النبي صالمى هللا علياه  جه سرتها سم  لثوم، فسمي ذا النورين، بسش رس فلما توفيث زوم

وسلمم بالجنة، وشهد له بالشهادة، وبايع عنه بيعة الرضوانل ألناه صالمى هللا علياه 

وسلمم بعثه إلى مكة، فأشيع سنهم قتلوه، فضرا إحد  يديه علاى األرار ، وقاال: 

، تااولى التالفااة بعااد سمياار المااالمنين عماار رضااي هللا عنااه، « عثمااانهااذه عاان »

بمبايعاة سهال الشاور  إيااه، فاي سول ياوم مان محارم سانة سرباع وعشارين، وقتاال 

شااهيداً يااوم الجمعااة لثمااان عشاارة رلااث ماان ذي الحجااة بعااد العصاار، ودفاان ليلااة 

 ([.301السبث سنة رمف وثالثين، وقبره معروف في البقيع، رضي هللا عنه  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

الوضاوء ثالثااً »بااا « الوضاوء»هذا الحدي  سررجه البتاري في  تاا 

 ً ( مان طرياق إباراهيم 226«  الطهاارة»(، وسررجه مسالم فاي 159برقم  « ثالثا

 ابن سعد، عن ابن شهاا، عن عطاء بن زيد الليثي، عن حمران به.

مان »ى هللا علياه وسالمم: وهذا لفح مسلم، وتمامه:  ثام قاال رساول هللا صالم 

توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فر ع ر عتاين ال يحاد  فيهماا نفساه ُغفار لاه ماا 

، قال ابن شهاا:  و ان علماؤنا يقولاون: هاذا الوضاوء سسابغ ماا « تقدم من ذنبه

 يتوضأ به سحد للصالة(.

وللحاادي  طاار  سراار ، وسلفاااظ متعااددة، فقااد رواه عاان اباان شااهاا رواة 

 حيحين والسنن والمسانيد.اررون في الص
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 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

( بفاتح الاواو، وهاو المااء الاذي يتوضاأ باه، سي: طلاب  ُضوءو قوله:  دعا بِّوس

 ماء يتوضأ به.

قولااه:  فغساال  فيااه ثااال  ماارات(  فيااه: مثنااى   ااف( وهااي الراحااة مااع 

دُّها مفصل الذراع، سميث بذلك ألنها تكف األذ  عن البد  ن.األصابع، وحس

قوله:  ثم تمضم ( سي: سدار الماء في فمه، تقول: مضمضاث المااء فاي 

فمي: حر ته بااإلدارة فياه، وتمضمضاث بالمااء: فعلاث ذلاك، وهاي ماأروذة مان 

 قولهم: تمضمضث الحية في ُجحرها، سي: تحر ث.

 قوله:  واستنشق( االستنشا : جذا الماء بالنفف إلى باطن األنف.

: إراراج المااء مان األناف، ولام يارد فاي طار  قوله:  واستنثر( االستنثار

هذا الحدي  في الصحيحين ذ ر العدد في المضمضة واالستنثار، لكان ورد ذلاك 

ً ـ فاي 302عند سبي داود من طريقين فاي حادي  عثماان هاذا   ([، وورد ـ سيضاا

 حدي  سبي هريرة وعلي رضي هللا عنهما، وسيأتي ذ رهما ـ إن شاء هللا ـ.

جهاه( الوجاه: ماأروذة مان المواجهاة، سامي باذلك ألناه قوله:  ثام غسال و

دُّهُ من منابث الشعر المعتاد إلى ماا نازل مان اللحياة والاذقن طاوالً،  يواجه به، وحس

 ومن األذن إلى األذن عرضاً.

قوله:  إلى المرفق( إلى: للغاية، والغالب عدم درول نهاية الغاية في حكام 

اوا  ما قبلها، نحو: قرست الكتاا إلى الصفحة األريرة، ومنه قوله تعالى: }}ثُم  سستِّمُّ

{{  البقرة:  يسامس إِّلسى الل ي لِّ [ إال إذا وجدت قرينة تدل على الادرول، نحاو: 187الصمِّ

صاامث المفااروض ماان سولااه إلااى اليااوم األرياار، ومثاال ذلااك قولااه تعااالى: }}إِّلسااى 

افِّقِّ{{ فقد دلث السنة على درول المرفق في المغسول، والس رس نة بيان للقران، ال مس

وذلااك فااي حاادي  سبااي هرياارة رضااي هللا عنااه سنااه توضااأ فغساال وجهااه، فأساابغ 

الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى سشرع في العضد، ثم يده اليسر  حتى سشارع 

في العضاد، ثام مساح رسساه، ثام غسال رجلاه اليمناى حتاى سشارع فاي الساا ، ثام 

ا رسيث رساول هللا صالمى غسل رجله اليسر  حتى سشرع في السا ، ثم قال: هكذ

 ([.303هللا عليه وسلمم يتوضأ  

والمرفق: بكسار المايم وفاتح الفااء، وبفاتح المايم و سار الفااء، هاو مفصال 

افِّااقِّ{{  رس يسُكم  إِّلسااى ال مس اادِّ سسي  العضااد ماان الااذراع، وجمعااه مرافااقل قااال تعااالى: }}وس

 تعان به.[ سمي بذلك ألنه يُرتفق به في االتكاء ونحوه، سي: يس6 المائدة: 

قولااه:  ثاام مسااح برسسااه( سي: سماار  يااده عليااه مبلولااة بالماااء، وحااد الاارسس: 

منابث الشعر من جوانب الوجه إلى سعلاى الرقباة، والبااء لإللصاا ل ألن الماساح 

 يلصق يده بالممسوح.
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قولااه:  إلااى الكعبااين( مثنااى  عااب، والكعبااان: ععمااان ناتئااان فااي سساافل 

 ل حدي  سبي هريرة المذ ور قريباً.السا ، و إلى( بمعنى:  مع( بدلي

قولااه:  نحااو ُوضااوئي هااذا( سي: شاابه وضااوئي، وهااو بضاام الااواول ألن 

« توضااأ مثال وضاوئي هااذا»الماراد باه فعال الوضااوء، وقاد ورد عناد سباي داود: 

([، وإنما قال:  نحو( في رواية الصاحيحين، ولام يقال:  مثال( ألن حقيقاة 304  

ه وسلمم ال يقدر عليها غياره، لكان ثباث التعبيار مماثلة وضوء النبي صلمى هللا علي

بالمماثلة  ما في رواية سبي داود المذ ورة، فيكون التعبير بـ  نحو( مان تصارف 

 الرواةل ألنها تطلق على المثلية مجازاً، سو يكون المعول على ما في الصحيحين.

الوجه الرابع: فضيلة سمير المالمنين عثمان رضي هللا عنه وحرصه علاى 

ليم العلم، نشراً للسنة، ونصحاً لألمة، فينبغي للعلماء وطاالا العلام سن ينشاروا تع

السنن بين الناس، وسال يكتفوا بوضوحها ومعرفة النااس لهاا إجمااالً، فاإن عثماان 

رضي هللا عنه بين صفة وضوء النبي صلمى هللا عليه وسالمم بالفعال، ماع سناه سمار 

 معروف، وال سيما في القرن األول.

ه التامف: هذا الحادي  هاو سحاد األحاديا  التاي بيناث صافة وضاوء الوج

النبي صلمى هللا عليه وسالمم علاى الكماال، قاال ابان الملقان:  هاو سصال ععايم فاي 

 ([. وتقدم  الم ابن شهاا الزهري.305صفة الوضوء(  

ولذا جعله الحافح سصالً في بيان صفة وضوء النبي صلمى هللا عليه وسلمم، 

 من األحادي  مكمالت له.وجعل ما بعده 

وسأتكلم ـ إن شاء هللا ـ عن فوائده، دون المسائل التي لها سحاديا  مساتقلة 

 ستأتي، فهذه سترة الكالم عليها إلى حينه.

الوجه السادس: جواز االستعانة في إحضار ماء الوضوء، لقاول حماران: 

علاى   إن عثمان رضي هللا عناه دعاا بوضاوء(، وقاد حكاى ابان الملقان اإلجمااع

 ([.306جواز ذلك من غير  راهة  

ويدرل في ذلك صب الماء على المتوضئ، لما ورد عن المغيرة بن شعبة 

رضي هللا عنه قال:  بينا سنا مع رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم ذات ليلة إذ نازل 

فقضى حاجته، ثم جاء فصببث عليه من إداوة  انث معي، فتوضاأ، ومساح علاى 

 ([.307رفيه(  

وجه السابع: سن عثمان رضي هللا عنه سلك في بيان صفة وضاوء النباي ال

صلمى هللا عليه وسلمم مسلك البيان بالفعل دون القولل ألن الوصاف بالفعال سسارع 

إدرا اً، وسد  تصويراً، وسرسخ في النففل ألن البيان بالقول يعتمد على األلفاظ، 

ذلااك سنااه ينبغااي للمعلاام سن  واأللفاااظ يطرقهااا االحتمااال فااي المعنااى، ويسااتفاد ماان
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يسالك سقارا الطاار  إليصاال المعلوماات إلااى سذهاان الطاالا، وفااي مقدماة ذلااك 

 وسائل اإليضاح التي تعين على الفهم ورسوخ العلم.

الوجااه الثااامن: مشااروعية الوضااوء بهااـذه الكيفيااة، فيغساال  فيااه ثالثاااً، ثاام 

ه اليمنى ماع مرفقاه يتمضم ، ويستنشق، ويستنثر، ثم يغسل وجهـه ثالثاً، ثم يد

ثالثاً، ثام اليسار   اذلك، ثام يمساح برسساه، ثام يغسال رجلاه اليمناى إلاى الكعباين 

 ثالثاً، ثم اليسر   ذلك، وهذه صفة وضوء النبي صلمى هللا عليه وسلمم.

الوجه التاساع: الحادي  دليال علاى مشاروعية غسال الكفاين ثاال  مارات، 

حادي  عثماان هاذا، وحادي  عباد  وهذا سنةل ألن الوارد فيه فعل مجرد،  ما فاي

هللا باان زيااد رضااي هللا عنااه فااي الصااحيحين، وحاادي  علااي رضااي هللا عنااه عنااد 

سصحاا السنن وغيرهم، وحدي  سباي هريارة رضاي هللا عناه سررجاه الطبراناي 

 ([.308في األوسط بإسنادو رجاله رجال الصحيح،  ما قال الهيثمي  

الوضوء في القران ـ  ما في اية وليف غسلهما واجباًل ألن هللا تعالى ذ ر 

المائاادة ـ وباادس بغساال الوجااه، ولاام يااذ ر غساال الكفااين، قااال اباان قدامااة:  ولاايف 

 ([.اهـ.309غسلهما بواجب عند غير القيام من النوم، بغير رالف نعلمه(  

والحكمة من غسلهما سنهما الة الغسل، بهما يالرذ الماء، وتدلك األعضاء، 

 فناسب تطهيرهما قبل ذلك.

وهذا الغسل لغير القاائم مان الناوم، سماا غسالهما بعاد القياام مان الناوم فهاذا 

 سيأتي إن شاء هللا تعالى.

وظاهر الحدي  سنه يغسل الكفين بغرفة واحدة، لقوله:  فغسال  فياه ثاال  

مرات(، وفي رواية لمسلم:  فأفرغ على  فيه ثال  مرار فغسلهما(، وفي حادي  

 صاالمى هللا عليااه وسالمم وضااوء الجنابااة فأ فااأ ميموناة قالااث:  وضااعث لرساول هللا

 ([.310بيمينه على يساره مرتين سو ثالثاً..( الحدي   

الوجاااه العاشااار: الحااادي  دليااال علاااى اساااتحباا التثليااا  فاااي المضمضاااة 

ا البتاري رحمه هللا  واالستنشا  وغسل الوجه وغسل اليدين والرجلين، وقد بوم

ً »ه: في  تاا الوضوء على هذا الحدي  بقول ـ  ما تقدم « باا الوضوء ثالثاً ثالثا

 ـ وداللته على ذلك ظاهرة.

ويجوز زيادة بع  سعضاء الوضوء علاى بعا  فاي الغسال، باأن يغسال 

بع  األعضاء مرة، وبعضها مرتين، وبعضاها ثالثااً، لماا ورد فاي حادي  عباد 

ل يدياه هللا بن زيد سن النبي صلمى هللا عليه وسلمم توضأ فغسال وجهاه ثالثااً، وغسا

 ([.311مرتين، ومسح رسسه مرة  

قال النووي:  فيه داللة على جواز متالفة األعضاء، وغسل بعضها ثالثااً 

وبعضها مرتين، وبعضها مرة، وهذا جائز، والوضوء على هاذه الصافة صاحيح 
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بال شك، ولكن المستحب تطهير األعضاء  لها ثالثاً ثالثاً  ما قدمنا، وإنما  اناث 

نبي صالمى هللا علياه وسالمم فاي بعا  األوقاات، بيانااً للجاواز،  ماا متالفتها من ال

توضأ مرة مرة في بع  األوقات بياناً للجواز، و ان في ذلك الوقث سفضال فاي 

حقه صلمى هللا عليه وسلمم ألن البيان واجب عليه صلمى هللا عليه وسالمم، فاإن قيال: 

نفوس، وسبعاد مان التأويال، البيان يحصل بالقول؟ فالجواا: سنه سوقع بالفعل في ال

 ([.312وهللا سعلم(  

الوجه الحادي عشر: ال تجوز الزيادة في الوضوء على ثال  مرات، وقد 

([، ودلياال ذلااك 313نقاال النااووي اإلجماااع علااى  راهااة الزيااادة علااى الااثال   

حدي  عمرو بن شعيب عن سبيه عن جده قال: جاء سعراباي إلاى النباي صالمى هللا 

هاذا الوضاوء، فمان زاد »له عن الوضوء؟ فأراه ثالثاً ثالثااً، قاال: عليه وسلمم يسأ

 ([.314«  على هذا فقد سساء وتعد  وظلم

قال الترمذي بعد حدي  علي رضي هللا عنه سن النبي صلمى هللا عليه وسلمم 

توضأ ثالثاً ثالثاً قال:  والعمل على هذا عند عامة سهل العلم، سن الوضوء يجزي 

 سفضل، وسفضله ثال ، وليف بعده شيء(. مرة مرة، ومرتين

 وقال ابن المبارة:  ال امن إذا زاد في الوضوء على الثال  سن يأثم(.

 ([.315وقال سحمد وإسحا :  ال يزيد على الثال  إال رجل مبتلى(  

وقال إبراهيم النتعي:  تشديد الوضوء من الشيطان، ولو  اان هاذا فضاالً 

 ([.316 عليه وسلمم(  ألُوثر به سصحاا محمد صلمى هللا

الوجه الثاني عشار: الحادي  دليال علاى فضايلة صاالة ر عتاين، والثاواا 

 الموعود به مرتب على األمرين:

 األول: وضوؤه على الكيفية المذ ورة، ومنها التثلي .

ال »الثاني: صالة ر عتين عقب الوضوء بالوصاف الماذ ور، وهاو قولاه: 

ُ  فيهمااا نفسااه اادمِّ ال »فااي شاايء رااارجو عاان صااالته، وقولااه:  سي: ال يفكاار« يُحس

يفياد سن الماراد ماا يسترسال ماع الانفف ماع إمكاان دفعاه وقطعاه، سماا ماا « يحد 

يهجم على الانفف ويتعاذر دفعاه فهاو معفاو عناهل ألناه لايف فاي مقادور اإلنساان، 

وظاهر الحدي  سنه شامل لحادي  الانفف فاي سماور الادين وسماور الادنيا، ورصاه 

ي، لما ورد عند البتاري تعليقاً سن عمر رضي هللا عناه قاال: بع  العلماء بالثان

([، والذي يعهر سن ما  ان في سمور 317 إني ألجهز جيشي وسنا في الصالة(  

 الدين سرف مما يكون في سمور الدنيا.

وسما ثواا ذلك فهو مغفرة ما سبق من الذنوا، والمراد الذنوا الصاغائر 

 سعلم. ([، وهللا318عند جمهور العلماء  
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 مسح الرأس مرة واحدة

 

ِّ صالمى هللا علياه  34/3 فسةِّ ُوُضاوءِّ الن بِّايم و رضي هللا عنه ـ في صِّ ـ عسن  عسلِّيم

هُ سسبُو دساُودس. جس رس دسةً. سسر  احِّ هِّ وس سِّ
س  سسحس بِّرس مس : وس  وسلمم ـ قسالس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

د المطلاااب القرشاااي الهاشااامي، سميااار وهاااو علاااي بااان سباااي طالاااب بااان عبااا

المالمنين، ورابع رلفاء المسلمين، وابن عام رااتم النبياين، ولاد قبال البعثاة بعشار 

رِّ النبي صلمى هللا عليه وسالمم لقصاة ماذ ورة  ج  سنين على الصحيح، وتربى في حِّ

اهُ النباي صالمى هللا علياه وسالمم  جس و  في السيرة النبوية، وامن به من حاين بُعا ، وزس

سماا ترضاى سن تكاون مناي »نته فاطمة، ورلفه في سهله في غزوة تبوة، وقال: اب

([، شهد لاه النباي صالمى 319«   بمنزلة هارون من موسى، إال سنه ال نبي بعدي

هللا عليااه وساالمم بالجنااة، واشااتهر بالشااجاعة والفروسااية واإلقاادام والعلاام والفطنااة، 

ولى التالفااة بعااد عثمااان حتااى قااال فيااه عماار رضااي هللا عنااه:  سقضااانا علااي( تاا

رضي هللا عنه في ارر ذي الحجة، سنة رمف وثالثين ـ  ماا تقادم ـ إلاى سن قتال 

ةس ليلةً رلث من رمضان سنة سربعين، ودفن فاي قصار اإلماارة  رس عس عسش  شهيداً لِّبِّض 

 ([، رضي هللا عنه.320بالكوفة، وقيل: في مكان مجهول روفاً من التوارج  

 يجه:الوجه الثاني: في تتر

صافة »( فاي 111هذا الحدي  قطعة من حدي  طويل، سررجه سباو داود  

(، مان 1/68، وسررجاه النساائي متتصاراً  «وضوء النبي صالمى هللا علياه وسالمم

([ قاال:  ستاناا علاي 321طريق سبي عوانة، عن رالد بن علقمة، عن عباد ريار  

هور وقد صلى؟ ماا رضي هللا عنه وقد صلى، فدعا بطسهور، فقلنا: ما يصنع بالط  

يريد إال سن يعلمنا... وسا  الحدي  إلاى سن قاال: ثام جعال ياده فاي اإلنااء، فمساح 

برسسه مرة واحدة.. الحدي ( وقد سررجه سبو داود ـ سيضاً ـ مان طرياق زائادة بان 

قدامااة، عاان رالااد بااه، وسررجااه ماان طاار  سراار ، والحاادي  صااحيح، قااال عنااه 

الباا وسصحل ألنه قد روي من غيار  الترمذي:  حدي  علي سحسن شيء في هذا

([ وقاال البازار:  هاذا الحادي  قاد رواه 322وجه عن علي رضاوان هللا علياه(  

غير واحد عن رالد بن علقمة، عن عبد رير، عن علي، وال نعلم سحداً سحسان لاه 

 ([.323سياقاً وال ستم  الماً من زائدة(.اهـ  

ى هللا علياه وسالمم، وهاذا الحادي  بطولاه اساتوفى صافة وضاوء النباي صالم 

وهو يفيد ما سفاده حدي  حمران عن عثمان رضي هللا عنه ـ السابق ـ وإنماا ستاى 

ح  المصنف بهذا القدر من حدي  علي رضي هللا عنه ألنها صرحث بما لم يُصار 
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به في حدي  عثمان، فإن حدي  عثمان ذ ار مساح الارسس وظااهره سنهاا واحادة، 

ح رسسه مرة واحدة، مع تصاريحه بتثليا  ماا لكن في هذا الحدي  صرح بأنه مس

عداه مان األعضااء، وسايذ ره المصانف بعاد واحاد وعشارين حاديثاً مساتدالً بهاا 

 على مسألة من مسائل الوضوء.

الوجااه الثالاا : الحاادي  دلياال علااى سن الاارسس يمسااح ماارة واحاادة، وسنااه ال 

لععمث  يكرر مسحه  ما يكرر الغسل، ولذا لم يشرع غسلهل ألنه لو شرع غسله

المشقةل ألن الرسس يكون عليه الشعر غالباً، وإ ثار الماء عليه وال سيما في سياام 

لس وهو سعلى البدن لتسرا الماء إلاى الثيااا،  الشتاء يالذي اإلنسان، وألنه لو ُغسِّ

 فشرع مسح جميعه، وسقام الشرع ذلك مقام غسله، تتفيفاً ورحمة بالعباد.

ة هو ماذهب الجمهاور مان سهال العلام، والقول بأن الرسس يمسح مرة واحد

([، ودلايلهم حادي  324من الحنفية، والمالكية، والصاحيح مان ماذهب الحنابلاة  

علي هذا، وحدي  عبد هللا بن زيد، وفيه:  ثم سدرال ياده فمساح رسساه فأقبال بهماا 

([، و ذلك حدي  عثمان المتقدم، فإناه لام ياذ ر التثليا  325وسدبر مرة واحدة(  

بسيمِّع بنث معوذ في مسح الرس س  ما ذ ره في غيره من األعضاء، و ذا حدي  الرُّ

بن عفراء رضي هللا عنها قالث: رسيث رسول هللا صالمى هللا علياه وسالمم يتوضاأ، 

قالااث: فمساااح رسساااه، ومساااح ماااا سقبااال منااه وماااا سدبااار، وُصاااد غيه وسذنياااه مااارة 

اد غ: ماا باين لحاح العاين إلاى سصال األذن وال326واحدة   شاعر المتادلي ([ والصُّ

 على ذلك الموضع.

قال ابن القيم:  والصحيح سنه لم يكرر مسح رسسه، بل  ان إذا  رر غسال 

األعضاء سفرد مسح الرسس، هكاذا جااء عناه صاريحاً، ولام يصاح عناه صالمى هللا 

 ([.327عليه وسلمم رالفه البتة..(  

ه والقول الثاني: سنه يشرع تثلي  مسح الارسس، وهاو ماذهب الشاافعي، فإنا

([، وهاو رواياة عان 328قال:  وسحاب لاو مساح رسساه ثالثااً، وواحادة  تجزئاه(  

 ([.329اإلمام سحمد، وهو قول لبع  السلف،  إبراهيم التيمي وعطاء  

 واستدلوا بما يلي:

ـ حدي  عثمان رضي هللا عنه، ففي رواية سنه قاال:  سال سريكام وضاوء  1

([ قاالوا: فعااهر ذلاك 330ثاً ثالثاً(  رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم ثم توضأ ثال

 يشمل مسح الرسس.

ـ ما سررجه سبو داود من حدي  عثمان، من طريق عاامر بان شاقيق سن  2

عثمااان مسااح رسسااه ثالثاااً، ثاام قااال: رسيااث رسااول هللا صاالمى هللا عليااه وساالمم فعاال 

 ([.331هذا  
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والصااحيح القااول األول، وهااو سن الاارسس يمسااح ماارة واحاادة علااى الصاافة 

آلتياة، والزياادة علااى ذلاك غياار مشاروعة، لقااوة دليلاه، وألن المسااح مبناي علااى ا

التتفيف، فال يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في اإلسباغ، وألناه لاو اعتبار 

 العدد في المسح لصار في صورة الغسل إذ حقيقة الغسل جريان الماء.

حيحة سن المساح وسما رواية مسلم فهي مجملة، وقد تبين في الروايات الص

 لم يتكرر فيحمل على الغالب، سو سن التثلي  يتت، بالمغسول.

وسما حدي  سبي داود فهو ضعيف من هذا الطريقل ألنه مان رواياة عاامر 

، ثم هي معارضة بما هو سصح «التقريب»ابن شقيق، وهو لين الحدي ،  ما في 

هللا عنه الصاحاح منها، فتكون شاذة، ولهذا قال سبو داود:  سحادي  عثمان رضي 

 لها تدل على مساح الارسس سناه مارة، فاإنهم ذ اروا الوضاوء ثالثااً، وقاالوا فيهاا: 

 ([، وهللا سعلم.332ومسح رسسه، ولم يذ روا عدداً  ما ذ روا في غيره(  
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 كيفية مسح الرأس

 

اافسةِّ  35/4 اادِّ ب اانِّ عساصاام  و رضااي هللا عنااه ـ فااي صِّ ي  ب اادِّ هللاِّ ب اانِّ زس اان  عس ـ عس

. ُمت فسااق  ال ُوُضا سسد بساارس سق بساالس بيسدسي اهِّ وس ، فسأ ااهِّ سِّ
س  سساحس صاالمى هللا عليااه وسالمم بِّرس مس : وس وءِّ ـ قسااالس

. لسي هِّ  عس

كساانِّ  ا إلسى المس د ُهمس ا إلسى قسفساهُ، ثُم  رس مس ت ى ذسهسبس بِّهِّ ، حس هِّ سِّ
س  : بسدسسس بُِّمقسد مِّ رس فِّي لسف حو وس

ن هُ. ي بسدسسس مِّ  ال ذِّ

 وجوه: الكالم عليه من

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد هللا بن زيد بن عاصم األنصااري المزناي رضاي هللا عناه، شاهد 

غزوة سحد وما بعدها، وارتلف في شهوده غزوة بدر، رو  عن النباي صالمى هللا 

عليه وسلمم حدي  الوضوء، وعدة سحادي  ذ ر ابان الملقان سنهاا ثمانياة وسربعاون 

فق البتاري ومسلم على ثمانية منها، ولما غازا النااس اليماماة ([، ات333حديثاً  

ي  بن حارا فاي قتال مسايلمة، وقُتال رضاي هللا عناه  شِّ ح  شارة عبد هللا بن زيد وس

 ([.334يوم الحرة، سنة ثال  وستين  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

هاااذا الحااادي  قطعاااة مااان حااادي  طويااال سررجاااه البتااااري فاااي  تااااا 

( ماان طريااق عماارو باان يحيااى المااازني، عاان 235ساالم  ( وم186«  الوضااوء»

سبيه، قال: شهدت عمرو بن سبي حسن، ساأل عباد هللا بان زياد عان وضاوء النباي 

رو من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلمى هللا عليه  صلمى هللا عليه وسلمم، فدعا بِّتسو 

وسدبار وسلمم، وسا  الحدي .. إلى سن قال: ثم سدرل يده فمسح رسساه، فأقبال بهماا 

 مرة واحدة.. الحدي .

( 185«  الوضاوء»واللفح المذ ور بعد ذلك سررجاه البتااري فاي  تااا 

 (، من حدي  عبد هللا بن زيد رضي هللا عنه.235ومسلم  « مسح الرسس»باا 

ولعل غرض الحافح من سيا  هذا اللفح تفسير اإلقبال واإلدبار فاي اللفاح 

 اد.الذي قبله، فإن هذا اللفح سوضح في المر

وحادي  عبااد هللا باان زيااد قااد اساتوفى صاافة وضااوء النبااي صاالمى هللا عليااه 

وسلمم، وهاو يفياد ماا سفااده حادي  عثماان رضاي هللا عناه، إال سن فياه زياادة بياان 

صافة مساح الارسس، وهاي لاام تارد فاي حادي  عثمااان رضاي هللا عناه، فلاذا سااا  

 الحافح هذا القدر من الحدي .

 :الوجه الثال : في شرح سلفاظه
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قولااه:  فأقباال بيديااه( سي: باادس بِّقسب االِّ رسسااه، يعنااي مقدمااه، والقسب ااُل ماان  اال 

 شيء: رالف دبره.

 قوله:  وسدبر( سي: رجع بهما من دبر الرسس، سي: مالرره.

قولااه:  ذهااب بهمااا إلااى قفاااه( سي: سوصاال يديااه إلااى قفاااه، والقفااا: مااالرر 

 الرسس والعنق.

يعاا الاارسس عنااد المسااح، الوجااه الرابااع: الحاادي  دلياال علااى وجااوا اساات

([، وهو ما رجحاه شايخ اإلساالم ابان 335وهو قول مالك والمشهور عن سحمد  

([، لقوله:  مسح رسسه بيديه فأقبال بهماا وسدبار( 337([ وابن  ثير  336تيمية  

ويكاااون فعلاااه صااالمى هللا علياااه وسااالمم بيانااااً لمجمااال القاااران فاااي قولاااه تعاااالى: 

ُكم {{ سسُحوا بُِّرُؤوسِّ ام   [ .6 المائدة:  }}وس

وقالااث الشااافعية وسصااحاا الاارسي: يجاازم مسااح بعاا  الاارسس، باال عنااد 

([ل لحاادي  المغياارة سنااه 338الشااافعية يكفااي مااا يقااع عليااه اساام المسااح وإن قاال  

([، قاالوا: وهاذا 339صلمى هللا عليه وسلمم توضأ فمسح بناصيته وعلاى العماماة  

إال لاو  اان صالمى هللا علياه وسالمم يمنع وجوا االستيعاا، والحق سنه ال دليل فيه 

اقتصر على مسح الناصية، ولكنه لم يكتف بذلك بل ستم مسحه لباقي رسسه، وهاو 

ما  انث تغطيه العمامة، فداللته على االستيعاا سولاى، وسايأتي هاذا الحادي  إن 

 شاء هللا تعالى.

الوجه التامف: الحدي  دليل على صفة مسح الرسس، وهاو سن يبادس بمقادم 

ه، فيذهب بيديه إلى قفاه سعلى الرقبة، ثم يردهما حتى يصل إلى المكان الذي رسس

بدس منه، وهو مبتدس الشعر على حاد الوجاه، وقاد دل علاى هاذه الصافة قولاه:  بادس 

 بمقدم رسسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدس منه(.

دس بمالرر رسسه، فيقبال إلاى والقول الثاني في تفسير اإلقبال واإلدبار سن يب

جهة الوجه، ثم يدبر فيرجع إلى المالرر، سرذاً بعاهر قوله:  فأقبل بيدياه وسدبار( 

بيمِّااع بنااث معااوذ:  سن النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم مسااح  ولمااا ورد فااي حاادي  الرُّ

 ([.340برسسه مرتين: بدس بمالرر رسسه، ثم بمقدمه(  

 بيديه وسدبر(، بثالثة سجوبة:وسجاا األولون عن هذه اللفعة:  سقبل 

ـ سن الواو ال تقتضي الترتيب، وسن التقدير: سدبر وسقبال، ويالياد ذلاك ماا  1

ورد عنااد البتاااري ماان طريااق سااليمان باان بااالل بلفااح:  فمسااح رسسااه، فااأدبر بااه 

 ([.341وسقبل(  

ـ سن اإلقبال واإلدبار من األمور اإلضافية التي تنسب إلى ماا يقبال إلياه  2

 ه، والمالرر محل يمكن سن ينسب إليه اإلقبال واإلدبار.ويدبر عن
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ـ سن يحمل قوله:  سقبل( على الباداءة بالقبال وهاو مقادم الارسس و سدبار(  3

علااى البااداءة بالاادبر، فيكااون ماان باااا تساامية الفعاال بابتدائااه، وهااو سحااد قااولين 

 لألصوليين في تسمية الفعل، هل يكون بابتدائه سو انتهائه؟

 الطريقين متحد، فهما بمعنى واحد.وذلك ألن مترج 

وقد ورد في سنن سبي داود من حدي  المقادام بان معاديكرا قاال:  رسياث 

س حس رسسه وضع  فيه على مقدم  رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم توضأ، فلما بلغ مس

هما حتى بلغ القفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدس منه(    ([.342رسسه، فأمر 

جيح فال ريب سن حدي  الباداءة بالمقادم س ثار وسصاح وسجاود فإن قيل بالتر

بيمِّع فياه عباد هللا  إسناداً من حدي  البداءة بالمالرر،  ما قال الترمذي، وحدي  الرُّ

بن محمد بن عقيل، وقد تكلم فيه العلمااء مان قبال حفعاه، فهاو ضاعيف إذا انفارد 

تعادد الحااالت وبياان  بالرواية ولم يتابع، وإال حمل حدي  البداءة بالمالررة علاى

 الجواز، وفيه عمل بجميع األدلة.

الوجه السادس: الحكمة من مسح الرسس على هذه الصفة اساتيعاا جهتاي 

الرسس بالمسحل ألن الشعر من جهة الوجه متجه إلى الوجاه، ومان جهاة الماالرر 

متجه إلى القفا، فإذا بدس من مقدم الرسس استقبل الشعر وسصبح الماء يمف سصول 

عر، فاإذا وصال إلاى قماة الارسس اساتدبر الشاعر، وسصابح المااء يماف ظهاور الش

 الشعر، فإذا عاد حصل عكف ذلك.

وليف هذا من باا تكرار المسح، وإنما المقصود سن يكون المسح مباشاراً 

لعهور الشعر وسصوله، فهي مسحة واحدة ال مسحتانل ألن تمام المسحة الواحدة 

قبال واإلدبار، فإنه فاي رجوعاه يمساح ماا لام ال يحصل على جميع الشعر إال باإل

يمسحه في ذهابه، وهذه الصفة ليسث واجبة، فلو مسح على سي صفة  انث سجزس 

 المسح، لكن المحافعة على السنة سفضل.

وقاد ذ ار الناووي سن هاذه الصافة وهاي اإلقباال واإلدباار مساتحبة لمان لااه 

نه يسير فال يستحب له شعر مسترسل، سما من ال شعر له، سو حلق شعره وطلع م

 ([.343الردل ألنه ال فائدة فيه  

قلث: وهذا فيه نعر، سما من جهاة الجاواز فااألمر واضاح، وسماا مان جهاة 

متابعة السنة فال ريب سن اإلقبال واإلدبار مستحب، وهو الاذي يادل علياه إطاال  

 الحدي ، وهللا سعلم.

لاارسسل ألن الوجااه السااابع: األصاال سن الماارسة  الرجاال فااي صاافة مسااح ا

األصل في األحكام الشارعية سن ماا ثباث فاي حاق الرجاال ثباث فاي حاق النسااء، 

و ذا العكف إال بدليل يتص،، وقد ذ ر البتاري تعليقاً عان ساعيد بان المسايب 

 ([.344سنه قال:  المرسة بمنزلة الرجل تمسح على رسسها(  
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فياه: حادي  عائشاة ، و« مسح المارسة رسساها»وقد سررج النسائي في باا 

 ووضاااعث يااادها فاااي مقااادم رسساااها ثاااام مساااحث رسساااها مساااحة واحااادة إلااااى 

([ فهااذا ياادل علااى  يفيااة مسااح الماارسة رسسااها وسنهااا مثاال مسااح 345مااالرره..(  

 الرجل وسنه مرة واحدة.

ورسيث في مسائل اإلمام سحمد ألبي داود قاال:  سامعث سحماد سائل:  ياف 

ياده علاى وساط رسساه ثام تمسح المرسة رسسها في الوضوء؟ فقال: هكاذال ووضاع 

جرهما إلى مقدمه، ثم دفعهما فوضعهما حي  منه بدس، ثام جرهماا إلاى ماالرره(، 

 ([.346«  المغني»ونقله ابن قدامة في 

والااذي يعهاار لااي ـ وهللا سعلاام ـ سن مااا ورد فااي حاادي  عائشااة سقاارا إلااى 

ل السنة، وفيه تيسير وتسهيل، سماا الضافائر فااألظهر سنهاا غيار دارلاة فاي المساح

ألن المسح متعلق بالرسس، والرسس ما ترس س وعال، وما نزل عان محال الفارض 

ال يسمى رسساً، واألحادي  نصث على بداية مسح شعر الرسس بناصيته وانتهائاه 

 ([.347بقفاه، وهللا سعلم  
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 صفة مسح األذنين

 

افسةِّ الُوُضاوءِّ ـ 36/5 ارو رضاي هللا عنهماا ـ فاي صِّ ب ادِّ هللا بان عسم   ـ عسن  عس

 ، تسي نِّ فاي سُذُنسي اهِّ ابسعسي هِّ الس اب احس الس إص  سسد رس ، وس هِّ سِّ
سسحس صلمى هللا عليه وسلمم بِّرس  : ثم  مس قسالس

ةس. ي مس ه اب ُن ُرزس حس ح  صس ، وس هُ سسبُو دساُودس، والن سسائِّيُّ جس رس . سسر  رس سُذُنسي هِّ ي هِّ ظساهِّ امس سسحس بِّإب هس مس  وس

 الكالم عليه من وجوه:

 في ترجمة الراوي: الوجه األول:

وهو عبد هللا بن عمرو بن العار بان وائال القرشاي الساهمي، هااجر هاو 

وسبوه قبل الفتح، وسسلم قبل سبيه، ولم يكن بين مولدهما إال اثنتي عشرة سنة.  ان 

 ثير العبادة، وقد ورد في الصحيحين قصته ماع النباي صالمى هللا علياه وسالمم فاي 

يام النهاار وسماره بصايام ياوم بعاد ياوم، وبقاراءة نهيه عن مواظبة قيام الليل وصا

القاران  ال ثاال ، وفاي بعا  طرقاه: لماا  بار  اان يقاول: ياا ليتناي  ناث قبلاث 

 ررصة رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم.

 ان عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهماا حافعااً ألحاديا  النباي صالمى هللا 

رت عن سبي هريرة رضي هللا عناه، عليه وسلمم، لكن لم تكثر الرواية عنه  ما  ث

مع سن سبا هريرة رضي هللا عنه قال: ماا سجاد مان سصاحاا رساول هللا صالمى هللا 

عليه وسلمم س ثر حديثاً مني إال ما  ان من عبد هللا بن عمرو فإناه  اان يكتاب وال 

([، ولعل السبب في قلة الرواية عناه سناه  اان مشاتغالً بالعباادة س ثار 348س تب  

اله بالتعليم، سو سن س ثر مقاماه بعاد فتاوح األمصاار بمصار سو بالطاائف، من اشتغ

ولاام تكاان الرحلااة إليهمااا مماان يطلااب العلاام  الرحلااة إلااى المدينااة، وقياال غياار 

 ([.349ذلك  

ارتلف المالررون في موته: سين  ان؟ ومتى؟ فذ ر الحافح ابن حجار فاي 

ث ليااالي الحاارة اراار ذي ذلااك عاادة سقااوال، ونسقساالس عاان اإلمااام سحمااد سن وفاتااه  اناا

 ([.350الحجة، سنة ثال  وستين، رضي هللا عنه  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

هذا الحدي  قطعة مان حادي  طويال رواه عباد هللا بان عمارو بان العاار 

رضي هللا عنهما في صفة وضوء النبي صلمى هللا عليه وسلمم، واقتصر المصنف 

مساح األذناين و يفيتاه، الاذي لام يفاده  على ذ ر هاذا القادر مان الحادي ، إلفادتهاا

 حدي  عثمان رضي هللا عنه السابق في هذا الباا.

(، وابان ماجاه 1/88(، والنساائي  135وقد سررج هذا الحادي  سباو داود  

( من طريق موساى بان سباي 1/89(، وابن رزيمة  11/277(، وسحمد  1/146 

تاى النباي صالمى هللا عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن سبيه، عان جاده سن رجاالً س
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عليه وسلمم فقاال: ياا رساول هللا،  ياف الطهاور؟ فادعا بمااء فاي إنااء فغسال  فياه 

ثالثاااً، ثاام غساال وجهااه ثالثاااً، ثاام غساال ذراعيااه ثالثاااً، ثاام مسااح برسسااه، فأدراال 

إصبعيه السباحتين في سذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر سذنيه وبالساباحتين بااطن 

هكذا الوضوء، فمان زاد علاى هاذا سو »اً ثالثاً، ثم قال: سذنيه، ثم غسل رجليه ثالث

وهاذا لفاح سباي داود، ولفاح النساائي وابان « نق، فقد سساء وظلم، سو ظلم وسسااء

 رزيمة متتصر، ليف فيه محل الشاهد.

وهذا الحدي  من ضمن سحادي  عمرو بن شعيب عن سبيه عن جده. ووالد 

عان سبياه. وجاده هاو عباد هللا بان شعيب هو محماد بان عباد هللا، ولايف لاه رواياة 

عمرو بن العار، وهو الذي ذ ره الاذهبي، وصاحح سن شاعيباً ثباث ساماعه مان 

([ وهااو الااذي رباااه و فلااه، وقااد ارتلااف سهاال العلاام فااي 351عبااد هللا باان عماارو  

حدي  عمرو بن شعيب عن سبيه عن جده، وسرجح األقوال سنه مان قبيال الحسان، 

 ([.352لها من قبل غيره  سو  ما فيه من المنا ير، ولع

وهذا الحدي  له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح، منها حدي  المقدام 

بن معديكرا قال:  رسيث رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم توضاأ فمساح رسساه، 

(، وابااان ماجاااه 121ومساااح سذنياااه ظاهرهماااا وباطنهماااا(. سررجاااه سباااو داود  

ن، وحادي  الربياع بناث معاوذ سررجاه ( وإسناده حس1/65(، والبيهقي  1/151 

(، ولفعاااه: 148(، وحااادي  ابااان عبااااس سررجاااه ابااان رزيماااة  129سباااو داود  

  وغرف غرفة فمسح رسسه وباطن سذنيه وظاهرهما، وسدرل إصبعيه فيهما(.

ولفعة:  سو نق،( الواردة في سايا  سباي داود ال تصاحل ألن ظاهرهاا ذم 

الانق، جاائز، وقاد فعلاه النباي  النق، عان الاثال  فاي سعضااء الوضاوء ماع سن

صلمى هللا عليه وسلمم  ما تقدم، فكيف يعبر عن ذلاك باـ  سسااء وظلام( ؟  قاال ابان 

الموا :  إن لم يكن اللفح شكاً من الراوي، فهو من األوهام الُمبسي نة التاي ال رفااء 

بهاااااا، إذ الوضاااااوء مااااارة ومااااارتين ال راااااالف فاااااي جاااااوازه، واآلثاااااار باااااذلك 

 .([353صحيحة...(  

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

اابسع، والمااراد األنملااة ـ بتثلياا  حر ااة  قولااه:  وسدراال إصاابعيه( مثنااى إص 

الهمزة والمايم ـ وهاي رسس اإلصابع، وهاذا مان بااا المجااز المرسال، وعالقتاه 

ااابِّعسُهم  فِّااي  عسلُااونس سسصس الكليااة سي: إطااال  الكاال وإرادة الجاازء،  قولااه تعااالى: }}يسج 

م {{   [ .19 البقرة: آذسانِّهِّ

قوله:  السباحتين( تثنية سباحة، وهي اإلصبع التي بين اإلبهام والوسطى، 

 سميث بذلك ألنه يشار بها عند ذ ر هللا تعالى وتسبيحه.

قوله:  بإبهاميه( مثنى إبهام، واإلبهاام هاي اإلصابع الغليعاة التامساة مان 

 سصابع اليد والرجل.
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ألذنااين فااي الوضااوء وسنهمااا ال الوجااه الرابااع: الحاادي  دلياال علااى مسااح ا

يغسالنل ألنهما تابعان للرسس، وهذا مذهب الجمهور من السلف والتلاف، لقولاه 

ُكم {{ واألذنان من الرسس، ولحدي  ابن عمر رضاي  سسُحوا بُِّرُؤوسِّ ام  تعالى: }}وس

 ([.354«   األذنان من الرسس»هللا عنهما موقوفاً: 

ح األذنااين، وهااو سن ياادرل الوجااه التااامف: الحاادي  دلياال علااى صاافة مساا

([ لمساح باطنهماا، ويمساح بإبهامياه 355إصبعيه السباحتين في صماري سذنيه  

ظاهرهما، وهاي الغضااريف التارجياة، ولاو مساحهما بغيار الساباحة جاازل ألن 

المقصود اساتيعاا المحال بالمساح، لكان العمال بالسانة سفضال، ليحصال لاه سجار 

م، قال الموف ق ابان قداماة:  وال يجاب مساح ماا االقتداء بالنبي صلمى هللا عليه وسلم 

اساتتر بالغضاااريفل ألن الارسس الااذي هاو األصاال ال يجاب مسااح ماا اسااتتر منااه 

 ([.356بالشعر، واألذن سولى(  

والحكمة مان تتصاي، األذن بالمساح لتطهيرهاا ظااهراً وباطنااً، لتتارج 

رج ماان سااائر الااذنوا التااي  ساابتها األذن باالسااتماع إلااى مااا ال يجااوز،  مااا تتاا

 سعضاء الوضوء.

وقد ورد عن عثمان رضاي هللا عناه قاال: قاال رساول هللا صالمى هللا علياه 

من توضأ فأحسن الوضوء ررجاث رطايااه مان جساده حتاى تتارج مان »وسلمم: 

 ([.357«   تحث سظفاره

وعن سبي سمامة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلمى هللا علياه وسالمم: 

لمسلم ررجث رطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجلياه، فاإن إذا توضأ الرجل ا»

 ([.358«  قعد قعد مغفوراً له
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 مشروعية االستنثار عند القيام من النوم

 

ُسوُل هللاِّ صلمى هللا عليه  37/6 : قسالس رس ةس رضي هللا عنه قسالس ي رس ـ عسن  سسبي ُهرس

اا»وساالمم:  اان  منامااه فسل يسس  اادُُ م  مِّ ااتسي قسحس سسحس لسااى إذسا اس  ااي طسانس يسبِّيااُث عس تسن ثِّر  ثسالسثاااً، فسااإن  الش 

هِّ  ي ُشومِّ .«. رس لسي هِّ  ُمت فسق  عس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

« صافة إبلايف وجناوده»باا « بدء التلق»فقد سررجه البتاري في  تاا 

( من طريق عيساى بان طلحاة، عان سباي 238«  الطهارة»(، ومسلم في 3295 

إذا استيقح سحد م من منامه فتوضأ »ريرة رضي هللا عنه، ولفعه عند البتاري ه

وقد مضى ذ ر االستنثار في حدي  عثمان رضي هللا عناه فاي « فليستنثر ثالثاً..

صفة وضاوء النباي صالمى هللا علياه وسالمم. ولعال الحاافح ذ ار هاذا الحادي  هناا، 

الساتنثار، لكوناه يتعلاق بعضاو الشتماله علاى سمار النباي صالمى هللا علياه وسالمم با

 األنف.

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قوله:  من نومه( هذا مفارد مضااف، فايعم ناوم الليال والنهاار، لكان قولاه: 

متصاا، لهااذا العمااومل ألن البيتوتااة ال تكااون إال فااي اللياال، قااال فااي « يبيااث»

لاام  ([ سي: سااواء سحصاال نااوم سم359القاااموس:  ماان سدر ااه اللياال فقااد بااات(  

 يحصل.

قوله:  فليستنثر( سي: ليترج من سنفه الماء الاذي استنشاقه، والاالم لألمار، 

ألن االسااتنثار يقااع علااى « فليستنشااق»وهااذا اللفااح فيااه زيااادة فائاادة علااى قولااه: 

االستنشااا  بغياار عكااف، فقااد يستنشااق وال يسااتنثر، واالسااتنثار ماان تمااام فائاادة 

ه إلااى باااطن األنااف، واالسااتنثار االستنشااا ل ألن االستنشااا  جااذا الماااء بنفساا

إذا توضااأ سحااد م »إرراجااه، وقااد ورد فااي حاادي  سبااـي هرياارة رضااي هللا عنااه: 

 وقد مضى ذ ر ذلك.« . فليجعل في سنفه ماًء ثم ليستنثر

 قوله:  ثالثاً( مفعول مطلق نائب عن المصدر سي: استنثاراً ثالثاً.

لألمار باالساتنثار  قوله:  فإن الشيطان يبيث على ريشاومه( الجملاة تعليال

ثالثاً، والمراد بالشيطان: جنف الشيطان، والتيشوم: هو سعلى األنف من دارلاه، 

 وقيل: هو األنف.

الوجااه الثالاا : الحاادي  دلياال علااى وجااوا االسااتنثار ثااال  ماارات عنااد 

االسااتيقاظ ماان نااوم اللياالل ألنااه ورد بصاايغة األماار، واألماار يقتضااي الوجااوا، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 123       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

دم ـ قيادت هاذا االساتنثار عناد الوضاوء، ورواياة مسالم ورواية البتاري ـ  ما تق

مطلقة غير مقيدة بالوضوء، فإما سن يحمل المطلق على المقيد ويكون األمر عناد 

الوضوء، سو يعمل بالحديثين، فيشرع االستنثار عند االساتيقاظ مان الناوم وإن لام 

ثر باه، يصادف وضوءاً، إما لمرض سو لكونه عادمااً المااء، ولكان عناده ماا يساتن

 فإن لم يتيسر ذلك  فى استنثاره في الوضوء، فإنه حاصل به فعل المشروع.

واالستنثار فرع عان االستنشاا ، والقاول بوجاوا االستنشاا  رواياة عان 

([، وقاااال الجمهاااور: إناااه 361([، وباااه قاااال ابااان حااازم  360اإلماااام سحماااد  

 ([.362سنة  

االستحباا، حتاى واألول سظهر، فإن األصل في األوامر الوجوا، وليف 

 يرد دليل صارف، وسيأتي ذلك إن شاء هللا تعالى.

الوجه الرابع: جاء في الحدي  تعليل األمر باالستنثار باأن الشايطان يبياث 

على ريشوم اإلنسان، ولم يبين لماذا يبيث؟ ثام إن التيشاوم شايء ضايق ال يتساع 

لواناااً ال يعلاام لألجاارام الكبياارة، فعلاام بااذلك سن للشااياطين تصاارفاتو وسحااواالً وس

 يفيتها إال هللا الذي رلقهم وسقدرهم، والواجاب علاى الماالمن التصاديق واالمتثاال 

والطاعة في  ل ما جاء عن ربه، وثبث عان نبياه صالمى هللا علياه وسالمم، ولاو لام 

يعاارف حكمتااه وتفصاايلهل ألنااه عبااد مااأمور، يعلاام يقيناااً سنااه ال يااالمر إال بمااا فيااه 

ام  وسسارار فهاذا علام إلاى علام، وهاد  إلاى صالحه وسعادته، فإن ظهرت  كس لاه حِّ

هد ، ونور إلى نور، وإن لم يعهر له شيء ا تفى بما عنده من العلم، وامتثل ما 

 دل عليه الن،، وهللا سعلم.
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 وجوب غسل َكفَّي القائم من النوم قبل إدخالهما في اإلناء

 

سُ  38/7 : قسالس رس ة رضي هللا عنه قسالس ي رس وُل هللاِّ صلمى هللا عليه ـ عسن  سسبي ُهرس

ا ثسالثااًل »وسلمم:  السهس ت اى يسغ سِّ ف  يسدسهُ فِّاي اإلنسااءِّ حس هِّ فسالس يسغ مِّ مِّ ن  نسو  دُُ م مِّ تسي قسحس سسحس إذسا اس 

ي سسي نس بساتسث  يسدُهُ  .«. فسإن هُ الس يسد رِّ لمو هذسا لسف ُح ُمس  . وس لسي هِّ  ُمت فسق  عس

 الكالم عليه من وجوه:

 ول: في تتريجه:الوجه األ

( من طرياق مالاك، عان 162«  الوضوء»فقد سررجه البتاري في  تاا 

([، عن سبي هريرة، وقد سررجه مسلم ـ 364([، عن األعرج  363سبي الزناد  

( من طريق المغيرة بان 278«  الطهارة»سيضاً ـ من طر  سرر ، فأررجه في 

ماا قاال الحاافح، وسماا لفاح عبد الرحمن، عن سبي الزناد به، وهذا اللفاح لمسالم،  

إذا توضأ سحد م فليجعال فاي سنفاه مااء، ثام لينثُار، ومان اساتجمر »البتاري فهو: 

فليوتر، وإذا استيقح سحد م مان نوماه فليغسال ياده قبال سن يادرلها فاي وضاوئه... 

فاشااتمل علااى ثالثااة سنااواع مان  مااال الطهااارة واالحتياااط لهااا، ولكاان « . الحادي 

مساالمل ألن النااوع األول تقاادم، والنااوع الثاااني يتعلااق اقتصاار الحااافح علااى لفااح 

بقضاء الحاجة، وألن رواية مسلم فيها ذ ر العدد، بتاالف رواياة البتااري، وقاد 

اقتضااى ساايا  البتاااري للحاادي  سنااه حاادي  واحااد رواه ماان طريااق عبااد هللا باان 

( 2يوسف عن مالك، وقد جاء في الموطإ من رواية الليثي عن مالك مفرقاً برقم  

( وعلااى هااذا فكااأن البتاااري ياار  جااواز 278(  237(، و ااذا رواه مساالم  9و 

جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سيا  واحاد،  ماا يار  جاواز تفرياق الحادي  

 ([.365الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين  

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

 قوله:  من نومه( تقدم في الحدي  الذي قبله.

 يغمف( ال: ناهية، والمضارع بعادها مجازوم، ولفاح البتااري: قوله:  فال

 ما مضى، والمراد باليد: الكف دون ما زاد عليها، لجريان العادة « فليغسل يده»

ُل في اإلناء من الياد هاو الكاف، وقولاه:  سوضاح فاي « . فاال يغماف»سن الذي يُد رس

([. ألن مطلااق 366«   فااال ياادرل يااده فااي اإلناااء»المااراد ماان روايااة الترمااذي: 

اإلدرال ال يترتب عليه  راهة،  من سدرل يده في إناء واسع فااغترف مناه بإنااء 

 صغير من غير سن تالمف يده الماء، فإنه ال يكون متالفاً بذلك.

قوله:  في اإلناء( المراد إناء الوضوء،  ما ورد التصريح بذلك في رواية 

ضاوئه»البتاري المتقدمة:  الل ألناه « قبل سن يدرلها فاي وس . ويلحاق باه إنااء الغُس 

 وضوء وزيادة، وسائر اآلنية استحباباً من دون  راهة، لعدم ورود النهي فيها.
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قوله:  حتى يغسلها ثالثاً( سي: بإفراغ الماء عليها،  ما في رواياة البازار: 

ً »، و « حتاى يُفارغ عليهاا» مفعاول مطلاق نائااب عان المصادر سي: غسااالً « ثالثااا

األولى تزيل األذ ، والثانية تنقمِّاي الموضاع مناه، والثالثاة للمبالغاة ثالثاً، فالغسلة 

في التطهير، وقوله:  حتى( لبيان غاية النهي عن غمف اليد فهو يدل على جواز 

 االغتراف من الماء بعد غسلها.

قوله:  فإنه ال يدري سين باتث يده( سي: ال يعلم سين  انث ياده حاين نوماه، 

لغسل ثالثاً، ومقتضاه سن اليد بعد القيام من النوم يُشسكُّ فاي والجملة تعليل لألمر با

 سالمتها من مالمسة شيء يالثر في الماء.

الوجه الثال : الحدي  دليل على نهي اإلنسان سن يغمف يده فاي اإلنااء إذا 

، وعنااد البتاااري: « فااال يغمااف يااده»قااام ماان النااوم حتااى يغساالها ثالثاااً، لقولااه: 

لوجوا، والنهاي للتحاريم، ماا لام يصارف عناه صاارف، واألمر ل« فليغسل يده»

 وهذا هو المشهور من مذهب اإلمام سحمد.

وقال الجمهور: إن الغسل ليف بواجب، بل هو مساتحب، والنهاي محماول 

ااتُم  367علاى الكراهاة، وهاو رواياة عاان سحماد   ([ل ألن هللا تعاالى قاال: }}إِّذسا قُم 

االُوا ُوُجااوهسُكم   سِّ ااالسةِّ فساغ  [ فااأمر بالوضااوء ماان غياار غساال 6{{  المائاادة: إِّلسااى الص 

 الكفين في سوله، والقيام من النوم دارل في عموم اآلية.

وسما الحدي  فهو محمول على االستحباا، لتعليله بماا يقتضاي ذلاك وهاو 

وطرياان الشاك علاى يقاين الطهاارة ال ياالثر « فإنه ال يدري سين باتث ياده»قوله: 

 ك في الحد ، فيدل ذلك على سنه سراد الندا.فيها،  ما لو تيقن الطهارة وش

والقااول األول سظهاار، لقااوة مأرااذه، فااإن الوجااوا هااو ظاااهر األماار، وال 

صارف له، وسما اآلية فقد وردت في الوضوء المطلق، واألمر بغسل اليدين ورد 

 في حالة متصوصة، بدليل مستقل، فيعمل به.

ساة علاى ياده، فاإن تيقنهاا ومحل التالف في هذه المسألة إذا لم يتيقن النجا

بأن رس  سثرها سو رائحتها فاإلجماع منعقد على وجاوا غسالها قبال إدرالهاا فاي 

 اإلناء.

الوجه الرابع: ظاهر الحدي  سن هذا الحكم وهو غسل اليد قبل إدرالها فاي 

، « باتاث ياده»اإلناء متت، بالقيام من نوم الليل، وهو قول اإلمام سحمد، لقولاه: 

تكون إال بالليل ـ  ما تقدم في الحدي  قبله ـ وهـذا من باا تتصي، والبيتوتة ال 

ً ـ مقيااداً باللياال فااي حاادي  سبااي  العااام بالعلااة المنصوصااة، وقااد ورد ذلااك ـ سيضااا

 ([.368«  إذا قام سحد م من الليل»هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً ولفعه: 

طالقاه صالمى هللا والقول الثاني: سنه ال فر  بين نوم الليال وناوم النهاار، إل

فإنه »عليه وسلمم النوم من غير تقييد، ولعموم العلة، مع سن نوم الليل ا د، وقوله: 
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ررج مترج األ ثر والغالب، وماا رارج متارح الغالاب « ال يدري سين باتث يده

([، وهذا هو 369فال مفهوم له،  ما في األصول، وهو قول إسحا  بن راهويه  

مأرااذه، وارتاااره الشاايخ عبااد العزيااز باان باااز، قااال األظهاار إن شاااء هللا، لقااوة 

التطابي:  وفي الحدي  من العلام سن األراذ بالوثيقاة والعمال باالحتيااط فاي بااا 

 ( .1العبادات سولى(  

الوجااه التااامف: ارتلااف العلماااء فااي الحكمااة ماان األماار بغساال اليااد علااى 

 قولين:

الن الياد فاي األول: سن الحكمة معقولة ومدر ة وليسث معنوية، وهاي جاو

بدن النائم بدون إحساس، فقد تالمف سمكنة من بدنه لم يتم تطهيرها بالماء، فتعلق 

بهااا النجاسااة، وقااد نقاال الحااافح عاان الشااافعي سنااه قااال عاان سهاال الحجاااز:  ااانوا 

يستجمرون وبالدهام حاارة، فربماا عسارِّ س سحادهم إذا ناام، فيحتمال سن تطاوف ياده 

 ([.370وان سو قذر سو غير ذلك  على المحل سو على بثرة سو دم حي

القول الثاني: سن هذا تعبد ال يعقل معناه، واستدلوا علاى ذلاك باأن األحكاام 

ال تبنى على الشك، وذلاك سن اليقاين فاي الياد سنهاا طااهرة، ونجاساتها سثنااء الناوم 

ال بالشااك، فيكااون  مشااكوة فيهااا، فااال يااالمر بغساالها لنجاسااتهال ألن اليقااين ال يُاازس

 لك تعبدياً.األمر في ذ

ولكن هذا التعليال فياه نعار، فاإن الشارع قاد ينازل المعناة منزلاة السابب، 

ولهذا يحكم بانتقاض الوضوء بالنوم، فاليد وإن  انث طاهرة، لكن جوالنها سثنااء 

 النوم موجود، فال يبعد سن تصيب موضعاً نجساً.

سو  والفر  بين القاولين سن مان تايقن سيان باتاث ياده  مان لاف  عليهاا ررقاة

وضعها في جاراا فاساتيقح وهاي علاى حالهاا سناه ال يتعلاق بهاا هاذا الحكام، فاال 

يالمر بغسلها على القول بأنه معلل بعلة محسوسة مدر اة، وسماا علاى القاول بأناه 

 تعبدي فيالمر بغسلها مطلقاً، تيقن طهارتها سو شك في ذلك.

ا تقادم ـ وير  شيخ اإلسالم ابن تيمية سن ما ورد في هذا الحدي  يشبه ـ م

من تعليل االستنثار بأن الشايطان يبياث علاى ريشاوم اإلنساان، فايمكن سن الماراد 

بهذا الحدي  ما رشي من عبا  الشايطان بياد اإلنساان ومالمساتها، مماا قاد ياالثر 

علاااى اإلنساااان، وتكاااون هاااذه العلاااة مااان العلااال الماااالثرة التاااي شاااهد لهاااا الااان، 

 ([.371باالعتبار  

ولي سهل العلم سنه لاو راالف إنساان وغماف الوجه السادس: الصحيح من ق

يده في الماء قبل سن يغسلها فإن الماء ال ينجف، بل هو با  على طهوريته، وهو 

قااول الجمهااور، وروايااة عاان اإلمااام سحمااد، وماان سهاال العلاام ماان قااال: إنااه يكااون 

اار، وهااذا المااذهب عنااد الحنابلااة   ([، إذا  ااان الماااء دون 372طاااهراً غياار مطهمِّ

والعاهر سن ذلك مبني علاى سن األمار بالغسال للوجاوا، وعان سحماد سن القلتين، 
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الماء نجف، وهذان القوالن ضعيفان، والصواا األول، وهو سن الماء باا  علاى 

طهوريتااهل ألن النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم نهااى عاان غمااف اليااد، ولاام يتعاارض 

رفعاه إال بيقاين  للماء، وما دام سن هذا الماء طهاور، فهاذا يقاين، واليقاين ال يمكان

، وعلاى هاذا فاألصال الطهاارة، لكان إن قلناا: إن النهاي فاي الحادي   مثله ال بِّشسكمو

للتحريم، فالغامف يده اثم ألنه متالف للنهي، وإن قلنا: إنه للكراهة فهو غير اثم، 

 سما الماء فهو با  على األصل.

 فااال يغمسااها فااي»الوجااه السااابع: سرااذ بعاا  العلماااء ماان مفهااوم قولااه: 

سن البرة والحياض ال تدرل في النهيل ألنهاا ال تفساد بغماف الياد فيهاا ـ « اإلناء

على القول باأن المااء يفساد ـ لعادم ورود النهاي فيهاا عان ذلاك، و اذلك األنابياب 

الموجودة اآلن، فإن الحكم ال يسري إليهاال ألن المتوضائ ال يحتااج إلاى غارف، 

ة فاي المااء ـ لكنهاا ناقلاة للمااء، و ماا وهذا فيه نعر، فإن اليد ـ وإن لم تكن دارلا

يطلااب إنقاؤهااا قباال إدرالهااا اإلناااء، يطلااب إنقاؤهااا قباال نقلهااا الماااء للمضمضااة 

 واالستنشا ، فالقول بغسلها عموماً هو األظهر إن شاء هللا تعالى، وهللا سعلم.
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 بيان شيء من صفات الوضوء

 

ةس، رضاي هللا عناه، قسا 39/8 بِّرس ُساوُل هللاِّ صالمى ـ عن لسقِّيطِّ ب نِّ صس : قساالس رس الس

، إال  »هللا عليه وسلمم:  تنشساا ِّ بساالغ  فاي االس  اابِّعِّ، وس صس
لمِّال  بساي نس األس رس ، وس بِّغ ال ُوُضوءس سسس 

 ً ااائِّما ألبااي دساُودس فِّااي «. سسن  تسُكااونس صس ااةس. وس يمس ه اب ااُن ُرزس حس ااح  صس بسعسااةُ، وس ااهُ األر  جس رس سسر 

 : ايسةو وس أ تس فس »رِّ ض  مِّ   إذسا تسوس ض   «.مس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

ةس ـ بفاتح الصااد المهملاة  ابِّرس وهو لقيط ـ بفاتح الاالم و سار القااف ـ ابان صس

([ ـ ابان 373و سر الباء الموحدة، وبعضاهم يساكنها ماع فاتح الصااد و سارها  

لطاائف، رو  عبد هللا بن المنتفق، سبو رزين، صحابي مشهور، عداده فاي سهال ا

 ([.374عنه ابنه عاصم، وابن عمر، وعمرو بن سوس، وغيرهم  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

بااا  « الطهاارة»( مطاوالً فاي  تااا 142هذا الحادي  سررجاه سباو داود  

(، وابااان ماجاااه 1/66(، والنساااائي  38، وسررجاااه الترماااذي  «فاااي االساااتنثار»

هم من طريق يحياى بان ساليم، ( متتصراً،  ل168، 150(، وابن رزيمة  448 

عن إسماعيل بن  ثيار، عان عاصام بان لقايط بان صابرة، عان سبياه، قاال:   ناث 

([، سو في وفد بني المنتفق إلى رسول هللا صلمى هللا علياه 375وافد بني المنتفق  

وساالمم.. وسااا  الحاادي  بطولااه إلااى سن قااال: فقلااث: يااا رسااول هللا، سربرنااي عاان 

الحادي ( وقاد رواه عان إساماعيل بان  ثيار « .. وءسسابغ الوضا»الوضوء، قاال: 

اراارون، قااال الترمااذي:  حاادي  حساان صااحيح(، وقااال الحااافح:  هااذا حاادي  

مصااابيح »([ وصااححه اباان القطااان، وسودعااه البغااوي فااي  تابااه 376صااحيح(  

 ([.377وسدرله في جملة األحادي  الحسان على اصطالحه  « السنة

وثقااه اباان معااين، وقااال النسااائي: ويحيااى باان سااليم وهااو القرشااي الطااائفي 

ء الحفاح، وإساماعيل «: التقريب»([، وقال في 378 ليف به بأس(   صدو  سيم

« التقرياب»، وعاصام بان لقايط ثقاة،  ماا فاي «التقرياب»بن  ثيار ثقاة،  ماا فاي 

 سيضاً.

فإن قيل: الرجل سأل عن الوضوء وسجابه النبي صلمى هللا عليه وسالمم عان 

اا: ألن السائل  ان عارفاً بأصل الوضوء، والعاهر بع  سنن الوضوء. فالجو

سنه لم يسأل عن ظاهر الوضوء، بل عما رفي مان بااطن األناف واألصاابع، فاإن 

 التطاا بـ  سسبغ( إنما يتوجه لمن علم صفة الوضوء، وهللا سعلم.
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وسما الرواية الثانية فهي من طرياق ابان جاري ، عان إساماعيل بان  ثيار، 

الساانن »(، وماان طريقااه سررجهااا البيهقااي فااي 144(  143سررجهااا سبااو داود  

([ إال سن هاذه اللفعاة 379( وسندها صاحيح،  ماا قاال الحاافح  1/52«  الكبر 

وهي ذ ر المضمضة لم يتفق عليها سائر الرواة، وقد ذ رها سبو داود مفردة عن 

الحدي ،  ما تبين مان السايا ، ولاذا لام ينتباه لهاا بعا  الفقهااء، فاأنكروا وجاود 

األمر بالمضمضة في الحدي ،  ما فعل ابن حزم عندما ذهب إلى سن المضمضة 

غير واجبة قاال: ألناه لام يصاح عان النباي صالمى هللا علياه وسالمم فاي المضمضاة 

([، والعااهر 382([، وابان رشاد  381([، و ذا قاال ابان عباد البار  380سمر  

صافة وضاوء  سن الحافح ذ رها ـ مع سن المضمضة تقدمث في حدي  عثمان في

النبي صالمى هللا علياه وسالمم ـ ألن هاذه الرواياة فيهاا سمار بالمضمضاة، وماا تقادم 

 فعل.

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

فِّ  ال عضاو  قوله:  سسبغ الوضوء( بفتح الهمزة سي: بالغ فاي إ مالاه وسسو 

حقه، من قولهم: درع ساابغة: إذا  اناث طويلاة تغطاي البادن، ومناه قولاه تعاالى: 

هُ{{  لقمان: }}وس  لسي ُكم  نِّعسمس بسغس عس [ سي: سضفاها وعممها، وقوله تعالى: }}سسنِّ 20سسس 

{{  سبأ:  ل  سسابِّغساتو مس  [ سي: دروعاً سابغات.11اع 

قوله:  ورلل بين األصابع( التتليال: تفرياق سصاابع اليادين والارجلين فاي 

هناا: الوضوء، وسصله: من إدراال شايء فاي رلال شايء، وهاو وساطه، والماراد 

 سدرل الماء بين األصابع.

والمراد باألصابع: سصابع اليدين والرجلين، لحدي  ابن عباس رضاي هللا 

 ([.383«  إذا توضأت فتلل بين سصابع يديك ورجليك»عنهما: 

وقد ورد تفسير التتليل في حدي  المستورد بن شداد الفهري قال:  رسيث 

([(. 384بع رجليااه بتنصااره  النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم إذا توضااأ دلااك سصااا

والعاهر سن المراد رنصر اليد اليسر ل ألن التتليل تطهير وإزالة قذر، فيشارع 

 باليسر  على األصل المعروف شرعاً،  ما سيأتي إن شاء هللا تعالى.

وسما سصابع اليدين فاأل مل في تتليلهاا سن يضاع بطان الكاف اليمناى علاى 

  .اليسر ، ويدرل األصابع بعضها في بع

قوله:  وبالغ في االستنشا ( سي: ابذل الجهد واستق، بإيصال المااء إلاى 

 سقصى األنف، واالستنشا  تقدم تفسيره.

قوله:  إال سن تكون صائماً( سي: فال تبالغ، رشية سن ينزل شيء من المااء 

ُرهُ.  إلى حلقه فسيُفسطمِّ
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واجاب الوجه الرابع: الحدي  دليل على األمر بإسباغ الوضوء، وهل هاذا 

 سو مستحب؟

 اإلسباغ نوعان:

ـ إسباغ واجب، وهو ما ال يتم الوضاوء إال باه، وياراد باه غسال المحال  1

 واستيعابه.

ـ إسباغ مستحب، وهاو ماا ياتم الوضاوء بدوناه، وياراد باه ماا زاد علاى  2

الواجب من الغسلة الثانية والثالثة، فهذا مندوا إليه، والصارف مان حمال األمار 

لُوا ُوُجوهسُكم {{  المائدة: في الحدي  على ال [ وهذا 6وجوا قوله تعالى: }}فساغ سِّ

سمر بالغسل، وهو مطلق، فيصد  علاى مان سسابغ بالغسالة الثانياة والثالثاة، ومان 

 اقتصر على غسلة واحدة.

وعلى هذا فااألمر فاي الحادي  مشاترة باين الوجاوا واالساتحباا، وهاو 

 مبني على جواز استعمال المشترة في معنييه.

من منع استعمال المشترة في معنيياه، قاال: إن الماراد بالحادي  المعناى و

الثاني، وهو ما زاد على الغسلة الواجبة، لما ورد فاي حادي  سباي هريارة رضاي 

سال سدلكام علاى ماا يمحاو هللا باه »هللا عنه سن رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم قال: 

إساباغ الوضاوء »ول هللا، قاال: ، قالوا: بلاى ياا رسا« التطايا ويرفع به الدرجات

على المكاره، و ثرة التطاا إلاى المسااجد، وانتعاار الصاالة بعاد الصاالة، فاذلكم 

 ([.385«  الرباط، فذلكم الرباط

ووجااه الداللااة: سن الرسااول صاالمى هللا عليااه وساالمم سثنااى علااى ماان سساابغ 

 الوضوء، وبسي نس فضله، وهذا ال يكون إال بالزيادة على قدر اإلجزاء.

الوجه التامف: الحدي  يدل بعاهره على وجاوا تتليال األصاابع، وهاذا 

قول المالكية على رالف عندهم، هل هو فاي سصاابع اليادين والارجلين، سو يجاب 

فااي سصااابع الياادين، ويسااتحب فااي سصااابع الاارجلين؟ وذلااك ألن سصااابع الاارجلين 

اليادين فهاي متقاربة فهي سشابه بالعضاو الواحاد، فاال يلازم تتليلهاا، وسماا سصاابع 

 ([.386متفرقة، فاعتبر  ل إصبع  عضو مستقل، يجب تدليكه  

وذهب الجمهـور إلى سن التتليل مستحب ولايف بواجاب، إذا وصال المااء 

 ([.387إلى ما بين األصابع، فإن لم يصل إال بالتتليل فهو واجب اتفاقاً  

اااالُوا  سِّ واسااااتدل الجمهااااور بعاااااهر القااااران، وهااااو قولااااه تعااااالى: }}فساغ 

{..{ قااالوا: فاأمر هللا تعااالى بالغساال، وهاو يصااد  علاى مجاارد وصااول وُ  ُجاوهسُكم 

المااء إلاى البشارة بادون تتليال، والتتليال سمار زائاد ال يثباث إال بادليل بسايمِّنو علااى 

الوجوا، فيصارف األمار فاي حادي  لقايط إلاى النادا، وألن جمياع مان وصافوا 

ل، فاالجمع باين حادي  لقايط وضوء النبي صلمى هللا عليه وسالمم لام ياذ روا التتليا
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وهذه األحادي  هو حمله على االستحباا، قال ابن القيم:  و ذلك تتليل األصابع 

لم يكن يحافح عليه، وفي السنن عن المستورد بن شاداد:  رسياث النباي صالمى هللا 

عليه وسلمم إذا توضأ يدلك سصابع رجليه بتنصره(. وهذا إن ثبث فإنما  ان يفعله 

ا لم يروه الذين اعتنوا بضابط وضاوئه،  عثماان وعلاي وعباد هللا بان سحياناً، ولهذ

بسيمِّع وغيرهم، على سن في إسناده عبد هللا بن لهيعة(    ([.388زيد والرُّ

وهااذا هااو األظهاار إن شاااء هللا، وهااو سنااه إن توقااف إيصااال الماااء لمااا بااين 

 تعاالى سمار األصابع على التتليل  أن يكون الماء قليالً فالتتليال واجابل ألن هللا

 بالغسل، وهو ال يتم إال بالتتليل، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

وإن  ان الماء  ثيراً بحي  يصل الماء إلى ماا باين األصاابع بادون تتليال 

 فهو مستحب وليف بواجب، وهللا سعلم.

الوجه الساادس: الحادي  دليال علاى اساتحباا المبالغاة فاي االستنشاا  إال 

ث مستحبة، لئال تالدي المبالغة فاي االستنشاا  إلاى دراول المااء مان للصائم فليس

األنف إلى الحلق فيفساد الصاوم، ويلحاق باالستنشاا  المضمضاة، فيحتااط فيهماا 

الصائم، وإنما اقتصر على ذ ر االستنشا ل ألن اإلنساان ياتمكن مان المضمضاة 

 فال يذهب إلى جوفه شيء س ثر من تمكنه من االستنشا .

مر عن الوجوا سنه لو  انث المبالغة واجبة لماا منعاث مان والصارف لأل

 سجل الصيام.

الوجااه السااابع: الحاادي  دلياال علااى وجااوا المضمضااة واالستنشااا  فااي 

ولمااا تقاادم ماان األماار بهااا، ولقولااه فااي « وبااالغ فااي االستنشااا »الوضااوء لقولااه: 

وهذا سمار واألمار للوجاوا، وهاذا ماذهب « إذا توضأت فمضم »المضمضة: 

ام سحمااااد، وبااااه قااااال اباااان المبااااارة، واباااان سبااااي ليلااااى، وإسااااحا  باااان اإلماااا

 ([.389راهويه  

والقول الثاني: سن المضمضة واالستنشا  سنة في الوضوء، فمن تر هماا 

صااح وضااوؤه، وهااذا قااول سبااي حنيفااة، ومالااك، والشااافعي، وروايااة عاان سحمااد، 

[، واساتدلوا (390وارتاره ابن المنذر، وإليه رجع عطاء،  ما ذ ر ابان المناذر  

لُوا ُوُجوهسُكم {{.  باية المائدة }}فساغ سِّ

وجه الداللة: سن هللا تعالى سمر بغسل الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة، 

عشار مان »دون باطنه وهو الفم واألنف، وألن النبي صلمى هللا علياه وسالمم قاال: 

 سنة.([، والفطرة: هي ال391«   الفطرة.. وذ ر منها المضمضة واالستنشا 

قااالوا: وسحادياا  األماار بهمااا محمولااة علااى الناادال ألنهااا إن حملااث علااى 

 الوجوا اقتضث معارضة اآليةل ألن المقصود بها تأصيل هذا الحكم وتبيينه.
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والقول الثال : سن االستنشا  واجب والمضمضة سنة، وهاو قاول جماعاة 

 ([.392  من سهل العاهر، منهم ابن حزم، وهو قول سبي ثور، ورواية عن سحمد

واستدلوا بأن االستنشا  نُقِّلس من فعله صالمى هللا علياه وسالمم، ومان سماره ـ 

  ما تقدم ـ وسما المضمضة فقد نقلث من فعله، ولم تنقل من سمره.

والااراجح هااو القااول األول لقااوة دليلااه، وهااو حاادي  الباااا، وألن  اال ماان 

مضم  واستنشق وصف وضوء النبي صلمى هللا عليه وسلمم مستقصياً ذ ر سنه ت

واستنثر، ومداومته عليهماا يادل علاى وجوبهماال ألن فعلاه صالمى هللا علياه وسالمم 

يصلح سن يكون بياناً وتفصيالً للوضوء المأمور به في  تاا هللا تعالىل ألناه هاو 

الُوا  سِّ المبيمِّن عن هللا عزم وجال ماراده، وقاد باي ن سن ماراد هللا تعاالى بقولاه: }}فساغ 

المضمضااة واالستنشااا  مااع غساال سااائر الوجااه، وعلااى هااذا فااال ُوُجااوهسُكم {{ 

 معارضة.

قال ابن القيم:  ولم يتوضأ صلمى هللا علياه وسالمم إال تمضام  واستنشاق، 

([ وسما  ونهما من الفطرة فال ينفي 393ولم يحفح عنه سنه سرلم به مرة واحدة(  

التتاان، وهاو  وجوبهما، الشتمال الفطرة على الواجب والمندوا، وقد ذ ار فيهاا

 واجب.

وسما قول سصحاا القول الثال : إنه لم يثباث األمار بالمضمضاة. فهاو إماا 

 ذهول منهم عن رواية سبي داود ـ  ما تقدم ـ وإما سنهم ال يرون صحتها.

وال يصح التفريق بين المضمضة واالستنشا ، فإن النباي صالمى هللا علياه 

 وسلمم جمع بينهما ـ  ما تقدم ـ.

ادمِّ الاذرائع( وهاي الوجه الثا من: استدل العلماء بهذا الحدي  على قاعدة  سس

 جمع ذريعة، وهي الفعل الذي ظاهره مباح، لكنه وسيلة إلى فعل محرم.

ووجااه الداللااة: سن الرسااول صاالمى هللا عليااه وساالمم نهااى عاان المبالغااة فااي 

ه االستنشا  إذا  ان اإلنسان صائماً، فاالستنشا  سمر مشروع فاي الوضاوء، لكنا

 قد يفضي عند المبالغة فيه إلى إفساد الصوم.

 ما يستفاد منه سنه ينبغاي للصاائم سن يتجناب  ال ماا مان شاأنه سن يتطار  

 منه اإلفساد للصوم ولو على سبيل االحتمال.

والقاااول بساااد الاااذرائع هاااو ماااذهب المالكياااة والحنابلاااة، وقاااال سباااو حنيفاااة 

عليااه األحكااام. وفااي المسااألة والشااافعي: إن سااد الذريعااة ال يعتباار سصااالً تُبنااى 

تفاصيل محلها  تب األصول، ليتبين محل النزاع، وألن هنااة مساائل اتُفاق فيهاا 

([، لكن القول بسد الذرائع هاو الاذي تادل علياه نصاور 394على سد الذريعة  

 ِّ  َ ان  دُونِّ  ينس يساد ُعونس مِّ الس تسُسابُّوا ال اذِّ الكتاا والسنة، ومان ذلاك قولاه تعاالى: }}وس

{{  األنعام:  ل مو س عسد ًوا بِّغسي رِّ عِّ  َ  [108فسيسُسبُّوا 
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ووجه الداللة: سن هللا تعالى حرم سسب  الهة المشر ين مع  ون السب حميةً 

هلل، وإهانة آللهتهم، حرم ذلك لكوناه ذريعاة إلاى ساب هللا تعاالى، والمصالحة فاي 

ع مان الجاائز، ترة مسبتهم سرجح من مصالحة ساب الهاتم، وهاذا دليال علاى المنا

 لئال يالدي إلى المحرم.

ومن السنة: نهي النبي صلمى هللا عليه وسالمم سن يجماع باين المارسة وعمتهاا 

 ([.395سو المرسة ورالتها في النكاحل ألن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة  

الوجه التاسع: يستدل بهذا الحدي  على القاعدة الفقهية  درء المفاسد سولى 

لح( بمعناى: سن األمار إذا دار باين درء مفسادة وجلاب مصالحة، مان جلاب المصاا

 ان درء المفسدة سولى من جلاب المصالحة، ووجاه داللاة الحادي  علاى ذلاك: سن 

المبالغة في االستنشا  فيها مصلحة امتثال سمر الشرع ـ ألنه مصلحة دينية يثااا 

مفسادة  عليها المكلف، ومصلحة نقاء األنف ـ، فسقطث هاذه المصالحة فاي مقابال

 الفطر في الصوم، وهللا سعلم.
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 حكم تخليل اللحية في الوضوء

 

ااان  40/9 ااانس رضااي هللا عنااه سسن  الن بِّااي  صاالمى هللا عليااه وساالمم  س اان  ُعث مس ـ عس

ةس. ي مس هُ اب ُن ُرزس حس ح  صس ، وس يُّ ذِّ مِّ هُ التمِّر  جس رس . سسر  يستسهُ فِّي الُوُضوءِّ لمُِّل لِّح   يُتس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

ماا جااء »بااا « سباواا الطهاارة»( في 31هذا الحدي  سررجه الترمذي  

( مان طرياق عاامر بان شاقيق، عان 151،152، وابن رزيمة  «في تتليل اللحية

 سبي وائل ـ شقيق بن سلمة ـ، عن عثمان رضي هللا عنه، به.

يح وهااذا لفااح الترمااذي، وقااال:  هااذا حاادي  حساان صااحيح(، ولعاال تصااح

الترمذي له من سجل شواهده، وإال فإن عامر بن شقيق متكلم فيه، فقد ضاعفه ابان 

معين، وقال سبو حاتم:  ليف بقوي(، وقال النسائي:  ليف باه باأس(، وذ اره ابان 

([، وقد رو  عنه شاعبة، وهاو ال ياروي إال عان ثقاة، 396«  الثقات»حبان في 

متالفتااه لجميااع ماان رو   ومثاال هااذا يكااون حديثااه حسااناً، لكاان يشااكل علااى هااذا

 الحدي  عن عثمان رضي هللا عنه، فإنهم لم يذ روا التتليل.

وقد نقل الترمذي عن اإلماام البتااري سناه قاال:  سصاح شايء فاي التتليال 

عنااادي حااادي  عثماااان، قلاااث: إنهااام يتكلماااون فاااي هاااذا الحااادي ، فقاااال: هاااو 

 طالحي.([، ومعلوم سن البتاري ال يريد الحسن بالمعنى االص397حسن(  

(، واباان رزيمااة 3/362ونقاال الحااافح تصااحيح الحاادي  عاان اباان حبااان  

([، وحسانه ابان الملقان، وذ ار لاه اثناي عشار 398(  1/149(، والحا م  151 

شاهداً، وتكلام عليهاا، ثام قاال:  فهاذا اثناا عشار شااهداً لحادي  عثماان رضاي هللا 

ماعااة مماان عنااه، فكيااف ال يكااون صااحيحاً؟ واألئمااة قااد صااححوه..( ثاام ذ اار ج

 ([.399صححوا الحدي   

وسما ما نقله ابن سبي حاتم عن سبيه من قوله:  ال يثبث عن النبي صالمى هللا 

مسااائل »([، ومااا نقلااه سبااو داود فااي 400عليااه وساالمم فااي تتلياال اللحيااة حاادي (  

حي  قال:  قلث ألحمد بان حنبال: تتليال اللحياة؟ فقاال: تتليلهاا قاد « اإلمام سحمد

([. فقد حمله ابن الملقان علاى سن 401 ، ليف يثبث فيه حدي (  روي فيه سحادي

([، وهذا الجواا ليف بناه  عنادي، 402المراد بذلك غير حدي  عثمان هذا  

 و الم األئمة الكبار مقدم على  الم من جاء بعدهم،  ما ذ رته فيما تقدم.

ا وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:  والحق سن سحاديا  التتليال يشاد بعضاه

بعضاً، وتدل على شرعية التتليل وسنه سنة، وإن  ان النبي صلمى هللا عليه وسلمم 

 ال يفعله دائماً..(.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 135       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قوله:  يتلل( تتليل اللحية: إدرال األصابع فيهاا عناد غسالهال ليبلاغ المااء 

شط، سو يأرذ إلى سصول الشعر، وذلك بأن يأرذ  فاً من ماء ويتلله بأصابعه  الم

  فاً من ماء ويجعله تحتها حتى تتتلل به.

قوله:  لحيته( اللحية ـ بكسر الالم ـ شعر الوجاه المعاروف، وهاو ماا نباث 

على اللحيين وهما ععما الوجه، وما نبث على الاذقن، وهاو مجتماع اللحياين فاي 

 سسفل الوجه، فيلتقي رسس هذا إلى رسس هذا، ويعرف بالحنك، فهذا هو الذقن.

لوجه الثال : اساتدل بهاذا الحادي  مان قاال بمشاروعية تتليال اللحياة فاي ا

 الوضوء، وذلك إذا  انث اللحية  ثيفة وهي التي تستر البشرة.

قال ابن القيم:  و اان صالمى هللا علياه وسالمم يتلال لحيتاه سحيانااً، ولام يكان 

سقارا ([ فإذا فعله اإلنسان تارة وتر ه تارة  ان ذلاك 403يواظب على ذلك..(  

إلى السنة والتأسي بالنبي صلمى هللا عليه وسلمم عند من يار  االحتجااج بأحاديا  

الباا، وألجل سن يعلم غيره سنه ليف بواجب، والنفوس إذا اعتادت شيئاً قد تلزمه 

وتجعله واجباً، فما حافح عليه النبي صلمى هللا عليه وسلمم نحافح علياه، وماا فعلاه 

له تارة وندعه تارة، وإذا  ان الصحابة في عهد النبي تارة وتر ه تارة فكذلك نفع

صلمى هللا عليه وسلمم بحاجة إلى سن يستفيدوا من فعله صلمى هللا عليه وسلمم وتر ه 

فكااذا الناااس بعاادهم بحاجااة إلااى سن يسااتفيدوا ماان فعاال العلماااء وطلبااة العلاام وسن 

 يفرقوا بين ما  ان واجباً وما  ان غير واجب.

يفة التي ال تساتر البشارة فهاذه يجاب غسالها وماا تحتهاا مان سما اللحية التف

الُوا ُوُجاوهسُكم {{  سِّ البشرةل ألنها في حكام العااهر فيادرل فاي قولاه تعاالى: }}فساغ 

والوجااه مااا تحصاال بااه المواجهااة، ومااا تحااث اللحيااة إذا  ااان بادياااً تحصاال بااه 

 المواجهة، فيدرل في حكم الوجه، وهللا سعلم.
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 الوضوءمشروعية دلك أعضاء 

 

ي اادو رضااي هللا عنااه سن  الن بِّااي  صاالمى هللا عليااه  41/10 ب اادِّ هللا ب اانِّ زس اان  عس ـ عس

ةس. ي مس هُ اب ُن ُرزس حس ح  صس دُ، وس مس هُ سسح  جس رس . سسر  ي هِّ اعس رس عسلس يسد لُُك ذِّ ، فسجس م سُتِّيس بِّثُلُثسي  ُمدمو
 وسلم

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

( من طرياق شاعبة، عان 118( وابن رزيمة  26/370سحمد   فقد سررجه

 حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد هللا بن زيد رضي هللا عنه، به.

وهذا لفح ابن رزيمة إال سن فياه:  ذراعاه( بااإلفراد، وقاد رواه عان شاعبة 

سبو داود الطيالسي، ويحيى بن ساعيد القطاان، ويحياى بان ز رياا بان سباي زائادة، 

 ومعاذ العنبري، ورالفهم محمد بن جعفر ـ  ما يأتي ـ.

