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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 هـ ( رمحه هللا وكتابه اجلامع 279اإلمام الرتمذي )  

 امسه : حممد بن عيسى بن سْورة بن موسى بن الضحاك . 
 وكنيته : أبو عيسى . 

 هـــ . 209هــ ، وذكر احلافظ ابن األثري أنه ولد سنة :  210قال الذهيب ولد يف حدود سنة  مولده : 
 ــ . ه279وفاته : مات سنة : 

 قيل : ولد ضريراً ، واألصح أنه حلقه األعمى يف آخر عمره . 
 ( البداية والنهاية)وذاكر ، وانظر وصنف .  قال ابن كثري : والذي يظهر من حال الرتمذي أنه إمنا طرأ عليه العمى بعد أن رحل ومسع ، وكتب 

 (  السريربه بعد رحلته وكتابته العلم . ) وقال الذهيب : اختُلف فيه ، فقيل : ولد أعمى ، والصحيح أنه أضّر يف ك
 قال ابن كثري : هو أحد أئمة هذا الشأن يف ومانه . 

 قال البخاري للرتمذي : ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت يب . 
 . وقال املزي : احلافظ صاحب ) اجلامع ( وغريه من املصنفات ، أحد األئمة احلفاظ املربزين ، ومن نفع هللا به املسلمني  

مرذي يف طلب العلم، فذهب إىل خراسان والعراق ومكة واملدينحر   ة . ل الرتّر
مرذي احلافظ املشهور، أحد األئمة الذين يقتدى هبم يف ع ن :قال ابن خلكا  لم احلديث، صنَّف كتاب اجلامع والعلل تصنيف رجل  الرتّر

اري، وشاركه يف بعض شيوخه، مثل: قتيبة بن سعيد، وعلي بن  لبخل امتقن، وبه كان ُيضَرب املَثل، وهو تلميذ أيب عبدهللا حممد بن إمساعي 
 م . ُحجر، وابن بشار، وغريه

 فة الصحيح واملعلول وما عليه العمل . معر و    اسم الكتاب : اجلامع املختصر من السنن عن رسول هللا
لسواق البلخي، وحممود بن غيالن،  و ا مرٍ قتيبة بن سعيٍد، وإسحاق بن راهويه، وحممد بن إمساعيل البخاري، وحممد بن ع :  شيوخه

 ي . منيٍع، وأبو مصعٍب الزهر  وإمساعيل بن موسى الفزاري، وأمحد بن 
مرذي  يعين: جامع   -ومن كان هذا الكتاب  : صنفت هذا الكتاب، وعرضته على علماء احلجاز، والعراق وخراسان، فرُضوا به،  قال الرتّر

مرذي   (  تذكرة احلفاظ)       م .تكل ي يبي يف بيته، فكأمنا يف بيته ن   -الرتّر
وقال )رمحه هللا(: ما أخرجت يف كتايب هذا إال حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء، سوى حديث: )فإن شرب يف الرابعة فاقتلوه(، وسوى  

 (  السري .       )  الظهر والعصر ابملدينة، من غري خوٍف وال سفٍر(حديث: )مجع بني 
فٌع، وفوائد غزيرٌة، ورؤوس املسائل، وهو أحد أصول اإلسالم، لوال ما كدره أبحاديَث واهيٍة، بعضها  علٌم انذي مر يف جامع الرتّر  :  قال الذهيب

 (  السريل .            )موضوٌع، وكثرٌي منها يف الفضائ
(  العلل الصغري تاابً مساه )ع كام( كتاابً ، بدأها بكتاب الطهارة وختمها بكتاب املناقب ، وأحلق ابجل51الرتمذي كتابه ) اجلامع إىل )  قسم

 مث قسم الكتاب إىل أبواب ، جعل يف كل ابب أحاديث ، خيتلف عددها من ابب آلخر 
 ث من أجلها . جعل أبواب كتابه حتمل عناوين املسائل اليت روى األحادي

 يتبع األحاديث اليت يوردها أبقوال الفقهاء يف املسألة اليت تضمنها احلديث . 
 ل اإلسناد ، وما اشتمل عليه اإلسناد من علل . يث ورجاحلدة ايتكلم على درج

 يبني ما إذا كان العمل على هذا احلديث أو ال . 
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 ابب َما َجاَء َأنَّ ِمْفَتاَح الصَّاَلِة الطُُّهورُ 
 ( . َتاُح الصَّاَلِة اْلُوُضوُء اَلُة َوِمفْ لصَّ  اِمْفَتاُح اْْلَنَّةِ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  : َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ رضى هللا عنهما قَاَل 

 ========== 
 احلديث فيه ضعف . 

 .  وقد رواه أيضاً : أمحد وابن عدي يف الكامل والعقيلي يف الضعفاء والبيهقي يف الشعب
ْفَتاُح الصَّالَةر اْلُوُضوُء وقد جاء ما يشهد جلملة )   ( . َومر

ْفَتاُح الصَّالَةر الطُُّهوُر ، َوحَتْررميَُها التَّْكبررُي ، َوحَتْلريُلَها التَّْسلريمُ )   هللار ُل ُسو قَاَل : قَاَل رَ  َعلريٍّ  من حديث  رواه الرتمذي . (  مر
 م ( رواه الرتمذي . وحتليلها التسلي... مفتاح الصالة الطهورل ) قا ، عن النيب أيب سعيد اخلدري  حديثومن 

الطهور مفتاحاً جمازاً ، ألن احلدث مانع من الصالة ، فاحلدث كالقفل ، موضوع على   مسى النيب (  وضوء ِمْفَتاُح الصَّاَلِة ال) 
 ق .احملدرث ، حىت إذا توضأ احنّل الغل

 1  فائدة :
 احلديث دليل على وجوب الوضوء ، وأنه مفتاح الصالة ، فال تقبل صالة بغري طهور . 

ُكْم َوأَْرُجَلُكْم إرىَل َذا ُقمْ ا إر ُنو تعاىل )ََي أَيُـَّها الَّذريَن آمَ  كما قال ُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيدرَيُكْم إرىَل اْلَمرَافرقر َواْمَسُحوا برُرُؤوسر  ُتْم إرىَل الصَّالةر فاْغسر
 اْلَكْعَبنير ... (. 

ْفَتاُح الصَّالَةر الطُُّهوُر ، )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللار  َعْن َعلريٍّ   رواه الرتمذي . (  َوحَتْلريُلَها التَّْسلريمُ بررُي ، كْ التَّ َوحَتْررميَُها مر
ّر وعن ابن عمر .  ُ َعزَّ َوَجلَّ َصَدَقًة مرْن ُغُلوٍل ، َواَل َصالًَة برَغرْير طُُهورٍ  )قَاَل  َعنر النَّيبر  ( رواه مسلم . الَ يـَْقَبُل اَّللَّ

ُ َصالََة َأَحدرُكْم إرَذا َأْحَدَث ، َحىتَّ يـَتَـَوضَّأَ  )  َرُسوُل هللار   َعْن َأيبر ُهَريـْرََة ، قَاَل : قَالَ و   ( متفق عليه .  اَل يـَْقَبُل اَّللَّ
 اَلة. : احْلَدريث َنّص يفر ُوُجوب الطََّهارَة لرلصَّاَلةر، َوَقْد َأمْجََعْت اأْلُمَّة َعَلى َأنَّ الطََّهارَة َشْرط يفر صرحَّة الصَّ قال النووي

 رمي الصالة بغري طهارة من ماء أو تراب وال فرق بني الصالة املفروضة والنافلة. مة على حتاألعت رمحه هللا: أمج وقال
وكذلك جتب الطهارة لصالة اجلنازة، قال النووي: إال ما حكي عن الشعيب وحممد بن جرير الطربي من قوهلما جتوز صالة اجلنازة 

 لماء على خالفه.بغري طهارة، وهذا مذهب ابطل وأمجع الع
 2  ة :ئدفا

 بطالن الصالة ابحلدث سواء كان خروجه اختيارَيً أم اضطرارَيً. 
 3  فائدة :

 من أحدث أثناء الصالة جيب أن خيرج ويتوضأ ويعيدها. 
 وهذا قول مجاهري العلماء.