وإسناده صحيح، حبيب بن زيد رو  له األربعة وهاو ثقاة، وشاعبة وعبااد 

من رجال الصحيحين، لكن ارتلف فيه على شعبة فرواه غنادر ـ وهاو محماد بان 

جعفر ـ عن شعبة، عن حبيب بن زياد، عان عبااد بان تمايم، عان جدتاه سم عماارة 

(، والنساائي 1/196(، ومان طريقاه البيهقاي  94عند سباي داود   بنث  عب،  ما

( فجعلااه غناادر ماان حاادي  سم 76«  الكباار »(، وفااي 1/58«  الصااغر »فااي 

البان سباي حااتم قاال: « العلال»عمارة ال من حدي  عبد هللا بن زيد، وقد ورد في 

([. 404سألث سبا زرعة عن هذا الحدي ، فقال:  الصحيح عندي حدي  غندر(  

نقل الحافح عن عبد هللا بن المبارة سنه قال:  إذا ارتلف الناس في حدي  شاعبة و

كسم  بينهم(، وقال ابن مهدي:   نا نستفيد من  تب غندر في شعبة(  فكتاا غندر حس

 ([.405و ان و يع يسميه الصحيح الكتاا  

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

دال، وحدةُ  يلو شرعية، وهاي قوله:  بثلثي مد( المد: بضم الميم وتشديد ال

([، والماد رباع الصااع 406ملء  في اإلنسان المعتدل إذا مألهما ومد يده بهما  

باتفا  الفقهاء، وهو رطل وثل ، بناء على سن الصاع يزن رمسة سرطال وثلا ، 

 ([.407الرطل، وهذا عند الشافعية والحنابلة والمالكية  

روع، واسمها ضمير مستتر يعود قوله:  فجعل يدلك( جعل: من سفعال الش

على النبي صلمى هللا عليه وسلمم، وجملة  يدلك( ربر  جعل(، ويادلك: بضام الاالم 

ماضيه دلك، من باا  نصر( والدلك: إمرار اليد الغاسلة علاى العضاو المغساول 

 مع الماء.
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والغسل: جرياان المااء وإساالته علاى األعضااء، وعلاى هاذا فالادلك غسال 

سل ال يشترط فيه إمرار اليد على العضو، سما المسح: فهو إمرار وزيادةل ألن الغ

 اليد على الشيء الممسوح.

الوجه الثال : الحدي  دليل على استحباا التقليل في مااء الوضاوء ومثلاه 

الغسل، وسن هذا هو هدي النباي صالمى هللا علياه وسالمم، وهاذا سقال قادر توضاأ باه 

رضي هللا عناه قاال:  اان النباي صالمى هللا النبي صلمى هللا عليه وسلمم، وعن سنف 

 عليه وسلمم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى رمسة سمداد، وسيأتي إن شاء هللا.

وال رالف سن هذا القدر لايف بحاد الزم ال يجاوز تجااوزه، بال العبارة فاي 

ذلااك بااأداء الواجااب وعاادم اإلسااراف، وذلااك يتتلااف بااارتالف الناااس وسجسااادهم 

ارتلف المقدار في حدي  سنف عن حادي  عباد هللا بان زياد رضاي ولباقتهم، ولذا 

 هللا عنهما.

وقد نقل اإلجماع غير واحد على سن الطهارة غير مقدرة بقدر معاين، قاال 

النووي:  سجمع المسلمون على سن الماء الذي يجازم فاي الوضاوء والغسال غيار 

ياان المااء علاى مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير، إذا وجد شرط الغسل وهو جر

األعضاء(. وقال سيضاً:  سجمع العلماء على النهاي عان اإلساراف فاي المااء ولاو 

 ([.408 ان على شاطئ البحر(  

ومما يدل على تحريم اإلسراف في الماء حدي  عبد هللا بان مغفال رضاي 

إناه ساايكون فاي هااذه »هللا عناه سناه ساامع رساول هللا صاالمى هللا علياه وسالمم يقااول: 

 ([.409«  يعتدون في الطهور والدعاءاألمة قوم 

د نفسه االقتصاد في الماء، ويحذر من اإلسراف الاذي  فعلى المسلم سن يعوم

وقع فياه  ثيار مان النااس الياوم، بسابب اساتعمال األنباوا فاي الوضاوء، وألجال 

التعود على االقتصااد ينبغاي لإلنساان سن يساتعمل إنااء يضاع فياه مااء الوضاوء، 

 .لكي يأمن من اإلسراف

الوجاااه الراباااع: الحااادي  دليااال علاااى مشاااروعية دلاااك سعضااااء الوضاااوء، 

([ل 410والجمهور من سهل العلم على اساتحبابه وعادم وجوباه، رالفااً للمالكياة  

ألن هللا تعالى سمر بالغسل في اياة الوضاوء، والغسال ال يشاترط فياه إمارار الياد، 

و، وإذا ثباث ذلاك فاال  ما قرره طائفة من سهل اللغةل ألنه إسالة الماء على العضا

وجاه الشاتراطهل ألنااه سمار زائااد علاى ظااهر القااران وعلاى الداللااة اللغوياة للفااح 

 الغسل.

لكن إن  ان إتمام الوضوء يتوقف على الدلك  أن يكون الماء قليالً وجاب 

إمرار اليد على العضو من باا ما ال يتم الواجب إال به فهاو واجاب، وعلاى هاذا 

ضاوء النباي صالمى هللا علياه وسالمم بثلثاي ماد ال ياتم إال يحمل هذا الحادي ، فاإن و

 بالدلك، وإن  ان ال يترتب عليه إتمام الواجب فهو مستحب، لما تقدم، وهللا سعلم.
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 مشروعية أخذ ماء جديد للرأس

 

سس  الن بِّاي  صالمى هللا  42/11 ـ عان عباد هللا بان زياد رضاي هللا عناهل سسن اهُ رس

ُهاوس عليه وسلمم يسأ ُرذُ ألُذُ  . وس اهُ ال بسي هقِّايُّ جس رس . سسر  اهِّ سِّ
س  اذس لِّرس اءِّ ال ذي سسرس الفس المس اًء رِّ نسي ه مس

ُهااوس  االِّ يسدسي ااه، وس اااءو غسياارِّ فسض  ااهِّ بِّمس سِّ
س  ااحس بِّرس سس مس : وس ااهِّ بِّلسف ااحِّ ج  اان  هااذسا الوس االم( مِّ ناادس  ُمس  عِّ

فُوُظ. ح   المس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

( 1/65«  ساننه»لاه روايتاان: األولاى: سررجهاا البيهقاي فاي  هذا الحادي 

مان روايااة الهياثم باان رارجاة، عاان عباد هللا باان وهاب، قااال: سربرناي عماارو باان 

الحار ، عن حبان بن واسع األنصاري، سن سباه حدثه سنه سمع عبد هللا بن زياد، 

 يذ ر سنه رس ... الحدي . وقال:  هذا إسناد صحيح(.

( من طريق هارون بان معاروف، وهاارون 236مسلم  والثانية: سررجها 

 ([ عن ابن وهب، به.411ابن سعيد األيلي، وسبو الطاهر  

قااال الحااافح: وهااو المحفااوظ، والمحفااوظ عنااد المحاادثين مااا يقاباال الشاااذ، 

فالمحفوظ: ما رواه األوثق متالفااً لرواياة الثقاة، والشااذ ماا رواه المقباول متالفااً 

 لمن هو سولى منه.

ية البيهقي شااذةل ألن الهياثم بان رارجاة وإن  اان ثقاة، لكناه متاالف فروا

لمن هو س ثر منه، حي  رواه جماعة عن ابن وهب ـ  ما تقدم ـ بلفاح  سناه مساح 

برسسه بماء غير فضل يده(، فتكون روايته غير صحيحة وإن  ان رواتها ثقات، 

ورد البيهقاي لعدم سالمتها من الشذوذ، الذي هو شرط فاي صاحة الحادي ، وقاد س

 لفح مسلم وقال:  وهذا سصح من الذي قبله(.

الوجااه الثاااني: الحاادي  دلياال علااى سن مسااح األذنااين يكااون بفضاال ماااء 

الرسس، وال يالرذ لهما ماء جديدل ألن األذنين من الرسس ـ  ما تقدم ـ وألن الذين 

ذنياه، وصفوا وضوء النبي صلمى هللا عليه وسلمم لم يذ روا سناه سراذ مااء جدياداً أل

 ([.412قال ابن القيم:  ولم يثبث سنه صلمى هللا عليه وسلمم سرذ لهما ماء جديداً(  

وقااد نسااب اباان المنااذر إلااى مالااك والشااافعي وسحمااد سنهاام ياارون سن يأرااذ 

المتوضئ ماء جديداً ألذنيه، ثم قال:  وغير موجود في األربار الثابتاة التاي فيهاا 

 ([.413وسلمم سرذه ألذنيه ماء جديداً...(  صفة وضوء رسول هللا صلمى هللا عليه 

لكن لو فرض سن شعره  ثيف، وقد استغر  ما في يديه ولم يبق بهما بلل، 

 فال بأس سن يأرذ ألذنيه ماء جديداً، فإن  انتا رطبتين  فى ذلك لمسح األذنين.
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الوجااه الثالاا : مسااح الاارسس قااد ورد فااي حاادي  عثمااان رضااي هللا عنااه 

وإنما ذ ار الحاافح هاذا الحادي  ألن فياه بياان مشاروعية سراذ  المتقدم سول الباا،

ماء جديد للرسس، فهاو دليال علاى سن مساح الارسس يكاون بمااء جدياد غيار فضال 

يديهل ألن الياد عضاو مساتقل، والارسس عضاو مساتقل، وهاذا قاول الجمهاور مان 

 سهل العلم.

م: وفي حدي  عبد هللا بن زيد في وصف وضوء النبي صلمى هللا عليه وسلم 

 ([ وتقدم.414 ثم سدرل يده في اإلناء فمسح برسسه..(  

قال الترمذي بعد حدي  عبد هللا بن زيد:  والعمل على هذا عند س ثر سهال 

 ([.415العلم: رسوا سن يأرذ لرسسه ماء جديداً(.اهـ  

وجاااء فااي حاادي  حمااران مااولى عثمااان عاان عثمااان رضااي هللا عنااه فااي 

م وفيه قاال حماران:  ثام سدرال ياده فأراذ مااء وصفه وضوءه صلمى هللا عليه وسلم 

 ([(.416فمسح برسسه...الحدي   

وهكذا جاء في حدي  علي رضي هللا عنه:  ثم جعل يده فاي اإلنااء فمساح 

 ([.417برسسه مرة واحدة(  

وذهب بع  سهل العلم إلى سنه يجوز سن يمسح رسسه بما بقي من سعضائه 

ساابه اباان المنااذر إلااى الحساان وعااروة السااابقة، فماانهم ماان يقااول بفضاال يديااه، ون

([، وماانهم ماان قااال: يمسااح رسسااه ببلاال لحيتااه، وهااو لاابع  418واألوزاعااي  

 ([.420([ وابن عبد البر  419المالكية،  ما ذ ر ابن العربي  

بيمِّع، وفيه:  ومساح رسساه مان فضالِّ مااءو  اان  ولعلهم يستدلون بحدي  الرُّ

 تتفيف.([ وألن المسح مبني على ال421في يده(  

والقول األول سرجح، لقوة دليله، فإن حدي  عبد هللا بن زيد وما ذ ار معاه 

حجة على من ذُ ر، إال إن حملاوا سفعاال النباي صالمى هللا علياه وسالمم التاي ليساث 

([، لكن العاهر سن فعله صلمى هللا عليه وسلمم بيان 422بياناً للمجمل على الندا  

 لم.لمجمل  يفية مسح الرسس، وهللا سع

سما حدي  الربيع ففي سانده مقاال، وفاي متناه اضاطراا، فهاو مان رواياة 

([، وسماا اضاطراا متناه 423عبد هللا بن محمد بن عقيل، وقد تقادم الكاالم فياه  

فإن ابن ماجه سررجه من طريق شاريك، عان عباد هللا بان محماد بان عقيال، عان 

ماا فاي رواياة مسالم ([ ف424الربيع، وفيه:  وسرذ ماء جديداً فمسح باه رسساه..(  

 مقدم عليه عند التعارض.

الوجه الرابع: ورد في حدي  ابن عباس رضي هللا عنهما في بيان الصافة 

المشروعة في  يفية سرذ الماء الذي يمسح به الرسس، ولفعه قال:  سال تحباون سن 

سريكم  يف  ان رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم يتوضأ؟( وسا  الحدي ، إلى سن 
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ثاااام قااااب  قبضااااة ماااان الماااااء، ثاااام نفاااا  يااااده ثاااام مسااااح بهااااا رسسااااه قااااال:  

([، فهااذه الصاافة األولااى، وهااي سن يأرااذ بيااده اليمنااى قبضااة ماان 425وسذنيااه..(  

لس رسسه.  الماء ثم ينفضها ويمسح بما فسضس

وفيه صفة ثانية وهي سن يغرف غرفة بيده اليمنى ثم يتلقاهاا بشاماله حتاى 

دليلها سن معاوية رضي هللا عناه توضاأ يضعها على رسسه من غير نف  يديه، و

للناس  ما رس  رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم يتوضاأ، فلماا بلاغ رسساه غارف 

غرفة من ماء، فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رسسه حتى قطار المااء سو 

 ([.426 اد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مالرره، ومن مالرره إلى مقدمه  

التي عليها س ثر الناس، وهي سن يأراذ غرفاة بيميناه ثام  وسما الصفة الثالثة

يتلقفها بشماله وينفضها نفضاً رفيفاً ثم يمسح بهما معاً، فلم سقف عليهاا، والعااهر 

جوازهال ألن هللا تعالى سمر بمساح الارسس، وهاذا قاد مساح رسساه بيدياه فيجازم، 

 وهللا سعلم. لكن اتباع الوارد والتأسي بالنبي صلمى هللا عليه وسلمم سفضل،
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 بيان فضيلة الوضوء وثوابه

 

ُساولس هللاِّ صالمى  43/12 ع ُث رس امِّ : سس ةس رضاي هللا عناهل قساالس ي رس ـ عسن  سبي ُهرس

ااان  سسثسااارِّ »هللا علياااه وسااالمم يسقُاااوُل:  ، مِّ اااينس لِّ ج  اً ُمحس اااةِّ ُغااارم يسامس مس ال قِّ تُونس يساااو 
تِّاااي يساااأ  إن  سُم 

ن ُكم   تسطساعس مِّ ، فسمن اس  تسهُ فسل يسف عسل   ال ُوُضوءِّ يلس ُغر  .«. سسن  يُطِّ لمو الل ف ُح لُِّمس  ، وس لسي هِّ  ُمت فسق  عس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

( 136«  باا فضل الوضوء« »الوضوء»فقد سررجه البتاري في  تاا 

، عان«الطهارة»( في 35(  246ومسلم   ارِّ مِّ  ، من طريق نُعايم بان عباد هللا الُمج 

سبي هريرة رضي هللا عنه، وهذا لفح مسلم  ما ذ ر الحاافح، وسماا لفاح البتااري 

 وباقي الحدي  سواء.« إن سمتي يدعون يوم القيامة...»فهو: 

 

وفي لفح لمسلم:  عن نُعايم المجمار قاال: رسياث سباا هريارة يتوضاأ فغسال 

وجهااه فأساابغ الوضااوء، ثاام غساال يااده اليمنااى حتااى سشاارع فااي العضااد، ثاام يااده 

يساار  حتااى سشاارع فااي العضااد، ثاام مسااح رسسااه، ثاام غساال رجلااه اليمنااى حتااى ال

سشرع في السا ، ثم غسل رجله اليسار  حتاى سشارع فاي الساا ، ثام قاال: هكاذا 

رسيااااااث رسااااااول هللا صاااااالمى هللا عليااااااه وساااااالمم يتوضااااااأ، وقااااااد قااااااال رسااااااول 

سنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمان »<; ر(: 146هللا&#

 « (.ع منكم فليطل غرته وتحجيلهاستطا

وقوله:  فمن استطاع... إلخ( مدرج من  الم سبي هريارة رضاي هللا عناه، 

فهمها سبو هريرة من قوله:  غراً محجلاين( ، سدرجهاا فاي الحادي  الاراوي عناه، 

وهو نُعيم المجمر، قال الحافح  ولم سر هذه الجملة في رواية سحد ممن رو  هاذا 

هم عشرة، وال ممن رواه عن سبي هريرة غير رواية نُعيم الحدي  من الصحابة و

 ([.427هذه، وهللا سعلم(  

( من رواياة ليا  14/354وقد سررج اإلمام سحمد هذا الحدي  في مسنده  

([، عان سباي هريارة رضاي هللا عناه وفاي 428بن سبي سليم، عن  عب المادني  

م، بساابب وإسااناده ضااعيف، لضااعف لياا  باان سبااي ساالي« فماان اسااتطاع»ارااره: 

ارتالطه، ولجهالة  عب المدني، فيكون رو  هذه اللفعة عن سباي هريارة اثناان، 

 وقد رفيث على الحافح رواية  عب هذه، وهللا سعلم.

ً ـ   ( مان طرياق فلايح بان ساليمان، عان 14/136وسررج الحادي  ـ سيضاا

فماان اسااتطاع سن يطياال غرتااه »نعاايم نحااوه، وزاد فقااال نعاايم:  ال سدري قولااه: 
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من قول رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم سو من قول سبي هريرة؟( وفلايح « لفليفع

 بن سليمان متكلم فيه من قبل حفعه، وقد احت  به الشيتان.

وقد رجح  ثير من الحفاظ والمحققين سن هذه اللفعة مدرجة، منهم الحافح 

([، 431([، واباان القاايم  430([، وشاايخ اإلسااالم ابااـن تيميااة  429المنااذري  

 والحافح ابن حجر، والشيخ عبد العزيز بن باز، رحم هللا الجميع.

وعلى هذا فتكون اللفعة مدرجة من  الم سباي هريارة رضاي هللا عناه لماا 

 يلي:

ـ سن الحدي  رواه عادد مان سصاحاا النباي صالمى هللا علياه وسالمم  اابن  1

هم مسااعود وجااابر اباان عبااد هللا وسبااي سااعيد التاادري وسبااي سمامااة وحذيفااة وغياار

رضي هللا عنهم، ولم يذ روا هذه الزيادة، وهذا ياليد سنها مان  االم سباي هاـريرة، 

 ال من  الم النبي صلمى هللا عليه وسلمم.

ـ سن إطالة الغرة غير متيسرةل ألن الوجه مستقل، والرسس مستقل، فاإذا  2

 سطال وزاد سرذ من الرسس، والرسس فرضه المسح.

لمم لاام يحفااح عنااه سنااه سطااال الغاارة وال ـ سن النبااي صاالمى هللا عليااه وساا 3

التحجيل، بل  ان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العضد، ورجليه حتى يشرع فاي 

الساقين، وذلك إلدرال المرفقين والكعبين في العضد والسا ،  ما في لفاح مسالم 

 المتقدم، ولم ينقل عنه زيادة على ذلك.

هريرة رضاي هللا  ـ ما سررجه مسلم عن سبي حازم قال:  نث رلف سبي 4

عنه وهو يتوضأ للصالة، فكان يمد يديه حتى تبلغ إبطيه، فقلث: يا سبا هريرة، ما 

وخ   ([ سنتم هاهناا؟ لاو علماث سنكام هاهناا ماا 432هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فسرُّ

تبلاغ الحلياة »توضأت هذا الوضوء، سامعث رليلاي صالمى هللا علياه وسالمم يقاول: 

 ([.433«  ضوءمن المالمن حي  يبلغ الو

ولاو  اناث مان  االم النباي صالمى هللا « فمن اساتطاع»فهذا ليف فيه جملة 

عليااه وساالمم ألوردهااا سبااو هرياارة محتجاااً بهااا علااى سبااي حااازم الااذي سظهاار لااه 

االرتيااا ماان ماد يااده إلاى إبطااه، ولاام يحات  إلااى االساتنباط الااذي قاد يتطاائ وقااد 

 في قوة اإلقناع.يصيب، ثم لو  ان صواباً لم يصل إلى درجة الن، 

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قوله:  إن سمتي( سي: جماعتي، والمراد بهم سمة اإلجابة، وهم من امان باه 

 واتبعهل ألنهم هم الذين يعهر عليهم سثر الوضوء.

قوله:  يأتون( هذه رواية مسلم، وفاي لفاح البتااري:  يُادعون(  ماا تقادم، 

اني، سي: يدعون فياأتون، والمعناى ـ وهللا سعلام ـ ولعل اللفح األول ُرتمِّبس على الث
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ياادعون إلااى موقااف الحساااا سو إلااى المياازان سو إلااى غياار ذلااك ماان مواقااف يااوم 

 القيامة.

والمااراد: سنهاام ياادعون يااوم القيامااة ماان بااين األماام، ووجااوههم وسيااديهم 

لاه وسرجلهم تتألأل نوراً وبياضاً من اثار الوضاوء الاذي يفعلوناه فاي الادنيا تعباداً 

 تعالى، وتععيماً لشأن الصالة.

قوله:  يوم القياماة( سي: ياوم يقاوم النااس مان قباورهم للحسااا والجازاء، 

وهذا اليوم سمي بعدة سسماء فهو يوم القيامة ـ لما ذ ر ـ وقد ورد بهاذا االسام فاي 

 تاااا هللا تعااالى فااي ساابعين ايااة، واليااوم اآلراار ألنااه ال يااوم بعااده، ويااوم اآلزفااة 

م الجمااع ألن هللا يجمااع فيااه سهاال السااماء واألرض، ويااوم التغااابن، لقربااه، ويااو

والقارعة، ويوم الفصل، إلى غير ذلك مما ورد في القران صاريحاً سو اساتنباطاً، 

و ل ما ععم شأنه عند العرا تعددت سسماؤه، والقيامة لما ععم سمرهاا و ثارت 

 يرة.سهوالها سماها هللا تعالى بأسماء عديدة، ووصفها بأوصاف  ث

، والغارة بيااض فاي « يأتون»قوله:  غراً( حال من فاعل  وهو جمع: سغرم

رارة: صار ذا غارة،  وجه الفرس يقال: غر  وجهه يسغسرُّ ـ بالفتح ـ غرراً وغرة وغِّ

والمعناى: سن سمااة محمااد صاالمى هللا عليااه وساالمم يااأتون يااوم القيامااة تلمااع وجااوههم 

  بر ة ذلك اليوم بمنه و رمه ـ.بياضاً ونوراً من اثار الوضوء ـ نسأل هللا

قولااه:  محجلااين( حااال ثانيااة، والتحجياال: بياااض فااي قااوائم الفاارس  لهااا، 

وقيل: في ثال  قوائم، في رجل ويدين، والمعنى: سن في سياديهم وسرجلهام بياضااً 

 ونوراً من اثار الوضوء.

وقااد اسااتوفى صاالمى هللا عليااه وساالمم بااذ ر الغاارة والتحجياال جميااع سعضاااء 

ء، فإن الغرة بياض في الوجه، والتحجيال بياضاهم فاي اليادين والارجلين، الوضو

 والرسس دارل في مسمى الغرة.

قوله:  من سثر الوضوء( من: للتعليال، وسثار: بااإلفراد رواياة مسالم، وفاي 

، وهي رواية البتااري، وسثار الشايء: ماا يعقباه ناشائاً « من اثار»رواية سرر : 

 الفعل. عنه، والوضوء: بضم الواو، سي:

قولاه:  فماان اسااتطاع مانكم سن يطياال..( سي: ماان قادر ماانكم سن يمااد ويزيااد 

« فليطاال غرتااه وتحجيلااه»غرتااه فليفعاال، سي: فليطاال غرتااه، وفااي لفااح لمساالم: 

 واقتصر على الغرة في لفح حدي  الباا لداللته على اآلرر.

الوجه الثال : الحدي  دليل على فضيلة الوضوء وععم ثواباه وسناه سابب 

تهار هاذه األماة مان باين األمام ياوم القياماة، وذلاك ببيااض وجاوههم وسياديهم الش

 وسرجلهم.
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وقد تقدم حدي  سبي هريرة رضاي هللا عناه قاال: سامعث رليلاي صالمى هللا 

 ([.434«  تبلغ الحلية من المالمن حي  يبلغ الوضوء»عليه وسلمم يقول: 

 والمراد: حلية المالمن في الجنة من مصوغ الذهب وغيره.

لوجااه الرابااع: اسااتدل بعاا  العلماااء بهااذا الحاادي  علااى سن الوضااوء ماان ا

اي   لِّيمِّ ([ وهاو مان محادثي 435رصائ، هذه األمة، وقد نسابه الحاافح إلاى الحس

الشافعية وفقهائهم، ووجه االستدالل: سن النبي صلمى هللا علياه وسالمم را، الغارة 

 ثبث لهذه األمة. والتحجيل بهذه األمة، ولو  ان الوضوء لغيرهم لثبث لهم ما

والقااول الثاااني: سن الوضااوء لاايف متتصاااً بهااذه األمااة، باال  ااان موجااوداً 

فااايمن قااابلهم، وإنماااا الاااذي ارتصاااث باااه الغااارة والتحجيااال، والااادليل علاااى عااادم 

ارتصاصها بالوضاوء حادي  سباي هريارة رضاي هللا عناه فاي قصاة ساارة زوج 

هااا الجبااار وسرساال بهااا التلياال ـ عليااه الصااالة والسااالم ـ وفيااه سن سااارة لمااا طلب

اللهام إن  ناُث آمناث باك »التليل إليه، فقام إليها، فقامث تتوضأ وتصلي، فقالث: 

وبرسااااولك، وسحصاااانث فرجااااي إال علااااى زوجااااي فااااال تساااالط علااااي  الكااااافر.. 

([. فهذا صريح في العمل بالوضوء قبل هذه األمة، و ذا ما ورد 436«  الحدي 

ً ـ فاي قصاة جاري  الراهاب، وفيهاا: في حدي  سبي هريرة رضي هللا عنه ـ س يضا

 ([.437«  فتوضأ وصلى»

وهااذا هااو األظهاار ـ إن شاااء هللا تعااالى ـ لقااوة دليلااه، وياليااده حاادي  سبااي 

إن حوضي سبعادُ »هريرة رضي هللا عنه سن رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم قال: 

، وآلنيتاه من سيلةس من عدن، لهو سشاد بياضااً مان الاثل ، وسحلاى مان العسال بااللبن

س ثر من عدد النجوم، وإني ألصاد النااس عناه  ماا يصاد الرجال إبال النااس عان 

نعام، لكام سايما ليساث ألحاد »، قالوا: يا رسول هللا ستعرفنا يومئذ؟ قال: « حوضه

دُونس علي  غراً محجلين من سثر الوضوء  ([.438«  من األمم، تسرِّ

، وإنمااا الااذي فهااذا ياادل علااى سن الوضااوء لاايف ماان رصااائ، هااذه األمااة

 ارتصث به الغرة والتحجيلل ألنه جعل ذلك عالمة لهم دون غيرهم من األمم.

الوجاه التاامف: ارتلاف العلمااء فاي مجااوزة محال الفارض فاي الوضااوء 

 على قولين:

األول: سنااه ال تشاارع الزيااادة علااى محاال الفاارض، وهااذا مااذهب المالكيااة 

ام سحمااد، ارتارهااا بعاا  والعاهريااة، وبعاا  فقهاااء الحنفيااة، وروايااة عاان اإلماا

([، وارتار هذا القول جمع من المحققين، منهم شايخ اإلساالم ابان 439سصحابه  

 ([.441([ ، وتلميذه ابن القيم  440تيمية  

القول الثاني: تشرع الزيادة على المحال المفاروض، علاى تفصايل عنادهم 

([، 443ة  ([، وطائفة من فقهاء الحنفيا442في  يفية ذلك، وهذا قول الشافعية  
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والحنابلاة، وهااي رواياة ثانيااة عان اإلمااام سحمااد، وهاو مااذهب سباي هرياارة، واباان 

([ عان ابان 444عمر رضي هللا عنهما، فقاد سرارج ابان سباي شايبة، وسباو عبياد  

عماار رضااي هللا عنهمااا:  سنااه  ااان يتوضااأ فااي الصاايف فربمااا بلااغ فااي الوضااوء 

 إبطيه(.

سوجاه: سحادها: سناه يساتحب  قال النووي:  ارتلفوا في قدر المساتحب علاى

الزيادة فاو  المارفقين والكعباين مان غيار توقياث، والثااني: يساتحب إلاى نصاف 

العضااد والسااا ، والثالاا : يسااتحب إلااى المنكبااين والاار بتين، وسحادياا  الباااا 

([. وسما الزياادة فاي الوجاه فهاي غسال شايء مان مقادم 445تقتضي هذا  له..(  

 الرسس.

بعاادم جااواز مجاااوزة محاال الفاارض بالكتاااا واسااتدل األولااون القااائلون 

 والسنة، والنعر.

الُوا  سِّ تُم  إِّلسى الص السةِّ فساغ  نُوا إِّذسا قُم  ينس آمس ا ال ذِّ سما الكتاا فقوله تعالى: }}يساسسيُّهس

{ ...{ اآلية. ووجه الداللة: سن هللا تعالى حد محال الفارض مان سعضااء  ُوُجوهسُكم 

ياة مان ارار ماا نازل مان القاران، والتحدياد الوضوء المغساولة والممساوحة، واآل

 يقتضي عدم الزيادة على ما حدد، وإال لم يكن للتحديد فائدة.

وسما السنة فإن الذين وصفوا وضاوء النباي صالمى هللا علياه وسالمم  عثماان 

وعلي وعبد هللا ابن زيد وغيرهم رضي هللا عنهم لم يذ ر واحد منهم سنه زاد عن 

و مسحه، بل  ان يغسل ذراعيه حتى يُشارع فاي العضاد المحل الذي سمر بغسله س

إلدرال المرفقين، ويغسل رجليه حتى يشرع في السا  إلدرال الكعبين ـ  ما في 

لفح مسلم المتقدم ـ ولم ينقال عناه زياادة علاى ذلاك، ولاو  اناث الزياادة مشاروعة 

 لبينها النبي صلمى هللا عليه وسلمم وفعلها ولو مرة واحدة.

 من وجوه:وسما النعر ف

األول: سن الزيادة على المحال تاالدي إلاى تادارل األعضااء، فاإذا زياد فاي 

غساال الوجااه تعاااد  إلااى الااارسس وسصاابح الممسااوح مغساااوالً، والوجااه مساااتقل 

والرسس مستقل، وإن قيل: الغرة في الوجه سن يغسل إلى صفحتي العناق، فاالعنق 

 عضو مستقل ليف من سعضاء الوضوء.

دي إلاى  اون غيار الماأمور باه ماأموراً باه،  العضاد الثاني: سن الزيادة تال

 فإنه ليف من سعضاء الوضوء.

الثال : سن الغرة ال يمكن إطالتها ـ  ما تقدم ـ فإنهاا متتصاة بالوجاه، فاإذا 

ة في الرسس    ([.446درلث في الرسس ال تسمى غرة، إذ ال غر 

 فمان سما القاائلون بمشاروعية الزياادة علاى محال الفارض فعمادتهم قولاه: 

استطاع منكم سن يطيل غرته فليفعل( قالوا: فأبو هريرة رضي هللا عناه قاال ذلاك 
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بفهمه، فهو تفسير، وتفسير الراوي إذا لام يتاالف العااهر يجاب قبولاه، وألناه لام 

يفعله من تلقاء نفسه، بل إنه رس  النبي صلمى هللا عليه وسلمم يفعل ذلك،  ماا تقادم 

 في الكالم على تتري  الحدي .

الصواا القول األول، لقوة دليله، وهو سنه ال يازاد علاى القادر الواجاب، و

إال لقصد اساتيعاا محال الفارض، وهاو الاذي يادل علياه إشاراع النباي صالمى هللا 

 عليه وسلمم في العضد والسا .

وسما حدي  الباا فإن قوله:  فمان اساتطاع( مادرج مان  االم سباي هريارة 

له اجتهاد منه رضي هللا عنه، بادليل ماا تقادم ـ رضي هللا عنه ـ  ما تقدم ـ وما فع

 سيضاً ـ في قصته مع سبي حازم.

وسما فعل النبي صلمى هللا عليه وسلمم فليف من باا مجاوزة محل الفرض، 

 وإنما الستيعاا الفرض  ما تقدم، وهللا سعلم.
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 حكم التيمن في األمور ومنها الوضوء

 

ااةس رضااي هللا عنهااا قس  44/13 اان عسائِّشس ااانس الن باايُّ صاالمى هللا عليااه ـ عس :  س السااث 

. لسي هِّ . ُمت فسق  عس أ نِّهِّ ُ لمِّهِّ فِّي شس هِّ، وس ُطُهورِّ ، وس لِّهِّ جُّ تسرس ، وس ن في تسنسعُّلِّهِّ بُهُ الت يمُّ  وسلمم يُع جِّ

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

« الوضاوء»هذا الحدي  سررجه البتاري في مواضاع، وسولهاا فاي  تااا 

( ماان طريااق 67(  268(، ومساالم  168«  التاايمن فااي الوضااوء والغساال»باااا 

([، عان مسارو ، عان عائشاة رضاي هللا عنهاا، 447سشع  بن سليم، عن سبيه  

به، وهذا لفح البتاري، ولفح مسلم:   ان يحاب التايمن فاي شاأنه  لاه، فاي نعلياه 

 وترجله وطهوره(.

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

:  يحاب التايمن( وقاد علماث قوله:  يعجبه ( سي: يسره ويرضيه، وفي لفاحو

عائشة حبه للتيمن إما بإرباره لها بذلك، سو بالقرائن، قال ابن بطال:  وبدؤه عليه 

السالم بالميامن في شأنه  له ـ وهللا سعلم ـ هو على وجه التفااؤل مان سهال اليماين 

 ([.448 باليمينل ألنه عليه السالم   ان يعجبه الفأل الحسن(( 

نااً، مثال تعل ام تعلُّمااً، والتايمن مان األلفااظ  قوله:  التيمن( مصادر تايمن تيمُّ

المشااتر ة فيطلااق علااى التباارة بالشاايء ماان الاايُمن ـ بضاام الياااء ـ وهااو البر ااة، 

ويطلق على االبتداء باليمين قبل الشمال، وهو المراد هنا، وورد في لفح:  يحاب 

فيد محافعته صلمى هللا عليه وسلمم على التيمن ([ وهذا ي449التيمن ما استطاع(  

ً ـ عناد ابان حباان:  ما لم يمنع مانع ـ  ماا سايأتي إن شااء هللا ـ، وقاد ورد ـ سيضاا

([، قااال 450  ااان يحااب التيااامن مااا اسااتطاع فااي طهااوره وتنعلااه وترجلااه(  

ي:  يامن وتيامن: سرذ جانب اليمين(، ثم ساا  لفاح ابان حباان   زِّ ([، 451الُمطسرمِّ

وقااال الجااوهري:  يقااال: يااامن  يااا فااالن بأصااحابك، سي: رااذ بهاام يمنااةً، وال تقاال: 

 ([.452تيامن بهم، والعامة تقوله(  

،  التقادُّم مصادر  قوله:  في تنعله( الت نسعُُّل: لبف النعال، وهاو مصادر تسنسع الس

([، 453 تقاول: نسعسالس وانتعال، سي: احتاذ (  «: متتاار الصاحاح»تقد م. قال فاي 

د سسهمل المصدر، فلم ياذ ره، ولعلاه سُهمال ا تفااء بداللاة فعلاه علياه، وفاي لفاح وق

 لمسلم:  في نعله( سي: في لبف نعله.

ل اُث الشاعر  ج  قوله:  وترجله( سي: تسريح شعره ودهناه وتجميلاه. تقاول: رس

تاارجيالً: ساارحته. سااواء س ااان شااعرة سم شااعر غياارة، وترجلااث: إذا  ااان شااعر 

 ([.454نفسك  
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 وُطهااوره( بضاام الطاااء، والمااراد بااه فعاال الطهااارة فااي الوضااوء قولااه: 

 والغسل، وسما بالفتح: فهو الماء الذي يتطهر به،  ما تقدم.

ونقال اباان األثياار وغيااره عاان ساايبويه: سن الط هااور بااالفتح يقااع علااى الماااء 

([، فعلااى هااذا يجااوز سن يكااون الحاادي  بفااتح الطاااء 455وعلااى المصاادر معاااً  

 التطهُّر،  ما مضى. وضمها، والمراد:

قوله:  وفي شأنه  له( هذا تعميم بعد تتصي،، والشاأن: األمار، سي: فاي 

جميع سموره، و  له( تأ يد لهذا التعميم، لكن هذا العموم متصور بمثال دراول 

التالء واالمتتاط واالستنجاء، وغير ذلك مما يكون باليسار،  ما سيأتي إن شاء 

 هللا.

يل على مشروعية البداءة بالرجل اليمنى في لبف الوجه الثال : الحدي  دل

النعاال ومثلهااا الجااوارا والتفاااف، و ااذلك لاابف الثياااا والسااراويل فيباادس بااالكم 

 األيمن ثم األيسر.

الِّ سفضال  ج  سما عند نازع النعال فإناه ينازع اليسار  سوالًل ألن االنتعاال للرمِّ

إذا  اان معلومااً سن من الحفاء، و ذا في نزع الثياا والسراويل، قال التطاابي:  

لبف الحذاء صيانة للرجل ووقاياة لهاا، فقاد سعلام سن التبدياة باه لليمناى زياادة فاي 

 ([.456 رامتها، و ذلك التبقية لها بعد رلع اليسر (  

الوجه الراباع: الحادي  دليال علاى مشاروعية الباداءة بالجاناب األيمان مان 

ه األيمان سوالً، ثام شاقه الرسس عند ترجيلاه، و اذا عناد حلقاه، فيعطاي الحاالق شاق

األيسر، وعلى هذا فالتيامن في الحلاق منعاور فياه إلاى المحلاو  ال إلاى الحاالق، 

وهو األظهر، لما ورد في حدي  سنف رضاي هللا عناه فاي حجاة النباي صالمى هللا 

، وسشاااار إلاااى جانباااه األيمااان ثااام « راااذ»علياااه وسااالمم وفياااه:  ثااام قاااال للحاااال : 

 ([.457األيسر..(  

امف: مشاروعية الباداءة بااليمين فاي الوضاوء والغسال، فيغسال الوجه الت

في الوضوء اليمناى مان اليادين والارجلين قبال اليسار ، وفاي الغسال يبادس بغسال 

 الشق األيمن من البدن قبل األيسر.

قال ابن المنذر:  وقد ثبتاث األرباار عان رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم 

فاي وضاوئه، و اذا يفعال المتوضائ إذا سراد سنه بدس فغسل يده اليمنى ثام اليسار  

 ([.458اتباع السنة(  

وقال النووي:  سجمع العلماء على سن تقديم اليمين على اليساار مان اليادين 

والرجلين في الوضوء سنة، لو رالفها فاته الفضل، وصح وضاوؤه(، وقاال:  ثام 

الكفاان اعلم سن مان سعضااء الوضاوء ماا ال يساتحب فياه التياامن، وهاو األذناان و
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والتدان بل يغسلهما دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك  ما في حق األقطاع ونحاوه قادم 

 ([.459اليمين، وهللا سعلم(  

الوجه السادس: ظااهر الحادي  مشاروعية الباداءة بااليمين فاي  ال شايء، 

لكاان راا،  العلماااء ذلااك فيمااا  ااان ماان باااا التكااريم،  األرااذ واإلعطاااء، ولاابف 

، ودرول المسجد وميمناة المساجد، واالنتعاال، واأل ال الثوا والسراويل والتف

والشرا وهو واجب باليمين، والمصافحة، واال تحال، والساواة، وحلاق الارسس 

 فيبدس بالجانب األيمن.

وما  ان بتالف ذلك فله اليسار  ادرول التاالء، والتاروج مان المساجد، 

 واالمتتاط، واالستنجاء، ورلع الثياا، والسراويل والتف.

جاء من سدلاة التتصاي، حادي  حفصاة رضاي هللا عنهاا زوج النباي وقد 

صالمى هللا علياه وساالمم سن النباي صالمى هللا عليااه وسالمم   اان يجعاال يميناه لطعامااه 

 ([.460وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سو  ذلك(  

وعاان عائشااة قالااث:   انااث يااد رسااول هللا صاالمى هللا عليااه وساالمم اليمنااى 

([. وهللا 461انث يده اليسار  لتالئاه وماا  اان مان سذ (  لطهوره وطعامه، و 

 تعالى سعلم.
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 األمر بالبدء بالميامن في الوضوء

 

ُساوُل هللاِّ صالمى هللا  45/14 : قساالس رس ةس رضاي هللا عناه قساالس ي ارس ـ عسن  سسباي ُهرس

نُِّكم  »عليااه وساالمم:  يسااامِّ ااأ تُم  فساب اادسُؤوا بِّمس ض  ااهُ األسر  «. إذسا تسوس جس رس هُ اب ااُن سسر  حس ااح  صس بسعسااةُ، وس

ةس. ي مس  ُرزس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

هااذا الحاادي  ساااقه الحااافح بلفااح يتتلااف عمااا عاازاه إليااه ماان  تااب الساانة، 

( وسمااا الباااقون فلفعهاام 402وذلاك سن الحاادي  باااللفح المااذ ور الباان ماجاه فقااط  

إذا لبساتم وإذا »( ولفعاه: 4141«   تااا اللبااس»يتتلف، فأبو داود سررجه في 

سبااواا »و ااذا سررجااه اباان رزيمااة بهااذا اللفااح فااي « . توضااأتم فاباادؤوا بأيااامنكم

( 1766سيضاااً  « اللباااس»(، والترمااذي سررجااه فااي 1/90«  الوضااوء وسااننه

<; ر( إذا لاابف قميصاااً باادس بميامنااه(، و ااذا 146ولفعااه:   ااان رسااول هللا&#

( بهذا اللفح،  لهم مان طرياق األعماش عان 5/482سررجه النسائي في الكبر   

سبااي صااالح عاان سبااي هرياارة رضااي هللا عنااه وقااد رواه عاان األعمااش زهياار باان 

 معاوية وشعبة.

وبهذا يتضح سن الحدي  ورد بصيغة األمر عند سبي داود وابن ماجه وابن 

رزيمة فهو من السنة القولية، وورد بصيغة اإلربار عن فعال الرساول صالمى هللا 

 لمم عند الترمذي والنسائي، فهو من السنة الفعلية.عليه وس

وعلى هذا فنسبة الحدي  باللفح المذ ور إلى األربعاة وابان رزيماة ليساث 

([، و ذا قاال 462جيدةل ولذا فإن المزي لم يسع ُز الحدي  إلى الترمذي والنسائي  

 ([.463ابن الملقن:  إن الترمذي لم يروه بالكلية بل ذاة حدي  ارر(  

لحاادي  إسااناده صااحيح، صااححه اباان رزيمااة،  مااا ذ اار الحااافح، ونقاال وا

 هااااو جاااادير بااااأن «: اإلمااااام»الزيلعااااي عاااان اباااان دقيااااق العيااااد سنااااه قااااال فااااي 

([، وقااال النااووي:  هااذا 465([ وصااححه سيضاااً اباان الملقاان  464يصااحح(  

 ([.466حدي  حسن، وإسناد جيد(  

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

سي: شرعتم في الوضوء، فيدرل في ذلك ما في بداياة قوله:  إذا توضأتم( 

الوضوء،  غسل الكفين فيبادس بااليمنى قبال اليسار ، وماا فاي سثنااء الوضاوء مان 

غسل اليدين والرجلين، لكن تقادم فاي  االم الناووي سن غسال الكفاين يكاون دفعاة 

 واحدة.
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 قولاه:  بمياامنكم( جمااع ميمناة، والمااراد: اليماين، والميمنااة ضاد الميساارة،

ااا  ةِّ مس سمس ااأ ش  اُا ال مس ااحس سسص  نسااةِّ *وس ي مس اُا ال مس ااحس ااا سسص  نسااةِّ مس ي مس اُا ال مس ااحس قااال تعااالى: }}فسأسص 

ةِّ *{{  الواقعة:  سمس أ ش  اُا ال مس حس  [ .9، 8سسص 

الوجه الثال : مناسبة ذ ر هذا الحدي  بعد حدي  عائشاة المتقادم سناه يادل 

مان السانة القولياة، وماا تقادم  على البدء باليمين في الوضوء بصيغة األمار، فهاو

من قبيل السنة الفعلية، لكنه قدم حدي  عائشة رضاي هللا عنهاا، لكوناه سصاالً فاي 

التيمن على سابيل العماوم، وألناه سقاو  مان حادي  سباي هريارة رضاي هللا عناه. 

وظااااهر هاااذا الحااادي  وجاااوا الباااداءة بااااليمين قبااال اليساااار فاااي غسااال اليااادين 

صال فااي األمار الوجااوا، وألن الرساول صاالمى هللا والارجلين، ويالياد ذلااك سن األ

عليااه وساالمم واظااب علااى الباادء باااليمين فااي غساال يديااه ورجليااه،  مااا فااي حاادي  

عثمان وعبد هللا بن زيد وعلي، وغيارهم، رضاي هللا عانهم، وقولاه وفعلاه صالمى 

يسُكم {{ اآل سسي دِّ لُوا ُوُجوهسُكم  وس  ية.هللا عليه وسلمم يفسر قوله تعالى: }}فساغ سِّ

وقد ارتار القول بالوجوا الشيخ عبد العزيز بان عباد هللا بان بااز، ونسابه 

([، ونقلاااه 468([، قاااال الزر شاااي:  وهاااو منكااار(  467الااارازي إلاااى سحماااد  

([، ولم سقاف علاى ذلاك فيماا اطلعاث 469الرافعي من الشافعية عن سحمد سيضاً  

قاال ابان قداماة:  ، بال«اإلنصااف»و« المغناي»عليه من  تاب الحنابلاة، ال سايما 

 ([.470 وال يجب الترتيب بين اليمنى واليسر ، ال نعلم فيه رالفاً..(  

وعلى هذا فالجمهور من سهل العلم علاى سن الباداءة بااليمين مساتحبة، وقاد 

ا اباان رزيمااة   ([ علااى هااذا الحاادي  بقولااه:  باااا األماار بالتيااامن فااي 471بااوم

فاي هاذا الحادي  مصاروف عان  الوضوء سمر استحباا ال سمر إيجااا(، واألمار

االُوا  سِّ ظاااهره وهااو الوجااوا إلااى الناادا، والصااارف لااه اآليااة الكريمااة: }}فساغ 

افِّقِّ{{ فإن هللا تعالى سمر بغسل األيدي واألرجال، ولام  رس يسُكم  إِّلسى ال مس سسي دِّ ُوُجوهسُكم  وس

يذ ر فيه تقديم اليمنى، وذلاك يادل علاى سن الواجاب غسال اليادين والارجلين باأي 

 ة  ان.صف

والفقهاء يعدون اليدين عضواً، والارجلين عضاواً، وال يجاب الترتياب فاي 

 العضو الواحد.

ومما صرف الحدي  ـ سيضاً ـ ما تقدم عن عائشة سن النبي صلمى هللا علياه 

وسلمم  ان يعجبه التيمن.. الحادي ، فهاذا يادل علاى سن تقاديم اليمناى فاي الطهاارة 

رور باه، ال علاى سابيل اإليجااا واإللازام، إنما هو على سابيل الحاب لاذلك والسا

ولو  ان ذلك على سبيل الحاتم لبي نتاه رضاي هللا عنهاال ألنهاا فقيهاة عالماة بهادي 

النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم، وذ اار التنعاال والترجاال مااع الطهااور دلياال علااى سن 

 األمر موسع فيه.
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لاى سابيل وقد مضى سن اإلجماع قد انعقد على سن البدء باليمين إنما هاو ع

 الندا،  ما نقله النووي وابن قدامة، وهللا سعلم.
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 االكتفاء بمسح الناصية مع العمامة

 

ةِّ ب نِّ ُشع بسةس رضي هللا عنه، سسن  الن بِّي  صالمى هللا علياه  46/15 يرس ـ وعسنِّ الُمغِّ

. سسر   الُتف ي نِّ ةِّ وس امس مس عسلسى ال عِّ ، وس يستِّهِّ سسحس بِّنساصِّ س، فسمس أ ض  لم .وسلمم تسوس هُ ُمس  جس  رس

يعهاار سن الحااافح ساااقه لبيااان جااواز اال تفاااء بمسااح بعاا  الاارسس، فإنااه 

([ على سن تعميم الرسس بالمسح ليف بفرض، 472«  فتح الباري»استدل به في 

وإال فموضوع المسح على العمامة والمسح على التفاين سايأتي فاي بااا مساتقل 

، وقاد يبادو عناد التأمال سن وال حجة في الحادي  علاى ذلاك«. الوضوء»بعد باا 

للحافح غرضاً غير ما ذ ر، فإنه لو  اان غرضاه مساح الارسس لاذ ره هنااة ماع 

إذا توضااأتم فاباادؤوا »سحادياا  مسااح الاارسس، وهااو هاهنااا قااد ذ ااره بعااد حاادي : 

فاذ ر الحادي  األول فاي « ابادؤوا بماا بادس هللا باه»وذ ر بعاده حادي : « بميامنكم

 الياادين والاارجلين، ثاام ذ اار حاادي  المغياارة فااي  الترتيااب بااين األعضاااء المثناااة

الترتيب بين سجزاء العضو الواحد وهو الرسس، فابتدس بمسح الناصية، وهي مقادم 

الرسس، ثم مسح العمامة وهي على وسط الرسس ومالرره، ثام ذ ار حادي  جاابر 

 في الترتيب بين األعضاء المتتلفة، وهللا سعلم.

 والكالم عليه من وجوه:

 ل: في ترجمة الراوي:الوجه األو

وهو المغيرة بن شعبة بان سباي عاامر بان مساعود الثقفاي رضاي هللا عناه، 

سسلم عام التند ، وقدم مهاجراً، و اان سول غازوة شاهدها الحديبياة، و اان ممان 

يتاادم النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم فااي وضااوئه، رو  عنااه ماان سوالده عااروة، 

اد، وسبو بردة بن سب ر  ي موسى، و اان مان دهااة العارا، تاولى وحمزة، ومواله وس

على البصرة، ثم على الكوفة مرتين، مرة في عهد عمر رضي هللا عنه، والثانية 

 ([.473في عهد معاوية رضي هللا عنه، ومات بالكوفة سنة رمسين  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

( مان رواياة بكار 83(  274«  الطهاارة»هذا الحادي  سررجاه مسالم فاي 

 المزني، عان حمازة بان المغيارة بان شاعبة، عان سبياه، بلفاح:  وعلاى ابن عبد هللا

 العمامة وعلى التفين( بزيادة  على( الثانية، رالفاً لما في البلوغ.

([، وقد تعقاب 474وقد وهم ابن الجوزي فنسب الحدي  إلى الصحيحين  

([، وباين سناه مان سفاراد مسالم، وقاد صارح 475ابـنس الجوزي ابُن عباد الهاادي  

([ سناه مان سفاراد مسالم، 476«  الجمع باين الصاحيحين»عبد الحق اإلشبيلي في 

 ([.477وذ ر ابن الملقن سن النووي وقع في هذا الوهم ـ سيضاً ـ  « التلتي،»

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:
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قوله:  على ناصيته( الناصية: الشعر الذي يكون في مقادم الارسس، وقيال: 

 س ان فيه شعر سم ال. مقدم الرسس مطلقاً، سواء

الوجه الراباع: اساتدل بعا  العلمااء بهاذا الحادي  ـ  ماا تقادم ـ علاى سناه 

يجزم مسح بعا  الارسس وال يلازم تعميماه، وقاد يكاون الماللاف ذ اره هناا لهاذا 

الغرض  ما تقدم، وال حجاة فياه ـ  ماا ذ رناا فاي موضاوع مساح الارسس ـ ألناه 

الس علاى العماماة، فلام يقتصار علاى صلمى هللا عليه وسلمم مسح علاى الناصاية و  سم 

تس   به على جواز مسح بع  الرسس، بل إذا لبف العماماة مساح  الناصية حتى يُح 

عليها وما ظهر من الارسس، وإذا  اان مكشاوفاً مساحه  لاه،  ماا ثباث فاي حادي  

عبد هللا بن زيد وغيره مما تقدم، قال ابان القايم:  ولام يصاح  عناه صالمى هللا علياه 

في حدي  واحاد سناه اقتصار علاى مساح بعا  رسساه البتاة، ولكان  اان إذا  وسلمم

 ([، وهللا تعالى سعلم.478مسح بناصيته  مل على العمامة..(  
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 وجوب الترتيب في الوضوء

 

47/16  ِّ ِّ الن بِّايم ا م افسةِّ حس اابِّرِّ بانِّ عباد هللا رضاي هللا عنهماا ـ فاي صِّ ـ عسن جس

ا بسدسسس هللاُ بِّهِّ » عليه وسلمم: صلمى هللا عليه وسلمم ـ قسالس صلمى هللا اهُ «. اب دسُؤوا بِّمس جس رس سسر 

. بسرِّ لمو بِّلسف حِّ ال تس ن دس ُمس  ُهوس عِّ ، وس رِّ ، هكذا بِّلسف حِّ األسم   الن سسائِّيُّ

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهااو جااابر باان عبااد هللا باان حاارام األنصاااري الساالمي، صااحابي، وسبااوه 

ابي رضي هللا عنهما، من مشاهير الصحابة، ومن المكثرين من الرواية عن صح

رسااول هللا صاالمى هللا عليااه وساالمم، رو  عاان النبااي صاافة الحاا ، وُعنااي بااذلك، 

، ورد فاي «الحا »وحديثه في الح  منسك مستقل، وسيذ ره المصنف في  تاا 

ليه وسالمم جمياع الصحيح سنه  ان مع من شهد العقبة، وغزا مع النبي صلمى هللا ع

غزواته، سو  غزوة بدر وسحد، حي  منعه سبوه ليكون عناد سرواتاه، فقاد سرارج 

مسلم عن سبي الزبير سناه سامع جاابر بان عباد هللا يقاول:  غازوت ماع رساول هللا 

صلمى هللا علياه وسالمم تساع عشارة غازوة(، قاال جاابر:  لام سشاهد بادراً وال سحاداً، 

م سحاد لام ستتلاف عان رساول هللا صالمى هللا علياه منعني سبي، فلما قتل عبد هللا ياو

([.  ان له في مسجد رسول هللا صلمى هللا علياه وسالمم 479وسلمم في غزوة قط(  

حلقة يلقي فيها الحدي  والعلم، ُ ف  بصره في ارر عمره، وقد ورد ما يدل علاى 

سرباع ([، مات بالمدينة سنة 480ذلك في سيا  حجة النبي صلمى هللا عليه وسلمم  

 ([.481وسبعين رضي هللا عنه  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

صفة ح  النباي صالمى هللا »( بطوله في 1218هذا الحدي  سررجه مسلم  

من طريق حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن سبيه، « عليه وسلمم

}إِّن  عن جابر رضي هللا عنه، وقد جااء فياه ولفعاه:  فلماا دناا مان الصافا قارس: }

ِّ{{  البقارة:   َ اعسائِّرِّ  ان  شس ةس مِّ وس ار  ال مس فسا وس ، فبادس « سسبادسُ بماا بادس هللا باه»[ ، 158الص 

/ بارقم 5بالصفا.. الحدي (، وهذا بلفح التبار، وسررجاه النساائي فاي الصاغر   

([، 482( وصححه ابن الملقن  3/394( بلفح األمر، و ذا سررجه سحمد  2962

ً ـ فاي الكبار  فقال:  رواه النسا ئي بإسناد على شرط مسلم( وقد سررجاه ـ سيضاا

 ([.483(، وعزاه إليه المزي  2/413 

( بلفااح:  نباادس بمااا باادس هللا بااه..( 2970/ باارقم 5وسررجااه النسااائي سيضاااً  

 (.3074(، وابن ماجه  862(، والترمذي  1905و ذا سررجه سبو داود  
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األماار، وهااو يفيااد الحااتم وقاادم المصاانف روايااة النسااائيل ألنهااا بصاايغة 

واإللزام، سما صفة التبر فهي تدل على سن النبي صلمى هللا عليه وسلمم مهتدو بهدي 

 القران، وذلك سعم من سن يدل على وجوا سو استحباا.

، وشااكك فااي «الساانن الصااغر »وقااد نفااى األلباااني وجااود الحاادي  فااي 

 تقدم.مع سنه موجود فيهما،  ما « الكبر »وجوده بلفح األمر في 

وقد حكم على لفعاة  ابادؤوا( بلفاح األمار بالشاذوذل ألناه تفارد بهاا سافيان 

الثوري وسليمان بن بالل، متالفين بقية الثقات الذين رووا الحدي  عن جعفر بن 

محماااد بلفاااح التبااار.. وهااام سااابعة، وقاااد سااارد سساااماءهم وعااازا مرويااااتهم فاااي 

ويحيااى باان سااعيد  ([ وماانهم اإلمااام مالااك وساافيان باان عيينااة484«  اإلرواء»

( 2/254القطان وحاتم بن إسماعيل المدني وغيرهم، وقاد ورد عناد الادارقطني  

من طريق الهيثم بن معاوية الزمرائي، عن حاتم بان إساماعيل بلفاح األمار، لكان 

بقيااة الاارواة عاان حاااتم رووه بلفااح التباار، لكاان ينبغااي سن ينعاار فااي تفاارد ساافيان 

حاد إال  اان القاول قولاه،  ماا قاال ابان معاين الثوري، فهو إمام حجة، لم يتالفاه س

وغيااره، وقااد يكااون التطااأ مماان رو  عنااه، وهااو اباان عيينااة وقبيصااة  مااا عنااد 

 (.1/85( والفريابي وقبيصة معاً عند البيهقي  2/254الدارقطني  

، «نبادس»وقال ابن دقيق العيد:  والحدي  في الصحيح، لكن بصيغة التبر 

 ثااار فاااي الرواياااة هاااذا، والمتااارج للحاااادي  ال بصااايغة األمااار، واأل« سبااادس»و

([. وزاد فيما نقل عنه الحافح:  وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن 485واحد(  

سعيد القطان على رواية  نبدس( بالنون التي للجمع(. قال ابان حجار عقباه:  قلاث: 

([، وهااذا هااو الصااواا إن شاااء هللا، إذ ال يمكاان 486وهاام سحفااح ماان الباااقين(  

تصااحيح اللفااح اآلراارل ألن الحاادي  واحااد، ولاام يااتكلم بااه النبااي صاالمى هللا القااول ب

عليه وسلمم إال مرة واحدة، عناد صاعوده علاى الصافا، فاال باد مان التارجيح، وهللا 

 سعلم.

حجاة النباي صالمى »الوجه الثال : هذا الحدي  ـ  ما تقدم ـ ورد في سايا  

، ليسااتدل بااه علااى «وضااوءال»وقااد ساااقه الحااافح هنااا فااي باااا « هللا عليااه وساالمم

وجوا الترتيب في غسل األعضاء فيبدس سوالً بغسل الوجاه ثام اليادين.. إلاخ،  ماا 

ذ ر هللا تعالى في القران، فما بدس هللا به ربراً وسمراً، نبادس باه فعاالً وامتثااالًل ألن 

  المه  الم حكيم، ال يبدس ذ راً إال بما يستحق سن يبادس باه فعاالً، وقاد رتبهاا النباي

صلمى هللا عليه وسلمم هكذا،  ما تقدم، فيجب علينا التأسي به صلمى هللا عليه وسالمم 

 وسن نرتب سعضاء الوضوء،  ما رتبها عليه الصالة والسالم.

وهااذا مبنااي علااى القاعاادة األصااولية: العباارة بعمااوم اللفااح ال بتصااور 

مروة إال السبب، فاللفح المذ ور وإن  ان ورد في موضوع السعي بين الصفا وال

سنه لفح عام فيعمل بعمومه، وسن  ل ما بادس هللا باه نبادس باه، وتكاون اياة الوضاوء 
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مندرجة في ذلك العموم، فعلى رواية األمر يكون الوجوا ظاهراً، وعلى رواياة 

التبر فألن العاهر من فعلاه صالمى هللا علياه وسالمم هاو بياان المناساك، وقاد قاال: 

العااااهر سن الماااراد بياااان الواجاااب ال بياااان ([ ألن 487«   لتأراااذوا مناساااككم»

 األفضل، وهللا سعلم.

 الوجه الرابع: اعلم سن الترتيب في الوضوء ثالثة سنواع:

ـ ترتيااب بااين فاارض وفاارض، وهااي األعضاااء األربعااة المااذ ورة فااي  1

 القران،  غسل اليدين بعد غسل الوجه، وهذا محل النزاع.

بل االستنشا  علاى القاول ـ ترتيب بين مسنون ومسنون،  المضمضة ق 2

 بسنيتهما.

ـ ترتيب بين مسانون وفارض،  المضمضاة وغسال الوجاه، والجمهاور  3

علااى سن الترتيااب بااين المساانون والمساانون، والمساانون والفاارض ساانة، ولاايف 

بواجبل ألن سصل المسنون فعل  غيُر واجاب، فاإذا انتفاى الوجاوا عان األصال، 

لاااى، لكااان علاااى القاااول بوجاااوا انتفااى الوجاااوا عااان  يفياااة الفعااال مااان بااااا سو

المضمضة واالستنشا  فإنه يشملهما التالف في النوع األول. وقد ذ ر ابن رشد 

 سن سبب التالف في ترتيب سفعال الوضوء سمران:

 ـ سن واو العطف قد تفيد الترتيب وقد ال تفيده. 1

ـ ارتالفهم في سفعال النبي صلمى هللا علياه وسالمم هال هاي محمولاة علاى  2

 ([؟.488ا سو على الندا  الوجو

فالقول األول: وجوا الترتيب في الوضوء، فيبادس بغسال الوجاه ثام اليادين 

ثم مسح الرسس ثم غسل الرجلين، ومن قدم عضواً على ارار لام يصاح وضاوؤه، 

([، واساااتدلوا 490([ وارتااااره سباااو عبياااد  489وهاااذا قاااول سحماااد والشاااافعي  

 بدليلين:

على الترتيب: سن هللا تعالى لما ذ ر سعضاء  ـ اية المائدة، ووجه داللتها 1

الوضااوء األربعااة سدراال الممسااوح وهااو الاارسس بااين المغسااولين، وهمااا: الياادان 

والرجالن، والعرا ال تقطع النعير عان نعياره إال لفائادة، ولاو لام يكان الترتياب 

 واجباً لجمعث األشياء المتجانسة، ولم يقطع النعير عن نعيره.

ضوء النباي صالمى هللا علياه وسالمم حكااه مرتبااً باـ ـ سن  ل من وصف و 2

 ثم(،  ما في حدي  عثمان وعبد هللا بن زيد وغيرهم رضي هللا عنهم، ولم يذ ر 

سحد منهم سنه قدم عضواً على غيره على رالف اآلية، وهو مفسار لماا فاي  تااا 

 هللا تعالى،  ما تقدم في الوجه األول.
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ب، فمن قدم عضواً على ارر فوضوؤه القول الثاني: سن الترتيب غير واج

([، ورواياة عان سحماد، ذ رهاا سباو 491تام، وهو قول مالك، وسصحاا الارسي  

 ([.493([، وبه قال جماعة من السلف، وارتاره ابن المنذر  492التطاا  

 واستدلوا بدليلين:

بسيمِّع بنث معوذ في وصف وضوء النبي صلمى هللا عليه وسلمم  1 ـ حدي  الرُّ

أ وجهاه ثالثااً، ومضام  واستنشاق مارة..( وفاي  وفيه:  فغسل  فيه ثالثاً، ووض 

لفح:  فيبدس فيغسل يديه قبل سن يدرلهما ثالثاً، ثم يتوضاأ فيغسال وجهاه ثالثااً، ثام 

 ([.494يمضم  ثالثاً، ويستنشق ثالثاً..(  

 

ـ سن هللا تعالى سمر بغسل األعضاء، وعطاف بعضاها علاى بعا  باواو  2

 تقتضي الترتيب، فكيفما غسل  ان ممتثالً. الجمع، وهي ال

والراجح القول األول، وهو وجاوا الترتياب باين سعضااء الوضاوء، لقاوة 

دليله، قال سبو داود:  سامعث سحماد قيال لاه: إذا قادم وضاوءه بعضاه قبال بعا ؟ 

 ([.495قال: ال يجوز حتى يأتي به على الكتاا والسنة(  

 ي  الربيمِّع فعنه جوابان:وسما دليل سصحاا القول الثاني وهو حد

األول: سنه حدي  معلولل ألنه من رواية محمد بن عباد هللا بان عقيال وقاد 

 مضى ما فيه.

الثاني: على فرض صحته، فتقاديم المضمضاة واالستنشاا  تقاديم مسانون 

علااى واجااب، والجمهااور علااى جااوازه، علااى القااول بساانيتهما، سو سن المضمضااة 

 واالستنشا  من الوجه.

هم: إن هللا تعالى سمر بغسل األعضاء وعطف بعضها على بع  وسما قول

بالواو فهذا صحيح، لكن بين النبي صلمى هللا عليه وسلمم بفعلاه سن الاواو فاي اآلياة 

للترتيب، ال لمطلق الجمع، وفعله صالمى هللا علياه وسالمم تفساير لماا فاي  تااا هللا 

لمى هللا علياه وسالمم إذا تعالى، ويكون محموالً على الوجوال ألن سفعاال النباي صا

 ماا « ابادؤوا بماا بادس هللا باه» انث بياناً لواجاب فهاي واجباة، ويالياد ذلاك عماوم 

 تقدم، سما بالنسبة للمضمضة واالستنشا  ففي تقديمها على غسل الوجه قوالن:

األول: سنه يستحب البداءة بهما قبل غسال الوجاه، وهاذا هاو الصاحيح مان 

: ألن وجوبهما إنما ثبث بالسنة، والترتيب إنماا وجاب المذهب عند الحنابلة، قالوا

 بداللة القرآن معتضداً بالسنة، ولم يوجد ذلك فيهما.

القااول الثاااني: سنااه يجااب البااداءة بهمااا قباال الوجااه، وهااذا قااول فااي مااذهب 

([، وذ ااار الناااووي سن الترتياااب بينهماااا وباااين سعضااااء الوضاااوء 496الحنابلاااة  

 ([.497شرط  
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ن وصف وضاوء النباي صالمى هللا علياه وسالمم  ماا فاي واستدلوا بأن  ل م

األحادياا  الصااحيحة ذ اار سنااه باادس بالمضمضااة واالستنشااا ، وقااد رتااب الاارواة 

 سعضاء الوضوء بـ  ثم( في معرض البيان، وهي للترتيب، وهللا سعلم.
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 إدخال المرفقين في الوضوء

 

:  سانس الن بيُّ صلمى هللا عليه وسا 48/17 ن هُ قسالس عس ااءس ـ وس س سدسارس ال مس اأ ض  لمم إذسا تسوس

. يفو عِّ نسادو ضس نِّيُّ بإس  قُط  هُ الد ارس جس رس . سسر  فسقسي هِّ ر   عسلسى مِّ

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

( مان طرياق 15رقام  1/83«  ساننه»هذا الحدي  سررجه الدارقطني فاي 

 بر رضي هللا عنه، به.القاسم بن محمد بن عبد هللا بن عقيل، عن جده، عن جا

وإسناده ضعيف جداً، وقد ذ ره الحافح ليُعلم حالاه وسناه ضاعيف، لكناه لام 

ع فُهُ من سجل القاسم بن محمد بن عبد هللا بان عقيال، فقاد  يذ ر ما يقوم مقامه، وضس

([، وقال سبو حاتم:  متروة 498نقل الذهبي عن ابن معين قوله:  ليف بشيء(  

حمد:  لايف بشايء(، وقاال سباو زرعاة:  سحاديثاه منكارة، الحدي (، وقال اإلمام س

 ([، وعبد هللا بن عقيل تقدم الكالم فيه.499وهو ضعيف الحدي (  

والمتروة: من يُتهم بالكذا، ومن يُكثر الغلط، لكن حالاه سحسان مان حاال 

 الوضاع بقليل، فإذا قيل: سطبقوا على تر ه، فهذا سشد، بتالف: تر ه فالن.

الحدي  دليل على وجوا غسل المرفقين في الوضوءل ألن الوجه الثاني: 

النبي صالمى هللا علياه وسالمم  اان يادير المااء علاى مرفقياه، وهاذا الحكام دل علياه 

الحاادي ، وعليااه فمتنااه صااحيح، لكاان إسااناده ضااعيف، ويغنااي عنااه مااا تقاادم ماان 

حدي  سبي هريرة رضاي هللا عناه: سناه توضاأ فغسال وجهاه فأسابغ الوضاوء، ثام 

ده اليمنى حتى سشرع في العضد، ثم يده اليسر  حتى سشرع في العضاد.. غسل ي

الحدي ، وفي ارره قاال: هكاذا رسياث رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم يتوضاأ.. 

 ([.500الحدي   

فهذا ن، صحيح في درول المرفقين في غسل اليدين ودرول الكعبين في 

ون  إلاى( فاي قولاه تعاالى: غسل الرجلين، ويكون دليالً علاى دراول الغاياة، وتكا

افِّااقِّ{{ بمعنااى  مااع(ل ألن الساانة تفساار القااران وتبينااه، وقااد  رس يسُكم  إِّلسااى ال مس اادِّ سسي  }}وس

مضاااى بياااان ذلاااك فاااي حااادي  عثماااان رضاااي هللا عناااه، ثااااني سحاديااا  بااااا 

 ، وهللا سعلم.«الوضوء»
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 حكم التسمية في الوضوء

 

ةس رضاي هللا عناه قساالس  49/18 ي ارس ُساوُل هللاِّ صالمى هللا ـ عسن سسباي ُهرس : قساالس رس

لسي اهِّ »عليه وسلمم:  امس هللاِّ عس ان  لسام  يساذ ُ رِّ اس  سسبُاو دساُودس، « الس ُوضوءس لِّمس ادُ، وس مس اهُ سسح  جس رس سسر 

. يفو عِّ نادو ضس ه ، بِّإس  اجس اب ُن مس  وس

50/19 . ي دو يدِّ ب نِّ زس ِّ: عسن  سسعِّ يم ذِّ مِّ لِّلتر   ـ وس

ُوهُ  51/20 سسبِّي سسع يدو نسح   .ـ وس

. ء  دُ: الس يسث بُُث فِّيهِّ شسي  مس  قسالس سسح 

 الكالم عليها من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهو: سعيد بن زياد بان عمارو بان نفيال بان عباد العاز  القرشاي العادوي 

رضي هللا عنه، سحد العشرة المشهود لهم بالجنة،  ان من السابقين إلاى اإلساالم، 

سرث عمر بن التطاا، وفي بيته  ان إسالم عمر  وزوجته فاطمة بنث التطاا،

رضااي هللا عنااه، شااهد المشاااهد  لهااا إال غاازوة باادرل ألنااه  ااان غائباااً فااي الشااام، 

وشهد اليرموة وفتح دمشق، و ان من فضاالء الصاحابة رضاي هللا عانهم، ذ ار 

الااذهبي سن لسااعيد ثمانيااة وسربعااين حااديثاً اتفقااا علااى حااديثين، وانفاارد البتاااري 

([ وقصاته ماع سرو  بنااث سنايف مشاهورة فااي إجاباة دعائاه عليهااا، 501 بثالا  

([، وساايأتي ذ رهااا ـ إن شاااء هللا ـ فااي باااا 502«  الصااحيحين»وهااي فااي 

 ([.503مات سنة رمسين رضي هللا عنه  « البيوع»من  تاا « الغصب»

 الوجه الثاني: في تتريجها:

( في 101داود  (، وسبو 15/243سما حدي  سبي هريرة فقد سررجه سحمد  

( مان طرياق 399، وابن ماجاه  «التسمية على الوضوء»باا « الطهارة» تاا 

يعقااوا باان ساالمة الليثااي، عاان سبيااه، عاان سبااي هرياارة رضااي هللا عنااه مرفوعاااً، 

« ال صاالة لمان ال وضاوء لاه، وال وضاوء لمان لام ياذ ر اسام هللا علياه»ولفعه: 

 وهذا إسناد ضعيف، ألمرين:

بن سلمة الليثي ووالده، وقاد ذ ار الحاافح سن يعقاوا  األول: جهالة يعقوا

بن سلمة شيخ قليل الحدي ، ما رو  عنه من الثقات سو  محماد بان موساى بان 

([، وقاد 504سبي عبد هللا الفطاري، وسن سبااه مجهاول ماا رو  عناه ساو  ابناه  

([، وهاذه عباارة عان 505وقاال:  ربماا سرطاأ(  « الثقاات»ذ ره ابان حباان فاي 

 نه قليل الحدي  جداً،  ما تقدم.ضعفه، فإ
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الثاني: سن في اتصااله نعاراً، فقاد قاال البتااري:  ال يعارف لسالمة ساماع 

 ([.اهـ.506من سبي هريرة، وال ليعقوا من سبيه(  

وقد وهم الحا م فقال:  صحيح اإلسناد، وقاد احات  مسالم بيعقاوا بان سباي 

لاوهم ظسانُّ الحاا م سن ([ ووجاه ا507سلمة الماجشون، واسم سبي سالمة: ديناار(  

يعقااوا هااو اباان سبااي ساالمة الماجشااون، ولاايف  ااذلك، باال هااو الليثااي،  مااا تقاادم، 

بإسااقاط  لمااة  سبااي(، قااال الااذهبي متعقباااً الحااا م:  صااوابه الليثااي.. وإسااناده فيااه 

 ([(.508لين  

وقااد ورد للحاادي  طاار  سراار ، و لهااا ضااعيفة، ولااه شااواهد ذ اار منهااا 

 سعيد بن زيد، وحدي  سبي سعيد.الحافح اثنين، وهي: حدي  

( مان طرياق سباي ثِّفساال 25سما حدي  سعيد بن زيد فقاد سررجاه الترماذي  

ي، عن رباح بن عبد الرحمن، عن جدته، عن سبيها سعيد بان زياد مرفوعااً:  الُمرمِّ

وهذا إسناد ضعيف، فأبو ثِّفاال ـ واسامه: « ال وضوء لمن لم يذ ر اسم هللا عليه»

ين ـ رو  عناه جماعاة، لكان قاال البتااري:  فاي حديثاه ثمامة بن وائل بن حصا

([، وقاال ابان حباان عان 509نعر(، قال الحافح:  وهذه عادتاه فايمن يضاعفه(  

حديثااه هااذا:  ولكاان فااي القلااب ماان هااذا الحاادي ل ألنااه قااد ارتلااف علااى سبااي ثفااال 

([، وذ ااااااره الااااااذهبي فقااااااال:  مااااااا هااااااو بقااااااوي، وال إسااااااناده 510فيااااااه...(  

 عن سبي ثفال:  مقبول(.« التقريب»قال الحافح في ([، و511يمضي(  

وسمااا رباااح باان عبااد الاارحمن فقااد قااال عنااه سبااو حاااتم وسبااو زرعااة:  إنااه 

 ([.513«  الثقات»([، سما ابن حبان فقد ذ ره في 512مجهول(  

وسما جدة رباح ـ واسمها سساماء بناث ساعيد بان زياد،  ماا جااء فاي رواياة 

( ـ فقد ذُ رت في الصحابة، وقد تارجم 1/43قي  (، و ذا عند البيه4/60الحا م  

«: التقرياب»([، وقاال فاي 514في القسم األول مناه  « اإلصابة»لها الحافح في 

 وإن لم يثبث لها صحبة فمثلها «: التلتي،»، وقال في «(إن لها صحبة» يقال: 

([. وذ رهااااااا الااااااذهبي فااااااي عااااااداد النسااااااوة 515ال يُسااااااأل عاااااان حالااااااه(  

 ([.516المجهوالت  

وقد نقل الترمذي عن البتاري قوله:  سحسان شايء فاي هاذا البااا حادي  

 ([.517رباح بن عبد الرحمن(  

وسمااا حاادي  سبااي سااعيد التاادري رضااي هللا عنااه، فقااد سررجااه اباان ماجااه 

( وغيارهم 1/112«  العلال الكبيار»(، والترماذي فاي 17/465(، وسحمد  397 

من بن سبي ساعيد، عان سبياه، عان من طريق  ثير بن زيد، ثنا ُربيح بن عبد الرح

ال وضوء لمن لم ياذ ر اسام هللا »جده، قال: قال رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم: 

 ، وهذا سند صالح.« عليه
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([ وابان عماار الموصالي، وقاال 518فإن  ثير بان زياد وثقاه ابان حباان  

 سحمد وابن معين وابن عدي:  ال بأس به(، وقال سبو زرعة:  صادو  فياه لاين(،

وقال سبو حاتم:  صالح، ليف بالقوي، يكتب حديثه(، وضعفه النسائي وابن معين 

 ([.519في رواية، والطبري  

ويستفاد من هذه األقاوال سن  ثيار بان زياد: هاو إلاى القاوة سقارا مناه إلاى 

الضعفل ألن القاعدة في الرواة المتتلاف فايهم هاو اعتباار الجارح والتعاديل فاي 

ديثااه يكااون حسااناً فااي الشااواهد، وإن غلااب جانااب الااراوي، فحياا  يسااتويان فح

، وإن غلب جانب المعدلين ماع عادم تفساير الجارح  اان سقارا  فس الجارحين ُضعمِّ

 إلى القوة، وهذا هو حال  ثير بن زيد.

([ ، وقااال اباان عاادي: 520سمااا رباايح باان عبااد الاارحمن فوثقااه اباان حبااان  

([، 522تم:  شايخ(  ([، وقاال سباو زرعاة وسباو حاا521 سرجو سنه ال بأس به(  

قال ابن سبي حاتم:  إذا قيل في الراوي: شيخ، فهو بالمنزلة الثالثاة، يُكتاب حادي  

 ([.اهـ.523ويُنعر فيه(  

([، 524وقال اإلمام سحمد:  ربيح رجل ليف بالمعروف( نقله ابن عادي  

([، فقاد عرفاه غياره، ورو  525وهذا  ما قال ابن الملقان وغياره لايف بقاادح  

 عة  ثيرة، ومن عرف حجة على من لم يعرف.عنه جما

([. وقااال 526ونقاال الترمااذي سن البتاااري قااال فيااه:  منكاار الحاادي (  

 مقبول( يعني عند المتابعة، وإال فلايمِّن الحادي   ماا نا، « التقريب»الحافح في 

 عليه في مقدمته.

وقد نقل ابـن عدي عن سحمد بـن حف، قال:  سئل سحمد بن حنبل ـ يعناي 

ضر ـ عن التسمية فاي الوضاوء: فقاال:  ال سعلام فياه حاديثاً يثباث، سقاو  وهو حا

شااااايء فياااااه حااااادي   ثيااااار بااااان زياااااد عااااان ربااااايح، وربااااايح رجااااال لااااايف 

([، وقد تعقب الحاافح ابان حجار اإلماام سحماد فقاال:  قلاث: ال 527بالمعروف(  

يلزم من نفاي العلام نفاي الثباوت، وعلاى التنازل ال يلازم مان نفاي الثباوت، ثباوت 

، الحتمااال سن يااراد بااالثبوت الصااحة، فااال ينتفااي الحكاام بالحساان، وعلااى الضااعف

 ([.528التنزل ال يلزم من نفي الثبوت عن  ل فرد نفيه عن المجموع(  

ونقل العقيلي عن سبي بكر األثارم ـ وهاو سحماد بان محماد بان هاانئ ـ سناه 

ء فياه قال:  قلث ألبي عبد هللا بن حنبل: التسمية في الوضوء؟ فقال:  سحسان شاي

 ([.529حدي  ربيح بن عبد الرحمن بن سبي سعيد، عن سبي سعيد التدري(  

وهذا ال يعارض ماا تقادم، فقاد قاال الناووي:  ال يلازم مان هاذه العباارة سن 

يكون الحادي  صاحيحاً، فاإنهم يقولاون: هاذا سصاح ماا جااء فاي البااا، وإن  اان 

 ([.530ضعيفاً، ومرادهم سرجحه سو سقله ضعفاً..(  
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إساااحا  بااان راهوياااه:  هاااو سصاااح ماااا فاااي البااااا( نقلاااه عناااه ابااان وقاااال 

 ([.531 ثير  

وقااد ورد فااي الباااا سحادياا  سراار  ال تتلااو سسااانيدها ماان مقااال، إال سن 

بعضااها يقااوي بعضاااً، قااال المنااذري:  وال شااك سن األحادياا  التااي وردت فااي 

 التساامية وإن  ااان ال يساالم شاايء منهااا ماان مقااال، فإنهااا تتعاضااد بكثاارة طرقهااا

 ([.اهـ.532وتكتسب قوة، وهللا سعلم(  

وقال الحافح:  والعاهر سن مجموع األحادي  يحد  منها قاوة، تادل علاى 

 ([.533سن له سصالً(  

وقال ابن  ثير:  وقد روي من طر  سُرر، يشد بعضها بعضاً، فهو حدي  

بأناااااه حااااادي  « تفسااااايره»([، وقاااااد صااااارح فاااااي 534حسااااان سو صاااااحيح(  

القااايم:  سحاديااا  التسااامية عناااد الوضاااوء سحاديااا  ([، وقاااال ابااان 535حسااان  

 ([.536حسان(  

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

قولااه:  ال صااالة لماان ال وضااوء لااه( ال: لنفااي الجاانف، وصااالة: اساامها 

وربرها الجار والمجرور المتعلق بمحذوف، والتقدير: ال صالة صحيحة لمان ال 

 المسلمين.وضوء لهل ألن الوضوء شرط لصحة الصالة بإجماع 

قولااه:  وال وضااوء( ال: نافيااة للجاانف، ووضااوء: اساامها، وربرهااا الجااار 

والمجرور المتعلق بمحذوف، وتقاديره: ال وضاوء صاحيح سو  امال، وإنماا  اان 

لنفي الكمال سو نفي الصحةل ألن نفي الذات متعذر، فإن من توضأ ولم يذ ر اسام 

 جدت.هللا يصح سنه توضأ بالفعلل ألن سفعال الوضوء قد و

فعنااد الحنفيااة سن هااذا الاان، ومااا ماثلااه يعتباار ماان قبياال المجماال الااذي لاام 

 تتضح داللته، لتردده بين االحتمالين المذ ورين، نفي الصحة سو نفي الكمال.

وقااال الجمهااور ماان سهاال العلاام: إن النفااي إذا  ااان مساالطاً علااى الحقااائق 

جماالً، بال يحمال علاى الشرعيةل ـ ألن اللفح جاء على لسان الشرع ـ فال يعتبر م

مرادهل ألن األصل إعمال الدليل الشارعي، والشارع ماا راطاب بهاذه األلفااظ إال 

 وهو يريد سن يرتب عليها سحكاماً.

واألصل سن النفي فاي نصاور الشارع ماراد باه نفاي الصاحةل ألناه مقادم 

على نفي الكمال، إال إن وجد دليل يدل على سن المراد نفي الكمال عمال باه،  ماا 

ل ألنه إن حمل على نفي الصحة عارض األحادي  الصحيحة،  ما سايأتي إن هنا

شاء هللا، وإن حمل على نفي الكمال وافق األحادي  الصحيحة، فيحمل على ذلاك 

 لتتوافق النصور الشرعية وال تتعارض.
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قوله:  اسم هللا( : سي: إن التسمية على الوضوء سن يقول: بسم هللا، ال يقوم 

موضاااعها بعاااد النياااة قبااال سفعاااال الطهاااارة  لهاااا، والمطلاااوا غيرهاااا مقامهاااا، و

االقتصار على  باسم هللا( وسما زيادة  الرحمن الارحيم( فقاد قاال بهاا جماعاة مان 

الفقهاء، والعاهر سنه استحسان، ولايف علياه دليال، فاالقتصاار علاى الاوارد عان 

 رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم سولى وسفضل.

لحادي  وجاوا التسامية فاي الوضاوء بنااء علاى سن الوجه الرابع: ظااهر ا

األصل في النفي الصحة لكونه سقرا إلى نفي الاذات وس ثار لزومااً للحقيقاةل سي: 

 ال وضوء صحيح لمن لم يذ ر اسم هللا عليه.

وهذا قول العاهرية، ورواية عن اإلماام سحماد، ارتارهاا بعا  سصاحابه، 

 قط بالنسيان سو ال؟( ، على رالف بينهم، هل تس1وهو قول إسحا   

والقول الثاني: سن التسمية سنة، وهو قول الجمهور من سهل العلام، ومانهم 

األئمااااة الثالثااااة، وروايااااة عاااان سحمااااد، ارتارهااااا الترقااااي، وسبااااو محمااااد اباااان 

([، وجماعاة مان الحنابلاة وذ اروا سن هاذا هاو الماذهب الاذي اساتقر 537قدامة  

([، 539وسباو عبياد، وابان حازم  ([، 538عليه قول سحمد، ورجحه ابن المنذر  

([، والشاايخ عبااد 541([، وارتاااره الشاايخ محمااد باان إبااراهيم  540واباان  ثياار  

 ([، واستدلوا بما يلي:542<;بن باز  146العزيز&#

االُوا  1 سِّ ااالسةِّ فساغ  ااتُم  إِّلسااى الص  نُااوا إِّذسا قُم  ينس آمس ااا ال ااذِّ ـ قولااه تعااالى: }}يساسسيُّهس

{ ...{ اآلياااة ، ووجاااه الداللاااة: سن هللا تعاااالى سمااار بالغسااال، ولااام ياااأمر ُوُجاااوهسُكم 

بالتسمية، ولو  انث واجبة ألمر هللا بها،  ما سمر بها في الصيد فاي قولاه تعاالى: 

لسي ااهِّ{{  المائاادة:  ِّ عس  َ اامس  اذ ُ ااُروا اس  [ ، سي: علااى الجااارح، وفااي الااذ اة فااي 4}}وس

لسي   ِّ عس  َ مس  {{  الح : قوله تعالى: }}فساذ ُ ُروا اس  آف  وس ا صس  [ .36هس

وقد قال سبو زرعة الدمشقي:  قلث ألبي عبد هللا سحمد بن حنبل: فماا وجاه 

؟  قاال: فياه سحاديا  ليساث باذاة، « ال وضوء لمن لم يذ ر اسم هللا عليه»قوله: 

ااالس  ااتُم  إِّلسااى الص  نُااوا إِّذسا قُم  ينس آمس ااا ال ااذِّ ةِّ{{ فااال وقااد قااال هللا تبااارة وتعااالى: }}يساسسيُّهس

 ([.543سُوجُب عليه، وهذا التنزيل، ولم تثبث سنة(  

ـ ما ورد في حدي  رفاعة بان رافاع فاي قصاة المسايء صاالته، وفياه:  2

 ([.544«  فتوضأ  ما سمرة هللا جل وعز»

ووجه الداللة: سن النبي صلمى هللا عليه وسلمم سحاله في  يفية الوضوء على 

 تسمية.اآلية الكريمة، وليف فيها ذ ر ال

ـ سن الصااحابة رضااي هللا عاانهم وصاافوا وضااوء النبااي صاالمى هللا عليااه  3

ى فاي سول  وسلمم وصفاً  امالً ـ  ما تقدم في سحاديثهم ـ ولم يذ ر سحد منهم سنه سسم 

 وضوئه، ولو  انث التسمية واجبة لم يتر ها صلمى هللا عليه وسلمم.
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مية سانة، تنبغاي عنااد وهاذا القاول هاو الاراجح، إن شااء هللا، وهاو سن التسا

الوضااوء وتتأ ااد، وال ينبغااي تعمااد تر هااا، فااإن تر هااا صااح وضااوؤه، وقااد سفتااى 

بااذلك إمااام الساانة سحمااد باان حنباال، قااال سبااو داود:  قلااث ألحمااد: التساامية فااي 

الوضااوء؟ قااال:  سرجااو سال يكااون عليااه شاايء، وال يعجبنااي سن يتر ااه رطااأ وال 

 لحدي  ـ.([ ـ يعني ا545عمداً، وليف فيه إسناد(  

وسما األدلة فال تنه  على الوجوال ألن غاية ما تصل إليه سنها من قبيل 

الحسن لغيره، لتعاضدها واجتماعها، وقد عورضث بما هو سصح منها مماا اتفاق 

عليه الشيتان من وصف وضوء النباي صالمى هللا علياه وسالمم، إضاافة إلاى داللاة 

قادم الصاحيح، وهاذا مان فوائاد  اآلية، والقاعدة سنه إذا تعارض الحسن والصاحيح

 تقسيم الحدي  إلى صحيح وحسن، وهذا الجواا عن الحدي  من جهة اإلسناد.