أبو  َوْلُيعرْد اَلصَّاَلَة( َرَواه ،َوْليَـتَـَوضَّْأ  ،ررْف صَ يَـنْ )إرَذا َفَسا َأَحدُُكْم يفر اَلصَّاَلةر فـَلْ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّر  حلديث َعلري ْبن طَْلق -أ
 داود والرتمذي .

ا أحدث حىت يتوضأ( فإنه يفيد أن صالة احملدث ال تقبل، وهذا وقد يستدل حبديث أيب هريرة )ال يقبل هللا صالَة أحدركم إذ-ب
 مل يفرق بني حدث وحدث. نه ، ألراً يعم ما قبل الصالة من احلدث اختياراً وما حصل يف أثنائها اضطرا

 ما مضى. وقد ذهب بعض العلماء إىل أن اإلنسان إذا أحدث يف صالته فإنه ينصرف ويتوضأ ويبين على 
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 وهذا مذهب احلنفية.
)من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبين على صالته وهو  حلديث عائشة قالت: قال رسول هللا 

 لم(، لكن هذا احلديث ضعيف.يتكال يف ذلك 
 4فائدة :  

 لصالة، مث دخل وقت الصالة األخرى وهو على طهارته، فإنه ال جيب عليه أن يعيد الوضوء. أن اإلنسان إذا توضاً 
 دث ... (. أح) ... إذا يف حديث أيب هريرة السابق لقوله 

 . دثفيجوز أن يصلي الصلوات املفروضات والنوافل بوضوء واحد ما مل حي
 قال النووي: وهذا جائز إبمجاع من يعتد به.

طحاوي وأبو احلسن بن بطال يف شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أهنم قالوا جيب الوضوء لكل وحكى أبو جعفر ال
 صالة وان كان متطهراً.

 واحتجوا بقول هللا تعاىل )إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم ... (. 
 .د ولعلهم أرادوا استحباب جتديد الوضوء عند كل صالةصح عن أحب يذهوما أظن هذا امل

 ودليل اجلمهور األحاديث الصحيحة منها: 
ٍد ... ( رواه مسلم.  حديث عمر )َأنَّ النَّيبَّ -أ  َصلَّى الصََّلَواتر يـَْوَم اْلَفْتحر برُوُضوٍء َواحر

ُّ  -ب ُتْم َتْصنَـُعوَن قَالَ  ُكلّر ْندَ عر  يـَتَـَوضَّأُ  وحديث أََنٍس قَاَل )َكاَن النَّيبر  جُيْزرُئ َأَحَداَن اْلُوُضوُء َما ملَْ حُيْدرْث(  َصالٍَة. قـُْلُت َكْيَف ُكنـْ
 رواه مسلم. 

لصَّْهَباءر  وحديث سويد بن النعمان )أَنَُّه َخرََج َمَع َرُسولر اَّللَّر -ج َفَصلَّى   - رَبَ َخيْ َوهرَى أَْدََن  -َعاَم َخْيرَبَ، َحىتَّ إرَذا َكانُوا ابر
أَلْزَوادر، فـََلمْ  ، فََأَمَر برهر فـَثـُرّرَى، فََأَكَل َرُسوُل اَّللَّر اْلَعْصَر، مُثْ َدَعا ابر لسَّوريقر  َوَأَكْلَنا، مُثَّ قَاَم إرىَل اْلَمْغرربر ... (.   يـُْؤَت إرالَّ ابر

سائر األسفار، واجلمع بني الصلوات الفائتات يوم ة و دلفويف معناه أحاديث كثرية: كحديث اجلمع بني الصالتني بعرفة واملز -د
  ذلك.اخلندق وغري

 وهذا القول ضعيف. )شرح مسلم( إذا قمتم حمدثني، وقيل إهنا منسوخة بفعل النيب   -وهللا أعلم   -وأما اآلية الكرمية فاملراد هبا 
 حق غريهم على دثني على الوجوب، ويفسخ، ويكون األمر يف حق احملوميكن جياب عن اآلية أيضًا على ظاهرها من غري ن 

 ندب.ال
وقال آخرون بل املعىن أعم من ذلك، فاآلية آمرة ابلوضوء عند القيام إىل الصالة، ولكن هو يف حق احملدث على  : قال ابن كثري

 سبيل االستحباب، ويف حق املتطهر على سبيل الندب.
 5فائدة :  

 على أقوال :  كيف يصلي    تراابً ماًء وال  ا مل جيد اإلنساناختلف العلماء إذ
 لى حاله وجيب أن يعيد. : جيب أن يصلي ع القول األول

 وبه قال أبو يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية ، وهو قول الشافعي يف اجلديد ، وهو الصحيح من املذهب ، واختاره اخلطايب . 
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َا اْستَـَعاَرْت ) َعْن َعائرَشَة  ُهُم الصَّالَُة َولَْيَس َمَعُهْم َماٌء َفَصلَّْوا َرجُ  َهَلَكْت فـَبَـَعَث َرُسوُل هللار فَـ  ةً مرْن َأمْسَاَء قراَلدَ َأهنَّ اًل فـََوَجَدَها فََأْدرََكتـْ
يَنُه   َخرْيًا فـََواَّللَّر َماائرَشَة َجزَاكر اَّللَُّ فَأَنـَْزَل اَّللَُّ آيََة التـََّيمُّمر فـََقاَل ُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ لرعَ  َفَشَكْوا َذلرَك إرىَل َرُسولر هللار  نـََزَل بركر أَْمٌر َتْكَرهر

ُ َذلركر َلكر َولرْلُمْسلرمرنَي فريهر َخرْيًا  ( .  إرالَّ َجَعَل اَّللَّ
ُْم فَـ :  قال ابن حجر َا فريهر َأهنَّ َاَب َوإرمنَّ ُْم فـََقُدوا الرتُّ َنَّ احْلَدريَث لَْيَس فريهر َأهنَّ ُجوبر الصَّاَلةر لرَفاقردر فريهر َدلريٌل َعَلى وُ َقُدوا اْلَماَء فـََقْط فَ ألر

يَنئرٍذ مَمُْنوَعًة أَلَ  ُْم َصلَّْوا ُمْعَتقردريَن ُوُجوَب َذلرَك َوَلْو َكاَنتر الصَّاَلُة حر ُّ الطَُّهورَْينر َوَوْجُهُه َأهنَّ ََذا قَاَل الشَّافرعريُّ  ْنَكَر َعَلْيهرُم النَّيبر َوهبر
َعاَدةر وُر اْلمُ َومُجْهُ  َوَأمْحَدُ   . ) الفتح ( .  َحدّرثرنَي َوَأْكثـَُر َأْصَحابر َمالرٍك َلكرنر اْختَـَلُفوا يفر ُوُجوبر اإْلر

لكن يصليها صالة الوقت ، إال  قوله ) فصلوا ( فيه دليل على أن من مل جيد ماء وال تراابً فإنه ال يرتك الصالة ،  : وقال اخلطايب
 . و الرتاب إن مل جيد ماء أنه يستأنفها إذا وجد املاء أ

ومل ينكر  فإن هؤالء صلوا على حسب حاهلم حني عدموا املطهر معتقدين وجوب ذلك ، وأخربوا به النيب  : وقال النووي
 ة لبنّي ذلك هلم . ) اجملموع ( . عليهم ، وال قال : ليست الصالة واجبة يف هذه احلال ، ولو كانت غري واجب

ْنُه َما اْسَتطَْعُتمْ َما هَنَيْـ  )  َرُسوَل اَّللَّر   ال  ل : ق. قا ُهَريـْرَةَ  عن أيب-ب  ( متفق عليه .  ُتُكْم َعْنُه فَاْجَتنرُبوُه َوَما أََمْرُتُكْم برهر فَافْـَعُلوا مر
ـــن  بلة أو ركا أتى ابلباقي ، كما لو عجز عن سرت العورة أو الق: وهو مأمور ابلصالة بشروطها ، فإذا عجز عن بعضه قال النووي

 موع ( . يام .                  ) اجمل كالق
 : فعادم املاء والرتاب يلزمه اإلعادة وإن كان معذوراً ، ألن عدم املاء والرتاب اندر ، وإذا حدث مل يدم .  قال املاوردي -ج

 وقت ، ويقضي ما فاته . ضوء أو التيمم وإن ذهب الال يصلي حىت يقدر على الو :  القول الثاين
 والشافعي يف القدمي .  يب حنيفة ، وهذا قول أ

 وا ابألحاديث السابقة اليت تدل على وجوب الطهارة . واستدل
ُ َعزَّ َوَجلَّ َصَدَقًة مرْن ُغُلوٍل ، َواَل َصالًَة برَغرْير طُُهورٍ  ) كحديث  ( رواه مسلم . الَ يـَْقَبُل اَّللَّ

ُ َصالََة َأَحدرُكْم إرَذا َأحْ  الَ )  ثديوح  ( متفق عليه .  َدَث ، َحىتَّ يـَتَـَوضَّأَ يـَْقَبُل اَّللَّ
 ) مفتاح الصالة الطهور ( .  بوحديث البا

: من صلى بغري وضوء وال تيمم فقد صلى بغري طهور ، فال يكون ذلك صالة ، فال معىن ألمران إَيه أن يفعل ما  قال اْلصاص 
 يه فرض الصالة . جل أن علليس بصالة أل
(  ال يقبل هللا صالة بغري طهور) إذا مل جيد ماء وال تراابً بقول النيب هب إىل أنه ال يصلي : قد احتج بعض من ذ وقال اخلطايب

 قال : وهذا ال جيد طهوراً فال صالة عليه . 
 وال يعيد .  : يصلي على حسب حاله القول الثالث

 ملذهب ، واختاره ابن تيمية . ي ، وهي اوبه قال املزين صاحب الشافع
 .  )إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم(. متفق عليه  ولقول الرسول ،  هللا ما استطعتم(  لقوله تعاىل )فاتقوا-أ

إعادة  ا يف وقتها على قدر طاقته فال ، فإذا أداهـوالصالة له الزمة على حسب قدرته ،فمن مل يقدر على الطهارة سقطت عنه
 .عليه
 واستدلوا ابحلديث السابق ) فصلوا بغري وضوء ( . -ب
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خري ، إذ ال جيوز أت إبعادة ، ألهنا لو كانت واجبــة لبينها هلم النيب  أهنم صلوا بغري طهارة ومل أيمرهم النيب  لة : الدالوجه 
 البيان عن وقت احلاجــة . 

دُه َهَذا احْلَدريث ... :  قال النووي ّ َوَأْشَباهه فَإرنَُّه ملَْ يُـ َويـَُعضّر  الصَّاَلة ، َواْلُمْخَتار َأنَّ ة مرْثل َهذرهر إرجَياب إرَعادَ  نـَْقل َعْن النَّيبر
َْمٍر َجدريد ، َوملَْ يـَثْـُبت اأْلَمْ  َا جيَرب أبر ّ يفر ُكّل َصاَلة َوَجَبْت يفر ااْلَقَضاء إرمنَّ ْلَوْقت َعَلى نـَْوع مرْن ر ، َفاَل جيَرب ، َوَهَكَذا يـَُقول اْلُمَزينر

 ) شرح مسلم ( .               .           اخْلََلل اَل جتَرب إرَعاَدهتَا
 واختار هذا القول النووي وقال: هو أقوى األقوال دلياًل. 

د َماء َواَل تـُرَااًب َففريهر أَْربـََعة أَقْـَوال لرلشَّافرعر   أَمَّا اْلَمْعُذور:  قال النووي َُه اَّللَّ تـََعاىَل َوهرَي َمَذاهرب لرْلُعَلَماءر قَاَل بر َكَمْن ملَْ جيَر ُكلّر يّر َرمحر
َها قَائرُلوَن  َواحر  نـْ  : د مر

 .جيَرب َعَلْيهر َأْن ُيَصلّري َعَلى َحاله ، َوجيَرب َأْن يُعريد إرَذا ََتَكََّن مرْن الطََّهارَة  َأَصّحَها عرْند َأْصَحابَنا :
 . اْلَقَضاء ْيهر َأْن ُيَصلّري َوجيَرب َوالثَّاينر : حَيُْرم َعلَ  
 . ء   ُيَصلّري َوجيَرب اْلَقَضاَوالثَّالرث ُيْسَتَحّب َأنْ  
 . ي َواَل جيَرب اْلَقَضاء  َوالرَّابرع : جيَرب َأْن ُيَصلّر  

ّر َوُهَو أَقْـَوى اأْلَقْـَوال َدلرياًل    . َوَهَذا اْلَقْول ارْخترَيار اْلُمَزينر
َْمٍر فَافْـَعُلوا مر :  اَلة فَلرَقْولرهر فََأمَّا ُوُجوب الصَّ   َْمرر جُمَدَّد َواأْلَْصل َعَدمه .  ْنُه َما ارْسَتطَْعُتْم ،َوإرَذا أََمْرُتُكْم أبر َا جتَرب أبر َعاَدة فَإرمنَّ َوأَمَّا اإْلر

ُّ : ُكّل َصاَلة أُمرَر برفرْعلرَها يفر اْلَوْقت َعَلى نـَْوع مر   ( .   ) شرح مسلم ْن اخْلََلل اَل جيَرب َقَضاُؤَها . َوَاَّللَّ أَْعَلم .وََكَذا يـَُقول اْلُمَزينر
 8  فائدة :

 ذكر بعد فرتة أن صالته هذه على غري طهارة فإنه جيب أن يعيدها. من صلى مث ت
 

 اَبُب الن َّْهِي َعِن اْلبَ ْوِل قَائًِما 
َثُكْم َأنَّ النَِّبَّ   )َعْن َعاِئَشَة ، قَاَلْت  ُقوُه ، َما َكاَن يَ ُبوُل ِإالَّ َكاَن ي َ   َمْن َحدَّ  ( .   قَاِعًداُبوُل قَائًِما َفاَل ُتَصدِ 

 َوِف اْلَباِب َعْن ُعَمَر ، َوبُ َرْيَدَة. 
 َحِديُث َعاِئَشَة َأْحَسُن َشْيٍء ِف اْلَباِب َوَأَصحُّ.