سما من جهاة الماتن فاإن قولاه:  ال وضاوء( محماول علاى نفاي الكماال، ال 

 نفي الصحة،  ما تقدم، وهللا تعالى سعلم.
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 كيفية المضمضة واالستنشاق

 

فو  52/21 رمِّ ةس ب نِّ ُمصس ُساولس ـ عسن  طسل حس سسي اُث رس ه قساال: رس ادمِّ ، عسان  جس ، عسن  سسبِّياهِّ

ااهُ سسبُااو دساُودس  جس رس . سسر  ااا ِّ االستِّن شس ااةِّ وس ضس مس ااُل بسااينس المض  هللاِّ صاالمى هللا عليااه وساالمم يسف صِّ

. يفو عِّ نسادو ضس  بِّإس 

امس س  53/22 افسةِّ ال ُوُضاوءِّ ـ: ثام  تسمض  و رضي هللا عناه ـ فاي صِّ ـ عسن  عسلِّيم

ن اهُ صلمى هللا علي ي يسأ ُراذُ مِّ ِّ الاذِّ انس ال كسافم يسن ثُاُر مِّ ُ  وس امِّ ض  تسن ثسرس ثسالسثااً، يُمس اس  ه وسلمم وس

. الن سسائِّيُّ هُ سسبُو دساُود وس جس رس . سسر  اءس  المس

افسةِّ ال وُضاوءِّ ـ: ثُام   54/23 ي ادو رضاي هللا عناه ـ فاي صِّ ب دِّ هللاِّ ب نِّ زس ـ عسن  عس

لس صلمى هللا عليه وسلمم يسدس  ادةو، يسف عساُل ذلِّاكس سسد رس احِّ و وس ان   سافم تسن شسقس مِّ اس  مس س وس هُ، فسمسض 

. لسي هِّ  ثسالسثاً. ُمت فسق  عس

 الكالم عليها من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

ف بان  عاب الياامي  ارمِّ وهو سبو محمد، ويقال: سبو عبد هللا، طلحاة بان ُمصس

ابعين، و اان يقاال لاه: سايد القاراء، الهمداني الكوفي، سحد األعالم األثبات من الت

 ([، قال في التقريب:  ثقة قارم فاضل(.546وهو ثقة من رجال الشيتين  

وسبوه مصرف بن عمرو بن  عب، وبه جزم ابن القطان، ويقاال: إناه ابان 

 عب بن عمرو الكوفي، رو  عن سبيه، عن النبي صلمى هللا عليه وسلمم في مساح 

وعنااه ابنااه طلحااة، وجااده: سي جااد طلحااة، وهااو  ([،547الاارسس عنااد سبااي داود  

عمرو بن  عب، سو  عب بن عمارو، وقاد ارتلاف فاي صاحبته، وس ثار المحادثين 

على سن له صحبة، قال ابن عبد البر:  له صاحبة، ومانهم مان ينكرهاا، وال وجاه 

( فاي مساح النباي صالمى 132إلنكار من سنكرها(، ثم سا  حديثه عناد سباي داود  

، وهاو سول القفاا، ثام قاال:  وقاد ارتلاف فياه،  هللا عليه وسلمم رسسه حتى بلغ القسذسالس

 ([.548وهذا سصح ما قيل فيه(.اهـ  

واأل ثرون من سهل العلم على سن والد طلحة، وهو مصرف مجهول، قاله 

، «التقريب»([، وذ ر ذلك في 549ابن القطان،  ما نقله عنه الحافح ابن حجر  

 سامعث سحماد يقاول: إن ابان عييناة زعماوا سناه  اان  وياليد ذلك سن سبا داود قال:

([. ومعنااه: سن 551([ هذا طلحة عن سبيه عن جده(  550ينكره، ويقول: سيشو  

هذا اإلسناد ليف بشيءل ألنه يرويه طلحة عان سبياه عان جاده، وهماا ال يعرفاان، 

و ذا حكى عثمان الدارمي عن علي بن المديني، ونقل ابن سبي حااتم عان صاالح 

سحمد بن حنبل قال:  سألث سبي قلث: طلحة بن مصرف عن سبيه عن جاده لاه بن 
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صحبة؟ وما اسم جده؟ قال: ال سدري، وقد بلغنا عن سفيان بن عيينة سناه سنكار سن 

 ([.552يكون له صحبة(  

 الوجه الثاني: في تتريجها:

( ماان طريااق معتماار باان 139سمااا حاادي  طلحااة فقااد سررجااه سبااو داود  

درلاث ـ »عث ليثااً ياذ ر عان طلحاة، عان سبياه، عان جاده قاال: سليمان، قال: سم

يعنااي علااى النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم ـ وهااو يتوضااأ والماااء يساايل ماان وجهااه 

، وساكث عناه «ولحيته على صدره، فرسيتاه يفصال باين المضمضاة واالستنشاا 

 سبو داود، وهذا إسناد ضعيف لعلتين:

وهو ضعيف عند الجمهور، بل األولى: ألنه من رواية لي  بن سبي سليم، 

([، قاااال ابااان الملقااان:  وفياااه 553نقااال الناااووي اتفاااا  العلمااااء علاااى ضاااعفه  

([، ضعفه يحياى بان معاين والنساائي، وقاال سباو داود: ساألث يحياى 554وقفة(  

عااان ليااا ، فقاااال:  ال باااأس باااه(، وذ اااره البتااااري ولااام ياااذ ر فياااه جرحااااً وال 

حدي ، ولكن حد  الناس عنه(، ذ ار ([، وقال سحمد:  مضطرا ال555تعديالً  

([، وقااال اباان حبااان:   ااان ماان 557([ والحااافح اباان حجاار  556ذلااك الااذهبي  

العباد، ولكن ارتلط في ارر عمره، حتى  ان ال يدري ما يحد  باه، فكاان يقلاب 

األسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات ما ليف من حاديثهم،  ال ذلاك  اان 

([، وقااال اباان سبااي حاااتم:  ساامعث سبااي وسبااا زرعااة 558منااه فااي ارتالطااه..(  

([، وقاال الحاافح فاي 559يقوالن: لي  ال يشتغل به، وهو مضاطرا الحادي (  

 صدو  ارتلط جداً ولم يتميز حديثه فترة(، وهاذه رالصاة ماا قيال «: التقريب»

ي ز  حديثه بحي  يعرف من رو   فيه، وسن روايته مردودة بسبب ارتالطه، ولم يُمس

 نه قبل ارتالطه فتقبل روايته، ومن رو  عنه بعد االرتالط فترد روايته.ع

والعلااة الثانيااة: االرااتالف فااي طلحااة وسبيااه وجااده، فقااال اباان سبااي حاااتم: 

 سألث سباي عان هاذا الحادي  فلام يثبتاه، وقاال:  طلحاة هاذا يقاال: إناه رجال مان 

مصارف األنصار، ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف، ولاو  اان طلحاة بان 

 ([.560لم يتتلف فيه((  

لااه قااال: ساائل سبااو زرعااة عاان طلحااة هااذا، فقااال:  ال « المراساايل»وفااي 

ى والد طلحة، إال سن بعضهم يقول: ابن مصرف(    ([.561سعرف سحداً سسم 

ووالد طلحة مجهول عند سهل العلم،  ما تقدم عن ابان عييناة، وحكاى ابان 

ندي الجهل بحال مصرف بن عمرو حجر عن ابن القطان سنه قال:  علة التبر ع

دُّ مصرف متتلف في اسامه ـ  ماا تقادم ـ ومتتلاف فاي 562والد طلحة   ([( وجس

 صحبته، وقد مضى ذ ر ذلك.

ورالصة ذلك سن هذا اإلساناد متتلاف فياه، واأل ثارون علاى عادم إثباتاه، 

 وهو ارتيار الشيخ عبد العزيز بن باز.
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 عنه فقاد سررجاه سباو داود وسما الحدي  الثاني وهو حدي  علي رضي هللا

(، وقااد مضااى تتريجااه، وهااو الحاادي  1/68( بطولااه، وسررجااه النسااائي  111 

الثال  من سحادي  الوضوء، وقد سا  الحافح في الموضاعين موضاع االساتدالل 

 الذي يريده.

وسمااا الحاادي  الثالاا  وهااو حاادي  عبااد هللا باان زيااد فقااد سررجااه البتاااري 

تتريجااه، وهاو الحاادي  الرابااع ماان سحادياا   ( وقااد مضااى235(، ومسالم  186 

الوضااوء، واللفااح المااذ ور سررجاااه ماان طريااق رالااد باان عبااد هللا الطحااان، عاان 

ا عليااه  عماارو باان يحيااى باان عمااارة، عاان سبيااه، عاان عبااد هللا باان زيااد، وقااد بااوم

ن  مضم  واستنشق من غرفة واحدة(  برقم   (.191البتاري بقوله:  باُا مس

األحاديااا  الثالثاااة جااااءت  يفياااة المضمضاااة الوجاااه الثالااا : فاااي هاااذه 

 واالستنشا  على ثال  صفات:

األولى: الفصل بين المضمضة واالستنشاا ، وذلاك باأن يأراذ لكال منهماا 

ماء على حدة، فيتمضم  ثالثاً بثال  غرفات، ويستنشق ثالثاً باثال  غرفاات، 

فيكااون المجمااوع سااث غرفااات، ليكااون سساابغ فااي الوضااوء، ودلياال ذلااك حاادي  

حة، وهو حدي  ضعيف،  ما تقدم، ال تقوم به حجاة، لكان ورد ماا يالياد ذلاك، طل

 ما سيأتي إن شاء هللا، وقد قال بهذه الصفة فقهاء الحنفية، وس ثر فقهاء الشافعية، 

([، وقاد ذ ار ابان 563وهو رواية عن اإلماام مالاك، ورواياة عان اإلماام سحماد  

م  منهااا ثالثاااً، وغرفااة الملقاان سن الفصاال يصااد  علااى سنااه يأرااذ غرفااة يتمضاا

 ([.564سرر  يستنشق منها ثالثاً  

الثانيااة: المضمضااة واالستنشااا  ثالثاااً ماان  ااف واحاادة، بغرفااة واحاادة، 

مراعاةً لالقتصاد في ماء الوضوء، وألن الفام واألناف جازءان مان عضاو واحاد 

وهو الوجه، ودل علاى ذلاك حادي  علاي رضاي هللا عناه، وهاو قولاه:  إن النباي 

 عليه وسلمم تمضم  واستنثر ثالثاً، يمضام  وينثار مان الكاف الاذي صلمى هللا

يأرذ منه الماء( لكنه غير صريح في ذلك، بل يحتمل سنه  ان يأرذ  ف المااء ثام 

يتمضم  ويستنثر، ثم يأرذ  فااً ارار.. يفعال ذلاك ثاال  مارات، ولعال هاذا هاو 

دي  علاي رضاي األقرا، ليتفق مع حدي  عبد هللا بن زيد اآلتي، وقد جاء في ح

([، وظاااهر هااذا 565هللا عنااه ولفعااه:  ثاام تمضاام  ثالثاااً واستنشااق ثالثاااً(  

الفصل،  ما سيأتي، ثم إن الصفة المذ ورة قاد تكاون متعاذرة، إذ يعسار سن يبقاى 

الماء في  ف اإلنسان يتمضم  منه ثالثاً، ويستنشق منه ثالثاً، وفي رواية:  ثم 

 ([.566مضم  واستنشق بكف واحد ثالثاً(  

الصفة الثالثة: المضمضة واالستنشا  من  ف واحدة بثال  غرفات، وقد 

دل علااى ذلااك حاادي  عبااد هللا باان زيااد فااي الصااحيحين:  فمضاام  واستنشااق 

واستنثر ثالثاً بثال  غرفات من ماء(، وفي رواية لهما:  مضم  واستنشق من 
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ياد، ورواياة ([، وهاذا قاول الشاافعي فاي الجد567 ف واحدة، فعال ذلاك ثالثااً(  

([، ورواية عن اإلمام سحمد نس،  568عن اإلمام مالك، ذ رها القاضي عياض  

([. قاااال األثااارم:  سااامعث سباااا عباااد هللا يُساااأل: سيُّماااا سعجاااب إلياااكل 569عليهاااا  

المضمضة واالستنشا  بغرفة واحدة، سو  ل واحدة منهما على حدة؟ قال: بغرفة 

 ([.570واحدة(  

ت األريرة، لورودهاا فاي حادي  عباد هللا بان زياد والراجح من هذه الصفا

رضي هللا عنه في الصحيحين، وعليهاا يحمال حادي  علاي رضاي هللا عناه،  ماا 

([، سمااا روايااة الفصاال فهااي ضااعيفة، لضااعف 571تقاادم، وقااد رجحهااا النااووي  

 حدي  طلحة،  ما تقدم.

([ سن سباا 573«  عاون المعباود»([وصااحب 572لكن ذ ر ابان الملقان  

الصاحاح »ن الس كسن ـ وهاو مان األئماة الحفااظ ـ رو  فاي ساننه المساماة: علي ب

من طريق سبي وائل شقيق بن سلمة قال:  شهدت علي بان سباي طالاب « المأثورة

وعثمان بن عفان توضآ ثالثااً ثالثااً وسفاردا المضمضاة مان االستنشاا ، ثام قااال: 

قااال:  روي عنهماا ماان هكاذا رسيناا رسااول هللا صالمى هللا عليااه وسالمم توضااأ(. ثام 

وجوه(. فهذا صريح في الفصل بينهما، وشقيق بن سالمة ثقاة سرارج لاه سصاحاا 

الكتااب السااتة، سدرة النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم ولاام يااره، ورو  عاان التلفاااء 

 األربعة وعدد من الصحابة رضي هللا عنهم.

وقد جااء مان طرياق عثماان بان عباد الارحمن التيماي قاال: سائل ابان سباي 

يكة عن الوضوء، فقال:  رسيث عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بمااء، مل

فاأُتي بميضااأة، فأصااغى علااى يااده اليمنااى، ثام سدرلهااا فااي الماااء فتمضاام  ثالثاااً 

([، وظااااهر ذلاااك سناااه سراااذ مااااء للمضمضاااة 574واساااتنثر ثالثااااً.. الحااادي (  

 نه االستنشا .بمفردها، ثم ماء ارر لالستنشا  بمفردهل ألن االستنثار يلزم م

قال الصنعاني:  ومع ورود الروايتين: الجمع وعدماه، فااألقرا التتييار، 

([. وهللا تعااالى 575وسن الكاال ساانة، وإن  انااث روايااة الجمااع س ثاار وسصااح..(  

 سعلم.
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 حكم المواالة في الوضوء

 

سس  الن بِّايُّ صالمى هللا علياه وسالمم  55/24 : رس ـ عسن  سسنفو رضاي هللا عناه قساالس

: رس  ااُء، فسقساالس اب هُ المس ث ُل العُّف رِّ لسم  يُصِّ هِّ مِّ فِّي قسدسمِّ ءسةس »ُجالً، وس ان  ُوُضاوس سِّ سح  اع  فسأ جِّ «. ار 

. الن سسائِّيُّ هُ سسبُو دساُودس، وس جس رس  سسر 

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

تفريااااق »باااااا « الطهااااارة»( فااااي  تاااااا 173فقااااد سررجااااه سبااااو داود  

عسامة، ، «الوضوء من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، سنه سمع قتادة بن دِّ

حدثنا سنف بن مالاك: سن رجاالً جااء إلاى النباي صالمى هللا علياه وسالمم وقاد توضاأ 

ارجاع فأحسان »وترة على قدمه مثل العفر، فقال له النبي صلمى هللا عليه وسلمم: 

ريار بان حاازم، ، قال سبو داود:  وهذا الحدي  لايف بمعاروف عان ج« وضوءة

 ولم يروه إال ابن وهب(.

ومراد سبي داود بيان سن هذا الحدي  لام ياروه سحاد عان جريار إال عباد هللا 

بن وهب، وهو تعليل لكونه غير معروف، قاال الادارقطني:  تفارد باه جريار بان 

([. فعلام باذلك سن 576حازم عن قتادة، وهو ثقة، ولم يروه عناه إال ابان وهاب(  

نه لم يروه عن قتاادة إال جريار، ولام ياروه عان جريار إال ابان الحدي  غريبل أل

وهب، وهذا التفرد من جريار يعتبار علاة، ألناه وإن  اان ثقاة إال سناه يحاد  عان 

قتادة بأحادي  منا ير، قاال ابان عادي:  جريار بان حاازم لاه سحاديا   ثيارة عان 

روي مشااايته، وهااو مسااتقيم الحاادي ، صااالح فيااه، إال روايتااه عاان قتااادة، فإنااه ياا

 ([.577سشياء عن قتادة ال يرويها غيره(  

([ ألباي 578ولم سقف على الحدي  في سنن النسائي، وقاد عازاه المازي  

مس في عزوه للنساائي، وهللا سعلام. وقاد سررجاه ـ  هِّ داود فقط، فالعاهر سن الحافح وس

 (.19/471(، وسحمد  655سيضاً ـ ابن ماجه  

ربرني عمر بن التطااا رضاي وقد ورد عن جابر رضي هللا عنه قال: س

هللا عنه سن رجالً توضأ فترة موضع ظفر علاى قدماه، فأبصاره النباي صالمى هللا 

، فرجاع ثام صالى. سررجاه مسالم « ارجاع فأحسان وضاوءة»عليه وسالمم، فقاال: 

 (.173(، وسبو داود  243 

وورد من طريق بقية بن الوليد، عن بحير بن ساعد، عان رالاد بان معادان 

ن بع  سصحاا النباي صالمى هللا علياه وسالمم  سن النباي صالمى هللا علياه وسالمم ع

رس  رجالً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النباي 

 صلمى هللا عليه وسلمم سن يعيد الوضوء والصالة(.
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(، قال األثرم:  قلث ألحمد بن 24/251(، وسحمد  175سررجه سبو داود  

 ([.579: هذا إسناد جيد؟ قال:  نعم(  حنبل

وقد سعله الترمذي بأن بقية مدلف، وقد رواه بالعنعنة عن بحيار بان ساعد، 

([، وهذا فيه 580وسجاا ابن القيم عن ذلك بأن بقية صرح بالتحدي  عند سحمد  

نعر، فإن بقية صرح بالتحدي  من شيته، وعنعن في شيخ شيته، وهذا ال يقبال 

 التسوية سمثال بقية.ممن يدلف تدليف 

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

االة والفااء، وباه جااء القاران الكاريم،  قوله:  مثل العفر( بضام العااء الُمشس

{{  األنعااام:  ي ُظفُاارو نسااا ُ اال  ذِّ م  ر  ينس هسااادُوا حس لسااى ال ااذِّ عس [ ، 146قااال تعااالى: }}وس

رهما معااً، ويجماع ويجوز إسكان الفاء، ويجوز  سر العااء وإساكان الفااء، و سا

 على سظفار، وجمع الجمع: سظافير.

قولااه:  ارجااع فأحساان وضااوءة( سي: ائااث بااه علااى ستاام الوجااوه وس ملهااا، 

هُ بغسل ما ترة. رس  فيكون سسمس

ويحتمل سن معناه: استأنف وضوءة من سوله، قال التطابي:  إن هاذا هاو 

هللا عناه: ([، ويالياده ماا تقادم فاي حادي  ابان معادان رضاي 581ظاهر معنااه(  

  فأمره سن يعيد الوضوء والصالة(.

الوجاه الثالا : اساتدل العلمااء بهاذا الحادي  علاى وجاوا اساتيعاا جمياع 

سجزاء سعضاء الوضوء، وسن من ترة منها شيئاً ولو قليالً فإن وضوءه ال يصحل 

ألن النبي صلمى هللا عليه وسلمم سمر من رس  على قدمه مثل العفر لم يصبه الماء 

، ويقااس علياه غياره  بإحسان الوضوء وإتمامه وإسباغه، والحدي  ن، في القسدسمِّ

من األعضاء، وقد ورد عن سبي هريرة رضي هللا عناه سن النباي صالمى هللا علياه 

، وفاي لفااح: « ويال لألعقااا مان الناار»وسالمم رس  رجاالً لام يغسال عقباه فقااال: 

 ([.582« (  النارويل لألعقاا من » سسبغوا الوضوء، فإن سبا القاسم قال: 

الوجه الرابع: يستدل بالحادي  علاى وجاوا إزالاة ماا يمناع وصاول المااء 

إلى البشارة،  االعجين سو الجا، سو ماادة صامغية  االغراء ونحاوهل ألن المااء ال 

 يصل لما تحتها، فيبقى غير مغسول فال تتم الطهارة.

نا ير ويدرل في ذلك ما تفعله النساء من وضع صبغ األظفار المسمى بالم

 سو غيره، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة.

الوجاااه التاااامف: ارتلاااف العلمااااء فاااي وجاااوا الماااواالة فاااي الوضاااوء، 

والماااواالة معناهاااا: التتاااابع، وماااواالة الوضاااوء: تتابعاااه، والماااراد متابعاااة غسااال 

األعضاء بعضها إثر بع  بحي  يُغسل العضو قبل سن يجف الذي قبله في زمن 
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اد بتسارع الجفاف لشدة الحر، سو لوجود الهواء الشديد، سو لحال معتدل، فال اعتد

 المحموم مع قلة الماء، وال بتأرر الجفاف لشدة البرد.

وال يقطع المواالة االشتغال في العضو اآلرر بسنة  تتليل سو إزالة شايء 

على اليد  دهان متجمد ونحوه، سو انقطع الماء فانتقال المتوضائ مان سنباوا إلاى 

 ااون الماااء ال يحصاال إال متفرقاااً فكاال ذلااك ال يضاارل ألنااه سماار متعلااق  اراار، سو

 بالطهارة.

 وفي حكم المواالة ثالثة سقوال:

القول األول: وجوا المواالة في الوضوء مطلقاً، وهذا قول اإلماام سحماد، 

 وهو المذهب، وقول األوزاعي، وسحد قولي الشافعي، وهو قوله القديم.

الماااواالة بالنسااايان علاااى الصاااحيح مااان وعلاااى هاااذا القاااول فاااال تساااقط 

 ([.583المذهب  

القااول الثاااني: سن المااواالة ساانة وليسااث واجبااة، وهااذا قااول سبااي حنيفااة، 

ورواية عن اإلمام سحمد، وهي ظاهر  الم الترقي، فإنه لم ياذ رها فاي فاروض 

 ([.584الوضوء، وهو القول الجديد للشافعي، وبه قالث العاهرية  

لمااواالة فاارض مااع الااذ ر ومااع القاادرة، ساااقطة مااع القااول الثالاا : سن ا

النسيان، ومع الذ ر عناد العاذر،  نقصاان المااء، سو  وناه ال يحصال إال متفرقااً، 

 ([.586([، وارتاره شيخ اإلسالم ابن تيمية  585وهذا قول مالك  

 واستدل األولون بما يأتي:

اتُم  إِّلساى ـ اية الوضوء، ووجه الداللة: سنها سيقث مسا  الشارط }}إِّذس  1 ا قُم 

لُوا ُوُجاوهسُكم {{، وجاواا الشارط إن تعادد يكاون متتابعااً ال يتاأرر،  الص السةِّ فساغ سِّ

 ضرورة سن المشروط يلي الشرط.

وحادي  « فأحسان وضاوءة»ـ حدي  الباا، وحدي  عمر عناد مسالم:  2

الس اللفاح األول علا ى رالد بن معدان:  فأمره سن يعيد الوضوء والصالة(، فإن ُحمِّ

الثاني فاألمر واضح، وإن لم يحمل سحادهما علاى اآلرار فداللاة الثااني واضاحةل 

ألنه سمره سن يعيد الوضوء، ولو لام تكان الماوالة واجباة ألماره سن يغسال موضاع 

اللمعااة، ولاام يااأمره بإعااادة الوضااوء، وسمااا داللااة األول فإمااا سن يااراد بإحسااان 

عادة الوضوء في تمام، بل الوضوء: غسل ما ترة دون ما سبق، سو يحمل على إ

 قال التطابي:  إن هذا هو ظاهر معناه( ـ  ما تقدم ـ لتتفق األلفاظ.

ـ سن الذين وصفوا وضوء النبي صلمى هللا عليه وسلمم ذ اروا سناه توضاأ  3

 متوالياً، ولم يكن يفصل بين سعضاء وضوئه.

 ـ سن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فر  بين سجزائها لم تكن  ذلك. 4
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 ما القائلون بأن المواالة سنة، فاستدلوا بما يلي:س

ـ اية الوضوء، ووجه الداللة: سن هللا تعالى سمر بغسل األعضاء، فكيفما  1

 غسل جاز، فسر  س بين األعضاء سو نس ق.

ـ سن الوضوء إحد  الطهارتين فلم تجب المواالة فيها  الغسال، وقاالوا:  2

نق، مناه، وسماا سماره باإلعاادة فاي حادي  إن المراد بإحسان الوضوء تكميل ما 

ابن معدان فألنه يحتمال سناه سراد التشاديد علياه فاي اإلنكاار والتنبياه علاى سن مان 

الس ماا تر اه: إعاادة، باعتباار ظان  ى غسس  ترة شايئاً فكأناه تاارة للكال، سو سناه سام 

 المتوضئ.

بأدلاة سما القائلون بأنه إن تعماد التفرياق بطال وضاوؤه وإال فاال، فاساتدلوا 

األولين،  ما استدلوا بعماوم األدلاة علاى سن الناساي معفاو عناه،  قولاه صالمى هللا 

إن هللا تجااااوز لاااي عااان سمتاااي التطاااأ والنسااايان وماااا اساااتكرهوا »علياااه وسااالمم: 

 ([.587«  عليه

وهذا القول هو الراجح ـ إن شاء هللا تعالى ـ لقاوة الادليل علاى ذلاك، وهاي 

دي  سنف، وحدي  عمر، وحدي  رالد بن معادان، األحادي  الثالثة المذ ورة: ح

ولعلها باجتماعها يقوي بعضها بعضاً، و ذا ما جاء في معناها، قال شيخ اإلسالم 

ابن تيمية:  وهذا القاول الثالا  هاو األظهار واألشابه بأصاول الشاريعة وبأصاول 

مااذهب سحمااد وغيااره، وذلااك سن سدلااة الوجااوا ال تتناااول إال المفاارط، ال تتناااول 

 ([.588اجز عن المواالة..(  الع

وهذا  له مبني على طول الفصل، سما لو تباين لاه فاي الحاال سن فاي قدماه 

 شيئاً لم يصبه الماء سو في يده غسسسلس ما ترة وستى بما بعده ليكون مرتباً.

سما إجابة سصحاا القول الثاني عن سحادي  البااا فاال تتلاو مان ضاعف، 

الس األمار بإعاادة الوضاو م  ء علاى التشاديد فياه نعار، فاإن المقاام مقاام تعلايم فإن  حس

وبيااان لألمااة، ثاام هاااو صاارف للحاادي  عاان ظااااهره بااال دلياال، والمجماال مااان 

، وهللا سعلم.  النصور يرد إلى الُمبسي نِّ

الوجه السادس: في الحدي  دليل على سنه يشرع للمسلم إذا رس  مان سرياه 

بادتاهل ألن هاذا دارال فاي تقصيراً سو رطأ في واجب سن ينبهه علياه، لتصاحيح ع

ث ااامِّ  لساااى اإلِّ نُوا عس الس تسعسااااوس اااوس  وس الت ق  بمِّااارمِّ وس لساااى ال  نُوا عس تسعسااااوس عماااوم قولاااه تعاااالى: }}وس

{{  المائدة:  انِّ ال عُد وس  [ ، وهللا تعالى سعلم.2وس
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 قدر الماء الذي يكفي في الوضوء والغسل

 

ُساوُل هللا صالمى هللا 56/25 :  ساانس رس ن هُ قسالس ، ـ وعس اأُ بِّالُمادمِّ ض   علياه وسالمم يستسوس

. لسي هِّ . ُمت فسق  عس دسادو سسةِّ سسم  م  اعِّ إلى رس ُل بِّالص  يسغ تسسِّ  وس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

« الوضاااوء بالماااد»بااااا « الوضاااوء»فقاااد سررجاااه البتااااري فاااي  تااااا 

اعسرو قاال:51(  325(، وسررجه مسلم  201  س  حادثني ابان جبار  (، من طرياق مِّ

 قال: سمعث سنساً يقول: ... وذ ر  حدي ، واللفح لمسلم.

وقااد تقاادم حاادي  عبااد هللا باان زيااد، وهااو الحاادي  العاشاار ماان سحادياا  

الوضااوء، وفيااه:  سن النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم سُتااي بثلثااي ُماادمو فجعاال ياادلك 

 ذراعيه(. سررجه سحمد، وصححه ابن رزيمة.

دلياال علااى سن مقاادار المااد ماان الماااء يكفااي فااي  الوجااه الثاااني: الحاادي 

الوضوء، وسن مقادار الصااع سو رمساة سماداد يكفاي فاي الغسال، وهاذا يادل علاى 

مشروعية االقتصاد في مااء الوضاوء والغسال، وعادم اإلساراف ولاو  اان المااء 

متيسراً، وما ذ ر في الحدي  تقريب ال تحديدل ألن الناس يتفاوتون في ذلك، وقد 

 م على ذلك عند حدي  عبد هللا بن زيد رضي هللا عنه، وهلل الحمد.مضى الكال
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 ما يقول بعد الوضوء

 

ُساوُل هللاِّ صالمى هللا علياه  57/26 : قساالس رس رس رضاي هللا عناه قساالس ـ وعسن  ُعمس

دُ سسن  »وسلمم:  اهس ، ثُام  يسقُاوُل: سسش  ابُِّغ ال ُوُضاوءس اأُ، فسيُس  ض  ادو يستسوس ن  سسحس ن ُكم  مِّ ا مِّ الس إلاهس إال  مس

اُا  ااث  لسااهُ سسب ااوس ُسااولُهُ، إال  فُتِّحس رس ب اادُهُ وس ااداً عس م  دُ سسن  ُمحس ااهس سسش  يكس لسااهُ، وس اارِّ اادسهُ الس شس ح  هللاُ وس

ن ةِّ  لم .«. ال جس هُ ُمس  جس رس  سسر 

ادس:  زس ، وس يُّ ذِّ مِّ التمِّر  نس الُمتسطس »وس عسل نِّي مِّ اج  ، وس ابِّينس نس الت و  عسل نِّي مِّ ينس اللمهم  اج  رِّ  «.همِّ

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

([ عماار باان التطاااا باان نفياال باان عبااد العااز  589وهااو: سبااو حفاا،  

القرشي العدوي رضي هللا عنه سمير المالمنين، وثاني رلفاء هذه األمة،  اان مان 

المه سشراف قريش، سسلم في السنة التامسة سو السادسة بعد البعثة، فكاان فاي إسا

ز( للمسلمين، لقوته وشدته على الكفار، قال عبد هللا بن مسعود رضاي هللا عناه:  عِّ

([، هااجر إلاى المديناة متقادماً علاى هجارة 590 ما زلنا سعزة مناذ سسالم عمار(  

النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم، شااهد المشاااهد  لهااا، وتااولى التالفااة بعااد سبااي بكاار 

سار بأحسان سايرة، وزي ان اإلساالم بعدلاه، الصديق رضي هللا عنهما بعهد منه، ف

وفتح هللا به الفتوح  بيث المقدس وجميع الشام فاتسعث رقعة اإلسالم، وفي ارار 

ذي الحجة ألربع ليال بقاين مناه، طعناه سباو لاللاالة المجوساي بتنجار ذي رسساين 

، وتاوفي بعاد ثاال  لياال سانة ثاال  وعشارين،  ب ارس وهو في صالة الصبح حاين  س

لنبي صلمى هللا عليه وسلمم وسبي بكر رضي هللا عناه فاي حجارة عائشاة ودفن مع ا

رلف سبي بكر، ورسسه بحذاء صدر سبي بكار، فكاناث رالفتاه عشار سانين وساتة 

 ([.591سشهر وسياماً، رضي هللا عنه وسرضاه  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

( مان طرياق معاوياة بان صاالح، 234«  الطهاارة»فقد سررجه مسالم فاي 

بيعة بن يزيد، عن سبي إدريف التوالني، عن عقبة بن عامر، ورواه سيضاً عن ر

معاوية بن صالح، عن سبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بان عاامر قاال: 

 انث علينا رعاياة اإلبال، فجااءت ناوبتي، فروحتهاا بعشاي، فأدر اث رساول هللا 

مااا ماان مساالم : »صاالمى هللا عليااه وساالمم قائماااً يحااد  الناااس، فأدر ااث ماان قولااه

يتوضأ، فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ر عتين، فيقبل عليهما بقلبه ووجهه إال 

قال: فقلث: ما سجود هذا  فإذا قائل بين يدي يقاول: التاي قبلهاا « . وجبث له الجنة

سجود، فنعرت فإذا عمر، قال: إني قاد رسيتاك جئاث انفااً، قاال:... فاذ ر الحادي . 

 «.سبواا الجنة الثمانية يدرل من سيها شاء إال فُتحث له»وفي ارره: 
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ومعاويااة باان صااالح هااو: اباان ُحاادير، وسبااو عثمااان قااال عنااه الااذهبي:  ال 

جس له مسلم متابعة(   ر  ([، وذ ر ابن منجويه سناه يشابه سن 592يُدر  من هو؟ ورس

([، وقال ابن حباان بعادما سرارج 593يكون سعيد بن هانئ التوالني المصري  

 سبو عثمان هذا يشابه سن يكاون ـ حرياز، بفاتح الحااء ـ ابان عثماان هذا الحدي : 

 ([.اهـ. و الهما ثقة ال سثر له على إسناد الحدي .594الرحبي(  

وسررجه مسلم ـ سيضاً ـ من طريق سبي بكر بان سباي شايبة، حادثنا زياد بان 

 الُحباا بهما.

حماد وهاي عناد س« ثم رفع نعره إلى الساماء»وقد ورد في الحدي  زيادة: 

( ماان روايااة سبااي عقياال، 31(، واباان السااني رقاام  170(، وسبااي داود  28/593 

واسمه زهرة بن معبد، عن ابن عماه، عان عقباة بان عاامر رضاي هللا عناه، باه، 

وهذه زيادة منكرة، تفرد بها ابن عم سبي عقيل هاذا، وهاو مجهاول، قاال الحاافح: 

ن رجال البتاري، ([، وزهرة م595«  إن زهرة رو  عن ابن عمه ولم يسمه»

 وباقي رجال إسناد سحمد رجال الشيتين.

( بالزيااادة المااذ ورة عاان جعفاار باان محمااد باان 55وقااد سررجااه الترمااذي  

عمران التغلبي، عن زيد بن الُحباا، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن زياد، 

عن سبي إدريف التوالني وسبي عثمان، عن عمار بان التطااا، ولام ياذ ر عقباة 

 في اإلسناد.بن عامر 

قال الترماذي:  وهاذا حادي  فاي إساناده اضاطراا، وال يصاح عان النباي 

 صلمى هللا عليه وسلمم في هذا الباا  بير شيء(.

ومراده باالضطراا سناه سساقط فاي اإلساناد األول باين سباي إدرياف وباين 

عمر: عقبة بن عامر، فصار مان حادي  عمار: ولايف  اذلك، وسساقط فاي الثااني 

وبين عمر، جبير بن نفير وعقبة فصار منقطعاً بل معضاالً، وقاد بين سبي عثمان 

رااالف جعفاارس باانس محماادو  االُّ ماان رواه عاان معاويااة باان صااالح، ثاام عاان زيااد باان 

 ([.596الُحباا. قاله الحافح  

و الم الترمذي هذا فيه نعر، فإن الحدي  صحيح مستقيم اإلسناد، سررجه 

ساااالم سااااالمة ماااان هااااذا مساااالم فااااي صااااحيحه، قااااال الحااااافح:  لكاااان روايااااة م

 ([.597االعتراض(  

فااالحق سنااه ال اضااطراا فااي الحاادي ، فااإن جميااع الاارواة عاان معاويااة باان 

صااالح متفقااون علااى إسااناد الحاادي  وسن صااحابيه عقبااة باان عااامر، وإنمااا جاااء 

االضطراا في األسانيد التي نقلها الترمذي ـ منه سو ممان حدثاه بهاا ـ وذلاك فاي 

باااقي الروايااات، ثاام إن زيااد باان الُحباااا قااد رو  روايااة زيااد باان الُحباااا دون 

الحدي  عن معاوية بالطريقين ـ طريق ربيعة بن زيد، وطريق سبي عثمان ـ عند 

مسلم ـ  ما تقدم ـ فترجحث روايتاه هاذه لكونهاا عان الثقاات األثباات، سماا روايتاه 
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األرر  المتالفة لذلك  رواية الترمذي فال يُدر  هل االضاطراا فيهاا مان زياد 

تقييااااد »نفسااااه سو ماااان الاااارواة عنااااه؟ وقااااد رجااااح سبااااو علااااي الغساااااني فااااي 

([ سن شيخ الترمذي لم يضابط إساناده عان زياد، وحمال الترماذي 598«  المهمل

في ذلك على زيد بن الُحباا، وهو بريء من ذلك، والوهم في ذلك من الترماذي 

اظ مثال سو من شيته الذي حدثه بهل ألنه تقدم سن الحدي  رواه عان زياد سئماة حفا

 سبي بكر بن سبي شيبة، بما يتالف ما ذ ره الترمذي.

وقد جزم الحافح ابن حجر بأن محماد بان جعفار شايخ الترماذي لام يضابط 

 ([.599اإلسناد  

وهذه الزيادة لم ترد في جميع الرواياات، إال فاي رواياة الترماذي وحادها، 

قاال الشايخ وقد علماث سنهاا مضاطربة، فاال حجاة فيهاا إلثباات هاذه الزياادة،  ماا 

 ([.600سحمد شا ر  

([، وذ ر لاه 601وقد صححها األلباني، قال:  ألنه اضطراا مرجوح(  

([، ماان 603([، واباان السااني  602شاااهداً ماان حاادي  ثوبااان عنااد الطبرانااي  

طريااااق سبااااي سااااعد البقااااال الكااااوفي األعااااور، قااااال الهيثمااااي:  واأل ثاااار علااااى 

لطبرانااي لاايف فيااه جملااة: ([، ولفااح ا605([، ووثقااه بعضااهم  604تضااعيفه(  

ً ـ الشايخ عباد العزياز بان بااز فقاال:  هاذه «اللهم اجعلناي..» ، وصاححها ـ سيضاا

 ([.606الرواية عند الترمذي سندها جيد(  

([ ماان روايااة 607وللحادي  بهااذه الزيااادة طريااق سراار  عنااد الطبرانااي  

سامع األعمش، عن سالم بن سبي الجعد، عن ثوبان، وهو إسناد ضعيف، سالم لم ي

ع العنباااري لااايف  رمِّ مااان ثوباااان، والاااراوي عااان األعماااش وهاااو مساااور بااان ُماااوس

 بالمشهور.

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

قوله:  ما منكم من سحد يتوضأ( ما: نافية، ومنكم: ربر مقدم، ومن: حرف 

جار زائاد للتو ياد، وسحااد: مبتادس ماالرر مرفاوع بضاامة مقادرة مناع مان ظهورهااا 

 ف الجر الزائد.اشتغال المحل بحر ة حر

ولفح:  من سحد( من صيغ العماومل ألنهاا نكارة فاي سايا  النفاي، وزيادت 

 عليها  من( لالستغرا ، والمعنى: سيُّ واحد منكم، فيشمل الرجل والمرسة.

قوله:  فيسبغ الوضاوء( تقادم سن اإلساباغ يطلاق وياراد باه اساتيعاا محال 

ة الثانيااة والثالثااة، الفاارض، ويطلااق ويااراد بااه مااا زاد علااى الواجااب ماان الغساال

والعاهر سن هذا هو المراد هنا، والفاء هنا للترتيب الذ ري، ال للترتيب الزمنيل 

 ألن اإلسباغ ال يتأرر عن الوضوء، وإنما يقارن  ل عضو من األعضاء.
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قولااه:  ثاام يقااول..( سي: بعااد نهايااة الوضااوء مباشاارة باادون فاصاال، وثاام: 

 ه.للتراري الزمني، وهو في  ل موضع بحسب

قوله:  سشهد سن ال إله إال هللا( معنى  سشهد(: سي سقر بقلباي ناطقااً بلسااني، 

 المشاهد بما سقر به، فالشاهادة: االعتقااد الجاازم الاذي يعبار عناه اللساان، و سن( 

متففة من الثقيلة، ولذا تكتب مفصولة عن  ال( النافية، للتفرقة بينهما وباين  سن( 

بُّ سال تتأرر.الناصبة للمضارع، فإنها تكتب   موصولة، نحو: سُحِّ

ورباار  ال( النافيااة للجاانف محااذوف، تقااديره: حااق ونحااوه، والمعنااى: ال 

معبود بحق إال هللا.. ولفح  هللا( بدل من الضمير في التبر، فاهلل تعاالى هاو اإللاه 

ي باه، }}إِّن   الحق، لكمال ذاته وصفاته، سما من ُعبِّدس من دونه فليف بإله وإن ُساممِّ

يس إِّ  {{  الانجم: هِّ ن  ُسل طسانو ا مِّ ُ بِّهس  َ لس  ا سسن زس آبساُؤُ م  مس ي تُُموهسا سسن تُم  وس اء  سسم  مس [ 23ال  سسس 

. 

قوله:  وحده ال شريك له( وحده: حال مال ادة لمعناى اإلثباات، وال شاريك 

 له: تو يد للنفي، والشريك: المعاون والمساعد في الشيء.

ورساوله( سي: المتاذلل لاه بالطاعاة وبتبلياغ  قوله:  وسشهد سن محماداً عباده

الرساااالة والااادعوة إلاااى هللا تعاااالى بالحكماااة والموععاااة الحسااانة، ورساااولهل سي: 

 المرسل من عنده بشرعه إلى جميع العالمين.

قوله:  إال فتحث لاه سباواا الجناة( سي: الثمانياة  ماا هاو لفاح مسالم. وعان 

فاي الجناة »هللا عليه وسلمم قال: سهل بن سعد رضي هللا عنه سن رسول هللا صلمى 

ثمانية سبواا، باا منها يسمى الري ان، ال يدرله إال الصائمون، فإذا درلوا سُغلق، 

([. وفتح سبواا الجنة لصاحب هذا الفضل يحمل علاى 608«   فلم يدرل غيرهم

 سمرين:

سحدهما: تيسير األعمال الموصلة إلى تلك األبواا، بمعنى سن هللا يهيئ له 

 اا األعمال الصالحة التي تبلغه هذه األبواا.سسب

الثاني: سن المراد ستفتح له يوم القيامة، فوضع الماضي موضاع المساتقبل 

لُوهُ{{  النحل:  تسع جِّ ِّ فسالس تسس   َ ُر   [ .1لتحقق وقوعه،  قوله تعالى: }}سستسى سسم 

قولاااه:  اللهااام( هاااذا منااااد ، والمااايم المشاااددة عاااوض عااان حااارف الناااداء 

 صل: يا هللا، فحذف حرف النداء، وعوضث عنه الميم.واأل

قولااه:  اجعلنااي ماان التااوابين( جمااع تااواا: وهااي صاايغة مبالغااة ماان تاااا 

يتوا، سي: اجعلني من الذين يكثرون التوبة واالستغفار مماا قاارفوه مان معاارو 

 وذنوا.

قولااه:  واجعلنااي ماان المتطهاارين( جمااع متطهاار، والتطهاار: التناازه، سي: 

الذين يتنزهون من الذنوا واألحدا  واألنجاس، وجمع بينهما إلماماً  اجعلني من
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{{  البقرة:  ينس رِّ بُّ ال ُمتسطسهمِّ يُحِّ ابِّينس وس بُّ الت و  س يُحِّ  َ [ . ولما 222بقوله تعالى: }}إِّن  

 انث التوباة طهاارة البااطن عان سدران الاذنوا، والوضاوء طهاارة العااهر عان 

 منع من التقرا إلى هللا تعالى ناسب الجمع بينهما.األحدا  واألنجاس التي ت

الوجه الرابع: اساتحباا هاذا الاذ ر الجليال المشاتمل علاى الشاهادتين عناد 

نهايااة الوضااوءل ألنااه ساابب للسااعادة األبديااة، وهااي درااول الجنااة ماان سي سبوابهااا 

 شاء، وهذا فضل ععايم فإناه ورد سن للصاالة بابااً، وللصادقة بابااً، وللجهااد بابااً،

وللصيام باباً ـ  ما تقدم ـ، وقائل هذه الكلمة الععيمة بعد الوضاوء تفاتح لاه جمياع 

األبواا يدرل من سيها شاء، فهذا الفضل الععيم مرتب على هاذا الاذ ر، ال علاى 

الوضوء بدون الاذ ر، لائال يتعاارض ذلاك ماع ماا ورد مان سن الصاالة لهاا بااا، 

 فضيلة، فيقال في الجواا ما تقدم.والوضوء الذي هو وسيلة إلى الصالة بهذه ال

وفي هذا الذ ر مناسبة ععيمة، فإن المتوضئ لما س مال ظااهره باالتطهير 

الس باطناه بعقيادة التوحياد و لماة اإلراالر التاي هاي  بالماء وإسباغ الوضوء،  سم 

 سشرف الكلمات.

قال الصنعاني:  وال يتفى حسن رتم المصنف باا الوضوء بهذا الدعاء، 

 ([.609عند تمام الوضوء فعالً، فقاله عند تمام سدلته تأليفاً..(  الذي يقال 

وقد ورد عن سبي سعيد التدري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلمى 

ماان توضااأ فأسابغ الوضااوء، ثاام قااال عناد فراغااه ماان وضااوئه: »هللا علياه وساالمم: 

ك، ُرااتم ساابحانك اللهاام وبحماادة، سشااهد سن ال إلااه إال سنااث، سسااتغفرة وستااوا إلياا

([، وهللا 610«   عليها بتاتم، فوضعث تحث العرش، فلم يكسر إلى ياوم القياماة

 سبحانه وتعالى سعلم.
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 باب المسح على الخفين

 

للمناسابة بينهماا، ألن المساح « الوضاوء»ذ ر الحافح هذا الباا بعاد بااا 

 على التفين يتعلق بعضو من سعضاء الوضوء.

مبلولة بالماء، والمراد بالتفين: ماا يلابف والمسح: إمرار اليد على التفين 

([:  التاف: ماا 611«  المعجم الوسيط»على القدم من الجلد ساتراً لها، جاء في 

، وسماا راف البعيار  فساافو يلبف في الرجل مان جلاد رقياق(. والتاف يجماع علاى رِّ

([، وتقااس عليهاا الجاوارا وهاي ماا تكاون مان غيار 612فيجمع على سرفااف  

اا، سو تلحاق بهاا عان طرياق العماوم اللفعاي، جلد  التر  وشب هها، وهاي الشار 

 ما في حدي  ثوبان رضي هللا عنه اآلتي:  سمرهم سن يمسحوا علاى التساارين(، 

وهي تعم  ل ما يستن القدم، وسيأتي لذلك مزيد عند الكاالم علاى حادي  ثوباان، 

 إن شاء هللا.

عاان رسااول هللا  والمسااح علااى التفااين ثابااث فااي القااران والساانة المتااواترة

 صلمى هللا عليه وسلمم، وقد سجمع عليه المسلمون، رال الشيعة، وال يعتد بهم.

الُوا  سِّ تُم  إِّلسى الص السةِّ فساغ  نُوا إِّذسا قُم  ينس آمس ا ال ذِّ سما القران فقوله تعالى: }}يساسسيُّهس

ااُكم   ااُحوا بُِّرُؤوسِّ سس ام  افِّااقِّ وس رس يسُكم  إِّلسااى ال مس اادِّ سسي  {{  ُوُجااوهسُكم  وس ُجلسُكاام  إِّلسااى ال كسع بسااي نِّ سسر  وس

وهاي قاراءة سابعية، فتكاون « وسرجلِّكام»[ على قراءة الجر في قولاه: 6 المائدة: 

ااُكم {{ ألنهااا سقاارا إلااى األرجاال ماان  ااُحوا بُِّرُؤوسِّ سس ام  معطوفااة علااى قولااه: }}وس

الوجوه، والعطف علاى األقارا معاروف فاي لغاة العارا، والماراد باذلك المساح 

ن على سحد األوجه التي قيلث في قراءة الجارل ألن جمياع مان وصافوا على التفي

وضااوء النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم لاام يااذ روا سنااه  ااان يمسااح رجليااه باادون سن 

يكون عليهما رف، بل  ان يغسلهما، فتعين حملها على مساح التفاين،  ماا بينتاه 

توجه بهاا قاراءة  السنة، وبذلك يتم ثبوت المسح بالقران، وهو سحسن الوجوه التي

 ([.613الجر،  ما قال الصنعاني  

وسما السانة فقاد ثباث جاواز المساح علاى التفاين عان رساول هللا صالمى هللا 

عليه وسلمم قوالً وفعالً، حضراً وسفراً، وبلغث األحادي  في ذلك حد التواتر، فقد 

نقاال اباان المنااذر عاان الحساان البصااري سنااه قااال:  حاادثني ساابعون ماان سصااحاا 

([، وذ ر سبو القاسم 614 صلمى هللا عليه وسلمم سنه مسح على التفين(  رسول هللا

([، و اذا ذ ارهم ابان الملقان 615مان رواه فبلاغ ثماانين  « تذ رته»بن منده في 

([، ومن هالالء الرواةِّ العشرةُ المبشرون بالجنة، ونقال ابان 616وبل غهم ثمانين  

مسااح علااى التفااين ارااتالف سنااه المنااذر عاان اباان المبااارة سنااه قااال:  لاايف فااي ال

([، ونقل ابن قدامة عن اإلمام سحمد قوله:  ليف في قلبي من المسح 617جائز(  
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شيء، فيه سربعون حديثاً عن سصحاا رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم، ما رفعوا 

 ([.618إلى النبي، وما وقفوا(  

مي ويسار والمسح على التفين من الرر، الدالة على  مال الدين اإلسال

تشريعاته، وبُعدها عن الحرج، فإن اإلنسان يحتاج للمساح علاى التفاين، ال سايما 

 في فصل الشتاء، وفي البالد الباردة.

واعلام سن بعا  العلمااء قااد ذ ار موضاوع المساح علااى التفاين فاي  تااب 

العقيااادة »العقائاااد مثااال اإلماااام سباااي جعفااار الطحااااوي الحنفاااي رحماااه هللا فاااي 

لمسح على التفين من المساائل العملياة، ولايف مان المساائل ، مع سن ا«الطحاوية

 العلمية، وذلك ألمرين:

ـ بيان معتقد سهل السنة والجماعة، والرد علاى مان راالف فاي ذلاك مان  1

طوائف سهل البدعل  الشيعة والتوارج، فصار المسح شعاراً ألهل السانة، وعادم 

 ([.619المسح شعاراً لغيرهم من سهل البدع  

سن سحادياا  المسااح بلغااث حااد التااواتر الااذي ال ينكااره إال معانااد  ـ بيااان 2

 مكابر.

 }} ُجلسُكام  إِّلساى ال كسع بساي نِّ سسر  وهالالء المتالفون يحتجون بأن قوله تعاالى: }}وس

ن، على مباشرة الرجلين بالماء، قالوا: وسحادي  المساح منساورة باياة المائادة، 

ة سنة تسع، واية المائدة نزلث وهذا غير صحيحل ألن المسح ثابث في غزوة تبو

في غزوة المريسايع وهاي سانة ساث، فهاي قبال تباوة اتفاقااً، ولاو ُسالممس تاأرر اياة 

المائدة فال منافاة بينها وبين سحادي  المسح، فإن األمر بالغسل متوجه إلى مان ال 

 رف له، والررصة في المسح إنما هي لالبف التف، وهللا سعلم.
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 فينبيان حكم المسح على الخ

 

اعس النبِّايم صالمى  58/1 : ُ ن اُث مس ةِّ ب نِّ ُشع بسةس رضاي هللا عناه قساالس ـ عسنِّ الُمغيرس

 : ، فسقسااالس عس ُرفميااهِّ ي ااُث ألناازِّ وس سه  س، فسأ ااأ ضم ااا »هللا عليااه وساالمم، فستسوس ل تُُهمس ااا، فسااإِّنمي سسد رس ُهمس دسع 

تسي نِّ  رس .«طساهِّ لسي هِّ ا. ُمت فسق  عس مس لسي هِّ سحس عس  ، فسمس

 ليه من وجوه:الكالم ع

 الوجه األول: في تتريجه:

إذا سدرل رجليه »باا « الوضوء»هذا الحدي  سررجه البتاري في  تاا 

( من طريق ز ريا بن سباي زائادة، 79(  274(، ومسلم  206«  وهما طاهرتان

 عن عامر الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن سبيه رضي هللا عنه.

دلف، وسنااه لاام يااروه ماان حاادي  وقااد ذ اار الحااافح اباان حجاار سن ز ريااا ماا

( 1/255«  مسانده»([، وفاته سنه سررجه سبو عوانة في 620عامر إال بالعنعنة  

([ فازال 621من ثالثة طر  عن ز ريا، قال: ثنا عامر، فقاد صارح بالتحادي   

بذلك ما يتشى من تدليسه، ثام إن المشاهور عناد س ثار العلمااء سن رواياة المادلف 

عنااة حكمهااا الصااحة واالتصااال، وتحماال علااى ثبااوت فااي الصااحيحين بلفااح العن

السماع لد  الشيتين من جهة سرر ، إحساناً للعن بهما سو ألمور سرر  ذ رهاا 

 ([.622سهل العلم  

وذ ر الحافح سن الحدي  له طر   ثيرة عن المغيرة، ونقل عن البزار سنه 

  المساح ([، فهو من سشاهر سحاديا623ُرويس عن المغيرة من نحو ستين طريقاً  

 على التفين.

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قولااه:   نااث مااع النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم فتوضااأ( هكااذا فااي نسااخ 

 فتوضاااأ(، وعناااد البتااااري:  فاااي سااافر( مكاااان:  فتوضاااأ(، ومعناااى « البلاااوغ»

 فتوضااأ(: سرااذ فااي الوضااوء، ال سنااه اسااتكمله، باادليل ساايا  الحاادي ، والمااراد 

بوة في رجب سنة تسع من الهجرة، و اان ذلاك قبال صاالة بالسفر: سفر غزوة ت

 ([.624«  المغازي»الفجر،  ما ورد في 

قوله:  فأهويث( : سي: انحنيث ماداً يدي، يقال: سهو  بيده إلى  ذا ليأراذ، 

وسهويااث: قصاادت الهااواء ماان القيااام إلااى القعااود، وهااذا فااي الرباااعي، وسمااا فااي 

 إذا سقط.الثالثي: فهو  ـ بفتح الواو ـ يهوي: 

قوله:  ألنزع( بكسر الازاي، مان بااا ضارا يضارا، سي: سرلاع، وهاذا 

الصنيع من المغيرة رضي هللا عنه يحتمل سنه لم يكن قد علم بررصة المساح، سو 
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علمهااا وظاان سنااه صاالمى هللا عليااه وساالمم ساايفعل األفضاال علااى القااول بااأن الغساال 

 سفضل.

ر هماا، سو يعاود علاى قوله:  دعهماا( الضامير يعاود علاى التفاين، سي: ات

 القدمين، واألول سظهر.

قوله:  فإني سدرلتهما طاهرتين( الضمير في قوله:  سدرلتهماا( يعاود علاى 

دع التفين، فإني سدرلاث القادمين التفاين وهماا »القدمين، بدليل رواية سبي داود: 

([، و طاااهرتين( حااال ماان الهاااء فااي  سدرلتهمااا(، والجملااة 625«  طاهرتااان

له:  دعهما(، وجاء في رواية يحيى بن سعيد القطان عن ز رياا، عناد تعليلية لقو

([، وسيأتي ـ إن شااء هللا ـ الفار  626«  سدرلتهما وهما طاهرتان»سحمد بلفح: 

 بين اللفعين.

الوجه الثال : الحدي  دليل على جاواز المساح علاى التفاين فاي الوضاوء 

وفي الحضر لحادي  علاي  بدالً من غسل الرجلين، وذلك في السفر لهذا الحدي ،

 ([.627رضي هللا عنه اآلتي. ومثله حدي  حذيفة رضي هللا عنه  

وال فر  في جواز المسح سن يكون لحاجاة سم ال، فيجاوز للمارسة المالزماة 

 ([.628لبيتها، والمري  الذي ال يمشي، وقد نقل النووي اإلجماع على ذلك  

اا واللفااائف ونحااو ويقاااس علااى التفااين  اال مااا يسااتر الاارجلين ماان الشاار

 ذلك،  ما سيأتي إن شاء هللا.

الوجه الرابع: الحدي  دليال علاى سن المساح علاى التفاين لمان  اان البسااً 

لهما سفضل من رلعهما وغسل الرجلين، لقوله:  دعهما(، وألن المسح مان السانة 

الثابتة عن رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم وقد طعن فيها طوائف من سهل البدع، 

 ([.629كان إحياء ما طعن فيه المتالفون من السنة سفضل من إماتته  ف

ومن يتلع رفيه عند  ل وضوء فقد رالف السنة، ويتشاى سن يكاون فعلاه 

 هذا تشبهاً بالرافضة.

وسما ماع عادم اللابف فاألفضال الغسال، وال يلابف ليمساحل ألن الغسال هاو 

.  األفضل حينئذو

يكااون علااى مطلااق التااف، فمااا  الوجااه التااامف: الحاادي  دلياال سن المسااح

سمي رفاً جاز المسح عليه، ولو  ان فيه رار  سو شاق علاى الصاحيح مان قاولي 

سهاال العلاامل ألن الساانة وردت بالمسااح علااى التفااين مطلقاااً دون تقييااده بأوصاااف 

زائدة، وألن التفاف في العادة ال يتلو  ثير منها من فتاق سو رار ، ال سايما ماع 

مان الصاحابة رضاي هللا عانهم فقاراء ال يمكانهم تجدياد تقادم عهدها، و ان  ثيار 

ذلك، فما سطلقه الشرع لم يجز ألحاد تقيياده إال بادليل شارعي، والصاحابة رضاي 

هللا عنهم لم ينقل عن سحد منهم تقييد التاف بشايء مان القياود، بال سطلقاوا المساح 
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ز علااى التفاااف مااع علمهاام بأحوالهااا، فعلاام سنهاام  ااانوا قااد فهمااوا عاان نباايهم جااوا

 ([.630المسح على التفين مطلقاً  

فعلاى هاذا ال يصاح اعتباار شاروط ال سصال لهاا فاي الشارع، وتعاود علااى 

 مقصود الررصة باإلبطال.

فاااإني سدرلتهماااا وهماااا »الوجاااه الساااادس: اساااتدل بعااا  العلمااااء بقولاااه: 

على سن إ مال الطهارة شرط في صحة المسح علاى التفاين، وسناه ال « طاهرتان

، حاال مان «وهماا طاهرتاان»د طهارة الرجلين جميعاًل ألن قولاه: يلبسهما إال بع

 ل واحدة من الارجلين، فيصاير التقادير: سدرلاث  ال واحادة فاي حاال طهارتهاا، 

وذلك إنما يكون بإ مال الطهارة، وعلى هذا فلو غسل الرجل اليمنى وسدرلها، ثم 

باال سدراال اليساار  وسدرلهااا لاام يصااح المسااحل ألنااه لاام ياادرلهما وهمااا طاهرتااان، 

األولااااى قباااال طهااااارة الثانيااااة، وهااااذا قااااول مالااااك، والشااااافعي، وروايااااة عاااان 

([، وعند هالالء لو حصال ماا ذ ار وجاب علياه سن يتلاع اليمناى، ثام 631سحمد  

 يلبسها مرة سرر ، ليكون لبسها بعد  مال الطهارة.

والقول الثاني: سن من غسل إحد  رجليه ولبف التف، ثم غسال األرار  

طهارته  املاة، ويجاوز لاه المساح، وهاذا قاول الحنفياة، وبعا  ولبف التف سن 

([، قاالوا: ألناه إذا غسال وجهاه ويدياه 632الشافعية، ورواية عان اإلماام سحماد  

ومسح رسسه وغسل إحد  رجليه فقد طهرت رجله التي غسلها، فاإذا سدرلهاا فاي 

ف التف فقد سدرلها وهي طاهرة، ثم إذا غسال األرار  مان سااعته وسدرلهاا التا

ن  هذه صفته رجليه التف وهما طاهرتان.  فقد سدرلها وهي طاهرة، فقد سدرل مس

وقد ارتار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية، وقال:  إن هذا الصاواا باال 

 ([.634([،  ما ارتاره ابن القيم، وقال:  إنه سصح القولين(  633شك(  

األولااون، باال وقولااه:  فااإني سدرلتهمااا طاااهرتين( لاايف نصاااً فيمااا ذ ااره 

يحتمل سن المعنى ما ذ ر، ويحتمل سن المعنى سدرلث  ل واحدة طاهرة، لكان قاد 

ياليد القول األول حدي  سبي بكرة رضي هللا عنه عن النبي صلمى هللا عليه وسلمم: 

سنه رر، للمسافر ثالثة سيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر، فلبف رفياه 

ي إن شاااء هللا ـ، فقولااه:  إذا تطهاار فلاابف( يفيااد سنااه ال سن يمسااح عليهمااا ـ وساايأت

يلبف قبل غسل الرجال اليسار ل ألن مان فعال ذلاك لام يصاد  علياه سناه تطهار، 

وهذا هو األحوط في هذه المسألة سنه ال يلبف التفين إال بعد  مال الطهارة، لكان 

 ل.من سرذ بالقول الثاني لم نجزم ببطالن طهارته وصالته، لقيام االحتما

الوجه السابع: الحدي  دليل علاى شارط مان شاروط المساح علاى التفاين، 

وهااو سن يلبسااهما علااى طهااارة، وظاااهره سن المااراد الطهااارة بالماااءل ألنهااا هااي 

([، فلااو لبسااهما علااى طهااارة 635المااراد عنااد اإلطااال ، وهااذا قااول الجمهااور  
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الِّ بهاا، التيمم لم يمسح عليهما عند وجود المااءل ألن طهاارة التايمم ال ت ج  علاق للرم

 «.وهما طاهرتان»فال يتحقق قوله: 

الوجه الثامن: حسن رلاق النباي صالمى هللا علياه وسالمم وتعليماه حيا  مناع 

المغيرة من رلعهما وبيمن له السبب، وهو سنه سدرلهما طاهرتين، وفاي هاذا ثاال  

 فوائد  ما تقدم في حدي  الهرة:

علماث علاة الحكام اطمأناث، وإن ـ اطمئنان النفف واقتناعهاال ألنهاا إذا  1

  ان المالمن سيطمئن على  ل حال، لكن زيادة ذ ر علة الحكم  لها رير.

 ـ سمو الشريعة وسنه ال يوجد حكم إال وله علة وحكمة. 2

ـ شمول الحكم بشمول العلة، فكال ماا تحققاث فياه العلاة ثباث فياه الحكاُم  3

 المعلمُل بهذه العلة، وهللا تعالى سعلم.
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 سح على الخفينمحل الم

 

سساحس  59/2 : سسنم النبِّايم صالمى هللا علياه وسالمم مس اائِّيم ن اهُ إالم النمسس بسعساة عس لألر  ـ وس

. ع ف  هِّ ضس نسادِّ فِّي إس  فسلسهُ. وس سسس  ِّ وس لسى الُتفم  سسع 

افسُل  60/3 يِّ لسكاانس سسس 
س  : لساو   ساانس الادميُن بِّاالرم لِّايم رضاي هللا عناه قساالس ـ عسن  عس

لسى اُح  ال ُتفم سسو  سس ُسولس هللاِّ صالمى هللا علياه وسالمم يسم  سسي ُث رس قسد  رس ن  سسع السهُ، وس حِّ مِّ س  مس
بِّال 

. سسنو نسادو حس هُ سسبُو دساُودس بِّإس  جس رس . سسر  رِّ ُرفمي هِّ  عسلسى ظساهِّ

 الكالم عليهما من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجهما:

بااا « الطهاارة»( في  تاا 165سما حدي  المغيرة فقد سررجه سبو داود  

( ماان طريااق الوليااد باان 550(، واباان ماجااه  97، والترمااذي  « يفيااة المسااح»

مسلم، سربرنا ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن  اتب المغيرة، عن المغيرة 

 به...

وهذا إسناد فيه ضعف ـ  ما قال الحافح ـ وقد ذ اره لايعلم حالاه، فقاد سُعال 

 بعلتين قادحتين:

باين ثاور ورجااء، قاال سباو داود عقباه:  وبلغناي سناه لام األولى: االنقطااع 

يسمع ثاور هاذا الحادي  مان رجااء(، وقاال الادارقطني:  رواه ابان المباارة عان 

ثور، قال: ُحدمثُث عن رجاء بان حياوة، عان  اتاب المغيارة، عان النباي صالمى هللا 

 ([.636عليه وسلمم مرسالً ليف فيه المغيرة(  

لك سن  اتب المغيرة يرويه عن النباي صالمى هللا العلة الثانية: اإلرسال، وذ

عليه وسلمم ولم يدر ه،  ما تقدم في رواية ابن المبارة، وهذا ما رجحه البتاري 

وسبو حاتم وسبو زرعة الرازيان، قال الترمذي:  سألث محماداً عان هاذا الحادي ، 

واً مما فقال: ال يصح هذا... وذ ر  الم ابن المبارة.. وسألث سبا زرعة، فقال نح

([، وقال ابان سباي حااتم:  ساألث سباا زرعاة وسباي 637قال محمد بن إسماعيل(  

عن هذا الحدي  فقاال: هذا سشبه( يعني: طريق ابان المباارة الاذي فياه عادم ذ ار 

 ([.638المغيرة  

وفيااه علااة ثالثااة وهااي: جهالااة  اتااب المغياارة،  مااا فااي ساايا  سبااي داود 

يس فااي  ([639والترمااذي، ذ اار ذلااك اباان حاازم   لكنهااا علااة غياار قادحااة، فقااد ُساامم

اداً(، وهو ثقة مشهور احت  به الستة.  رواية ابن ماجه:  ورم
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ااع فسهُ سئمااة هااذا  وقصااار  القااول سن سااند الحاادي  ضااعيف، لمااا تقاادم، وضس

الشاااأن: البتااااري، وسحماااد، وسباااو داود، والترماااذي، وسباااو حااااتم، وسباااو زرعاااة، 

 والدارقطني، وغيرهم.

إلساناد، سماا الماتن فاإن األحاديا  الصاحيحة علاى رالفاه، هذا ما يتعلاق با

فإنها قد تضافرت على ذ ر المسح على ظاهر التف، ولايف علاى باطناه، ومماا 

 ياليد سن المسح على باطن التف لم يكن معروفاً:

( مان طرياق 162الحدي  الثااني: الاذي يلياه، وهاو ماا سررجاه سباو داود  

 بد رير، عن علي رضي هللا عنه.األعمش، عن سبي إسحا  السبيعي، عن ع

وقد تفرد به عن سصحاا الكتب الستة، وقاد حسان الحاافح إساناده هناا ماع 

([، وصااححه سحمااد 640وقااال:  إسااناده صااحيح(  « التلتااي،»سنااه سورده فااي 

([، وعباد ريار هاو ابان 642([، قال األلباني:  هذا هاو الصاواا(  641شا ر  

 «.الوضوء»ي، وتقدم له ذ ر في سول يزيد الهمداني، وثقه ابن معين والعجل

( سن 4/46«  العلال»وقد ارتلف في لفح هذا األثر، ورجح الدارقطني في 

الصاااحيح فياااه قاااول مااان قاااال:   ناااث سر  بااااطن التفاااين سحاااق بالمساااح مااان 

 ([.643سعالهما(  

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

الم، والمااراد قولااه:  لااو  ااان الاادين بااالرسي..( المااراد بالاادين: سحكااام اإلساا

بالرسي: ماا ياراه اإلنساان صاالحاً مان غيار نعار إلاى الشارع، والمعناى: لاو  اان 

مأرذ األحكام الشرعية بمجرد العقل لكان سسفل التاف سولاى بالمساح مان سعاالهل 

ألن األسفل يالقي األقذار والنجاسات، ولكان الواجاب تقاديم النقال الصاحيح علاى 

ي، وإال فإن العقل يدل على سن األولى مسح الرسي، ولعل هذا مراد به ظاهر الرس

األعلى فقطل ألن هذا المسح ال يراد به التنعيف، وإنما يراد به التعبد، وال يمسح 

 األسفلل ألن مسحه تلوي  له ولليد.

امِّ اإللهياة، فعلياه  كس والعقل الكامل تاابع للشارعل ألناه عااجز عان إدراة الحِّ

ياة، وهاذا هاو العقال الساليم مان مارض باالنقياد والتعبد المحا  بمقتضاى العبود

ل  من الكفرة والحكماء والمبتدعة وسهل  ل  من ضس الشبهة ومرض الشهوة، وما ضس

 األهواء إال بمتابعة العقل وترة موافقة النقل.

 

قولاااه:  وقاااد رسياااث رساااول هللا صااالمى هللا علياااه وسااالمم...( هاااذا  التعليااال 

فل التاف لايف سولاى بالمساحل ألناي لمحذوف يفهم من الكالم، والتقادير: لكان  سسا

 رسيث رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم مسح على سعلى التفين فقط.
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الوجااه الثالاا : حاادي  علااي رضااي هللا عنااه دلياال علااى محاال المسااح وسنااه 

 يكون على سعلى التف دون سسفله.

ض  بما هو سصح منه،  سما حدي  المغيرة فقد تقدم سنه حدي  ضعيف ُمعسارس

لقيم:  و ان صلمى هللا عليه وسلمم يمساح ظااهر التفاين، ولام يصاح عناه قال ابن ا

 ([.644مسح سسفلهما إال في حدي  منقطع، واألحادي  الصحيحة على رالفه(  

الوجه الراباع: سن مشاروعية مساح التاف ليساث مان العمال باالرسي وإنماا 

فياه علاى  هي توقيفية ال تعهر فيها مناسبة إال مجرد التتفيف والتيسير، فيتوقاف

 ما شرع، وقد شرع المسح على ظاهر التف دون سسفله.

الوجاه التااامف: لام ياارد فاي صاافة المسااح علاى التفااين وال فاي مقاادار مااا 

يُمسااح حاادي  يعتمااد عليااه، والعاااهر سنااه إذا فعاال المكلااف مااا يساامى مسااحاً علااى 

ر  اليد اليمناى مبلولاة بالمااء مفرجاة األ صاابع التف لغة سجزس، وصفة ذلك: سن يُمِّ

علااى الرجاال اليمنااى، واليساار   ااذلك، ويكااون المسااح ماارة واحاادة، وال يشاارع 

 تكراره، وهللا تعالى سعلم.
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 توقيت المسح وأنه مختص بالحدث األصغر

 

ُساوُل هللاِّ صالمى  61/4 :  ساانس رس انس ب نِّ عسسمالو رضي هللا عنه قسالس ف وس ـ عسن  صس

ُمُرنسا إِّذسا ُ نما سسف  
ان  هللا عليه وسلمم يسأ  ، إالم مِّ يسُهنم لسيساالِّ فسافسنسا ثسالسثسةس سسيماامو وس راً سسن  الس نسن زعس رِّ

اب ُن  اللمف ُح لسهُ، وس يم وس ذِّ مِّ التمر  ، وس هُ النمسسائِّيم جس رس . سسر  نسومو ، وس لو بسو  ن  غسائِّطو وس ن  مِّ لكِّ ، وس نسابسةو جس

اهُ. حس حم صس ةس وس ي مس  ُرزس

الِّابو رضا 62/5 عسن  عسليم ب نِّ سبي طس عسالس النبايُّ صالمى ـ وس : جس ي هللا عناه قساالس

احِّ  س  . يسع نِّاي: فِّاي المس ايمِّ لسي لسةً لِّلُمقِّ ماً وس يسو  ، وس ُمسسافِّرِّ
ل  يسُهنم لِّ لسيسالِّ هللا عليه وسلمم ثسالسثسةس سسيمامو وس

لِّم . هُ ُمس  جس رس . سسر   على ال ُتفمي نِّ

 الكالم عليهما من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

ان باان عسسمااال ـ بمهملتااين ُمثسق اال ـ الماارادي رضااي هللا عنااه، وهااو صاافو

صحابي مشهور، سكن الكوفاة، رو  عان النباي صالمى هللا علياه وسالمم سحاديا ، 

منها حديثه الطويل في المسح على التفين، وفضل طلاب العلام، والمحباة، وآرار 

ه وسلمم اثنتي وقثو تقبل فيه التوبة، وهو مشهور، وقد غزا مع النبي صلمى هللا علي

عشاارة غاازوة، رو  عنااه جماعااة، ماانهم الصااحابي الجلياال عبااد هللا باان مسااعود 

 ([.645رضي هللا عنه  

 الوجه الثاني: في تتريجهما:

باااا « الطهااارة»( سبااواا 96سمااا الحاادي  األول فقااد سررجااه الترمااذي  

( 196(، وابن رزيماة  1/83، والنسائي  «المسح على التفين للمسافر والمقيم»

من طريق عاصم بان سباي النجاود، عان زرم بان حبايش، عان صافوان بان عساال 

رضااي هللا عنااه بااه، قااال الترمااذي:  هااذا حاادي  حساان صااحيح... قااال محمااد باان 

إسااماعيل ـ يعنااي البتاااري ـ: سحساان شاايء فااي هااذا الباااا حاادي  صاافوان باان 

 ([.646عسال(  

 وماادار الحاادي  عنااد هااالالء علااى عاصاام باان سبااي النجااود، وفااي حفعااه

ضعف، وحديثه ال ينزل عن رتبة الحسن، وال يرقى إلى درجة الصحة، قال فاي 

 صاادو  لااه سوهااام، حجااة فااي القااراءة، وحديثااه فااي الصااحيحين «: التقريااب»

مقرون(، لكنه لم ينفرد باه فقاد تابعاه طلحاة بان مصارف، وحبياب بان سباي ثاباث 

ي الحادي  بمجمو عهاا، والماراد وغيرهما، وهذه المتابعات فيها مقاال، لكنهاا تقاوم

([ ألناه فاي األصال حادي  طويال 647تقوية سصل الحدي  ـ  ما قال الحاافح ـ  

مشتمل على فضل طلب العلم، وعلى سن المرء مع من سحب، والتوباة، والمساح، 

 وبع  هذه المتابعات ليف فيها ذ ر المسح.
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والعاهر سن تصاحيح الترماذي لاه إنماا هاو باالنعر إلاى طرقاه، فإناه قاال: 

ي هاااذا الحااادي  عااان صااافوان بااان عساااال سيضااااً مااان غيااار حااادي   وقاااد رو

 ([.648عاصم(  

« البلاوغ»والحدي  صححه باإلضافة إلى من تقدم: ابن رزيمة ـ  ماا فاي 

([، وابااااان 651([، والناااااووي  650([، والتطاااااابي  649ـااااا، وابااااان حباااااان  

([، قال ابن دقيق العيد:  إناه رواه عان عاصام س ثار مان ثالثاين مان 652حجر  

([، وقاد ساا  الترماذي الحادي  653مة، وهاو مشاهور مان حادي  عاصام(  األئ

 ([.654«  جامعه»من « الدعوات»بطوله في  تاا 

( 276«  الطهاارة»سما حدي  علي رضي هللا عناه فقاد سررجاه مسالم فاي 

من طريق شريح بن هاانئ، قاال: ستياث عائشاة سساألها عان المساح علاى التفاين، 

سله فإنه  ان يسافر مع رسول هللا صلمى هللا علياه فقالث: عليك بابن سبي طالب، ف

وسلممل فسألناه، فقال:... فذ ر الحدي ، دون قوله:  يعني في المسح على التفين( 

 فهي مدرجة، والعاهر سنها من  الم الحافح ابن حجر.

 الوجه الثال : في شرح سلفاظهما:

ألصااله، وهااو  قولااه:   ااان يأمرنااا( سي: يباايح لنااا، فاااألمر هنااا لإلباحااة، ال

الوجااوا، والصااارف لااه عاان الوجااوا هااو اإلجماااع علااى سن المسااح مباااح ال 

 واجب.

قوله:  إذا  نا سسف راً( بفاتح الساين وإساكان الفااء، وهاو اسام جماع لمساافر، 

سي: مسافرين، وليف جمعاً، إذ ليف فاي الجماوع ماا هاو علاى وزن  فسع ال( وهاو 

اافسر الرجاال سااف راً، ماان بااا اس ضاارباً فهااو سااافر، فااي األصاال مصاادر: سس اارس ا ضس

 والجمع سسف ر، مثل: را ب ورس  ب.

قوله:  إال من جناباة( سي: فننزعهاا ولاو قبال مارور ثالثاة سياام، والجناباة: 

إناازال المنااي، ساامي بااذلك ألن المنااي بسعُاادس عاان محلااه وانتقاال عنااه، والجنابااة فااي 

 األصل: البعد.

ألنااه تقاادم نفااي  قولااه:  ولكاان ماان غااائط وبااول ونااوم( لكاان: لالسااتدراةل

واستثناء، وهو قوله:   ان يأمرنا سن ال ننازع رفافناا ثالثاة سياام وليااليهن إال مان 

جنابة(، سي: ننزعها من جنابة، ثم قال:  ولكان مان غاائط..( فاساتدر ه باـ: لكانل 

ليعلم سن الررصة إنما جاءت في هذا النوع من األحدا  دون الجناباة، والمعناى: 

ئط وبااول ونااوم إال إذا ماارت الماادة المقاادرة، وفااي لفااح ولكاان ال ننزعهااا ماان غااا

للنسائي:   ان رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم يأمرنا إذا  ناا مساافرين سن نمساح 

([ل 655على رفافنا، وال ننزعها ثالثة سيام من غائط وبول ونوم إال من جنابة(  

غاااائط  سي: لكااان ننااازع مااان جناباااة، فاالساااتثناء منقطاااع، سو معناااى قولاااه:  مااان

 ([.656وبول...(ل سي: من  ل حد  إال من جنابة، فاالستثناء متصل  
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 قوله:  جعل( سي: شرع وقدر.

الوجااه الرابااع: دل الحااديثان علااى سن المسااح علااى التفااين مالقااث غياار 

مطلاق، وسن المسااافر يمساح ثالثااة سياام بلياااليهن، والمقايم يوماااً وليلاة، وهااذا قااول 

 لتابعين ومن بعدهم.جمهور سهل العلم من الصحابة وا

والتفريق بين المساافر والمقايم مراعااة لحاال السافر وماا فياه مان المشاقة، 

فاحتاااج المسااافر إلااى زيااادة الماادة بتااالف المقاايم، وهااذا ياادل علااى سن الشااريعة 

اإلساالمية مبنياة علااى التيساير ورفااع الحارج فااي سحكامهاا عامااة، وفاي العبااادات 

و الشرط الثاني من شاروط صاحة المساح راصة، وهذا ـ سعني توقيث المسح ـ ه

على التفين، وهو سن يكون المسح في الوقث المحدد شارعاً، وقاد مضاى الشارط 

 األول وهو سن يكون البساً لهما على طهارة،  ما في حدي  المغيرة.

الوجه التامف: دل حدي  صفوان بن عسال على سن المسح علاى التفاين 

الغائط، وسما الحد  األ بر  الجنابة فال رار بالحد  األصغر،  النوم والبول و

يمسح فيه، فإذا حصل لإلنسان جنابة وعليه التفاان وجاب علياه نزعهماا وغسال 

رجليه ولو  ان ذلاك فاي سثنااء مادة المساح، وهاذا هاو الشارط الثالا  مان شاروط 

صحة المسح على التفين، وهو سن يكون المساح عليهماا فاي الحاد  األصاغر ال 

يوجاب الغسال، وهاذا الشارط ماأروذ مان حادي  صافوان هاذا، في الجناباة سو ماا 

 وهذه الشروط الثالثة مأروذة من سحادي  الباا.

وبقي الشرط الراباع، وهاو سن يكاون التفاان وماا فاي معناهماا  االجوارا 

طاهرين، فإن  انث نجسة لم يمسح عليهما، لما ثبث سن الرساول صالمى هللا علياه 

 ربره جبريل بأن فيهما سذ .وسلمم رلع نعليه في الصالة لما س

الوجه السادس: ارتلف العلمااء فاي ابتاداء مادة المساح علاى سقاوال، سهمهاا 

 قوالن:

األول: سن مدة المسح تبدس من سول مرة يمسح، وليف من لبف التاف، وال 

من الحد  بعد اللبف، لقوله:  يمسح المقيم يوماً وليلة ويمسح المسافر ثالثة سيام( 

علااى ابتااداء ماادة المسااح ماان مباشاارة المسااح، وال يمكاان سن  فهااذا وغيااره  ااالن،

يصااد  عليااه سنااه ماسااح إال بفعاال المسااح، وهااـذا قااول األوزاعااي، وسبااي ثااور، 

([، قاال الناووي: 658([، وارتااره ابان المناذر  657ورواية عن اإلماام سحماد  

([، وقاد رو  عباد الارزا  عان سباي عثماان 659 وهو المتتار الراجح دلايالً(  

هاادي قااال: حضاارت سااعداً واباان عماار يتتصاامان إلااى عماار فااي المسااح علااى الن

 ([.660التفين، فقال عمر: يمسح عليها إلى مثل ساعته من يومه وليلته  

وعلى هذا فيمسح المقيم سربعاً وعشارين سااعة تبادس مان سول مارة يمساح، 

 والمسافر يمسح اثنتين وسبعين ساعة، فالعبرة بالزمن ال بعدد الصلوات.
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قول الثاني: سن المدة تبدس من الحد  بعد اللبف، فإذا سحد  بدست المدة، وال

وهاذا قااول سبااي حنيفااة، والشااافعي، وسحمااد، ومان يااذهب ماان المالكيااة إلااى تحديااد 

([، قااالوا: ألن المسااح عبااادة 661الماادة  ااابن عبااد الباار وبعاا  سهاال المدينااة  

لحاد  وقاث يجاوز لاه مالقتة، فاعتبر وقتها من وقث جواز فعلهاا، وألن ماا بعاد ا

 المسح فيه، فكان سول مدة المسح منه.

والقاول األول سرجااح،  ماا تقاادمل ألناه ماليااد باألحاديا  التااي قادرت الماادة 

بالمسح، فيجب سن يكون ابتداؤها من ابتداء المسح، وياليده فتو  عمر رضي هللا 

فلماا عنه  ما تقدم، وألن ما قبل المسح وبعد الحاد  مادة ال تصاح الصاالة فيهاا، 

مسح صحث الصالة، فينبغي سن يبدس حساا المدة من وقاث جاواز الصاالة، وهللا 

 تعالى سعلم.
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 جواز المسح على العمامة

 

ُساوُل هللاِّ صالمى هللا علياه  63/6 : بسعسا س رس بساانس رضاي هللا عناه قساالس ـ عسان  ثسو 

ااائِّبِّل يسع   لسااى ال عسصس ااُحوا عس سس ُهم  سسن  يسم  رس سمس يمةً، فسااأ اارِّ ينل وساالمم سس ااارِّ التمسس ااائمس، وس نِّااي: العسمس

ُم. صسححهُ الحا ِّ سسبُو دساُودس، وس دُ، وس مس اهُ سسح  وس . رس فسافس  يسع نِّي: ال تِّ

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

اادُد، ماان سهاال السااراة ـ موضااع بااين مكااة  وهااو سبااو عبااد هللا ثوبااان باان بُج 

، فاشتراه رسول هللا صلمى هللا علياه وسالمم واليمن ـ صحابي مشهور، سصابه سسب ي  

وسعتقه، ولام يازل مالزمااً للرساول صالمى هللا علياه وسالمم حضاراً وسافراً إلاى سن 

توفي رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم، ورو  عنه سحادي ، ثم تحول إلاى الشاام، 

فنزل الرملة، ثم انتقال إلاى حما،، وبقاي بهاا إلاى سن ماات سانة سرباع ورمساين 

 ([.662ي هللا عنه  رض

 الوجه الثاني: في تتريجه:

(، والحااا م 146(، وسبااو داود  66ـ  37/65هااذا الحاادي  سررجااه سحمااد  

(، من طريق يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن 1/169 

ثوبان قال:  بعا  رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم سارية، فأصاابهم البارد، فلماا 

ول هللا صالمى هللا علياه وسالمم سمارهم سن يمساحوا علاى العصاائب قدموا علاى رسا

والتسارين(، هذا لفح سبي داود، وفيه ذ ر البرد، و ذا عند سحمد والحاا م، وعناد 

سحمااد:  فلمااا قاادموا علااى النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم شااكوا إليااه مااا سصااابهم ماان 

 البرد(.

، ووافقااه والحاادي  صااححه الحااا م وقااال:  صااحيح علااى شاارط مساالم(

الذهبي، وتعقبه الزيلعاي فقاال:  وفياه نعار، فإناه مان رواياة ثاور بان يزياد، عان 

راشد بن سعد، به، وثور لم يرو له مسلم، بل انفرد به البتاري، وراشد بان ساعد 

 ([.663لم يحت  به الشيتان..(  

([، وقاد نقال 664وسُعل الحدي  باالنقطاع،  ماا ذ ار الحاافح ابان حجار  

مد سنه قال:  ال ينبغي سن يكون راشاد سامع مان ثوباانل ألناه ماات التالل عن سح

قديماً(، و ذا قال سبو حااتم، والحرباي، وتعقابهم الزيلعاي فقاال:  وفاي هاذا القاول 

نعاار، فااإنهم قااالوا: إن راشااداً شااهد مااع معاويااة صاافين،  مااا ذ اار البتاااري فااي 

د سانة ، وثوبان مات سانة سرباع ورمساين، وماات راشا«الجهاد»في « صحيحه»

ً ـ فاااي  بأناااه سااامع مااان « تاريتاااه»ثماااان ومائة(.اهاااـ. وجااازم البتااااري ـ سيضاااا

 ([.665ثوبان  
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ونقل الحافح توثيقه عن ابن معين وسبي حاتم والعجلاي ويعقاوا بان شايبة 

 ([.666والنسائي، وقال سحمد:  ال بأس به(، وضعفه ابن حزم  

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

من الجيش من رمسة إلى ثالثمائاة، وقيال: إلاى قوله:  سرية( هي القطعة 

سربعمائة، سميث بذلك ألن الغالب عليها سن تسير بالليال وتتتفاي بالنهاار، وقيال: 

 ألنها تكون من رالصة الجيش وريارهم، والسري: هو الشيء النفيف.

قوله:  فاأمرهم( سي: سذن لهام فاي ذلاك بعاد سن شاكوا إلياه ماا سصاابهم مان 

 ي رواية سحمد.البرد،  ما تقدم ف

قولااه:  علااى العصااائب( فساارت فااي الحاادي  بالعمااائم، والعاااهر سن هااذا 

التفساير مان  االم الحاافح، فاإني لام سجاده مادرجاً فاي المصاادر الماذ ورة، وهاي 

([، 667جمع عصابة، وهي العماماة، وباذلك فسارها إماام سهال اللغاة سباو عبياد  

رسساك مان عماماة سو سميث بذلك ألن الارسس يعصاب بهاا، فكال ماا عصابث باه 

 منديل سو نحو ذلك فهو عصابة.

قولااه:  والتسااارين( فساارت فااي الحاادي  بالتفاااف، وفيهااا مااا تقاادم، وقااد 

([ وال واحد لها من لفعهاا، علاى ماا قالاه ثعلاب، 668فسرها بالتفاف سبو عبيد  

ان، مثاال: تِّمثااال وتماثياال، سو تِّسااتين بكساار  ااتس وقااال المباارد وغيااره:  واحاادها تِّس 

ويقال: سصُل ذلك  لُّ ما يستن القدم مان راف وجاورا ونحوهماا(، فعلاى  التاء،

 وغيرهما.« اللسان»و« القاموس»هذا ال تتت، بالتفاف، وهو الذي يستفاد من 

وبهاذا يتبااين سن ماا يلاابف فاي الرجاال لاه عاادة سساماء، ويمكاان تقسايمه إلااى 

 ثالثة سنواع:

 ـ التفاف. 1

  المو  والجرمو .ـ ما يقوم مقامها من جوارا ونحوها،  2

 ـ اللفائف. 3

([، 669وقد نقال األزهاري عان الليا  سناه قاال: الجاورا: لفافاة الرجال  

([، ولم يذ روا مما  انوا يصنعونه، وهاو 670«  القاموس»ومثله ذ ر صاحب 

المسمى بالشراا في وقتنا هذا، والجرمو  وهو المو : رف يلبف فو  التاف، 

 ال سيما في البالد الباردة.

ا اللفائف فدرولها تحث لفح التسارين واضح جاداً، فتأراذ حكام المساح وسم

([ل ألن اللفاائف ال يكااد 671على التفين، وهو ارتيار شيخ اإلسالم ابان تيمياة  

يساااتعملها إال مااان احتااااج سو اضاااطر إليهاااا، فكياااف يمناااع مااان اشاااتدت حاجتاااه، 

 ويرر، لمن هو سقل منه؟.
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المسح على التفين وعلاى العماماة الوجه الرابع: الحدي  دليل على جواز 

 في السفر، ويقاس عليه الحضرل ألن الررصة عامة.

وجواز المسح على العمامة فقط دون مسح جزء من الرسس هو سحد قاولي 

سهااال العلااام، وهاااو قاااول اإلماااام سحماااد، واألوزاعاااي، وإساااحا ، وسباااي ثاااور، 

جاواز المساح ([، ودليلهم هذا الحدي  وما شابهه مما يدل على 672والعاهرية  

على العمامة، قال ابن القيم:  المسح على العمامة سانة عان رساول هللا صالمى هللا 

علياااااه وسااااالمم ماضاااااية مشاااااهورة عناااااد ذوي القناعاااااة مااااان سهااااال العلااااام فاااااي 

([، وقال الشو اني:  والحاصل سنه قد ثبث المسح علاى الارسس 673األمصار(  

اُر فقط، وعلى العمامة فقط، وعلاى الارسس والعماماة، وال كال صاحيح ثاباث، فسقسص 

 ([.674اإلجزاء على بع  ما ورد لغير موجب ليف من دسا المنصفين(  

حدي  المغيرة رضي هللا عنه سن رسول هللا « الوضوء»وقد تقدم في باا 

صلمى هللا عليه وسلمم مسح بناصيته وعلى العمامة، ويكون حدي  ثوباان هاذا فاي 

فاإذا  اناث العماماة قاد غطاث الارسس  المسح على العمامة فقط،  ما هاو ظااهره،

 له  فى المسح عليها، وإن انكشف شيء مان الارسس  الناصاية فااألولى وجاوا 

 مسحه مع العمامة لفعله صلمى هللا عليه وسلمم.

واشترط الحنابلة سن تكاون علاى صافة عماائم المسالمين، باأن يكاون تحاث 

باة سو لام يكان لهاا، الحنك منها شيءل ألن هذه عمائم العارا، ساواء  اان لهاا ذؤا

 و ذلك يجوز المسح عليها إذا  انث ذات ذؤابة.

سما العمامة الصماء ـ وهي التي تدور على الرسس، وال تكون محنكة، وال 

ذات ذؤابااة، وهااي تشاابه عمااائم سهاال الذمااة ـ فااال يجااوز المسااح عليهااا علااى سحااد 

 ([.675ا  القولين عند الحنابلةل ألنها  القالنف سي: الطواقي، فال يشق نزعه

وعارض في هذا شيخ اإلسالم ابن تيمياة، وبايمن سن التحنياك لايف شارطاً، 

وسن السلف إنما  انوا يحنكون عمائمهمل ألنهام  اانوا ير باون التيال ويجاهادون 

 ([.676في سبيل هللا، ومنهم من يربطها بكالليب سو بعصابة  

مطلقااً واألظهر سن ذلك ليف بشرط، فإن لفح العمامة جاء فاي النصاور 

غير مقيد بوصف، والتحنيك ليف من صفات العماماة، حتاى يقاال: ال حاجاة إلاى 

ذ ااره، فمتااى ثبتااث العمامااة جاااز المسااح عليهااا، وألن الحكمااة ماان المسااح علااى 

العمامااة ال تتعااين فااي مشااقة نزعهااا، باال قااد يكااون روعااي انتقاااض س وارهااا لااو 

سو ماارض لااو  حر هااا لمسااح رسسااه، وقااد تكااون الحكمااة رشااية الضاارر ماان باارد

نزعها، وال سيما في الابالد البااردة، لكان االحتيااط مطلاوا، فاإذا  اناث العماماة 

الصماء ال ضرر في نزعها فاألولى عدم المسح عليهاا لساهولة رلعهاا، ولشابهها 

 بالقالنف، واألصل في األحكام سنها معللة.
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الوجه التامف: ظاهر الحدي  سناه ال توقياث فاي المساح علاى التفاين وال 

 في المسح على العمامة.

سما المسح على التفين فقد تقدم سنه مالقث، فيحمل هاذا الحادي  علاى سدلاة 

 التوقيث، وسيأتي الكالم على ذلك في الحدي  الذي بعد هذا.

 وسما المسح على العمامة ففيه قوالن:

([، قياسااً علاى 677األول: سن المسح عليها مالقث، وهو مذهب الحنابلة  

إذا  ان التفان يالقث فيهما وهما في الغالب سشق نزعاً من العمامة، التفينل ألنه 

 فما  ان سسهل فهو سولى بالتقييد.

الثاني: سن المسح على العمامة غيار مالقاث، وهاذا قيااس ماذهب المالكياةل 

ألنهم ال يقولون بالتوقيث في المسح على التفين ـ  ما سيأتي ـ وهاو ارتياار ابان 

([ ألناه لام يارد عان النباي صالمى هللا 679الشاو اني  ([، وإليه يميال 678حزم  

عليااه وساالمم توقيااث المسااح عليهااا، فقااد مسااح علااى العمامااة ومسااح علااى التفااين، 

ق ثس للتفين، ولم يالقث للعمامة، فمان جعال حكمهماا واحاداً فقاد قاال ماا لام يقلاه  فسوس

 الرسول صلمى هللا عليه وسلمم.

يااس علاى التفاين ففياه نعارل ألن وهذا القول قويل لقاوة مأراذه، وسماا الق

طهارة العضو التي هي عليه المسُح، وطهارة الرجلين الغسل، والمسح سرف من 

الغساال، فااال يقاااس سحاادهما علااى اآلراار، لكاان قااد يقااال: إن وجااه التشااابه بينهمااا 

 ونهما ممسوحين، وسن المسح عليهما من قبيل الررصة، فيكون القول بالتوقياث 

الم العماماة بعاد  ال ثالثاة سياام للمساافر فيه قوة، ال سيما سن ه سحاوط، ولايف فاي حس

ويوم وليلة للمقيم  بير مشقة، ومن المعلوم سن اإلنسان يضاع العماماة عان رسساه 

إذا نام، ويلبسها إذا استيقح في حالة احتياجاه إليهاا، وذلاك  ال ياوم غالبااً، وربماا 

 لم. ان س ثر من مرة، فالقول بالتوقيث فيه وجاهة، وهللا سع

وسما صفة المسح على العمامة فلم تارد فاي النصاور الشارعية، بال جااء 

مسااحها مطلقاااً عاان التحديااد، فااإذا مسااح س ثرهااا  فااى، وإن  انااث الناصااية باديااة 

 مسحها مع العمامة، وهللا تعالى سعلم.
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 ما جاء غير صريح في مسح الخفين من غير توقيت

 

اان سسناف  64/7 عس قُوفااً وس و  اارس مس لساابِّفس ـ عسان  ُعمس ادُ م  وس س سسحس ااأ ضم فُوعااً:  إذسا تسوس ر  مس

هُ  جس رس (. سسر  نسابسةو ن  جس ا إن  شاءس إال مِّ لسع ُهمس الس يست  ا، وس مس لم فِّيهِّ ل يُصس ا، وس مس لسي هِّ سسح  عس ُرفمي هِّ فسل يسم 

هُ. حس صح  الحا ُم وس ، وس نِّيم قُط   الدمارس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

  قااد روي موقوفاااً علااى عمار رضااي هللا عنااه، ومرفوعاااً عاان هاذا الحاادي

سنف رضاي هللا عناه، والموقاوف عناد المحادثين: ماا سضايف إلاى الصاحابي ولام 

 يثبث له حكم الرفع، والمرفوع: ما سضيف إلى النبي صلمى هللا عليه وسلمم.

فـقاااـد جاااـاء هاااذا الحااادي  مرفوعااااً عااان سناااف رضاااي هللا عناااه، سررجاااه 

( مااان طرياااق عباااد الغفاااار بااان داود 1/181(، والحاااا م  1/203الااادارقطني  

الحراني، ثنا حماد بن سلمة، عن عبيد هللا بن سبي بكر، وثابث، عن سناف رضاي 

هللا عنه، به، وقال الحا م:  إسناد صحيح على شرط مسالم، ورواتاه عان ارارهم 

 ثقات(.

 وسررجه الدارقطني من طريق سسد بن موسى، ثنا حماد بن سلمة به، قاال

ابااان عباااد الهاااادي:  إساااناده قاااوي، وسساااد بااان موساااى صااادو ، وثقاااه النساااائي 

بشايء، بال قاال:  وهاذا « التحقياق»([، ولم يعلمه ابن الجوزي في 680وغيره(  

([ بأناه تفارد باه سساد 682([، وسعله ابان حازم  681محمول على مدة الثال (  

 بن موسى، عن حماد، وسسد منكر الحدي ، ال يحت  به.

ابن دقيق العيد والحافح ابن حجر، ألن سساد بان موساى لام يتفارد  ورد  هذا

، وألن سساااداً  باااه، فقاااد سررجاااه الحاااا م والااادارقطني عااان عباااد الغفاااار  ماااا مااارم

 ([.683ثقة  

قااال اباان دقيااق العيااد:  ولعاال اباان حاازم وقااف علااى قااول اباان يااونف فااي 

ساب  سسد بان موساى حاد  بأحاديا  منكارة، و اان ثقاة، وسح«: تاريخ الغرباء»

([، فإن  ان سرذ  المه مان هاذا فلايف بجيادل ألن مان 684اآلفة من غيره(.اهـ  

يقال فياه: منكار الحادي ، لايف  مان يقاال فياه: رو  سحاديا  منكارةل ألن منكار 

ف  في الرجل يساتحق باه التارة لحديثاه، والعباارة األرار  تقتضاي  ص  الحدي  وس

محماد بان إباراهيم »نبال فاي سنه وقاع لاه فاي حاينو ال دائمااً، وقاد قاال سحماد بان ح

 يروي سحادي  منكرة(، وقد اتفق عليه البتاري ومسلم، وإليه المرجاع «: التيمي

 فاي «: زياد بان سباي سُنيساة»و ذلك قاال فاي « إنما األعمال بالنيات»في حدي : 

بع  حديثه نكارة(، وهو ممن احت  به البتاري ومسلم، وهما العمادة فاي ذلاك، 
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ثقاااااة و ياااااف يكاااااون ثقاااااة، وهاااااو ال يحااااات   وقاااااد حكااااام ابااااان ياااااونف بأناااااه

 ([.685بحديثه؟(.اهـ  

( ماان طريااق سسااد باان 1/203وسمااا الموقااوف فقااد سررجااه الاادارقطني  

موسى، نا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن ُزييد بن الصلث، قال: سمعث 

 عمر رضي هللا عنه يقول... فذ ره، وهذا إسناد قوي.

ثقة، سررج له الستة، وُزييد بن الصالث محمد بن زياد هو القرشي المدني 

ذ ر سبو حاتم سنه رو  عن عمر وقد سدر ه، ونقل عن يحيى بان معاين سناه قاال: 

( بلفح  وليصلمِّ فيهما 2/91([، لكن رواه ابن حزم  686 ُزييد بن الصلث ثقة(  

ما لم يتلعهما( ثم سعل ه برواية عبد الارحمن بان مهادي عان حمااد بلفاح  فليمساح 

إن شاء وال يتلعهما..(، وما ذ اره ابان حازم مان تارجيح الموقاوف علاى  عليهما

 عمر رضي هللا عنه وتفرد سسد بن موسى له حح من النعر ألمرين:

األول: سن سصحاا حماد بن سلمة الكبار لم يرووا هذا الحادي  عناه، وقاد 

 قال الحا م:  إن هذا الحدي  ليف عند سهل البصرة عن حماد(.

الارحمن بان مهادي ـ وهاو اإلماام الحاافح ـ وافاق سساد بان الثاني: سن عبد 

 موسى على وقفه على عمر رضي هللا عنه.

وورد عن عقبة بان عاامر رضاي هللا عناه سناه وفاد علاى عمار رضاي هللا 

عنه بفتح دمشق، قال:  وعلي  ُرف ان، قال لي عمار:  ام لاك ياا عقباة ماذ لام تنازع 

ام، فقاااال: سحسااانث وسصااابث رفياااك؟ فاااذ رت لاااه مااان الجمعاااة مناااذ ثمانياااة سيااا

 ([.687السنة(  

وسيأتي  الم البيهقي في التوفيق بين ما ورد عن عمر رضي هللا عنه من 

التوقيث وعدمه، وهو يدل على صحة هذا األثار، فإناه لاو  اان ضاعيفاً الساتغنينا 

 بذلك عن التوفيق بينه وبين سحادي  التوقيث.

التفين على طهاارة، لقولاه: الوجه الثاني: الحدي  دليل على اشتراط لبف 

، وقاد تقادم ذلاك فاي الكاالم علاى حادي  المغيارة عناد قولاه: « إذا توضأ سحاد م»

، لكن سفاد هذا الحدي  سن المراد بالطهارة في « دعهما فإني سدرلتهما طاهرتين»

حاادي  المغياارة ومااا فااي معناااه: الطهااارة الكاملااة ماان الحااد  األصااغر، وهااي 

:  هذا هو األصل المجتمع عليه، قاال: ال يمساح علاى الوضوء، قال ابن عبد البر

 ([.688التفين إال من سدرل رجليه فيهما طاهرتين(  

الوجه الثال : الحدي  دليل على سنه يمسح على التفين بال توقيث، لقولاه: 

ا علياه الادارقطني فاي « وال يتلعهما إن شاء إال مان جناباة» « ساننه»، وقاد باوم

 ([.689على التفين من غير توقيث(   بقوله:  باا ما في المسح
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وهااذا ماان سدلااة القااائلين بااأن المسااح علااى التفااين غياار مالقااث، وسن البااف 

بس هذا القاول إلاى مالاك  التفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما سو تصبه جنابة، ونُسِّ

([، قال ابن عبد البر:  وروي مثل 690وسصحابه، واللي  بن سعد واألوزاعي  

تطاااا وعقبااة باان عااامر، وعبااد هللا باان عماار، والحساان ذلااك عاان عماار باان ال

 البصري(، ثم سا  ما روي عنهم في ذلك.

مارة سنه سأل رسول هللا صلمى هللا عليه وسالمم  ومن سدلتهم حدي  سُبيم بن عِّ

ً »، قال: يوماً؟ قاال: « نعم»فقال:  يا رسول هللا، سمسح على التفين؟ قال:  « يوماا

(، « نعاام، ومااا شاائث»، قااال: وثالثااة؟ قااال:  «ويااومين»، قااال: ويااومين؟ قااال: 

 وسيأتي الكالم عليه، وسنه حدي  ضعيف.

ولهااااام تعليااااال: وهاااااو سن هاااااذه طهاااااارة فلااااام تتوقاااااث بااااازمن  غسااااال 

([، وذ ر ابن رشد سن التوقيث غير مالثر في نق  الطهارةل ألن 691الرجلين  

الناااواق  هاااي األحااادا ، فيعتبااارون هاااذا القيااااس معارضااااً لمثااال حااادي  علاااي 

صفوان وغيرهما  ما ذ ر ابن رشد، لكنه تعليال ال يقاف فاي مقابلاة النصاور و

 ([.692الصحيحة الصريحة  

والقااول بالتوقيااث هااو مااذهب الجمهااور، وماانهم األئمااة الثالثااة: سبااو حنيفااة 

والشافعي وسحمد، وارتاره ابن عبد البر من المالكية ـ وتقدمث سدلتهم ـ وقاد ذ ار 

ترت عن رسول هللا صلمى هللا عليه وسالمم بالتوقياث الطحاوي سن األحادي  قد توا

 ([.693في المسح على التفين  للمسافر ثالثة سيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة(  

قااال اباان عبااد الباار:  وس ثاار التااابعين والفقهاااء علااى ذلااك، وهااو االحتياااط 

ث عنديل ألن المساح ثباث باالتواتر، واتفاق علياه سهال السانة والجماعاة، واطمأنا

النفف إلى اتفاقهم، فلما قال س ثرهم: إناه ال يجاوز المساح للمقايم س ثار مان رماف 

صلوات، يوم وليلة، وال يجوز للمسافر س ثر من رمف عشرة صاالة، ثالثاة سياام 

ااُل، حتااى  ولياليهااا، فالواجااب علااى العااالم سن يااالدي صااالته بيقااين، واليقااين الغسس 

للمساااافر، وال فاااو  الياااوم  يُجمعاااوا علاااى المساااح، ولااام يجمعاااوا فاااو  الاااثال 

 ([.694للمقيم...(  

 وسما حدي  سنف المذ ور فقد سجيب عنه بجوابين:

 األول: سنه حدي  مطلق، يحمل على سحادي  التقييد.

الثاني: سن يكون قوله:  إن شاء(، إشارة إلى سن المسح لايف بواجاب دفعااً 

ذلاااك لماااا يفياااده ظااااهره مااان الوجاااوا، وظااااهر النهاااي مااان التحاااريم، ذ ااار 

 ([، فيجوز له سن يتلع ويغسل ولو في سثناء مدة المسح.695الصنعاني  

وسما ما ورد عن عمر رضي هللا عنه من عدم التوقياث، فقاد ورد عناه ماا 

يدل على القول بالتوقيث، فقد تقدم ما سررجه عبد الرزا  بسنده عان سباي عثماان 
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لمسااح علااى النهاادي قااال:  حضاارت سااعداً واباان عماار يتتصاامان إلااى عماار فااي ا

التفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلاى مثال سااعته مان يوماه وليلتاه(، فهاذا دليال 

 بسيمن  على سن عمر رضي هللا عنه يقول بالتوقيث.

ورو  حماد، عن إبراهيم، عن األساود، عان نباتاة، عان عمار رضاي هللا 

 ([.696عنه، قال: للمسافر ثالثة سيام، وللمقيم يوم وليلة  

قااي عاان هااذا التعااارض بقولااه:  وقااد روينااا عاان عماار باان وقااد سجاااا البيه

التطاا رضي هللا عنه التوقيث، فإما سن يكون رجع إلياه حاين جااءه الثباث عان 

النبي صلمى هللا عليه وسالمم فاي التوقياث، وإماا سن يكاون قولاه الاذي يوافاق السانة 

 ([.697المشهورة سولى(  

سن ماا ورد عان عمار  ([، على698وقد نقل النووي هذا القول وارتضاه  

رضااي هللا عنااه فااي قصااة عقبااة باان عااامر رضااي هللا عنااه يمكاان سن يحماال علااى 

الضرورة، وتسعسذُّرِّ رلع التفين بسبب فوات الرفقاة سو غياره، وهاذا ماا ذهاب إلياه 

شيخ اإلسالم ابن تيمية حي  يقول:  إن مسح التف مالقث عناد الجمهاور... لكان 

مثال: سن يكاون هنااة بارد شاديد متاى  لو  ان في رلعه بعد مضاي الوقاث ضارر

رلع رفه تضارر،  ماا يوجاد فاي سرض الثلاوج وغيرهاا، سو  اان فاي رفقاة متاى 

رلع وغسل لم ينتعروه، فينقطع عنهم، فال يعرف الطريق سو يتاف إذا فعل ذلك 

من عدو سو سبع، سو  ان إذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك، فهنا قيل: إنه يتيمم، 

عليهمااا للضاارورة، وهااذا سقااو ل ألن لبسااهما هنااا صااار  لاابف وقياال: إنااه يمسااح 

الجبياارة ماان بعاا  الوجااوه، فأحادياا  التوقيااث فيهااا األماار بالمسااح يوماااً وليلااة، 

وثالثة سيام ولياليهن، وليف فيه النهي عن الزيادة إال بطرياق المفهاوم، والمفهاوم 

األحادياا ، ال عماوم لااه، فااإذا  اان يتلااع بعااد الوقاث عنااد إمكااان ذلاك عماال بهااذه 

 ([.699وعلى هذا يحمل حدي  عقبة بن عامر... وهو حدي  صحيح(  

وقد عمل به شيخ اإلسالم في بع  سسفاره، فقال:  لما ذهبث على البرياد 

وجدم بنا السير، وقد انقضث مدة المسح، فلام يمكان النازع والوضاوء إال بانقطااع 

لاى ظناي عادم عن الرفقاة، سو حبساهم علاى وجاه يتضاررون باالوقوف، فغلاب ع

ل اُث حادي  عمار وقولاه لعقباة بان  التوقيث عند الحاجة،  ما قلنا في الجبيارة، ونسزم

عاامر:  سصاابث الساانة( علااى هاذا، توفيقاااً بااين اآلثااار، ثام رسيتااه مصاارحاً بااه فااي 

مغازي ابن عائذ: سنه  ان قاد ذهاب علاى البرياد  ماا ذهباث لماا فتحاث دمشاق... 

 ([.700وهي مسألة نافعة جداً(  فحمدت هللا على الموافقة... قال: 

فالصاااواا فاااي هاااذه المساااألة التوقياااثل ألن سحاديااا  التوقياااث صاااحيحة 

متواترة ليف لها معارض، وسما ما جااء مطلقااً عان التوقياث فهاو مقياد بهاا علاى 

القاعدة األصولية سن المطلق يحمل على المقيد، جمعاً باين األدلاة، ويمكان العمال 
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ره شيخ اإلسالم ابن تيمية، لئال يلزم مان األراذ باه به في حدود ضيقة على ما ذ 

 ترة العمل بأحادي  التوقيث، وهللا سعلم.
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 اشتراط لبس الخف على طهارة

 

ِّ صلمى هللا عليه وسلمم: سسنمهُ  65/7 ةس رضي هللا عنه، عسنِّ النمبِّيم ـ عسن  سبِّي بسكرس

 ، يسُهنم لسيسالِّ ل ُمسسافِّرِّ ثسالسثسةس سسيمام  و وس رم،س لِّ : رس لسي لسةً، إذسا تسطسهمرس فسلسابِّفس ُرفمي اهِّ ماً وس لِّلُمقِّيمِّ يسو  وس

ةس. ي مس صححهُ اب ُن ُرزس نِّي، وس قُط  هُ الدمارس جس رس ا. سسر  مس لسي هِّ سسحس عس  سسن  يسم 

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

مشاهور وهو سبو بكرة نُفيع بن الحار  الثقفي، ويقال: نفياع بان مساروح، 

بكنيتاااه،  اااان قاااد تااادلى إلاااى النباااي صااالمى هللا علياااه وسااالمم مااان حصااان الطاااائف 

([ فاشااتهر بااأبي بكاارة، و ااان رقيقاااً، فأعتقااه النبااي صاالمى هللا عليااه 701ببكاارة  

وسلمم، فكان يقول: سنا مولى رسول هللا صالمى هللا علياه وسالمم، و اان مان فضاالء 

شاهرة، رو  عان النباي صالمى هللا  الصحابة رضي هللا عنهم، وسنجاب سوالداً لهام

عليااه وساالمم عاادة سحادياا ، ورو  عنااه سوالده، قااال اباان عبااد الباار:  و ااان مثاال 

االِّ ماان العبااادة(   ([، مااات ساانة تسااع وسربعااين، وقياال: ساانة إحااد  سو 702الن ص 

 ([.703اثنتين ورمسين، رضي هللا عنه  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

(، وسررجاه ابان ماجاه 192ن رزيماة  (، وابا1/194سررجه الدارقطني  

لساد، عان 556  ت  ( وغيرهم، من طريق عبد الوهاا الثقفي، حدثني المهاجر سبو مس

 عبد الرحمن بن سبي بكرة، عن سبيه.

وهاااذا اإلساااناد فياااه ضاااعف، فاااإن المهااااجر ماااتكلم فياااه، قاااال ابااان معاااين: 

باذاة،  صالح(، وقال الساجي:  صادو (، وقاال سباو حااتم:  لايمن الحادي ، لايف 

([، ولكاان للحاادي  شااواهد يرتقااي بهااا إلااى 704ولاايف بااالمتقن، يكتااب حديثااه(  

 درجة الحسن.

([، 705ونقل الترمذي عن البتاري سنه قاال:  حادي  سباي بكارة حسان(  

 ([.706وحسنه األلباني  

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

اا،( الررصااة: التسااهيل فااي األمااور والتيسااير، يقااال: رراا،  قولااه:  ررم

 الشرع لنا في  ذا ترريصاً وسرر، إرراصاً: إذا يسره وسهله..

والررصاااة: هاااي الحكااام الاااذي ثباااث علاااى راااالف الااادليل لعاااذر، سي: إن 

الررصة هي األمر الذي ُسهملس على المكلف لعذر اقتضى التتفيف والتيسير، ماع 
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قيام سبب الحكم األصلي، ويقابل الررصة العزيمة، فغسل الرجلين عند الوضوء 

 يمة، والمسح على التفين ررصة.عز

قوله:  إذا تطهر( المراد: الوضوء الكامل، وهو الطهارة بالماء، وقد تقادم 

 «.إذا توضأ سحد م ولبف رفيه»في حدي  سنف: 

قوله:  فلبف رفيه( الفاء لمجرد العطف، وليسث للتعقيابل ألناه معلاوم سن 

علاى طهاارة ولاو  اان  التعقيب ليف شرطاً في المساح، وإنماا الماراد سن يلبساهما

هناة فاصل بين تطهاره ولابف رفياه، سو يقاال: إنهاا للتعقياب، والتعقياب فاي  ال 

 مقام بحسبه،  قولهم: تزوج فالن فولد له.

قوله:  سن يمسح عليهما( في تأويل مصدر مفعول  رر،(ل سي: ررا، 

 للمسافر وللمقيم المسح على رفيه بالشرط المذ ور.

ل على سن المسح مالقث  ما تقدم في حدي  علي الوجه الرابع: الحدي  دلي

رضااي هللا عنااه وسن شاارط ذلااك اللاابف علااى طهااارة،  مااا دل عليااه حاادي  عماار 

وسنف رضي هللا عنهما، والعاهر سن الحافح ذ ره ألنه جمع مسألتي تقدير المادة 

واشتراط اللبف على طهارة، وهاذا يقياد ماا تقادم مان حادي  ثوباان وغياره، وهللا 

 سعلم.
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 جاء صريحاً في مسح الخفين بال توقيتما 

 

سساُح  66/9 ُساولس هللاِّ سسم  : ياا رس ةس رضاي هللا عناه سسنماهُ قساالس اارس مس ـ عسن  سُبسيم ب نِّ عِّ

 : ؟ قسالس : « نسعسم  »عسلسى ال ُتف ي نِّ ماً؟ قسالس : يسو  : «نسعام  »قسالس ؟ قساالس ي نِّ مس يساو  : وس ، «نسعام  »، قساالس

 : ثسالسثسةً؟ قسالس : وس ئثس »قسالس ا شِّ مس ، وس .«. نسعم  يم : لسي فس بِّالقسوِّ قسالس هُ سسبُو دساُودس، وس جس رس  سسر 

تقدم في حادي  سناف رضاي هللا عناه، وحادي  عمار رضاي هللا عناه عادم 

 التوقيث، فالعاهر سن الحافح ذ ر هذا لكونه ضعيفاً، فيعلم حاله.

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية ـ ابان عماارة وهو سُبي ـ 

ـ بكسر العين المهملة، وقيال: بضامها، واألول سشاهر ـ صاحابي مشاهور، عاداده 

في المدنيين، سكن مصر، له حدي  واحد في المسح على التفين، قال ابن حبان: 

ث سعتمااد علااى  صاالى مااع رسااول هللا صاالمى هللا عليااه وساالمم القبلتااين، إال سنااي لساا

 ([.707إسناد ربره(  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

« التوقيث في المساح»باا « الطهارة»( في  تاا 158سررجه سبو داود  

من طريق يحيى بن سيوا، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عان 

، عن سُبسيم بان عماارة، قاال يحياى بان سياوا:  و اان قاد صالى ماع  سيوا بن قسطسنو

 ول هللا صلمى هللا عليه وسلمم القبلتين..(.رس

( ولفعه:  و ان رسول هللا صلمى هللا عليه وسالمم 557وسررجه ابن ماجه  

 قد صلى في بيته القبلتين  لتيهما..(.

وهذا حدي  ضعيف، وقد ذ اره المصانف لايعلم حالاه، وألناه سصارح مماا 

فاي إساناده، ولايف هاو تقدم في عدم اشتراط التوقيث، قال سبو داود:  وقد ارتلف 

بااالقوي(، سي: لاايف هااذا اإلسااناد قوياااً لضااعف بعاا  رجالااه، ويحتماال سن اساام 

 ليف( عائاد علاى الحادي ل سي: لايف هاذا الحادي  قويااًل الضاطراا سانده، فقاد 

ارتلف فيه على يحيى بن سيوا ارتالفاً  ثيراً، ويحيى بان سياوا قاال عناه سحماد: 

(، وقاال الادارقطني:  فاي بعا  حديثاه  سيئ الحفح(، وقاال ابان معاين:  صاالح

اضااااطراا(، وقااااال سبااااو حاااااتم:  محلااااه الصااااد ، يكتااااب حديثااااه، وال يحاااات  

([، وقال الدارقطني:  هذا اإلسناد ال يثبث وقد ارتلف فياه علاى يحياى 708به(  

باان سيااوا ارتالفاااً  ثيااراً، قااد بي ن تااه فااي موضااع اراار، وعبااد الاارحمن باان رزياان، 

([، وقد نقال سباو زرعاة 709ن قطن مجهولون  لهم(  ومحمد بن يزيد، وسيوا ب
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([، وقاال ابان عباد البار:  ال 710الدمشقي عن سحمد قاال:  رجالاه ال يعرفاون(  

 ([.711يثبث، وليف له إسناد قائم(  

الوجه الثال : الحدي  دليال علاى عادم توقياث المساح علاى التفاين ال فاي 

قيث المتقدماة، سو يحمال علاى حضر وال سفر، ولو صح لكان مقيداً بأحادي  التو

مااا تقاادم فااي  ااالم شاايخ اإلسااالم اباان تيميااة، وهااو المسااافر الااذي يتضاارر بااالتلع 

لتأرره عن رفقته سو شادة بارد ونحاو ذلاك، سو سن الماراد باه سناه  لماا احتااج إلاى 

المسح فله سن يمسح، لكن ال يعدو شرط التوقياث، فاإذا انتهاث المادة رلاع ولابف، 

سح، فربما تكون سيام المسح س ثر إذا نعرنا إلى المجماوع، فإذا لبف على طهر م

ولكاان مااا دام سنااه حاادي  ضااعيف فااال يقاااوم األحادياا  الصااحيحة الدالااة علااى 

 التوقيث، وهللا سعلم.
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 باب نواقض الوضوء

 

النواق : جمع ناق  على وزن  فاعل(، وهو لغير العاقل، فيجماع علاى 

قال األزهري:  النق  باالفتح: إفسااد   فواعل(، والناق  للشيء: هو المفسد له،

([، واستعماله فاي الوضاوء مان بااا المجااز، 712ما سبرمث من عقد سو بناء(  

 حي  إن حقيقته في البناء، واستعمل في المعاني، لعالقة اإلبطال.

والمراد بناواق  الوضاوء: العلال الماالثرة فاي إراراج الوضاوء عماا هاو 

 :المطلوا منه، ونواق  الوضوء نوعان

 ـ نوع مجمع عليه، وهو ما دل عليه ن، من  تاا سو سنة. 1

 ـ نوع متتلف فيه، وهو المبني على اجتهادات سهل العلم، رحمهم هللا. 2

 وسيتضح ذلك ـ إن شاء هللا ـ من دراسة األحادي  في هذا الباا.

 ما جاء في سن النوم اليسير ال ينق  الوضوء

الِّكو رضي 67/1 ُساولِّ هللاِّ  ـ عسن  سسنسفِّ ب نِّ مس اُا رس احس :   ساانس سسص  هللا عنه قساالس

، ثُاامم  ااقس ُرؤوُسااُهم  فِّ تمااى تست  اااءس حس شس ااُرونس ال عِّ هِّ يسن تسعِّ اادِّ لسااى عسه  صاالمى هللا عليااه وساالمم عس

االُهُ فااي  سسص  ، وس نِّيم قُط  هُ الاادمارس حس ااحم صس ااهُ سسبُااو دساُودس، وس جس رس (. سسر  اااُلونس ضم ال يستسوس االمونس وس يُصس

. لِّمو  ُمس 

 عليه من وجوه: الكالم

 الوجه األول: في تتريجه:

الوضوء »باا « الطهارة»( في  تاا 200هذا الحدي  سررجه سبو داود  

( من طريق هشاام الدساتوائي، عان قتاادة، عان 1/131، والدارقطني  «من النوم

 سنف رضي هللا عنه، وهذا لفح سبي داود، قال الدارقطني:  صحيح(.

عند الدارقطني، وال عند سبي داود باإلسناد  إال سن لفح  على عهده( لم يرد

المذ ور، وإنما علقه سبو داود عن شعبة، عن قتادة، قال:   ناا علاى عهاد رساول 

هللا صلمى هللا عليه وسلمم(، وصححه األلباني، ووصله البيهقاي بسانده إلاى شاعبة، 

ه عن قتادة، عن سنف رضي هللا عنه قال:   ان سصحاا رسول هللا صلمى هللا علي

وسلمم ينامون، ثم يقومون فيصالون، وال يتوضاالون علاى عهاد رساول هللا صالمى 

 هللا عليه وسلمم(.

( من طريق شعبة، عن قتادة قاال: 125(  376والحدي  سصله في مسلم  

سمعث سنسااً يقاول:   اان سصاحاا رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم يناامون، ثام 

 سنف؟ قال: إي وهللا(. يصلون، وال يتوضالون، قال: قلث: سمعته من
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( من هـذا الطرياق ولفعاه:   اان سصاحاا رساول 78وسررجه الترمذي  

هللا صلمى هللا عليه وسالمم يناامون، ثام يقوماون، فيصالون وال يتوضاالون(، وقاال: 

  حدي  حسن صحيح(.

وإنمااا سورد الحااافح لفااح سبااي داود ألنااه سوضااح ماان لفااح مساالم، فااإن فيااه: 

يبين نوع النوم الذي ورد فاي لفاح مسالم، وهاو سناه  حتى تتفق رؤوسهم(، وهذا 

ُرُج. ، وليف نوماً مستغرقاً ثقيالً يزول معه الشعور بما قد يست  ف ق   نعاس ورس

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قوله:  على عهده( سي: زمانه، فالحدي  له حكم المرفوع، الطالعه صلمى 

 ضع الحجة فيه.هللا عليه وسلمم على ذلك وتقريره له، وهذا مو

، وعناااد سباااي داود «البلاااوغ»قولاااه:  ينتعااارون العشااااء( هكاااذا فاااي نساااخ 

والاادارقطني:  العشاااء اآلراارة(، وهااي بكساار العااين والمااد، والعشاااء: سول ظااالم 

الليل، وهو من صالة المغارا إلاى العتماة، وعلياه قاول ابان فاارس:  العشااءان: 

 ([.713المغرا والعتمة(  

«: المصاباح»الفااء، مان بااا ضارا، قاال فاي  قوله:  حتى تتفق( بكسر

نسة  مان النعااس، فماال رسساه دون ساائر  فسقس رسسه رفقة سو رفقتين: إذا سرذته سِّ  رس

 ([.714 رفق فالن: حرة رسسه إذا نعف(  «: القاموس»جسده(، وقال في 

الوجه الثال : الحدي  دليل على سن النوم اليسير غير المستغر  ال ينق  

ما  ان نعاساً يتفق معه الارسس، بتاالف الناوم الثقيال المساتغر  الوضوء، وهو 

الذي يزول معه الشعور بما قد يترج، فهذا ناق  للوضوء، وقاد يكاون الحادي  

دليالً على  لتا المسألتين، وهما سن اليسير ال ينق ، والكثيار يانق ل ألناه تقارر 

در اليساير الاذي في نفف الصحابي الراوي سن النوم ناق  للوضاوء، إال هاذا القا

 شاهده.

وال فاار  فااي ذلااك ـ علااى الصااحيح ـ بااين سن يكااون مضااطجعاً سو قاعااداً 

، وهذا هو الراجح فاي مساألة نقا  الوضاوء باالنوم، وهاو  معتمداً سو غير معتمدو

سنه إن  ان النائم يشعر بنفسه لو سحد  فإنه ال ينتق  وضاوؤه، وهاذا يكاون فاي 

مستغرقاً بحي  لو سحد  لم يحف بنفساه فهاذا  النوم اليسير، وسما إن  ان اإلنسان

يجااب عليااه الوضااوء، وذلااك سن ذات النااوم لاايف بناااق ، ولكنااه معنااة الحااد ، 

 لكون النائم ال يشعر وال يحف بنفسه لو ررج منه شيء.

والدليل على سن النوم ليف بناق : سن يسيره ـ  ماا فاي حادي  البااا ـ ال 

بهاذا الناوم الاذي تتفاق فياه رؤوساهم، ينق  الوضوء، ولو  ان ناقضااً الناتق  

 وصار  غيره من البول والغائط ينق  يسيره و ثيره.

 ووجه الترجيح ثالثة سدلة:
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ـ سن هااذا القااول تجتمااع فيااه األدلااة، فإنااه تقاادم فااي حاادي  صاافوان باان  1

عسس ال:  لكن من غائط وبول ونوم( وهذا يفيد سنه ناق ، وفي حدي  الباا  سنهم 

حتى تتفق رؤوسهم ثم يصلون وال يتوضاالون(، فيحمال األول ينتعرون العشاء 

على النوم المستغر  الاذي لاو سحاد  معاه لام يحافم بنفساه، ويحمال الثااني علاى 

مبادم الناوم قبال االساتغرا  بحيا  لاو سحاد  ألحاف بنفساهل ألن رفقاان الارسس 

الحالاة، يكون في النوم القليل، ولو  ان ناقضاً لما سقرهم هللا على الصالة في تلك 

ى إلى رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم فاي ذلاك  ماا  اان ياوحى إلياه  حس بل  ان يُو 

في سائر األمور الدينية، واألصل جاللة قدر الصحابة رضاي هللا عانهم وسنهام ال 

يجهلاون ماا يانق  الوضاوء، وال سايما الااذين  اانوا مانهم ينتعارون الصاالة مااع 

 سعيان الصحابة.النبي صلمى هللا عليه وسلمم، فإنهم 

 ان سصحاا رسول هللا صلمى هللا عليه وسالمم »قال التطابي:  وفي قوله: 

دلياال علااى سن ذلااك سماار  ااان « ينتعاارون العشاااء اآلراارة حتااى تتفااق رؤوسااهم

يتواتر منهم، وسنه قد  ثر حتى صار  العادة لهام، وسناه لام يكان ناادراً فاي بعا  

 ([.715نوم ليف بحد (  األحوال، وذلك يال د ما قلناه من سن عين ال

وال يالثر على ذلك ما ورد من حدي  سنف رضي هللا عنه قال:  لقد رسيث 

قسُعااونس للصااالة، حتااى إنااي ألساامع  سصااحاا رسااول هللا صاالمى هللا عليااه وساالمم يُو 

([، فإن اإليقاظ والغطايط قاد 716ألحدهم غطيطاً، ثم يصلون، وال يتوضالون(  

 يلزم من ذلك سن يكون مستغرقاً. يوجد ممن هو في مبادم نومه، وال

، فاإذا ناماث »ـ حدي  معاوية رضاي هللا عناه اآلتاي:  2 العايُن وِّ ااُء السماهِّ

فهذا ياليد الجمع السابق، ومعناه: سن اليقعة و اء الدبر، « العينان استطلق الو اء

فالنوم الذي ينطلاق معاه الو ااء وهاو الناوم المساتغر  الاذي يازول معاه الشاعور 

 ف بما يترج منه هو النوم الناق  للوضوء، وما ال فال.بحي  ال يح

ـ حدي  ابن عباس رضي هللا عنهما فاي قياام الليال، وفياه:  فجعلاث إذا  3

([، وهو يدل على سن النوم اليسير حال الصاالة 717سغفيث يأرذ بشحمة سذني(  

 غير ناق  للوضوء، وهللا تعالى سعلم.
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 ضوءما جاء في أن دم االستحاضة ناقض للو

 

اةُ بِّن اُث سسبِّاي ُحبساي شو  68/2 مس اءت  فساطِّ : جس ـ عسن  عسائِّشسةس رضي هللا عنها قسالسث 

اُض فساالس  اتسحس سسة  سُس  ارس ُساولس هللا  إِّنماي ام  : يساا رس إِّلسى النمبِّيم صلمى هللا علياه وسالمم، فسقسالساث 

 : ااالسةس؟ قسااالس سدسُع الصم ُهااُر، سسفسااأ ، »سسط  اار    ااكس عِّ ااا ذلِّ ، فااإذسا سسق بسلسااث  الس. إِّنممس ااي  و لسااي فس بحس وس

لمي لي عسن كِّ الدممس، ثُمم صس ت  فساغ سِّ إذا سسد بسرس تُكِّ فسدسعي الصمالةس، وس ي ضس  ُمت فق  عليه.«. حس

 : يم ارِّ ل بُتس لِّ السةو »وس ئِّي لُِّكلم صس ضم داً.«ثمم تسوس ا عسم  لِّم  إِّلى سسنمهُ حذسفسهس سسشسارس ُمس   ، وس

 الكالم عليه من وجوه:

 ه األول: في تتريجه:الوج

(، 228«  غساال الاادم»باااا « الوضااوء»فقاد سررجااه البتاااري فااي  تااا 

(، مان 333«  المستحاضة وغسلها وصاالتها»باا « الحي »ومسلم في  تاا 

طريااق هشااام باان عااروة، عاان سبيااه، عاان عائشااة رضااي هللا عنهااا، وهااذا لفااح 

 البتاري، وقريب منه لفح مسلم.

طريق سبي معاوية، عان هشاام قاال: وقاال  وللبتاري زيادة على مسلم من

، وقاد رجاح جماعاة مانهم الحاافح ابان حجار سنهاا « ثم توضئي لكل صالة»سبي: 

مرفوعة متصلة بلفح الحدي ل إذ لو  انث موقوفة على عروة ـ  ماا قيال ـ لقاال: 

 ثم تتوضأ( بلفاح التبار، فلماا جااء بلفاح األمار دل علاى سنهاا مان تماام الحادي ، 

وقاال: »ن الحدي  المرفوع رواية الترمذي، من طريق سبي معاوية: وياليد سنها م

 ([.718«  توضئي لكل صالة حتى يجيء ذلك الوقث

وقال جمع من المحققين: إن هاذه اللفعاة موقوفاة علاى عاروة، بادليل قاول 

هشام في ارره:  وقال سبي: ثم توضأ لكل صاالة حتاى يجايء ذلاك الوقاث(، فاإن 

شاماً لم يرو الحدي  عن غيار سبياه، فيكاون غرضاه هذا ظاهر في الوقف، ألن ه

من هاذا تميياز المرفاوع مان الموقاوف، ومجايء هاذه الزياادة موصاولة باإلساناد 

المذ ور سول الحدي  هو من االرتالف على سبي معاوية، فإناه قاد اضاطرا فاي 

روايتهااا، وقااد قااال عنااه اإلمااام سحمااد:  فااي غياار حاادي  األعمااش مضااطرا، ال 

 ([.719يداً(  يحفعها حفعاً ج

وسررج الحدي  مسلم من طريق حماد بان زياد، عان هشاام، وقاال:  وفاي 

 حدي  حماد حرف تر نا ذ ره( ومراده بالحرف الزيادة المذ ورة عند البتاري.

و أن مسلماً حذفها لتفرد حماد بن زياد بهاا، يالياد ذلاك قاول النساائي:  قاد 

« وتوضائي»ذ ر فياه رو  هذا الحدي  غير واحاد عان هشاام بان عاروة، ولام يا

(:  وفيااه زيااادة 1/327([، وقااال البيهقااي  720غياار حماااد، وهللا تعااالى سعلاام(  

 الوضوء لكل صالة، وليسث بمحفوظة(.
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وهذا التعليل من النسائي لهذا الحرف في رواية حماد بن زيد ليف بجيد ـ 

عناد ([ ـ ألن سبا معاوية تابعاه علياه،  ماا تقادم 721 ما يقول الحافح ابن حجر  

البتاري والترمذي، وسيضاً فقد تابعهما عليه حماد بن سلمة، فرواه الادارمي مان 

فاإذا سقبلاث »طريق حماد بن سالمة، عان هشاام بان عاروة، عان سبياه، وقاال فياه: 

« الحيضة فاتر ي الصالة، فإذا ذهب قدُرها فاغسلي عنك الدم وتوضائي وصالي

ثام ماا يكاون بعاد ذلاك فإنهاا ، قال هشام: فكان سباي يقاول:  تغتسال غسال األول، 

([، لكن هذا ليف فيه إال األمر بالوضوء عقاب غسال الادم 722تسطسهمُر وتصلي(  

( من طريق عفان 22/104«  التمهيد»ال لكل صالة، وقد رواه ابن عبد البر في 

عن حماد وليف فيه  وتوضئي( وعفان من سثبث سصاحاا حمااد فهاو مقادم علاى 

 غيره.

و حماازة محمااد باان ميمااون السااكري، عاان هشااام باان وسيضاااً فقااد تااابعهم سباا

([، لكنه تارة يرويه موصوالً بذ ر عائشة وتاارة مرساالً، 723عروة، عن سبيه  

([، وقد رو  الحدي  بالمعنى، وسيأتي ما في 724وتابعهم سبو عوانة ـ سيضاً ـ  

 روايته.

والقول بأن هذه اللفعاة موقوفاة علاى عاروة وسن رفعهاا غيار محفاوظ فياه 

 اهة ألمور ثالثة:وج

ـ إن هذا هو ظاهر صنيع البتاري، ألن هشاماً رو  الحادي  عان سبياه  1

فقط، ثم قال:  قال: سبي...( فلو لم يكان غرضاه بياان المرفاوع مان الموقاوف لماا 

 ([.725 ان لهذا التتصي، معنى  

ـ سن األئمااة الكبااار حكمااوا بأنهااا غياار محفوظااة، ماانهم مساالم والنسااائي  2

مدرجاة فاي الحادي  « الوضاوء»قال ابن رجب:  الصواا سن لفعاة والبيهقي، و

لايف علاى »من قول عروة، و اذلك رو  مالاك، عان هشاام، عان سبياه سناه قاال: 

المستحاضاااااة إال سن تغتسااااال غساااااالً واحاااااداً، ثااااام تتوضاااااأ بعاااااد ذلاااااك لكااااال 

 ([.726«  صالة

ـ سن هذا الحدي  رواه عن هشام بضعة عشر رجالً، ومنهم سئمة حفاظ،  3

يذ ر واحد منهم هذه الزيادة منهم اإلمام مالك وو يع وسفيان بن عيينة ويحيى  لم

([، ولعل إدراجها في المرفوع حصل من بع  الارواة الاذين لام 727بن سعيد  

يبلغوا مبلاغ مان لام ياذ رها فاي الحفاح واإلتقاان، ألن الاذين رووهاا لام يتاُل سحاد 

باا عواناة فإناه لام يتتلاف علياه، منهم إال وقد رالف وارتلف عليه فيهاا، ماا عادا س

 لكن متالفته لمن هو س ثر عدداً وسعلى قدراً ال تحتمل.

هاي المقصاودة مان إياراد « ثم توضائي لكال صاالة»واعلم سن هذه اللفعة 

، «الحاااي »هاااذا الحااادي  فاااي ناااواق  الوضاااوء، وإال فمناسااابة الحااادي  بااااا 

 وسيذ ره المصنف هناة.
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 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

ه:  فاطمااة بنااث سبااي ُحباايش( بالحاااء المهملااة بلفااح التصااغير، واساامه: قولاا

قيف بان المطلاب بان سساد، وهاي قرشاية سسادية، وهاي إحاد  المستحاضاات فاي 

 زمن الرسول صلمى هللا عليه وسلمم.

قوله:  سُستحاض( سي: تصايبني االستحاضاة، وهاي سايالن الادم فاي غيار 

 «.باا الحي »ـ في  سوقاته المعتادة،  ما سيأتي ـ إن شاء هللا

قولاااه:  فاااال سطهااار( الطهااار: النعافاااة، والمعناااى: فاااال سنعاااف مااان الااادم، 

نمااث  بعاادم  والمسااتقر عناادها سن طهااارة الحااائ  ال تُعاارف إال بانقطاااع الاادم، فسكس

 الطهر عن اتصاله.

قوله:  سفأدع الصالة( سالال عن استمرار حكم الحي  حالاة دوام الادم سو 

سن الحائ  تمناع مان الصاالة، فعناث سن ذلاك الحكام  عدمه، بعد سن تقرر عندها

 مقترن بجريان الدم.

 قوله:  قال: ال( سي: ال تدعي الصالة.

قولااه:  إنمااا ذلااك عاار ( بكساار الكاااف رطاااا للماارسة السااائلة، وقولااه: 

 عاار (، سي: بكساار العااين، وهااو المساامى بالعاااذل ـ بالااذال المعجمااة ـ، ويقااال: 

([، والمعنااى: سن دمااك لاايف دم الحااي ل ألن دم 728العاااذر، بااالراء المهملااة  

الحي  يتارج مان قعار الارحم فاي سوقاات معلوماة، وهاذا بسابب انفجاار عار ، 

. ي نِّ جس رس ت   وفي ذلك إربار بارتالف المس

قولااه:  فااإذا سقبلااث حيضااتك..( المااراد بإقبااال الحيضااة: حصااول وقتهااا 

نقطااع الادم عنهاا سياام وابتداء رروج الدم سيام عادتهاا، والماراد بإدبارهاا: وقاث ا

عادتها، والمعنى سنها تميز بين دم حيضها ودم استحاضتها، فتجلف سيام عادتهاا، 

فاإذا انقضاث اغتسالث وصالمث، وال تنعار بعاد ذلاك إلاى ماا معهاا مان الادمل ألنااه 

 استحاضة.

الوجه الثال : استدل بهذا الحادي  مان قاال: إن دم االستحاضاة حاد  مان 

ثم توضئي »ل ألن الشرع سمر بالوضوء منه في قوله: األحدا  الناقضة للوضوء

، وهااذا قاول الجمهاور، إال المالكيااة فاإنهم يارون سن االستحاضااة ال « لكال صاالة

 ([.729تنق   

وهكذا  ل رارج من سحد السبيلين فهو ناق  للوضاوء، ساواء س اان باوالً 

،  ماا نقلاه ابان سم غائطاً سم دماً سم مذياً، و ذا الريح من الادبر، وهاذا مجماع علياه

 ([.730المنذر وغيره  
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وهذا غرض الحافح من إياراد هاذا الحادي  فاي هاذا البااا، ويساتثنى مان 

ذلك من حدثه دائم فإنه ال ينتق  وضوؤه،  من به سلف بول سو رياح سو غاائط، 

 ومثل االستحاضة عند المالكية.

سن  الوجه الرابع: استدل بهذا الحدي  من قال: إنه يجب علاى المستحاضاة

تتوضأ لكل صالةل بناًء على ثبوت زيادة الوضاوءل ألن ظااهر األمار الوجاوا، 

ومعنى ذلك سنها ال تتوضأ للصالة المالقتة ـ  العهر مثالً ـ إال بعاد دراول وقتهاا، 

سما إذا  انث الصالة غير مالقتة  صالة الضاحى ـ ماثالً ـ فإنهاا تتوضاأ لهاا عناد 

ع مماااا هناااا عناااد الكاااالم علاااى غسااال إرادة فعلهاااا، وساااأذ ر هاااذه المساااألة بأوسااا

 إن شاء هللا تعالى.« الحي »المستحاضة في باا 

الوجاااه التاااامف: الحااادي  دليااال علاااى سن دم الحاااي  نجاااف، و اااذا دم 

وتقادم ذلاك فاي « . وإذا سدبرت فاغسالي عناك الادم ثام صالي»االستحاضة لقوله: 

 «.إزالة النجاسة»باا 

إن « الحاي »ة فاي بااا وسأذ ر فوائاد هاذا الحادي  وسحكاام المستحاضا

 شاء هللا تعالى.
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 بيان حكم المذي

 

اذماًء،  69/3 ُجاالً مس : ُ ن اُث رس الِّابو رضاي هللا عناه قساالس ـ عسن  عسلايم ب انِّ سسبِّاي طس

 : سلسهُ؟ فسقسالس أ سلس النبيم صلمى هللا عليه وسلمم، فسسس أ دِّ سسن  يسس  وس ق دسادس ب نس األس  ُت المِّ ر  سمس فِّيه »فأ

اللمفُح لِّلبتاري.مُ «. ال ُوُضوءُ  ، وس  ت فسق  عسليهِّ

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

ماان اسااتحيا فااأمر غيااره »باااا « العلاام»فقااد سررجااه البتاااري فااي  تاااا 

( من طريق عبد هللا بن داود، عن األعمش، عن مناذر الثاوري، 132«  بالسالال

 عن محمد بن الحنفية، عن علي رضي هللا عنه، به.

مااان لااام يسااارس الوضاااوء إال مااان »بااااا « الوضاااوء»رجاااه فاااي  تااااا وسر

 ( من طريق جرير بن عبد الحميد، عن األعمش، به.178«  المترجين

( 269«  غسل الماذي والوضاوء مناه»باا « الغسل»وسررجه في  تاا 

مان طرياق زائاادة، عان سبااي حصاين، عاان سباي عبااد الارحمن الساالمي، عان علااي 

 رضي هللا عنه، به.

فاي هاذا الموضاع، واللفاح الماذ ور « فتح البااري»لحافح في وقد شرحه ا

 «.العلم»هو لفح البتاري في  تاا « البلوغ»في 

( من طار ، إال 303«  المذي»باا « الحي »وسررجه مسلم في  تاا 

 سن فيه  فقال: منه الوضوء(.

اتمى  قال ابن عبد البر:  والحدي  ثابث عند سهل العلم، صحيح، له طار  شس

و، ً ـ  لهاا صاحاح حساان، سحسانها ماا  عن عليم وعن المقداد، وعان عماار ـ سيضاا

([ وسيأتي ذ ر لفعه إن شاء هللا، وسيكون شرح هذا 731ذ ره عبد الرزا ..(  

الحدي  ـ بعون هللا ـ على ضوء مععم سلفاظه، ال سيما ما يتعلاق بفوائاده، والاذي 

يااه وسالمم عان المااذي يساتفاد مان األحاديا  سن الااذين ساألوا الرساول صالمى هللا عل

 ثالثة:

 ـ علي رضي هللا عنه، وحديثه في الصحيحين. 1

الحاادي »ـ سهل بان ُحنياف، وسايأتي حديثاه ـ إن شااء هللا ـ فاي الوجاه  2

 «.عشر

ً ـ فااي الوجااه  3 ـ عبااد هللا باان سااعد األنصاااري، وساايأتي حديثااه ـ سيضااا

 «.السابع»
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 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

ذماًء( بفتح الميم، وتشديد الذال، وبالماد، صايغة مبالغاة قوله:   نث رجالً مس 

ي مثال: مضاى يمضااي، ثالثيااً، ويقاال: سمااذ   اذِّ ااذس  يسم  سي:  ثيار الماذي، يقاال: مس

يُمذي، رباعياً، وفي رواية سنه قال:   نث رجالً مذاء، فجعلث سغتسل في الشاتاء 

سو ذُ اار لااه  حتااى تشااقق ظهااري، فااذ رت ذلااك لرسااول هللا صاالمى هللا عليااه وساالمم

ال تفعل، إذا رسيث المذي فاغسال ذ ارة وتوضاأ وضاوءة للصاالة، فاإذا »فقال: 

 ([.732«   فضتث الماء فاغتسل

: بفتح الميم و سر الاذال،  يم ذِّ ذ ُي: بفتح الميم وسكون الذال، ويقال: المس والمس

وتشااديد الياااء، وهااو ماااء رقيااق يتاارج عقااب الشااهوة باادون دفااق وال إحساااس 

 «.إزالة النجاسة»م ذ ره في الحدي  الرابع من سحادي  بتروجه، وتقد

قولااه:  فااأمرت المقااداد باان األسااود سن يسااأل رسااول هللا صاالمى هللا عليااه 

 فأمرت رجالً..(، وجاء فاي «: الغسل»وسلمم( جاء في رواية البتاري في  تاا 

 رواية للبتاري ـ سيضاً ـ في سبب ذلك وهو قوله: فاستحييث سن سساأل رساول هللا

صلمى هللا عليه وسلمم وفي لفح لهماا:  لمكاان ابنتاه مناي(، وفاي لفاح لمسالم:  مان 

سجل فاطماة(، والماراد سن العلاة والسابب مان اساتحيائه مان رساول هللا صالمى هللا 

عليه وسلمم مكاان ابنتاه صالمى هللا علياه وسالمم مناه، ألنهاا زوجتاه، والماذي يتعلاق 

 ى هللا عليه وسلمم عما يتعلق بذلك.بأمر الشهوة، فاستحيا سن يسأل النبي صلم 

وظاااهر هااذا الساايا  سن السااائل هااو المقااداد باان األسااود، وهااو المقااداد باان 

عمرو بن ثعلبة الكنادي، نسابة إلاى األساود بان عباد يغاو  الزهاريل ألناه تبنااه، 

سساالم المقااداد قااديماً، وهاااجر الهجاارتين، وتاازوج ُضااباعة بنااث الزبياار اباان عبااد 

ى هللا عليه وسلمم، وشهد غزوة بدر وماا بعادها، تاوفي سانة المطلب عم النبي صلم 

 ([ رضي هللا عنه.733ثال  وثالثين، ودفن بالبقيع في المدينة  

وإنما سمره عليم بسالال النبي صلمى هللا عليه وسلمم ولم يأمر غيره لماذا رة 

جرت بينهما في المذي،  ما سررجه عبد الرزا  من طريق عائش بن سنف، قال: 

 ر علي بن سبي طالب، وعمار بان ياسار، والمقاداد بان األساود الماذي، فقاال  تذا

علي: إني رجل ماذاء، فاساألوا رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم عان ذلاك، فاإني 

سستحي سن سسأله عن ذلك لمكاان ابنتاه مناي، لاوال مكاان ابنتاه مناي لساألته، فقاال 

 ([.734عايش: فسأل سحدُ الرجلين: عمار  سو المقداد..(  

([. وفااي 735وقااد ورد فااي بعاا  الروايااات سنااه سماار عماااراً سن يسااأل  

ان »رواية ثالثة سنه قاال: ساألث النباي صالمى هللا علياه وسالمم عان الماذي؟ فقاال:  مِّ

 ([.736«  المذي الوضوُء، ومن المني الغسل

والجمع بين هذه الروايات سن علياً سمر المقداد سن يسأل فساأل، وسماا نسابة 

و قصده، لكن تولى المقاداد السالال إ لى عمار فهي محمولة على المجاز لكون عليم
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التطاااا دونااه، وسمااا نساابة السااالال إلااى علاايم فإمااا سن يحماال علااى سن علياااً سماار 

([، سو هو محمول علاى المجااز باأن بعا  737المقداد سن يسأل ثم سأل بنفسه  

ستحيى سن يسأل لمكان الرواة سطلق عليه سنه سأل لكونه اآلمر بذلك، وياليده سنه ا

 فاطمة، فهذا قد يضعف القول بأنه سأل بنفسه، وهللا سعلم.

 ماا تقادم، « مناه الوضاوء»قوله:  فقال: فياه الوضاوء( فاي رواياة مسالم: 

 وهذا اللفح الذي سورده الحافح لم يرد فيه ذ ر غسل الذ ر، وهو في الصحيحين.

كاالم فاي ناواق  ولعل الحافح اقتصر على ماا يتعلاق بالوضاوء، لكاون ال

الوضوء، وسما غسل الذ ر فيتعلق بإزالة النجاسة، فلم ير إيراد اللفح الدال عليه، 

 وهللا سعلم.

الوجه الثال : الحدي  دليل على جواز التو يل في السالال واالساتنابة فاي 

االسااتفتاء، للعااذر  الحياااء ونحااوه، سااواء س ااان المسااتفتي حاضااراً سم غائباااً، وقااد 

على هذا الحدي  ـ  ما تقدم ـ بقوله:  باا من استحيا فاأمر غياره ترجم البتاري 

 بالسالال(.

ويشترط سن يكون الو يل موثوقاً في فهماه وحفعاه وديناه، ألجال سن ينقال 

 السالال ويفهم الجواا،  ما ينبغي.

الوجه الرابع: الحدي  دليل على سنه يقبل ربر الواحد في المساائل العلمياة 

 بر ثقة.والرواية إذا  ان المت

الوجه التامف: سن من األدا وحسن المعاشارة ماع األصاهار سن ال ياذ ر 

الزوج ما يتعلق بأسباا الجماع ومقدماته واالستمتاع بالزوجة ماع حضارة سبيهاا 

سو سريها سو ابنها سو غيرهم من سقاربها، ماع  اون الساالال فاي الحادي  عان حكام 

 شرعي، فكيف إذا ذ ر ذلك لغير حاجة؟.

دس: الحدي  دليل على نجاسة المذي، لكونه سمره بغسل ذ ره، الوجه السا

وسمره بالوضوء، فدل هذا على سن حكم المذي  حكام الباول فاي النجاساة، وعلاى 

الصحيح من قولي سهل العلم سنه يعفى عن يساير الماذي، وهاو رواياة عان اإلماام 

ثام قاال:  قلاث: وهاو الصاواا رصوصااً فاي « اإلنصاف»سحمد ذ رها صاحب 

([ل ألن هاذه نجاساة يشاق االحتاراز منهاا، لكثارة ماا يصايب 738الشاباا(  حق 

اا   ([، فهي سولى بالتتفيف من بول الغاالم، ومان سسافل 739ثياا الشباا العُزم

 التف.

الوجااه السااابع: سن المااذي ناااق  للوضااوء، فيتوضااأ منااه لقولااه:  اغساال 

([، 740بار  ذ رة وتوضأ( وال يوجب الغسال باإلجمااع،  ماا حكااه ابان عباد ال

 ([.741ونقله ابن قدامة عن ابن المنذر  
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وفي حدي  عبد هللا بن سعد األنصاري قال:  ساألث رساول هللا صالمى هللا 

ذاة الماذي، »عليه وسلمم عما يوجب الغسل وعان المااء يكاون بعاد المااء، فقاال: 

و اااال فحاااال يمااااذي، فتغساااال ماااان ذلااااك فرجااااك وسنثييااااك وتوضااااأ وضااااوءة 

 ([.742«  للصالة

 ان المذي سسلسساً ال ينقطع فحكماه حكام سالف الباول، فاإذا درال وقاث فإن 

الصااالة غساال فرجااه وتلجاام بشاايء حتااى ال تتعااد  نجاسااة المااذي إلااى مالبسااه 

وبدنه، ثم توضأ وصلى، وال يضره ما ررج بعد ذلك لكونه بغير ارتيااره إلحاقااً 

 له بحكم المستحاضة،  ما تقدم.

([ وظااهره 743«   واغسل ذ ارة توضأ»وقد جاء في رواية البتاري: 

«: عماادة األحكااام»سن األماار بالوضااوء مقاادمم علااى غساال الااذ ر، وقااد وقااع فااي 

([ والاواو ال تقتضاي الترتياب، وألن لفاح مسالم 744«   اغسل ذ ارة وتوضاأ»

([، بااي ن المااراد، واألنسااب تقااديم غسااله علااى 745«   يغساال ذ ااره ويتوضااأ»

 الوضوء.

ي المذي غسل الذ ر  لمه ما سصابه المذي وماا الوجه الثامن: سن الواجب ف

وهذا سمر، واألمر للوجاوا، وهاذا قاول مالاك، « اغسل ذ رة»لم يصبه، لقوله: 

 ([.746ورواية عن سحمد  

والقول الثاني: سنه يغسل جميع الذ ر واألُنثيين، وهو المشهور من ماذهب 

حادي  عباد هللا وفاي « يغسال ذ اره وسنثيياه ويتوضاأ»([، لرواية: 747الحنابلة  

، لكان لفعاة  وسنثيياه( لام « فتغسال مان ذلاك فرجاك وسنثيياك وتتوضاأ»بن ساعد: 

 ([.748تثبث في حدي  علي رضي هللا عنه  

والقااول الثالاا : سنااه يُكتفااى بغساال رسس الااذ ر، سو الموضااع الااذي سصااابته 

النجاسااة منااه، وهااو قااول جمهااور الفقهاااء ماان الشااافعية، والحنفيااة، وروايااة عاان 

([، إلحاقاً له بساائر النجاساات، فهاو حاد  مان األحادا ، فاال يغسال 749 سحمد 

مناااه إال المتااارج،  ماااا فاااي الباااول والغاااائط، وألن األحاديااا  لااام تاااذ ر فياااه إال 

 الوضوء.

يغسال »والقول الثاني سوفاق لعااهر الحادي ، فاإن عماوم اللفاح فاي قولاه: 

إضاافة إلاى غسال يوجب غسل الذ ر  له ما سصابه المذي وما لم يصابه، « ذ ره

األُنثيين، لما تقدم، فلما ثبث ذلك بدليل صحيح تعين األرذ به، وهو ظاهر ارتيار 

 ([ ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز.750شيخ اإلسالم ابن تيمية  

والحكمة من األمر بغسل الاذ ر واألنثياين ـ عناد مان يقاول بغسالهما ـ سن 

ألنثيين ولم يشعر باه اإلنساان، قالاه المذي فيه لزوجة، فربما انتشر على الذ ر وا

([، وقياال: إن ذلااك يتفااف المااذي سو يقطعااه، وال ساايما إذا  ااان 751التطااابي  

 غسله بالماء البارد، فإنه من سسباا قطعه وعدم استمرار رروجه.
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اال، فااإن « توضااأ وانضااح فرجااك»وسمااا لفااح البتاااري:  فااالمراد بااه الغسس 

اغساال »م فااي سحااد سلفاااظ البتاااري: النضااح يكااون غسااالً ويكااون رشاااً، وقااد تقااد

 ، فيكون المراد بالنضح هنا الغسل.« ذ رة

وقد طعن الحفاظ في رواية سحماد وسباي داود مان طرياق هشاام بان عاروة 

عن سبيه عن علي رضي هللا عنهل ألنهـا مرسلة، حي  لم يسامع عاروة مان علاي 

 ([.752رضي هللا عنه،  ما قاله سبو حاتم وسبو زرعة الرازيان  

كن سررجه سبو عواناة مان طرياق عسبيادة السالماني، عان علاي رضاي هللا ل

([، قااال الحااافح:  وإسااناده ال 753«   يغساال ذ ااره وسُنثييااه»عنااه بهااذه الزيااادة 

([، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمياة:  فاإن قيال: يروياه هشاام بان 754مطعن فيه(  

لُهُ سحد سِّ سجالء الفقهاء السابعة،  عروة عن سبيه عن علي، وهو لم يدر ه؟ قلنا: ُمر 

 ([.755رواه ليبين الحكم المذ ور فيه، وهذا من سقو  المراسيل(  

الوجاااه التاساااع: الحااادي  دليااال علاااى تعاااين المااااء فاااي إزالاااة الماااذي دون 

االستجمار باألحجار ونحوهال ألنه عاين لاه الغسال، والمعاين ال يقاع االمتثاال إال 

مره بغسل ذ ره وسُنثييه، فادل علاى سناه به، وال يصح إلحاقه بالبولل ألن الشرع س

حكاام يتاا، المااذي دون البااولل ألن البااول ال يغساال منااه إال مااا سصاااا المحاال، 

وألن اآلثااار  لهااا علااى ارااتالف سلفاظهااا وسسااانيدها لاايف فااي شاايء منهااا ذ اار 

 ([.756االستجمار باألحجار، فدل على سنها ال تكون إال في البول والغائط  

 ف العلماء في المذي يصيب الثوا على قولين:الوجه العاشر: ارتل

ااال، وهاااو قاااول الحنفياااة، والمالكياااة،  األول: سناااه ال يجااازم فياااه إال الغسس 

 ([، سرذاً بأحادي  غسله.757والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة  

الثاني: سنه يجزم فيه النضح، وهو الرش بالماء، وهاو رواياة عان سحماد، 

([، ودليال ذلاك 758ل:  سرجاو سناه يجزئاه النضاح(  فقد نقل عنه الترمذي سنه قاا

يكفيك بأن تأراذ »حدي  سهل بن ُحنيف سن الرسول صلمى هللا عليه وسلمم قال له: 

 ([.759«   فاً من ماء، فتنضح بها ثوبك، حي  تر  سنه سصابه منه

فالصواا ـ إن شاء هللا ـ سنه يكفاي نضاح الثاوا ورشاه بالمااء باال غسال، 

([ل ألن الغسال ورد 760اإلسالم ابن تيمياة وتلمياذه ابان القايم  وهو ارتيار شيخ 

في الفرج ال في الثوا، ورواية نضح الثوا ال معارض لها، سما الفرج فقاد ورد 

النضح وورد الغسل، فيفسر النضح بالغسل،  ما تقدم، وقد ذ ر ابن عبد البر: سن 

 ([.761النضح في لسان العرا يكون مرة الغسل ومرة الرش  

ال ابن تيمية:  المذي يعفى عنه في سقو  الروايتينل ألن البلو  تعام باه، ق

ويشق التحرز منه، فهو  الادم بال سولاى، لالراتالف فاي نجاساته واالجتازاء عناه 

 ([، وهللا تعالى سعلم.762بنضحه(  
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 تقبيل المرأة ولمسها ال ينقض الوضوء

 

ااةس رضااي هللا عنهااا سسنم النمبِّاايم  70/4 اان  عسائشس صاالمى هللا عليااه وساالمم قسب االس ـ عس

. يم ارِّ ع فسهُ ال بُتس ضس دُ، وس مس هُ سسح  جس رس . سسر 
أ  ضم لم  يستسوس جس إلى الصمالسةِّ وس رس ، ثمم رس ائِّهِّ  بسع  س نِّسس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

( من طرياق و ياع، ثناا األعماش، عان حبياب 42/497فقد سررجه سحمد  

عروة بن الزبير، عن عائشة رضي هللا عنها باه، وفاي اراره: بن سبي ثابث، عن 

 قال عروة: قلث لها: من هي إال سنث؟ قال: فضحكث.

ً ـ سباااو داود   (، وابااان ماجاااه 86(، والترماااذي  179وسررجاااه ـ سيضاااا

 (  لهم من طريق و يع، عن األعمش، بهذا اإلسناد.1/168 

المصانف،  ماا وقد حكم البتاري علاى هاذا الحادي  بالضاعف،  ماا ذ ار 

([، وقااد سررجااه البيهقااي فااي 763حكاام عليااه سبااو حاااتم وسبااو زرعااة الرازيااان  

( وقاااال:  هاااذا سشاااهر حااادي  روي فاااي هاااذا البااااا، وهاااو 1/216«  المعرفاااة»

 معلول(.

 وقد سعل الحدي  بعلتين:

األولااى: سن عااروة المااذ ور لاايف هااو اباان الزبياار، إنمااا هااو شاايخ مجهااول 

ردت تساميته فاي الطرياق األرار  ـ، وهاذا قاول يعرف بعاروة المزناي ـ  ماا و

 ([.764جمع من األئمة منهم ابن حزم  

الثانية: االنقطاعل ألن حبيب بن سبي ثابث لم يسمع مان عاروة، وهاو قاول 

([، 765يحيى بن سعيد القطان والبتاري وسحمد وسباي حااتم ويحياى بان معاين  

سنه قاال:  ماا حادثنا حبياب إال وهم قد تبعوا سفيان الثوري فيما نقله عنه سبو داود 

([، يعناي باذلك سناه لام يحادثهم عان عاروة بان الزبيار 766عن عاروة المزناي(  

 بشيءل ألنه لم يسمع منه.

والعاهر سن سبا داود لم يرت   الم الثوري، فلذا ساقه بصايغة التماري  

 وروي عن الثوري(، ثم قاال بعاده:  وقاد رو  حمازة الزياات عان حبياب، عان 

([. وهاذا 767لزبيار، عان عائشاة رضاي هللا عنهاا حاديثاً صاحيحاً(  عاروة بان ا

، لكان حمازة الزياات ماتكلم فياه، قاال الحاافح:  صادو  زاهاد،  مثبث، وذاة نافو

 ربما وهم(.
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وذ ر الترمذي سنه سأل البتاري عان هاذا الحادي  فقاال:  حبياب بان سباي 

قولاه:  وضاعفه ثابث لم يسمع من عروة( والعاهر سن هذا هو مراد الحافح هناا ب

 ([.768البتاري(  

وقد صحح الحدي  جمع من األئمة المتأررين منهم ابن جرير، وابن عباد 

البر، وابان  ثيار، وابان التر مااني، والزيلعاي، والشايخ سحماد شاا ر، واأللبااني، 

 والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم.

 قالوا: وسما ما سعل به الحدي  فهو غير قادح، وبيانه  ما يلي:

سما العلة األولاى، وهاي سن عاروة لايف هاو ابان الزبيار، وإنماا هاو عاروة 

 المزني فهذا مردود بما يلي:

ـ سنه قد ورد تسميته عند غير واحد من الثقات ممان رو  الحادي  عان  1

 ـ وابن ماجه.« سنده»و يع مثل اإلمام سحمد في المسند ـ  ما تقدم في سيا  

عروة فقلاث لهاا:  مان هاي إال سناث؟ ـ ما جاء في ارر الحدي  من قول  2

ُساُر سن يقاول هاذا الكاالم لعائشاة، ألنهاا  فضحكث(، وغير عروة بن الزبيار ال يسج 

 رالة عروة.

ـ سنه سيأتي سن األعمش صرح في الحدي  بأنه حدثه شيوره عن عروة  3

المزني، فلو  ان عروة هذا مجهوالً فكيف يحد  عنه الكثيرون؟  فعلم سنه عروة 

 ير، ووصفه بالمزني غلط من سحد الرواة،  ما سيأتي.بن الزب

ـ سن المعاروف عناد المحادثين سن مان يُاذ ر غيار منساوا يحمال قطعااً  4

على المشهور المتعارف بينهم، ال على المجهول، وعلى تقدير صحة ما قيل: إن 

عروة هو المزنيل سفال يحتمل سن حبيباً سمعه من ابن الزبير وسمعه من المزناي 

 اً ـ  ما يقع ذلك في بع  األحادي .ـ سيض

وسما العلة الثانية وهي االنقطاع فمردودة ـ سيضاً ـ فإن حبيب بن سبي ثابث 

ـ وهو ثقة متفق على توثيقه ـ ال يُن كسُر لقاؤه عروةل ألناه قاد رو  عمان هاو س بار 

 من عروة وسجلم وسقدم موتاً، وهو إمام من سئمة العلماء الجلمة. ذ ر ذلاك ابان عباد

([، وياليد ذلك ما تقدم 769البر، وقال في موضع ارر:  ال شك سنه لقي عروة(  

من قول سبي داود:  وقد رو  حمزة الزيات عان حبياب، عان عاروة بان الزبيار، 

عن عائشة حديثاً صحيحاً(، والمراد بهذا الحدي  ما سررجاه الترماذي فاي  تااا 

ة بان هشاام، عان حمازة  الدعوات( من جامعه: حادثنا سباو  رياب، سربرناا معاويا

الزيات، عن حبيب بن سبي ثابث، عن عروة، عن عائشة رضي هللا عنها، قالث: 

اللهم عافني في جسدي، وعافني في » ان رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم يقول: 

 ([.770«  بصري..
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والاذي يعهار سن علاة االنقطااع غياار مدفوعاة، ألن قاول ابان عباد الباار ال 

الكبار ـ  ماا تقادم ـ ولايف عناد ابان عباد البار إال مجارد إمكاان يقابل قول األئمة 

اللقي، وهذا ال يبرر سماع حبيب من عروة، وال يكفي في رد  االم األئماة. وسماا 

مقولة سبي داود فهاي مان طرياق حمازة الزياات، وتقادم ماا فياه، ثام إن صاح فهاو 

 ً  .محمول على حدي  رار، وهذا ال يعني سن حبيباً سمع من عروة مطلقا

وقااد ورد حاادي  الباااا ماان طريااق سبااي رو ، عاان إبااراهيم التيمااي، عاان 

عائشة رضي هللا عنها سن النبي صلمى هللا علياه وسالمم قبملهاا ولام يتوضاأ. سررجاه 

( لكنه مرسلل ألن إباراهيم التيماي لام يسامع 1/104(، والنسائي  178سبو داود  

([، 771ائي، والترماذي  من عائشة،  ما قال سبو داود بعد سياقه الحدي ، والنس

هاـ( ولاه سربعاون سانة، 92وغيرهم، ويال د ذلاك سن إباراهيم التيماي تاوفي سانة  

هـ(، وسما سبو رو  فاسامه عطياة بان الحاار  الهماداني 58وتوفيث عائشة سنة  

([ والحق سنه ثقة، فقد قاال 773([ والبيهقي  772الكوفي، وقد ضعفه ابن حزم  

([:  لاايف بااه بااأس( و ااذا قااال النسااائي، 774  سحمااد  مااا نقاال عنااه ابنااه عبااد هللا

ويعقااااوا باااان ساااافيان، وقااااال فااااي موضااااع اراااار:  ثقااااة(، وقااااال سبااااو حاااااتم: 

 ([.775 صدو (  

، عن األعمش، عن سصاحاا  غ راءس وله طريق ثال  عن عبد الرحمن بن مس

( وإساناده ضاعيف، 180له، عن عروة المزني، عان عائشاة، سررجاه سباو داود  

غراء متكلم فيه، قال ابن المديني:  ليف بشيء،  ان يروي عن عبد الرحمن بن م

األعمش ستمائة حدي ، فتر ناه، لم يكن بذلك(، وقال ابن عدي:  وهذا الذي قاله 

علي بن المديني هو  ما قال، إنما سُنكرت علياه سحاديا  يرويهاا عان األعماش ال 

ياالل ألن األعمااش ([، ثاام إن اإلسااناد فيااه رواة مجاه776يتابعااه الثقااات عليهااا(  

قال: سصحاا لنا، فهم مجهولون، ولم يُسمم منهم إال حبيب بن سباي ثاباث، وعاروة 

([، وقاال 777المزني قال عنه الذهبي:  شيخ لحبياب بان سباي ثاباث ال يعارف(  

  مجهول(.«: التقريب»في 

ورالصة ذلك سن هذا الحدي  معلول، ولاه طار  وشاواهد معلولاة سيضااً، 

، وحكام «جاامع الترماذي»ا الشيخ سحمد شا ر في تعليقاه علاى وقد ذ ر شيئاً منه

 ([.778بأن بعضها صحيح، وبعضها يقارا الصحيح  

الوجااه الثاااني: اسااتدل بهااذا الحاادي  ماان قااال: إن تقبياال الماارسة ولمسااها ال 

ياانق  الوضااوء، وهااو قااول سبااي حنيفااة، وروايااة عاان اإلمااام سحمااد، ذ رهااا اباان 

ي واباان عباااس رضااي هللا عنهمااا وعطاااء ([، وروي ذلااك عاان علاا779قدامااة  

وطاووس والحسن ومسرو ، وهـو القول الذي رجحه شايخ اإلساالم ابان تيمياة، 

 والشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمهم هللا ـ.
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والقول الثاني: سن لمف المرسة ينق  الوضوء مطلقااً، ساواء س اان بشاهوة 

([، واساتدلوا بقولاه 780سم بدون شهوة، وهذا قول الشافعية، ورواية عن سحماد  

تُُم النمِّسساءس{{، فقد قرس حمزة والكسائي ـ من السبعة ـ  سو لمستم  س  تعالى: }}سسو  السمس

النساء( بغير سلف، فيكون المراد اللمف باليدل ألن اللمف حقيقاة فاي الماف بالياد، 

والمالمسة مجاز في الجماع سو  ناية، وال يعدل عن الحقيقة إلاى غيرهاا إال عناد 

 ذر الحقيقة، واآلية قد سوجبث الوضوء، فيكون لمف المرسة ناقضاً للوضوء.تع

سما سصحاا القول األول فيقولون: الماراد باآلياة: الجمااع،  ماا سايأتي إن 

 شاء هللا تعالى.

والقول الثالا : التفصايل وهاو سناه إن  اان اللماف بشاهوة نقا  الوضاوء 

المذهب عناد الحنابلاة، وهاو  وإن لم يكن بشهوة لم ينق ، وهذا هو المشهور من

 قول مالك وجماعة من السلف، واستدلوا:

ـ باآليااة السااابقة، وحملوهااا علااى اللمااف بشااهوةل ألن الشااهوة معنااة  1

 الحد ، فوجب حمل اآلية عليه.

وبهذا يتبين سن سابب االراتالف فاي هاذه المساألة ـ  ماا يقاول ابان رشاد ـ 

بالياد، وباه فسار سصاحاا القاول اشتراة اسم اللمف في  الم العارا باين اللماف 

 ([.781الثاني اآلية، وبين الجماع، وهو تفسير سصحاا القول األول  

ـ حدي  عائشة رضي هللا عنها سنهـا قالاث:  ناث سناام باين يادي رساول  2

هللا صلمى هللا عليه وسلمم ورجالي فاي قبلتاه، فاإذا ساجد غمزناي فقبضاث رجلاي، 

 ([.782مئذ ليف فيها مصابيح  فإذا قام بسطتها، قالث: والبيوت يو

ولو  ان مجارد اللماف يانق  الوضاوء الناتق  وضاوء النباي صالمى هللا 

 عليه وسلمم واستأنف الصالة.

ـ قالوا: وألن إيجااا الوضاوء علاى مان ماف مطلقااً ال يتلاو مان إيقااع  3

 الناس في الحرج والمشقة، فقد ال يسلم منه سحد، وما فيه حرج فهو منتفو شرعاً.

جح ـ وهللا سعلاام ـ هااو القااول األول، وهااو سن لمااف الماارسة ال ياانق  والاارا

الوضوء مطلقااً، إال إن رارج مناه شايء مان ماذي سو نحاوه، ووجاه التارجيح ماا 

 يلي:

ـ حدي  عائشة رضي هللا عنها الوارد في الصحيحين، و ذا حدي  سبي  1

 صالمى هريرة رضي هللا عنه عن عائشة رضي هللا عنها قالث:  فقدت رسول هللا

هللا عليااه وساالمم ليلااة ماان الفااراش، فالتمسااته، فوقعااث ياادي علااى بطاان قدميااه... 

 ([.783الحدي (  

ـ سن األصل عدم النق  وبقاء الطهارة حتى يرد دليال صاريح صاحيح  2

 على ذلك.
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ـ وألن لمف المرسة مما تعم به البلو  في البيوت، فلاو  اان ذلاك ناقضااً  3

 علياه وسالمم لألماة بيانااً واضاحاً، فلماا لام يبيناه دل للوضوء لبينه النباي صالمى هللا

 على سنه ال ينق  الوضوء.

وسمااا اآليااة الكريمااة فااال داللااة فيهااا علااى مااا ذ اارل ألن المااراد بالمالمسااة 

 الجماع، وليف اللمف باليد، لما يلي:

ـ سن ابن عباس، وهو حبر األمة وترجمان القران الذي علمه هللا تأويال  1

ا فيه دعوة رسوله، فسسمرس المالمسة بالجماع، فقد عسل قس البتاري فاي  تابه واستجا

([، وقاد 784صحيحه عنه سنه قاال:  الادرول والمسايف واللمااس هاو الجمااع(  

سراارج عبااد الاارزا  عاان معماار، عاان قتااادة سن عبيااد باان عمياار وسااعيد باان جبياار 

لمااف وعطاااء باان سبااي رباااح ارتلفااوا فااي المالمسااة، قااال سااعيد وعطاااء: هااو ال

والغمز، وقال عبيد بن عمير: هو النكااح، فتارج علايهم ابان عبااس وهام  اذلك، 

فسألوه وسربروه بما قالوا، فقال: سرطأ الموليان، وسصاا العربي، وهاو الجمااع، 

فم ويكني    ([، وتفسيره سرجح من تفسير غيره لتلك المزية.785ولكن هللا يسعِّ

ما نقل ذلك ابان جريار فاي وقد ورد هذا التفسير عن جماعة من السلف،  

([، قاال ابان  ثيار:  وقاد صااح مان غيار وجاه عان عباد هللا باان 786«  تفسايره»

 ([.788([، وقد رجح ذلك ابن جرير  787عباس سنه قال ذلك(  

ـ سنه إذا حمل لفح المالمسة سو اللمف في القراءة األرر  علاى الجمااع  2

ااانس تكاااون اآلياااة شااااملة للحااادثين: األصاااغر فاااي قولاااه: }}سس  ااان ُكم  مِّ اااد  مِّ ااااءس سسحس و  جس

ااءس{{ وهاذا سبلاغ وسشامل، سماا إذا  اتُُم النمِّسس س  {{، واأل بر في قوله: }}سسو  السمس ال غسائِّطِّ

سريااد منااه المااف باليااد ـ مااثالً ـ فإنااه يكااون قلياال الفائاادة، إذ المجاايء ماان الغااائط 

هاو واللمف حينئذ من موجبات الوضوء، فتتلوا اآلية من ذ ر موجاب الغسال، و

 الحد  األ بر.

ـ سن تفسير اللمف فاي اآلياة بالجمااع فياه جماع باين األدلاة وإعماال لهاا  3

 لهااا، بتااالف مااا إذا فساار باااللمف باليااد فااإن ذلااك يلغااي داللااة الساانة علااى عاادم 

 الوضوء من لمف المرسة.

وسما قولهم: إن اللمف حقيقاة فاي الماف بالياد فهاذا صاحيح، لكناه تعاورف 

اء فاي معناى الجمااع، بال يكااد يكاون ظااهراً فياه،  ماا سن عند إضاافته إلاى النسا

 الوطء حقيقته المشي بالقدم، فإذا سضيف إلى النساء لم يفهم منه غير الجماع.

وسما حمل اآلية على اللمف بشهوة لكاون ذلاك معناة الحاد  فماردود باأن 

المعنة ال تنق  الوضوء، ما لم تكن قويةل ألن األصل الطهارة،  ما سايأتي فاي 

 حدي  سبي هريرة رضي هللا عنه.
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وسما حدي  عائشة الذي في الصحيحين فهو دليل على سن اللمف ال ينق  

([ 789الوضوء، وسما قول الحافح:  وتعقاب باحتماال الحائال سو التصوصاية(  

فليف بشيءل ألن األصل عدم التصوصاية إال بادليل،  ماا فاي األصاول، فكياف 

احتمااااال الحائاااال فااااال يفكاااار فيااااه إال تبنااااى المسااااائل علااااى االحتمااااال، وسمااااا 

([، وقااااد رااااالف الحااااافح فااااي  المااااه هنااااا مااااا ذ ااااره فااااي 790متعصااااب  

([ من سن الحدي  دليل على سن اللمف في اآلية الجماعل ألناه 791«  التلتي،»

سمها في الصالة واستمر، وهذا هو الحق إن شاء هللا.  مس

سة يانق  الوضاوء وقد اعتبر شيخ اإلسالم ابن تيمية القول بأن لماف المار

بال شهوة قوالً شاذاً، ليف له سصال فاي الكتااا، وال فاي السانة، وال فاي سثار عان 

سحد من سلف األمة، وال هاو موافاق ألصاول الشاريعة، فاإن اللماف العااري عان 

شااهوة ال يااالثر فااي شاايء ماان العبااادات، فماان جعلااه مفسااداً للطهااارة فقااد رااالف 

 ([، وهللا تعالى سعلم.792األصول  
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 الشك في الحدث مع تيقُّن الطهارة حكم

 

ُسوُل هللاِّ صلمى هللا عليه  71/5 : قسالس رس ةس رضي هللا عنه قسالس ي رس ـ عسن  سسبي ُهرس

، سسم  الس؟ فساالس »وسلمم:  ن هُ شايء  جس مِّ : سسررس لسي هِّ سش كلس عس ي ئاً، فسأ نِّهِّ شس دُُ م  في بسط  دس سسحس جس إذسا وس

تم  دِّ حس س جِّ نس المس نم مِّ ُرجس ً يست  يحا دس رِّ تاً، سسو  يسجِّ و  عس صس مس لم .«. ى يسس  هُ ُمس  جس رس  سسر 

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

الادليل علاى سن مان »بااا « الحاي »( في  تااا 362فقد سررجه مسلم  

مان طرياق جريار « تيقن الطهارة ثم شك في الحد  فله سن يصلي بطهارتاه تلاك

([، عان سباي هريارة 793ن سباي صاالح، عان سبياه  بن عبد الحميد، عن ساهيل با

 رضي هللا عنه.