َا ُرِوَي ِمْن َحدِ َوحَ  قَاَل : رَآين النَِّبُّ َخاِرِق ، َعْن ََنِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، َعْن ُعَمَر ، يِث َعْبِد اْلَكِرمِي ْبِن َأيب اْلمُ ِديُث ُعَمَر ِإَّنَّ
 َفَما بُ ْلُت قَائًِما بَ ْعُد.  أَبُوُل قَائًِما ، فَ َقاَل : ََي ُعَمُر ، الَ تَ ُبْل قَائًِما ، 
 وُب السَّْخِتَياينُّ َوَتَكلََّم ِفيِه. رََفَع َهَذا اْْلَِديَث َعْبُد اْلَكِرمِي ْبُن َأيب اْلُمَخاِرِق ، َوُهَو َضِعيٌف ِعْنَد َأْهِل اْْلَِديِث ؛ َضعََّفُه أَيُّ  اَوِإَّنََّ 

 ا بُ ْلُت قَائًِما ُمْنُذ َأْسَلْمُت. ْبِن ُعَمَر ، قَاَل : قَاَل ُعَمُر : مَ َوَرَوى ُعبَ ْيُد هللِا ، َعْن ََنِفٍع ، َعِن ا
 َوَهَذا َأَصحُّ ِمْن َحِديِث َعْبِد اْلَكِرمِي.

 وٍظ. َوَحِديُث بُ َرْيَدَة ِف َهَذا َغرْيُ ََمْفُ 
َفاِء َأْن ِن َمْسُعوٍد ، قَاَل : ِإنَّ ِمَن اْلَْ  َوَقْد ُرِوَي ، َعْن َعْبِد هللِا بْ َوَمْعََن الن َّْهِي َعِن اْلبَ ْوِل قَائًِما َعَلى التَّْأِديِب اَل َعَلى التَّْحِرميِ 

 تَ ُبوَل َوأَْنَت قَائٌِم. 
 ========== 
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 احلديث صحيح .
 .قل لكم  أي : ن (َمْن َحدََّثُكْم ) 
ُقوُه   النَِّبَّ   َأنَّ )   .  ف الواقعألنه أخربكم خبال: أي  ( َكاَن يَ ُبوُل قَائًِما َفاَل ُتَصدِ 
وهذا قالته على حسب علمها، وإال فالواقع خالف ما قالته، فإنه ثبت أنه كان يبول قائما كما يف (  َما َكاَن يَ ُبوُل ِإالَّ قَاِعًدا ) 

 اء هللا . اآليت إن ش  يفة حديث حذ
 1  فائدة :

 البول قاعداً . احلديث دليل على أن أكثر فعل النيب 
َع الّدمرَث :   قال ابن القيم َو قَاعرٌد َحىّت قَاَلْت ــَوَأْكثـَُر َما َكاَن يـَُبوُل َوهُ  -َوُهَو الّلنُي الّرْخُو مرْن اأْلَْرضر -َكاَن يـَْرََتُد لربَـْولرهر اْلَمْوضر

 .  ُبوُل إاّل قَاعرًداُه َكاَن يـَُبوُل قَائرًما َفاَل ُتَصّدُقوُه َما َكاَن يَـ َثُكْم أَنّ : َمْن َحدّ َعائرَشةُ 
 2فائدة :  

 استدل ابحلديث من قال يكره البول قائماً ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال : 
 : يكره .  ولالقول األ

 حلديث الباب .
 روي هذا عن ابن مسعود والشعيب . 

 . نفية والشافعية ، ورواية عن اإلمام أمحد اختارها صاحب اإلنصاف ول احلوهو ق
 كان يبول قائماً فال تصدقوه، ما كان يبول إال قاعداً(   من حدثكم أن رسول هللا حلديث الباب ) 

، أو ينفخ يف )ثالث من اجلفاء: أن يبول الرجل قائماً، أو ميسح جبهته قبل أن يفرغ من صالته وعن بريدة. قال: قال -ب
 ، وهو ضعيف .  سجوده( رواه الرباز

 عمر ال تبل قائماً ( رواه ابن ماجه وهو ضعيف .  وأن أبول قائماً ، فقال : َي رسول هللا   عن عمر . قال ) رآين-ج
 عن ابن عمر قال ) ما بلت قائماً منذ أسلمت ( رواه ابن أيب شيبة .  -د

 قائماً :  وقالوا : إن بول النيب 
 .  ألنه مل جيد مكاانً للقعود قيل:

أَبض هو  -ئماً لعّلة مبأبضه ما روي يف رواية ضعيفة أنه ابل قا وقيل:
َ
 . -ابطن الركبة وامل

 ألن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك.  وقيل:
 ألهنا حالة يؤمن فيها خروج احلدث من السبيل اآلخر يف الغالب خبالف حالة القعود. وقيل:

 جيوز البول قائماً . :  القول الثاين
وعروة بن الزبري وسعيد بن املسيب  ل بن سعد وأنس بن مالك وأيب هريرة مر وعلي وزيد بن اثبت وابن عمر وسهروي هذا عن ع

 والنخعي . 
 وهو مذهب اإلمام مالك وأمحد يف أصح الروايتني بشرط أمن التلويث . 

ُّ حلديث -أ َاءٍ ٍم فـََباَل َة قـَوْ ُسَباطَ  ُحَذيـَْفَة قَاَل )أََتى النَّيبر ُتُه مبر ئـْ َاٍء، َفجر  متفق عليه .  فـَتَـَوضََّأ(.قَائرماً، مُثَّ َدَعا مبر
 ثبت عن كثري من الصحابة أهنم ابلوا قياماً. أنه -ب
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: وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن اثبت وغريهم أهنم ابلوا قياماً، وهو دال على اجلواز من غري كراهة إذا أمن قال ابن حجر
 يف النهي عنه شيء )الفتح(.  رشاش، ومل يثبت عن النيب ال

لبول قاعداً، لبيان اجلواز، وهذا القول هو الصحيح، وكانت عادته املستمرة ا) البول قائمًا ( ل: فعل ذلك يق:  قال النووي 
 كان يبول قائماً ... ( )شرح نووي(.   حلديث عائشة السابق )من حدثكم أن النيب 

 .  ر أنه فعل ذلك لبيان اجلواز. ... )الفتح(ألظه: واقال ابن حجرو
 بشرطني:لكن هذا اجلواز مقيد 

 أن أيمن الرشاش ]ألن التنزه من البول واجب[.األول: 
 أن أيمن الناظر.  الثاين:

 جلواب عن حديث عائشة ) من حدثكم ... ( . أما ا
أنه كان يبول قائما كما تقدم يف حديث حذيفة رضي  هذا قالته على حسب علمها، وإال فالواقع خالف ما قالته، فإنه ثبتأن 

 هللا عنه. 
 3فائدة :  

 .  وقد روى يف النهى عن البول قائما أحاديث ال تثبت. :  قال النووي
 يف النهي عنه شيء )الفتح(.  ومل يثبت عن النيب 

 تنبيه : 
 َوِف اْلَباِب َعْن ُعَمَر ، َوبُ َرْيَدَة. قال أبو عيسى : 

 اه ابن ماجه ، وابن املنذر ، وابن حبان . رو  فقد: حديث عمر 
تبل ال عمر َي وأان أبول قائًما فقال: "  رسول هللا  رآين )  قال انفع عن ابن عمر عن عمر ية عن عن عبد الكرمي بن أىب أم
 د ( . قائًما" فما بلت قائًما بع
 وهو حديث ضعيف . 

َا َرَفَع َهَذا احلَْ  ضعفه الرتمذي فقال :  ُهَو َضعريٌف عرْنَد أَْهلر احْلَدريثر ؛ َضعََّفُه أَيُّوُب  ْبُن َأيبر اْلُمَخاررقر ، وَ دريَث َعْبُد اْلَكررمير َوإرمنَّ
ُّ َوَتكَ   لََّم فريهر. السَّْخترَياينر

 وقال البوصريي : هذا إسناد ضعيف ، عبدالكرمي متفق على تضعيفه . 
 ال يثبت .  وقال ابن املنذر :
 ألوسط . فقد رواه البزار ، والبخاري يف التاريخ ، والطرباين يف ا :  أما حديث بريدة

نصرف من  يأربع من اجلفاء: بول قائم، ومسح جبهته قبل أن )  طريق سعيد بن عبيد هللا عن ابن بريدة عن أبيه قال النيب من 
 د ( .تشهالصالة، والنفخ، وأن يسمع املنادى مث ال يشهد مثل ما ي

 ا غري حمفوظ . : حديث بريدة يف هذضعفه الرتمذي فقال 
 وَتبعه املباركفوري . 