 وقد جاء في معناه سحادي  سرر ، تأتي إن شاء هللا.

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قوله:  إذا وجد سحد م في بطنه شيئاً( سي: إذا حفم بتردد الريح في بطناه، 

 ([.794وهو صوت األمعاء، وهو القرقرة: سي: قرقرة البطن  

دس ناق  سم ال؟ق  وله:  فأشكل عليه( سي: التبف عليه األمر سسُوجِّ

 قوله:  فال يترجن من المسجد( سي: ألجل سن يتوضأ.

قوله:  حتى يسمع صوتاً سو يجد ريحاً( سي: حتى يتايقن الحاد  بسامعه سو 

شمه و سو( للتنويع، ور، السمع والشم بالذ ر لكونهما الغالب، وإال فلو  اان ال 

 شم آلفة سو مرض وتيقن بغير هذين الطريقين انتق  وضوؤه.يسمع وال ي

الوجه الثال : الحدي  دليل على سن المتطهر إذا شك في الحد  لام يلزماه 

الوضوء، بل يصلي بطهارته تلاك حتاى يتايقن سناه سحاد ، إماا بساماع صاوت سو 

 شم ريح.

كا وقد دل على ذلك ـ سيضاً ـ حدي  عبد هللا بن زيد رضي هللا عناه سناه شا

إلى النبي صلمى هللا عليه وسالمم الرجال الاذي يتيال سناه يجاد الشايء فاي الصاالة، 

ً »فقال:   ([.795«  ال ينصرف حتى يسمع صوتاً سو يجد ريحا

الوجه الرابع: هاذا الحادي  دليال علاى قاعادة ععيماة مان قواعاد الشاريعة 

مان  وهي  اليقين ال يزول بالشك(، وسن األصل بقاء ما  ان علاى ماا  اان، وهاي

القواعااد الفقهيااة الكباار  التااي يتتاارج عليهااا فااروع فقهيااة  ثياارة فااي العبااادات 

 والمعامالت والعقود.
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قال القرافي:  هاذه قاعادة مجماع عليهاا، وهاي سن  ال مشاكوة فياه يُجعال 

 ([.796 المعدوم الذي يُجزم بعدمه(  

وقال سبو داود:  سمعث سحمد ُسئل عن رجال يشاك فاي وضاوئه؟ قاال: إذا 

فهااو علااى وضااوئه حتااى يسااتيقن الحااد ، وإذا سحااد  فااي وضااوئه فهااو توضااأ 

 ([.797محد  حتى يستيقن سنه توضأ(  

الوجه التامف: هذا الحدي  سند ععيم إلغال  باا الوسوسة الذي يادرل 

 منه الشيطان على العبد إلفساد طهارته وصالته وعبادته.

للوساواس، فإناه وقد دل هذا الحدي  على سنه ال ينبغاي للمسالم سن يستسالم 

داء عضال، إذا اشتد بصااحبه ال ينفاك عناه، فيقاع فاي الحارج والمشاقة، ويواجاه 

عناء في سداء الواجبااتل ألن الوساواس س ثار ماا ينشاأ مان الشاك، ومتاى استسالم 

اإلنسان للوساوس وانقااد لهاا تعاب منهاا، ومتاى غسفسالس عنهاا ولام يلتفاث لهاا فإنهاا 

 تزول بإذن هللا تعالى.

حتاى »سادس: دل الحدي  على سن الريح ناق  للوضوء، لقولاه: الوجه ال

 ً  «.يسمع صوتاً سو يجد ريحا

وسيذ ر المصنف سحادي  في هذا الموضاوع فاي ارار هاذا البااا، و اان 

 األولى جمعها في موضع واحد، وهللا تعالى سعلم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 227       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 ما جاء في أن مس الذكر ال ينقض الوضوء

 

ي. ـ عسن  طسل قِّ ب نِّ عسلِّيم رض 72/6 ُث ذس سارِّ سسس  : مس ُجل  : قسالس رس ي هللا عنه قسالس

؟ فسقسالس الن بيُّ صالمى هللا علياه  لسي هِّ ُوُضوء  هُ فِّي الصمالسةِّ، سسعس فُّ ذس سرس ُجُل يسمس : الرم سسو  قسالس

ن اكس »وسلمم:  عسة  مِّ ا ُهوس بسض  قساالس «. الس، إنممس ، وس بماانس هُ اب اُن حِّ حس احم صس سساةُ، وس م  اهُ ال تس جس رس  سسر 

ةس. رس ي ِّ بُس  دِّ ن  حس سسُن مِّ يني: ُهوس سسح  دِّ  اب ُن المس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهو سبو علي، طلق بن علي بن طلق بن عمرو، ويقال: طلق بن علي ابن 

المنذر بن قيف السحيمي اليمامي مشهور، له صحبة، ووفادة، ورواية، وقد ورد 

ن قيف بن طلق، عن سبيه قال: بنيث مع رسول هللا صلمى في صحيح ابن حبان ع

قادموا اليماامي مان الطاين، فإناه مان »هللا عليه وسلمم مسجد المدينة، فكان يقاول: 

 ً ااااااا ([، رو  عنااااااه ابنااااااه قاااااايف، وابنتااااااه رلاااااادة 798«   سحساااااانكم لااااااه مسم

 ([.799وغيرهما  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

باااا « الطهااارة»فااي  تاااا  (182،183هااذا الحاادي  سررجااه سبااو داود  

(، وابان 483(، وابان ماجاه  1/101(، والنساائي  85، والترماذي  «الررصة»

(  لهم من طرياق ماالزم بان عمارو الحنفاي، ثناا عباد هللا بان بادر، 1119حبان  

 عن قيف بن طلق، عن سبيه.

وهااو حاادي  صااحيح، قااال الطحاااوي فيااه:  فهااذا حاادي  مااالزم، صااحيح 

ضااطرا فااي إسااناده وال فااي متنااه(، ثاام سسااند عاان اباان مسااتقيم اإلسااناد، غياار م

([، وقااال 800المااديني قولااه:  حاادي  مااالزم هااذا سحساان ماان حاادي  بساارة(  

([، وقاال اباان 801الترماذي:  هاذا الحادي  سحسان شاايء روي فاي هاذا البااا(  

 ([.803([ وصححه ابن التر ماني  802حزم:  هذا ربر صحيح(  

يوا بن عتبة، عن قيف بان طلاق، ( من طريق س26/214وسررجه سحمد  

عاان سبيااه. وسيااوا باان عتبااة ضااعيف، لكنااه توبااع، ولااه طاار  سراار . وضااعفه 

اررون، ومنهم الشافعي، وسبو حاتم، وسبو زرعة، والبيهقاي، والادارقطني، وابان 

([، وذلااك ألن قاايف باان طلااق لاايف بااالقوي عناادهم،  مااا يقااول 804الجااوزي  

حيى بن معين قوله:  قد س ثار النااس فاي ([. ونقل الدارقطني عن ي805البيهقي  

([، وقااال الااذهبي:  ضااعفه سحمااد ويحيااى فااي إحااد  806قاايف، وال يحاات  بااه(  

([، وقد ثبث عن يحيى نقي  ذلك، فرو  عنه عثماان بان 807الروايتين عنه(  
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سعيد الدارمي قاال:  قلاث: فعباد هللا بان نعماان عان قايف بان طلاق؟ قاال: شايوخ 

 ([.808يمامية ثقات(  

([، والاذي نقلاه 809سما تضعيف سحمد له فقد نقله ـ سيضاً ـ ابن الجاوزي  

 ([، وليف هذا تضعيفاً 810عنه التالل سنه قال:  غيره سثبث منه(  

([، وقال العجلي:  قيف بن طلاق 811«  الثقات»وقد ذ ره ابن حبان في 

 ([.812يمامي، تابعي ثقة(  

([، فهاو وهام مناه، 813اظ(  وسما قول النووي:  إنه ضعيف باتفاا  الحفا

و ااااأن اباااان عبااااد الهااااادي سراده بقولااااه:  وسرطااااأ ماااان حكااااى االتفااااا  علااااى 

 ([.814ضعفه(  

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

ته  سسس  : من باا تعب، وفي لغة: مس فس سِّ س ُث ذ ري( مس سِّ قوله:  قال رجل: مس

 مساً، من باا قتل، سفضيث إليه بيدي من غير حائل.

 : ال وضوء من مسه.قوله:  ال( سي

قوله:  بضعة منك( البضعة: بفتح الباء ويجوز  سرها، القطعة من اللحم، 

 والمراد: سنه  اليد واألذن والرجل ونحوهما.

الوجه الرابع: الحدي  دليال لمان قاال: إن ماف الاذ ر ال يانق  الوضاوءل 

ألنااه وصاافه بأنااه بضااعة ماان اإلنسااان،  ماافم سذنااه سو يااده ونحوهمااا، وهااو قااول 

لحنفيااااة، وبعاااا  المالكيااااة، وروايااااة عاااان اإلمااااام سحمااااد، وهااااو قااااول اباااان ا

 ([.815المنذر  

وسيأتي توضايح هاذه المساألة وبياان الاراجح فيهاا فاي الحادي  اآلتاي، إن 

 شاء هللا تعالى.
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 ما جاء في أن مس الذكر ينقض الوضوء

 

ُساولس هللا 73/7 انس رضاي هللا عنهاا سسنم رس اف وس ةس بِّن اثِّ صس رس  صالمى هللا ـ عسن  بُس 

أ  »عليه وسلمم قسال:  ضم هُ فسل يستسوس فم ذس سرس ن  مس يم «. مس اذِّ مِّ حهُ التمر  احم صس سساةُ، وس م  هُ ال تس جس رس سسر 

ءو في هذسا ال بسااِّ. حم شسي  : ُهوس سسصس يم ارِّ قسالس ال بُتس ، وس بمانس اب ُن حِّ  وس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

الباء وإسكان السين المهملة ـ بنث صفوان بن نوفل بان  وهي بُس رة ـ بضم

سسد بان عباد العاز  القرشاية األسادية، وهاي بناث سراي ورقاة بان نوفال، وسراث 

به ابان عباد البار.  اوم عقبة بن معيط ألمه، وقيل في نسبها غيار ذلاك، وماا ذُ ار صس

 ([، رو  عنها عباد هللا بان عمار، وماروان816وقال ابن األثير:  هو األصح(  

بن الحكام، وابان المسايب، وغيارهم، قاال الشاافعي:  لهاا ساابقة قديماة وهجارة(، 

([، وقااال مصااعب باان الزبياار: 817وقااال اباان حبااان:   انااث ماان المهاااجرات(  

 ([.818  انث من المبايعات(  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

الوضوء من مفم »باا « الطهارة»( في  تاا 181فقد سررجه سبو داود  

(، وابان حبااان 1/42(، ومالاك  45/265(، وسحماد  1/100والنساائي   ،«الاذ ر

( ماان طريااق عبااد هللا باان سبااي بكاار سنااه ساامع عااروة يقااول: درلااث علااى 1112 

افمِّ الاذ ر،  ن  مس مروان بن الحكم، فذ رنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومِّ

وذ ار  فقال عروة: ما علمث ذلاك، فقاال ماروان: سربرتناي بسارة بناث صافوان..

 الحدي .

( ماان 1115(، واباان حبااان  479(، واباان ماجااه  83وسررجااه الترمااذي  

طريق هشام بن عروة، عن سبيه، عن مروان، عن بسرة بنث صفوان، وفي لفاح 

الباان حبااان:  ماان مااف فرجااه فليتوضااأ(، وقااال الترمااذي:  هااذا حاادي  حساان 

 بسرة(. صحيح(، ونقل عن البتاري سنه قال:  سصح شيء في هذا الباا حدي 

وظاااهر الساايا  عنااد سبااي داود وغيااره سن الحاادي  ماان روايااة مااروان باان 

الحكم عن بسرة، وقد طعن فيه بعضهم، بسابب واليتاه وسربااره فاي التااريخ مان 

هِّ الساايف وطلبااه التالفااة، وقااد دافااع عنااه اباان  رِّ ااه  قست االِّ طلحااة رضااي هللا عنااه وشس

السيف في طلاب التالفاة فقاد  حجر، بأن قتله طلحة  ان فيه متأوالً، وسما إشهاره

([، 819 ان بعد هذا الحدي ، ألنه قد حد  باه حينماا  اان سمياراً علاى المديناة  

، وسحماااد فاااي «الموطاااأ»ومالاااك فاااي « صاااحيحه»وقاااد احااات  باااه البتااااري فاااي 

 وهذا  افو في االحتجاج به.« مسنده»
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وقد ورد الحدي  من رواية هشام بن عروة، عن عروة، عن بسرة، بدون 

( 45/270(، وسحماااد  447(، والنساااائي  82ماااروان، سررجاااه الترماااذي  ذ ااار 

وهذه متالفة لرواية األ ثرين، فإما سن يحكام بشاذوذها، سو يقاال: إن عاروة سامع 

الحدي  من مروان سوالً، ثام سراد سن يساتوثق، فلقاي بسارة وسامع منهاا،  ماا فاي 

( 1/146(، والااادارقطني  1113رواياااة شاااعيب بااان إساااحا ، عناااد ابااان حباااان  

 وغيرهما.

الوجااه الثالاا : الحاادي  دلياال لماان قااال: إن مااف الااذ ر و ااذا مااف الفاارج 

ينق  الضوء، وهو قول الشاافعي، وقاول لمالاك فاي المشاهور عناه، والمشاهور 

([، وهو معارض بحدي  طلق بن علي المتقدم الاذي يادل 820في مذهب سحمد  

([ فاي 821العلام   على سن مف الذ ر ال ينق  الوضوء، وقد ارتلفث  لمة سهال

 إزالة هذا التعارض على ثالثة مسالك، وهي المسالك المعروفة في األصول:

فمن سهل العلم من سلك مسالك النساخ، وسن حادي  طلاق بان علاي منساوخ 

بحاادي  بساارةل ألن حديثااه متقاادم، وحااديثها متااأرر، ودلياال تقدمااه مااا مضااى فااي 

 عليااه وساالمم وهاام يبنااون ترجمتااه ماان سنااه قاادم المدينااة علااى رسااول هللا صاالمى هللا

 المسجد في سول الهجرة.

([ واباااان 823([ والطبرانااااي  822ومماااان قااااال بالنسااااخ: اباااان حبااااان  

([، 827([ واباان حاازم  826([ والبيهقااي  825([ والحااازمي  824العربااي  

هال هاو إال بضاعة »وسيد ابن حزم القول بالنسخ بأن قولاه صالمى هللا علياه وسالمم: 

ك  ان قبل األمر بالوضاوء مان ماف الاذ رل ألناه لاو  اان دليل على سن ذل« منك

بعده لم يقال علياه الصاالة والساالم هاذا الكاالم، بال  اان يباين سن األمار باذلك قاد 

نسااخ، وقولااه هااذا ياادل علااى سنااه لاام يكاان ساالف فيااه حكاام سصااالً، وسنااه  سااائر 

 األعضاء.

 لكن القول بالنسخ فيه ضعف ألمرين:

يين سنااه ال يعاادل إلااى النسااخ إال إذا تعااذر األول: سن القاعاادة عنااد األصااول

الجمع بين الدليلينل ألن النسخ إبطال ألحدهما، والجمع بينهماا عمال بهماا، وهاو 

 ممكن.

الثاني: سن العلمااء قاالوا: إن التااريخ ال يعلام بتقادم إساالم الاراوي سو تقادم 

ه، لجواز سن يكون الراوي المتاأرر رواه عان غياره مان الصاحابة، ولاذ ذِّ ا قاال سسر 

 ([.828الشو اني:  إن هذا ليف دليالً عند المحققين من سئمة األصول(  

المسلك الثاني: مسلك الترجيح، والمحققون على ترجيح حدي  بسرة بناث 

صفوان على حدي  طلق بن علي، فيجب الوضوء من مف الاذ ر، وهاذا ارتياار 

 ([ والشيخ عبد العزيز بن باز، وذلك لما يلي:829الصنعاني  
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ـ سن حدي  بسرة سصاح مان حادي  طلاق بان علاي، فإناه ساليم اإلساناد،  1

وحدي  طلق ضعفه جماعة،  ما تقدم، وقد قال البتاري عن حادي  بُسارة:  إناه 

سصح شايء فاي هاذا البااا( وإن  اان شايته علاي بان الماديني قاد رالفاه، فارجح 

  ر.حدي  طلق، لكن قول البتاري في هذا الموضع سولىل ألنه ماليد بما سيُذ

وقد نقل الحافح عان البيهقاي قولاه:  يكفاي فاي تارجيح حادي  بسارة علاى 

حاادي  طلااق سن حاادي  طلااق لاام يترجااه الشاايتان، ولاام يحتجااا بأحااد ماان رواتااه، 

 ([.830وحدي  بسرة قد احتجا بجميع رواته، إال سنهما لم يترجاه...(  

 ـ سن حدي  بسرة له شواهد  ثيرة تعضده، رواها سبعة عشار صاحابياً، 2

 وحدي  طلق ال شاهد له.

ومن شواهده: حدي  سبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلمى 

إذا سفضى سحد م بيده إلى فرجاه ولايف بينهماا ساتر وال حجااا »هللا عليه وسلمم: 

 ([.831«  فليتوضأ

وحدي  سم حبيبة رضي هللا عنها قالث: سمعث رساول هللا صالمى هللا علياه 

 ([.832«  مف فرجه فليتوضأ من»وسلمم يقول: 

وحدي  عمرو بن شعيب عن سبيه عن جده قال: قاال رساول هللا صالمى هللا 

سيماااا رجااال ماااف فرجاااه فليتوضاااأ، وسيماااا امااارسة مساااث فرجهاااا »علياااه وسااالمم: 

 ([.833«  فلتتوضأ

وحدي  زيد بن رالد الجهني رضي هللا عنه قال: سمعث رسول هللا صلمى 

 ([.834«  مف فرجه فليتوضأمن »هللا عليه وسلمم يقول: 

ـ ومن مرجحات حدي  بسارة سناه ناقال عان الباراءة األصالية التاي هاي  3

عدم الوضوء من مف الذ ر، والناقل عن البراءة األصلية مقادمل ألن معاه زياادة 

 علم.

 ـ سن حدي  بسرة سحوط وسبرس للذمة. 4

يااه المساالك الثالاا : مساالك الجمااع بااين الحااديثين، وهااو مساالك جياادل ألن ف

 عمالً بكال الدليلين، وهالالء ارتلفوا على قولين:

األول: سن مف الذ ر يستحب منه الوضوء مطلقاً عمالً بحدي  بسرة، وال 

يجب عمالً بحدي  طلق بن علي، وقد بوا ابن رزيمة في صحيحه بقوله:  باا 

استحباا الوضوء من مف الذ ر( ثم ذ ر حدي  بسرة، ثم رو  بسنده عن مالك 

:  سر  الوضااوء ماان مااف الااذ ر اسااتحباباً وال سوجبااه(، ورو  بساانده ـ سنااه قااال

سيضاً ـ عن اإلمام سحمد سنه سئل عن الوضوء من مف الذ ر، فقال:  سستحبه وال 

([. وارتاار هاذا 835سوجبه(، ثم ارتار القول بوجوا الوضاوء  قاول الشاافعي  

 ([.836مية  القول ـ وهو االستحباا ـ ابن المنذر، وشيخ اإلسالم ابن تي
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الثاني: سنه إن  ان المف بشاهوة وجاب الوضاوء لحادي  بسارة، وإن  اان 

هال هاو »لغير شهوة لم يجب لحدي  طلق، وياليد ذلك سنه قاال فاي حادي  طلاق: 

، فإن هذا يقتضي سن الحكم في مف الذ ر  الحكم في مف سائر « إال بضعة منك

ج به عن مف نعائره من األعضاء الذي ال يقارن مسه شهوة، فإن مسه مساً يتر

 ([. وهللا تعالى سعلم.837بقية الجسد وهو ما  ان بشهوة وجب عليه الوضوء  
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 بيان شيء من نواقض الوضوء

 

ُساولس هللا صالمى هللا علياه وسالمم  74/8 عسن  عسائِّشسةس رضي هللا عنهاا سنم رس ـ وس

 : ، سسو  »قسالس ، سسو  قسل ف  ء  سسو  ُرعساف  ابسهُ قسي  ن  سسصس يساب نِّ مس ، ثُامم لِّ
أ  ضم ذ ي  فلينصرف فسل يستسوس مس

ُهوس فِّي ذلِّكس الس يستكلمم ، وس الستِّهِّ ي ُرهُ.«. عسلسى صس غس دُ وس مس عمفسهُ سسح  ضس ه ، وس اجس هُ اب ُن مس جس رس  سسر 

قولنا:  بيان شيء من نواق  الوضوء( هي: القيء، والرعاف، والقسل اُف، 

إيااراد هاذا الحاادي  هناا، وقااد والماذي، والعاااهر سن هاذا هااو غارض الحااافح مان 

ا عليااه اباان ماجااه فااي  تاااا  ، وذ اار «البناااء علااى الصااالة»باااا « الصااالة»بااوم

ما يتعلق بذلك، وسعاد هذا الحدي  مرة سرر  « شروط الصالة»الحافح في باا 

 هناة على ما في بع  النسخ.

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

ماا جااء فااي »بااا « الصاالة»( فاي  تاااا 1221فقاد سررجاه ابان ماجاه  

من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جري ، عن ابن سبي « البناء على الصالة

 ([ عن عائشة رضي هللا عنها به.838ُمليكة  

وهذا الحدي  من سفراد ابن ماجه عن بقية سصحاا الكتب الساتة، وإساناده 

 ([، وسبب ضعفه:839ضعيف، ضعفه البوصيري  

ن روايااة إسااماعيل باان عياااش، عاان اباان جااري ، واباان جااري  ـ سنااه ماا 1

حجازي، وإسماعيل شامي، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وقد رالفه 

 صدو  في روايتاه عان سهال بلاده، «: التقريب»الحفاظ في روايته، قال عنه في 

 متلط عن غيرهم(.

رووه ـ سن الحفااظ سصاحاا ابان جاري  راالفوا إساماعيل فاي روايتاه، فا 2

<;بان جاري ، عان النباي 146عن عبد الملك بن جري ، عن سبيه عبد العزيز&#

صلمى هللا عليه وسلمم مرسالً، ونقل ابن عدي عان اإلماام سحماد: سن الصاواا عان 

 ([.840ابن جري ، عن سبيه، عن النبي صلمى هللا عليه وسلمم مرسالً  

عاان اباان  وقااال سبااو حاااتم عاان وصاال الحاادي :  هااذا رطااأ، وإنمااا يروونااه

جاااري ، عااان سبياااه، عااان ابااان سباااي مليكاااة، عااان النباااي صااالمى هللا علياااه وسااالمم 

 ([.841مرسالً(  

ونقل البيهقي عن الشافعي سنه قال في حدي  ابن جري ، عن سبيه:  ليسث 

 ([.842هذه الرواية بثابتة عن النبي صلمى هللا عليه وسلمم(  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 234       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

وظ ماااا رواه وعلاااى هاااذا فالصاااواا سن رفاااع إساااماعيل لاااه شااااذ، والمحفااا

الجماعة عن ابن جري ، عن سبيه، عن ابن سبي مليكة، عن النباي صالمى هللا علياه 

 وسلمم مرسالً.

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قوله:  من سصابه قيء( القيء: بالهمزة، إلقاء ما س ل سو شرا، سو هاو ماا 

 قذفته المعدة عن طريق الفم.

هو رروج الدم من األنف، وفعله قوله:  سو رعاف( بضم الراء المهملة، و

ُعافس بالضام لغاة، وقيال: الرعااف الادم  فاً مان باابي:  قتال( و نفاع( ورس ع  عسفس رس رس

ابسق علام  نفسه، وسصله: السبق والتقادم، وفارس راعاف، سي: ساابق، والرعااف سس

 الراعف وتقدم.

( بفااتح القاااف وسااكون الااالم، يقااال: قسلسااف قل ساااً، ماان باااا  قولااه:  سو قسل ااف 

ا(: ررج من بطنه طعاام سو شاراا إلاى الفام، وذلاك سثنااء الجشاا، وساواء  ضر

سلقاه سو سعاده إلى بطنه إذا  ان ملء الفم سو دونه، فإن غلب فهو قيء، والقسلسف: ـ 

 بفتحتين ـ اسم للمقلوس، وهو ما يترج من الفم.

 قوله:  سو مذي( تقدم.

ى قبال الوضاوء قوله:  وليبن على صالته( سي: سو ليحسب ما  ان قد صال

 من ر عة سو س ثر، ويصلي ما  ان باقياً.

 قوله:  وهو في ذلك ال يتكلم( سي: في حال انصرافه ووضوئه.

الوجااه الثالاا : الحاادي  دلياال علااى سن التااارج الاانجف ماان غياار الساابيلين 

، والرعااف سناه نااق  للوضاوء، وهاو قاول سباي حنيفاة وسحماد،   القيء، والقسلسفِّ

نه رارج نجف، و ل رارج نجف من البادن فهاو نااق  على تفاصيل عندهمل أل

 ([.843عندهم  

ع اادان باان سبااي طلحااة، عاان سبااي الاادرداء رضااي هللا   مااا اسااتدلوا بحاادي  مس

([ 844عنااه:  سن رسااول هللا صاالمى هللا عليااه وساالمم قاااء فااأفطر فتوضااأ، فلقيااث  

ثوباااان فاااي مساااجد دمشاااق، فاااذ رت ذلاااك لاااه، فقاااال: صاااد ، سناااا صاااببث لاااه 

 ([، لكن ال يتم االستدالل بهذا الحدي  إال بأمرين:845 وضوءه( 

األول: سن تكون الفاء للساببية، وهاي ليساث نصااً فاي ذلاك، بال يحتمال سن 

 تكون للتعقيب.

الثاااني: سن يكاااون لفااح  فتوضاااأ( بعااد لفاااح  قاااء( محفوظااااً، وهااو محااال 

 ([.. ثم لو ثبث ذلك فال دليل فيه،  ما سيأتي.846بح   
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سن التاارج الانجف مان غيار السابيلين ال يانق  الوضاوء،  والقول الثاني:

عسفس فإن طهارته باقية، وهو قول الشافعي، ومالك، ورواية عن  وسن من قاء سو رس

([، وهااو ارتيااار 848([، ارتارهااا شاايخ اإلسااالم اباان تيميااة  847اإلمااام سحمااد  

 ([ والشايخ عباد العزياز850([ والشايخ عباد الارحمن الساعدي  849الشو اني  

 بن باز.

 واستدلوا بما يلي:

ب ااد بان بشار فاي غازوة ذات  1 ـ حدي  جابر رضاي هللا عناه فاي قصاة عس

الرقاااع عناادما سصاايب بسااهام وهااو يصاالي وراارج منااه دماااء  ثياارة واسااتمر فااي 

([، قالوا: ويبعد سن ال يطلع النباي صالمى هللا علياه وسالمم علاى مثال 851صالته  

 ه سنكر سو سربره بأن صالته بطلث.هذه الواقعة الععيمة، ولم ينقل سن

ـ وجااوا البقاااء علااى البااراءة األصاالية، فااال يحكاام بااالنق  حتااى يثبااث  2

الشرع، وال يصار إلى سن الدم سو القيء ناق  إال لدليل ناه ، والقيااس ممتناع 

 في هذا الباال ألن علة النق  غير معقولة، وهي متتلفة.

ء والقسلساافس ال تاانق  الوضااوء، والااراجح ـ وهللا سعلاام ـ سن الرعاااف والقااي

لعدم وجود سدلة واضحة تدل على ذلك، فيبقى األصل وهو عدم النق  إال بادليل 

شاارعي، وألن الطهااارة ثبتااث بمقتضااى دلياال شاارعي، ومااا ثبااث بمقتضااى دلياال 

 شرعي، فإنه ال يمكن رفعه إال بدليل شرعي.

تقدم ـ فاال  وسما ما استدل به القائلون بالنق ، فحدي  الباا ضعيف ـ  ما

تقوم به حجاة، وسماا حادي  سباي الادرداء فإناه ال يادل علاى وجاوا الوضاوء مان 

القاايء، فااإن النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم  ااان يتوضااأ لكاال صااالة طاااهراً وغياار 

طاهر، وألن هاذا فعال، والفعال ال يادل علاى الوجاوا، بال يادل علاى مشاروعية 

ما الوجوا فلايف علياه دليال التأسي، فمن توضأ من باا االحتياط فهو حسن، وس

 ظاهر.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  إذا توضأ من الرعاف فهو سفضل، وال يجب 

 ([.852عليه في سظهر قولي العلماء(  

وقال سيضاً:  استحباا الوضوء من القيء متوجه ظاهر، والفعل إنما يدل 

 ([.853على االستحباا(  

ى الكاالم علياه وسناه نااق  وسما انتقاض الوضوء بتروج المذي فقد مضا

 للوضوء باإلجماع.

وسما غير دم الرعاف، وهاو الادم التاارج مان سي موضاع مان البادن غيار 

السبيلين، فسيأتي الكالم علياه ـ إن شااء هللا تعاالى ـ عناد حادي  سناف رضاي هللا 

 عنه سن النبي صلمى هللا عليه وسلمم احتجم ولم يتوضأ.
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ن من سصابه قيء سو رعاف سو قلاف سو الوجه الرابع: الحدي  دليل على س

ُط ذلك سال  مذي وهو في الصالة سنه ينصرف ثم يتوضأ ويبني على صالته، وشسر 

يتكلم، لقوله في ارر الحدي :  وهو في ذلك ال يتكلم( ولكن الحدي  ضعيف  ماا 

تقدم، والصواا سن الحد   المذي والريح ونحوها تفسد الصالة،  ما سيأتي فاي 

من حدي  علي بن طلق رضي هللا عنه قاال: قاال رساول « صالةشروط ال»باا 

إذا فسا سحد م في الصالة، فلينصرف وليتوضاأ وليعاد »هللا صلمى هللا عليه وسلمم: 

سررجااه التمسااة إال اباان ماجااه، وصااححه اباان حبااان، لكنااه حاادي  « . الصااالة

 ضعيف،  ما سيأتي بيانه ـ إن شاء هللا تعالى ـ وهللا تعالى سعلم.
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 لحم اإلبل والغنم من حيث النقض وعدمه حكم

 

سلس النمبِّاي  صالمى  75/9 اأ ُجاالً سس ةس رضي هللا عنهماا سسنم رس ابِّر بن سسُمرس ـ عسن  جس

 : ؟ قساالس ن  لُُحومِّ ال غسنسمِّ أُ مِّ ضم ائ ثس »هللا عليه وسلمم: سستسوس ان  لُُحاومِّ « إِّن  شِّ اأُ مِّ ضم : سستسوس قساالس

 : ؟ قسالس جس «. نسعسم  »اإلبِّلِّ رس لم .سسر   هُ ُمس 

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهو سباو عباد هللا، ويقاال: سباو رالاد، جاابر بان سامرة بان ُجناادة العاامري 

السُّوائي ـ بضم السين المهملاة وتتفياف الاواو ـ نسابة إلاى ُساواءس مان سجاداده، لاه 

ل: سرباااع وألبياااه صاااحبة، نااازل الكوفاااة، وماااات بهاااا سااانة ساااث وساااتين، وقيااا

 ([.854وسبعين  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

« الوضاوء مان لحاوم اإلبال»بااا « الحاي »فقد سررجه مسلم في  تااا 

( من طريق سبي عوانة، عن عثمان بن عبد هللا بن موهب، عان جعفار بان 360 

سبي ثور، عن جابر بن سمرة رضي هللا عنه سن رجالً سأل النبي صالمى هللا علياه 

« إن شاائث فتوضاأ وإن شاائث فااال توضااأ»أ ماان لحاوم الغاانم؟ قااال: وسالمم: سستوضاا

، قال: سصلي في « نعم، فتوضأ من لحوم اإلبل»قال: ستوضأ من لحم اإلبل؟ قال: 

 « .ال»، قال: سصلي في مبارة اإلبل؟ قال: « نعم»مراب  الغنم؟ قال: 

 قال ابن رزيمة:  لم نر رالفاً بين علماء الحدي  سن هذا التبر صحيح من

ً ـ عان جعفار بان سباي ثاور سشاعُ  بان سباي  وس  هذا التبار ـ سيضاا جهة النقل، ورس

الشعثاء المحاربي، وسماُة بن حرا، فهالالء الثالثة من سجلاة رواة الحادي ، قاد 

 ([.855رووا عن جعفر بن سبي ثور هذا التبر(  

وقد سررجه مسلم ـ سيضاً ـ مان هاذين الطاريقين: طرياق ساماة بان حارا 

 بي الشعثاء.وسشع  بن س

و أن ابن رزيماة يقصاد باذلك ـ وهللا سعلام ـ الارد علاى مان سعالم الحادي  

بجعفر بن سبي ثور راويه عن جابر بن سمرة وسنه مجهول، ونُسب هذا إلى علي 

([، وهذا ليف بصحيح، فإن جعفاراً هاذا مشاهور، وهاو ياروي 856بن المديني  

 «.صحيحه»عن جده جابر بن سمرة، وقد سودع مسلم حديثه في 

الوجه الثال : الحدي  دليل على سن الوضوء من لحم الغنم ال يجب، وإنما 

ألنااه غياار ناااق  للوضااوء، ويكااون هااذا الوضااوء بهااذا « إن شاائث»يباااح لقولااه: 

 االعتبار تجديداً للوضوء السابق، فيستدل به على جواز ذلك.
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ه: الوجه الرابع: الحدي  دليل على وجاوا الوضاوء مان لحام اإلبالل لقولا

ألنه ناق  للوضوء، وهذا مذهب اإلمام سحمد، وهاو مان المفاردات، وباه « نعم»

قال إسحا  بن راهويه وابن المناذر وابان رزيماة وارتااره البيهقاي، وحكاي عان 

([، ورجحاه الناووي، وقاال:  هاذا 857جماعة من الصحابة، ورجحه ابن القيم  

 ([.858المذهب سقو  دليالً وإن  ان الجمهور على رالفه(  

وقااااااال الجمهااااااور وماااااانهم األئمااااااة الثالثااااااة: لحاااااام اإلباااااال ال ياااااانق  

([، واسااتدلوا بحاادي  جااابر باان عبااد هللا رضااي هللا عنهمااا قااال: 859الوضااوء  

  ان ارر األمرين من رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم ترة الوضوء مما غيارت 

 ([ .860النار( وفي لفح:  مما مس ث النار(  

وله:  مما مسث النار( عام فيدرل فيه لحام اإلبالل ألناه ووجه الداللة: سن ق

من سفراد ما مسته الناار، بادليل سناه ال يال ال نيئااً، بال يال ال مطبورااً، فلماا نُساخ 

 الوضوء مما مسته النار نُسخ الوضوء من س ل لحوم اإلبل سيضاً.

والقااول األول هااو الااراجح فااي هااذه المسااألةل ألن حاادي  الباااا ناا، فااي 

يالياد حادي  البااا، حادي  الباراء بان عاازا رضاي هللا عناه قاال: الموضوع، و

ساائل رسااول هللا صاالمى هللا عليااه وساالمم عاان الوضااوء ماان لحااوم اإلباال، فقااال: 

« ال تتوضاااالوا منهاااا..»، وسااائل عااان لحاااوم الغااانم، فقاااال: « توضاااالوا منهاااا»

 ([.861الحدي   

 وسما حدي  جابر رضي هللا عنه فعنه ثالثة سجوبة:

([، ولاه علاة سرار  862دي  مضطرا،  ما قال سبو حاتم  األول: سنه ح

فقد نقل الحافح عن الشافعي سنه قال: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحدي  من جابر، 

إنما سمعه من عبد هللا بن محمد بن عقيل، وعبد هللا هذا صدو ، في حديثه لاين، 

 ([.863«  التقريب» ما في 

ل ألن لحام اإلبال لام يتوضاأ مناه الثاني: على فارض صاحته فاال داللاة فياه

فمِّ النار، بل لمعنى يتت، به ويتناوله نيئاً ومطبوراً.  ألجل مس

الثال : سن ما قاله جابر نقل للفعل ال للقول، فإنهم قد شااهدوه قاد س ال لحام 

 ([.864غنم ثم صلى ولم يتوضأ  

وحدي  جابر رضي هللا عنه ال معارضة بينه وبين حدي  البااا وماا فاي 

حتااى يقااال بالنسااخ، باال حاادي  جااابر عااام، وحاادي  الباااا رااار، فيقاادم  معناااه

التار على العام، ويترج عن العام الصورة التي قام عليهاا دليال التتصاي،، 

 فال يتوضأ مما مسث النار إال من لحم اإلبل.

الوجه التاامف: ال فار  فاي الانق  مان لحاوم اإلبال باين سن يكاون اللحام 

 ً  سو مطبوراً، لصد  اسم اللحم على ذلك. قليالً سو  ثيراً سو نيئا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 239       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

وقااد ارتلااف العلماااء هاال نقاا  الوضااوء رااار باااللحم، سو شااامل لجميااع 

([ ـ سو الكارش سو الكباد سو الكلياة 865سجزاء اإلبل من الهبر ـ وهو قطع اللحام  

 سو األمعاء وما سشبه ذلك، على قولين:

هب عند الحنابلة، األول: سنه شامل لجميع سجزاء اإلبل، وهذا وجه في المذ

 ([، ودليل ذلك ما يلي:866وارتاره ابن سعدي  

ـ سن لفااح اللحاام فااي الشاارع يشاامل جميااع سجاازاء الحيااوان، باادليل قولااه  1

{{  المائاادة:  ياارِّ ن زِّ ااُم ال تِّ لسح  الااد ُم وس ي تسااةُ وس لسااي ُكُم ال مس ااث  عس مس [ ، ولحاام 3تعااالى: }}ُحرمِّ

لد  ذلك، و ون بع  األجازاء لاه اسام التنزير شامل لكل ما حواه الجلد، بل الج

 رار ال يدلم على رروجه عن حكم اللحم.

ـ سن العماوم المعناوي يالياد ذلاك، فاإن الهبار وبقياة األجازاء يتغاذ  بادم  2

واحد، وطعاام واحاد، وشاراا واحاد، والرساول صالمى هللا علياه وسالمم لام يفصال 

اللحم يتتلف لام يتارة للسائل، وهو يعلم سن الناس يأ لون من هذا وهذا، فلو  ان 

 الرسول صلمى هللا عليه وسلمم بيانه.

ـ سنه ليف في الشريعة اإلساالمية حياوان تتابع  األحكاام فاي سجزائاه،  3

فيكون بعضها حالالً وبعضاها حرامااً، وإنماا الحياوان إماا حارام  لاه  االتنزير، 

 وإما حالل  له  بهيمة األنعام.

فقط، وهذا هو الماذهب عناد الحنابلاة، القول الثاني: سنه ال ينق  إال اللحم 

([، وارتاااره الشاايخ محمااد باان 867وقااال الزر شااي:  هااو ارتيااار األ ثاارين(  

([، واستدلوا باأن الان، ورد فاي اللحام، وغيار اللحام مماا ذ ار ال 868إبراهيم  

 يتناوله الن،.

مس لن {{ ألن لحم التنزير ُحرم يرِّ ن زِّ ُم ال تِّ لسح  جاسته قالوا: وال يستدل باية }}وس

وربثه، وسجزاء التنزير  لها نجسة ليف فيها شيء طاهر، بتالف لحم اإلبل فال 

 شيء فيه نجف، واألحوط هو القول األولل لما تقدم، وهللا سعلم.

الوجه السادس: ارتلاف فاي الوضاوء مان لحام اإلبال هال هاو معلال سو ال؟ 

قيال: إناه فالصحيح مان الماذهب عناد الحنابلاة سناه غيار معلال، بال هاو تعبادي، و

معلل، بما سشار إليه النبي صلمى هللا عليه وسلمم بأنها من الشياطين،  ماا ورد فاي 

حدي  سبي الس التزاعي قال: حملناا رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم علاى إبال 

ما من »من إبل الصدقة للح ، فقلث: يا رسول هللا، ما نُر  سن تحملنا هذه، قال: 

فاذ روا اسم هللا عليها إذا ر بتموهاا  ماا امار م، ثام  بعير إال في ذروته شيطان،

 ([.869«  امتهنوها ألنفسكم، فإنما يحمل هللا

قااالوا: واأل اال منهااا يااور  حاااالً شاايطانية، والشاايطان ماان نااار، والماااء 

 يطفئها.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 240       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

وهللا تعاالى سعلاام بأساارار شارعه، فعلينااا اإليمااان والعمال، وهللا يهاادي ماان 

 يشاء إلى صراط مستقيم.
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 كم الغُسل من َغْسل الميت والوضوءِّ من حملهح

 

ُساوُل هللاِّ صالمى هللا  76/10 : قساالس رس ةس رضاي هللا عناه قساالس ي ارس ـ عسن  سسباي ُهرس

ااأ  »عليااه وساالمم:  ضم لسااهُ فسل يستسوس مس اان  حس مس ، وس اال  ي تاااً فسل يسغ تسسِّ اان  غسسماالس مس اادُ، «. مس مس ااهُ سسح  جس رس سسر 

يُّ  ذِّ مِّ التمر  ، وس النمسسائِّيُّ سمنسهُ. وس حس  وس

. ء  دُ: الس يصحم في هذسا ال بسااِّ شسي  مس قسالس سسح   وس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

(، 993«  الجنااائز»(، والترمااذي فااي  تاااا 13/118فقااد سررجااه سحمااد  

( ماان طريااق 3/435واباان حبااان  « مااا جاااء فااي الغُساال ماان غساال الميااث»باااا 

، عاان سبااي هرياارة رضااي هللا عنااه بااه مرفوعاااً. سااهيل باان سبااي صااالح، عاان سبيااه

ورجاله ثقات رجال الشيتين، إال سهيل بن سبي صالح فمان رجاال مسالم، وقاال: 

 «.حدي  حسن»الترمذي: 

( من طريقينل سحدهما: الطريق الماذ ور، لكان 3162وسررجه سبو داود  

و داود، زاد سبو صالح بينه وبين سبي هريرة إسحا  مولى زائدة، وقد ذ ر ذلك سب

 و أنه يشير إلى ضعف الحدي .

( من هاذا الطرياق مقتصاراً علاى جزئاه األول 1463وسررجه ابن ماجه  

 فقط، وقد وقع في المطبوع:  سهل بن سبي صالح( وهو رطأ.

وسما عزوه للنسائي فالعاهر سنه وهم من الحافح، فإنه ال يوجد فاي معاناه 

([، فااهلل 870«  تحفاة األشاراف»، ولم يعزه المزي إليه في «سنن النسائي»من 

 سعلم.

وقااد ارتلااف فااي هااذا الحاادي ، فماانهم ماان صااحح وقفااه علااى سبااي هرياارة 

([، وسبي حااتم فإناه قاال 871رضي هللا عنه  البتاري، فيما نقله عنه الترمذي  

عاااان رفعااااه:  هااااذا رطااااأ، إنمااااا هااااو موقااااوف علااااى سبااااي هرياااارة، ال يرفعااااه 

 ([.873ح وقفه  ([، و ذا البيهقي فإنه رج872الثقات(  

وماااانهم ماااان صااااحح رفعااااه،  الترمااااذي، واباااان حبااااان ـ  مااااا تقاااادم ـ 

([، وهو ظاهر صنيعه في البلاوغ، 875([، وصححه ابن حجر  874والذهبي  

لمهُ بالوقف، ونقل الترماذي عان اإلماام البتااري سناه قاال:  إن سحماد بان  فإنه لم يُعِّ

([، ونقلاه عناه 876يء(  حنبل وعلي بن المديني قاال: ال يصح من هذا الباا شا

([، و ذا قال محمد بن يحيى الاذهلي شايخ البتااري:  ال سعلام فياه 877البيهقي  

 ([.878حديثاً ثابتاً(  
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تهاذيب »وقد ذ ر البيهقي مععم طر  هذا الحادي ، وساا  ابان القايم فاي 

([ سحد عشر طريقاً، ثم قال:  وهذه الطار  تادل علاى سن 879«  متتصر السنن

 ظ(.الحدي  محفو

وما قاله ابن القيم من سن الحدي  محفوظ، قد سبقه إليه الاذهبي حيا  ذ ار 

سن طاار  هااذا الحاادي  سقااو  ماان عاادة سحادياا  احاات  بهااا الفقهاااء ولاام يعلُّوهااا 

([، لكان قاول األئماة الكباار ـ  ماا تقادم ـ 880بالوقف، بل قادموا رواياة الرفاع  

 مقدم على قول من هو دونهم.

([، فااذ ر 881الترمااذي تحسااينه لهااذا الحاادي   وقااد سنكاار النااووي علااى 

الحاااافح سن هاااذا معتااارضل ألن الحااادي  بكثااارة طرقاااه سساااوس سحوالاااه سن يكاااون 

 ([.882حسناً  

الوجااه الثاااني: الحاادي  دلياال علااى وجااوا الغساال علااى ماان غسسماالس ميتاااً، 

وعموم لفح الحدي  يفيد عماوم األماوات مان  بيار وصاغير وذ ار وسنثاى، وقاال 

ل العلاام، وقااد حكاااه اباان القاايم عاان علااي وسبااي هرياارة رضااي هللا بهااذا بعاا  سهاا

 ([.883عنهما، وقال: يرو  عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري  

وذهب س ثر سهل العلم، ومانهم مالاك وسحماد والشاافعي إلاى سن الغسال مان 

([، وذلك ألن الحادي  ال يانه  علاى 884غسل الميث مستحب وليف بواجب  

م من  الم العلماء فيه، وقد ذ ر العالمة ابن مفلح الحنبلي قاعدة اإليجاا، لما تقد

جيدة ومفادها: سن الحدي  إذا  ان فيه ضعف، و ان داالم على الوجوا بصيغته، 

سو داالم على التحريم، فإنه يحمل على االستحباا في األمار، وعلاى الكراهاة فاي 

م المسلمون بحكمه وجوباً   ([.885سو تحريماً  النهي احتياطاً، وال يُلزس

وياليد اساتحباا الغسال وعادم وجوباه ماا رواه الادارقطني والتطياب مان 

طريق عبد هللا بن اإلمام سحمد، قال: قال لي سبي:  تبث حدي  عبيد هللا عان ناافع 

عن ابن عمار:   ناا نغسال المياث، فمناا مان يغتسال، ومناا مان ال يغتسال(؟ قاال: 

ال له: محمد بان عباد هللا المترماي يحاد  قلث: ال، قال: في ذلك الجانب شاا يق

([، قاال الحاافح: 886به عان سباي هشاام المتزوماي عان وهياب، فا تاب عناه(  

 هااذا إسااناد صااحيح، وهااو سحساان مااا جمااع بااه بااين متتلااف هااذه األحادياا ، وهللا 

 ([.887سعلم(  

وقااال الشااو اني:  وهااذا ال يقصاار عاان صاارف األماار عاان معناااه الحقيقااي 

لى معناه المجازي ـ سعناي االساتحباا ـ، فيكاون القاول باذلك الذي هو الوجوا إ

 ([.888هو الحق، لما فيه من الجمع بين األدلة بوجه مستحسن..(  

وال يجب الوضوء من غسل الميث في سظهر قولي العلمااءل ألن الوجاوا 

 يحتاج إلى دليل.
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 وقد ارتلف العلماء في الحكمة من األمر بالغسل لمن غسل ميتاً:

يل: ألن تغسيله قد يور  للغاسل انكساراً وضعفاً وانحالالً في القوة ـ فق 1

بساابب مشاااهدة الميااث وتااذ ر مااا وراء المااوت، فيساان الغساال لااذلك،  مااا يُشاارع 

 الغسل من الجماع لوجود الضعف، و ذا الحي  والنفاس.

ـ وقيل: ألن الغاسل ال يأمن سن يقاع علاى بدناه شايء مان رشااش المااء  2

الميث، وقد يكاون علاى بادن المياث نجاساة، فاإذا سصااا شايئاً مان الذي ُغسل به 

 ([.889بدنه وهو ال يعلم مكانه سن له غسل جميع بدنه، قاله التطابي  

الوجااه الثالاا : ياادل الحاادي  بعاااهره علااى وجااوا الوضااوء ماان حماال 

الميث، لكن الحدي  فيه ما تقدم، فال ينه  على وجوا الوضاوء، ولام يارد فاي 

 ما ورد في الغُسل من غسل الميث.الباا شيء،  

قال التطابي:  ال سعلم سحداً من الفقهاء يوجب االغتسال من غسل الميث، 

وال الوضاوء مان حملاه، ويشابه سن يكاون األمار فاي ذلاك علاى االساتحباا، وقاد 

يحتمل سن يكون المعنى فيه: سن غاسل الميث ال يكااد ياأمن سن يصايبه نضاح مان 

على بدن الميث نجاسة، فإذا سصابه نضحه ـ وهو ال رشاش الغسول، وربما  ان 

يعلم مكانه ـ  ان عليه غسل جميع البدن، ليكون الماء قد ستى على الموضع الذي 

 سصابه التنجيف من بدنه.

وقااد قياال: معنااى قولااه:  فليتوضااأ(، سي: فلاايكن علااى وضااوء، ليتهيااأ لااه 

 ([.890الصالة على الميث، وهللا سعلم(  

علم سحداً قال بوجوا الغسال مان غسال المياث( فياه نعار، لكن قوله:  ال س

 فقد تقدم من قال بوجوبه.

وقال الصنعاني:  ال سعلم قائالً يقول: بأنه يجب الوضوء من حمال المياث 

وال يندا.. ثم قال: قلث: ولكنه مع نهوض الحدي  ال عذر عن العمل به، ويفسر 

 ([ إلخ  المه.891الوضوء بغسل اليدين..(  

يااه نعاار، فااإن تفسااير الوضااوء فااي  ااالم الشااارع بغساال الياادين ال وهااذا ف

يستقيمل ألن الواجب حمل سلفااظ الشارع علاى الحقيقاة الشارعية، ال علاى الحقيقاة 

 اللغوية.

وسيد الشيخ عبد العزيز بان بااز القاول بأناه ال يساتحب الوضاوء مان حمال 

لوضاوء، وهللا الميثل ألن ذلك يحتاج إلى دليل، فإن توضأ فهو مان بااا تجدياد ا

 سعلم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 244       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 اشتراط الطهارة لمس ِّ القرآن

 

تسبااهُ  77/11 ي  س تسااااِّ المااذِّ اارو رحمااه هللا سسنم فااي ال كِّ ب اادِّ هللاِّ ب اانِّ سسبِّااي بسك  اان  عس ـ عس

 .) ااهِّر  انس إالم طس اف  ال قُار  :  سسال  يسمس مو از  و ب انِّ حس ارِّ ُسوُل هللا صالمى هللا علياه وسالمم لِّعسم  رس

الِّك  ُمر   اهُ مس وس .رس ع لول  ُهوس مس ، وس بمانس اب ُن حِّ ، وس لسهُ النمسسائِّيم صس وس  سالً، وس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد هللا بن سبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم األنصااري المادني 

القاضي، تابعي، ثقة عابد، رو  له الجماعة، رو  عن سبياه سباي بكار بان محماد 

و  عنه الزهاري ومالاك وهشاام بان عاروة وغيارهم، ماات فاي سانة وغيره، ور

البادر التماام شارح بلاوغ »هـ(، وقاد وهام المغرباي صااحب 130( وقيل:  135 

([ فتاارجم لعبااد هللا باان سبااي بكاار الصااديق رضااي هللا عنااه، وتبعااه 892«  الماارام

 ([ وهذا وهم فاحش، فإن عبد هللا بن سبي بكر الصديق893على هذا الصنعاني  

لاايف ماان رواة هااذا الحاادي ل ألنااه صااحابي، مااات فااي رالفااة سبيااه،  مااا فااي 

 حدثني يحياى، «: الموطأ»([، فالصواا األول، ألنه جاء في 894«  اإلصابة»

 ([.895عن مالك، عن عبد هللا بن سبي بكر بن حزم: سن في الكتاا...( إلخ  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

([  مااا تقاادم.. 896( مرسااالً  1/199«  الموطااأ»فقااد سررجااه مالااك فااي 

( متتصاااراً 8/57مقتصاااراً علاااى هاااذه الجملاااة الماااذ ورة، وسررجاااه النساااائي  

([ من طريق الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمازة، عان 897موصوالً  

سليمان بن داود، قاال: حادثني الزهاري، عان سباي بكار بان محماد بان عمارو بان 

ذه الجملاة الماذ ورة هناا، وسررجاه ابان حزم، عن سبيه، عان جاده.. لكان بادون ها

 ( سيضاً مطوالً، وفيه هذه الجملة.14/501حبان  

وهذا اإلسناد ظاهره الساالمة مان العلاة، فرجالاه جميعااً ثقاات، فمان سراذه 

([ والحاا م، وابان عادي، 899([  ابن حبان  898على ظاهره صحح الحدي   

بان سباي بكار، و اذا ماا رواه وقوي عندهم بالمرسل الذي رواه مالك عن عبد هللا 

معماار عاان عبااد هللا باان سبااي بكاار سيضاااً، وللحاادي  طريااق ثالاا  عاان الحكاام باان 

 موسى، نا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، وهو ضعيف.

ولكن الحدي  معلول،  ما ذ ر الحافح، فقد ذ ار بعا  سهال العلام سن فاي 

ي هذا الحدي ، وقال: الحدي  علة رفية قادحة، وهي سن الحكم بن موسى سرطأ ف

سليمان بن داود، والصواا سليمان بان سرقام، وهاو متاروة الحادي ، وقاد حكاى 

ذلك غير واحد من األئمة، وسليمان بن داود هذا هو التوالني، وثقاه ابان حباان، 
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وقال في صحيحه:  ثقة مأمون( ومن سجل ذلك سدرل حديثه فاي الصاحيح، ونقال 

اود التوالني سبو زرعة وسباو حااتم الرازياان، البيهقي سنه سثنى على سليمان بن د

والاادارمي، وجماعااة ماان الحفاااظ، ورسوا هااذا الحاادي  الااذي رواه فااي الصاادقة 

 ([.900موصول اإلسناد حسناً  

لكن هذا مبني على سن الحكم بن موساى قاد ستقان الحادي ، وإال فاال يصاح 

 إال مرسالً،  ما تقدم.

رة: حدثنا دحيم، قال: نع زس رت في سصل  تااا يحياى حادي س قال صالح جس

عمرو بن حزم في الصدقات، فإذا هو عن سليمان بان سرقام، قاال صاالح: فكتباث 

 هذا الكالم عن مسلم بن الحجاج.

وقال سبو داود:  هذا وهم من الحكم، ورواه محمد بن بكار، عن يحيى بان 

 ([.901حمزة، عن سليمان بن سرقم، عن الزهري(  

سباي عان حادي  رواه يحياى بان حمازة، عان  وقال ابن سباي حااتم:  ساألث

سليمان بن داود، عن الزهري، عن سبي بكر بن محمد بان عمارو بان حازم، عان 

سبيه، عن جده: سن النبي صلمى هللا عليه وسلمم  تب إلى سهل اليمن بصدقات الغنم، 

ن  سليمان هذا؟ قال سباي: مان النااس مان يقاول: ساليمان بان سرقام، قاال  قلث له: مس

مس يحياى بان حمازة العارا ، فيارون سن األرقام لقاب، وسن االسام:  سبي: وقد  ان قسدِّ

داود، ومنهم من يقول: سليمان بن داود الدمشقي شيخ ليحياى بان حمازة، ال باأس 

به، فاال سدري سيهماا هاو، وماا سظان سناه هاذا الدمشاقي، ويقاال: إنهام سصاابوا هاذا 

 ([.902الحدي  بالعرا  من حدي  سليمان بن سرقم(  

 ل سبو زرعة الدمشقي:  الصواا: سليمان بن سرقم(.وقا

وقااال الحااافح اباان منااده:  رسيااث فااي  تاااا يحيااى باان حماازة بتطااه: عاان 

 ([.903سليمان بن سرقم عن الزهري، وهو الصواا(  

ولما ذ ر النسائي الحدي  من طريق سليمان بن داود ستبعه باذ ر الحادي  

ه بالصاواا، وهللا سعلام، وساليمان من طريق سليمان بن سرقم، ثم قال:  وهذا سشب

 ([.904بن سرقم متروة الحدي (  

وقد سثنى العلماء على  تاا عمرو بن حازم. فقاد قاال ابان معاين:  حادي  

عمرو بن حزم سن النبي صلمى هللا عليه وسلمم  تب لهم  تاباً، فقال لاه رجال: هاذا 

 ([.905مسند؟ قال: ال، ولكنه صالح(  

و  تاا مشهور عند سهل الساير، معاروف ماا فياه وقال ابن عبد البر:  وه

عند سهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن اإلسنادل ألنه سشبه التواتر في مجيئه، 

 ([.906لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة(  
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وقال سيضاً:   تاا عمرو بن حزم معروف عناد العلمااء، وماا فياه فمتفاق 

 ([.907عليه إال قليالً(  

اُر هاذا فياه ـ سي سن العمارة وقال شيخ اإل سالم ابن تيمية:  وهذا الكتاا ذِّ  

هي الح  األصغر ـ مشهور مستفي  عند سهل العلم، وهاو عناد  ثيار مانهم سبلاغ 

 ([.908من ربر الواحد العدل المتصل، وهو صحيح بإجماعهم(  

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

لتزرجي األنصاري، قوله:  لعمرو بن حزم( هو عمرو بن حزم بن زيد ا

شااهد التنااد  ومااا بعاادها، واسااتعمله الرسااول صاالمى هللا عليااه وساالمم علااى سهاال 

نجران، ليفقههم في الدين، ويعلمهم القاران، ويأراذ صادقاتهم، وذلاك سانة عشار، 

و تااب لااه  تاباااً فااي الساانن والصاادقات والفاارائ  والااديات، وهااو  تاااا طوياال، 

([ وغيرهمااا، رو  عاان النبااي 910([ والبيهقااي  909سررجااه بطولااه الحااا م  

 ([.911صلمى هللا عليه وسلمم، و ان من الُمقلمِّين  

قوله:  سال  يمف( تقدم سن المف معناه: اإلفضاء إلى الشايء بالياد مان غيار 

 حائل.

قوله:  القران( المراد باه نفاف الحاروف المكتوباة دون البيااض الاذي فاي 

الحواشاي، سامي باذلك لكتابتاه الجوانب، ويراد به المصحف، فيشامل الحاروف و

 في الصحف، وإنما ذُ ر المعنى األولل ألنه وقث هذا الحدي  لم يكن مصحفاً.

 قوله:  إال طاهر( هذا اللفح من المشترة في اللغة العربية، له عدة معان:

ـ الطهارة المعنوية، وهي الطهارة من الشارةل سي: ال يماف القاران إال  1

{{  التوباة: مالمن، سما الكافر فليف بطا اف  ُ ونس نسجس ا ال ُمش رِّ هر، قال تعالى: }}إِّن مس

28. ] 

ـ الطهارة الحسية وهي الطهارة مان التبا  والنجاساة، ومان ذلاك قولاه  2

 صلمى هللا عليه وسلمم في الهرة:  إنها ليسث بنجف( سي: بل هي طاهرة.

 ـ الطهارة من الحد  األصغر سو األ بر، وهي الوضوء سو الغسل ومنه 3

إِّن  ُ ن تُم  ُجنُبًاا فسااط ه ُروا{{، وقولاه صالمى هللا علياه وسالمم:  ال يقبال هللا »قوله: }}وس

 ([.912«  صالة بغير طهور

واالشااتراة رااالف األصاالل ألن األصاال اسااتعمال اللفااح فااي الداللااة علااى 

معنى واحد، ال إبهام فيه وال غموض، لكن إذا وجد االشتراة فإن المجتهد يبح  

ة تصرف اللفح عن معانيه المشتر ة إلى معناى واحاد منهاا، وقاد تكاون عن قرين

القرينااة لفعيااة مثاال: فجرنااا عيااون األرض، وقااد تكااون مسااتمدة ماان عمومااات 

 الشريعة، ومراعاة حكمة التشريع، ومقاصد الشرع.
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واألظهر ـ وهللا سعلم ـ سنه ال مانع من حمل هذا اللفح على المتوضائ، لماا 

 يلي:

 في لسان الشرع إطال  هذا اللفح على المتوضئ.ـ ألنه  ثر  1

افُّ القاران  2 ـ وألن الصحابة رضي هللا عنهم فهموا ذلك وسفتوا بأنه ال يُمس

 إال على طهارة.

ـ وألنه لم يعهد على لسان الرساول صالمى هللا علياه وسالمم سن يعبار عان  3

 المالمن بالطاهر ألن وصفه باإليمان سبلغ.

« ال يماااف القاااران إال علاااى طهااار»واياااات: ـ سناااه ورد فاااي بعااا  الر 4

وفاي « . ال تمف القران إال وسنث طااهر»([. وفي حدي  حكيم بن حزام: 913  

 إسناده ضعف، لكن يفيد ترجيح المعنى المذ ور.

قوله:  وهو معلول( الحدي  المعلول: ما فيه علة رفية قادحة في صاحته، 

 مع سن ظاهره السالمة منها،  اإلرسال التفي.

انتقد بع  العلماء  ابن الصالح هذا التعبير، وقال:  إنه مرذول عند  وقد

.)  سهل النحو واللغة، وسن الصواا سن يقال: الُمعسلم

االم الثالثااي، قااال الجااوهري وغيااره:  ُعاال   والصااواا جااوازه، وسنااه ماان عس

([، وقاد ذ ار الساتاوي سناه وقاع هاذا اللفاح فاي  االم 914الشايء فهاو معلاول(  

رمذي ورلق من سئماة الحادي  قاديماً وحاديثاً، و اذا األصاوليين فاي البتاري والت

حي  قالوا: العلة والمعلول، وقد استعمله الزجااج اللغاوي، وذ ار « القياس»باا 

، وُعاالم « األفعااال»اباان القوطيااة فااي  تابااه  ضس اارِّ سنااه ثالثااي، قااال:  ُعاالم علااة: مس

مفعااول منااه معلااول، ([، وإذا  ااان ثالثياااً فاساام ال915الشاايء: سصااابته العلااة(  

وعليه فال مانع منه، لوقوعه في عبارات سهل هذا الفن، مع ثبوته لغة، ومن حفح 

 حجة  على من لم يحفح.

الوجه الرابع: الحدي  دليل على تحاريم ماف المصاحف إال علاى طهاارة، 

وهذا قول الجمهور من سهل العلم من الصحابة والتابعين، ومنهم األئمة األربعاة، 

([، لقولااه:  سال  يمااف 916 وال نعلاام لهاام متالفاااً إال داود(  «: مغناايال»قااال فااي 

 القران إال طاهر( ، وألحادي  سرر  جاءت في الباا يشد بعضها بعضاً.

ومن ذلك ما رواه سليمان بن موساى قاال: سامعث ساالماً يحاد  عان سبياه 

 ([.917 « ال يمف القران إال طاهر»قال: قال رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم: 

و ذلك ما رواه عبد هللا بن يزيد قال:  نا مع سلمان فتارج يقضاي حاجتاه 

ثم جاء، فقلث: يا سبا عبد هللا لو توضأت، لعلنا نسألك عان اياات، قاال: إناي لساث 

 ([.918فقرس علينا ما شئنا  « ال يمسه إال المطهرون»سمسه، إنما 
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بن سعد بن وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن سبي وقار، عن مصعب 

سبي وقار سنه قال:   نث سمسك المصحف على سعد بن سبي وقار، فاحتككث، 

ااثس ذ اارة؟ قااال: قلااث: نعاام، فقااال: قاام فتوضااأ، فقمااث،  س  سِّ فقااال سااعد: لعلااك مس

 ([.919فتوضأت، ثم رجعث(  

وقد ذ ر شيخ اإلسالم ابن تيمية سن تحاريم ماف المصاحف للمحاد  ثاباث 

لمان الفارساي، وعباد هللا بان عمار، وغيرهماا، عن الصحابة، وقال:  إنه قول سا

 ([.920وال يعلم لهما من الصحابة متالف(  

آن   ومن سدلة تحريم مف المصحف علاى المحاد  قولاه تعاالى: }}إِّن اهُ لسقُار 

ينس *{ ِّ ال عساالسمِّ ام ن  رس يل  مِّ سُّهُ إِّال  ال ُمطسه ُرونس *تسن زِّ نُونو *الس يسمس ك  تسااو مس يم  *فِّي  ِّ {  سرِّ

يال  80ـ  77 الواقعة:  [ ، قالوا: ألن في اآلية قرينة دالاة علاى ذلاك وهاي: }}تسن زِّ

{{: محفاوظ عان  نُاون  ك  ينس *{{ والمنزل هاو القاران، ومعناى }}مس ِّ ال عسالسمِّ ام ن  رس مِّ

([ 922([ والناووي  921التباديل والتغييار، وممان ذ ار هاذا الادليل ابان قداماة  

 ([.923وابن القيم  

االستدالل باآلية على ذلك ال يتمل ألن المراد بالكتاا في هذه  والعاهر سن

اآليااة ـ وهللا سعلاام ـ الكتاااا الااذي بأياادي المالئكااة، قااال الشااو اني بعااد سن ذ اار 

االستدالل باآلية:  وهو ال يتم إال بعد جعل الضمير راجعاً إلى القاران، والعااهر 

ا، والمطهااارون: رجوعاااه إلاااى الكتااااا، وهاااو اللاااوح المحفاااوظل ألناااه األقااار

 ([.924المالئكة(  

الس اللفاح علاى حقيقاة  وقال سباو بكار الجصاار بعاد ذ ار المساألة:  إن  ُحمِّ

التباار فاااألولى سن يكااون المااراد: القااران الااذي عنااد هللا، والمطهاارون: المالئكااة، 

وإن حمل على النهي وإن  ان في صورة التبر  ان عموماً فينا، وهذا سولى، لما 

لمى هللا عليااه وساالمم فااي سربااار متعاااهرة سنااه  تااب فااي  تابااه روي عاان النبااي صاا

، فوجب سن يكاون نهياه ذلاك باآلياة «وال يمف القران إال طاهر»لعمرو بن حزم 

 ([.925إذ فيها احتمال له(  

وقد رجح العالماة ابان القايم سناه الكتااا الاذي بأيادي المالئكاة، وذلاك مان 

{{ ولام يقال: إال المتطهارون، عشرة سوجه، ومنها: سن هللا قال: }}إِّال   ال ُمطسه ُرونس

بُّ  س يُحِّ  َ ولو سراد به منع المحد  من مسه لقال: إال المتطهرون،  ما قال: }}إِّن  

{{ وفي الحدي   ينس رِّ بُّ ال ُمتسطسهمِّ يُحِّ ابِّينس وس اللهم اجعلني من التاوابين واجعلناي »الت و 

اار: الااذي طهااره غيااره، ، فااالمتطهر: فاعاال التطهياار، « ماان المتطهاارين والُمطسهم

 ([.926فالمتوضئ: متطهر، والمالئكة: مطهرون  

وقال اإلمام مالك:  سحسن ما سمعث في هاذه اآلياة: إنماا هاي بمنزلاة هاذه 

ة   رس اا تساذ  ِّ ل ى *{{، قول هللا تباارة وتعاالى: }} ساال  إِّن هس تسوس اآلية التي في }}عسبسفس وس

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 249       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

هُ *فِّاي ُصا ن  شساءس ذس سرس امو *فسمس ارس ةو * ِّ افسرس ي سس سي ادِّ ةو *بِّأ ارس اةو ُمطسه  فُوعس ر  اةو *مس مس ُحفو ُمكسر 

ةو *{{   رس  [ .16ـ  11([  عبف: 927بسرس

وقد قرر شايخ اإلساالم ابان تيمياة االساتدالل باآلياة علاى سن المصاحف ال 

يمسه المحد  مان بااا التنبياه واإلشاارة، وهاو سناه إذا  اناث الصاحف التاي فاي 

إال المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القران ال ينبغاي  السماء ال يمسها

([ ونقال هاذا المعناى ابان ساعدي، 928سن يمسها إال طاهر، ذ ر ذلك ابان القايم  

 ([.929وضمنه تفسير اآلية  

الوجه التامف: الصاحيح مان قاولي سهال العلام سناه يحارم ماف المصاحف 

ل النااووي:  هااذا هااو المااذهب سااواء مااف نفااف الكتابااة سم الجوانااب سم الجلااد، قااا

 ([، وذلك ألنه يثبث تبعاً ما ال يثبث استقالالً، وهللا تعالى سعلم.930المتتار(  
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كر ال يشترط له الوضوء  الذ ِّ

ُسوُل هللاِّ صلمى هللا عليه  78/12 :  سانس رس ـ عسن  عسائِّشسةس رضي هللا عنها قسالسث 

. يسانِّهِّ . وسلمم يسذ ُ ُر هللاس عسلسى ُ لم سسح  يم ارِّ لمقسهُ ال بُتس عس لم ، وس اهُ ُمس  وس  رس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

ذ ار هللا تعاالى فاي »بااا « الحاي »هذا الحدي  سررجه مسلم في  تاا 

( من طريق رالد بان سالمة، عان البهاي، وهاو عباد 373«  حال الجنابة وغيرها

 عنها، هكذا موصوالً.هللا بن بشار، عن عروة، عن عائشة رضي هللا 

تقضي الحائ  »باا « الحي »وعلقه البتاري في موضعين في  تاا 

هل يتتباع »باا « األذان»فتح(، وفي  تاا  1/407«  المناسك  لها إال الطواف

فااتح(، وستتضااح مناساابة إيااراده فااي هااذين  2/114«  المااالذن فاااه هاهنااا وهاهنااا

 البابين إن شاء هللا تعالى.

ذف ماان إسااناده راوو واحااد  ولااو إلااى اراار اإلسااناد، قالااه والمعل ااق: مااا حاا

 ([.931الحافح  

([، وتعليقاات البتااري  ثيارة، 932وللتعليق سسباا تراجاع فاي معانهاا  

([، 933بتااالف مااا فااي صااحيح مساالم فهااي قليلااة جااداً،  مااا قالااه اباان الصااالح  

لمى هللا وحكام التعليقاات سن مااا  اان منهاا بصاايغة الجازم مثال: قااال رساول هللا صاا

عليه وسلمم  ذا، قال فالن، سو رو  فالن سو ذ ر فالن، فإنه يحت  بها،  ما قارره 

سهل العلمل ألنه قد حكم بصحته عمن علقه عنه، وهو ال يساتجيز إطاال  ذلاك إال 

إذا صح عنده ذلك عنه، سما ما لم يكن بصيغة الجازم مثال: ُروي عان رساول هللا 

وي عاان فااالن  ااذا فهااذا ال يحكاام بصااحته، لكاان صاالمى هللا عليااه وساالمم  ااذا، سو رُ 

 إيراده له في صحيحه مشعر بصحة سصله، فيستأنف به وير ن إليه.

وهذا الحدي  من المعلقات التي لام توجاد موصاولة فاي موضاع ارار عناد 

([: سناه علاق هاذا الحادي  لكوناه ال 934البتاري، وقد ذ ر الحافح في المقدماة  

شرط غياره، وذلاك مان سساباا التعلياق عناد  يلتحق بشرطه، مع سنه صحيح على

 البتاري.

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قوله:   اان رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم ياذ ر هللا( صايغة المضاارع 

بعد لفعة   ان( تدل على  ثرة التكرار والمداومة علاى ذلاك الفعال، ماا لام يوجاد 

 قرينة، وقد تقدم ذلك.
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اد باذ ر هللا:  ال ماا ياذ مر بااهلل تعاالى، مان التسابيح قوله:  يذ ر هللا( المار

والتحميد والتهليل والتكبير واالستغفار وتالوة القران، فالاذ ر سعام مان سن يكاون 

 بالقران سو بغيره، وإنما فر  بين الذ ر والتالوة بالعرف.

([ سي: في  ل 935قوله:  على  ل سحيانه(  على( للعرفية بمعنى  في(  

اا{{  القصا،: سوقاته،  قول لِّهس ان  سسه  ف لساةو مِّ اينِّ غس ينسةس عسلساى حِّ دِّ لس ال مس دسرس ه تعالى: }}وس

{{  البقارة: 15 انس يُن عسلساى ُمل اكِّ ُسالسي مس ا تست لُوا الش يساطِّ ات بسعُوا مس [ ، وقوله تعالى: }}وس

[ على سحد القولين، واألحيان: جمع  حين( وهاو الزماان قالم سو  ثار، وهاذا 102

 لذي سريد به التار سي: مععم سحيانه،  ما سيأتي.من العام ا

الوجه الثال : الحدي  دليل على سن ذ ر هللا تعالى ال تشترط له الطهاارة، 

بل يجوز ذ ر هللا تعالى على  ل حال مان األحاوالل ألن عماوم األحياان يساتلزم 

ياد عموم األحاوال، ساواء س اان طااهراً سم محادثاً سم جنبااً، وذلاك بالتسابيح والتحم

 والتهليل والتكبير وقراءة القران ونحو ذلك من األذ ار.

وهااذا غاارض المصاانف ماان إيااراد الحاادي  فااي هااذا الباااا، وهااو بيااان سن 

نواق  الوضوء غير مانعة من ذ ر هللا تعاالى، فاإن الحاد  األصاغر مان جملاة 

 األحيان المذ ورة.

وسالمم لماا وقد سربر ابن عباس رضي هللا عنهماا سن النباي صالمى هللا علياه 

قااااام اللياااال قاااارس العشاااار اآليااااات األواراااار ماااان سااااورة ال عمااااران قباااال سن 

ا عليااه البتاااري بقولااه:  باااا قااراءة القااران بعااد الحااد  936يتوضااأ   ([، وبااوم

 ([.937وغيره(  

 الوجه الرابع: ليف هذا الحدي  على عمومه، بل رص، منه ما يلي:

 عنااه قااال:  ااان ـ تااالوة القااران حااال الجنابااة، لحاادي  علااي رضااي هللا 1

رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم يقرئناا القاران ماا لام يكان جنبااً، وسايأتي إن شااء 

هللا، قااال الحااافح اباان رجااب:  فيااه دلياال علااى سن الااذ ر ال يمنااع منااه حااد  وال 

جنابة، وليف فيه دليال علاى جاواز قاراءة القاران للجنابل ألن ذ ار هللا تعاالى إذا 

([ وساايأتي الكااالم علااى هااذه المسااألة فااي باااا 938ن(  سطلااق ال يااراد بااه القاارا

 إن شاء هللا.« الغسل»

ـ الذ ر حال البول والغائط والجماع، فإنها من جملة األحياان الماذ ورة  2

ماااع سناااه يكاااره الاااذ ر باللساااان فاااي هاااذه األحاااوال،  ماااا نااا، علياااه الناااووي 

ل الطهاارة ([، وعلى هذا فيكون المراد بكل سحياناه: مععمهاا،  حاا939وغيره  

 والحد  والقيام والقعود، ونحو ذلك.
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وهذا إن حمل الذ ر في الحدي  على الذ ر باللسان، فإن حمل على الذ ر 

بالقلب بقي العموم على حاله، فال يستثنى مناه شايءل ألناه صالمى هللا علياه وسالمم 

  ان دائم التفكر ال يفتر عن الذ ر القلبي ال في يقعة وال نوم.

ورد عن المهاجر بن منقاذ رضاي هللا عناه سناه ستاى النباي  الوجه التامف:

صلمى هللا عليه وسلمم وهو يبول، فسلم عليه، فلم يردم عليه حتى توضاأ، ثام اعتاذر 

ارو »إليه، فقال:  ، سو قاال: « إني  رهث سن سذ ار هللا ـ تعاالى ذ اره ـ إال علاى ُطه 

 ([.940« (  على طهارة»

 تعالى حال قضاء الحاجة، وعلى سنه فهذا الحدي  دل على  راهة ذ ر هللا

ينبغااي لماان ُساالمم عليااه فااي حااال قضاااء الحاجااة سال  ياارد السااالم، باال ينتعاار حتااى 

 يقضي حاجته، ثم إذا سراد الرد فاألفضل سن يالرره حتى يتطهر.

ر  ورساول هللا صالمى هللا علياه  وعن ابن عمر رضي هللا عنهما سن رجالً مس

 ([.941يه  وسلمم يبول فسلم فلم يرد عل

وعن سبي الجهم بن الحار  بان الصامة األنصااري قاال: سقبال رساول هللا 

ل فلقيه رجل، فسلم عليه، فلم يردم رسول هللا  مس صلمى هللا عليه وسلمم من نحو بئر جس

صلمى هللا عليه وسلمم عليه حتى سقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم رد علياه 

 ([.942السالم  

دل على سن ذ ار هللا تعاالى علاى طهاارة سفضال، وعماوم وهذه األحادي  ت

 حدي  الباا يدل على جواز ذلك بال طهارة. وهللا تعالى سعلم.
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 خروج الدم من غير السبيلين ال ينقض الوضوء

 

الكو رضي هللا عنه: سسن  الن بي  صلمى هللا عليه وسلمم  79/13 ـ عسن  سسنسف ب نِّ مس

لم  يس  لمى، وس صس مس وس تسجس لسي نسهُ.اح  ، وس نِّيُّ قُط  جهُ الد ارس رس . سسر 
أ  ض   تسوس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

« الساانن»(، وماان طريقااه البيهقااي فااي 1/151فقااد سررجااه الاادارقطني  

( من طريق صالح بن مقاتل، ثنا سبي، ثنا 2/318«  التالفيات»(، وفي 1/141 

 د، عن سنف به.سليمان بن داود سبو سيوا، عن حمي

وذ اار الحااافح سن الاادارقطني لسيمنسااهُ، سي: لاايمن إسااناده، للكااالم فااي بعاا  

رواته، والليمن: بفتح الالم و سر الياء المشددة، هو: الراوي المجروح فاي حفعاه 

جرحااااً ال يترجاااه عااان دائااارة االعتباااار بحديثاااه، وال يتعاااد  إلاااى عدالتاااه، قاااال 

اقطاً متااروة الحاادي ، ولكاان مجروحاااً الاادارقطني:  إذا قلااث: لااين، ال يكااون ساا

 ([، وتقدم ذلك.943بشيء ال يسقط به العدالة(  

نساى باذلك قاول الادارقطني:  صاالح بان مقاتال لايف  والعاهر سن الحاافح عس

بالقوي(، وهذه العبارة نقلها ابن عبد الهادي والزيلعي  ما سيأتي، وهي ال توجاد 

سيُّ  االم علاى هاذا الحادي  بعاد  المطبوعة، بل لم يرد لاه« سنن الدارقطني»في 

« تتري  األحادي  الضعاف مان سانن الادارقطني»إيراده، وقد وجدت في  تاا 

هاـ( وهاو ينقال فااي  تاباه  االم الاادارقطني، 682للحاافح الغسااني المتاوفى ساانة  

قولااه:  سااليمان باان داود لاايف بااالقوي(، و ااذا فااي  تاااا المقدسااي  ماان تكلاام فيااه 

وهاذا يادل علاى سن  تااا السانن فياه ساقط، سو «...( ننالس»الدارقطني في  تاا 

سن هذا من ارتالف النسخ وارتالف رواتها، سو سناه فاي غيار السانن، فااهلل تعاالى 

 سعلم.

وهاذا حاادي  ضاعيف جااداً، قاال اباان عباد الهااادي:  حادي  سنااف ال يثبااث، 

 وسليمان بن داود مجهول، وصالح بن مقاتل ليف بالقوي، قاله الدارقطني، وسبوه

 ([.944غير معروف(  

وقال الزيلعي:  قال الدارقطني عن صالح بن مقاتل: لايف باالقوي، وسباوه 

ساااانن »([، ولاااايف فااااي 945غياااار معااااروف، وسااااليمان باااان داود مجهااااول(  

 المطبوع شيء من هذا،  ما تقدم.« الدارقطني

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:
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م، وهااي اآللااة التااي قولااه:  احااتجم( سي: سراارج الاادم بااالمحجم: بكساار المااي

 يُحجم بها، سي: يُم،ُّ الدم بها، واآللة التي يجمع فيها دم الحجامة.

الوجااه الثالاا : الحاادي  دلياال علااى سن الحجامااة ال تاانق  الوضااوء، باال 

تجوز الصالة بعدها، والحدي  وإن  ان فيه ضعف لكناه يعتضاد باألصال، وهاو 

ياادل علااى ناااق  متاايقن، سااالمة الطهااارة، وال يُرفااع األصاال إال باادليل شاارعي 

عاااف ودم الساان  ويلحااق بااذلك  اال دم رااارج ماان الجساام ماان غياار الساابيلين،  الرُّ

 والجرح، وما سشبه ذلك سواء س ان قليالً سم  ثيراً.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  وقاد تناازع العلمااء فاي راروج النجاساة مان 

اااد والحجامااة والرعاااف والقاايء  فمااذهب مالااك غياار الساابيلين،  ااالجرح والفِّصس

والشااافعي: ال ياانق  الوضااوء، ومااذهب سبااي حنيفااة وسحمااد: ياانق ، لكاان سحمااد 

يقول: إذا  اان  ثياراً.. ثام قاال: واألظهار فاي جمياع هاذه األناواع: سنهاا ال تانق  

الوضااوء، ولكاان يسااتحب الوضااوء منهااا، فماان صاالى ولاام يتوضااأ منهااا صااحث 

 ([.946صالته، ومن توضأ منها فهو سفضل..(  

عنااد « إزالااة النجاسااة»سااة الاادم فقااد تقاادم الكااالم عليهااا فااي باااا وسمااا نجا

 ، وهللا تعالى سعلم.«الثالثين»الحدي  
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 ما جاء في أن النوم مظنة نقض الوضوء

 

ُساوُل هللاِّ صالمى هللا علياه  80/14 : قساالس رس ـ عسن  ُمعساويةس رضي هللا عنه قساالس

ااثِّ »وساالمم:  ، فسااإذسا نسامس لسقس ال وِّ اااءُ  ال عسااي ُن وِّ اااُء السمااهِّ ااتسط  اادُ، «. ال عسي نسااانِّ اس  مس اهُ سسح  وس رس

ادس:  زس انِّيم وس الطمبسرس أ  »وس ضم ن  نسامس فسل يستسوس مس ن ادس سسبِّاي «وس ي ِّ عِّ ادِّ يساادسةُ فاي هاذسا ال حس هِّ الزم هاذِّ ، وس

 : لِّهِّ ي ِّ عسليم دُونس قسو  دِّ ن  حس تسطلسقس ال وِّ اءُ »دساُودس مِّ نسادسي نِّ «اس  الس اإلس  فِّي  ِّ . ، وس ع ف   ضس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

هو سبو عبد الرحمن معاوية بن سبي سفيان، واسام سباي سافيان: صاتر بان 

حرا بن سمية بن عبد شمف بن عبد مناف القرشي األموي، ولاد معاوياة رضاي 

تح، هللا عنه قبل البعثة بتمف سنين على األشهر، و ان هو وسبوه مان مسالمة الفا

ثم من الماللفة قلوبهم، وقيل: إنه سسلم قبل سبيه وقث عمرة القضااء، وبقاي يتااف 

من اللحا  بالنبي صلمى هللا عليه وسلمم من سبيه، قيل: إنه ممن  تب الاوحي للنباي 

صلمى هللا عليه وسلمم، وقال الذهبي: إنما  تب  تباً للنبي صلمى هللا عليه وسلمم فيما 

ورد في حدي  ابن سبي مليكة سن ابان عبااس قيال لاه: هال بينه وبين العرا، وقد 

لااااك فااااي سمياااار المااااالمنين معاويااااة، فإنااااه مااااا سوتاااار إال بواحاااادة، فقااااال:  إنااااه 

 ([، والمعنى: سنه ما فعل ذلك إال بمستند.947فقيه(  

تولى الشام بعد سريه يزيد في زمن عمر رضي هللا عنه، ولم يزل بها إلاى 

ل شايخ اإلساالم ابان تيمياة:  لام يكان مان ملاوة سن مات، وذلك سربعاون سانة، قاا

لِّاكو مان الملاوة رياراً  لِّك  رير من معاوية، وال  ان الناس في زماان مس المسلمين مس

منهم في زمان معاوية، إذا نُسبث سيامه إلى سيام من بعده، وسما إذا نسبث إلى سيام 

، ([، مات في رجب سنة ساتين فاي دمشاق948سبي بكر وعمر ظهر التفاضل(  

 ([.949رضي هللا عنه  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

« الكبيااااار»(، والطبراناااااي فاااااي 28/92هاااااذا الحااااادي  سررجاااااه سحماااااد  

( بالزيادة المذ ورة،  الهما من طرياق سباي بكار بان سباي 875( رقم  19/372 

 مريم، عن عطية بن قيف الكالبي، عن معاوية رضي هللا عنه، به.

بن سبي ماريم، واسامه بكيار، وقيال:  وهذا إسناد ضعيف، لضعف سبي بكر

  ضعيف، و ان قد ُسرِّ س بيته، فارتلط(.«: التقريب»عبد السالم، قال في 

وهذه الزيادة:  فمن نام فليتوضأ( وردت فاي حادي  علاي رضاي هللا عناه 

، وسحماد «الوضاوء مان الناوم»بااا « الطهاارة»( في  تاا 203عند سبي داود  

د، عان الوضاين بان عطااء، عان محفاوظ بان ( من طريق بقياة بان الوليا2/227 
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علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي بن سباي طالاب رضاي هللا عناه قاال: 

 «.و اُء السمهِّ العينان، فمن نام فليتوضأ»قال رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم: 

وهذا إسناد ضعيف  ما قال الحافح، بقياة بان الولياد مادلف، يادلف تادليف 

د سنواعه، فيشترط من مثله التصريح بالساماع فاي جمياع طبقاات التسوية وهو سش

 صادو  سايئ «: التقرياب»السند، والوضين بن عطاء متتلف فيه، قال عنه في 

و مرسل.  الحفح(، وعبد الرحمن بن عائذ حديثه عن عليم

قاااال ابااان سباااي حااااتم: ساااألث سباااي عااان هاااذين الحاااديثين، فقاااال:  ليساااا 

الهاادي، والحاافح ابان حجار عان اإلماام سحماد ([، ونقال ابان عباد 950بقويين(  

([، فهذا الحدي  951قوله:  حدي  علي سثبث من حدي  معاوية في هذا الباا(  

لم بثال  علل،  ما تقدم.  سُعِّ

سما تدليف بقية فقد صرح بالتحدي  عند سحمد وغيره، لكن تدليساه تادليف 

 تسوية، فال بد سن يصرح من فوقه بالتحدي  سيضاً.

ين فقال عنه سحمد:  ما  ان به بأس(، بل ورد عنه توثيقه، و اذا سما الوض

وثقه ابن معين في رواية، وقال عنه فاي رواياة سرار :  ال باأس باه(، وقاال سباو 

 صااااااالح «: سااااااالاالت سباااااي عبيااااااد اآلجاااااري»داود السجساااااتاني عنااااااه فاااااي 

تعارف ([: »954([ وقال سبو حاتم  953([، ووثقه ابن شاهين  952الحدي (  

 ([، ورجل هذه حاله ال ينزل حديثه عن مرتبة الحسن.955  «وتنكر

، فقااد ذ ااره سبااو  وسمااا االنقطاااع، وهااو سن اباان عائااذ لاام يساامع ماان علاايم

([ ، ونقلاه سيضااً ابان الملقان عان عباد 957([، و ذا قال سبو حاتم  956زرعة  

الحق، وابن القطاان، وصااحب اإلماام، ثام قاال:  وحسانه ابان الصاالح والناووي 

ي( سي: المناذري، وقاال:  سماا ابان الساكن فاذ رهما ـ سي حادي  علاي هاذا والز 

 ([.958وحدي  معاوية الذي قبله ـ في سننه الصحاح المأثورة(  

وقد رد الحافح ابن حجر علة االنقطاع، فقال متعقباً سبا زرعة:  وفاي هاذا 

 ([.959النفي نعرل ألنه يروي عن عمر،  ما جزم به البتاري(  

([، وقاال الشايخ عباد العزياز بان بااز:  إن 960نه األلباني  والحدي  حس

 هذين الحديثين يشدُّ سحدهما اآلرر(.

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

قوله:  العين( سراد الجنف، والماراد: العيناان مان  ال إنساان، وياراد هناا: 

 اليقعة.

يف قوله:  و اء( الو اء: بكسر الواو: التايط الاذي تشاد باه الصارة سو الكا

 سو القربة.
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( بفتح السين: حلقة الدبر، وهذا من باا التشبيه، والمعناى: سن  قوله:  السمهِّ

اليقعة تحفح الدبر وتمنع من رروج التارج منه وهو الاريح،  ماا يحفاح الو ااُء 

 الماءس في السقاء ويمنع رروجه.

الوجه الرابع: الحديثان يدالن على سن النوم ليف ناقضااً بنفساه، وإنماا هاو 

معنة للنق ، وذلك إذا  ان اإلنسان في حالة ال يملك نفسه، فال يشعر بما يترج 

منااه، فااإذا  ااان  ااذلك فليتوضااأ ألنااه نااام، سمااا إذا  ااان اإلنسااان يقعاااً فإنااه يااتحفح 

 ويعرف ما يترج منه، وهللا تعالى سعلم.
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 ما جاء في أن نوم المضطجع ينقض الوضوء

 

ألبِّي دساُودس سسي ضاً،  81/15 فُوعاً: ـ وس ر  إنمما الُوُضوُء عسلسى »عسنِّ اب نِّ عسبماس مس

 ً عا طسجِّ ن  نسامس ُمض  ع ف  سسي ضاً.«. مس هِّ ضس نسادِّ فِّي إس   وس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

« الوضاوء مان الناوم»، بااا «الطهاارة»( فاي 202فقد سررجه سبو داود  

سبي العالية، عن ابان عبااس رضاي  من طريق سبي رالد الداالني، عن قتادة، عن

هللا عنهما سن رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم  اان يساجد ويناام ويانفخ، ثام يقاوم 

إنماا »فيصلي وال يتوضاأ، قاال: فقلاث لاه: صاليث ولام تتوضاأ وقاد نماث؟ فقاال: 

 ً  «.الوضوء على من نام مضطجعا

ً »قال سبو داود: قوله:  منكار، هو حادي  « الوضوء على من نام مضطجعا

لم يروه إال يزيد سبو رالد الداالني عن قتادة، ورو  سوله جماعة عان ابان عبااس 

 رضي هللا عنهما، ولم يذ روا من هذا شيئاً.

وقااد  ااادت تتفااق  لمااة األئمااة علااى ضااعف هااذا الحاادي ، قااال النااووي: 

 حدي  ضعيف، باتفا  سهل الحدي ، وممن صرح بضعفه من المتقادمين: سحماد 

تاااري، وسبااو داود، قااال سبااو داود وإبااراهيم الحربااي:  هااو حاادي  باان حنباال، والب

إجماااع سهاال الحاادي  علااى « األساااليب»منكاار(، ونقاال إمااام الحاارمين فااي  تابااه 

 ([.961ضعفه، وهو  ما قال، والضعف عليه بين(  

قاال سباو داود:  وذ ارت حادي  يزياد الاداالني ألحماد بان حنبال فااانتهرني 

د الااداالني ياادرل علااى سصااحاا قتااادة؟ ولاام يعبااأ اسااتععاماً لااه، وقااال: مااا ليزياا

 ([.962بالحدي (  

ن بِّ علاى األرض  الوجه الثاني: الحدي  دليل على سن النوم حال وضع الجس

ناق  للوضوء، ور،م النق  بنوم المضطجع ألنه األغلبل ألن الغالاب سناه ال 

 يستغر  سحد في نومه إال وهو مضطجع، وهذا على فرض صحة الحادي ، وإال

فهو ضعيف سنداً ومتناً، سما سانداً فتقادم، وسماا متنااً فاإن معنااه ال يصاح ال طارداً 

وال عكساًل ألنه يدل طرداً على سن  ل من ناام مضاطجعاً وجاب علياه الوضاوء، 

سااواء س ااان  ثيااراً مسااتغرقاً ال يحااف بنفسااه إذا سحااد ، سم قلاايالً يحااف معااه إذا 

ضاطجع فإناه ال يناتق  وضاوؤه، سحد ، ويدل عكساً على سن  ل من نام غير م

و ال المعنيين غير صحيح، سما األول فتقدم بيانه عناد شارح حادي  سناف رضاي 

هللا عنه سول سحادي  الباا، وهو سنه ال ينق  إال المستغر ، سما غير المستغر  
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فااال ياانق  علااى سيم حااال  ااان النااائم، وسمااا الثاااني فااإن النااائم إذا  ااان مسااتغرقاً 

  ان غير مضطجع، وهللا تعالى سعلم.انتق  وضوؤه ولو 
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 ما جاء في تشكيك الشيطان ابن آدم في طهارته

ُساولس هللا صالمى هللا علياه  82/16 عسنِّ اب نِّ عسبماس رضي هللا عنهما سنم رس ـ وس

 : يماُل إلسي اه سسنما»وسلمم قسالس ق عسدستِّاهِّ فيُتس ، فسيسان فُُخ فاي مس االستِّهِّ دسُ ُم الشمي طساُن فاي صس هُ يسأتِّي سسحس

 ً يحاا دس رِّ تاً سسو  يسجِّ و  عس صس مس تمى يسس  ف  حس دس ذلِّكس فسالس يسن صسرِّ جس ، فسإذسا وس دِّ   لسم  يُح  ، وس دس س «. سسح 

اُر. هُ ال بسزم جس رس  سسر 

83/17 . ي دو ب دِّ هللاِّ ب نِّ زس ي  عس دِّ ن  حس ينِّ مِّ يحس لُهُ في الصمحِّ سسص   ـ وس

وُ  84/18 ةس نسح  ي رس : عسن  سسبِّي ُهرس لمو لُِّمس   هُ.ـ وس

فُوعاااً:  85/19 ر  ااعيدو مس اان  سسبااي سس م: عس ااا ِّ ااي طساُن، »ـ ولِّل حس اادسُ ُم الشم اااءس سسحس إذسا جس

:  سذسب ثس  ، فسل يسقُل  دسث ثس : إنمكس سسح  : «فسقسالس هُ اب ُن حبمانس بِّلسف حِّ جس رس سسر  هِّ »، وس  «.فسل يقل  فِّي نسف سِّ

  سبااي  ااان األولااى بالمصاانف سن يضاام هااذه األحادياا  الثالثااة إلااى حاادي

هريرة رامف سحادي  الباا ـ وقد سشار إليه هاهنا ـل ألن موضوعها واحد، وهو 

 حكم الشك في الطهارة، وهذه فيها زيادة فوائد نذ رها ـ إن شاء هللا ـ.

 الكالم عليها من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجها:

متتصار  171سما حدي  ابن عباس رضي هللا عنهما فقد سررجه البازار  

ابيح، ثناا سباو سوياف، عان ثاور بان زياد، عان زوائ ده( من طريق إسماعيل بان صس

 عكرمة، عن ابن عباس رضي هللا عنهما، به مرفوعاً.

وقال:  ال نعلماه بهاذا اللفاح إال مان طرياق ابان عبااس رضاي هللا عنهماا، 

 وروي معناه من طريق غيره(.

م، وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن صبيح: صدو ، وسبو سويف: صدو  يه

 (.2/254وقد تابعه الدراوردي عند البيهقي  

( مان 361(، ومسالم  137والحدي  سصله في الصحيحين: في البتاري  

حدي  عبد هللا بن زيد رضي هللا عنه قال: شكي إلى النباي صالمى هللا علياه وسالمم 

ال ينصاارف حتااى يساامع »الرجاال يتياال إليااه سنااه يجااد الشاايء فااي الصااالة؟ قااال: 

ً صوتاً سو يجد ر  «.يحا

( من حادي  سباي هريارة رضاي هللا عناه، وتقادم 362وفي صحيح مسلم  

 في سول هذا الباا، وهو الحدي  التامف.

( 6/389(، وابن حبان  1/134وسما حدي  سبي سعيد فقد سررجه الحا م  

من طريق يحيى بن سباي  ثيار، عان عيااض بان هاالل، عان سباي ساعيد التادري 

ذا صالى سحاد م فلام يادر ثالثااً صالى سم سربعااً إ»رضي هللا عناه، وسول الحادي : 

حتى يسمع »، وتمام الحدي  عندهما: « فليسجد سجدتين وهو جالف، وإذا ستى...
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، ورجاله ثقات رجال الشيتين، غير عياض بن « صوتاً بأذنه سو يجد ريحاً بأنفه

ر، ([، ولم يرو عنه إال يحيى بن سبي  ثيا963هالل، فإنه لم يوثقه إال ابن حبان  

 عياض بن هالل، وقيل: ابان سباي زهيار األنصااري، وقاال «: التقريب»قال في 

بعضهم: هالل بن عياض، وهو مرجوح، مجهول من الثالثة، تفرد يحيى بن سبي 

  ثير بالرواية عنه(.

( من طريق إسماعيل بن 396(، والترمذي  1029وقد سررجه سبو داود  

 سناد، وحسنه الترمذي.إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي، بهذا اإل

ولعله من الحسن لغيره، ال لذاته، من سجل عياض هاذا، لكان تابعاه عطااء 

إن شااء « ساجود الساهو»بن يسار، عن سبي سعيد، عند مسلم ـ وسيأتي فاي بااا 

هللا ـ، لكن ليف فيه الجملة المذ ورة هنا  وإذا ستى..( فهاي مماا انفارد باه عيااض 

في نفسه «  ذبث»ابن حبان سنه سفاد سنه يقول:  بن هالل، والغرض من إيراد لفح

 وال يتكلم.

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

 قوله:  الشيطان( سي: جنف الشيطان.

 قوله:  في صالته( سي: حال  ونه فيها.

يقاال: نفاخ بفماه « قتال»قوله:  فينفخ( بضم العين من المضارع، من باا 

 نفتاً: سررج منه الريح.

 ( بفتح الميم، وهي السافلة من الشت،.قوله:  في مقعدته

قوله:  فيتيل إليه( يحتمل سنه مبني للمعلوم، والفاعل ضمير مساتتر يعاود 

على الشيطان، سي: إن الشيطان هو الذي يتيل للمصلي سنه سحد ، سي: يوقع في 

رياله، سي: في وهمه وظناه، ويحتمال سناه مبناي للمجهاول، ونائاب الفاعال قولاه: 

  سنه سحد (.

وجه الثال : حدي  ابن عباس وما بعده يفيد ما سابقث إلياه اإلشاارة عناد ال

الحدي  التامف من هذا الباا من سن المتطهر إذا شاك فاي وضاوئه هال اناتق  

، ويصاالي بطهارتااه تلااك وال يجااب عليااه الوضااوء حتااى  سو ال؟ فااإن وضااوءه بااا و

 يتيقن سنه سحد  إما بسماع صوت سو شسممِّ ريح.

عااداوة الشاايطان لإلنسااان، وذلااك بإفساااد عبادتااه، وال  الوجااه الرابااع: شاادة

سيما الصالة وما يتعلق بها، وإيقاعه في الشكوة واألوهاام حتاى تفساد طهارتاه، 

وتبطل صالته، تارة بالفعل  فينفخ فاي مقعدتاه(، وتاارة باالقول بالوسوساة:  إناك 

 سحدثث(.
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الش اي طسانس لسُكاام  وقاد سربار هللا تعااالى بعاداوة الشاايطان، فقاال ساابحانه: }}إِّن  

يرِّ *{{  فااطر:  ااِّ الس اعِّ احس ان  سسص  يسُكونُاوا مِّ بساهُ لِّ ز  ا يساد ُعو حِّ ا إِّن مس ذُوهُ عسدُوم عسدُو( فسات تِّ

6. ] 

الوجه التامف: في هذه األحادي  بيان لعالج الوسواس، فال ينبغي للمسلم 

حقاق انتقااض سن يستسلم لوساوس الشيطان وال يلتفث إليها، فال ينصرف حتى يت

 طهارته.

والوسواس داء عضال، إذا اشتد بصاحبه ال ينفك عناه ويصاعب التاروج 

منه، فيقع في الحرج والمشقة في طهارته وصالته وسحواله  لها، ومتى غفل عن 

الوساوس وتر ها فإنها تزول بإذن هللا تعالى، ولهاذا سرشاد النباي صالمى هللا علياه 

 «.فليقل:  ذبث»ه: وسلمم إلى عدم االستسالم لها بقول

الوجه السادس: في هذه األحاديا  زياادة علاى حادي  سباي هريارة المتقادم 

 ومن ذلك:

 ـ التصريح بأن هذه الشكوة في الطهارة من الشيطان. 1

 ـ سنه بيمن محل هذه الشكوة وسنه مقعدة اإلنسان. 2

ـ سنه بيمن طريقة التروج مان هاذه األوهاام وهاو تكاذيب الشايطان، وهللا  3

 الى سعلم.تع
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 باب قضاء الحاجة

، وهي س مل وسدل «اداا قضاء الحاجة»باا «: البلوغ»وفي بع  نسخ 

 على المراد.

واآلداا: جمع سدا،  اجال وسجل، قاال سباو زياد األنصااري:  األدا يقاع 

علاااااى  ااااال رياضاااااة محماااااودة، يتتااااارج بهاااااا اإلنساااااان فاااااي فضااااايلة مااااان 

 ([.964الفضائل(  

لغائط، وهو ماأروذ مان قولاه صالمى هللا علياه والحاجة:  ناية عن البول وا

 ([.965«  إذا جلف سحد م على حاجته فال يستقبل القبلة وال يستدبرها»وسلمم: 

وهاو طلاب الطياب، والماراد بهاا « االساتطابة»وبعضهم يعبار عناه ببااا 

هنا: تطهير القبل والدبر من سثر البول سو الغائط بحجر سو ماءل ألنه طيب المحل 

 الطارم عليه.من التب  

والماااراد بااااداا قضااااء الحاجاااة: ماااا يشااارع للمسااالم اتباعاااه مااان األقاااوال 

 واألفعال التي تناسب تلك الحال.

ومجيء اإلسالم بهذه اآلداا دليل بيمن على  مال هذه الشريعة، ورعايتها 

لمصاالح العبااد، واساتيعابها لجمياع اآلداا النافعااة، ساواء فاي سماور العبااادات سو 

اآلداا سو األرااال ، فمااا ماان شاايء ينفااع الناااس ويقااربهم إلااى هللا  المعااامالت سو

ضاهم لساتط هللا إال  تعالى إال بينته ورغباث فياه، وماا مان شايء يضارهم سو يعرم

بينته وحذرت منه، وقد ورد في حدي  سلمان رضي هللا عنه سن المشر ين قالوا 

اراءس  ([؟ فقاال: 966ة  له: قد علمكم نبيكم صلمى هللا عليه وسلمم  ل شيء حتاى التِّ

سجاال، لقااد نهانااا سن نسااتقبل القبلااة لغااائط سو بااول، سو سن نسااتنجي باااليمين، سو سن 

 ([.967نستنجي بأقل من ثالثة سحجار، سو سن نستنجي برجيع سو ععم  
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 كراهة دخول الخالء بما فيه ذكر هللا تعالى

ُسا 86/1 :  ساانس رس الِّكو رضي هللا عناه قساالس وُل هللاِّ صالمى هللا ـ عسن  سسنسف ب نِّ مس

. ع لول  ُهوس مس بسعسةُ، وس هُ األر  جس رس هُ. سسر  اتسمس عس رس ضس ال ءس وس لس ال تس  عليه وسلمم إذسا دسرس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

التااتم يكاون فياه »بااا « الطهاارة»( فاي  تااا 19فقد سررجه سبو داود  

(، وابن ماجه 1/178(، والنسائي  1746 ، والترمذي «ذ ر هللا يدرل به التالء

(، من طريق هماام، عان ابان جاري ، عان الزهاري، عان سناف رضاي هللا 303 

 عنه.

 بعد سياقه بعلتين:« سننه»وقد سعلمه جماعة من الحفاظ منهم سبو داود في 

األولى: ترة الواسطة بين ابن جري  والزهاري، فقاد قيال: إن ابان جاري  

 ا رواه عن زياد بن سعد.لم يسمع من الزهري، وإنم

الثانيااة: قلااب المااتن بااارر، وسن الصااواا: عاان اباان جااري ، عاان زياااد باان 

سااعد، عاان الزهااري، عاان سنااف سن النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم اتتااذ راتماااً ماان 

([، ثم سلقاه، فوهم همام بن يحيى، ورواه عان الزهاري، وتارة زيااد 968ور   

ل التالء وضع راتمه(، وقاد نقال البيهقاي بن سعد، وستى بهذا اللفح:   ان إذا در

وسقاره، وقاال:  هاذا هاو المشاهور عان ابان « ساننه»(  االم سباي داود فاي 1/95 

(: 8/384«  الساانن الكباار »جااري ، دون حاادي  همااام( وقااال النسااائي  مااا فااي 

([ 969 هذا الحدي  غير محفوظ( ونقل الحافح عن الدارقطني سنه قال بشذوذه  

 ([.970تضعيفه إلى الجمهور   وضعفه النووي وعزا

وقال اررون: ليف فيه وهام، بال هاذا حادي  وهاذا حادي ، فهماا متتلفاان 

ساانداً ومتناااً، فحاادي  الباااا رواه اباان جااري  عاان الزهااري بااال واسااطة، والثاااني 

 بواسطة.

ه نِّ همام انتقل مان الحادي  الثااني إلاى األول ماع ارتالفهماا سانداً  و وُن ذِّ

ك ال يكون إال عان غفلاة شاديدة ال يحتملهاا حاال هماام، فاإن ومتناً مردودل ألن ذل

هماماااااً حااااافح  بياااار ثقااااة، يفهاااام هااااذا ماااان هااااذا، فااااال مااااانع سن يكااااون عنااااده 

([، وقاااد ماااال إلاااى ذلاااك ابااان حباااان، فاااذ ر  اااال الحاااديثين فاااي 971الحاااديثان  

ً ـ 12/304( والثاني في  4/260ل األول في  «صحيحه» (، ومن هالالء ـ سيضاا

([ فإنه نقل تحسين الترمذي لهذا الحدي ، ونقل  االم العلمااء فاي 972المنذري  

 همام، ثم قال:  وإذا  ان حال همام  ذلك فيترجح ما قاله الترمذي..(.

فإنااه دافااع عاان الحاادي  « المنهاال العااذا المااورود»وماان هااالالء صاااحب 

 ([.973وقال:  إن دعو  غلط همام وتفرده غير مسلمة(  
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ن باااز:  هااذا سقاارا وسولااى، إذ تااوهيم الثقااات قااال الشاايخ عبااد العزيااز باا

 وتغليطهم يحتاج إلى دليل(.

وقد تابع هماماً على لفح حادي  البااا يحياى بان المتو ال البصاري، عان 

« شارح السانة»(، والبغوي في 1/95ابن جري ، عن الزهري، سررجه البيهقي  

عاان يحيااى باان المتو اال:  صاادو  يتطاائ( وتابعااه « التقريااب»( قااال فااي 189 

يحيى بن الضُّريف البجلي، عن ابن جري ، عن الزهري،  ماا ذ اره الادارقطني 

([، لكان 974 صادو (  «: التقرياب»، وابن الضريف قال عنه في «العلل»في 

يالحح في هاتين المتابعتين سنهما ليساتا مان سصاحاا ابان جاري  الكباار، راصاة 

وهااو ماان سهاال القاارن مااع  ااالم األئمااة وسن هماماااً انفاارد بااه، وانفااراد البيهقااي ـ 

 التامف ـ بإرراجها معنة التطأ في الرواية، وهللا سعلم.

وفاي الحادي  علاة سرار  وهاي عنعناة ابان جاري  وهاو مادلف، وقاد نقال 

الحافح عن قاريش بان سناف عان ابان جاري :  لام سسامع مان الزهاري شايئاً، إنماا 

ري  ير  ([. قال الذهبي:  و ان ابن ج975سعطاني جزءاً فكتبته، وسجازه لي(  

الرواية باإلجاازة وبالمناولاة، ويتوساع فاي ذلاك، ومان ثام درال علياه الادارل فاي 

رواياته عن الزهريل ألنه حمل عناه مناولاة، وهاذه األشاياء يادرلها التصاحيف، 

دس س فاي التاط بعادُ شساك ل  وال نقاط(   ([، 976وال سيما في ذلك العصر، لم يكن حس

افح:  ابااان جاااري  لااايف بشااايء فاااي ولاااذا قاااال ابااان معاااين فيماااا نقلاااه عناااه الحااا

 ([.977الزهري(  

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قوله:  إذا درال التاالء( سي: سراد دراول التاالء، والتاالء بالماد: المكاان 

االس إلااى البناااء المعااد لقضاااء الحاجااة عرفاااً، ويساامى سيضاااً المرفااق،  التااالي، نُقِّ

ي  سنااف، وساايأتي فااي والكنيااف، والمرحاااض، وقااد ورد لفااح  الكنيااف( فااي حااد

 إن شاء هللا.« الثاني»شرح الحدي  

قوله:  وضع راتمه( سي: سلقاه، يقال: وضع الشيء من يده يضعه وضعاً، 

 إذا سلقاه.

و ان صلمى هللا عليه وسلمم يضع راتمه وقتئذو صايانةً السام هللا تعاالى عان 

النباي محل القاذورات، وقد ورد عان سناف رضاي هللا عناه قاال:  اان نقاش رااتم 

صاااالمى هللا عليااااه وساااالمم ثالثااااة سسااااطر: محمااااد سااااطر، ورسااااول سااااطر، وهللا 

 ([.978سطر  

وعنه سيضاً رضي هللا عنه قال:  ان راتم النبي صالمى هللا علياه وسالمم فاي 

يده، وفي يد سبي بكر بعده، وفاي ياد عمار بعاد سباي بكار، فلماا  اان عثماان جلاف 

باه، فساقط، قاال: فارتلفناا ثالثاة  على بئر سريف، قال: فأررج التاتم فجعل يعب 

 ([.979سيام مع عثمان فننزح البئر، فلم نجده  
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الوجه الثال : استدل بهذا الحدي  من قاال بكراهاة دراول التاالء بماا فياه 

ذ ر هللا تعالى، واستحباا تنحيته، ولم يارد فاي ذلاك إال الفعال المجارد، فاال يادل 

 فرض ثبوت الحدي . على الوجوا، وإنما على االستحباا، وهذا على

والقول بالكراهية هو المشهور عند العلماء، ومانهم الحنابلاة، وهاي رواياة 

([، لكن نقل ابن مفلاح عان اإلماام 980عن سحمد، ن، عليها في رواية إسحا   

([، وذ رهااا اباان رجااب، ونسااب ذلااك إلااى  ثياار ماان 981سحمااد سنااه ال يكااره  

ه درول التاالء باذلك، وال  راهاة ([، قال ابن مفلح:  وعنه: ال يكر982السلف  

هناااا، ولااام سجاااد للكراهاااة دلااايالً ساااو  هاااذا، وهاااي تفتقااار إلاااى دليااال، واألصااال 

عن بع  الحنابلة سن إزالة ذلك « نُكته على المحرر»([ وذ ر في 983عدمه(  

([، وعلاى هاذا فاال يلازم 984سفضل،  قال: وهذا قول ثالا ، ولعلاه سقرا(.اهاـ  

 المكروه، وهللا سعلم.من ترة األفضل الوقوع في 

وإن  ان فيه شيء من القران فهو سشاد، وحكام بعضاهم باالتحريم، لحرماة 

يم  *{{  الواقعااة:  اارِّ آن   س [ ، وقااال 77 ااالم هللا تعااالى، قااال ساابحانه: }}إِّن ااهُ لسقُاار 

يدِّ *{{، ودرول التالء فيه نوع من اإلهانة. جِّ آنِّ ال مس ال قُر   تعالى: }}  وس

رااف علاى ماا معاه سن يسار  سو تطيار باه الريااح سو وهذا إن تيسر، فإن 

ينساه فال  راهةل ألن من الناس من يغلاب علياه النسايان، فيضاعه فاي مكاان، ثام 

ينساه، و ذا المصحف إن راف سن يسر  درل به، واألحوط سال يدرل به مطلقاً، 

 بل يعطيه من يحفعه له حتى يترج، وهللا تعالى سعلم.
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 ءما يقال عند دخول الخال

االسءس  87/2 الس ال تس ُساوُل هللاِّ صالمى هللا علياه وسالمم إذسا دسرس :  سان رس ن هُ قسالس عس ـ وس

 : بسائِّ ِّ »قسالس ال تس نس ال ُتبُ ِّ وس هُ السمب عسةُ.«. الل ُهم  إنمي سسُعوذُ بِّكس مِّ جس رس  سسر 

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

« ماا يقاول عناد التاالء»بااا « وءالوضا»فقد سررجه البتاري في  تااا 

(، 1/20(، والنساااائي  5(، والترماااذي  4(، وسباااو داود  375(، ومسااالم  142 

(،  لهم من طرياق عباد العزياز بان صاهيب 19/13(، وسحمد  296وابن ماجه  

 قال:  سمعث سنساً يقول...( وذ ره.

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

، وهذا إن  ان المكان معداً لذلك  ما قوله:  إذا درل( سي: إذا سراد الدرول

في البيوت اآلن، فإن  ان في الصحراء ـ مثالً ـ قال ذلك عند الشروع في تشمير 

 ثيابه.

وقد ورد عند البتااري تعليقااً عان ساعيد بان زياد: حادثنا عباد العزياز  إذا 

([، 985«  األدا المفارد»سراد سن يدرل( وذ ر الحافح سن البتاري وصلها في 

حدثنا سبو النعمان، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا عبد العزياز بان صاهيب قاال: قال: 

حاااادثني سنااااف قااااال:  ااااان النبااااي صاااالمى هللا عليااااه وساااالمم إذا سراد سن ياااادرل 

 ([... فأفاد ذلك بيان سنه يقول هذا الدعاء قبل الدرول ال بعده.986التالء  

المايم للبادء  قوله:  اللهم( سي: يا هللا، فحذف حارف الناداء، وعاوض عنهاا

 باسم هللا تعالى ولكثرة االستعمال.

قوله:  سعوذ بك( سي: سعتصم بك، وهي جملة ربرية لفعاً، إنشائية معنىل 

 ألنها بمعنى الدعاء، فكأنه يقول: اللهم سعذني.

( بضاام المعجمااة والموحاادة: جمااع ربياا  مثاال: قضاايب  قولااه:  ماان الُتبُاا ِّ

طين، والتبائااا : جماااع ربيثاااة، وقُُضاااب، وسااارير وُساااُرر، وهااام ذ اااران الشااايا

 صحيفة وصحائف، وهان إناا  الشاياطين، فكأناه اساتعاذ مان ذ اران الشاياطين 

وإناثهم، وقيل: الُتب  : بإسكان البااء: الشار، والتبائا : الاذوات الشاريرة، فكأناه 

 استعاذ من الشر وسهله.

وقد ذ ار التطاابي: سن الصاواا ضام البااء، وسن عاماة سصاحاا الحادي  

([، والصواا جواز الوجهين  ما 987الُتب  : سا نة الباء، وهذا غلط  يقولون: 

ر عند سئمة  يجوز في نعائرهل ألن اإلسكان على سبيل التتفيف جائز  ما هو مقرم

اال، وُ تُااب وُ ت ااب، ونحااو ذلااك، ونقاال النااووي عاان  التصااريف، مثاال: ُرُساال وُرس 
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([ 988لقاسم بان ساال م  جماعة من سهل المعرفة سن الباء سا نة، منهم سبو عبيد ا

يناه به سيضاً(    ([.989وقال القرطبي عن إسكان الباء:  ُروم

الوجااه الثالاا : الحاادي  دلياال علااى مشااروعية الاادعاء عنااد درااول المكااان 

المعد لقضاء الحاجة بهذا الدعاء، ومناسبة هاذا الادعاء دل عليهاا حادي  زياد بان 

إن هاذه الحشاوش »يه وسلمم قال: سرقم رضي هللا عنه عن رسول هللا صلمى هللا عل

محتضااااارة، فاااااإذا ستاااااى سحاااااد م التاااااالء فليقااااال: سعاااااوذ بااااااهلل مااااان الُتبُااااا  

 ([.990«  والتبائ 

وال فاار  فااي هااذه االسااتعاذة بااين البنيااان والصااحراءل ألن المكااان يصااير 

 مأو  للشياطين بتروج التارج وقبل مفارقته إياه.

بان المتتاار، عان عباد  وقد وردت زيادة التسامية مان طرياق عباد العزياز

إذا درلتم التالء فقولوا: باسم هللا، سعوذ باهلل من »العزيز بن صهيب بلفح األمر: 

، وقد عزا ابن الملقن هذه الزيادة إلى سعيد بن منصور، وسبي « التب  والتبائ 

 ([.992([، وقال الحافح:  إسناده على شرط مسلم(  991حاتم، وابن السكن  

سبااي شاايبة ماان طريااق سبااي معشاار نجاايح اباان عبااد  مااا وردت عنااد اباان 

الرحمن السندي، عن عبد هللا بن سبي طلحاة، عان سناف سن النباي صالمى هللا علياه 

باساام هللا اللهاام إنااي سعااوذ بااك ماان التباا  »وساالمم  ااان إذا دراال الكنيااف قااال: 

 ([، وسبو معشر قال فيه الحافح:  ضعيف سسسسنم وارتلط(.993«   والتبائ 

لباااني علااى زيااادة التساامية بالشااذوذ، لمتالفتهااا لكاال طاار  وقااد حكاام األ

 ([ رضي هللا عنه.994الحدي  عن عبد العزيز بن صهيب، عن سنف  

وقد ورد عن علي رضي هللا عنه سن رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم قال: 

ستر ما بين سعين الجن وعورات بني ادم إذا درل سحدهم التالء سن يقول: باسم »

 ([.995«  هللا

والتساامية قااد وردت فااي عاادة سحادياا ،  لهااا معلولااة، ويكفااي فااي ذلااك سن 

حدي  سنف رضي هللا عنه ورد في الصحيحين والسنن وليف فياه ذ ار البساملة، 

 وهللا سعلم.

وسيأتي في حدي  عائشة رضي هللا عنها ما يقولاه إذا رارج مان التاالء، 

 ولو قدمه المصنف هنا لكان سولى، وهللا سعلم.

ه الرابااااع: الحاااادي  دلياااال علااااى سن األمكنااااة النجسااااة  الحمامااااات الوجاااا

والحشااوش والمزاباال هااي مااأو  الشااياطين، ولااذا شاارعث االسااتعاذة باااهلل تعااالى 

ماانهم ماان ذ اارانهم وإناااثهم، سو ماان الشاار  لااه وسهلااه، وهااذا ياادل علااى سن جميااع 

 سعلم. التلق مفتقرون إلى هللا تعالى في دفع ما يالذيهم سو يضرهم، وهللا تعالى
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 حكم االستنجاء بالماء من البول أو الغائط

88/3  ، ااالسءس ُساوُل هللا صاالمى هللا علياه وساالمم يساد ُرُل ال تس ااانس رس :  س ن ااهُ قساالس عس ـ وس

. لسي هِّ . ُمتمفسق  عس اءِّ ي بِّالمس تسن جِّ ةً، فسيسس  نسزس عس اءو وس ن  مس ةً مِّ وي إدساوس ُغالسم  نسح  ُل سسنسا وس مِّ سح   فسأ

 وجوه: الكالم عليه من

 الوجه األول: في تتريجه:

« االسااتنجاء بالماااء»، باااا «الوضااوء»فقااد سررجااه البتاااري فااي  تاااا 

( من طرياق شاعبة، عان سباي معااذ ـ واسامه عطااء 70(  271(، ومسلم  150 

اباان سبااي ميساارة ـ قااال: ساامعث سنااف باان مالااك رضااي هللا عنااه يقااول... فااذ ره، 

 واللفح لمسلم.

 فاظه:الوجه الثاني: في شرح سل

قوله:   ان يدرل التالء( المراد به هنا: المكاان التاالي الاذي يقضاي فياه 

حاجته في الفضاء، لقوله في رواية سرر :   ان إذا ررج لحاجته( ولقرينة حمل 

 العنزة مع الماء، وألن األرلية التي في البيوت  انث ردمته فيها متعلقة بأهله.

ي ده:  هو غالم قوله:  وغالم نحوي( الغالم: هو الذ ر ا لصغير، قال ابن سِّ

([ ، ونقاال الحااافح عاان الزمتشااري سن 996ماان لاادن الفطااام إلااى ساابع ساانين(  

الغااالم هااو الصااغير إلااى حااد االلتحاااء، فااإن قياال لااه بعااد االلتحاااء: غااالم، فهااو 

 ([، وجمعه: سغلمة وغلمة وغلمان.997مجاز  

را لاي فاي وقوله:  نحوي( هاي عناد مسالم، دون البتااري، ومعناهاا مقاا

الساان، وقااد ورد فااي بعاا  الروايااات:  فااأنطلق سنااا وغااالم ماان األنصااار(، وفااي 

رواية للبتاري:  تبعته سنا وغالم منماا(، وقاد ذ ار بعا  العلمااء سناه عباد هللا بان 

مسعود رضاي هللا عناه وهاذا لايف بشايء، فإناه مان الساابقين والمهااجرين، وقاد 

 بير السن يوم وفاة النبي صلمى  هـ( وعمره نحو من ستين، فيكون32مات سنة  

هللا عليه وسلمم، وسنف له عشر سنوات سو تزيد، وقد ورد في رواية عند مسالم سن 

([، و ااذا قولااه:  ماان األنصااار( فيبعااد لااذلك سن 998سنساااً قااال:  هااو سصااغرنا(  

يكااون هااو اباان مسااعود، وظاااهر صاانيع البتاااري سنااه اباان مسااعود رضااي هللا 

 .([، وهللا سعلم999عنه  

قوله:  إداوة( بكسر الهمزة: إناء صغير مان جلاد، وجمعاه سسداوس  بفتحهاا، 

  مطية ومطايا.

ة( بفتح العين والنون: حربة صغيرة، قال التوارزمي:  هـي  نسزس قوله:  وعس

الحربااـة، وتساامى العناازة، و ااان النجاشااي سهااـداها للنبااـي صاالمى هللا عليااه وساالمم، 

ااااان  بعااااادُ فكاناااااث تقاااااام باااااين يدياااااه إذا رااااارج إلاااااى  المصااااالى، وتوارثهاااااا مِّ

 ([.1000التلفاء(  
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والغرض من حملها سنه صلمى هللا عليه وسلمم  ان إذا استنجى توضأ، وإذا 

ا 1001توضأ صلى، وهذا سقو  األوجه في ذلك،  ما ذ ر الحافح   ([، وقد باوم

الصاالة إلاى »بقولاه: بااا « الصاالة»البتاري علاى حادي  سناف هاذا فاي  تااا 

 «.العنزة

لااه:  يسااتنجي بالماااء( سي: يطهاار بالماااء الااذي فااي اإلداوة مااا سصاااا قو

 السبيلين من سثر البول والغائط.

الوجه الثال : الحدي  دليل على جواز االقتصاار علاى االساتنجاء بالمااء، 

 ولو لم يتقدم ذلك استجمار باألحجار ونحوها.

ة بالياد، وقد  ره ذلك بع  العلماء، وعلة الكراهة عندهم مالمسة النجاسا

 سراد بهاذه الترجماة «: االساتنجاء بالمااء»قال الحافح علاى قاول البتااري: بااا 

الااارد علاااى مااان  رهاااه، وعلاااى مااان نفاااى وقوعاااه مااان النباااي صااالمى هللا علياااه 

 ([.1002وسلمم..(  

فممن  رهاه حذيفاة وابان عمار وابان الزبيار رضاي هللا عانهم، ونقال ابان 

صالمى هللا علياه وسالمم اساتنجى بالمااء، التين عان مالاك سناه سنكار سن يكاون النباي 

 ([.1003ذ ره الحافح  

 وهذا قول ضعيف، والتعليل له غير صحيح، لما يلي:

 ـ سن فيه معارضة لهذا الحدي  الصحيح. 1

 ـ سن في الماء إنقاًء تاماً. 2

 ـ سن مباشرة النجاسة إلزالتها ال محذور فيه. 3

 د ارر حدي  في هذا الباا.وسيأتي ـ إن شاء هللا ـ لذلك مزيد  الم عن

الوجه الرابع: الحدي  دليل على سنه ينبغي للمسلم سن يستعد بطهاوره عناد 

 قضاء حاجته، لئال يحوجه عدم االستعداد إلى القيام والتلو  بالنجاسة.

الوجااه التااامف: فضاايلة سنااف رضااي هللا عنااه حياا  تشاارف بتدمااة النبااي 

لطهارة، ومن تاراجم البتااري علاى هاذا صلمى هللا عليه وسلمم ال سيما ما يتعلق با

لس معه الماء لُِّطهوره(    ([، وهللا تعالى سعلم.1004الحدي   باا من ُحمِّ
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 استحباب البعد واالستتار عند قضاء الحاجة

: قسالس لِّيس النبايُّ صالمى هللا  89/4 ةِّ ب نِّ ُشع بسةس رضي هللا عنه قسالس يرس ـ عسنِّ الُمغِّ

.«. ةس ُرذِّ اإلدساوس »عليه وسلمم:  لسيهِّ تسهُ. ُمتمفسق  عس اجس ارس  عسنمي، فسقسضى حس تمى تسوس  فسان طسلسقس حس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

فقد سررجه البتاري في مواضع من صحيحه، واللفح المذ ور طرف مان 

(، 363«  الصاالة فاي الجباة الشاامية»بااا « الصاالة»حدي  سررجه في  تااا 

( ماان طريااق األعمااش، عاان مساالم باان ُصاابيح، عاان 77(  274  وسررجااه مساالم

 مسرو ، عن المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه.

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قوله:  حتى توار  عني( سي: استتر عني، إما بشجرة سو بأ مة، سو ببعده 

 ونحو ذلك.

عناد الوجه الثال : الحدي  دليل على استحباا البعد والتواري عن الناس 

إرادة قضاء الحاجة، لئال تُر  عورتاه، سو يُسامع صاوته، سو تُشام رائحتاه، وهاذا 

إن  ان في الصحراء، فإن  ان في البنيان حصل المقصاود بالبنااء المعاد لقضااء 

 الحاجة، وهللا تعالى سعلم.
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 بيان بعض األماكن التي يُنهى عن التخلي فيها

ةس رضي هللا عنه 90/5 ي رس ُسوُل هللاِّ صلمى هللا عليه  ـ عسن  سسبي ُهرس : قسالس رس قسالس

م  »وسلمم:  لمِّهِّ يق النماس، سسو  فِّي ظِّ لمى في طسرِّ ي يستستس : المذِّ نسي نِّ لم .«. اتمقُوا الالمعِّ اهُ ُمس  وس  رس

91/6 .) دِّ ارِّ وس المس :  وس ادس سسبُو دساودس، عسن  ُمعساذو  ـ زس

92/7  : دس عسنِّ اب نِّ عسبماسو مس ألح  عِّ »ـ وس
اءو سسو  نسق  .«. مس ع ف  ا ضس فِّيهمس  وس

رِّ  93/8 فمةِّ النمه  ضس ةِّ، وس رس ارِّ الُمث مِّ ثِّ األش جس يس عسن  تسح  انِّيُّ النمه  بسرس
جس الطم رس سسر  ـ وس

. يفو عِّ نسدو ضس رس بِّسس ي ِّ اب نِّ ُعمس دِّ ن  حس ي مِّ ارِّ  الجس

 الكالم عليها من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وس األنصااري التزرجاي رضاي هللا وهو معاذ بن جبال بان عمارو بان س

عنه، شهد العقبة الثانية، وغزوة بدر وما بعدها، بعثه النبي صلمى هللا علياه وسالمم 

دمعسهُ ودعاا لاه بقولاه:  حفعاك »في ارر حياته إلى اليمن داعياً ومعلماً وقاضياً، فسوس

هللا من بين يديك ومن رلفك وعان يميناك وعان شامالك ومان فوقاك ومان تحتاك، 

، وعااد فاي رالفاة سباي بكار رضاي هللا عناه، « عنك شارور الجان واإلنافودرس 

وواله عمر رضي هللا عنه على الشام بعد سبي عبيدة رضي هللا عنه، ثم مات من 

([، 1005عامه في طاعون عمواس، سنة ثماني عشرة عن سربع وثالثين سانة  

 رضي هللا عنه.

 الوجه الثاني: في تتريجها:

النهاي »باا « الطهارة»قد سررجه مسلم في  تاا سما حدي  سبي هريرة ف

( من طرياق إساماعيل 25(، وسبو داود  269«  عن التتلي في الطر  والعالل

بن جعفر، سربرني العالء، عن سبيه، عن سبي هريرة رضي هللا عنه به مرفوعااً، 

هااو لفااح سبااي داود، وسمااا لفااح مساالم فهااو: « البلااوغ»ولفااح  الالعنااين( الااذي فااي 

 نين( بصيغة المبالغة. اللعما

( مااان طرياااق سباااي ساااعيد 26وسماااا حااادي  معااااذ فقاااد سررجاااه سباااو داود  

اتقاوا »الحميري، عن معاذ بان جبال قاال: قاال رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم: 

از في الموارد، وقارعة الطريق، والعل  «.المالعن الثال : البسرس

د الحمياري لام يسامع وهذا إسناد فيه ضعف،  ما قال الحافحل ألن سبا ساعي

 شااامي مجهااول ماان الثالثااة، «: التقريااب»ماان معاااذ رضااي هللا عنااه، قااال فااي 

وروايتااه عاان معاااذ باان جباال مرسلة(.اهااـ، وال يعاارف هااذا الحاادي  بغياار هااذا 

 ([.1006اإلسناد، قاله ابن القطان، ونقله عنه الحافح  
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ـ  ماا والمقصود سن الحدي  ضعيف بزيادة  الموارد( وإال فباقيه صاحيح 

 تقدم ـ في حدي  سبي هريرة.

( من طريق عبد هللا ابان 4/448وسما حدي  ابن عباس فقد سررجه سحمد  

المبارة قال: سربرنا ابن لهيعة، قال: حدثني ابن هبيارة، قاال: سربرناي مان سامع 

اتقاوا المالعان »ابن عباس يقول:  سمعث رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم يقاول: 

سن يقعاد سحاد م فاي ظال »ا المالعن الثال  يا رسول هللا؟ قال: ، قيل: م« الثال 

 «.يُستعل فيه، سو في طريق، سو في نقع ماء

وهذا إسناد فيه ضعف،  ما قال الحاافحل إلبهاام الاراوي عان ابان عبااس، 

([ وقاد تقادم 1007قال الهيثمي:  رواه سحمد، وفيه ابن لهيعاة، ورجال لام يُسامم(  

ة عبااد هللا باان المبااارة عاان اباان لهيعااة سعاادل ماان ( سن رواياا31عنااد الحاادي   

غيرها،  ما ن، على ذلك جماعاة مان سهال العلامل ألناه سامع مناه قاديماً، ومثلاه 

عبد هللا بن وهب وعبد هللا بن يزيد المقرم، فهالالء العبادلة الثالثة روايتهم عناه 

ناي بان سمثل من غيرهال ألنهم سمعوا منه قبل احترا   تبه، قاال الحاافح عباد الغ

سعيد األزدي:  إذا رو  العبادلاة عان ابان لهيعاة فهاو صاحيح..( و اذا قتيباة بان 

([، وإال فاااابن لهيعاااة ضاااعيف لساااوء حفعاااه 1008ساااعيد،  ماااا ذ ااار الاااذهبي  

واحترا   تبه، فحد  من حفعه فتلمط، وحديثه في المتابعات والشواهد ال ينازل 

 ً ، قباال احتاارا   تبااه عاان رتبااة الحساان، سمااا المحققااون فهاام علااى تضااعيفه مطلقااا

وبعدها. وقد ذ رت هذا فيماا مضاى، والمقصاود سن الحادي  ضاعيف بزياادة  سو 

 نقع ماء( وإال فباقيه صحيح،  ما في حدي  سبي هريرة رضي هللا عنه.

« األوساااط»وسماااا حااادي  ابااان عمااار فقاااد سررجاااه الطبراناااي بتماماااه فاااي 

ات بان الساائب، ( من طريق الحكام بان ماروان الكاوفي، قاال: حادثنا فار3/199 

عن ميمون بان مهاران، عان ابان عمار رضاي هللا عنهماا، قاال: نهاى رساول هللا 

صلمى هللا عليه وسلمم سن يتتلى الرجل تحث شجرة مثمرة، ونهى سن يُتتلاى علاى 

. ف ةِّ نهر جارو  ضس

وهذا إسناد ضعيف، قال الطبراني عقبه:  لام ياروه عان ميماون إال فارات 

ااامُ  كس (، وفااارات هاااذا متاااروة الحااادي ، قالاااه البتااااري بااان الساااائب تفااارد باااه الحس

 ([.1009وغيره  

فهذه األحادي  ـ حادي  معااذ وابان عبااس وابان عمار رضاي هللا عانهم ـ 

 لها ضعيفة، لكن يشهد لهاا فاي المعناى حادي  سباي هريارة رضاي هللا عناه عناد 

مساالم، والقواعااد الشاارعية تالياادها، وهااو سن  اال مااا يااالذي المساالمين فهااو حاارام، 

اا وهو  نسااتِّ بِّغسي ارِّ مس مِّ ال ُمال  نِّينس وس مِّ ذُونس ال ُماال  ينس يُاال  ال اذِّ ما يستفاد من قوله تعالى: }}وس

إِّث ًماا ُمبِّينااً *{{  األحازاا:  تسانااً وس لُاوا بُه  تسمس تسسسبُوا فسقسدِّ اح  [ ، وقولاه صالمى هللا 58ا  

 ([.1010«  من اذ  المسلمين في طرقهم وجبث عليه لعنتهم»عليه وسلمم: 
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 الوجه الثال : في شرح سلفاظها:

قوله:  اتقوا الالعنين( هذا لفح سباي داود، وسماا لفاح مسالم فهاو  اللعماانين( 

([ل سي: األمااارين 1011 ماااا تقااادم، قاااال الناااووي:  والروايتاااان صاااحيحتان(  

الجالبين للعن، الحااملين النااسس علياه، وذلاك سن مان فعلهاا لُعان وُشاتمل ألن عاادة 

ن مان بااا المجااز العقلاي، لعالقاة الساببية، وقاد يكاون الالعان الناس لعنه، فيكو

 بمعنى الملعونل سي: الملعون فاعلهما، وهذا من المجاز العقلي سيضاً.

وسمااا روايااة مساالم  اتقااوا اللعمااانين( فهااي مثنااى صاايغة المبالغااة  لعمااان( 

سامية فمعناها ـ وهللا سعلم ـ: اتقوا فعل اللعاانينل سي: صااحبي اللعان، وذلاك مان ت

 الشيء باسم سببه.

قوله:  طريق النااس( سي: يتغاوط فاي موضاع يمار باه النااس، وهاو علاى 

حذف مضافل سي: تتلي الذي يتتلاى فاي طرياق النااس، ووجاه النهاي: لماا فياه 

 من إيذاء المسلمين بتنجيف من يمر به ونتنه واستقذاره.

اً للمقيال قوله:  سو في ظلهم( المراد به: مساتعل النااس الاذي اتتاذوه مكانا

والراحة، وإضافة العال إلايهم دليال علاى إرادة العال المنتفاع باه الاذي هاو محال 

 جلوسهم.

دُهُ النااس  قوله:  البراز في الموارد( جماع ماورد، وهاو الموضاع الاذي يسارِّ

ماان عااين ماااء سو غاادير ونحوهمااا. والبااراز: بفااتح الباااء علااى األشااهر، هااو فااي 

 غائط.األصل الفضاء الواسع، ويكنى به عن ال

 قوله:  سو نقع ماء( سي: مجتمع الماء.

قولااه:  تحااث شااجرة مثماارة( سي: سااواء س انااث الثماارة مقصااودة سم  انااث 

ثمرة محترمة، فالمراد هي ماا يقصادها النااس ولاو  اناث غيار مطعوماة  شاجر 

القطاان، فااال يجااوز ألحااد سن يتتلااى تحتهااال ألنهااا ربمااا سااقطث الثماارة فتتلااو  

 من سراد سن يجمع ثمر هذه الشجرة.بالنجاسة، ولئال يتلو  

والمحترمااة  ثماارة النتاال والتااين ونحوهمااال ألن هااذا طعااام محتاارم، فااال 

 يجوز تلويثه بالنجاسة إذا سقطث، سو تلوي  من سراد سن يجني ثمارها.

ف ةِّ نهر جار( ضفة: بفتح الضاد المعجمة و سرها والماراد  قوله:  على ضس

 بها جانب النهر.

لااث هااذه األحادياا  علااى النهااي عاان التتلااي فااي بعاا  الوجااه الرابااع: د

األما ن لما في ذلك مان سذياة النااس باالتنجيف واالساتقذار والناتن، والتسابب فاي 

نشاار األمااراض وهااو معهاار ساايئ، منااافو لتعاااليم اإلسااالم الداعيااة إلااى النعافااة، 

 والذي تحصمل من هذه األحادي  ستة مواضع:
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ونقاع المااء، واألشاجار المثمارة،  وهي: طريق الناس، والعل، والماوارد،

 وجانب النهر.

ـ فينهاى عان التتلاي فاي طرياق النااس، وقارعاة الطرياق، والماراد ماا  1

يطرقااه الناااس ويمشااون فيااه، سمااا الطريااق المهجااورة فيجااوز التتلااي فيهااا عنااد 

 الحاجة.

ـ وينهى عن التتلي فيما يستعل به الناس مان شاجرة سو جادار سو جبال  2

فاع باه، ويلحاق بالعال متشامف النااس فاي الشاتاء، و اذا األماا ن ونحوها مما ينت

التي يتردد إليها الناس،  المنتزهات والحدائق، وسما ن االستراحة التي قاد توجاد 

على بع  الطر  الطويلة، سما ما ال ينتفع به وال يجلف فياه فيجاوز التتلاي فياه 

 «.سو في ظلهم»لقوله: 

اه التااي يردهااا الناااس للشاارا، ـ وينهااى عاان التتلااي فااي مااوارد المياا 3

 الساقية واآلبار، ويلحق بذلك محالت الوضوء التي لم تعدم لقضاء الحاجاة،  ماا 

 في دورات المياه عند المساجد وغيرها مما يتأذ  به الناس.

ـ وينهااى عاان التتلااي فااي نقااع الماااء، ويشاامل ذلااك مااا إذا تتلااى فيااه سو  4

وإن تتلى حوله قريباً منه تأذ  باذلك  حولهل ألنه إن تتلى فيه سفسده على غيره،

دُ عليه.  من يسرِّ

ـ وينهى عن التتلي تحث األشجار المثمرة، لئال تساقط الثمارة علاى ماا  5

ررج منه فتتنجف به، سو يتنجف من سراد سرذ ما فيها، فإن  انث غير مثمرة، سو 

 .مثمرة وال يالرذ ثمرها جاز التتلي تحتها إذا لم تكن ظالً لمن يستعل بها

 ـ وينهى عن التتلي على جوانب األنهار وشواطئ البحار. 6

 وهللا تعالى سعلم.
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 النهي عن التكشف والتحدث حال قضاء الحاجة

ُسااوُل هللاِّ صاالمى هللا عليااه  94/9 : قسااالس رس ااابِّرو رضااي هللا عنااه قسااالس اان  جس ـ عس

ن هُ »وسلمم:  دو مِّ احِّ ارس  لُّ وس ُجالسنِّ فسل يستسوس طس الرم ادمثسا. فساإنم إذسا تسغسوم الس يستسحس ، وس بِّهِّ احِّ ا عسن  صس مس

قُُث عسلسى ذلِّكس  .«. هللاس يسم  ع لول  ُهوس مس ، وس اب ُن ال قسطمانِّ ، وس هُ اب ُن السمكسنِّ حس حم صس اهُ وس وس  رس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

ففااي بعضااها: رواه سحمااد، وفااي « البلااوغ»هااذا الحاادي  ارتلفااث فيااه نسااخ 

ا: رواه... بدون ذ ر من سررجه، وهو  ذلك في نساتة البلاوغ التاي عليهاا بعضه

ولاام يااتكلم عليااه، باال سورد حاادي  سبااي سااعيد. « الباادر التمااام»شاارح المغربااي 

والعاهر سن المراد: رواه ابن السكن، وصححه ابن القطان، وهذا هو المثبث فاي 

 البن دقيق العيد،  ما سيأتي إن شاء هللا.« اإللمام»

عان علاة حادي  سباي ساعيد التادري « السابل»الصنعاني فقد تكلام فاي سما 

( ماان طريااق 342(، واباان ماجااه  15رضااي هللا عنااه الااذي سررجااه سبااو داود  

عكرمة بن عمار، عن يحيى بن سبي  ثيار، عان هاالل بان عيااض، قاال: حادثني 

 سبو سعيد قال: سمعث رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم يقول... فذ ره.

 حدي  معلول بثال  علل:وهذا ال

األولى: اضطراا رواية عكرمة بن عمار، عن يحيى بن سبي  ثيار،  ماا 

قالاااااه اإلماااااام سحماااااد ويحياااااى بااااان معاااااين والبتااااااري والنساااااائي وسباااااو حااااااتم 

 ([.1012وغيرهم  

ومن اضطرابه في هذا الحدي  سنه رواه عن يحيى، عن هالل ـ  ما هنا ـ 

هرياارة، إلااى غياار ذلااك ماان وجااوه  ورواه عاان يحيااى، عاان سبااي ساالمة، عاان سبااي

 ([.1013االضطراا التي ذ رها الدارقطني  

قال سبو داود بعد سيا  الحدي :  هذا لم يسنده إال عكرمة بن عمار( يرياد 

بذلك سن الحادي  ضاعيف، النفاراد عكرماة بإساناده، ولام يعتبار ابان القطاان هاذا 

فقاد سرارج مسالم حديثاه  علة، وتبعه الشو اني قائالً:  إذ ال وجه للتضعيف بهاذا،

 ([.1014عن يحيى، واستشهد البتاري بحديثه عن يحيى سيضاً(  

على سن انفراد عكرماة بإساناده غيار مسالمم، فقاد تابعاه علاى ذلاك سباان بان 

([، وتابعه سيضاً األوزاعي، عان يحياى بان 1015يزيد  ما ذ ر ابن دقيق العيد  

 سبي  ثير مرسالً.
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 مجهاول مان «: التقرياب»بن عيااض، قاال فاي العلة الثانية: جهالة هالل 

الثالثة، تفرد يحيى بن سبي  ثير بالرواية عنه( ورجح سن اسمه عياض بن هالل، 

 و ذا ذ ر البتاري وابن سبي حاتم والتطيب وغيرهم.

على سن « بيان الوهم واإليهام»وقد ن،م ابن القطان في مواضع من  تابه 

 ([.1016هذه هي العلة الكبر  في الحدي   

العلااة الثالثااة: االضااطراا فااي متنااه، ففااي بعضااها المقااث علااى التكشااف 

والتحد ، وفي بعضها لم يذ ر التحد ، وفي بعضها لم يذ ر التكشف، ذ ر ذلك 

 ([.1017ابن القطان  

وقااد ذ اار اباان دقيااق العيااد حاادي  جااابر رضااي هللا عنااه وقااال:  سررجااه 

([، وهذا 1018حسن القطان(  الحافح سبو علي بن السكن وصححه الحافح سبو ال

، ثم رجعث إلى  تاا ابن القطاان، فاإذا هاو «العلل»الحدي  علقه الدارقطني في 

قد سا  الحدي  بإسناده، فقال:  قال سبو علي بان الساكن: حادثنا يحياى بان محماد 

بن صااعد، حادثنا الحسان بان سحماد بان سباي شاعيب الحراناي، حادثنا مساكين بان 

حيى بن سبي  ثير، عن محمد بان عباد الارحمن، عان بكير، عن األوزاعي، عن ي

 جابر بن عبد هللا.. فذ ره(.

 ثم تكلم ابن القطان عن إسناد هذا الحدي  وحكم بصحته، ثم قال:

  الحسن بن سحمد: صدو  ال بأس به.

 مسكين بن بكير: ال بأس به، قاله ابن معين.

 محمد بن عبد الرحمن: ثقة، وقد صح سماعه من جابر.

 ن  في اإلسناد ال يُسأل عنه(.وسائر مس 

([، وعلاى هاذا فماا 1019وقد نقل الحافح ابن  ثير تصحيح ابان القطاان  

في البلوغ صحيح وال سقط فيه، وزيادة  سحماد( فاي بعا  النساخ ال تصاحل ألن 

الحدي  ال وجود له في المسند من حدي  جابر رضي هللا عنه، بل هو من حدي  

مع ما في  تااا ابان « اإللمام»مع ما في « البلوغ»سبي سعيد، وبهذا يتفق ما في 

 القطان.

لكن يعهر سن مجيء الحدي  من هذا الوجه هاو مان سوجاه االراتالف فاي 

 اإلسناد، وقد ذ ر هذا الدارقطني.

وسما قولاه:  وهاو معلاول( فهاذا ينطباق علاى حادي  سباي ساعيد  ماا تقادم، 

يه على راوياه يحياى بان وينطبق على حدي  جابر ـ سيضاً ـ من جهة االرتالف ف

 ([.1020«  إتحاف المهرة»سبي  ثير،  ما ذ ر ذلك الدارقطني، والحافح في 

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 278       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

قوله:  إذا تغوط( مشتق من  الغائط( وهو التارج المستقذر من اإلنساان، 

وسصااله المكااان المطماائن ماان األرض، وإطالقااه علااى التااارج ماان باااا  راهيااة 

شاايء باساامه التااارل ألنهاام  ااانوا يقضااون حااوائجهم فااي المواضااع تساامية ال

 المطمئنة، فهو من مجاز المجاورة.

قولااه:  الاارجالن( تتصااي، الرجاال بالااذ ر ال مفهااوم لااه، لكاان باعتبااار 

 الغالب، وإال فالمرستان، والمرسة والرجل سقبح من ذلك.

يستتر  ال قوله:  فليتوار( يقال: توار  بمعنى استتفى واستتر، والمعنى ل

األمار، وعالمااة جزمااه « الم»واحاد عاان صااحبه. و يتااوار( مضااارع مجازوم بااـ

 حذف حرف العلة.

مس المضارع بعدها بحذف النون.  قوله:  وال يتحدثا( ال: ناهية، وُجزِّ

قستساهُل سي:  قُاُث مقتااً مان بااا  قتال( يقاال: مس قسثس يسم  قوله:  يمقث( مضارع مس

هُ سشد البغ  عن سمر قبي  ح.سسب غسضس

الوجه الثال : استدل بهذا الحادي  مان قاال بوجاوا تساتر اإلنساان وعادم 

تحدثه مع شت، ارر حال قضاء الحاجةل ألن التحاد  حاال قضااء الحاجاة فياه 

دناااءة وقلااة حياااء، وهللا تعااالى يمقااث علااى ذلااك، وهااو ساابحانه ال يمقااث إال علااى 

ى الكراهاة، ولعال األفعال السيئة، وظاهر ذلك التحريم، ولكن حمله الجمهور علا

( مان 76الصارف له عن التحريم ما تقدم عن ابن مفلح رحمه هللا عناد الحادي   

سن النهي إذا ورد في حدي  متكلم فيه فإنه يحمل على الكراهة، والقول باالتحريم 

 ([، ألن ظاهر الحدي  سن ذلك من الكبائر.1021هو ارتيار الشو اني  

وا بالكراهاة، وسناه لام يجاد سحاداً ([ سنهام صارح1022وقد ذ ر ابن مفلاح  

منهم ذ ر التحريم ماع سن دلايلهم يقتضايه، وعان اإلماام سحماد ماا يادل علياه، قاال 

صالح: سألث سبي عن الكالم في التالء، قاال: يكاره، وقاال إساحا  بان إباراهيم: 

سااألث سحمااد عاان الكااالم فااي التااالء قااال: ال ينبغااي لااه سن يااتكلم. وهااذه الصاايغة 

 .([1023للتحريم  

إن حالة قضاء الحاجة حالة سكون وانكسار بين يدي هللا تعالى، واعتراف 

بضعف ابان ادم، وحالاة تفكيار بانعم هللا تعاالى علاى العباد، حيا  يسار لاه قضااء 

حاجته بعدما يسر له األ ل والشرا واالنتفااع بماا سعطااه هللا مان الانعم، ال حالاة 

 مالانسة ومحادثة.

أس، بال قاد يكاون واجبااً،  إرشااد سعماى لكن إن وجد حاجاة للكاالم فاال با

يتشى ترديه فاي حفارة، سو رؤياة نحاو عقارا سو حياة تقصاد إنسااناً، سو  اان لاه 

 حاجة في شت، وراف سن ينصرف... سو نحو ذلك. وهللا تعالى سعلم.
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 بيان بعض اآلداب في قضاء الحاجة

ُسوُل  95/10 : قسالس رس هللاِّ صلمى هللا عليه ـ عسن  سسبي قستسادسةس رضي هللا عنه قسالس

ينِّاهِّ، »وسلمم:  السءِّ بِّيسمِّ نس التس سمح  مِّ الس يستسمس ُهوس يسبُوُل، وس ، وس ينِّهِّ هُ بِّيسمِّ دُُ م  ذس سرس كسن  سسحس سِّ الس يُم 

الس يستسنسف ف  فِّي اإلنساءِّ  .«. وس لمو اللمف ُح لُِّمس  ، وس لسي هِّ  ُمتمفسق  عس

 الكالم عليه من وجوه:

 :الوجه األول: في تتريجه

النهي عن »باا « الوضوء»فقد سررجه البتاري في مواضع منها،  تاا 

( من طريق يحيى بان سباي  ثيار، عان 267(، ومسلم  153«  االستنجاء باليمين

عباااد هللا بااان سباااي قتاااادة، عااان سبياااه، وقاااد رواه عااان يحياااى هشااااُم الدساااتوائي، 

، وشااايباُن بااان عباااد الااارحمن التميماااي، وهاااذا عناااد البتااااري فاااي  واألوزاعااايُّ

، ورواه عنااد مساالم عاان يحيااى، هماااُم باان يحيااى، «األشااربة»وفااي « الوضااوء»

 وهشاُم الدستوائي، وسيوُا بن النجار.

آداا األ اال »وساايذ ر المصاانف هااذا الحاادي  ماارة سراار  فااي سحادياا  

 مقتصراً على الجملة األريرة.« الوليمة»في باا « والشرا

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

( سي: ال يأرذن، وهو مضارع مبني على الفاتح التصااله قوله:  ال يمسكن

 بنون التو يد، و ال( ناهية، وفي لفح للبتاري ومسلم:  ال يمفم ذ ره بيمينه(.

إذا بااال سحااد م فااال »قولااه:  وهااو يبااول( هااذا لفااح مساالم، ولفااح البتاااري: 

ال ، وهي جملة حالية، معناها ال يأراذ ذ اره بياده اليمناى حا« يأرذن ذ ره بيمينه

 بوله.

قولااه:  وال يتمسااح ماان التااالء بيمينااه( سي: ال يسااتن  بحجاار سو ماااء ماان 

 البـول سو الغائط بيده اليمنى، وفي لفح لمسلم:  نهى سن يستطيب بيمينه(.

قوله:  وال يتنفف فاي اإلنااء( سي: ال يتارج الانمفسفس مان جوفاه فاي الوعااء 

 الذي يشرا فيه،  إناء اللبن والماء ونحوهما.

الثال : الحدي  دليل علاى نهاي البائال سن يمساك ذ اره بيميناه حاال  الوجه

 البولل ألن هذا ينافي تكريم اليمين.

وقااد حماال جمهااور العلماااء هااذا النهااي علااى الكراهااة ـ  مااا ذ اار النااووي 

وغيره ـل ألنه من باا اآلداا والتوجيه واإلرشاد، وألناه مان بااا تنزياه اليماين 

 لتحريم.وذلك ال يصل النهي فيه إلى ا

([ إلى سنه نهي تحاريم، بنااًء 1024وذهب داود العاهري و ذا ابن حزم  

 على سن األصل في النهي التحريم.
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وقاول الجمهااور سرجاح، وهااو سنااه نهاُي تأديااب وإرشاااد، ومماا ياليااده قولااه 

 : ، وتقادم هاذا الحادي  « هال هاو إال بضاعة مناك»صلمى هللا عليه وسلمم في الذ  سرِّ

 «.نواق  الوضوء»في 

واألحااوط للمكل ااف سال يمااف ذ ااره بيمينااه حااال البااولل ألن الحاادي  نهااى 

عنااه، ومحاال النهااي عاان مااف الااذ ر باااليمين إذا لاام تكاان ضاارورة، فااإن  ااان ثساامم 

 ([.1025ضرورة جاز من غير  راهة  

والمرسة  الرجل في حكم مف القبل والدبر باليمينل ألن سبب النهي إ رام 

 ار.اليمين وصيانتها عن األقذ

الوجه الرابع: قياد النهاي عان ماف الاذ ر بااليمين فاي حاال الباول، لقولاه: 

 فهل هذا القيد معتبر سو ال؟ قوالن:« وهو يبول»

األول: سن هااذا قيااد معتباار، وسن النهااي متاات، بحالااة البااول سرااذاً بعاااهر 

الحدي ل ألنه ربما تتلو  يده اليمناى إذا ماف ذ اره بهاا، فاإن  اان ال يباول جااز 

، وإذا  ان بضعة منه فاال فار  باين سن يمساه « هل هو إال بضعة منك» لحدي :

بيده اليمنى سو اليسر ل ألنه دل على الجواز في  ل حال، وررجاث حالاة الباول 

 بهذا الحدي  الصحيح حدي  سبي قتادة، وبقي ما عداها على اإلباحة.

 ً فاي  القول الثاني: سن النهاي عاام، وسناه يكاره سن يماف ذ اره بيميناه مطلقاا

حال البول وغيره، واستدلوا بحدي  سبي قتادة هذا، فإن لفعه فاي إحاد  رواياات 

مساالم:  نهااى النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم سن يتاانفف فااي اإلناااء، وسن يمااف ذ ااره 

بيمينه..(، فهذا مطلاق لام يقياد بحالاة الباول. قاالوا: وفاي تقيياده بحاال الباول تنبياه 

عاان المااف باااليمين حااال البااول مااع سن ذلااك  علااى اإلطااال  وسولااى، فإنااه إذا نُهااي

 معنة الحاجة فغير ذلك من الحاالت سولى.

والعاهر حمل المطلق على المقيد ألنه حدي  واحاد ارتلاف علياه الارواة، 

فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون القيد زيادة من عدل، وهاي مقبولاة عناد 

المنهاال »وقااال صاااحب  ([،1026سهاال العلاام،  مااا ذ اار ذلااك اباان دقيااق العيااد  

 والحااق سن هااذا ماان ذ اار بعاا  سفااراد العااام، ال ماان المطلااق «: العااذا المااورود

([، 1027والمقيدل ألن األفعال في حكم النكراتل والنكرة في سيا  النفي تعام(  

وعلى هذا فذ ر بع  سفراد العام بحكم العام ال يفيد التتصي،،  ما هاو معلاوم 

 «.األصول»في 

حدي  ورد باإلطال  والتقييد فاألحوط سال يمف ذ اره بيميناه وما دام سن ال

 إال لعذر  أن تكون اليسر  مشلولة، سو فيها جرح، ونحو ذلك.

الوجه التامف: الحدي  دليل على النهي عن االستنجاء باليمين من الباول 

والغائط، سواء باألحجار سم بالماء، والتالف فيه ـ  ما تقدم ـ فالجمهور على سناه 
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تنزيه وسدا ال نهي تحريم، وذهب بع  سهال العااهر إلاى سناه حارام، وباه  نهي

، فإنااه قااال:  وال يجااوز سن يسااتنجي «المهااذا»قااال بعاا  الشااافعية،  صاااحب 

([ عان ظاهرهاا بماا يوافاق 1028بيمينه(، لكن صرفها النووي ـ فاي شارحه ـ  

ه صالمى مذهب الجمهور، واألحوط للمسلم سال يساتنجي بيميناه، لاورود النهاي عنا

([ فإن وجد حاجة ـ 1029«   وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»هللا عليه وسلمم وقد قال: 

  ما تقدم ـ فال بأس.

الوجااه السااادس: الحاادي  دلياال علااى النهااي عاان التاانفف فااي اإلناااء، وإنمااا 

 يتنفف رارجه، فإن ذلك سنة ثابتة، وسدا شرعي في الشرا.

 والتنفف في اإلناء فيه ثالثة محاذير:

سن التنفف في اإلناء يقذر الشراا على من بعدهل ألناه ربماا ساقط فياه  ـ 1

 سثناء النفف شيء من الفم سو األنف.

 ـ سن النفف ربما حمل سمراضاً يتلو  بها اإلناء. 2

ل ألن المااء نااازل، والانفف صااعد، فااإذا  3 ـ سناه يتشاى عليااه مان الشمارس ِّ

 ناء، و ل ذلك منافو لألدا.التقيا فقد يشر  اإلنسان ويتساقط اللعاا في اإل

والسنة لإلنسان إذا شرا سال يشرا في نسفسفو واحد، بل يشرا فاي نفساين 

سو ثالثااة مااع فصاال القاادح عاان فيااهل ألن ذلااك سرااف علااى المعاادة، وسنفااع لريمااه، 

وسحسن في األدا، وسبعد من فعال سربااا الشاره، وقاد ورد عان سناف رضاي هللا 

هللا عليااه وساالمم يتاانفف فااي الشااراا ثالثاااً، عنااه سنااه قااال:  ااان رسااول هللا صاالمى 

، قاااال سناااف: فأناااا ستااانفف فاااي الشاااراا « إناااه سرو ، وسبااارس، وسمااارس»ويقاااول: 

 ([.1030ثالثاً  

سي: سبرس من سلم العطش، سو « : وسبرسس »، سي: س ثر ريماً. « سرو »ومعنى: 

سي: « : وسمارس»سسلم من مرض سو سذ  يحصل بسبب الشرا في نفف واحاد، و 

 ل انسياغاً، وسرف على المعدة.سجم

و ذا ورد النهي عن النفخ، وهو سشد،  ما في حدي  ابن عباس رضي هللا 

عنهما قال: نهاى رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم سن يُتانفف فاي اإلنااء، سو يُانفخ 

 ([، وهللا تعالى سعلم.1031فيه  

ر بأقال بع  اآلداا المتعلقاة بقضااء الحاجاة ومنهاا النهاي عان االساتجما

 من ثالثة سحجار

ُساوُل هللا صالمى هللا  96/11 انساا رس : لسقساد  نسهس انس رضاي هللا عناه قساالس ال مس ـ عسن  سس

يس  تسن جِّ ن  نسس 
، سسو  سس ينِّ يس بِّال يسمِّ تسن جِّ ن  نسس 

، سسو  سس لو ب لسةس بِّغسائِّطو سسو  بسو  تسق بِّلس ال قِّ عليه وسلمم سسن  نسس 

ن  ثسالسثسةِّ سسح   سقسل  مِّ يعو سسو  عسعمو بِّأ جِّ يس بِّرس تسن جِّ ن  نسس 
، سسو  سس ارو لم .«. جس اهُ ُمس  وس  رس

 الكالم عليه من وجوه:
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 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهو سبو عبد هللا سلمان الفارسي، ويقال لاه: سالمان التيار، ماولى رساول 

هللا صاالمى هللا عليااه وساالمم، سصااله ماان فااارس، سااافر لطلااب الاادين فتنصاار، وقاارس 

الكتب، ووقع في يد قوم من العارا، فبااعوه مان يهاود، وقصاة إساالمه سررجهاا 

([. وقااد روي 1033([ وذ رهااا اباان سااعد  1032بطولهااا  « مساانده»سحمااد فااي 

من وجوه  ثيرة سن النبي صلمى هللا عليه وسلمم اشاتراه علاى العتاق، سسالم لماا قادم 

لم يتتلف بعد ذلاك عان المدينة، وسول مشاهده التند ، وهو الذي سشار بحفره، و

سيم مشهد ماع رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم، و اان ريماراً فاضاالً حباراً عالمااً 

رين، لكن رد  الذهبي هاذا، و اان يأ ال مان عمال  زاهداً، وذُ ر سنه  ان من المعمم

 يده، ويتصد  بعطائه.

([ عان  ثيار بان عباد هللا 1035([ والحا م  1034وقد سررج الطبراني  

ني، عن سبيه، عن جده سنه لما سشار سالمان بحفار التناد  احات  المهااجرون المز

واألنصار في سلمان رضي هللا عنه، و ان رجالً قوياً، فقال المهاجرون: سالمان 

سالماُن »منا، وقالث األنصار: سلمان منا، فقال رسول هللا صلمى هللا علياه وسالمم: 

 ثير بن عبد هللا المزني قال عنه  وهذا الحدي  ضعيف جداًل ألن« منا سهلس البيث

الدارقطني وغيره:  متروة(، وقال ابن عدي:  عاماة ماا يروياه ال يتاابع علياه(، 

من  تاا « الصلح»وقال الشافعي:  من سر ان الكذا(، وسيأتي له ذ ر في باا 

 إن شاء هللا، وإنما ذ رت هذا الحدي  ليعلم حاله.« البيوع»

ثماان رضاي هللا عناه سانة رماف وثالثاين مات بالمدينة في ارار رالفاة ع

 ([، رضي هللا عنه.1036على قول األ ثرين  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

( ماان 262«  االسااتطابة»، بااا «الطهااارة»فقاد سررجااه مسالم فااي  تااا 

طر  عن األعمش، عان إباراهيم بان يزياد النتعاي، عان رالاه عباد الارحمن بان 

قد علمكام نبايكم صالمى هللا علياه وسالمم  ال  يزيد النتعي، عن سلمان قال: قيل له:

 شيء حتى التراءة، قال: فقال: سجل لقد نهانا... الحدي .

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

قولااه:  قياال لااه..( فااي روايااة سراار  عنااد مساالم ماان طريااق ساافيان، عاان 

األعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن عباد الارحمن بان يزياد، عان سالمان، قاال: 

مشاار ون: إنااي سر  صاااحبكم يعلمكاام، حتااى يعلمكاام التااراءة..( فبااين  قااال لنااا ال

 بذلك القائل وسنهم المشر ون.
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قولااه:  حتااى التااراءة( بكساار المعجمااة وتتفيااف الااراء وبالمااد اساام لهيئااة 

الحاااد ل سي: سدا التتلاااي والقعاااود لقضااااء الحاجاااة، وسماااا نفاااف الحاااد  وهاااو 

راُء: بحذف التاء وبالمد، مع   فتح التاء سو  سرها.التارج، فهو التِّ

قولااه:  فقااال: سجاال( هااذا حاارف جااواا مثاال  نعاام( وهااي لتصااديق التباار 

وتحقيق الطلاب، تقاول لمان قاال:  قاام زياد(: سجال، ولمان قاال:  اضارا زياداً(: 

سجل، وعن األرفش سنها تكاون فاي التبار واالساتفهام، إال سنهاا فاي التبار سحسان 

:  من  نعم(، و نعم( في االستفهام سحسن منها، فإذا قاال: سناث ساوف تساذهُب، قلاثس

سجاال، و ااان سحساان ماان  نعاام(، وإذا قااال: ستااذهب؟ قلااث: نعاام، و ااان سحساان ماان 

 ([.1037 سجل(  

ومراد سلمان رضي هللا عنه تصديق هذا التبر، وهو سناه صالمى هللا علياه 

 وسلمم علمنا  ل ما نحتاج إليه في ديننا حتى التراءة التي ذ رتس سيها القائل، فإناه

 علمنا ادابه، فنهانا عن  ذا و ذا، مما جاء في هذا الحدي  وغيره.

قولااه:  لقااد نهانااا( سُ اادت الجملااة بثالثااة مال اادات: القساام المقاادر، والااالم 

ل ألن المقام يستدعي التو يدل ألنه يتاطب من يحتاج إلاى «قد»الموطئة للقسم، و

 تو يد التبر.

متتصاار صااحيح »، و«مبلااوغ الماارا»قولااه:  بغااائط سو بااول( هكااذا فااي 

 لغااائط( بااالالم، و ااذا فااي «: صااحيح مساالم»للقرطبااي والمنااذري، وفااي « مساالم

النستة التي عليها شرح عياض والنووي، قال النووي:   ذا ضبطناه فاي مسالم: 

 لغائط( بالالم، وروي في غيره:  بغائط(، وروي:  بالغائط( بالالم والباء، وهما 

 ([ وتقدم معناه.1038بمعنى  

ه:  سو سن نستنجي بأقل من ثالثة سحجار( االستنجاء: إزالة النجو: وهو قول

([، وس ثر ماا يساتعمل فاي االساتنجاء بالمااء، وقيال: يساتعمل فاي 1039العذرة  

 اإلزالة بالحجارة، وهو المراد هنا.

قوله:  برجيع( الرجيع: الارو  والعاذرة، فعيال بمعناى فاعالل ألناه رجاع 

ن طعامااً سو علفااً إلاى غيار ذلاك، و اذلك  ال فعال سو عن حاله األولى بعد سن  اا

 ([.1040قول يُردم فهو  رجيع( فعيل بمعنى مفعول  

الوجه الرابع: الحدي  دليل على النهي عن اساتقبال القبلاة حاال الغاائط سو 

 البول، وسيأتي ذلك ـ إن شاء هللا ـ في الحدي  اآلتي.

تنجاء باليااد اليمنااى، الوجااه التااامف: الحاادي  دلياال علااى النهااي عاان االساا

 وتقدم ذلك في الحدي  الذي قبله.

الوجه السادس: الحادي  دليال علاى النهاي عان االساتنجاء بأقال مان ثالثاة 

سحجااارل ألن األقاال ماان ثالثااة سحجااار ال ينقااي فااي الغالااب، إال إن سراد سن يتبااع 
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الحجارة بالماء، فيجاوز االقتصاار علاى سقال مان ثالثاة سحجاارل ألن المااء وحاده 

اف،  ما تقدم في حادي  سناف رضاي هللا عناهل واألراذ بعااهر الحادي  سقاو ل  

وهااو سنااه ال ياانق، عاان ثالثااة سحجااار حتااى ولااو سراد سن يتبااع ذلااك بالماااء، فااإن 

اإلنسااان قااد ينسااى فيتوضااأ وال يسااتنجي بالماااء، وربمااا يعاار  ويتلااو  بعرقااه 

تاى يحصال، سراويله وما حاول المتارج، فاإن لام يحصال اإلنقااء باالثال  زاد ح

والكمال سن يقطاع ذلاك علاى وتار، فاإذا سنقاى باأربع زاد مساحة رامساة، وهكاذا، 

ليكون منتهاه على الوتر،  ما هو الشأن في  ثير من األماور الشارعية سن تنتهاي 

وماان »علااى وتاار، وقااد دل علااى ذلااك حاادي  سبااي هرياارة رضااي هللا عنااه، وفيااه 

اء فااي روايااة سراار : ([ وظاااهره الوجااوا، لكاان جاا1041«   اسااتجمر فليااوتر

([، قال 1042«   ومن استجمر فليوتر، فمن فعل فقد سحسن، ومن ال فال حرج»

الحافح:  وهي زيادة حسنة اإلسناد، وبهاا يحصال الجماع باين الرواياات فاي هاذا 

([، لكااااااااان فاااااااااي 1044([ و اااااااااذا حسااااااااانها الناااااااااووي  1043البااااااااااا(  

فف تمياال إلااى ([ مااا ياادل علااى تضااعيف هااذه الزيااادة، والاان1045«  التلتااي،»

 ذلك.

الوجااه السااابع: ارتلااف العلماااء: هاال تتعااين األحجااار فااي االسااتنجاء فااال 

 يجزم غيرها سم ال؟ قوالن:

األول: سنه ال تتعين األحجار، بل يجزم  ل ما قام مقامها في اإلنقاء، مان 

التار ، سو األرشاااا، سو المناديال الورقيااة، ونحااو ذلاكل ألن الغاارض التطهياار، 

يناه، وإنماا نا، الشارع علاى األحجاار ألنهاا سيسار وسساهل، وهاذا وليف نوعاً بع

 قول الجمهور من سهل العلم.

قالوا: ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلمى هللا عليه وسلمم عان الععاام 

والرجيع فلو  ان الحجر متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً، فلما ُرا،م النهاي بالععاام 

 المباحات يجوز االستنجاء به. والرجيع دل على سن ما سو  ذلك من

والقااااااول الثاااااااني: سنااااااه تتعااااااين األحجااااااار فااااااي االسااااااتنجاء، ونساااااابه 

([ لاابع  العاهريااة، سرااذاً بعاااهر الحاادي  حياا  ناا، علااى 1046النااووي  

 األحجار، واألول سرجحل لقوة مأرذه.

الوجااه الثااامن: ذهااب الجمهااور إلااى سن المااراد باألحجااار الثالثااة، ثااال  

يلزم ثالثة سحجار، فلو استنجى بحجر له ثالثة سحارف فمساح  مسحات، قالوا: فال

بكاال حاارف مسااحة سجاازسهل ألن المااراد المسااحات، واألحجااار الثالثااة سفضاال ماان 

 حجر واحد.

والقول الثاني: سنه ال بد من ثالثة سحجار، سرذاً بعاهر الحدي ، وهو قاول 

هااو ([، والصااحيح ماان المااذهب 1048([ وروايااة عاان سحمااد  1047اباان حاازم  

 األول.
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واألول سظهرل ألن العلة معلومة، وهي قصد اإلنقاء وتطهير المحال، فاإذا 

  ان الحجر له ثال  شعب غير متدارلة واستجمر بكل جهة منه صح.

الوجه التاسع: الحدي  دليل على النهاي عان االساتنجاء باالععم والرجياع، 

د فاي حادي  وذلك سن الععم إذا  ان من حياوان ماذ ى فهاو طعاام الجان، لماا ور

ابن مسعود رضي هللا عنه في قصة ليلة الجن، وفيه:  فقال رساول هللا صالمى هللا 

، قااال: « ستاااني داعااي الجاان، فااذهبث معااه، فقاارست علاايهم القااران»عليااه وساالمم: 

لكم  ل ععام ذ ار »فانطلقس بنا فأرانا اثارهم واثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: 

، فقال « سوفر ما يكون لحماً، و ل بعرة علف لدوابكماسم هللا عليه يقع في سيديكم 

« فااال تسااتنجوا بهمااا فإنهمااا طعااام إرااوانكم»رسااول هللا صاالمى هللا عليااه وساالمم: 

  1049.]) 

راً، و ذا الرو ، فاإن  وإن  ان الععم ععم ميتة فهو نجف فال يكون مطهمِّ

 تعالى سعلم. ان طاهراً فهو علف لدوابهم، وإن  ان نجساً فليف بمطهر، وهللا 
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 بيان حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة

ي ِّ سسبااي سسيمااواس رضااي هللا عنااه:  97/12 اادِّ اان  حس ااب عسةِّ مِّ لِّلسم ااتسق بِّلوا »ـ وس الس تسس 

بُوا قُوا سسو  غسرمِّ ن  شسرمِّ لسكِّ ، وس لو الس بسو  تسد بُِّروها بِّغسائِّطو وس ب لسةس وال تسس   «.ال قِّ

 الكالم عليه من وجوه:

 ول: في ترجمة الراوي:الوجه األ

وهو سبو سيوا، رالد بن زيد األنصاري النجاري، غلبث عليه  نيته، شهد 

العقبة، ونزل عليه النبي صلمى هللا عليه وسلمم حين قدم المدينة حتاى بناى مساجده 

وبيوته، وارى بينه وبين مصعب بن عمير، شاهد غازوة بادر وماا بعادها، وشاهد 

لف عن غزوة إال وهو في سرر ، حتى توفي في الفتوحات، والزم الغزو فلم يتت

غاااااازوة القسااااااطنطينية ماااااان بااااااالد الااااااروم، زماااااان معاويااااااة، ساااااانة اثنتااااااين 

 ([، رضي هللا عنه.1050ورمسين  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

ال تُسااتقبل »، باااا «الوضااوء»هااذا الحاادي  سررجااه البتاااري فااي  تاااا 

( وسررجه مان طرياق 140«  حوهالقبلة بغائط وال بول إال عند البناء: جدارو سو ن

، ومساالم «قبلااة سهاال المدينااة وسهاال الشااام»( باااا 394«  الصااالة»سراار  فااي 

(، 318( وابان ماجاه  1/22(، والنسائي  8(، والترمذي  9(، وسبو داود  264 

(  لهم من طرياق الزهاري، عان عطااء بان يزياد 551، 518، 38/506وسحمد  

إذا »<; ر(: 146ال رسااول هللا&#الليثااي، عاان سبااي سيااوا رضااي هللا عنااه، قاا

ستيتم الغائط فال تساتقبلوا القبلاة بغاائط وال باول وال تساتدبروها، ولكان شارقوا سو 

، قال سبو سياوا: فقادمنا الشاام فوجادنا ماراحي  قاد بنياث نحاو الكعباة، « غربوا

 فننحرف عنها، ونستغفر هللا عزم وجل. هذا لفح البتاري.

سبي ذئب،  ما عند البتااري، وسافيان  وقد رواه عن الزهري جماعة: ابن

بن عيينة، عند البتاري، ومسلم، وسبي داود، والنساائي، والترماذي، وياونف بان 

 يزيد عند ابن ماجه، ومعمر بن راشد عند سحمد.

وفاي « وال تساتدبروها»ولفح الكتاا هو لفح سباي داود، ولايف فياه قولاه: 

 وللسابعة مان حادي  سباي  سثبتاث هاذه الجملاة، وقولاه:« البلاوغ»نسخ سرر  من 

سيوا..( لو قال: مرفوعاً لكان سحسن، ولكن ارتصر ذلك، سو سنه ساقط مان نساخ 

 البلوغ، وهللا سعلم.

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

قوله:  إذا ستيتم الغائط( المراد به هنا: المكان المنتف  من األرض الاذي 

 وتقدم. انوا يقصدونه قبل بناء المراحي  لقضاء الحاجة، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 287       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 قوله:  فال تستقبلوا القبلة( المراد: الكعبة سو جهتها.

 قوله:  بغائط( المراد به هنا: التارج المستقذر من الدبر.

قولااه:  ولكاان شاارقوا سو غربااوا( سي: اسااتقبلوا جهااة الشاار  سو الغاارال 

والتطاا في ذلاك ألهال المديناة ونحاوهم ممان إذا شار  سو غارا انحارف عان 

بااوا صااارت عاان يمياانهم سو القبلااةل ألن قبلااته قوا سو غرم م إلااى الجنااوا، فااإذا شاارم

 شمالهم.

قوله:  فقدمنا الشام( سي: بعد فتحهاا، وهاو منصاوا علاى نازع التااف ، 

 سي: إلى الشام.