 
 



8 
 

 
 

 ب االستنجاء ابملاء اب
 ( . َكاَن يَ ْفَعُلُه   َأْسَتْحِييِهْم فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   ُمْرَن َأْزَواَجُكنَّ َأْن َيْسَتِطيُبوا اِبْلَماِء فَِإين ِ  )  َعْن َعاِئَشَة قَاَلتْ 

 َة. َوأََنٍس َوَأِِب ُهَريْ رَ  ي  ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْلَبَجلِ َوِِف اْلَباِب َعْن َجرِيِر  
 قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.   

 .ُهْم اُروَن ااِلْسِتْنَجاَء اِبْلَماِء َوِإْن َكاَن ااِلْسِتْنَجاُء اِبْلَِْجارَِة ُُيِْزُئ ِعْندَ َوَعَلْيِه اْلَعَمُل ِعْنَد َأْهِل اْلِعْلِم ََيْتَ 
 ========== 

 احلديث صحيح .
 وأمحد ، وابن حبان .  ،  وقد أخرجه أيضاً : النسائي

 فعل أمر . ( ُمْرَن ) 
 أي : أن يستنجوا ابملاء ، واالستطابة : هو االستنجاء . (  َأْن َيْسَتِطيُبوا اِبْلَماءِ  َأْزَواَجُكنَّ ) 

خلبث  إبزالة ما عليه من ا ء، ومسي هبما من الطيب، ألنه يطيب جسدهاالستطابة واإلطابة كناية عن االستنجا ابن األثري :قال 
 ه فهو مطيب . يب، وأطاب نفسابالستنجاء، أي يطهره، ويقال منه: استطاب الرجل، فهو مستط

 .  املعىن فإين أنقبض عن ذكر ذلك هلم، وبيانه ( َأْسَتْحِييِهْم  فَِإين ِ  )
 أي : االستنجاء ابملاء . ( ُه َكاَن يَ ْفَعلُ   فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ) 

 1  فائدة :
 اء . واز االستنجاء ابملاحلديث دليل على ج

 ثالث حاالت: واإلنسان إذا قضى حاجته ال خيلو من 
 األوىل: أن يقتصر على املاء. 

 وهذا جائز.
 حلديث الباب . -أ

ْلَماءر(.  ، ُغاَلٌم حَنْوري إرَداَوًة مرْن َماٍء َوَعنَـزَةً  َأاَن وَ فََأمحْرلُ  ، يَْدُخُل َاخلَْاَلءَ  حلديث أنس قَاَل )َكاَن َرُسوُل َاَّللَّر -ب ي ابر ُمتَـَّفٌق  فـََيْستَـْنجر
 َعَلْيه 

 الثانية: أن يقتصر على اْلجارة فقط. 
 وهذا جائز.

 وقد نقل ابن القيم رمحه هللا: إمجاع املسلمني على جواز االستجمار ابألحجار يف زمن الشتاء والصيف.
 واز: ن أدلة اجلوم
 .ثة أحجار( رواه مسلمأن نستنجي أبقل من ثال  حديث سلمان )هناان رسول هللا -أ

ُّ -ب َث فـََلْم اْلَغائرَط، فََأَمَرينر َأْن آترَيُه برَثالَثَةر َأْحَجاٍر، فـََوَجْدُت َحَجَرْينر، َواْلَتَمْسُت الثَّالر  وحديث ابن مسعود قال )أََتى النَّيبر
ْدُه، فََأَخْذتُ  َا،  َأجر ُتُه هبر  البخاري. َذ احلََْجَرْينر َوأَْلَقى الرَّْوثََة َوقَاَل: َهَذا ررْكٌس( رواهفََأخَ َرْوثًَة، فَأَتـَيـْ
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 أمحد. )إمنا أان لكم مثل الوالد أعلمكم، ... وكان أيمر بثالثة أحجار(. رواه   وحديث أيب هريرة. قال: قال رسول هللا  -ج
 واملاء. الثالثة: أن ُيمع بني اْلجارة 
 وهذا أفضل عند أكثر العلماء.

 اأْلَْفَضل َأْن جَيَْمع َبنْي : اَلَّذري َعَلْيهر اجْلََماهرري مرْن السََّلف َواخْلََلف َوَأمْجَع َعَلْيهر أَْهل اْلَفتـَْوى مرْن أَئرمَّة اأْلَْمَصار: َأنَّ  قال النووي
ّف النََّجاَسة َوَتقرّل ُمَباشَ ر فـََيْستَـْعمرل احلََْجر أَوَّاًل لر اْلَماء َواحلَْجَ   َرهتَا برَيدرهر، مُثَّ َيْستَـْعمرل اْلَماء.َتخر
: مذهب مجهور السلف واخللف الذي أمجع عليه أهل الفتوى من أهل األمصار، أن األفضل أن جيمع بني املاء  وقال العيين

 هتا بيده، ويكون أبلغ يف النظافة. تعمل املاء، فتخف النجاسة وتقل مباشر واحلجر، فيقدّرم احلجر أواًل مث يس 
 صة: أن اجلمع بني احلجر مث املاء أفضل: الواخل

 ألنه أبلغ يف النظافة.  أواًل:
 وألنه إذا استعمل احلجر أواًل خفف النجاسة وقلَّت مباشرهتا ابليد.  اثنياً:

 2فائدة :  
 جيوز االقتصار على أحدمها . 

ْقترصَ  النووي: قال  قْ ... فَإرْن أَرَاَد االر ْدُه، فَـ ترَصا ار َعَلى َأَحدمهَا َجاَز االر ْقترَصار  ر َعَلى أَيّهَما َشاَء َسَواء َوَجَد اآْلَخر أَْو ملَْ جيَر َيُجوز االر
 .  َعَلى احلََْجر َمَع ُوُجود اْلَماء، َوجَيُوز َعْكسه 

 3فائدة :  
 قولني: جاء ابملاء أم االستجمار ابألحجار على اختلف العلماء: أيهما أفضل االستن

 أفضل.  االستنجاء ابملاء القول األول:
 وهذا مذهب األئمة األربعة. 

وهو  ،ويزيل العني واألثر ،وألنه يطهر احملل :ملا روينا من احلديث  :: وإن أراد االقتصار على أحدمها، فاملاء أفضلقال ابن قدامة
. لصحابة ملا ذكران من األخبار; وإلمجاع ا :لم بغري خالف بني أهل الع ،أبلغ يف التنظيف، وإن اقتصر على احلجر أجزأه

 )املغين(.
دْ  ي:وقال النوو  ْقترَصار َعَلى أَيّهَما َشاَء َسَواء َوَجَد اآْلَخر أَْو ملَْ جيَر ْقترَصار َعَلى َأَحدمهَا َجاَز االر ْقترَصار ... فَإرْن أَرَاَد االر ُه، فـََيُجوز االر

ر اْلَمَحّل َطَهارَة إرْن ارقْـَتَصَر َعَلى َأَحدمهَا فَاْلَماء أَفْ َوجَيُوز َعْكسه، فَ  َعَلى احلََْجر َمَع ُوُجود اْلَماء، َنَّ اْلَماء يَُطهّر َضل مرْن احلََْجر ألر
 َحقريَقة.