قوله:  مراحي ( جماع مرحااض، وهاو المغتسال، والماراد هناا: موضاع 

اااُث الثاااوا رحضااااً: غسااالت«: المصاااباح المنيااار»التتلاااي، قاااال فاااي  ض  حس ه،  رس

والمرحاااض: بكساار الماايم موضااع الاارح ، ثاام ُ نمِّااي بااه عاان المسااتراحل ألنااه 

 ([.1051موضع غسل النجو(  

قولاااه:  فننحااارف عنهاااا ونساااتغفر هللا عااازم وجااال( سي: نميااال عااان جهاااة 

المرحاض التي هي نحو الكعبة، واالستغفار هنا: إما ألنهم لم يحولوها إلى ناحية 

حصل به تمام االنحراف عن القبلة لصعوبة ذلك غير القبلة، سو ألن انحرافهم ال ي

 حي   ان اتجاه المراحي  إليها.

الوجه الرابع: الحادي  دليال علاى النهاي عان اساتقبال القبلاة سو اساتدبارها 

حال البول سو الغائط، وهذا النهي للتحريم عند جمهاور العلمااء، وقاد ارتلاف فاي 

 هذه المسألة على سقوال سهمها:

يم النهي، وبه قاال جماعاة مان سهال العلام، فقاالوا: يحارم القول األول: تعم

االستقبال واالساتدبار فاي الفضااء والبنياان، وهاو المشاهور مان ماذهب الحنفياة، 

([، وشيخ اإلسالم 1052ورواية عن اإلمام سحمد، ارتارها سبو بكر عبد العزيز  

، الشو اني، ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وارتاره ابن العربي، وابن حزم ورجحه

([، 1053، والشايخ محماد بان إباراهيم  «جامع الترمذي»والمبار فوري شارح 

ودلاايلهم حاادي  سبااي سيااوا ومااا فااي معناااه، فإنااه ناا، صااريح فااي النهااي عاان 

 االستقبال واالستدبار، وألنه فعل الراوي.

القول الثاني: لمالك والشافعي وجماعة من سهل العلم مانهم: البتااري، سناه 

تقبال واالسااتدبار فااي الفضاااء، ويجااوز فااي البنيااان، وهااو روايااة عاان يحاارم االساا

 ([.1055([، ورجحه الصنعاني  1054اإلمام سحمد، وهي المذهب  

واستدلوا بحدي  ابن عمر رضي هللا عنهما قاال:  رقياث يومااً علاى بياث 

حفصة، فرسيث رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم يقضاي حاجتاه، مساتقبل الشاام، 

 ([.1056لكعبة(، وفي رواية:  مستقبالً بيث المقدس(  مستدبر ا
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و ان األولى بالمصنف سن يذ ر هذا الحدي  بعاد حادي  سباي سياوا،  ماا 

، لِّيُعرف االستدالل به «العمدة»، والمقدسي في «اإللمام»فعل ابن دقيق العيد في 

 لمن قال بمضمونه، وجواا المتالف عنه.

بنيانل ألن فعل الرسول صلمى هللا علياه قالوا: وهذا دليل على جوازه في ال

وسلمم يفسر سقواله ويبين ماراده، فاإذا نهاى عان شايء ثام فعلاه دل علاى سن النهاي 

لاايف للتحااريم، باال للكراهااة، وإذا سماار بشاايء ثاام تر ااه دل علااى سن األماار لاايف 

 للوجوا، بل لالستحباا.

ال به إماا وحدي  ابن عمر هذا ليف فيه إال االستدبار فقط، فإلحا  االستقب

بطريق القياس، سو لحدي  جابر رضي هللا عناه قاال:   اان رساول هللا صالمى هللا 

عليه وسلمم قد نهاناا عان سن نساتدبر القبلاة سو نساتقبلها بفروجناا إذا سهرقناا المااء، 

 ([.1057قال: ثم رسيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة(  

وفعله صلمى هللا عليه وسلمم وسجاا األولون عن حدي  ابن عمر بأنه فعل، 

ال يعارض قوله الذي هو رطاا لعموم األماةل ألن الفعال لاه عادة احتمااالت فاال 

 يسُردم صريح النهي:

ـ فيحتمل سنه قبال النهاي، فاالنهي يارجح علياهل ألناه ناقال عان األصال،  1

 وهو الجواز.

 ـ ويحتمل سنه رار بالنبي صلمى هللا عليه وسلمم فال يلحق به غيره. 2

([، 1058إلى غير ذلك من االحتماالت التي ذ ار ابان القايم، وهاي ساتة  

وبعضها ضعيف،  قولهم: إنه قبل النهي، فإن هاذا مجارد احتماال، فاال يكفاي، إذ 

ال دليل عليه، وسما دعاو  التصوصاية فماردودةل ألن األصال التأساي باه صالمى 

لكان الادليل إذا طرقاه هللا عليه وسلمم في سفعاله ما لم يقم دليل علاى التصوصاية، 

، إذ ال سبيل للجزم بواحد منهاا، فاال تتارة األحاديا  الصاحيحة  عُفس االحتمال ضس

 الصريحة لمثل ذلك.

وقاالوا عاان حاادي  جااابر: إن فيااه اباان إسااحا ، وهااو وإن  ااان ال بااأس بااه 

ولكنه ليف بمنزلة من رو  سحادي  النهي مطلقاً، وهي سحادي  في الصحيحين، 

لذي سررجه السبعة، ثم إن هذا الحدي  حكاية فعال فاال عماوم  حدي  سبي سيوا ا

لها، ويحتمل سن ذلك لعذر، وليف فيه داللة على سنه في البنيان، فكيف يقدم علاى 

 النصور الصحيحة الصريحة في المنع؟.

 والذي يعهر لي ـ وهللا سعلم ـ هو القول األول، ووجه الترجيح سمران:

ول، وهو رطاا لجميع األمة، ولم يغيره األول: سن النهي ورد بصريح الق

النبي صلمى هللا عليه وسلمم في حق سمتاه، ال مطلقااً وال مان وجاه، وقاد رواه عادد 

ماان الصااحابة رضااي هللا عاانهم،  ااأبي سيااوا فااي الصااحيحين، وساالمان الفارسااي 
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وسبي هريرة عند مسلم وغيرهم، والمعارض لها إماا معلاول الساند وإماا ضاعيف 

 الداللة.

: سن علااة النهااي تععاايم واحتاارام القبلااة، وهااذا معنااى مناسااب ورد الثاااني

النهي على وفقه فيكون علة له، وال فار  فاي ذلاك باين الصاحراء والبنياان، ولاو 

 ان الحائل  افياً في جوازه في البنيان لكان في الصحراء من الجبال واألودية ما 

 هو س فى.

والجازم باالتحريم حتاى  قال الشاو اني:  اإلنصااف: الحكام باالمنع مطلقااً،

ينته  دليل يصلح للنسخ سو التتصي، سو المعارضة، ولم نقف على شيء من 

 ([.1059ذلك(  

الوجه التامف: الحدي  دليال علاى جاواز اساتقبال الشامف سو القمار حاال 

 البول سو الغائط، ووجه الداللة من وجهين:

هم عان اساتقبال األول: سنه نهاهم عن اساتقبال القبلاة واساتدبارها، ولام يانه

 غيرهما من الجهات.

بوا»الثاني: سن قوله:  قوا سو غسرمِّ عام فاي  ال وقاث، فاإذا شار  وقاث « شسرمِّ

 طلوعهما استقبلهما، وإذا غرا عند ميالنهما للغروا استقبلهما.

وسما ما جاء فاي  تاب الفقاه مان  راهاة اساتقبالهما لماا فيهماا مان ناور هللا 

 تعالى، فهو غير صحيح ألمرين:

ول: سن النااور الااذي فااي الشاامف والقماار لاايف نااور هللا تعااالى الااذي هااو األ

 صفته، بل هو نور متلو .

الثاني: سن هذا النور ليف راصاً بهما، بال هاو فاي ساائر الكوا اب، فيلازم 

 منه  راهة استقبال النجوم، وال قائل به، وهللا سعلم.

ألنهاا بياث الوجه السادس: الحادي  دليال علاى تععايم الكعباة واحترامهاال 

{{  الحا :  ار  بسي تِّايس طسهمِّ [ ، 26هللا عزم وجل، سضافها إلى نفساه، فقاال تعاالى: }}وس

ولها مكانة ععمى في قلوا المسلمين، وقد سوجب هللا تعالى استقبالها في الصالة 

التي هي س مل حاالت العبد، إذ هي صلة بين العبد وربه، ونزههاا سن تكاون قبلاة 

هم، سو تكااون رلفهاام تععيماااً لهااا واحتراماااً، وهللا تعااالى لهاام حااال بااولهم سو غااائط

 سعلم.
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 وجوب االستتار عند قضاء الحاجة

98/13  : ـ عسن  عسائِّشسةس رضي هللا عنها سنم الن بِّي  صالمى هللا علياه وسالمم قساالس

تستِّر  » ن  سستى ال غسائِّطس فسل يسس  اهُ سسبُو دساُودس.«. مس وس  رس

 الكالم عليه من وجوه:

 جه األول: في تتريجه:الو

« االساتتار فاي التاالء»، بااا «الطهاارة»( فاي 35فقد سررجه سبو داود  

([، عاان سبااي سااعيد 1060ماان طريااق ثااور باان يزيااد، عاان الحصااين الُحب رانااي  

ومان ستاى »... الحبراني، عن سبي هريرة، عن النباي صالمى هللا علياه وسالمم قاال: 

ع  ثيباً من رمل فليساتدبره، فاإن الشايطان الغائط فليستتر، فإن لم يجد إال سن يجم

قاال سباو داود: « . يلعب بمقاعد بني ادم، من فعال فقاد سحسان، ومان ال فاال حارج

ورواه عبااد الملااك باان « حصااين الحميااري» رواه سبااو عاصاام عاان ثااور قااال: 

قال سبو داود: سبو سعيد التير هو من « سبو سعيد التير»الصباح، عن ثور فقال: 

 لمى هللا عليه وسلمم(.سصحاا النبي ص

وبهذا يتبين سن نسبته إلى عائشة وهم من الحافح، وإنما هو من حدي  سبي 

 ([.1061هريرة رضي هللا عنه  

وهااذا إسااناد ضااعيف، ألنااه ماان روايااة حصااين الحبرانااي، قااال الااذهبي: 

جس له سبو داود وابن  ر   حصين الحميري الحبراني، ال يعرف في زمن التابعين، رس

([، وقاال سباو زرعاة: 1063«  الثقاات»([، وذ ره ابن حبان في 1062ماجه(  

  مجهول(.«: التقريب»([، وقال في 1064 شيخ(  

وسبو ساعيد الُحبراناي، متتلاف فياه، فقيال: إناه صاحابي، وال يصاح، وهاو 

 ([.1065مجهول، وثقه ابن حبان  

([، 1066«  فااي الفااتح»والمصانف لاام يااذ ر ضاعفه  عادتااهل ألنااه حسانه 

تقدم عند حدي  سلمان رضي هللا عنه، ونقال ابان الملقان تصاحيحه عان ابان   ما

 ([.1067حبان والحا م  

الوجه الثاني: الحدي  دليل على سن االستتار عن سعاين النااس عناد قضااء 

الحاجة مطلوا، وقد مضى سن النباي صالمى هللا علياه وسالمم  اان إذا سراد الحاجاة 

سمااران متغااايرانل سعنااي االسااتتار وطلااب  سبعااد، وذلااك لقصااد السااتر، وإال فهمااا

 التفرد، لكن سحدهما يال د اآلرر.

والحاادي  وإن  ااان ضااعيفاً لكاان معناااه صااحيح، وعمومااات الشااريعة تاادل 

 على سن ذلك مطلوا، وفيه تأسمو بالنبي صلمى هللا عليه وسلمم.
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واالستتار يحصل إما بجدار سو بكثياب مان رمال سو نحاو ذلاك مماا يجعلاه 

 يراه سحد. رلفه، لئال

ومن االستتار ماا ورد فاي حادي  ابان عمار رضاي هللا عنهماا قاال:   اان 

رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم إذا سراد الحاجة تنحى، وال يرفع ثياباه حتاى يادنو 

 ([.1068من األرض(  

وفي حدي  بهز بن حكيم قال: حدثني سبي، عن جدي قال: قلث: يا رسول 

احفااح عورتاك إال ماان زوجتاك ومااا »ومااا ناذر؟ قاال: هللا عوراتناا ماا نااأتي منهاا 

قال: قلث: يا رسول هللا، فإذا  اان القاوم بعضاهم فاي بعا ؟ قاال: « ملكث يمينك

قلااث: فااإذا  ااان سحاادنا رالياااً؟ قااال: « إن اسااتطعث سن ال يراهااا سحااد فااال يرينمهااا»

 ([، وهللا تعالى سعلم.1069«   فاهلل سحق سن يُستحيا منه»
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 خروج من الخالءما يقال عند ال

انس ال غاائِّطِّ  99/14 جس مِّ ارس ا سسنم الن بِّي  صلمى هللا علياه وسالمم  ساانس إذسا رس ن هس عس ـ وس

 : انسكس »قسالس ُم.«. ُغف رس ا ِّ الحس ، وس اتِّمو هُ سسبُو حس حس حم صس مسةُ. وس هُ ال تس جس رس  سسر 

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجه:

، والترمذي «الطهارة»( في  تاا 30داود   فقد سررجه التمسة وهم: سبو

لاه « السانن الكبار »( وهاو ضامن 79(، والنسائي في  عمل الياوم والليلاة(  7 

ً ـ ابان حباان 42/124(، وسحمد  300(، وابن ماجه  6/24  (، وسررجاه ـ سيضاا

(  لهم من طرياق إسارائيل بان ياونف، عان يوساف 1/185(، والحا م  4/291 

 ه، حدثتني عائشة رضي هللا عنها به.بن سبي بردة، عن سبي

([ والحاا م، 1070وهذا إسناد حسن، يوسف بن سبي بردة، وثقه العجلي  

 ثقاة(، «: الكاشاف»([، وقال الذهبي فاي 1071«  الثقات»وذ ره ابن حبان في 

 مقبول(، قال الترمذي:  هذا حدي  حسان غرياب، «: التقريب»وقال الحافح في 

رائيل، عان يوساف بان سباي باردة(، قاال الشايخ سحماد ال نعرفه إال مان حادي  إسا

([، وقااد 1072شااا ر:  وغرابتااه النفااراد إساارائيل بااه، وإساارائيل ثقااة حجااة(  

 صححه سبو حاتم الرازي والحا م،  ما ذ ر الحافح.

(:  هذا حدي  صحيح، فإن يوسف بان سباي باردة مان 1/262قال الحا م  

وقاد ذ ار ساماع سبياه مان عائشاة  ثقات ال سبي موسى، ولام نجاد سحاداً طعان فياه،

 ([.1073رضي هللا عنها(  

وسما تصحيح سبي حاتم فقد نقله ابنه فقال: سمعث سبي يقول:  سصح حدي  

فااي هااذا الباااا ـ يعنااي فااي باااا الاادعاء عنااد التااروج ماان التااالء ـ حاادي  

([، والحاااااافح ابااااان 1075([، وممااااان صاااااححه الناااااووي  1074عائشاااااة...(  

 ([.1077ني  ([، واأللبا1076حجر  

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قوله:  ُغفرانك( سي: سساألك غفراناك، فهاو منصاوا بفعال محاذوف،  ماا 

ب نسااا{{  البقاارة:  انسااكس رس [ ، سي: سعطنااا وامنحنااا غفرانااك، 285قااال تعااالى: }}ُغف رس

 والمغفرة هي ستر الذنوا والتجاوز عنها.

بعاد قضااء « غفراناك»ولاه: الوجه الثال : الحدي  دليال علاى اساتحباا ق

حاجتااه ورروجااه ماان المكااان، فااإن  ااان فااي بناااء قالااه إذا راارج، وإن  ااان فااي 

الصحراء قاله إذا فار  المكان الذي قضى فيه حاجته، ووجه االستحباا سن هاذا 

فعاال مجاارد لقصااد القربااة، فهااو لالسااتحباا، علااى سظهاار األقااوال  مااا فااي علاام 

 األصول.
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نسااان لمااا رااف جساامه بعااد قضاااء الحاجااة، ومناساابة هااذا الاادعاء سن اإل

وارتاااح ماان األذ ، تااذ ر ثقاال الااذنوا وعواقبهااا فاادعا ربااه سن يتفااف عنااه سذيااة 

اإلثم،  ماا مانم علياه بتتفياف سذياة الجسام، فاالنجو يُثقال البادن ويالذياه، والاذنوا 

تثقل القلب وتالذيه، وهذا معنى مناسب من باا تذ مر الشيء بالشايء، وقاد سشاار 

 ([.1078المعنى ابن القيم  إلى هذا 

اارس هللا تعااالى زمااان لبثااه علااى التااالء  وقااال البغااوي:   أنااه رس  تر ااه ذِّ  

([، وقااااااد ساااااابقه إلااااااى ذلااااااك 1079تقصاااااايراً منااااااه فتدار ااااااه باالسااااااتغفار(  

 ([.1081([، وعنه نقله النووي  1080التطابي  

ذا واألول سظهر، وسما الثااني ففياه نعارل ألناه انحابف عان ذ ار هللا فاي ها

الموطن بأمر هللا، وإذا  ان  ذلك فإنه ال يقال عنه: إنه غافل عان الاذ ر، بال هاو 

ممتثل متعبد هلل تعالى،  الحائ  ال تصلي وال تصاوم، وال يسان لهاا إذا طهارت 

 سن تستغفر هللا تعالى من تر ها ذلك.

الوجاااه الراباااع: ورد فاااي هاااذا الموضاااع سحاديااا  ياااذ رها الفقهااااء، لكنهاااا 

 قال سبو حاتم:  سصح ما فيه حدي  عائشة(  ما تقدم.ضعيفة، ولذا 

ومن ذلك حدي  سنف رضي هللا عنه قال:  اان رساول هللا صالمى هللا علياه 

« الحمااد هلل الااذي سذهااب عنااي األذ  وعافاااني»وساالمم إذا راارج ماان التااالء قااال: 

 ([، وفي األحادي  الصحيحة ُغنية عن الضعيفة، وهللا تعالى سعلم.1082  
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 ستنجاء بثالثة أحجاروجوب اال

: سستى الن بيُّ صلمى هللا عليه  100/15 عُودو رضي هللا عنه قسالس س  عنِّ اب نِّ مس ـ وس

ااد  ثسالثاااً،  لسام  سسجِّ ، وس ي نِّ اارس جس ااد ُت حس جس ، فسوس اارو جس نِّي سسن  اتِّيسااهُ بِّثسالسثسااةِّ سسح  رس سمس وسالمم ال غسااائِّطس، فساأ

سس  ا وس ذسُهمس سرس ، فسأ ثسةو و  ستسي تُهُ بِّرس : فسأ قسالس ثسةس، وس و  ادس «. هسذسا رِّ  ف  »ل قسى الر  ، زس يُّ ارِّ هُ ال بُتس جس رس سسر 

ني:  قُط  دُ، والدمارس مس هسا»سسح   «.ائ تِّني بِّغسي رِّ

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد هللا بن مسعود بن غافل بان حبياب الهاذلي رضاي هللا عناه،  اان 

الم، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد بعدها، قال لاه سادس رجل في اإلس

([، 1083«   إنااك غااالم معل اام»النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم فااي سول اإلسااالم: 

ورو  البتاري عنه سنه قال:  وهللا لقد سرذت من فاي رساول هللا صالمى هللا علياه 

عليااه وساالمم:  ([، وقااال النبااي صاالمى هللا1084وساالمم بضااعاً وساابعين سااورة...(  

مااان سحااابم سن يقااارس القاااران غضااااً  ماااا سنااازل فليقااارسه علاااى قاااراءة ابااان سمم »

 ([.1086([...«   1085عبد  

و ان ممن يتدم النبي صلمى هللا عليه وسلمم، وهاو صااحب ساوا ه ونعلياه 

ووسااااده، قاااال حذيفاااة رضاااي هللا عناااه:  ماااا سعااارف سحاااداً سقااارا سااامتاً وهااادياً 

 ([.1088ى هللا عليه وسلمم من ابن سم عبد(  ([ بالنبي صلم 1087ودالم  

تااولى القضاااء وبيااث المااال فااي الكوفااة علااى عهااد عماار رضااي هللا عنااه 

وصدراً من رالفة عثمان رضي هللا عنه، ثم دعاه إلى المديناة، وماات فيهاا سانة 

 ([ رضي هللا عنه.1089اثنتين وثالثين  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

« ال يُسااتنجى باارو »، باااا «الوضااوء»تاااا فقاد سررجااه البتاااري فااي  

( من طريق زهير بان معاوياة، عان سباي إساحا  السابيعي، قاال: لايف سباو 156 

عبياادة ذ ااره، ولكاان عبااد الاارحمن باان األسااود ذ اار عاان سبيااه، سنااه ساامع عبااد هللا 

 يقول... وذ ر الحدي .

ثم قال البتاري:  وقال إباراهيم بان يوساف، عان سبياه، عان سباي إساحا : 

ي عبد الرحمن...(، وإبراهيم هذا هو ابن يوسف بن إسحا  بن سباي إساحا  حدثن

ه سباي إساحا ، قاال عناه فاي   صادو  «: التقرياب»السبيعي، رو  عن سبيه وجدمِّ

 يهم(.

وقد رواه عن زهير جمع منهم: يحيى القطان وسحمد بن يونف ويحيى ابن 

 ادم وسبو نعيم والحسن بن موسى وغيرهم.
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عدل سبو إسحا  عن سبي عبيادة إلاى الرواياة عان عباد  قال الحافح:  وإنما

الرحمن مع سن رواية سبي عبيدة سعلى، لكون سباي عبيادة لام يسامع مان سبياه علاى 

الصاااااااحيح، فتكاااااااون منقطعاااااااة، بتاااااااالف رواياااااااة عباااااااد الااااااارحمن فإنهاااااااا 

 ([.1090موصولة(  

وغرض البتاري من قوله:  وقال إباراهيم..( الارد علاى مان زعام سن سباا 

هااذا التباار، فقااد ذ اار الحااا م سن سبااا إسااحا  الشاااذ وني قااال:  مااا  إسااحا  دلااف

سمعث بتدليف قط سعجب من هذا وال سرفاى، قاال: سباو عبيادة لام يحادثني، ولكان 

عبااااد الاااارحمن عاااان فااااالن عاااان فااااالن، ولاااام يقاااال: حاااادثني، فجاااااز الحاااادي  

 ([.1091وسار(  

وقااااااد ذ اااااار الترمااااااذي سن هااااااذا الحاااااادي  فيااااااه اضااااااطراا، و ااااااذا 

([ل ألن سبا إسحا  السبيعي رو  الحدي  على سوجه متعددة، 1092الدارقطني  

وقد ذ رها الدارقطني، ورجح رواية زهير عن سبي إسحا ، وهي التي سررجهاا 

البتاري، ثم قاال:  وفاي الانفف مناه شايءل لكثارة االراتالف علاى سباي إساحا ، 

ساحا ، ([. سما الترمذي فقد رجح رواياة إسارائيل، عان سباي إ1093وهللا سعلم(  

عن سبي عبيدة، عن عبد هللا، وضعمف رواياة زهيار الماذ ورةل ألن ساماع زهيار 

رة، وإسحا  قد ارتلط.  من سبي إسحا   ان بأرس

والصواا مع البتاري، فإنه على فرض سن زهيراً سمع مان سباي إساحا  

رة فإنه قد توبع،  ما قال الحافح   ([، تابعه يوسف بن إسحا  بان سباي 1094بأرس

 ال ابن عيينة:  لم يكن في ولد سبي إسحا  سحفح منه(.إسحا ، ق

ً ـ قااد ساامع ماان سبااي إسااحا  بااأررة،  مااا قااال اإلمااام  وإساارائيل ـ سيضااا

سن زهيراً فاو  «: سالاالت اآلجري»([، وقد ذ ر سبو داود  ما في 1095سحمد  

 ([.1096إسرائيل بكثير  

روايااة  هاذا االضااطراال لثباوت تاارجيح« المقدمااة»وقاد نفااى الحاافح فااي 

زهياار عاان سبااي إسااحا  علااى روايااة إساارائيل عاان سبااي إسااحا ، وهمااا سرجااح 

 الروايات  لها.

وسررجااه سحمااد ماان طريااق سبااي إسااحا ، عاان علقمااة باان قاايف، عاان اباان 

([ وهاذه 1097مسعود، ولفعه:  فألقى الروثة وقاال: إنهاا ر اف ائتناي بحجار(  

بو حاتم وسبو زرعة: الزيادة صحيحة إن ثبث سماع سبي إسحا  من علقمة، قال س

([، ونقال الحاافح عان الكرابيساي 1098 سبو إسحا  لم يسمع من علقماة شايئاً(  

 ([.1099سنه سثبث سماع سبي إسحا  هذا الحدي  من علقمة  

([، 1100«   ائتنااي بغيرهااا»وسررجااه الاادارقطني بهااذا اإلسااناد بلفااح: 

 زيادة.وسيأتي ـ إن شاء هللا ـ بيان غرض الحافح من إيراد هذه ال
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 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

 قوله:  ستى الغائط( سي: ذهب إلى األرض المطمئنة لقضاء الحاجة.

قوله:  فأتيته بروثة( بفاتح الاراء وساكون الاواو، هاي فضالة ذات الحاافر، 

 ([.1101وعند ابن رزيمة  فوجدت له حجرين وروثة حمار..(  

وعنااد اباان ماجااه واباان قولااه:  إنهااا ر ااف( بكساار الااراء وسااكون الكاااف، 

([، 1102، قال سباو عبياد:  هاو شابيه المعناى باالرجيع(  « هي رجف»رزيمة: 

سي: ألنه رجع من حالة الطعام إلى حالة الرو ، وقال الفيومي:  الر ف بالكسر 

 ([.1103«(  ر ف»هو: الرجف، و ل مستقذر 

ثااة الوجااه الرابااع: الحاادي  دلياال علااى سن االسااتنجاء ال يكااون بأقاال ماان ثال

سحجارل ألنه صلمى هللا عليه وسلمم طلب من ابان مساعود رضاي هللا عناه سن يأتياه 

بثالثة سحجار، وقد تقادم فاي حادي  سالمان رضاي هللا عناه عناد مسالم:  نهاناا سن 

نستنجي بأقل من ثالثة سحجار( وعن عائشاة رضاي هللا عنهاا قالاث: قاال رساول 

لاى الغاائط فليساتطب بثالثاة سحجاار إذا ذهاب سحاد م إ»هللا صلمى هللا عليه وسالمم: 

 ([.1104«   فإنها تجزي عنه

 ومعنى:  فليستطب( سي فليستن ِّ، يقال: استطاا الرجل: إذا استنجى.

([، وارتاااره اباان حاازم، ونقلااه اباان 1105وهااذا قااول الشااافعية والحنابلااة  

 ([.1106عبد البر عن س ثر المدنيين من سصحاا مالك  

إلاى سناه يجازم حجاران، وال يلازم الثالا ل ألناه وذهبث الحنفية والمالكية 

صلمى هللا عليه وسلمم ا تفى بحجرين لما سلقى الروثاة، ولام يطلاب مان عباد هللا سن 

 ([.1107يأتيه بثال  بدلها  

والقول األول سرجحل ألن إزالة النجاسة وإن  اناث معقولاة المعناىل وهاو 

ي حالاة االساتجمار بثالثاة سن الغرض اإلنقااءل لكان تحدياد الشارع هاذه اإلزالاة فا

سحجار سمر يجب اعتباره، وتر ه فيه متالفة الشارع الحكيم، وهذا سمر ثبث عناه 

صلمى هللا عليه وسلمم قوالً وفعالً، والقول صريح في ذلك،  حدي  سالمان رضاي 

 هللا عنه وغيره مما تقدم.

 وسما توجيه سصحاا القول الثاني فيجاا عنه من ثالثة سوجه:

الرسول صلمى هللا عليه وسلمم طلب الحجر الثال ،  ما تقدم فاي  األول: سن

رواية سحمد والدارقطني التي ذ ر الحافح، و أن غرضه مان إيرادهاا الارد علاى 

الطحاوي وإثبات الحجر الثال ، وقد ذ ر الحافح سنه على تقدير عادم ساماع سباي 

الطحااوي  إسحا  من علقمة فهو مرسالل والمرسال حجاة عناد المتاالفين ـ يرياد

 ([.1108ومن هو على مذهب سبي حنيفة ـ وعندنا ـ سيضاً ـ إذا اعتضد  
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الوجه الثاني: سنه ال يلزم سن يأمر ابن مسعود رضي هللا عنه سماراً جدياداً، 

بل ا تفى صلمى هللا عليه وسلمم باألمر األول في طلب الثالثة، وحين سلقاى الروثاة 

 مر حتى يأتي بحجر ثال .علم ابن مسعود سنه لم يتمم امتثاله األ

الوجه الثال : سنه يحتمل سنه صلمى هللا عليه وسلمم سرذ ثالثاً بنفسه مان دون 

طلااب، سو اسااتنجى بحجاار وطرفااي حجاار اراار، وباالحتمااال ال يااتم االسااتدالل 

([ عفااا هللا عاان الجميااع، 1109للطحاااوي، وال لماان دافااع عنااه، وهااو العينااي  

 .وجزاهم ريراً، وهللا تعالى سعلم
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 بيان ما ال يُستنجى به

ُساولس هللاِّ صالمى هللا علياه  101/16 ةس رضاي هللا عناه سنم رس ي ارس ـ عسن  سسبي ُهرس

 : قساااالس ، وس و  و ، سسو  رس ااامو ى بِّعسع  اااتسن جس انِّ »وسااالمم نسهاااى سسن  يُس  ااارس اااا الس يُطسهمِّ اه «. إِّنمُهمس وس رس

هُ. حس حم صس نِّيُّ وس قُط   الدمارس

 الكالم عليه من وجوه:

 ول: في تتريجه:الوجه األ

( مان طرياق سالمة 1/56(، والادارقطني  3/332فقد سررجاه ابان عادي  

ابن رجاء، عن الحسن بن فرات القزاز، عن سبيه، عن سبي حازم األشجعي، عان 

 سبي هريرة رضي هللا عنه، به مرفوعاً.

وقااااال الاااادارقطني:  إسااااناده صااااحيح(، وذ ااااره اباااان دقيااااق العيااااد فااااي 

 ([.1111الحافح تصحيح الدارقطني   ([، ونقل1110«  اإللمام»

وسلمة بن رجاء التميمي الكوفي متتلف فياه، فقاال فياه ابان معاين:  لايف 

بشيء(، وقال النسائي:  ضعيف(، وقال سبو زرعة:  صادو (، وقاال سباو حااتم: 

([، وقاال ابان عادي:  سحاديثاه سفاراد وغرائاب، حاد  1112 ما بحديثاه باأس(  

سن لاه حاديثاً «: المقدماة»([، وذ ار الحاافح فاي 1113بأحادي  ال يتابع عليهاا(  

 ([.1114«  الفضائل»واحداً في البتاري في 

والعاهر سنه ال بأس به، فإنه في هذا الحدي  وافق غياره،  ماا فاي حادي  

سلمان المتقدم وغيره من األحادي  التي ذ ار فيهاا النهاي عان االساتنجاء باالععم 

حافح:  صدو  يهم(، وقد ذ ر الدارقطني والرو ، والحسن بن فرات قال عنه ال

( سنه وهم فاي هاذا الحادي  بزياادة  إنهماا ال يطهاران( وقاد 8/239«  العلل»في 

رو  الدارقطني هذا الحدي  من طريق نصر بان حمااد، ثناا شاعبة، عان فارات، 

 عن سبي حازم به، بدونها. ونصر بن حماد ضعيف.

ساتنجاء باالععم والارو ، الوجه الثاني: الحدي  دليال علاى النهاي عان اال

وقد علل لذلك بأنهما ال يطهران، مع سن الادارقطني قاد حكام بزيادتهاا، وقاد تقادم 

في حادي  ابان مساعود رضاي هللا عناه التعليال بأنهماا طعاام الجان، وتقادم تعليال 

 الروثة ـ سيضاً ـ بأنها ر ف.

ععام والتعليل بعدم التطهير في الروثة عائد إلى  ونهاا ر سااً، وسماا فاي ال

فألنه لزج ال يكاد يتماسك، فال ينشف النجاسة وال يقطع البِّل ةس، ومثل ذلك الزجاج 

 األملف.

الوجه الثال : الحدي  دليل على سن االستنجاء باألحجار يطهار طهاارة ال 

يلزم معها الماء، وليف مازيالً فقاطل ألناه علال باأن الععام والارو  ال يطهارانل 

ناهاا يطهار، وهاذا هاو القاول الصاحيح فاي هاذه فدل على سن الحجارة وما فاي مع
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المسألة، وياليد ذلك حدي  ابن مساعود المتقادم، فإناه صالمى هللا علياه وسالمم طلاب 

سحجاراً ولم يطلب ماء، و ذا حدي  سلمان المتقدم، وشرط ذلك اإلنقاء، فإذا سنقى 

المااء  المحل بثالثة سحجار فأ ثر سجزس، وال يلزم االستنجاء بالماء، فاإن ضام إلياه

 من باا الطهارة والنعافة فهو س مل.

و ذا لو تعد  التارج موضع العاادة بيساير بحيا  ال يمكان التحارز مناه، 

 فإنه يجزم االستجمار.

لكن إن انتشر بحي  يترج عما جرت العادة به، بأن انتشر التاارج علاى 

جمار، شيء من الصفحة سو يمتد إلى الحشفة امتداداً غير معتاد، ففي إجزاء االست

 قوالن:

األول: سنه ال بد مان غساله بالمااء وعادم اال تفااء باالساتجمار، وهاو قاول 

([ل ألن االساتجمار فاي المحال 1115الحنفية، والمالكياة، والشاافعية، والحنابلاة  

المعتاااد ررصااة ألجاال المشااقة فااي غساالهل لتكاارر النجاسااة فيااه، فمااا ال تتكاارر 

ه السا  والفتذ، وقد سررج البيهقي عان النجاسة فيه ال يجزم فيه إال الغسل، سشب

علي رضي هللا عنه قال:  إنهم  انوا يبعارون بعاراً، وسناتم تسث لُِّطاونس ثلطااً فاأتبعوا 

([، لكن عناد الحنفياة ال يلازم المااء، بال يجازم سيُّ ماائع 1116الحجارة الماء(  

 طاهر مزيل.

هاو قاول والقول الثاني: سنه يجزم االساتجمار فاي الصافحتين والحشافة، و

شيخ اإلسالم ابن تيميةل لعموم األدلة بجواز االستجمار، ولم ينقال عناه صالمى هللا 

 ([، وهللا تعالى سعلم.1117عليه وسلمم في ذلك تقدير  
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 وجوب التنزه من البول وأنه من أسباب عذاب القبر

ُساوُل هللاِّ صالمى  102/17 : قساالس رس ةس رضي هللا عنه قساالس ي رس هللا ـ عسن  سسبي ُهرس

ن هُ »عليه وسلمم:  ةس عسذسااِّ ال قسب رِّ مِّ ، فسإنم عسامم لِّ نس البسو  ُهوا مِّ تسن زِّ .«. اس  نِّيم قُط  اهُ الدمارس وس  رس

103/18  : مِّ ا ِّ لِّ »ـ ولِّل حس نس ال بسو  ثُر عسذسااِّ ال قسبرِّ مِّ .«. سس   نسادِّ يُح اإلس  حِّ ُهوس صس  وس

 الكالم عليهما من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجهما:

( من طرياق محماد بان الصاباح 1/128ما األول فقد سررجه الدارقطني  س

السمان، نا سزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن سبي 

 هريرة رضي هللا عنه، به مرفوعاً.

 قال الدارقطني:  الصواا سنه مرسل(.

وهذا السند رجاله ثقاات غيار محماد بان الصاباح، فقاد ترجماه الاذهبي فاي 

فقاااااال:  بصاااااري، عااااان سزهااااار السااااامان، ال يعااااارف، ورباااااره « الميااااازان»

 ([.1119([ و أنه يعني هذا الحدي   1118منكر(  

(، والحاا م 1/128(، والادارقطني  15/12وسما الثاني فقد سررجه سحماد  

( من طريق سبي عوانة، عن األعمش، عن سبي صالح، عن سباي هريارة 1/183 

س ثر عاذاا القبار مان » صلمى هللا عليه وسلمم: رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا

 «.في البول»ولفح سحمد: « البول

قال الحا م:  هذا حدي  صحيح على شرط الشيتين، وال سعرف لاه علاة، 

 ولم يترجاه، وله شاهد من حدي  سبي يحيى القتات(.

 ([.1120وسأل الترمذيُّ البتاري  عن هذا الحدي  فقال:  صحيح(  

 ني:  صحيح(.وقال الدارقط

وسئل عنه فقال:  يرويه األعماش وارتلاف عناه، فأسانده سباو عواناة، عان 

األعمااش، عاان سبااي صااالح، عاان سبااي هرياارة عاان النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم، 

([، وسااأل اباان 1121ورالفاه فضاايل فوقفااه، ويشاابه سن يكاون الموقااوف سصااح(  

([، وقاد نقال ذلاك 1122سبي حاتم سباه عن هذا الحدي  فقاال:  إن رفعاه باطال(  

([ ولام يتعقباه بشايء، وهناا جازم بصاحته، وهللا 1123«  التلتي،»الحافح في 

 سعلم.

وله شاهد من طريق سبي يحيى القتات ـ  ما ذ ر الحا م ـ عن مجاهد، عن 

عاماة عاذاا القبار مان »ابن عباس رفعه إلاى النباي صالمى هللا علياه وسالمم فقاال: 

 ([.1124«   البول، فتنزهوا من البول
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الوجاه الثااني: الحاادي  دليال علااى وجاوا تناازه اإلنساان ماان بولاه، وذلااك 

بغسله، وإزالة سثاره مان بدناه سو ثوباه سو مكاان صاالته، وتحاريم التسااهل باذلك، 

 وسن التساهل من سسباا عذاا القبر، بل إن س ثر عذاا القبر منه.

، سو ومن ذلك سن يبول في محل دسمِّ و حتى ال يطير عليه شيء من رشاش

يبول في الحمام في فتحاة الغاائط، وإذا سصاابه شايء مناه فليباادر إلاى تطهيار ماا 

 سصابه من ثوبه سو بدنه.

([ ومن 1125وقد جاء في ذلك ـ سيضاً ـ سحادي   ثيرة، ذ رها المنذري  

ذلك حدي  ابن عباس رضي هللا عنهما سن النبي صلمى هللا عليه وسلمم مر بقبرين 

ن وماا يعاذبان فاي  بيارل ثام قاال: بلاى، سماا سحادهما فكاان ال إنهماا ليعاذبا»فقال: 

 ([.1126«  يستتر من البول، وسما اآلرر فكان يمشي بالنميمة.. الحدي 

وقد سفاد هذا الحدي  سن ترة التنزه من البول من  بائر الذنوا، وقد جااء 

 ([، وقاد باوا1127«   وما يعذبان في  بيرة، وإنه لكبيار»في رواية للبتاري: 

بقولاه:  بااا  مان الكباائر سن ال يساتتر مان « الوضاوء»عليه البتااري فاي  تااا 

([، وذلااك ألن عاادم التناازه ماان البااول يلاازم منااه بطااالن الصااالة، 1128بولااه(  

عادم التنازه مان «: الكباائر»وتر ها  بيرة باال شاك، وقاد ذ ار الاذهبي فاي  تاباه 

([، 1130«  الزواجار»([، ومن بعده ابن حجر الهيثمي في  تابه 1129البول  

قال التطابي  معناه: سنهما لم يعاذبا فاي سمار  اان يكبار عليهماا سو يشاق فعلاه لاو 

سرادا سن يفعاله وهو التنازه مان الباول وتارة النميماة، ولام يارد سن المعصاية فاي 

هاااااتين التصاااالتين ليسااااث بكبياااارة فااااي حااااق الاااادين وسن الااااذنب فيهمااااا هااااين 

ف توهم مثل هاذا اساتدرة، فقاال صالمى ([، وقال المنذري:  ولتو1131سهل(  

 ([ وهللا سعلم.1132« (  بلى إنه  بير»هللا عليه وسلمم: 

وهذا في بول بني ادم، وما شابهه من األبوال النجسة، وسما من عممه فاي 

([ ـ فهاو ماردود، لقولاه فاي رواياة:  و اان ال 1133سائر األبوال ـ  التطاابي  

في قوله:  من البول( بدالً من الضامير، سماا  يستتر من بوله( فتكون األلف والالم

بااول المااأ ول  اإلباال والغاانم فهااو طاااهرل ألن النبااي صاالمى هللا عليااه وساالمم سباااح 

([، ولم يأمرهم بغسل سوانيهم وال ما سصابهم 1134للعرنيين شرا سبوال اإلبل  

 منها، فدل على طهارتها.

وهاو ثاباث بالكتااا الوجه الثال : الحدي  دليل علاى ثباوت عاذاا القبار، 

ا  ااا ُغاادُوم لسي هس ُضااونس عس والساانة واإلجماااع، قااال تعااالى عاان ال فرعااون: }}الن اااُر يُع رس

يما{{  غافر:  عسشِّ [ ، قال ابن  ثير:  هذه اآلية سصال  بيار فاي اساتدالل سهال 46وس

([، وقاد تاواترت األحاديا  عنااه 1135السانة علاى عاذاا البارزخ فاي القباور(  

سلمم فاي إثباات عاذاا القبار، ومان ذلاك األحاديا  التاي مضاث، صلمى هللا عليه و

 نسأل هللا تعالى سن يعيذنا من عذاا القبر. وهللا تعالى سعلم.
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 االعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة

ُسااوُل هللاِّ  104/19 نسااا رس لممس : عس ااكو رضااي هللا عنااه قسااالس الِّ اقسةس ب اانِّ مس اان  ُساارس ـ عس

اهُ  صلمى هللا عليه وسلمم وس نساى. رس ابس ال يُم  نسن صِّ ارس ، وس : سسن  نسق عُادس عسلساى ال يُس  االسءِّ فِّاي ال تس

. يفو عِّ نسدو ضس قِّيُّ بِّسس  ال بسي هس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

وهو سبو سفيان، سراقة بان مالاك بان ُجع ُشام ـ بضام الجايم وساكون العاين 

([، يُعسدم 1136المدلجي الكناني،  ان ينزل قُدسيداً  المهملة وضم الشين المعجمة ـ 

في سهل المدينة، وقاد رو  البتااري قصاته فاي إدرا اه الرساول صالمى هللا علياه 

وسلمم لما هاجر إلى المدينة، ودعا النبي صلمى هللا علياه وسالمم علياه حتاى ساارث 

ال فرسه في األرض ثم إنه طلب منه التالر وسن ال يدل عليه ففع ج  ل، و تاب رِّ

([، سسلم يوم الفتح، ومات سنة سربع وعشرين فاي رالفاة عثماان 1137له سماناً  

 ([ رضي هللا عنه.1138رضي هللا عنه، وقيل: مات بعد عثمان  

 الوجه الثاني: في تتريجه:

« المطالاب العالياة» ماا فاي « مسانده»فقد رواه سبو بكر بن سبي شيبة فاي 

السااانن »( والبيهقاااي فاااي 161ـ  7/160«  الكبيااار»(، والطبراناااي فاااي 1/18 

( من طريق محمد بن عبد الارحمن، عان رجال مان بناي مادل ، 1/96«  الكبر 

عن سبيه قال:  قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمناا رساول هللا صالمى هللا علياه 

 وسلمم إذا درل سحدنا التالء سن يعتمد اليسر  وينصب اليمنى(.

لايعلم حالاهل ألن فياه رُجلاين مبهماين  وهذا إسناد ضعيف، ذ ره المصانف

وهما: المدلجي ووالاده، ومحماد بان عباد الارحمن: مجهاول، ولايف لهاذا الحادي  

 طريق غير هذا.

ولفح البيهقي  ما تباين:  سن يعتماد( و اأن معناهاا: سن يتمايال علاى رجلاه 

اليسر  ويميل على جهتها، وسما لفح الحافح:  سن نقعد( فهاو مشاكلل ألن قضااء 

 جة ليف محل قعود على الرجل اليسر  وإال لتلو  بالنجاسة.الحا

الوجاااه الثالااا : الحااادي  دليااال علاااى اساااتحباا نصاااب الرجااال اليمناااى، 

والتحاماال علااى الرجاال اليساار  سثناااء قضاااء الحاجااة، وقااد ذ اار العلماااء سن هااذه 

ُل التارج.  الكيفية تُسسهمِّ

األحكااام  ولكان هااذا الحاادي  ضااعيف ـ  مااا تقاادم ـ والضاعيف ال تثبااث بااه

ل ساة مفيادة صاارت مطلوباة، ال  الشرعية، فإن ثبث من الناحية الطبية سن هاذه الجِّ

ماان جهااة سنهااا ماان الساانة، ولكاان ماان جهااة سنهااا ماان المصاالحةل ألن  اال مااا فيااه 

 مصلحة فإنه مأمور به، ما لم يشهد الشرع ببطالنها، وهللا تعالى سعلم.
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 استحباب نتر الذكر بعد البول

ُساوُل هللاِّ صالمى هللا ـ عسن   105/20 : قساالس رس دسادس، عسن  سسبِّياهِّ قساالس يسى ب نِّ يسز  عِّ

اتو »عليااه وساالمم:  اارم هُ ثسااالس س مس اارس اادُُ م  فسل يسن تُاار  ذس س اانسدو «. إذسا بسااالس سسحس ااه  بِّسس اجس اهُ اب ااُن مس وس رس

. يفو عِّ  ضس

 الكالم عليه من وجوه:

 الوجه األول: في ترجمة الراوي:

قيال: ببااء موحادة، وراء مهملاة، ودالاين مهملتاين  وهو عيسى بان يازدادل

بينهمااا سلااف، وقياال: بمثناااة تحتيااة، وزاي معجمااة، وبقيتااه  اااألول، وقياال: ازدادل 

الفارسي اليماني، رو  عن سبيه، ورو  عنه ز رياا بان إساحا ، قاال البتااري: 

 ([.1139«  الثقات» ال يصح حديثه(، وذ ره ابن حبان في 

([، وقال 1140حاتم:  ال صحبة له، وحديثه مرسل(   وسما سبوه، فقال سبو

([، وممان نا،م علاى سناه ال صاحبة لاه: 1141ابن حبان:  يقال: إن له صحبة(  

البتاري، وسبو داود، وسباو حااتم ـ  ماا تقادم ـ وابناه عباد الارحمن، وابان عادي، 

([، وقااال اباان معااين:  ال يعاارف 1142وغياارهم، ذ اار ذلااك الحااافح اباان  ثياار  

 ال سبوه(.عيسى و

 الوجه الثاني: في تتريجه:

( مان طرياق زمعاة ابان 31/399(، وسحماد  326فقد سررجه ابان ماجاه  

( ـ 31/400صااالح، عاان عيسااى باان ياازداد اليماااني، عاان سبيااه، وسررجااه سحمااد  

 سيضاً ـ من طريق ز ريا بن إسحا ، عن عيسى، به.

، لماا وهذا إسناد ضاعيف، ولايف لاه طرياق مساتقيم بإجمااع سهال الحادي 

تقدم، وسيضاً: زمعة بن صالح متكلم فيه، واأل ثرون على تضعيفه، ضعفه سحماد 

وابن معين ـ في رواية ـ وسبو زرعة وابن حباان وارارون، قاال الناووي:  اتفقاوا 

 ([.1143على سنه ضعيف(  

و ما سنه ضعيف في سنده فهو ضعيف في متنه، فإن معناه غيار صاحيحل 

ول وتتابعه، واإلنسان بهذا الفعل يسُجرُّ على نفسه بالًء ألن نتر الذ ر يسبب درم الب

 بالسلف والوسوسة وطول بقائه على حاجته.

وسما قول الشارح المغربي وتبعه الصنعاني: إن حدي  ابن عباس المتقادم 

([ فلاايف بواضااحل ألن 1144فااي قصااة صاااحب القباارين شاااهد لهااذا الحاادي   

ل بالبول وسن الواجب التنزه منه، حدي  ابن عباس يدل على رطر وععم التساه

والتنزه منه ال يلزم منه نتر الذ ر، بل يكون في غسله وغسل ما سصاا البدن سو 

 ما سصاا الثوا، وهللا سعلم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 304       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 الوجه الثال : في شرح سلفاظه:

قوله:  فلينتر( من النتر بنون ثم تاء مثناة من فو  ثم راء مهملاة مان بااا 

تنتر من بوله: اجتذبه واستترج بقيتاه مان الاذ ر ، قال في القاموس:  اس«نصر»

([. وصافة ذلاك سن يانف  ذ اره 1145عند االستنجاء حريصاً عليه مهتمااً باه(  

 الستتراج ما بقي في القصبة.

الوجه الرابع: الحدي  دليال علاى اساتحباا النتار ثاال  مارات بعاد الباول 

حبه  ثيار مان الفقهااء إلرراج بقية البول من الاذ ر زياادة فاي اإلنقااء، وهاذا اسات

([، إماااا اساااتدالالً بهاااذا الحااادي ، وإماااا 1147([، والحنابلاااة  1146 الشااافعية  

 تعويالً على المعنى المذ ور.

والصاااواا سن ذلاااك ال يساااتحب لعااادم ثباااوت الحااادي ، وألن ذلاااك يحاااد  

الوسواس ـ  ما تقدم ـ، بل إذا انتهى البول غسال رسس الاذ ر، ومثال ذلاك السمال ُث 

ه الفقهاء، وهو سن يمسح ذ ره من سصله إلاى رسساه ثاال  مارات، فهاذا الذي ذ ر

 لم يصح فيه شيء، وربما سبب ضرراً.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمياة:  نتار الاذ ر بدعاة علاى الصاحيح... و اذلك 

اال ُث البااول بدعااة، لاام يشاارع ذلااك رسااول هللا صاالمى هللا عليااه وساالمم، والحاادي   سس

ه، والبااول يتاارج بطبعااه، وإذا فاارغ انقطااع المااروي فااي ذلااك ضااعيف ال سصاال لاا

  ) ، وإن حلبته درم  ([.1148بطبعه، وهو  ما قيل:  الضرع إن تر ته قرم

وقال ابن القيم:  راجعث شيتنا ـ يعني ابن تيمياة ـ فاي السالث والنتار فلام 

 ([.1149يره، وقال: لم يصح الحدي (  

م يتحارة سو فإن وجد من الناس مان قاد يتارج مناه شايء بعاد الباول إذا لا

يمشي رطوات فهذا له حكم رار، وال ينبغي سن يجعل سمراً عاماً لكل سحد، فهذا 

ال حاارج عليااه إذا تحاارة سو مشااى رطااوات، بشاارط سن يتاايقن رااروج شاايء عاان 

مو سو وسواس فال عبرة به، وال ينبغي االلتفات  ه  طريق التجربة، فإن  ان مجرد وس

تلف بارتالف الناس، والمقصود سن يعان إليه، قال النووي:  والمتتار سن هذا يت

سنه لم يبق في مجر  البول شيء يتاف رروجه... وينبغي لكل سحد سن ال ينتهي 

 ([، وهللا تعالى سعلم.1150إلى حد الوسواس...(  
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 حكم الجمع بين الحجارة والماء في االستنجاء

 عليه وسلمم ـ عسنِّ ابنِّ عسبماس رضي هللا عنهما سسنم النمبِّي  صلمى هللا 106/21

. يفو عِّ نسدو ضس اُر بِّسس اهُ ال بسزم وس . رس اءس ةس المس ارس جس ، فسقسالُوا: إنما نُت بُِّع ال حِّ سلس سسه لس قُبساءو أ  سس

اان   107/22 ااةس مِّ يمس هُ اب ااُن ُرزس حس ااحم صس ِّ، وس يم االُهُ فِّااي سسبااي دساُودس، والتمِّرمااذِّ سسص  ـ وس

ةس رضي هللا عنه بِّدُونِّ ذِّ    ي رس ي ِّ سسبي ُهرس دِّ ةِّ.حس ارس جس  رِّ ال حِّ

 الكالم عليهما من وجوه:

 الوجه األول: في تتريجهما:

« مسانده»سما حدي  ابن عبااس رضاي هللا عنهماا فقاد سررجاه البازار فاي 

متتصر زوائده( قال: حدثنا عبد هللا بن شابيب، ثناا سحماد، عان محماد بان  150 

ن عباد هللا، عبد العزيز، قال: وجدت في  تاا سبي، عن الزهري، عن عبيد هللا ب

ال   جس عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: نزلث هذه اآلية في سهل قباء: }}فِّيهِّ رِّ

{{  التوباة:  ينس رِّ بُّ ال ُمط همِّ ُ يُحِّ  َ بُّونس سسن  يستسطسه ُروا وس [ ، فساألهم رساول هللا 108يُحِّ

 صلمى هللا عليه وسلمم فقالوا:  إنا نتبع الحجارة الماء(.

يفل ألن فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري، قاال وهذا إسناد ضع

عنه النسائي:  متاروة(، وقاال ابان سباي حااتم: ساألث سباي عناه فقاال:  هام ثالثاة 

إروة: محمد بن عبد العزيز، وعبد هللا بن عبد العزيز، وعمران بن عبد العزيز، 

عيفه ([، ونقل الهيثمي تض1151وهم ضعفاء الحدي ، ليف لهم حدي  مستقيم(  

([، قااال الباازار عقااب الحاادي :  ال نعلاام سحااداً رواه عاان 1152عاان البتاااري  

 الزهري إال محمد بن عبد العزيز، وال عنه إال ابنه(.

ً ـ عبااد هللا باان شاابيب، وهااو ضااعيف، قااال الااذهبي:  وفااي إسااناده ـ سيضااا

([، وقااااال سيضاااااً:  سرباااااري عالممااااة، لكنااااه 1153 مجمااااع علااااى ضااااعفه(  

([، وقاال ابان 1155قال سبو سحماد الحاا م:  ذاهاب الحادي (  ([، و1154واهو(  

 ([.1156حبان:  يقلب األربار ويسرقها(  

(، 44وسماااا حااادي  سباااي هريااارة رضاااي هللا عناااه فقاااد سررجاااه سباااو داود  

( ماان طريااق يااونف باان الحااار ، عاان 357(، واباان ماجااه  3100والترمااذي  

ة رضاي هللا عناه، عان إبراهيم بن سبي ميمونة، عان سباي صاالح، عان سباي هريار

اال   جس النبي صالمى هللا علياه وسالمم قاال:  نزلاث هاذه اآلياة فاي سهال قبااء: }}فِّياهِّ رِّ

{{  التوباااة:  ينس ااارِّ ااابُّ ال ُمط همِّ ُ يُحِّ  َ اااُروا وس بُّاااونس سسن  يستسطسه  [ ، قاااال:  اااانوا 108يُحِّ

 يستنجون بالماء فنزلث هذه اآلية فيهم.

([، ولاه 1158([ والحاافح  1157 وهذا إسناد ضاعيف، ضاعفه الناووي 

 علتان:
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األولااى: ضااعف يااونف باان الحااار ، قااال عبااد هللا باان سحمااد عاان سبيااه: 

 سحاديثه مضطربة(، قال: وساألته عناه مارة سرار  فضاعفه، وقاال الادوري عان 

 ابن معين:  ال شيء(، وعنه:  ليف به بأس يكتب حديثه(.

ور رو  عناه غياار وقاال سباو حااتم:  لايف بقاوي(، وقاال سباو داود:  مشاه

 ([.1159واحد(  

الثانية: جهالة إبراهيم بن سبي ميمونة، قال ابن القطان:  مجهول الحاال ال 

يعرف، ما رو  عنه غيار ياونف بان الحاار ، وهاو ضاعيف، وقاال: إن الجهال 

 ([.1160بحال إبراهيم بن سبي ميمونة  افو في تعليل التبر فاعلم ذلك(  

صح بها، ويدل على مشروعية غسل الادبر لكن الحدي  له شواهد  ثيرة ي

من سثر النجاو، ومان ذلاك ماا جااء مان طرياق سباي سوياف، حادثنا شارحبيل، عان 

عويم بن ساعدة األنصااري، سناه حدثاه سن النباي صالمى هللا علياه وسالمم ستااهم فاي 

إن هللا تبارة وتعالى قد سحسن علايكم الثنااء فاي الطمهاور فاي »مسجد قباء، فقال: 

قالوا: وهللا يا رساول هللا ماا « فما هذا الطمهور الذي تطهرون به؟ قصة مسجد م،

نعلم شيئاً إال سنه  ان لنا جيران مان اليهاود، فكاانوا يغسالون سدباارهم مان الغاائط 

 ([.1161فغسلنا  ما غسلوا  

([، وحدي  عباد هللا بان 1162ومما ورد في هذا الباا حدي  سبي سمامة  

نس سزواجكن سن يستطيبوا بالمااء، فاإني ([، و ذا حدي  عائ1163سالم   شة:  ُمر 

 ([.1164سستحييهمل إن رسول هللا صلمى هللا عليه وسلمم  ان يفعله(  

حدي  الباا، وهو حادي  سباي هريارة « فتح الباري»وقد ذ ر الحافح في 

([، وهذا وهم مناه رحماه هللا ولاو 1165رضي هللا عنه وقال:  إسناده صحيح(  

 ([.1166يح، ألصاا، سي: لشواهدهل ذ ر ذلك األلباني  قال: وهو حدي  صح

 الوجه الثاني: في شرح سلفاظه:

قوله:  قباء( بضم القاف ممدودل مذ ر مصروف، هذا هو الصاحيح الاذي 

عليااه المحققااون واأل ثاارون، وفااي لغااة سراار  سنااه مالناا  ممنااوع ماان الصاارف 

 ان قرا المدينة النبويةللعلمية والتأني ، وفي لغة ثالثة سنه اسم مقصور، اسم لمك

بثالثااة سميااال، وهااذا فااي الاازمن الماضااي، سمااا اآلن فهااو حااي ماان سحياااء 

 المدينة.

الوجااه الثالاا : الحاادي  دلياال علااى سن إزالااة النجاسااة ماان محاال التااارج 

بتتفيفها بالحجارة ثم إتباعها الماء هو س مل التطهر، ليحصل  مال اإلنقاء، وهذه 

الة لم يثبث فيها حدي  من القول وال من الفعالل ألن هي الحالة األولى، وهذه الح

حاادي  سنااف المتقاادم فااي سول الباااا  فأتبعااه سنااا وغااالم بااإدواة ماان ماااء فيسااتنجي 

 بالماء( محتمل، لكن ال شك سن الجمع بينهما سفضل وس مل في النعافة.
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والحالااة الثانيااة: االقتصااار علااى الماااء وحاادهل وهااو سفضاال ماان االقتصااار 

ة وحادهال ألناه يطهار المحال، وهاذا هاو ظااهر حادي  سناف المتقادم على الحجار

حي  استنجى صلمى هللا عليه وسلمم بالماء، فيحتمل سنه استنجى به بعاد االساتنجاء 

 بالحجارة، ويحتمل سنه استنجى به وحده.

والحالااة الثالثااة: االقتصااار علااى الحجااارة وحاادها، ال فاار  فااي ذلااك بااين 

الحاضار والمساافر والصاحيح والماري ، وقاد دل  وجود الماء وعدمه، وال باين

على ذلك حدي  سلمان المتقدم وفياه:  نهاناا رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم سن 

نستنجي بأقل مان ثالثاة سحجاار(، وحادي  ابان مساعود رضاي هللا عناه لماا سماره 

الرساول صالمى هللا علياه وساالمم سن يأتياه بثالثاة سحجاار، و ااذا حادي  سباي هرياارة 

هللا عنه سنه جمع للنبي صلمى هللا عليه وسلمم سحجاراً فأتى بها بطرف ثوباه  رضي

 ([.1167ووضعها إلى جنبه ثم انصرف  

وقد ذ ر ابن القيم في هدي النبي صلمى هللا عليه وسلمم عناد قضااء الحاجاة 

سناااه  اااان يساااتنجي بالمااااء تاااارة، ويساااتجمر باألحجاااار تاااارة، ويجماااع بينهماااا 

 ([.1168تارة  

األوالن فثابتان، وسما الجمع من فعله فلم يثبث، ولو ثبث لما احتاج من سما 

قال: إن األفضل الجماع بينهماا إلاى االساتدالل بحادي  سهال قبااء ـ الاذي سررجاه 

الباازار ـ مااع ضااعفه، ولكااان الفعاال هااو الاادليل علااى األفضاالية لااو ثبااث، وهللا 

 ([.1169سعلم  

 انتهى الجزء األول، ويليه

 توفيقه ـ الجزء الثاني،ـ بعون هللا و

 «الغسل وحكم الجنب»وسوله باا 

------------------------- 

ترجمه  ثيرون، بل سُفرد في ترجمته مصنفات مستقلة، ولعل من سجمعها   [1ـ 

« الجواهر والدرر في ترجماة شايخ اإلساالم ابان حجار»وسولها  تاا الستاوي: 

لُّهاا اساتطرادات،  ماا نا،  علاى مطبوع في ثالثة سجزاء، وفيه فوائد  ثيارة، وجُ 

 ذلك.

البنااه محمااد، لكنااه مااا « بلااوغ الماارام»ذ اار السااتاوي سن الحااافح صاانف   [2ـ 

[. قلاث: فاإن 3/1220تيسر له حفعه، وإنما حفاح مناه يسايراً  الجاواهر والادرر 

 ان هذا هو الواقع، فإنه ما ضاع جهد الحافح وال فاته األجر ـ إن شاء هللا ـ فكام 

منذ زمان الحافح ابن حجر إلى يومنا هذا؟ و م شرحه من عاالم، « لوغالب»حفح 

سسهُ من ارر؟   و م دسر 

 (.1/32«  فتح الباري»انعر:   [3ـ 
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 (.2694(، ومسلم  6406سررجه البتاري    [4ـ 

 (.8/532«  فتح الباري»انعر:   [5ـ 

 (،223(، وابااان ماجاااه  2682(، والترماااذي  3641سررجاااه سباااو داود    [6ـ 

( وغيرهم، وذ ره البتااري فاي ترجماة سحاد األباواا مان  تااا 5/196وسحمد  

« تغلياق التعلياق»ولام ياتكلم علياه الحاافح فاي «( فاتح البااري» 1/160«  العلم»

(:  طرف من حدي  سررجه سبو 1/160«  فتح الباري»(، وقال في 79، 2/78 

حاً ماان حاادي  ( مصااح  1/89(، والحااا م  1/289داود، والترمااذي، واباان حبااان  

سبي الدرداء، وحسنه حمزة الكناني، وضعفه غياره باالضاطراا فاي سانده، لكان 

له شواهد يتقو  بها(.اهـ. ولم سجده عناد الحاا م مان حادي  سباي الادرداء، ومادار 

الحدي  على داود بن جميل، عن  ثير بن قيف، وهما مجهوالن، وقد سررجه سبو 

داء بسند حسن، وقد ذ ره ابن عباد ( من طريق سرر  عن سبي الدر3642داود  

 ( وتكلم عليه، فراجعه إن شئث.63ر « جامع بيان العلم»البر في 

( سناااه لتصاااه مااان 2/661«  الجاااواهر والااادرر»ذ ااار الساااتاوي فاااي   [7ـ 

( وزاد عليااه  ثيراً.اهااـ. قلااث: التشااابه بااين 702الباان دقيااق العيااد  م« اإللمااام»

ة لمن يتأمل فاي الكتاابين، ولعال الماراد الكتابين واضح جداً، إال في سمور واضح

بالزياااادة: األحاديااا  الضاااعيفة التاااي سضاااافها الحاااافح إلاااى  تاباااه، وليساااث فاااي 

ً ـ سحادياا  صااحيحة زيااادة علااى مااا فااي « البلااوغ»مااع سن فااي « اإللمااام» ـاا سيضااا

ً ـ باـ «اإللمام» البان عباد الهاادي « المحارر»، ولعلك سري القارم تقارنه ـ سيضاا

 (.744 م

 ترتيبه(. 1/316«  القاموس»  [8ـ 

 (.2/416«  القاموس»انعر: 

 (.4/567«  القاموس»  [9ـ 

(: 3/507علاى مااا ارتااره جمااع ماان المحادثين، ماانهم الحاا م، فإنااه قااال    [10ـ 

(، وارتاااره 12/172«  االسااتيعاا» إنااه سصااحها( وماانهم اباان عبااد الباار فااي 

 النووي.

 (.12/63«  إلصابةا»(، 1/32«  تذ رة الحفاظ»انعر:   [11ـ 

 (.5/410«  الثقات»  [12ـ 

 (.6/364«  الثقات»

 (.1/135«  العلل الكبير»  [13ـ 

 (.10/230«  تهذيب التهذيب»

 (.2/98«  االستذ ار»(، وانعر: 16/218«  التمهيد»  [14ـ 
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 (.1/151«  سنن الدارمي»  [15ـ 

 (.1/151«  عارضة األحوذي»

 (.11/165«  اإلصابة»(، 11/283«  االستيعاا»  [16ـ 

 (.5/71«  الثقات»  [17ـ 

 (.19/84«  تهذيب الكمال»

 (.1/124«  التلتي،»(، 1/155«  المحلى»  [18ـ 

 (.1/96«  جامع الترمذي»  [19ـ 

 (.1/83«  المجموع»

 (.1/233«  المنهل العذا المورود»  [20ـ 

 (.1/73«  معالم السنن»انعر: 

 (.1/85«  المجموع»  [21ـ 

 (.5/133«  اإلصابة»(، 11/131«  االستيعاا»  [22ـ 

 (.3/240«  تهذيب التهذيب»  [23ـ 

 (.1/29«  سنن الدارقطني»  [24ـ 

 (.108ر « ارتالف الحدي »

 (.1/110«  المجموع»  [25ـ 

 (.107ر « مصباح الزجاجة»  [26ـ 

 (.1/44«  العلل»  [27ـ 

 (.1/260«  األوسط»  [28ـ 

 (.1/260«  السنن الكبر »

 (.1/58«  اإلفصاح»  [29ـ 

(، 70ـ  1/69«  الااااادرر السااااانية»(، 19/236«  الفتااااااو »انعااااار:   [30ـ 

 (.2/27«  فتاو  ابن إبراهيم»(، 7ر « المتتارات الجلية»

« اإلصاااااابة»(، 1/37«  تاااااذ رة الحفااااااظ»(، 6/308«  االساااااتيعاا»  [31ـ 

 6/167.) 

 (.1/58«  معالم السنن»  [32ـ 

 (.1/329«  التمهيد»
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 (.1/84«  عارضة األحوذي»(، 3/1425«  سحكام القران»  [33ـ 

 (.1/206«  مصباح الزجاجة»  [34ـ 

 (.1/244«  العلل»

 (.1/16«  نصب الراية»  [35ـ 

جاااازء فااااي »(، وانعاااار: 1/17(، الاااادارقطني  3/145«  التالفيااااات»  [36ـ 

 للعالئي.« تصحيح حدي  القلتين

 (.239ر « الطهور»  [37ـ 

مجلاة البحاو  »(، 80ـ  79ر « اإليضاح والتبياان»(، 1/18«  األم»  [38ـ 

 (.184( ر 59عدد  « اإلسالمية

متتصاار »(، 1/391«  إعااالم المااوقعين»(، 24/17«  التمهيااد»انعاار:   [39ـ 

 (.10/15«  فتاو  ابن باز»(، 11ر « الفتاو  السعدية

 (.164ر « شواهد التوضيح»انعر:   [40ـ 

 (.281م  سررجه مسل  [41ـ 

 (.1/127«  شرح العمدة»  [42ـ 

 (.1/39«  المغني»  [43ـ 

(، 61، 4/60(، وابن حباان  16/248(، وسحمد  1/49سررجه النسائي    [44ـ 

من طريق عوف األعرابي، عان محماد بان سايرين، عان سباي هريارة، باه، وهاو 

حساان بذل اإل»حدي  صحيح له طر   ثيرة، منها ما تقدم في هذا الباا. انعر: 

 (.2/173«  بتقريب سنن النسائي سبي عبد الرحمن

 (.1/300«  فتح الباري»  [45ـ 

 (.3/166«  تهذيب التهذيب»

(، وسحمااد 373(، واباان ماجااه  64(، والترمااذي  82سررجااه سبااو داود    [46ـ 

 (، وحسنه الترمذي.34/254 

( 112ـ  12/111(، وابااان سباااي شااايبة  160ـ  5/159سررجاااه سحماااد    [47ـ 

« فااتح الباااري»وغيرهمااا، وإسااناده صااحيح، وهااو فااي الصااحيحين متتصااراً، 

 1/244.) 

« اإلصاااااابة»(، 1/40«  تاااااذ رة الحفااااااظ»(، 6/258«  االساااااتيعاا»  [48ـ 

 6/130.) 

 (.1/584«  المفهم»  [49ـ 
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 (.1/300«  فتح الباري»

 (.4/205«  تهذيب التهذيب»  [50ـ 

« اإلصااابة»( وقااال الحااافح فااي 8/138«  الطبقااات»رواه اباان سااعد فااي   [51ـ 

 (:  هذا سند صحيح(.13/140 

 (.1/173«  حاشية السندي على النسائي»  [52ـ 

 (.2/129«  االستذ ار»  [53ـ 

للااادبيان « موساااوعة سحكاااام الطهاااارة»(، 18/273«  التمهياااد»انعااار:   [54ـ 

 1/363.) 

 (.270ر « الطهور»انعر:   [55ـ 

 «.الصيد»يأتي ـ إن شاء هللا ـ في سول  تاا في هذه المسألة بح  س  [56ـ 

 (.1/145«  شرح العمدة»  [57ـ 

 (.18/266«  التمهيد»

 (.1/155«  شرح العمدة»  [58ـ 

 (.1/73«  المغني»

 (.1/36«  التلتي،»  [59ـ 

(، وساايأتي الكااالم عليااه باارقم 291(، ومساالم  277سررجااه البتاااري    [60ـ 

 30.) 

« روضاة الطاالبين»(، وقاد وصاف هاذا القاول فاي 2/586«  المجموع»  [61ـ 

 ( بأنه وجه شاذ في مذهب الشافعية.1/32 

 (.1/37«  السيل الجرار»  [62ـ 

 (.2/122«  طرح التثريب»انعر:   [63ـ 

« نهاياااة المحتااااج»(، 3/189«  شااارح الناااووي علاااى صاااحيح مسااالم»  [64ـ 

 (.1/310«  اإلنصاف»(، 1/236 

 (.162ـ  1/161بن دقيق العيد  ال« اإلحكام»انعر:   [65ـ 

 (.1/241«  السنن»  [66ـ 

 (.1/21«  شرح معاني اآلثار»

ـ  2/129«  طاارح التثريااب»(، 1/308الباان الملقاان  « شاارح العماادة»  [67ـ 

130.) 
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 (.2/330«  البدر المنير»انعر:   [68ـ 

 (.1/53«  سنن النسائي»  [69ـ 

 (.1/331«  فتح الباري»

 (.2/121«  بطرح التثري»  [70ـ 

 (.1/64«  سنن الدارقطني»

 (.98«  صحيح ابن رزيمة»  [71ـ 

 (.2/325«  البدر المنير»(، 1/306«  شرح العمدة»  [72ـ 

 (.40ر « المطلع»  [73ـ 

 (.295«  المصباح المنير»

 (.1/172«  المجموع»  [74ـ 

 (.1807برقم  

 (.681برقم    [75ـ 

 (.11/302«  صابةاإل»(، 12/88«  االستيعاا»  [76ـ 

 (.1/54«  التلتي،»  [77ـ 

 (.6/160«  العلل»

 (.2/342«  البدر المنير»  [78ـ 

 (.2744(، والترمذي  5036سررجه سبو داود    [79ـ 

 (.2/344«  البدر المنير»انعر:   [80ـ 

 (.6/250«  الثقات»

(، 3/357«  الثقاااااات»(، 346ـ  2/345«  البااااادر المنيااااار»انعااااار:   [81ـ 

 (.8/351«  بقاتالط»

 (.637ر « المصباح المنير»  [82ـ 

 (.1/11«  المغني»  [83ـ 

« اإلصاااااابة»(، 1/44«  تاااااذ رة الحفااااااظ»(، 1/205«  االساااااتيعاا»  [84ـ 

 1/112.) 

 (.97ـ  96«  المغني في تصريف األفعال»انعر:   [85ـ 

 (.381«  سنن سبي داود»  [86ـ 
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 (.21/479«   الفتاو»(، 1/85بدائع الصنائع    [87ـ 

 (.1/150«  إغاثة اللهفان»  [88ـ 

 (.174سررجه البتاري  

، وهو  ال ماا ولاي 6/161«  تهذيب التهذيب»  [89ـ  ل فو (، واألحالس: جمع حِّ

ظهر الدابة تحاث الرحال، وبسااط يوضاع تحاث  اريم المتااع، ويقاال: هاو حلاف 

« معجام الوسايطال»بيته: ال يبرحاه، وهاو مان سحاالس الابالد: ال يفارقهاا. انعار: 

 (.192ر 

التعليااااق »(، وانعاااار: 2/159الباااان الملقاااان  « شاااارح عماااادة األحكااااام»  [90ـ 

 (.4/272«  المغني

 (.3/392«  زاد المعاد»  [91ـ 

 (.11/61«  تفسيره»سررجه ابن جرير في   [92ـ 

 (.1935(، ومسلم  4362سررجه البتاري    [93ـ 

، للاد تور: رليال إباراهيم ماال «ةاإلصابة في صحة حدي  الذبابا»انعر:   [94ـ 

 راطر.

 (.1/126«  الصحاح»  [95ـ 

 (.1/352«  حياة الحيوان الكبر »

 (.10/250«  فتح الباري»  [96ـ 

 (.10/251«  فتح الباري»  [97ـ 

 (.283ـ  1/282«  األوسط»  [98ـ 

 (.131ـ  1/129«  المجموع»

 (.161ر « اإلصابة في صحة حدي  الذبابة»انعر:   [99ـ 

 (.12/88«  اإلصابة»  [100ـ 

(، وفي رواية سرر  عان ابان معاين 243ر « الضعفاء»انعر:   [101ـ 

« ماان  ااالم سبااي ز ريااا يحيااى باان معااين»سنااه قااال:  لاايف بااذاة القااوي(. انعاار: 

 (.107ر 

 (.6/187«  تهذيب التهذيب»انعر:   [102ـ 

 (.213ر « الضعفاء»

 (.41ر  لأللباني« غاية المرام»انعر:   [103ـ 
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 (.43ر « غاية المرام»

 (.10ر « المطلع»  [104ـ 

 (.21/98«  مجموع الفتاو »

 (.1787«  صحيح مسلم»  [105ـ 

 (.4065سررجه البتاري  

 (.246، 2/223«  اإلصابة»(، 2/318«  االستيعاا»  [106ـ 

 عن الكسائي.« اللسان»نقله في   [107ـ 

انفارد مسالم بهاذه الزياادة  ، لكان«الصاحيحين»الحدي  سصاله فاي   [108ـ 

 2066.) 

فاتح »(، قاال الحاافح فاي 6/300«  الكبار »سررجه النسائي فاي   [109ـ 

 (:  بسند قوي(.10/97«  الباري

 (.4/351«  زاد المعاد»  [110ـ 

 (.1/322«  اقتضاء الصراط المستقيم»  [111ـ 

طني: (، وقال الادارق1/28(، والبيهقي  1/40سررجه الدارقطني    [112ـ 

 إسناده حسن(. وحسمان إساناده الشايخ عباد العزياز بان بااز ـ رحام هللا الجمياع ـ، 

(:  هذا معلول بجهالة حال إبراهيم بن 10/101«  فتح الباري»وقال الحافح في 

عبد هللا بن مطيع وولده..( ويحيى، قال البتاري عنه:  يتكلمون فيه(، وذ ره ابن 

ا(، وقاال ابان عادي فاي (، وقاال:  9/259«  الثقاات»حبان في  « الكامال»يُغ ارِّ

« المياازان»(:  ولاايف بحديثااه بااأس(. وسورد الااذهبي هااذا الحاادي  فااي 7/226 

( فااي ترجمااة يحيااى، وقااال:  هااذا حاادي  منكاار، سررجااه الاادارقطني، 4/406 

 وز ريا ليف بالمشهور(.

 (.5/345«  المفهم»  [113ـ 

 (.10/97«  فتح الباري»ذ ر الحافح هذا القول ولم ينسبه ألحد.   [114ـ 

 (.1/49«  سبل السالم»  [115ـ 

 (.1/83«  نيل األوطار»

 (.1/62«  الشرح الممتع»  [116ـ 

(، والمتضااب ـ بكساار الماايم ـ إنااااء، 5896سررجااه البتاااري    [117ـ 

والجلجاال ـ بجيمااين مضاامومتين ـ: هااو شاابه الجاارس، تناازع منااه الحصاااة التااي 

 ([.10/353«  فتح الباري »صيانته. تتحرة، فيوضع فيه ما يحتاج إلى 
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 (.1/83«  نيل األوطار»  [118ـ 

 (.92ر « األجوبة النافعة»انعر:   [119ـ 

 (.10/353«  فتح الباري»

 (.918رقم    [120ـ 

 (.13/161«  اإلصابة»(، 13/172«  االستيعاا»  [121ـ 

( سنااه ثقااة، لاايف لااه فااي 10/98«  فااتح الباااري»ذ اار الحااافح فااي   [122ـ 

 البتاري إال هذا الحدي .

 «.المياه»من باا « العاشر»انعر: شرح الحدي    [123ـ 

 (.2(  2065رقم    [124ـ 

 (.1/218«  المجموع»  [125ـ 

 (.4/234«  اإلصابة»

 (.4/119«  الثقات»  [126ـ 

 (.1/427«  الميزان»

 (.5/165«  تهذيب الكمال»  [127ـ 

 (.2/725«  العلل الكبير»  [128ـ 

 (.525ر « اريخ الثقاتت»

 (.4/608«  الميزان»  [129ـ 

 (.2/777«  صحيح سنن سبي داود»

هااال سرااذتم »( ولفعااه: 363(، ومساالم  5531سررجااه البتاااري    [130ـ 

 «.إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به..

 (.4/67«  سنن سبي داود»  [131ـ 

 (.99ر « الزاهر»

 (.10/301«  فتح الباري»  [132ـ 

 (.214، 1/79«  المجموع»

 (.7/175«  حاشية السندي على سنن النسائي»  [133ـ 

 (.1/78«  نيل األوطار»  [134ـ 

 (.21/95«  الفتاو »
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 (.11ر « المتتارات الجلية»  [135ـ 

 (.3/292«  شرح النووي على صحيح مسلم»  [136ـ 

 (.1599(، ومسلم  52سررجه البتاري    [137ـ 

 (، وإسناده صحيح.8/327(، والنسائي  2518سررجه الترمذي    [138ـ 

( من طريق بقية بن 7/176(، والنسائي  4131سررجه سبو داود    [139ـ 

الوليد، عن بحير بن ساعد، وهاو حادي  صاحيح، لاه طار  وشاواهد يتقاو  بهاا، 

 ( لكنه في بقية اإلسناد عنعنه.422ـ  28/421وبقية صرح بالتحدي  عند سحمد  

(، والنساااااائي 1729(، والترماااااذي  4128اود  سررجاااااه سباااااو د  [140ـ 

 (.75ـ  31/74(، وسحمد  3613(، وابن ماجه  7/175 

 (.1/86«  اإلنصاف»  [141ـ 

(، ومثله قال سبو حاتم فيما نقله عناه ابناه 5/39«  التاريخ الكبير»  [142ـ 

 (.5/121«  الجرح والتعديل»في 

 (.9/659«  فتح الباري»  [143ـ 

 (.118ر « االعتبار»

 (.6686سررجه البتاري    [144ـ 

 (.11/54«  اإلصابة»انعر:   [145ـ 

 (.9/606«  فتح الباري»

 (.3839«  سنن سبي داود»  [146ـ 

 (.7/155«  اإلصابة»(، 9/19«  االستيعاا»  [147ـ 

بفتح العين والزاي، والاالم يجاوز  سارها وفتحهاا، جماع عازالء،   [148ـ 

« فاتح البااري»ة، ولكل مزادة عزالوان من سسفلها. وهي مصبُّ الماء من الراوي

 1/452.) 

 بكسر المهملة، األبيات المجتمعة من الناس.  [149ـ 

 (.1/74«  إرواء الغليل»  [150ـ 

 (.1/88«  نيل األوطار»انعر: 

 (.16رقم  « اإللمام»  [151ـ 

 (.3571«  صحيح البتاري»  [152ـ 

 (.1/453«  فتح الباري»
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 (.5638ه البتاري  سررج  [153ـ 

 انعر: شرح الحدي  السادس عشر.  [154ـ 

 (.1/86«  نيل األوطار»

 (.20، 1/19«  الدراري المضي ة»  [155ـ 

(، 1/217«  نهايااااة المحتاااااج»(، 9/28«  شاااارح فااااتح القاااادير»  [156ـ 

« المحلاااى»(، 1/84«  الترشاااي علاااى متتصااار رليااال»(، 1/320«  المبااادع»

 1/191.) 

 (.34/204«  و الفتا»  [157ـ 

 (.2/127«  سضواء البيان»

« المجمااااااوع»(، 289، 6/288«  الجااااااامع ألحكااااااام القااااااران»  [158ـ 

 2/563.) 

 (.1/62«  سبل السالم»  [159ـ 

 (.1/35«  السيل الجرار»

 (.1/192«  المحلى»تعليقه على   [160ـ 

 (.2464سررجه البتاري    [161ـ 

 (.2052سررجه مسلم    [162ـ 

 (.3/316«  زاد المعاد»  [163ـ 

 (.20/375«  المسند»  [164ـ 

 (.4/55«  اإلصابة»

 (.43(، ومسلم  16سررجه البتاري    [165ـ 

 (.870سررجه مسلم    [166ـ 

 (.5/409«  شرح النووي على صحيح مسلم»  [167ـ 

 (.478ر « تيسير العزيز الحميد»  [168ـ 

 (.6/92«  شرح السيوطي على سنن النسائي»  [169ـ 

 (.2/511«  المفهم»  [170ـ 

 (.1/68«  المغني»  [171ـ 

 (.1/342«  اإلنصاف»

 (.272ـ  271«  بدائع الفوائد»انعر:   [172ـ 
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 (.7/104«  اإلصابة»  [173ـ 

(، والبيهقاااي 4/70(، والااادارقطني  2714سررجاااه ابااان ماجاااه    [174ـ 

« الزوائاد»صيري فاي ( وقال ابن التر ماني:  هذا سند جيد(، وقال البو6/215 

إرواء »(:  وهااذا إسااناد صااحيح ورجالااه ثقااات(، وقااد تكلاام األلباااني فااي 2/368 

جها.6/87«  الغليل  ( عن الحدي ، وذ ر شواهده وررم

 (.1123(، ومسلم  1661سررجه البتاري    [175ـ 

 (.3/513«  فتح الباري»(، 3/394«  تهذيب متتصر السنن»  [176ـ 

(، ويحيى بن عمرو ثقة، وسبو مريم: قاال 2567ود  سررجه سبو دا  [177ـ 

(:  شامي تابعي ثقة( فالحدي  صاحيح،  ماا 510ر « الثقات»عنه العجلي في 

 (.22رقم  « الصحيحة»ذ ر األلباني في 

 (.360سررجه مسلم    [178ـ 

 (.3/289«  شرح صحيح مسلم»

 (.1671(، ومسلم  233سررجه البتاري    [179ـ 

(، واباااـن مـاجاااـه 81(، والـتـرماااـذي  184سباااـو داود  سراااـرجه   [180ـ 

 (، وإسناده صحيح.510ـ  30/509(، وسحمد  494 

 (.2438(، ومسلم  5133سررجه البتاري    [181ـ 

 (.2446(، ومسلم  3770سررجه البتاري    [182ـ 

 (.3775سررجه البتاري    [183ـ 

« فااتح الباااري» (،13/39«  اإلصااابة»(، 13/84«  االسااتيعاا»  [184ـ 

 7/107.) 

 (.1/147«  صحيح ابن رزيمة»  [185ـ 

(، 1/338«  المبااااااادع»(، 80ـ  1/89«  مغناااااااي المحتااااااااج»  [186ـ 

 (.1/340«  اإلنصاف»

ـ  1/51«  حاشااية الدسااوقي»(، 61ـ  1/60«  باادائع الصاانائع»  [187ـ 

52.) 

« فااااتح الباااااري»(، 1/78«  اإلعااااالم بفوائااااد عماااادة األحكااااام»  [188ـ 

 1/332.) 

 (، وإسناده حسن.1/149سررجه ابن رزيمة    [189ـ 

 (.3/123«  بدائع الفوائد»  [190ـ 
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(. وقاااال:  لااام يرفعاااه غيااار إساااحا  1/124سررجاااه الااادارقطني    [191ـ 

( عن ابن عباس موقوفاً، 1/418«  السنن الكبر »األزر (، ورواه البيهقي في 

(: 1/105«  التحقيااق»ي فااي وقااال:  هااذا هااو الصااحيح(، لكاان قااال اباان الجااوز

 وإسااحا  إمااام متاارج لااه فااي الصااحيحين، ورفعااه زيااادة، والزيااادة ماان الثقااة 

، لكان «المنتقاى»مقبولة، ومن وقفه لم يحفاح(. وهكاذا قاال المجاد ابان تيمياة فاي 

 (.21/590«  الفتاو »تعقبه حفيده شيخ اإلسالم ابن تيمية، فراجع 

تهااااذيب »(، 11/179«  ابةاإلصاااا»(، 11/311«  االسااااتيعاا»  [192ـ 

 (.12/131«  التهذيب

(، واسااتعمال مصااطلح  الحساان( عنااد 2/416«  الساانن الكباار »  [193ـ 

البتاري موضع رالف بين سهل العلم فاي معنااه، وقاد حقاق بعا  البااحثين بعاد 

االسااتقراء والدراسااة لمااا حساانه البتاااري سو نقلااه عاان الترمااذي سن مااا صاارح 

بااه: الحاادي  المحفااوظ الثابااث الااذي يرويااه الثقااة سو البتاااري بتحسااينه فااالمراد 

الراوي المتكلم فيه، إذا علم سن ذلك الحدي  من صحيح حديثه الذي حفعه وستقان 

ضاابطه، سمااا مااا حكاام بصاايغة  سحساان( فااإن المااراد يتضااح ماان ساايا  الكااالم، 

والبتاري اساتعملها مارة بمعناى سقال الضاعيف، ومارة بمعناى الحادي  األرجاح، 

بالصواا، وسما ما لم يصرح البتاري بتحسينه، ولكان الترماذي نقال  سي: األشبه

عنه ذلك، فهذا مما نقله الترماذي بحساب فهماه، ويحتااج إلاى تأمالل ألناه يطرقاه 

 (.2/686للد تور: رالد الدريف  « الحدي  الحسن»احتماالت عديدة. انعر: 

(، واباااان ماجااااه 2/509(، والترمااااذي  378سررجااااه سبااااو داود    [194ـ 

 (، وقال الترمذي:  حدي  حسن صحيح(.151، 2/7(، وسحمد  525 

(، وسررجاااه سحماااد 522(، وابااان ماجاااه  375سررجاااه سباااو داود    [195ـ 

( بأسانيد ثالثة عنها، اثنان منها صحيحان، والثال  حسن، وبه 446ـ  44/445 

( ووافقااه الااذهبي، قالااه 1/166سررجااه سبااو داود واباان ماجااه، وصااححه الحااا م  

« الساااانن»(، وقااااال البيهقااااي فااااي 1/156«  المشااااكاة»باااااني فااااي تتااااري  األل

(:  واألحاديا  المساندة فاي الفار  باين باول الغاالم والجارياة فاي هاذا 21/416 

 الباا إذا ضم بعضها إلى بع  قويث..(.

 (.287(، ومسلم  223سررجه البتاري    [196ـ 

 (.2/59«  إعالم الموقعين»  [197ـ 

 (.1/175«  سنن ابن ماجه»

 (.1/686«  اإلعالم بفوائد عمدة األحكام»  [198ـ 

 (.3/199«  شرح صحيح مسلم»  [199ـ 
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السفرة: طعام يصنع للمسافر، وتطلق على الجلدة التي يوعى فيها   [200ـ 

 الطعام مجازاً.