 قالوا: إن املاء قالع للنجاسة، واحلجر خمفف هلا، وما كان قالعاً للنجاسة فهو أفضل.  -أ
ا يستنجون قال كانو  ،  فيه رجال حيبون أن يتطهروا: هل قباء ت هذه اآلية يف أ)نزلقال  وحلديث أيب هريرة عن النيب  -ب

 ابملاء فنزلت فيهم هذه اآلية(. 
 االستجمار ابحلجر أفضل.  القول الثاين:

 وهو قول بعض السلف. 
 قال يف املغين: وحكي عن سعد بن أيب وقاص وابن الزبري أهنما أنكرا االستنجاء ابملاء.

 ه، واالستنجاء به إهانة له. جب تكرميملاء مطعوم فيقالوا: إن ا-أ
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 ابملاء تلفاً للماء.أن يف االستنجاء -ب
 أنه يبقى يف اليد ننت بعد االستنجاء.-ج

 والراجح القول األول.
 

 4فائدة :  
 ذهب بعض السلف إىل أنه ال يستنجى ابملاء . 

 .   املسيب: إمنا ذلك وضوء النساءكرهون ذلك، ويقول ابن كان سعيد بن املسيب وغريه من السلف ي:  جاء يف املنتقى للباجي 
حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم، عن مهام، عن حذيفة، قال: سئل عن   :وقد روى ابن أيب شيبة يف املصنف 

 وسنده صحيح، وقد صحح إسناده احلافظ ابلفتح.،  االستنجاء ابملاء؟ فقال: إًذا ال تزال يف يدي ننت
 ، قال: كان ابن عمر ال يستنجي ابملاء. اعيل، عن جعفر، عن انفعمت بن إمسحدثنا حا : يبة ن أيب شوروى اب

قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كان األسود وعبد الرمحن بن يزيد يدخالن اخلالء،  ة : وروى ابن أيب شيب
 يح.ده صحوإسنا،  فيستنجيان أبحجار، وال يزيدان عليها، وال ميسان ماء

أنه رأى رجاًل يغسل عنه أثر  :  عر، عن عبيد هللا بنب القطبية، عن ابن الزبري حدثنا وكيع، عن مس : شيبة أيًضا  وروى ابن أيب 
 وهذا إسناد صحيح.،   الغائط، فقال: ما كنا نفعله 

حذيفة بن يبة أبسانيد صحيحة عن يف الفتح تعليًقا على ترمجة البخاري )ابب االستنجاء ابملاء(: روى ابن أيب ش وقال ابن حجر
ه سئل عن االستنجاء ابملاء، فقال: إذا ال يزال يف يدي ننت. وعن انفع أن ابن عمر كان ال يستنجي اليمان رضي هللا عنه أن

من  استنجى ابملاء. وعن ابن حبيب ابملاء، وعن ابن الزبري: ما كنا نفعله. ونقل ابن التني عن مالك أنه أنكر أن يكون النيب 
 م . االستنجاء ابملاء؛ ألنه مطعو املالكية أنه منع 

 تنبيه : 
 َوأََنٍس َوَأِِب ُهَريْ َرَة. ي َوِِف اْلَباِب َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْلَبَجلِ قال أبو عيسى : 

 . والدارمي ،  والبيهقي  ،وابن خزمية ،  وابن ماجه ،  رواه النسائي  : حديث جرير 
ّر )   قَالَ  َجررير عن  ْلَماءر، فَاْستَـْنَجى فَأََتى   ُكْنُت َمَع النَّيبر ُتُه ابر اخلَْاَلَء، فـََقَضى احْلَاَجَة، مُثَّ قَاَل: "ََي َجرريُر، َهاتر َطُهورًا". فَأَتـَيـْ

ْلَماءر، َوقَاَل برَيدرهر  َا اأَلْرضَ  ابر  ( .  َفَدَلَك هبر
 وهو حديث ضعيف . 

 : رواه البخاري ومسلم .  حديث أنس
ْلَماءر(. ُمتـََّفٌق َعَلْيه ، فََأمحْرُل َأاَن َوُغاَلٌم حَنْوري إرَداَوًة مرْن َماٍء َوَعنَـزَةً  ،يَْدُخُل َاخلَْاَلءَ  ُل َاَّللَّر  قَاَل )َكاَن َرُسو  نسأ عن ي ابر  .   فـََيْستَـْنجر

 : رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقي .  حديث أيب هريرة 
ّر النَّ نر ، عَ َعْن َأيبر ُهَريـْرَةَ  ْلَماءر  نـََزَلْت َهذرهر اآليَُة يفر أَْهلر قـَُباٍء : }فريهر ررَجاٌل حيُربُّوَن َأْن يـََتَطهَُّروا{ ) قَاَل  يبر ، قَاَل : َكانُوا َيْستَـْنُجوَن ابر

 ( .  فـَنَـَزَلْت فريهرْم َهذرهر اآليَةُ 
 ويف سنده ضعف . 
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 اِق. شَ اْلَمْضَمَضِة َوااِلْسِتنْ  ابب َما َجاَء ِف 
 ( . ِإَذا تَ َوضَّْأَت فَانْ َتِثْر َوِإَذا اْسَتْجَمْرَت فََأْوتِْر )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   :  ِن قَ ْيٍس قَالَ َعْن َسَلَمَة بْ 

 َرَة. ِن ُحْجٍر َوَأِِب ُهَري ْ قَاَل َوِِف اْلَباِب َعْن ُعْثَماَن َوَلِقيِط ْبِن َصِِبََة َواْبِن َعبَّاٍس َواْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِديَكِرَب َوَواِئِل بْ 
 .  قَاَل أَبُو ِعيَسى َحِديُث َسَلَمَة ْبِن قَ ْيٍس َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ 

 ========== 
 احلديث صحيح .

 خرجه أيضاً : النسائي ، وابن ماجه ، وأمحد . وقد أ
 . شرع يف الوضوء : ( أي من توضأ)  

 . بغريها مع إخراج األذى كون برحيه إبعانة يده أو ( أي ليخرج املاء الذي استنشقه، وذلك ي)فليستنثر
يف داخله، فيخرجه بريح أنفه، االستنثار هو طرح املاء الذي يستنشقه املتوضئ أي جيذبه بريح أنفه لتنظيف ما  : قال احلافظ 

 سواء كان إبعانة يد أم ال. 
 .  ( أي استعمل اجلمار، وهي احلجارة الصغار يف االستنجاءومن استجمر)

من االستجمار وهو مسح حمل البول والغائط ابجلمار، وهي األحجار الصغار، ويقال:  (  جمرومن است) : قوله العيين قال
واالستجمار، واالستنجاء لتطهري حمل الغائط والبول، واالستجمار خمتص ابملسح ابألحجار، واالستطابة، واالستنجاء االستطابة، 

 يكوانن ابملاء وابألحجار. 
، لكن الثالث واجب، وما زاد   ، ثالاث، أو مخسا، أو أكثر ، فاجعله وترا جاءمار يف االستنإذا استعملت اجل: أي (  فََأْوتِرْ ) 

 .  مستحب
 1  فائدة :

 اختلف العلماء يف حكم املضمضة واالستنشاق على أقوال : 
 : املضمضة واالستنشاق فرضان يف الوضوء. القول األول

 وهذا مذهب احلنابلة.
 ى ومحاد وإسحاق. : وهو مذهب ابن أيب ليليقال النوو 

 )وإذا توضأت فمضمض( رواه أبو داود. حلديث لقيط بن صربة. قال: قال  -أ
 وهذا أمر ابملضمضة فدل على وجوهبا. 

 متفق عليه .  )إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماًء مث لينتثر( أيب هريرة . قال : قال حلديث -ب
 وهذا أمر، واألمر للوجوب. 