 (.8/250«  الطبقات»  [201ـ 

(، 12/114(  6/83«  اإلصااااااابة»(، 12/195«  االسااااااتيعاا»  [202ـ 

 (.12/426«  ب التهذيبتهذي»

 (.1/410«  فتح الباري»  [203ـ 

 (.1/140«  صحيح ابن رزيمة»

 (.308سررجه البتاري    [204ـ 

 (.436ـ  1/435«  شرح ابن بطال»  [205ـ 

 المصدر السابق.

 (.1/85«  األم»  [206ـ 

 (.1/330«  فتح الباري»

« لفااروعتصااحيح ا»(، 318ـ  2/317«  الشاارح الكبياار»انعاار:   [207ـ 

 1/254.) 

بدايااة »(، 3/204«  االسااتذ ار»(، 19ر « مراتااب اإلجماااع»  [208ـ 

 (.3/18«  عمدة القارم»(، 3/204«  شرح مسلم»(، 1/199«  المجتهد

 (.1/253«  الفروع»(، 1/105«  شرح العمدة»  [209ـ 

 (.12/194«  تفسير الطبري»  [210ـ 

 (.1/25«  الدراري المضي ة»

 (.18ر « ضة النديةالرو»  [211ـ 

« تمااااام المنااااة»(، 300، رقاااام الحاااادي   «السلساااالة الصااااحيحة»  [212ـ 

 (.1/374«  الشرح الممتع»(، 50ر 

ـ  151، 53ـ  23/51(، وسحمااد  198سررجااه مطااوالً سبااو داود    [213ـ 

( ماان طريااق محمااد باان إسااحا ، حاادثني صاادقة باان يسااار، عاان علقمااة باان 153

ضي هللا عنهما. وعل قه البتاري متتصاراً بصايغة جابر، عن جابر بن عبد هللا ر

وسنده ضاعيف، لجهالاة عقيال «( فتح» 1/280«  الوضوء»التمري  في  تاا 

 بن جابر، وفي متنه نكارة.

(، وابان 1/392(، وابان سباي شايبة  1/125سررجه عبد الارزا     [214ـ 

 (، وسنده صحيح.2/156المنذر  
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( 1/151( وماان طريقااه البيهقااي  1/138سررجااه اباان سبااي شاايبة    [215ـ 

 (.1/282«  فتح الباري»بسند صحيح،  ما في 

(، وابان 1/124(، وابان سباي شايبة  1/158سررجه عبد الارزا     [216ـ 

( عن الثوري وابن عيينة، عن عطاء، قال الحافح:  سفيان سامع 2/172المنذر  

 .(1/282«  فتح الباري»من عطاء قبل ارتالطه، فاإلسناد صحيح(. 

 (.542، 21/16«  الفتاو »انعر:   [217ـ 

 ( واللفح له.314(، وابن ماجه  156سررجه البتاري    [218ـ 

« فتااااو  ابااان عثيماااين»(، 10/403«  فتااااو  ابااان بااااز»انعااار:   [219ـ 

 11/267.) 

« الترشااااي علااااى متتصاااار رلياااال»(، 1/92«  المجمااااوع»  [220ـ 

 (.1/309«  اإلنصاف»(، 1/62 

« مجماااااااوع الفتااااااااو »(، 1/309«  ابااااااان عابااااااادين حاشاااااااية»  [221ـ 

 21/475.) 

حجاااا الماارسة »(، وصااححه األلباااني فااي 383سررجااه سبااو داود    [222ـ 

 (.37ر « المسلمة

 (.5/329«  تهذيب التهذيب»  [223ـ 

 (.1/189«  اإلرواء»انعر: 

 (.506ـ  1/505«  المجروحين»انعر:   [224ـ 

 (.10/395«  تحفة األشراف»

 (.1/59«  البدر المنير»  [225ـ 

 (.1/48«  التلتي،»(، 1/334«  فتح الباري»  [226ـ 

 (.24/241«  المعجم الكبير»  [227ـ 

(، واباااان ماجااااه 1/154(، والنسااااائي  363سررجااااه سبااااو داود    [228ـ 

(:  إسناده فاي غاياة 1/281«  بيان الوهم واإليهام»(، قال ابن القطان في 628 

 لة(.الصحة، وال سعلم له ع

 هما داءان في المقعدة.  [229ـ 

 (.2/547«  سحكام النجاسات»انعر: 

 ( واللفح للبتاري.225(، ومسلم  135سررجه البتاري    [230ـ 

 (.224سررجه مسلم    [231ـ 
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 (.1/150«  المحرر»(، و87ر « اإللمام»انعر:   [232ـ 

(، 3517 (، واللفح الماذ ور للترماذي 223سررجه مسلم بتمامه    [233ـ 

 (.280والثاني البن ماجه  

(، وانعار  االم ابان 3/102«  شرح النووي على صاحيح مسالم»  [234ـ 

 (.23، حدي   «جامع العلوم والحكم»رجب عليه في: 

 (.7/194«  التمهيد»  [235ـ 

 (.7/194«  التمهيد»  [236ـ 

 (.1/35«  جامع الترمذي»

 (.53ر  «نعم المتناثر من الحدي  المتواتر»  [237ـ 

 (.1/71انعره:    [238ـ 

 (.2/491«  النهاية»

 (.289ـ  3/288«  السنن الكبر »  [239ـ 

 (.2/857«  جمهرة اللغة»

 (.3/164«  البدر المنير»  [240ـ 

« اإلعاااااالم بفوائاااااد عمااااادة األحكاااااام»(، 1/271«  المجماااااوع»  [241ـ 

 1/553.) 

 (.2/218«  المحلى»  [242ـ 

 (.1/183«  حاشية العدوي»(، 1/190«  عبدائع الصنائ»  [243ـ 

(، 1/178«  نهايااااااة المحتاااااااج»(، 5/263«  عماااااادة القااااااارم»  [244ـ 

 (.1/93«   شاف القناع»(، 1/153«  الفوا ه الدواني»

 (.206، 205ر « السواة والعناية باألسنان»  [245ـ 

(، واباااان 241ـ  40/240(، وسحمااااد  1/10سررجااااه النسااااائي    [246ـ 

(، مان حادي  عائشااة 1/34(، والبيهقاي  1/140(، والادارقطني  1/70رزيماة  

، وسانده «(فاتح» 4/158«  الصايام»رضي هللا عنها، وعلقه البتاري في  تاا 

 حسن، وله طر ، وله شواهد لكنها ضعيفة.

 (.5/262«  عمدة القارم»  [247ـ 

 (.1/74«  عون العبود»انعر: 

 (.25، 1/24«  شرح فتح القدير»  [248ـ 
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 (.6/391«  اإلصابة»(، 60ـ  8/27«  االستيعاا»  [249ـ 

 (.109(  108«  سنن سبي داود»  [250ـ 

 (.246سررجه مسلم    [251ـ 

 (.106«  سنن سبي داود»  [252ـ 

 (.1/320«  شرح عمدة األحكام»

 (.1/326المصدر السابق    [253ـ 

 (.76(  274سررجه مسلم    [254ـ 

 (.1/230«  مجمع الزوائد»

 (.1/139«  المغني»  [255ـ 

 (.317(، ومسلم  274سررجه البتاري    [256ـ 

 (.235(، ومسلم  186سررجه البتاري    [257ـ 

 (.3/125«  شرح النووي على صحيح مسلم»  [258ـ 

 (.3/111«  المصدر السابق»  [259ـ 

(، وسحماااااااد 422(، وابااااااان ماجاااااااه  1/88سررجاااااااه النساااااااائي    [260ـ 

( من طرياق يعلاى بان عبياد، عان سافيان الثاوري، 1/79قي  (، والبيه11/277 

عن موسى بن سبي عائشة به، وهذا إسناد حسن، وله طار  سرار  غيار هاذا فاي 

 السنن وغيرها، وسيأتي بتمامه إن شاء هللا.

 (.1/64«  جامع الترمذي»  [261ـ 

 (.1/194«  المغني»

ابان سباي شايبة ( وقد ذ ار الحاافح سن 3/89«  فتح الباري»انعر:   [262ـ 

 وصله بإسناد صحيح.

 (.7/489«  الفتاو »البن تيمية قول في هذه المسألة. انعر:   [263ـ 

 (.4416(،  3706سررجه البتاري    [264ـ 

 (.7/57«  اإلصابة»(، 8/131«  االستيعاا»  [265ـ 

يقال: اسمه عبد الرحمن بن يزيد، وقيل غير ذلك، وثقه ابن معاين   [266ـ 

 والعجلي، من  بار سصحاا علي رضي هللا عنه.والنسائي 

 (.1/64«  جامع الترمذي»  [267ـ 

 (.41ـ  3/40«  البحر الزرار»انعر:   [268ـ 
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« حاشاااية الدساااوقي»(، 121ـ  1/120«  حاشاااية ابااان عابااادين»  [269ـ 

 (.1/163«  اإلنصاف»(، 1/98 

لبتاري (، وقد بموا عليه ا235(، ومسلم  186سررجه البتاري    [270ـ 

 «.مسح الرسس مرة»باا 

( وقااال:  حاادي  حساان 34(، والترمااذي  129سررجااه سبااو داود    [271ـ 

 صحيح(.

 (.1/193«  زاد المعاد»  [272ـ 

 (.1/432«  المجموع»(، 1/42«  األم»  [273ـ 

 (.1/15«  مصنف ابن سبي شيبة»(، 361ر « الطهور»انعر:   [274ـ 

 (.9(  230سررجه مسلم    [275ـ 

(، وفيااه عااامر باان 152(، واباان رزيمااة  110سررجااه سبااو داود    [276ـ 

 شقيق، وهو متكلم فيه ـ  ما سيأتي ـ.

 (.1/27«  السنن»  [277ـ 

 (.1/370«  شرح العمدة»  [278ـ 

 (.6/91«  اإلصابة»

 (.1/161«  اإلنصاف»(، 2/30«  االستذ ار»  [279ـ 

 (.21/123«  الفتاو »  [280ـ 

 (.3/46«  يرتفسير ابن  ث»

 (.1/398«  المجموع»(، 1/99«  حاشية ابن عابدين»  [281ـ 

(، وسايأتي بعاد عشارة سحاديا  إن شااء 83(  274سررجه مسلم    [282ـ 

 هللا.

( وقال:  هذا حدي  حسان، وحادي  عباد هللا 33سررجه الترمذي    [283ـ 

( علاى 1/48بن زيد سصح من هذا وسجود إسناداً(، وقد علق الشيخ سحماد شاا ر  

تحسين الترمذي وسنه لمعارضته حدي  عبد هللا بن زيد وإال فهاو صاحيح، بادليل 

ما بعده، فإنه صححه وهو نفاف الحادي ، ثام قاال:  إناه ال تعاارض بينهماا حتاى 

يحتاج إلى الترجيح، فكان النبي صلمى هللا عليه وسلمم يبدس بمقدم رسساه و اان يبادس 

 ذي مقدم.بمالرره، و ل جائز(، لكن قول الترم

 (.199«  صحيح البتاري»  [284ـ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 325       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

(، وفااي إسااناده الوليااد باان مساالم، وهااو 122«  ساانن سبااي داود»  [285ـ 

( وتابعاه 1/32(، والطحااوي  457مدلف، وقد صرح بالتحدي  عند ابن ماجه  

(ل واسامه عباد القادوس بان الحجااج التاوالني 74سبو المغيرة عند ابن الجاارود  

 ثقااة(، لكاان الوليااد ياادلف تاادليف التسااوية، وقااد يكااون الحمصااي، قااال الحااافح: 

 التصريح بالسماع رطأ في اإلسناد من بع  الرواة.

 (.1/402«  المجموع»  [286ـ 

( 1/24( وقد وصله ابن سبي شيبة  1/290«  فتح الباري»انعر:   [287ـ 

  ما ذ ر الحافح. ولفعه:  الرجل والمرسة في المسح سواء(.

(، وقااااال األلباااااني:  صااااحيح اإلسااااناد( 100«  ئيساااانن النسااااا»  [288ـ 

 1/23.) 

 (.1/178«  المغني»(، 7ألبي داود ر « مسائل اإلمام سحمد»  [289ـ 

 (.1/405«  المجموع»  [290ـ 

 (.113سررجه البتاري    [291ـ 

 (.1/207«  فتح الباري»

« اإلصاابة»(، 1/41«  تذ رة الحفااظ»(، 6/338«  االستيعاا»  [292ـ 

 6/176.) 

 (.3/268«  الميزان»  [293ـ 

(، 3/268«  المياااازان»(، 6/239«  الجااارح والتعاااديل»انعااار:   [294ـ 

 (.72إعداد: سحمد الصويمان ر « صحائف الصحابة»

 (.2/74«  المنهل العذا المورود»نقله في   [295ـ 

( مان 1/98( ومان طريقاه الادارقطني  1/17رواه ابن سبي شيبة    [296ـ 

ن زيااد، عاان هااالل باان سسااامة، عاان اباان عماار رضااي هللا عنهمااا طريااق سسااامة باا

موقوفاً، وقد ورد الحدي  مرفوعاً عن ابن عمر، وعن عدد من الصحابة رضاي 

هللا عاانهم، و لهااا سحادياا  معلولااة،  مااا قااال الاادارقطني والبيهقااي واباان حاازم 

تِّاهِّ علاى ابان الصاالح»وغيرهم، وير  آررون تقويتها، قاال ابان حجار فاي  « نُكس

(:  وإذا نعر المنصف إلى مجموع هذه الطر  علام سن للحادي  سصاالً، 1/415 

وسنه ليف مماا يطارح، وقاد حسانوا سحاديا   ثيارة باعتباار طار  لهاا دون هاذه، 

 وهللا سعلم(.

 صماخ األذن: ررقها.  [297ـ 

 (.1/184«  المغني»
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 (.245سررجه مسلم    [298ـ 

ده ضعيفل ألنه من رواياة ( وإسنا506ـ  36/505سررجه سحمد    [299ـ 

 شهر بن حوشب. لكن له طر  وشواهد يصل بها إلى درجة الحسن.

 (.1/346«  القاموس»  [300ـ 

 (.1/166«  المغني»  [301ـ 

 (.1/296«  المحلى»

(، 1/57«  مغناااااي المحتااااااج»(، 1/136«  حاشاااااية الدساااااوقي»  [302ـ 

 (.1/25«  شرح فتح القدير»(، 1/153«  اإلنصاف»

 هو عبد هللا بن ذ وان، ثقة فقيه.  [303ـ 

 هو عبد الرحمن بن هرمز، ثقة ثبث.

 (.1/263«  فتح الباري»انعر:   [304ـ 

 (.24«  جامع الترمذي»

 (.1/140«  المغني»  [305ـ 

( وقاااال:  هاااذا حااادي  24(، والترماااذي  103سررجاااه سباااو داود    [306ـ 

 واية دون لفعها.إسناد هذه الر« صحيحه»حسن صحيح(، وقد سا  مسلم في 

 (.1/90«  معالم السنن»(، 1/373«  األوسط»  [307ـ 

 (.1/264«  فتح الباري»  [308ـ 

 (.21/44«  مجموع الفتاو »  [309ـ 

 (.1/38«  اإلنصاف»

 (.2/72«  تهذيب األسماء واللغات»  [310ـ 

 (.9/14«  اإلصابة»

بان هاوازن، جاد( بنو المنتفق نسبة إلى المنتفق بن عامر بان عقيال   [311ـ 

 جاهلي.

 (.9/15«  اإلصابة»  [312ـ 

 (.276«  مصابيح السنة»

 (.11/198«  تهذيب التهذيب»  [313ـ 

 (.1/262«  فتح الباري»

 (.2/49«  المحلى»  [314ـ 
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 (.2/12«  االستذ ار»

 (.1/39«  بداية المجتهد»  [315ـ 

موسى بن ( من طريق 1/87(، وابن ماجه  39سررجه الترمذي    [316ـ 

عقبة، عن صالح مولى التوسمة، عن ابن عباس، وصالح هذا قاد اراتلط فاي ارار 

« علاال الترمااذي»عمااره، ولكاان موسااى باان عقبااة ساامع منااه قباال ارتالطااه، وفااي 

 ( سن البتاري قال:  هو حدي  حسن(.34ر 

(، وسررجااااه سحمااااد 40(، والترمااااذي  148سررجااااه سبااااو داود    [317ـ 

أ رلل سصابع رجليه بتنصاره( وهاذا إساناد رجالاه ( ولفعه:  إذا توض29/537 

ثقااات ماان رجااال مساالم، غياار يزيااد باان عماارو المعااافري ـ فهااو صاادو  حساان 

الحدي  ـ وغير عبد هللا بن لهيعة فقد ساء حفعه ـ  ما تقدم ـ، وقد توبع  ماا ذ ار 

موساااوعة سحكاااام »( لكنهاااا معلولاااة، انعااار: 1/105«  التلتاااي،»الحاااافح فاااي 

 (.9/281«  الطهارة

 (.251سررجه مسلم    [318ـ 

 (.1/87«  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»انعر:   [319ـ 

 (.1/152«  المغني»انعر:   [320ـ 

 (.1/98«  زاد المعاد»

 (.1/166«  المغني»  [321ـ 

 (.1/167«  المغني»(، 1/378«  األوسط»  [322ـ 

 (.260سررجه مسلم    [323ـ 

« اإلنصااااف»(، 1/38«  بداياااة المجتهاااد»، (2/49«  المحلاااى»  [324ـ 

 1/152.) 

 (.1/194«  زاد المعاد»  [325ـ 

« إرشاااااااد الفحااااااول»(، 3/147«  إعااااااالم المااااااوقعين»انعاااااار:   [326ـ 

 ( وما بعدها.497ر « سصول مذهب اإلمام سحمد»(، و246ر 

 سيأتي ذلك في  تاا النكاح ـ إن شاء هللا تعالى ـ.  [327ـ 

 (.5/60«  تهذيب التهذيب»(، 7/249«  الثقات»  [328ـ 

 (.1/115«  العلل الكبير»  [329ـ 

 (.5/60«  تهذيب التهذيب»  [330ـ 

 (.3/394«  البدر المنير»
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 (.1/45«  العلل»  [331ـ 

 (.7ر 

 (.3/406«  البدر المنير»  [332ـ 

 (.1/197«  زاد المعاد»  [333ـ 

 (.1/25«  العلل»  [334ـ 

 (.9/85«  بتهذيب التهذي»  [335ـ 

 (.4/215«  القاموس»

 (.57ـ  56ر « اإليضاح والتبيان»  [336ـ 

 (.3/241«  شرح صحيح مسلم»  [337ـ 

(، وسررجااه اباان ماجااه 27/351( وسحمااد  96سررجااه سبااو داود    [338ـ 

(، والبيهقااااي 1/162( ولاااايف فيااااه االعتااااداء فااااي الطهااااور، والحااااا م  3864 

 (، وهو حدي  حسن.1/196 

 (.1/465«  المجموع»(، 1/170البن عبد البر  « الكافي»  [339ـ 

 هو سحمد بن عمرو بن سرح البصري.  [340ـ 

 (.1/195«  زاد المعاد»  [341ـ 

 (.1/404«  األوسط»

 (.192سررجه البتاري    [342ـ 

 (.1/52«  جامع الترمذي»

 (.108سررجه سبو داود    [343ـ 

 (.34تقدم رقم  

 (.1/592«  األوسط»  [344ـ 

 (.1/573«  سحكام القران»

 (.2/35«  االستذ ار»  [345ـ 

 تقدم تتريجه.

 (.1/386«  البدر المنير»  [346ـ 

 (.35انعر الحدي  رقم  

 (.390«  سنن ابن ماجه»  [347ـ 
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صااحيح سبااي »( وساانده حساان،  مااا فااي 137سررجااه سبااو داود    [348ـ 

 (.1/28لأللباني  « داود

( 1/26( بإسناد صحيح،  ما قال األلباني  124 سررجه سبو داود   [349ـ 

 (.115رقم  

 (.1/236«  فتح الباري»  [350ـ 

 «.التقريب»هو سبو عامر المدني، مجهول،  ما في   [351ـ 

 (.1/149«  الترغيب والترهيب»  [352ـ 

 (.1/279«  الفتاو »

 (.231ر « النونية»(، و137ر « حادي األرواح»  [353ـ 

و  [354ـ  خ: بفاتح الفااء وتشاديد الاراء يقاال: إناه مان ولاد إباراهيم علياه فسرُّ

السالم بعد إسحا  وإسماعيل، فكثر نساله ونماا عادده، فولاد العجام الاذين هام فاي 

 ([.3/142وسط البالد، وسراد سبو هريرة هنا الموالي  شرح النووي  

 (.250«  صحيح مسلم»  [355ـ 

 تقدم تتريجه قريباً.  [356ـ 

 (.1/236«  فتح الباري»

 (.2217سررجه البتاري    [357ـ 

 (.2550(، ومسلم  3436سررجه البتاري    [358ـ 

 (.247سررجه مسلم    [359ـ 

 (.1/168«  اإلنصاف»(، 1/103«  حاشية الدسوقي»انعر:   [360ـ 

 (.1/279«  الفتاو »  [361ـ 

 (.1/196«  زاد المعاد»

 (.1/428«  المجموع»  [362ـ 

 (.1/256«  رد المحتار»

(. قال ابان حجار فاي 116ر « الطهور»(، 1/55«  المصنف»  [363ـ 

« التلتااااي،»(:  إسااااناد حساااان(، وسااااكث عنااااه فااااي 1/236«  فااااتح الباااااري»

(ل بأنه من رواية عباد هللا 3/108«  الضعيفة»(، وقد تعقبه األلباني في 1/100 

  ضعيف(.«: التقريب»بن عمر العمري، وقد قال عنه الحافح في 

 (.3/137«  شرح صحيح مسلم»  [364ـ 
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 (.1/279«  الفتاو »  [365ـ 

هو سليم بن سسود المحاربي الكوفي، سبو الشاعثاء، مشاهور بكنيتاه   [366ـ 

 س ثر من اسمه.

(، والحادي  الماذ ور سررجاه 1/262«  شرح صحيح البتااري»  [367ـ 

 ( وغيرهماا مان حادي  عائشاة رضاي هللا1429(، وابن حباان  41/448سحمد  

 عنها، وهو حدي  صحيح، له شواهد.

 (.426هذه الرواية عند البتاري    [368ـ 

(، وإساااناده صاااحيح علاااى شااارط 3/371«  صاااحيح ابااان حباااان»  [369ـ 

 مسلم.

ا»  [370ـ   (.512ر « الُمغرمِّ

 (.6/2220«  الصحاح»

 (.5/1831«  الصحاح»(، وانعر: 668ر « متتار الصحاح»  [371ـ 

 (.221ر « لمنيرالمصباح ا»  [372ـ 

 (.3/147«  النهاية»

 (.6/74«  معالم السنن»  [373ـ 

 (.1305سررجه مسلم  

 (.1/386«  األوسط»  [374ـ 

 (.3/163«  شرح صحيح مسلم»  [375ـ 

( 23/203(، والطبراني  44/62(، وسحمد  32سررجه سبو داود    [376ـ 

ووثقه ابن حباان، وقاال وهو من رواية سبي سيوا األفريقي، وقد لينه سبو زرعة، 

 (.1/9«  صحيح سنن سبي داود»النووي:  إسناده جيد(، وصححه األلباني في 

( عان إباراهيم النتعاي، 43/318(، وسحماد  33سررجه سبو داود    [377ـ 

عن عائشة رضي هللا عنها، وإسناده ضعيفل ألن إبراهيم لام يسامع مان عائشاة، 

(، لكن قد يقويه حدي  حفصاة 1/34«  متتصر سبي داود» ما قال المنذري في 

الذي قبله، وقد جاء من رواية إباراهيم، عان األساود بان يزياد بان قايف النتعاي، 

(، وقاد صاححه األلبااني  ماا 43/317(، وسحماد  34عن عائشة عناد سباي داود  

(، والعاهر سن ذ ار الواساطة شااذ، والحادي  1/9«  صحيح سنن سبي داود»في 

ة رضاي هللا عنهاا، وعلياه فهاو منقطاع،  ماا صاوبه من رواية إبراهيم عن عائشا

 «.العلل»الدارقطني في 

 (.9/353«  تحفة األشراف»  [378ـ 
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 (.3/419«  البدر المنير»

 (.1/34«  نصب الراية»  [379ـ 

 (.3/418«  البدر المنير»

 (.1/382«  المجموع»  [380ـ 

 (.11/159«  تفسير الرازي»

 (.1/178«  الترقي شرح الزر شي على متتصر»  [381ـ 

 (.1/421«  شرح الوجيز»  [382ـ 

 (.1/190«  المغني»

 (.1/91«  صحيح ابن رزيمة»  [383ـ 

 (.308، 1/290   [384ـ 

 (.9/269«  اإلصابة»  [385ـ 

 (.1/167«  التحقيق»

 (.1/373«  تنقيح التحقيق»  [386ـ 

 1/219.) 

 (.3/44«  البدر المنير»  [387ـ 

 (.1/193«  زاد المعاد»

 (.1813سررجه مسلم    [388ـ 

 (.1218«  صحيح مسلم»

 (.2/45«  اإلصابة»(، 3/189«  سير سعالم النبالء»  [389ـ 

 (.2/174«  تحفة المحتاج»  [390ـ 

 (.2/271«  تحفة األشراف»

 (.4/317«  إرواء الغليل»  [391ـ 

 (.56رقم  « اإللمام»  [392ـ 

 (.2/269«  التلتي،»

 (.1297مسلم   سررجه  [393ـ 

 (.54، 1/53«  بداية المجتهد»  [394ـ 

 (.1/138«  اإلنصاف»(، 1/45«  األم»  [395ـ 
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 (.355ر « الطهور»  [396ـ 

(، 1/14«  المدونااة الكباار »(، 1/122«  حاشااية اباان عاباادين»  [397ـ 

 (.1/47«  المنتقى»

 (.1/14«  الهداية»  [398ـ 

 (.1/422«  األوسط»

( واللفاح الثااني لاه، 1/96(، والادارقطني  126و داود  سررجه سب  [399ـ 

 (.1/27«  صحيح سنن سبي داود»حسمنه األلباني في 

 (.11ألبي داود ر « مسائل اإلمام سحمد»  [400ـ 

 (.1/131«  اإلنصاف»(، 1/171«  المغني»  [401ـ 

 (.2/149«  المجموع»  [402ـ 

 (.323ر « ديوان الضعفاء»  [403ـ 

 (.7/119«  عديلالجرح والت»

 (.43تقدم تتريجه عند الحدي     [404ـ 

 (.1/43«  سير سعالم النبالء»  [405ـ 

(، ومسلم 3198«  صحيح البتاري»(، و6/293«  فتح الباري»  [406ـ 

 (.97، 1/96«  الحلية»(، وانعر: 1610 

 (.3/188«  اإلصابة»  [407ـ 

 (.1/225«  نتائ  األفكار»

 (.4/317«  الثقات»  [408ـ 

 (.4/76«  التاريخ الكبير»

 (.1/146«  المستدرة»  [409ـ 

إذا قيل في الراوي: فياه لاين، فمعنااه: سن المتصاف باذلك مجاروح   [410ـ 

 في حفعه جرحاً ال يترجه من دائرة االعتبار بحديثه، وال يتعد  إلى عدالته.

 (.1/86«  التلتي،»  [411ـ 

 (.158ـ  8/157«  الثقات»

 (.4/508«  ميزانال»  [412ـ 

 (.1/52«  علل الحدي »

 (.6/307«  الثقات»  [413ـ 
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 (.12/112«  اإلصابة»

 (.1/86«  التلتي،»  [414ـ 

 (.4/604«  الميزان»

 (.1/39«  جامع الترمذي»  [415ـ 

 (.7/354«  الثقات»  [416ـ 

 (.8/370«  تهذيب التهذيب»

 (.6/309«  الثقات»  [417ـ 

 (.3/174«  الكامل»

( وهاذه العباارة ليساث بجارح، لكنهاا 3/519«  الجرح والتعاديل»  [418ـ 

تقلل من قدر الموصاوف بهاا، والمعناى: لايف بحجاة، فيكتاب حديثاه ويصالح فاي 

 المتابعات.

 (.2/37«  الجرح والتعديل»  [419ـ 

 (.3/173«  الكامل»

 (.3/234«  البدر المنير»  [420ـ 

 (.1/113«  العلل»

 (.3/173«  الكامل»  [421ـ 

 (.1/223«  نتائ  األفكار»

رواياة ابناه عباد « مسائل اإلمام سحماد»( وفي 1/77«  الضعفاء»  [422ـ 

 ( قال سحمد: لم يثبث عندي هذا. سي: حدي  سبي سعيد.25هللا ر 

 (.2/6«  شرح األذ ار»  [423ـ 

 (.1/35«  إرشاد الفقيه»

 (.1/164«  الترغيب والترهيب»  [424ـ 

 (.1/86«  التلتي،»

 (.1/36«  إرشاد الفقيه»  [425ـ 

 (.1/34«  تفسير ابن  ثير»

 (.120ر « المنار»  [426ـ 

 (.1/161«  نيل األوطار»(، 1/145«  المغني»  [427ـ 

 (.1/368«  األوسط»  [428ـ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 334       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 (.2/49(، المحلى  149ر « الطهور»  [429ـ 

 (.3/43«  تفسير ابن  ثير»  [430ـ 

 (.2/39«  فتاو  ابن إبراهيم»

 (.10/100«  فتاو  ابن باز»  [431ـ 

 (.1/631«  تاريخ سبي زرعة»  [432ـ 

( والحااادي  فاااي الصاااحيحين بااادون هاااذه 862سررجاااه سباااو داود    [433ـ 

 «.الصالة»الجملة، وسيأتي الكالم عليه ـ إن شاء هللا ـ في  تاا 

 (.6، رواية سبي داود ر «مسائل اإلمام سحمد»  [434ـ 

 (.5/23«  التهذيب تهذيب»  [435ـ 

 (.132«  السنن»  [436ـ 

 (.250، 9/249«  االستيعاا»

 (.1/90«  التلتي،»  [437ـ 

سيش: بفتح الهمزة وسكون الياء و سر الشين، وسصلها: سيُّ شيء؟   [438ـ 

فحذفث الياء الثانية من  سي( تتفيفاً، والهمزة مان  شايء( بعاد نقال حر تهاا إلاى 

، السا ن قبلها، فجعال  لما ة واحادة  سيشاي(، ثام سعلاث إعاالل المنقاور،  قااضو

.  المصباح المنير   (.330فصارت سيشو

 (.132«  مسائل اإلمام سحمد»  [439ـ 

 (.178البن سبي حاتم ر « المراسيل»  [440ـ 

 (.2/74«  تهذيب األسماء واللغات»  [441ـ 

 (.1/32«  رالصة البدر المنير»

 (.7/246«  التاريخ الكبير»  [442ـ 

 (.3/420«  الميزان»

 (.8/417«  تهذيب التهذيب»  [443ـ 

 (.2/237«  المجروحين»

 (.7/179«  الجرح والتعديل»  [444ـ 

 (.1/53«  العلل»

 (.179«  المراسيل»  [445ـ 

 (.1/90«  التلتي،»
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(، 1/397«  المجموع»(، 1/45«  المنتقى»(، 1/23«  الهداية»  [446ـ 

 (.1/152«  اإلنصاف»

 (.3/276«  البدر المنير»  [447ـ 

 (.49(، والترمذي  112سررجه سبو داود    [448ـ 

 (.1/69سررجه النسائي    [449ـ 

 (.235(، ومسلم  192، 1/191سررجه البتاري    [450ـ 

« شاارح القاضااي علااى صااحيح مساالم»(، 1/24للشااافعي  « األم»  [451ـ 

 2/26.) 

 (.1/152«  اإلنصاف»  [452ـ 

 (.1/170«  مغنيال»  [453ـ 

 (.1/360«  المجموع»

 (.3/288«  البدر المنير»  [454ـ 

 (.1/234«  عون المعبود»

 (.108سررجه سبو داود    [455ـ 

 (.1/98«  سبل السالم»

 (.1/108«  سنن الدارقطني»  [456ـ 

 (.2/130«  الكامل»

 (.1/302«  تحفة األشراف»  [457ـ 

 (.1/407«  التنقيح»

 (.1/129«  تهذيب السنن متتصر»  [458ـ 

 (.1/128«  معالم السنن»  [459ـ 

 (، واللفح الثاني للبتاري.242(، ومسلم  165سررجه البتاري    [460ـ 

 (.1/140«  اإلنصاف»(، 1/191«  المغني»  [461ـ 

(، 1/191«  المغناااااااي»(، 1/122«  حاشاااااااية ابااااااان عابااااااادين»  [462ـ 

 (.1/312«  المحلى»(، 1/478«  المجموع»

 (.1/165البن عبد البر  « الكافي»(، 1/54«  بداية المجتهد»  [463 ـ

 (.21/135«  الفتاو »  [464ـ 
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(، والحااا م 4/170(، والاادارقطني  16/202سررجااه اباان حبااان    [465ـ 

( وهو حدي  صحيح له طر  وشواهد، وقد حسانه 7/356(، والبيهقي  2/198 

(، وصااححه 1/301«  لتلتااي،ا»، وسقااره الحااافح فااي «األربعااين»النااووي فااي 

(، وسيأتي شرحه ـ إن 2/713البن حزم  « اإلحكام»سحمد شا ر في تعليقه على 

 «.الطال »شاء هللا ـ في  تاا 

 (.21/135«  مجموع الفتاو »  [466ـ 

ورد ما يدل على سن الصحابة رضي هللا عنهم  انوا يكنونه باذلك.   [467ـ 

 (.28/549انعر: مسند اإلمام سحمد  

 (.3863(،  3684سررجه البتاري    [468 ـ

 (.7/74«  اإلصابة»(، 8/242«  االستيعاا»  [469ـ 

 (.4/250«  الميزان»  [470ـ 

 (.2/396«  رجال مسلم»

 (.3/325«  صحيح ابن حبان»  [471ـ 

 (.3/295«  تهذيب التهذيب»  [472ـ 

 (.1/241«  نتائ  األفكار»

 (.1/112«  التلتي،»  [473ـ 

 (.3/789   [474ـ 

 (.1/241«  نتائ  األفكار»

 (.1/83«  جامع الترمذي»  [475ـ 

 (.1/135«  اإلرواء»

 (.2/100«  المعجم الكبير»  [476ـ 

 (.32«  عمل اليوم والليلة»

 (.1/239«  مجمع الزوائد»  [477ـ 

 (.4/70«  تهذيب التهذيب»انعر: 

 (.1/89«  حاشية ابن باز على البلوغ»  [478ـ 

 (.5/464«  م األوسطالمعج»

 (.1152(، ومسلم  1896سررجه البتاري    [479ـ 

 (.1/103«  سبل السالم»  [480ـ 
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( 1/564( والحااا م  2/271«  األوسااط»سررجااه الطبرانااي فااي   [481ـ 

( 83، 82، 81 رقااام « عمااال الياااوم والليلاااة»مرفوعااااً، وسررجاااه النساااائي فاااي 

موقوفااً مان طرياق محماد بان مرفوعاً من طرياق يحياى بان  ثيار، عان شاعبة، و

جعفر، عن شعبة، عن سباي هاشام، ومان طرياق سافيان الثاوري عان سباي هاشام، 

وهو يحيى بن دينار الرمااني، فااتفق الثاوري وشاعبة ـ مان رواياة غنادر ـ علاى 

(، قاال النساائي عان 30 رقم « عمل اليوم والليلة»وقفه، وسررجه ابن السني في 

« نتاائ  األفكاار»ا موقوف(، قال الحافح في رواية الرفع:  وهذا رطأ، والصوا

، «لام ياروه عان شاعبة مرفوعااً إال يحياى بان  ثيار»(:  قال الطبراناي: 1/246 

قلث: وهو ثقة من رجال الصحيحين، و اذا مان فوقاه إلاى الصاحابي، وسماا شايخ 

النسائي ـ سي: يحيى بن محمد بن السكن ـ فهو ثقة ـ سيضاً ـ مان شايوخ البتااري، 

( ـ وإنماا ارتلاف فاي رفاع 81به، فالسند صحيح بال ريب ـ سي: رقام   ولم ينفرد

المتن ووقفه، فالنسائي جر  على طريقتاه فاي التارجيح بااأل ثر واألحفاح، وسماا 

، وهااو النااووي ـ تبعاااً الباان «األذ ااار»علااى طريقااة المصاانف ـ سي: مصاانف 

علاى تقادير الصالح وغيره فالرفع عندهم مقدم لما مع الرافاع مان زياادة العلام، و

العمل بالطريقة األرر  فهذا مماا ال مجاال للارسي فياه فلاه حكام الرفع(.اهاـ  االم 

 الحافح رحمه هللا.

وهو  الم مفيد حقق فيه المسألة، ورجاح فياه صاحة الحادي ، فاإن  اان مرفوعااً 

فذاة، وإن  ان موقوفاً ـ وهو األرجح ـ فله حكم الرفعل ألنه ذ ر متصور بعد 

رباار عان سمار غيباي، فاال يمكان للصاحابي سن يقولاه دون عبادة متصوصاة، وإ

 سصل من هدي النبي صلمى هللا عليه وسلمم، وهللا سعلم.

 (.1/274   [482ـ 

 (.176ر « المصباح المنير»

 (.1/106«  سبل السالم»  [483ـ 

 (.1/430«  األوسط»

 (.1/167«  التلتي،»  [484ـ 

 .(1/615البن الملقن  « شرح العمدة»  [485ـ 

 (.1/434«  األوسط»

 (.1/360«  المغني»  [486ـ 

 (.11/134«  التمهيد»انعر:   [487ـ 

 (.1/309«  فتح الباري»  [488ـ 

 (.3/238للبيهقي  « التالفيات»انعر:   [489ـ 
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 (.133ر « التدليف»

 (.1/166«  التلتي،»  [490ـ 

 (.8/125«  فتح الباري»انعر: 

 (.151«  سنن سبي داود»  [491ـ 

 (.176ـ  30/175«  مسند سحمد»

 (.11/145«  التمهيد»  [492ـ 

 (.3/167«  شرح صحيح مسلم»

 (.11/134«  التمهيد»  [493ـ 

 (.21/172«  مجموع الفتاو »  [494ـ 

(، 1/540«  المجماااااااااوع»(، 1/143«  حاشاااااااااية الدساااااااااوقي»  [495ـ 

 (.172ـ  1/171«  اإلنصاف»

(، 1/540«  لمجماااااااوعا»(، 1/147«  شااااااارح فاااااااتح القااااااادير»  [496ـ 

 (.1/361«  المغني»

 (.210، 21/209«  مجموع الفتاو »  [497ـ 

 (.3/382«  إعالم الموقعين»

 (.1/310«  فتح الباري»  [498ـ 

 (.1/195«  سنن الدارقطني»  [499ـ 

 (.1/180«  العلل الكبير»  [500ـ 

 (.54، 1/38«  علل الحدي »

 (.2/114«  المحلى»  [501ـ 

 (.1/169 « التلتي،»

 (.917«  تحقيق المسند»  [502ـ 

 (.1/140«  إرواء الغليل»

 (.5/286«  موسوعة سحكام الطهارة»انعر:   [503ـ 

 (.1/199«  زاد المعاد»  [504ـ 

تهاااااااذيب »(، 5/148«  اإلصاااااااابة»(، 5/140«  االساااااااتيعاا»  [505ـ 

 (.6/24(  4/376«  التهذيب

 (.176، 1/175«  العلل الكبير»انعر:   [506ـ 
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 (.1/166«  التلتي،»

 (.1/162«  جامع الترمذي»  [507ـ 

 (.4/147«  صحيح ابن حبان»

 (.1/118«  معالم السنن»  [508ـ 

 (.1/479«  المجموع»

 (.1/309«  فتح الباري»  [509ـ 

 (.1/183«  نصب الراية»

 (.3536، 3535برقم    [510ـ 

 (.84ـ  1/83«  سنن النسائي»  [511ـ 

 (.1/84«  اشية السندي على النسائيح»  [512ـ 

 (.1/177«  اإلنصاف»(، 1/487«  المجموع»  [513ـ 

 (.1/443«  األوسط»  [514ـ 

 (.1/487«  المجموع»

( وإسااناده صااحيح علااى شاارط 1/209«  مصاانف عبااد الاارزا »  [515ـ 

 الشيتين،  ما قال األلباني.

« ن عـابـدياااـنحـاشـياااـة اباااـ»(، 153ـ  11/150«  التـمـهاااـيد»  [516ـ 

 (.1/177«  اإلنصاف»(، 1/487«  الـمـجـمـوع»(، 1/271 

 (.2/29«  اإلصابة»(، 2/106«  االستيعاا»  [517ـ 

 (.1/79«  المحرر»(، وانعر: 1/165«  نصب الراية»  [518ـ 

 (.1/100«  التلتي،»  [519ـ 

 (.1/165«  نصب الراية»(، 3/292«  التاريخ الكبير»  [520ـ 

 (.3/196«  تهذيب التهذيب»(، 2/75«  المحلى»انعر:   [521ـ 

 (.1/116«  غريب الحدي »  [522ـ 

 (.1/116«  غريب الحدي »  [523ـ 

 (.11/53«  تهذيب اللغة»

 ترتيبه(. 1/467«  القاموس»  [524ـ 

 (.185ـ  21/184«  الفتاو »
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« المحلاااااااى»(، 1/185«  اإلنصااااااااف»(، 1/379«  المغناااااااي»  [525ـ 

 1/303.) 

 (.1/112«  تهذيب متتصر السنن»  [526ـ 

 (.1/195«  نيل األوطار»

 (.1/381«  المغني»  [527ـ 

 (.187ـ  21/186«  الفتاو »  [528ـ 

« المغناااي»(، 49ر « مساااائل اإلماااام سحماااد رواياااة سباااي داود»  [529ـ 

 1/383.) 

 (.2/65«  المحلى»  [530ـ 

 (.1/195«  نيل األوطار»

 (.1/524«  التنقيح»  [531ـ 

 (.1/278«  التحقيق»

 (.2/90«  المحلى»  [532ـ 

 (.1/79«  الدراية»(، 2/179«  اإلمام»  [533ـ 

 (.1/228«  تهذيب التهذيب»انعر: 

نصااب »(، و نااث قااد نقلااث  المااه ماان 179ـ  2/178«  اإلمااام»  [534ـ 

 (.1/179«  الراية

 (.3/622«  الجرح والتعديل»  [535ـ 

(، وعناه البيهقاي 1/180(، والحاا م  1/199طني  سررجه الادارق  [536ـ 

( من طريق بشر بن بكار: ثناا موساى بان ُعلسايم بان ربااح، 1/280«  السنن»في 

عن سبيه، عن عقبة بن عامر.. قاال الحاا م:  حادي  صاحيح علاى شارط مسالم(، 

(، وصاححه شايخ 2622رقام  « الصاحيحة»ووافقه الذهبي، وذ ره األلباني فاي 

(، لكان لفعاة  السانة( 21/178«  مجماوع الفتااو »ة  ماا فاي اإلسالم ابان تيميا

 (.2/111«  العلل»حكم عليها الدارقطني بأنها غير محفوظة،  ما في 

 (.11/128«  التمهيد»  [537ـ 

 (.1/203«  سنن الدارقطني»

بدايااااااااة »(، 2/247«  االسااااااااتذ ار»(، 11/150«  التمهيااااااااد»  [538ـ 

 (.1/65«  المجتهد

 (.1/79للباجي  « لمنتقىا»انعر:   [539ـ 
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 (.1/97«  بداية المجتهد»

 (.1/82«  شرح معاني اآلثار»  [540ـ 

 (.11/153«  التمهيد»  [541ـ 

 (.1/111«  سبل السالم»

شاارح معاااني »(، والطحاااوي فااي 1/205سررجااه عبااد الاارزا     [542ـ 

 (.1/276(، والبيهقي  1/50«  اآلثار

 (.1/280«  السنن الكبر »  [543ـ 

 (.1/485«  المجموع»

 (.21/177«  الفتاو »  [544ـ 

 (.217، 21/215«  الفتاو »

البكاارة: بفااتح الباااء وإسااكان الكاااف: رشاابة مسااتديرة فااي وسااطها   [545ـ 

، يستقى عليها، سو المحالة السريعة.   (.1/306«  القاموس»محز(

ذا  فكان مثل النضر بن عبادة(، وه«: سبل السالم»في س ثر نسخ   [546ـ 

 رطأ، والنصل: بالصاد المهملة، حديدة الرمح والسهم والسكين.

 (.10/183«  اإلصابة»(، 11/157«  االستيعاا»  [547ـ 

( وقوله:  صاالح( مان سدناى مراتاب 10/287«  تهذيب التهذيب»  [548ـ 

التعديل، ومثلها صدو  إن شاء هللا، سرجو سن ال بأس به، ومعنى:  لين الحادي ( 

حفعه جرحاً ال يترجاه عان دائارة االعتباار بحديثاه، وال يتعاد   سنه مجروح في

( ومعناى:  يكتاب حديثاه(: سي: سناه مان جملاة 220إلى عدالته ـ وتقدم ذلك ـ ر 

 الضعفاء، ولكن حديثه يكتب لالعتبار وليف ضعفه بالشديد.

 (.1/176«  العلل الكبير»  [549ـ 

 (.1/91«  صحيح سنن ابن ماجه»

تهااااااذيب »(، 1/25«  اإلصااااااابة»(، وانعاااااار: 3/6 « الثقااااااات»  [550ـ 

 (.1/163«  التهذيب

 (.11/163«  تهذيب التهذيب»  [551ـ 

 (.1/198«  سنن الدارقطني»

 (.1/171«  التلتي،»  [552ـ 

 (.2/248«  االستذ ار»

 (.8/344«  تهذيب اللغة»  [553ـ 
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 (.2/669«  مجمل اللغة»  [554ـ 

 (.2/85«  القاموس» (،176«  المصباح المنير»  [555ـ 

 (.1/144«  معالم السنن»  [556ـ 

 ( وصححه.1/130سررجه الدارقطني    [557ـ 

(، 726سررجه البتاري فاي مواضاع  ثيارة مان صاحيحه، منهاا    [558ـ 

 (.417رقم  « اإلمامة»(، وسيأتي في سحادي  763ومسلم  

 (.1/332«  فتح الباري»انعر:   [559ـ 

 (.1/378«  العلل»  [560ـ 

 (.1/186«  سنن النسائي»

 (.1/409«  فتح الباري»انعر:   [561ـ 

 (.1/164«  سنن الدارمي»

(، وإسااااناده 1/344(، والبيهقااااي  4/188سررجااااه اباااان حبااااان    [562ـ 

 صحيح.

 (، وإسناده صحيح.4/189سررجه ابن حبان    [563ـ 

 (.8/132«  موسوعة سحكام الطهارة»انعر:   [564ـ 

 (.2/72«  لباريفتح ا»  [565ـ 

 (.8/135«  الموسوعة»(، 3/303للبيهقي  « التالفيات»انعر:   [566ـ 

 (.5/1762«  الصحاح»(، 2/59«  المحكم»انعر:   [567ـ 

 (.1/158«  األوسط»  [568ـ 

« المغنااااااااي»(، 1/218«  المحلااااااااى»(، 1/132«  األوسااااااااط»  [569ـ 

 1/230.) 

 (.3/11«  االستذ ار»  [570ـ 

( 2/219(، وسحمااد  1/113(، والنسااائي  206ه سبااو داود  سررجاا  [571ـ 

 وإسناده صحيح. وفضخ الماء: دفقه، يريد المني.

 (.9/273«  اإلصابة»(، 10/262«  االستيعاا»انعر:   [572ـ 

 (.1/155«  المصنف»  [573ـ 

 (.1/97«  سنن النسائي»
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 (2/90(، وسحمااد  1/111(، والنسااائي  114سررجااه الترمااذي    [574ـ 

وقال الترمذي:  حدي  حسن صحيح(، وقد ضعفه بعضهم من سجل يزيد بن سباي 

( سن 4/423«  الميازان»زياد، وقد جاء ما يدل على توثيقه، فقد نقل الاذهبي فاي 

شااعبة قااال:  مااا سبااالي إذا  تبااث عاان يزيااد باان سبااي زياااد سن ال س تااب عاان سحااد(، 

 .(1/195«  جامع الترمذي»وانعر: تعليق سحمد شا ر على 

 (.3/386«  صحيح ابن حبان»انعر:   [575ـ 

« شااارح العمااادة البااان تيمياااة»(. وانعااار: 1/330«  اإلنصااااف»  [576ـ 

 1/104.) 

 (.2/598«  المعجم الوسيط»انعر:   [577ـ 

 (.21/207«  التمهيد»

 (.1/230«  المغني»  [578ـ 

« التلتااااي،»(، وضااااعفه الحااااافح فااااي 211سررجااااه سبااااو داود    [579ـ 

 1/129). 

 (.269«  صحيح البتاري»  [580ـ 

فاتح »(، وانعار: 1/632«  عمدة األحكام ماع شارح ابان الملقان»  [581ـ 

 (.1/380«  الباري

 (.303«  صحيح مسلم»  [582ـ 

 (.1/330«  اإلنصاف»(، 1/112«  حاشية الدسوقي»  [583ـ 

 (.1/330«  اإلنصاف»(، 248ـ  1/247«  الفروع»  [584ـ 

 (.106ألبي داود ر « اإلمام سحمدمسائل »  [585ـ 

(، 1/72«  شاااارح فااااتح القاااادير»(، 1/79«  مغنااااي المحتاااااج»  [586ـ 

 (.248ـ  1/247«  الفروع»

 (.1/102«  شرح العمدة»  [587ـ 

 (.1/147«  معالم السنن»

« جااامع التحصاايل»(، 1/54«  العلاال»(، 149ر « المراساايل»  [588ـ 

 (.236ر 

 (.1/273«  مسند سبي عوانة»  [589ـ 

 (.1/126«  التلتي،»

 (.1/102«  شرح العمدة»  [590ـ 
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 (.21/208«  التمهيد»

(، 1/112«  حاشاااية الدساااوقي»(، 1/72«  شااارح فاااتح القااادير»  [591ـ 

 (.1/330«  اإلنصاف»(، 1/79«  مغني المحتاج»

 (.1/198«  جامع الترمذي»  [592ـ 

( 25/345سحمااد  (، و115(، والترمااذي  210سررجااه سبااو داود    [593ـ 

، قاال الترماذي: « يكفيك سن تأراذ  فااً مان مااء فتمساح بهاا مان ثوباك..»ولفعه: 

 هااذا حاادي  حساان صااحيح(، وهااو ماان روايااة محمااد باان إسااحا ، وقااد صاارح 

 بالتحدي  في رواية سحمد، فانتفث شبهة التدليف.

 (.4/277«  إعالم الموقعين»  [594ـ 

 (.3/14«  االستذ ار»

 (.1/104«  مدةشرح الع»  [595ـ 

 (.1/48«  علل الحدي »  [596ـ 

 (.12/233«  تحفة األشراف»(، 1/245«  المحلى»  [597ـ 

 (.2/156«  تهذيب التهذيب»(، 28ر « المراسيل»  [598ـ 

 (.1/46«  سنن سبي داود»  [599ـ 

 (.1/46«  سنن سبي داود»

 (.1/164«  العلل الكبير»  [600ـ 

 (.3/52«  االستذ ار»  [601ـ 

 (.3480«  جامع الترمذي»

 (.1/138«  جامع الترمذي»  [602ـ 

 (.1/245«  المحلى»

 (.2/173«  التالفيات»  [603ـ 

 (.1/228«  العلل»

« تهاااااذيب التهاااااذيب»(، 199، 3/106«  المعرفاااااة والتااااااريخ»  [604ـ 

 7/200.) 

 (.4/289«  الكامل»  [605ـ 

 (.3/65«  الميزان»

 (.1/135«  جامع الترمذي»  [606ـ 
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 (.1/257«  المغني»(، 30ـ  1/29«  بدائع الصنائع»  [607ـ 

 (.1/257«  المغني»  [608ـ 

 (.1/102«  بداية المجتهد»انعر: 

 (.512(، ومسلم  382سررجه البتاري    [609ـ 

 (.586سررجه مسلم    [610ـ 

 (.9/157«  فتح الباري»انعر:   [611ـ 

 اإلسناد.( وهو صحيح 506«  المصنف»  [612ـ 

 (.8/396«  تفسير ابن جرير»  [613ـ 

 (.2/276«  تفسير ابن  ثير»

 (.8/396«  تفسير ابن جرير»  [614ـ 

 (.1/492«  فتح الباري»  [615ـ 

 (.1/142انعر تعليق سحمد شا ر على الترمذي    [616ـ 

 (.1/141«  التلتي،»  [617ـ 

 (.20/368«  الفتاو »

الساامان الزيااات الماادني، ثقااة، ثبااث، ماان هااو ذ ااوان سبااو صااالح   [618ـ 

 الثالثة.

 (.5/90«  اللسان»  [619ـ 

 (.361(، ومسلم  137سررجه البتاري    [620ـ 

 (.1/111«  الفرو »  [621ـ 

 (.12ر « مسائل اإلمام سحمد ألبي داود»  [622ـ 

 ( وإسناده قوي.3/404سررجه ابن حبان    [623ـ 

 (.5/240«  اإلصابة»  [624ـ 

 (.1/75«  شرح معاني اآلثار»  [625ـ 

 (.1/132«  جامع اإلمام الترمذي»

 (.1/239«  المحلى»  [626ـ 

 (.1/137«  الجوهر النقي»
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سانن »(، 2/282«  التالفياات»(، 1/48«  علل الحدي »انعر:   [627ـ 

 (.1/134«  التلتي،»(، 1/494«  التحقيق»(، 1/149«  الدارقطني

 (.2/282«  التالفيات»  [628ـ 

 (.1/150«  سنن الدارقطني»

 (.3/997«  الميزان»  [629ـ 

 (.486( رقم  144ر « تاريخ عثمان بن سعيد»  [630ـ 

 (.1/465«  التحقيق»  [631ـ 

 (.8/356«  تهذيب التهذيب»

 (.5/313«  الثقات»  [632ـ 

وتعلياق محققاه « التالفياات»(، وانعار: 1396«  تاريخ الثقاات»  [633ـ 

 2/285.) 

 (.2/42«  المجموع»  [634 ـ

 (.1/86«  المحرر»

(، 1/121«  حاشاااية الدساااوقي»(، 1/56«  شااارح فاااتح القااادير»  [635ـ 

 (.241ـ  1/240«  المغني»

 (.3/321«  سسد الغابة»  [636ـ 

 (.3/37«  الثقات»

 (.12/158«  اإلصابة»(، 12/226«  االستيعاا»  [637ـ 

 (.1/236«  المحلى»(، 443ر « هدي الساري»انعر:   [638ـ 

« المغناي»(، 1/121«  حاشاية الدساوقي»(، 2/38«  المجموع»  [639ـ 

 1/240.) 

( حياا  قااال اباان العربااي: 1/114«  عارضااة األحااوذي»انعاار:   [640ـ 

 هذا الباا ععايم القادر فاي الادين ارتلاف فياه الصاحابة والتاابعون والفقهااء إلاى 

 (.اآلن.. وقد جرت فيه مناظرة بين العلماء..

 (.3/405«  صحيح ابن حبان»  [641ـ 

 (.8/402«  المعجم الكبير»

 (.1/117«  عارضة األحوذي»  [642ـ 

 (.43ر « االعتبار»
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 (.2/288«  التالفيات»  [643ـ 

 (.1/239«  المحلى»

 (.1/235«  نيل األوطار»  [644ـ 

 (.1/126«  سبل السالم»  [645ـ 

 (.1/134«  التلتي،»

( واللفاااح لاااه، 3/401(، وابااان حباااان  14/130د  سررجاااه سحمااا  [646ـ 

 وسررجه غيرهما، وفي إسناده ضعف، ولكنه بطرقه يصل درجة الحسن.

(، ونقاااال عاااان 1/130(، والبيهقااااي  481سررجااااه اباااان ماجااااه    [647ـ 

الترمااذي سنااه سااأل سبااا زرعااة عاان هااذا الحاادي  فاستحساانه، قااال:  ورسيتااه يعااده 

 محفوظاً(.

(، 1/147(، والااااادارقطني  648ـ  11/647سررجاااااه سحماااااد    [648ـ 

« العلااال»( وإساااناده حسااان، وصاااححه البتااااري  ماااا فاااي 1/132والبيهقاااي  

( وصححه سحماد 88«  االعتبار»( للترمذي،  ما صححه الحازمي في 1/161 

 (.12/31«  المسند»شا ر في تعليقه على 

 ( وسنده جيد.5/194سررجه سحمد    [649ـ 

 (.1/22«  صحيح ابن رزيمة»

، 21/222(  20/524«  الفتاااااااااااو »(، 1/205«  األوساااااااااط»  [650 ـ

241.) 

 (.3/34«  االستذ ار»انعر:   [651ـ 

هو عبد هللا بن عبيد هللا بن سبي ُمليكة ـ بالتصغير ـ ثقة، فقياه، مان   [652ـ 

 الثالثة.

 (.1/144«  مصباح الزجاجة»  [653ـ 

 (.1/142 « سنن البيهقي»(، وانعر: 1/292«  الكامل»  [654ـ 

 (.57( رقم  1/13«  علل الحدي »  [655ـ 

 (.1/143«  سنن البيهقي»

(، 1/124«   شاااااف القناااااع»(، 1/39«  شاااارح فااااتح القاااادير»  [656ـ 

 (.2/197«  اإلنصاف»

القائل هو معدان بن سبي طلحة، الاراوي عان سباي الادرداء رضاي   [657ـ 

 هللا عنه.
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( ولفعه:  قااء فاأفطر(، 45/492(، وسحمد  87سررجه الترمذي    [658ـ 

(:  اساتقاء رساول هللا صالمى هللا علياه وسالمم فاأفطر، فاأتي 45/525وفي لفح له  

بماااء فتوضااأ(، قااال الترمااذي:  هااذا سصااح شاايء فااي هااذا الباااا(، وقياال ألحمااد: 

 (.1/247حدي  ثوبان ثبث عندة؟ قال:  نعم(، نقله في المغني  

 (.1/288«  تحفة األحوذي»  [659ـ 

« اإلنصااف»(، 2/8«  المجموع»(، 1/117«  حاشية الدسوقي»  [660ـ 

 1/197.) 

 (.228، 21/222«  الفتاو »  [661ـ 

 (.1/224«  نيل األوطار»

 (.22ر « المتتارات الجلية»  [662ـ 

(، 36(، وابان رزيماة  23/51(، وسحماد  198سررجه سباو داود    [663ـ 

ثني صدقة بن يسار، عن عقيل، ( من طريق ابن إسحا ، حد3/375وابن حبان  

عاان جااابر، بااه. وهااذا سااند ضااعيفل ألن عقياال ـ وهااو اباان جااابر ـ فااي عااداد 

المجهاولين، ماا رو  عنااه غيار صاادقة بان يساار. وقااد علقاه البتاااري فاي  تاااا 

 ( فتح الباري[ متتصراً بصيغة التمري .1/280«   الوضوء»

 (.228، 21/222«  الفتاو »  [664ـ 

 (.20/526«  الفتاو »

 (.2/42«  اإلصابة»(، 2/117«  االستيعاا»  [665ـ 

 (.1/21«  صحيح ابن رزيمة»  [666ـ 

 (.1/136«  تهذيب متتصر السنن»

 المصدر السابق.  [667ـ 

 (.3/288«  شرح صحيح مسلم»

(، 1/65للبااااااااجي  « المنتقاااااااى»(، 1/32«  بااااااادائع الصااااااانائع»  [668ـ 

 (.2/57«  المجموع»

(، والنسااائي 80( واللفااح لااه، والترمااذي  192ود  سررجااه سبااو دا  [669ـ 

( مان طار  عان جاابر رضاي 22/164(، وسحماد  489(، وابن ماجه  1/106 

( عان جاابر 5457هللا عنه، وهاو حادي  صاحيح، ويشاهد لاه ماا رواه البتااري  

 «.ال»رضي هللا عنه سنه سئل عن الوضوء مما مسته النار، فقال: 

(، 494(، واباان ماجااه  81، والترمااذي  (184سررجااه سبااو داود    [670ـ 

 وهو حدي  صحيح، صححه سحمد وإسحا  وجماعة.
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 (.1/66«  علل الحدي »  [671ـ 

 (.128انعر حدي   

 (.21/263«  الفتاو »  [672ـ 

اعة مان اللحام سو   [673ـ  قال في اللسان: الهبار: قطاع اللحام، والهبارة: بسض 

 نحضة ال ععم فيها.

 (.17ر « المتتارات الجلية»(، 1/217«  اإلنصاف»  [674ـ 

 (.1/261«  شرح الزر شي»  [675ـ 

 (.2/76«  فتاو  ابن إبراهيم»

( وغيااره، بإسااناد حساان، وفيااه محمااد باان 29/458سررجااه سحمااد    [676ـ 

إسااحا ، صاادو  حساان الحاادي ، وقااد صاارح بالتحاادي  فااي روايااة سراار  عنااد 

 سحمد.

 (.10/291(  414، 9/294«  تحفة األشراف»  [677ـ 

 (.1/402«  العلل الكبير»  [678ـ 

 (.1/351«  علل الحدي »

 (.1/303«  السنن الكبر »  [679ـ 

 (.1/301«  المهذا في ارتصار السنن الكبير»  [680ـ 

 (.1/145«  التلتي،»  [681ـ 

 (.1/181«  األوسط»(، 1/402«  العلل الكبير»  [682ـ 

 (.1/302«  السنن الكبر »  [683ـ 

 (.1/145«  ي،التلت»

 (.3/306«  تهذيب متتصر السنن»  [684ـ 

 (.1/301للذهبي  « المهذا»

 (.5/185«  المجموع»  [685ـ 

 (.1/145«  التلتي،»

 (.3/306«  تهذيب متتصر السنن»(، 1/278«  المغني»  [686ـ 

(، 1/85«  روضاااة الطاااالبين»(، 138ـ  2/137«  االساااتذ ار»  [687ـ 

 (.1/278«  المغني»

 (.1/110«  النكث على المحرر»  [688ـ 
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« تاااااريخ بغااااداد»(، والتطيااااب فااااي 2/72سررجااااه الاااادارقطني    [689ـ 

« تهاذيب التهااذيب»( ومحماد بان عباد هللا المترماي ترجمااه الحاافح فاي 5/424 

( وهو ثقة، سئل عنه سبو حااتم فقاال:  ثقاة ثقاة(، وقاال الادارقطني:  ثقاة 9/242 

 جليل متقن(.

 (.1/149«  التلتي،»  [690ـ 

 (.1/280«  نيل األوطار»  [691ـ 

 (.4/305«  معالم السنن»

 المصدر السابق.  [692ـ 

 (.1/353«  سبل السالم»  [693ـ 

 (.1/48«  البدر التمام»  [694ـ 

 (.1/131«  سبل السالم»

 (.6/26«  اإلصابة»  [695ـ 

 (.1/199«  الموطأ»

صلمى هللا عليه وسالمم، ورواياة المرسل: ما رواه التابعي عن النبي   [696ـ 

مالك هنا مرسلةل ألن راوي الكتاا هو عباد هللا بان سباي بكار، وهاو تاابعي،  ماا 

 تقدم في ترجمته.

الموصااول: مااا اتصاال إسااناده مرفوعاااً  ااان، سو موقوفاااً علااى ماان   [697ـ 

 ان، والمراد بذلك ما سمعه  ل راوو مان شايته فاي سايا  اإلساناد مان سولاه إلاى 

 منتهاه.

 (.4/166«  تهذيب التهذيب»  [698ـ 

 (.1/421«  المجروحين»انعر: 

 (.4/90«  السنن الكبر »  [699ـ 

 (.4/166«  تهذيب التهذيب»  [700ـ 

 (.1/222«  العلل»

 (.2/201«  الميزان»  [701ـ 

 (.8/59«  سنن النسائي»

 (.1/113«  تاريخ يحيى بن معين»  [702ـ 

 (.17/338«  التمهيد»  [703ـ 
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 (.17/339«  التمهيد»

 (.1/101«  المناسك»،  تاا «شرح العمدة»  [704ـ 

 (.1/397«  المستدرة»  [705ـ 

 (.90ـ  4/89«  السنن الكبر »

 (.7/99«  اإلصابة»(، 8/299«  االستيعاا»  [706ـ 

 «.الوضوء»تقدم تتريجه في سول باا   [707ـ 

 (.1/342سررجه عبد الرزا   

 (.5/1774«  الصحاح»  [708ـ 

 (.187ر « األفعال»

 (.1/81«  المحلى»(، وانعر: 1/202«  المغني»  [709ـ 

« الصاااااغير»(، و12/313«  الكبيااااار»سررجااااه الطبراناااااي فاااااي   [710ـ 

(، ماان طريااق سااعيد باان محمااد باان ثااواا، نااا سبااو 1/88(، والبيهقااي  2/139 

« ي،التلتا»عاصم، سنبأنا ابن جري ، عن ساليمان بان موساى، قاال الحاافح فاي 

(:  وإسناده ال بأس به، ذ ر األثرم سن سحمد احت  به(، وقد سعل الحدي  1/140 

 بما ال يوهنه.

(، والحاااااا م 1/88(، والبيهقاااااي  1/124سررجاااااه الااااادارقطني    [711ـ 

( وقال:  صاحيح علاى شارط الشايتين(، وصاححه الادارقطني، وجاوده 2/477 

ارقطني له،  ما نقله ابن ( ونقل تصحيح الد1/199«  نصب الراية»الزيلعي في 

 (.1/88«  الدراية»حجر في 

(، ومااان طريقاااه البيهقاااي 1/42«  الموطاااأ»سررجاااه مالاااك فاااي   [712ـ 

( وإساناده صاحيح، ولاه 211«  المصااحف»(، وابن سبي داود في 131، 1/88 

، وعباااد الااارزا  فاااي «المصااااحف»طااار   ثيااارة ذ رهاااا ابااان سباااي داود فاااي 

 (.1/189يبة  (، وابن سبي ش1/114«  المصنف»

 (.288، 270، 21/266«  الفتاو »  [713ـ 

 (.1/202«  المغني»

 (.2/72«  المجموع»  [714ـ 

 (.1/225«  إعالم الموقعين»

 (.1/244«  نيل األوطار»  [715ـ 

 (.5/300«  سحكام القران»
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 (.165ر « التبيان»  [716ـ 

 (.1/199«  الموطأ»

 (.168ر « التبيان»  [717ـ 

 (.836ر « سعدي تفسير ابن»

« المجموع»(، وانعر: 124ر « التبيان في آداا حملة القرآن»  [718ـ 

 2/67.) 

 (.17ر « هدي الساري»  [719ـ 

 المصدر السابق.

 (.24ر « علوم الحدي »  [720ـ 

 (.17ر « هدي الساري»  [721ـ 

بناااًء علااى القااول بااأن الحااروف يقااوم بعضااها مقااام بعاا ، وهااي   [722ـ 

 «.حروف الجر»ية، محلها  تب النحو، باا مسألة رالف

 (.67تقدم تتريجه في ارر الكالم على حدي     [723ـ 

 (.1/286«  فتح الباري»انعر:   [724ـ 

 (.2/45«  شرح البتاري»

 (.4/308«  شرح صحيح مسلم»  [725ـ 

( 350(، واباان ماجااه  1/36(، والنسااائي  17سررجااه سبااو داود    [726ـ 

« نتااائ  األفكااار»ه طاار  وشااواهد، ذ رهااا الحااافح فااي وهااو حاادي  صااحيح، لاا

 1/205.) 

 (.370سررجه مسلم    [727ـ 

 (.369(، ومسلم  337سررجه البتاري    [728ـ 

 (.183ر « الرفع والتكميل»نقله في   [729ـ 

 (.1/478«  تنقيح التحقيق»  [730ـ 

 (.1/43«  نصب الراية»

 (.21/222«  مجموع الفتاو »  [731ـ 

 فتح(. 7/103سررجه البتاري    [732ـ 

 (.6/232«  منهاج السنة»  [733ـ 
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« اإلصااااابة»(، 10/134«  االسااااتيعاا»انعاااار فااااي ترجمتااااه:   [734ـ 

 9/231.) 

 (.1/47«  العلل»  [735ـ 

 (.1/434«  تنقيح التحقيق»

 (.11/106«  تهذيب التهذيب»  [736ـ 

 (.1517«  الثقات»

 (.9/213«  الجرح والتعديل»  [737ـ 

معناهااا: سنااه يااأتي ماارة باألحادياا  المعروفااة، وماارة باألحادياا    [738ـ 

 المنكرة، فأحاديثه تحتاج إلى سبر وعرض على سحادي  الثقات المعروفين.

 (.124«  المراسيل»(، 1/47«  العلل»  [739ـ 

 (.5/270«  الجرح والتعديل»

 (.1/52«  رالصة البدر المنير»  [740ـ 

 (.1/127«  التلتي،»

 (.100ر « تمام المنة»(، 1/148«  إرواء الغليل»  [741ـ 

 (.2/20«  المجموع»  [742ـ 

 (.1/52«  سنن سبي داود»  [743ـ 

 (.5/265«  الثقات»  [744ـ 

 (.1/298«  توضيح األحكام»  [745ـ 

 ( من حدي  سبي هريرة رضي هللا عنه.265سررجه مسلم    [746ـ 

ف: اداا التتلاي والقعاود عناد الحاجاة، قالاه بكسر التاء وماد األلا  [747ـ 

 (.1/16«  معالم السنن»التطابي في 

(، وساايأتي شاارحه ـ إن شاااء هللا تعااالى ـ فااي 262سررجااه مساالم    [748ـ 

 موضعه.

هكذا قال:  من ور ( وقاد غل اط جمياع سهال الحادي  الزهاري فاي   [749ـ 

ب،  ماا فاي حادي  ابان هذا اللفح، وقالوا: إن المعاروف سن المطاروح رااتم الاذه

 (.1/77«  المنهل العذا المورود»عمر. 

 (.1/118«  التلتي،»  [750ـ 

 (.1/151«  التالصة»
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 (.1/95«  الجوهر النقي»انعر:   [751ـ 

 (.1/26«  متتصر سنن سبي داود»

 (.1/77«  المنهل العذا المورود»  [752ـ 

 (.1/95«  الجوهر النقي»انعر: 

 (.6/360«  تهذيب التهذيب»(، 6/332«  نبالءسير سعالم ال»  [753ـ 

 (.6/331«  سير سعالم النبالء»  [754ـ 

 (.6/359«  تهذيب التهذيب»

 (.2092(، ومسلم  5878سررجه البتاري    [755ـ 

(، وسررجااه مساالم ماان حاادي  اباان عماار 5879سررجااه البتاااري    [756ـ 

 (.54(  2091رضي هللا عنهما  

روايااة إسااحا  باان إبااراهيم النيسااابوري « حماادمسااائل اإلمااام س»  [757ـ 

 (.5ر 

 (.1/8«  النكث على المحرر»  [758ـ 

 (.172ر « سحكام التواتم»

 (.2/473«  الز اة»، في  تاا «الفروع»  [759ـ 

 (.1/8«  النكث على المحرر»

 (.1/244«  فتح الباري»  [760ـ 

 (.692رقم  « األدا المفرد»  [761ـ 

 (.17ر « إصالح غلط المحدثين»(، 1/16«  نمعالم السن»  [762ـ 

 (.1/311«  غريب الحدي »  [763ـ 

 (.1/554«  المفهم»

(، 32/38(، وسحماااد  296(، وابااان ماجاااه  6سررجاااه سباااو داود    [764ـ 

« تماام المنااة»وهاو حادي  صاحيح علاى شارط البتاااري،  ماا ذ ار األلبااني فاي 

 (.57ر 

 (.1/434«  شرح العمدة»  [765ـ 

 (.1/244«  باريفتح ال»

 (.1/7«  المصنف»  [766ـ 

 (.57ر « تمام المنة»
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(، وقااال الترمااذي: 297(، واباان ماجااه  606سررجااه الترمااذي    [767ـ 

 هااذا حاادي  غريااب ال نعرفااه إال ماان هااذا الوجااه، وإسااناده لاايف بااذاة القااوي(، 

( 1/88«  اإلرواء»(، واأللبااااني فاااي 326«  التالصااة»وضااعفه الناااووي فاااي 

 حمد شا ر في تعليقه على الترمذي.وحسنه س

 (.1/33«  المتص ،»  [768ـ 

 (.1/251«  فتح الباري»

 (.270«  صحيح مسلم»  [769ـ 

 (.1/252«  فتح الباري»انعر: 

 (.140ر « مفاتيح العلوم»  [770ـ 

 (.1/252«  فتح الباري»

 (.1/251«  فتح الباري»  [771ـ 

 (.1/251«  فتح الباري»  [772ـ 

 السابق. المصدر

 (.10/219«  اإلصابة»  [773ـ 

 (.1/115«  التلتي،»(، 2/41«  بيان الوهم واإليهام»  [774ـ 

 (.1/204«  مجمع الزوائد»  [775ـ 

 (.8/15«  سير سعالم النبالء»  [776ـ 

 (.1/116«  التلتي،»

(، وحسانه المناذري فاي 3/179«  الكبيار»سررجه الطبراناي فاي   [777ـ 

(، واأللبااااني فاااي 1/204«  المجماااع»(، والهيثماااي فاااي 1/134«  الترغياااب»

 (.1/135«  صحيح الترغيب»

 (.3/164«  شرح صحيح مسلم»  [778ـ 

 (.7/232«  تهذيب التهذيب»انعر:   [779ـ 

 (.11/296«  العلل»  [780ـ 

« نياااال األوطااااار»(، 144ـ  2/143«  بيااااان الااااوهم واإليهااااام»  [781ـ 

 1/92.) 

 (.2/348«  اإلمام»  [782ـ 

 (.5/258«  بيان الوهم واإليهام»
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 (.5/259المصدر السابق    [783ـ 

 (.43ر « اإللمام»

 (.1/54«  إرشاد الفقيه»  [784ـ 

 3/325.) 

 (.1/92«  نيل األوطار»  [785ـ 

 (.1/8«  النكث على المحرر»

 (.90البن حمدان ر « صفة الفتو »انعر:   [786ـ 

 (.1/95«  المحلى»  [787ـ 

 (.1/103«  نصافاإل»

 (.1/258«  شرح العمدة»  [788ـ 

 1/121.) 

 (.2/110«  المجموع»  [789ـ 

 (.1337(، ومسلم  7288سررجه البتاري    [790ـ 

 (.123(،  2028سررجه مسلم    [791ـ 

(، وقاااال:  هاااذا 1889(، والترماااذي  3728سررجاااه سباااو داود    [792ـ 

 حدي  حسن صحيح(.

 (.147ـ  39/139«  المسند»  [793ـ 

 (.4/75«  الطبقات»

 (.6/212«  المعجم الكبير»  [794ـ 

 (.3/598«  المستدرة»

« اإلصااااااابة»(، 1/505«  السااااااير»(، 4/221«  االسااااااتيعاا»  [795ـ 

 4/223.) 

 (.359ر « الجنى الداني»  [796ـ 

 (.3/155«  شرح النووي على صحيح مسلم»  [797ـ 

 (.6/2502«  الصحاح»  [798ـ 

 (.3/242ألبي عبيد  « غريب الحدي »  [799ـ 

 (.278(، ومسلم  162سررجه البتاري    [800ـ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 357       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 (.14/432(، وسحمد  337(، وابن ماجه  35سررجه سبو داود    [801ـ 

 (.1/257«  فتح الباري»  [802ـ 

 (.2/55«  المجموع»

 (.1/113   [803ـ 

 (.3/159«  شرح صحيح مسلم»  [804ـ 

 (.1/95«  المحلى»

 (.1/112«  اإلنصاف»  [805ـ 

 (.450سررجه مسلم    [806ـ 

 (.3/56«  اإلصابة»  [807ـ 

 (.222ر   [808ـ 

(، 1/111«  تصاحيح الفاروع»(، 1/341«  حاشية ابن عابدين»  [809ـ 

 (.1/101«  اإلنصاف»

(، 4/280(  2/202«  إعالم الماوقعين»(، 8ر « االرتيارات»  [810ـ 

« المحلاى»(، 1/27«  عارضاة األحاوذي»(، 1/22«  تهذيب متتصار السانن»

(، 1/58«  تحفااااة األحااااوذي»(، 1/98«  نياااال األوطااااار»(، 190ـ  1/189 

 (.2/35«  فتاو  ابن إبراهيم»

(، 1/92«  المجمااااااااااوع»(، 1/108«  حاشااااااااااية الدسااااااااااوقي»  [811ـ 

 (.1/100«  اإلنصاف»

 (.1/137«  سبل السالم»  [812ـ 

 (.62(،  266سلم  (، وم148سررجه البتاري    [813ـ 

( وسحماد 325( وابن ماجه  9(، والترمذي  13سررجه سبو داود    [814ـ 

( ماان طريااق اباان إسااحا ، حاادثني سبااان باان صااالح، عاان مجاهااد، عاان 23/157 

جابر رضي هللا عنه، وهذا إساناد حسان مان سجال ابان إساحا ، حسانه الترماذي، 

ن الملقاان فااي (، ونقاال اباا3/157«  شاارحه علااى صااحيح مساالم»والنااووي فااي 

( سن البتااااري صاااححه، وقاااال الترماااذي فاااي 1/44«  رالصاااة البااادر المنيااار»

(:  سألث محمداً عن هاذا الحادي ، فقاال: رواه غيار واحاد 87ـ  1/86«  العلل»

عن محمد بان إساحا ( قاال ابان القايم:  إن  اان ماراد البتااري صاحته عان ابان 

حته في نفسه فهي واقعة إسحا  لم يدل  على صحته في نفسه، وإن  ان مراده ص

 (.2/385«  زاد المعاد»عين حكمها حكم حدي  ابن عمر(. 

 (.2/386«  زاد المعاد»  [815ـ 
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 (.1/96«  نيل األوطار»  [816ـ 

 بضم الحاء نسبة إلى ُحبران بضم فسكون، بطن من حمير.  [817ـ 

 (.1/113«  التلتي،»انعر:   [818ـ 

 (.1/555«  الميزان»

 (.6/211«  اتالثق»  [819ـ 

(، ومعناى:  شايخ(: سي لايف 200ـ  3/199«  الجرح والتعاديل»  [820ـ 

 بحجة، فيكتب حديثه ويصلح في المتابعات، وتقدم ذلك.

 (.5/568«  الثقات»  [821ـ 

 (.1/257«  فتح الباري»

 (.1/43«  رالصة البدر المنير»  [822ـ 

( مان طرياق 1/96(، ومن طريقاه البيهقاي  14سررجه سبو داود    [823ـ 

األعمش، عن رجل، عن ابن عمر مرفوعاً، وهذا إسناد ضعيف لجهالاة الرجال، 

وارتلااف علااى األعمااش فاارواه عبااد السااالم باان حاارا، عاان األعمااش، عاان سنااف 

( قااال سبااو داود: وهااو ضااعيف، 14( والترمااذي  14بنحااوه.. سررجااه سبااو داود  

(. وقاد 1/95«  رماذيعلال الت»وقال البتاري عنهما:   الهماا مرسال(، انعار: 

 (.3/60«  الصحيحة»سورد األلباني هذا الحدي  في 

(، واباااان ماجااااه 2794(، والترمااااذي  4017سررجااااه سبااااو داود    [824ـ 

 (، وقال الترمذي:  هذا حدي  حسن(.33/235(، وسحمد  1920 

 (.485ر « تاريخ الثقات»  [825ـ 

 (.7/638«  الثقات»

 (.1/12«  جامع الترمذي»  [826ـ 

 (.1/262«  المستدرة»  [827ـ 

 (.1/43«  العلل»

 (.2/75«  المجموع»(، 28ر « األذ ار»  [828ـ 

 (.1/214«  نتائ  األفكار»  [829ـ 

 (.1/91«  إرواء الغليل»

 (.1/74«  إغاثة اللهفان»  [830ـ 

 (.1/379«  شرح السنة»
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 (.1/32«  معالم السنن»  [831ـ 

 (.2/76«  المجموع»  [832ـ 

( وإساااناده ضاااعيفل ألناااه مااان رواياااة 301سررجاااه ابااان ماجاااه    [833ـ 

إسماعيل بن موسى البصري ثم المكي. قال فيه سباو زرعاة:  بصاري ضاعيف(، 

وقال سحمد:  منكر الحدي (، وعن علي بن المديني:  ال يكتب حديثه(، ذ ر ذلك 

(: 1/92«  الزوائااد»(، وقااال البوصاايري فااي 1/248«  المياازان»الااذهبي فااي 

 ق على تضعيفه(. متف

 ( وإسناده حسن.83، 6/82سررجه سحمد    [834ـ 

 (.9/46«  فتح الباري»انعر:   [835ـ 

  انث سمه تكنى بذلك.

( وإساناده حسانل ألناه 138(، وابن ماجاه  7/287سررجه سحمد    [836ـ 

مان روايااة عاصاام باان سباي النجااود، وهااو حساان الحادي ،  مااا تقاادم، ولااه شااواهد 

 جة الصحة.يرتقي بها إلى در

 سمتاً: سي: رشوعاً، وهدياً: طريقة، ودالم: سي: سيرة وحالة وهيئة.  [837ـ 

 فتح(. 7/102سررجه البتاري    [838ـ 

 (.6/214«  اإلصابة»

 (.1/257«  فتح الباري»  [839ـ 

 (.109ر « معرفة علوم الحدي »  [840ـ 

 (.227ر « اإللزامات والتتبع»

 «.المصدر السابق»  [841ـ 

 (.349«  هدي الساري»

 (.1/229«  تهذيب التهذيب»  [842ـ 

 (.2/86«  الميزان»انعر: 

 (.7/326«  المسند»  [843ـ 

 (.145ر « المراسيل»

 (.1/257«  فتح الباري»  [844ـ 

 (.1/55«  السنن»

 (.1/39«  صحيح ابن رزيمة»  [845ـ 
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 (.1/166«  غريب الحدي »

 (.237ر « المصباح المنير»  [846ـ 

(، 41/288(، وسحماااد  44(، والنساااائي  40سررجاااه سباااو داود    [847ـ 

 ( وقال:  إسناده صحيح(.1/54والدارقطني  

 (.1/209«  المغني»(، 2/120«  المجموع»  [848ـ 

 (.1/32«  الكافي»(، 1/108«  المحلى»  [849ـ 

« التمهيد»(، 1/68«  المنتقى»(، 1/122«  شرح معاني اآلثار»  [850ـ 

 11/17.) 

 (.1/257«  فتح الباري»  [851ـ 

 (.2/293«  عمدة القارم»

 (.99ر   [852ـ 

 (.1/256«  فتح الباري»

 (.4/127«  تهذيب التهذيب»  [853ـ 

 (.3/332«  الكامل»

 (.407ر « هدي الساري»  [854ـ 

(، 1/419«  البحااار الرائاااق»(، 1/339«  حاشااية ابااان عاباادين»  [855ـ 

 (.1/105«  اإلنصاف»(، 2/142«  المجموع»(، 1/112«  حاشية الدسوقي»

« نصااب الرايااة»(، وذ ااره الزيلعااي فااي 1/106سررجااه البيهقااي    [856ـ 

 «.إنه جيد»(، وقال عنه: 1/219 

 (.90ر « االرتيارات»انعر:   [857ـ 

 (.3/583«  الميزان»  [858ـ 

 (.1/311«  إرواء الغليل»انعر: 

 (.1/140«  العلل الكبير»  [859ـ 

 (.8/208للدارقطني  « العلل»

 (.1/366«  علل الحدي »  [860ـ 

 (.1/117«  التلتي،»  [861ـ 

، والطبرانااااي فااااي «متتصاااار زوائااااده( »146سررجااااه الباااازار    [862ـ 

(، قاااااااال 1/293(، والحاااااااا م  1/128(، والااااااادارقطني  11/84«  الكبيااااااار»
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(:  وفيه سبو 1/207«  مجمع الزوائد»الدارقطني:  إسناده ال باس به(. وقال في 

يحيى القتات، وثقه يحياى بان معاين فاي رواياة، وضاعفه البااقون(، وقاد صاححه 

(، فالعااهر سن قاول الادارقطني:  ال 150رقام  « صحيح الترغياب»األلباني في 

 بأس به( سي: لشواهده المذ ورة.

 (.1/138«  الترغيب والترهيب»  [863ـ 

 (.292(، ومسلم  216سررجه البتاري    [864ـ 

 (.10/472«  فتح الباري»انعر: 

 (.1/317«  فتح الباري»انعر:   [865ـ 

 «.الكبيرة الحادية والثالثون( »104ر   [866ـ 

 (.1/120«  الزواجر»

 (.1/27«  معالم السنن»  [867ـ 

 (.1/139«  الترغيب والترهيب»

 (.1/27«  معالم السنن»  [868ـ 

 (.9(  1671(، ومسلم  233سررجه البتاري    [869ـ 

 (.7/136«  تفسير ابن  ثير»  [870ـ 

قُديااد: علااى وزن ُزبياار، قريااة معروفااة ضااعيفة، تقااع بااين ُرلااي،   [871ـ 

 .334ر« المغانم المطابة»وُعسفان بقرا مكة. 

 (.7/238«  فتح الباري»انعر:   [872ـ 

 (.4/127«  اإلصابة»(، 4/131«  االستيعاا»  [873ـ 

 (.5/216«  الثقات»(، 8/212«  تهذيب التهذيب»  [874ـ 

 (.238ر « المراسيل»(، 1/42«  العلل»  [875ـ 

 (.3/449«  الثقات»  [876ـ 

 (.1/54«  إرشاد الفقيه»

 (.2/91«  المجموع»  [877ـ 

 (.1/158«  سبل السالم»(، 2/93«  البدر التمام»  [878ـ 

 (.4/319«  القاموس»  [879ـ 

 (.2/90«  المجموع»

 (.1/102«  افاإلنص»  [880ـ 
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 (.21/106«  مجموع الفتاو »  [881ـ 

 (.1/64«  إغاثة اللهفان»

 (.2/90«  شرح المهذا»  [882ـ 

 (.8/7«  الجرح والتعديل»  [883ـ 

 (.1/212«  مجمع الزوائد»

 (.218«  الضعفاء»  [884ـ 

 (.2/438«  الميزان»

و سحماد يعرف بالحا م الكبيار، وهاو محماد بان محماد بان سحماد سبا  [885ـ 

هاـ(، وسماا صااحب 378النيسابوري الكرابيسي، محد  رراسان في عصاره  ت

 هـ(.405فهو سبو عبد هللا محمد بن عبد هللا  ت« المستدرة»

 (.2/11«  المجروحين»  [886ـ 

 (.2/99«  المجموع»

 (.1/123«  التلتي،»  [887ـ 

 (.11/384«  تهذيب التهذيب»

 (.4/105«  بيان الوهم واإليهام»  [888ـ 

( 83(، وابن رزيمة  1/155(، والحا م  24/235سررجه سحمد    [889ـ 

 وغيرهم.

وهذا إسناد ضعيف، ألن سبا سويف ـ وهو عبد هللا بن عبد هللا المدني ـ قد تكلم فيه 

 صادو  يهام(، وشارحبيل: هاو ابان «: التقرياب»األئمة من جهة حفعه، قال في 

، «تهااذيب التهااذيب»الحااافح فااي سااعد سبااو سااعد التطمااي ضااعيف سيضاااً، وقااال 

(:  وفي ساماعه مان عاويم بان سااعدة نعارل ألن عويمااً ماات فاي حيااة 4/283 

الرسااول صاالمى هللا عليااه وساالمم ويقااال: فااي رالفااة عماار رضااي هللا عنااه(، لكنااه 

 يتقوم  بما قبله.

 ( وإسناده ضعيف.7555«  الكبير»سررجه الطبراني في   [890ـ 

 ( وإسناده ضعيف.10/168«  األوسط»في سررجه الطبراني   [891ـ 

(، 41/182(، وسحمااد  1/42(، والنسااائي  19سررجااه الترمااذي    [892ـ 

 وصححه الترمذي وهو معلول.

 (.7/245«  فتح الباري»  [893ـ 

 (.1/85«  إرواء الغليل»
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 (.155سررجه البتاري    [894ـ 

 (.1/171«  زاد المعاد»

 (.1/163 « المنهل العذا المورود»  [895ـ 

This file was downloaded from QuranicThought.com