 ذكر أنه فعلهما ومل يرتكهما.   فكل من وصف وضوء النيب ما، عليه مداومة النيب  -ج



12 
 

ًيا ذََكَر أَنَُّه ََتَْضَمَض َواْستَـْنَشقَ  : ُكلَّ َمْن َوَصَف ُوُضوَء َرُسولر اَّللَّر  قدامة قال ابن َوُمَداَوَمُتُه َعَلْيهرَما َتُدلُّ َعَلى  ،ُمْستَـْقصر
َنَّ   :ُوُجوهبررَما ياًل لرْلُوُضوءر اْلَمْأُمورر برهر ألر  يفر كرَتابر اَّللَّر " انتهى.  فرْعَلُه َيْصُلُح َأْن َيُكوَن بـََيااًن َوتـَْفصر

ْسترْنَشاَق. َوَهَذا اْلَمْذَهُب ُمْطَلًقا. وَ  قال املرداوي:"  َبانر يفر الطََّهارََتنْير( يـَْعينر اْلَمْضَمَضَة َواالر ...   ، َلْيهر اأْلَْصَحاُب عَ قـَْولُُه )َومُهَا َواجر
ْلُوُجوبر َوَهْل َيْسُقطَانر َسْهًوا أَْم اَل؟ َعَلى ررَوايـََتنْير . يُّ: َحْيُث قريَل ابر َوَلْو َسْهًوا: ملَْ َيصرحَّ  ،َفرَتُْكُهَما أَْو َأَحَدمُهَا  ،.. َوقَاَل الزَّرَْكشر

 .َوَقدََّمُه يفر الصُّْغَرى  ، اْلُكرْبَى: َواَل َيْسُقطَانر َسْهًوا َعَلى اأْلَْشَهرر ُوُضوُءُه. قَاَلُه اجْلُْمُهوُر قَاَل يفر الرّرَعايَةر 
 ومل يتوضأ إال َتضمض واستنشق، ومل حيفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة. قال ابن القيم:

 أن الفم واألنف من الوجه، بدليل دخوهلما يف حده. -د
 سنن الوضوء.  املضمضة واالستنشاق سنتان من القول الثاين:

 وهذا مذهب احلنفية، واملالكية، والشافعية. 
 واختار هذا القول ابن املنذر.

ُلوا ُوُجوَهُكْم(. -أ  لقوله تعاىل )فَاْغسر
: أن هللا عّد فروض الوضوء اليت جيب فعلها، ومل يذكر منها املضمضة وال االستنشاق، فدل على عدم فرضيتهما، وجه الداللة

 عليهما يف وضوئه.  واظبة النيب  وإمنا على سنيتهما مل 
ضوء، وهو ما حتصل به املواجهة دون ابطن الفم واألنف، فال حتصل هبما املواجهة، وهذا يدل أن هللا أمر بغسل الوجه يف الو -ب

 على أن املضمضة واالستنشاق غري واجبني، إذ أهنما غري داخلني يف مسمى الوجه. 
قالوا: )عشر من الفطرة: ... وذكر منها املضمضة واالستنشاق( رواه مسلم،  هللا  قالت. قال رسول وحلديث عائشة  -ب

 والفطرة هي السنة، ويؤيد ذلك أنه جاء يف رواية )عشر من السنة(. 
 )املضمضة واالستنشاق سنة( رواه الدارقطين وهو ضعيف. ما ورد عن ابن عباس. قال: قال  -ج

 .ء دون املضمضة وحده يف الوضو ستنشاق : جيب االالقول الثالث
 قول أيب ثور.وهذا قول مجاعة من أهل الظاهر، منهم ابن حزم، وهو 

 وفعله.  واستدلوا: أن االستنشاق نُقرل من قوله 
 )إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماًء مث لينتثر( وهذا أمر، واألمر للوجوب.  كما قال 

 .  النيب  ة اليت نقلت صفة وضوء ومن فعله كما يف األحاديث الكثري 
 وأما املضمضة فقد نقلْت من فعله فقط، ومل تنقل من أمره ]لعلهم يضعفون رواية: وإذا توضأت فمضمض[.

 وهو وجوب املضمضة واالستنشاق.  والراجح هو القول األول
 تنبيه : 
 َكِرَب َوَواِئِل ْبِن ُحْجٍر َوَأِِب ُهَريْ َرَة.   َمْعدِ  ِمْقَداِم ْبنِ اْبِن َعبَّاٍس َوالْ ُعْثَماَن َوَلِقيِط ْبِن َصِِبََة وَ َوِِف اْلَباِب َعْن أبو عيسى : قَاَل 

 : رواه البخاري ومسلم . حديث عثمان 
الَث َلُهَما ثَ َغسَ فَـ  ،هر مرْن إاَنئرهر فَأَفْـرََغ َعَلى يََديْ  ،برَوُضوٍء َعْن مُحْرَاَن َمْوىَل ُعْثَماَن ْبنر َعفَّاَن رضي هللُا عنهما: )أَنَُّه رََأى ُعْثَماَن َدَعا 

ثـََر، مُثَّ َغَسَل َوْجَهُه َثالاثً  ،َمرَّاٍت، مُثَّ أَْدَخَل ميَريَنُه يفر اْلَوُضوءر  َح مُثَّ َمسَ  ، َويََدْيهر إىَل اْلمرْرفـََقنْير َثالاثً  ، مُثَّ ََتَْضَمَض َواْستَـْنَشَق َواْستَـنـْ



13 
 

هر  َّ مُثَّ قَالَ  ،ا ررْجَلْيهر َثالاًث مُثَّ َغَسَل كرْلتَ  ،برَرْأسر مُثَّ َصلَّى  ،يـَتَـَوضَُّأ حَنَْو ُوُضوئري َهَذا، َوقَاَل: )َمْن تـََوضََّأ حَنَْو ُوُضوئري َهَذا : رَأَْيُت النَّيبر
 نْبرهر(.  ُغفرَر َلُه َما تـََقدََّم مرْن ذَ ال حُيَدّرُث فريهرَما نـَْفَسهُ  ،رَْكَعَتنْير 

 النسائي ، وابن ماجه . : رواه أبوداود ، واملصنف ، و  حديث لقيط
ْسترْنَشاقر إرالَّ َأْن َتُكوَن َصائرًما  ) قَاَل    . قال :َلقريطر ْبنر َصرْبََة عن   . ( َأْسبرغر اْلُوُضوَء ، َوَخلّرْل َبنْيَ اأَلَصابرعر ، َواَبلرْغ يفر االر

 ( .   َفَمْضمرضْ إرَذا تـََوضَّْأتَ  ويف رواية ) 
 ملصنف ، والنسائي ، وابن ماجه . وأيب داود ، وا رواه البخاري ،  حديث ابن عباس :

َا َواْستَـْنَشَق مُثَّ َأَخَذ َغْرَفًة مرنْ )  َعنر اْبنر َعبَّاسٍ  َا َهَكَذا    َماٍء َفَجَعلَ أَنَُّه تـََوضََّأ فـََغَسَل َوْجَهُه مُثَّ َأَخَذ َغْرَفًة مرْن َماٍء َفَمْضَمَض هبر هبر
َا يََدُه َوْجَهُه مثَّ َأَخَذ َغْرَفًة مرْن َماٍء فـَغَ  ى فـََغَسَل هبررَما َأَضافـََها إرىَل يَدرهر اأُلْخرَ  َا يََدُه اْلُيْمىَن مُثَّ َأَخَذ َغْرَفًة مرْن َماٍء فـََغَسَل هبر َسَل هبر

هر مُثَّ َأَخَذ َغْرَفًة مرنْ  َا ررْجَلُه َغَسَلَها مثَّ َأَخَذ َغْرَفًة ُأْخَرى فـََغَسلَ  َماٍء فـََرشَّ َعَلى ررْجلرهر اْلُيْمىَن َحىتَّ  اْلُيْسَرى مُثَّ َمَسَح برَرْأسر ، يـَْعينر   هبر
 ( .  يـَتَـَوضَّأُ  اْلُيْسَرى ، مُثَّ قَاَل َهَكَذا رَأَْيُت َرُسوَل هللار 

 داود ، وابن ماجه ، وأمحد .  أبو رواه: ِرَب كَ   اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِديحديث 
ْقَدام ْبَن َمْعدري اْلكر  عن َ َرُسوُل هللار ) ْندريَّ ، قَاَل اْلمر َوَغَسَل َوْجَهُه َثاَلاًث ، مُثَّ َغَسَل  برَوُضوٍء فـَتَـَوضََّأ فـََغَسَل َكفَّْيهر َثاَلاًث ، ُأيتر

هر َوأُُذنـَْيهر ظَاهرررمهرَ ْنَشَق َثاَلاًث ، مُثَّ مُثَّ ََتَْضَمَض َواْستَـ ،  ذررَاَعْيهر َثاَلاًث َثاَلاثً   ( .   ا َواَبطرنرهرَماَمَسَح برَرْأسر
 رواه البزار . :  َواِئِل ْبِن ُحْجٍر حديث َ 

وقد أتى إبانء فيه ماء فأكفأ على ميينه ثالاًث مث غمس ميينه يف اإلانء فأفاض هبا   حضرت رسول هللا ) عن وائل بن حجر قال: 
أدخل كفيه يف اإلانء  ق واستنثر ثالاًث مث يف اإلانء فحفن حفنة من ماء فمضمض هبا واستنش ثالاًث مث غمس املين على اليسرى 

فجعل هبما ماء فغسل وجهه ثالاًث وخلل حليته ومسح ابطن أذنيه مث أدخل خنصره يف داخل أذنيه ليبلغ املاء مث مسح رقبته وابطن  
 ق ( .          ليمىن ثالاًث حىت ما وراء املرفحليته من فضل ماء الوجه وغسل ذراعه ا

 . واحلديث ضعيف
 رواه البخاري ومسلم .  : ُهَريْ َرةَ َأِِب  َ حديث

 ر ( . فليستنثر ومن استجمر فليوت أمن توض)  عن أيب هريرة . قال : قال 
 
 ََتِْليِل اللِ ْحَيةِ  ابب َما َجاَء ِف 

 ( .   َُيَلِ ُل ِْلْيَ َتهُ  ُسوَل اَّللَِّ  أَْيُت رَ َلَقْد رَ قال ) َعمَّاَر ْبَن ََيِسٍر  عن
 ( .  َكاَن َُيَلِ ُل ِْلْيَ َتهُ     َأنَّ النَِّب  ) َعفَّانَ ْبِن َعْن ُعْثَماَن 

 قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.  
 َوَأَنٍس َواْبِن َأِِب َأْوَِف َوَأِِب أَيُّوَب.  قَاَل أَبُو ِعيَسى َوِِف اْلَباِب َعْن ُعْثَماَن َوَعاِئَشَة َوأُمِ  َسَلَمةَ 

 ========== 
 : ضعيف .  رعما حديث

 لضعف عبد الكرمي بن أيب املخارق ، مث هو مل يسمعه من حسان بالل فهو منقطع .
 : ضعيف .  حديث عثمان
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 وقد أخرجه أيضاً : ابن اجلارود ، وابن خزمية ، وابن حبان . 
 علماء هل يصح منها شيء أم ال ؟ ليل اللحية ، وقد اختلف الوقد جاءت أحاديث كثرية يف خت

 ماء إىل عدم صحة شيء من األحاديث يف ختليل اللحية.العلبعض فذهب 
 قال اإلمام أمحد وأبو زرعة: ال يثبت يف ختليل اللحية حديث.

 ها. أنه خلل حليته قد ُتُكلّرم يف أسانيد وقال ابن املنذر: األخبار اليت رويت عن النيب 
 ي.لنوو ، وا  ، واحلاكم كابن خزمية  :  وذهب بعض العلماء إىل تصحيحها

 وسبب التضعيف: أن حديث عثمان يف صفة الوضوء يف الصحيحني ويف غريمها وليس فيه ذكر التخليل، وقد رواه عن عثمان
 مجاعة ومل يذكروا التخليل.

 1فائدة :  
 احلديث دليل على استحباب ختليل اللحية .

 العلماء إىل عدم صحة شيء من األحاديث يف ختليل اللحية.بعض ذهب وقد 
 وأبو زرعة: ال يثبت يف ختليل اللحية حديث.ام أمحد  قال اإلم

 أنه خلل حليته قد ُتُكلّرم يف أسانيدها.  وقال ابن املنذر: األخبار اليت رويت عن النيب 
 غريمها وليس فيه ذكر التخليل، وقد رواه عن عثمان وسبب التضعيف: أن حديث عثمان يف صفة الوضوء يف الصحيحني ويف 

 .التخليل  يذكروامجاعة ومل
 وذهب بعض العلماء إىل تصحيحها، كابن خزمية، واحلاكم، والنووي.

 2فائدة :  
 اللحية اخلفيفة جيب غسلها وما حتتها من البشرة. 

ُلوا ُوُجوَهُكمْ  ألهنا يف حكم الظاهر فيدخل يف قوله تعاىل ) ابدَيً  ( والوجه ما حتصل به املواجهة، وما حتت اللحية إذا كان  فَاْغسر
 ة، فيدخل يف حكم الوجه. به املواجه حتصل

 3فائدة :  
 على قولني:  حكم ختليل اللحية الكثيفةاختلف العلماء يف 

 أنه سنة.  القول األول:
 وهذا مذهب مجاهري العلماء.

 كان خيلل حليته.    وشواهده، فإن فيه أن النيب عثمان السابقحلديث -أ
 وأن ابطن اللحية الكثيفة ال جيب غسله:  ة غري واجب،لحية الكثيفومن أدلة اجلمهور على أن ختليل ال -ب

َا َواْستَـ ) ما رواه البخاري َعْن اْبنر َعبَّاٍس رضي هللا عنهما  ْنَشَق، مُثَّ َأَخَذ أَنَُّه تـََوضََّأ فـََغَسَل َوْجَهُه، َأَخَذ َغْرَفًة مرْن َماٍء، َفَمْضَمَض هبر
 ( .   يـَتَـَوضَّأُ  إرىَل يَدرهر اأْلُْخَرى، فـََغَسَل هبررَما َوْجَهُه ... مُثَّ قَاَل: َهَكَذا رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّر  َأَضافـََها ا َهَكَذا، َغْرَفًة مرْن َماٍء َفَجَعَل هبرَ 

ما حتت اللحية، فعلم من ال تكفي لغسل الوجه، وغسل  كان كث اللحية، فغرفة واحدة  من احلديث: أن النيب  ووجه الداللة
 اهرها فقط. بغسل ظ اكتفى  نه ذلك أ
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رمحه هللا: اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل ابطنها، وإن كانت كثيفة مل جيب غسل ما حتتها ،   قال ابن قدامة
 ويستحب ختليلها. 

 : يكره ختليلها. القول الثاين
 .يف ختليل اللحية حديثقالوا: ألنه مل يثبت 

ليل اللحية، كحديث عثمان يف الصحيحني، وحديث عبد هللا بن زيد كر ختمل تذ  واألحاديث الصحيحة يف صفة وضوء النيب 
 فيهما، وحديث ابن عباس يف البخاري، وحديث علي عند أيب داود وغريها من األحاديث الصحيحة.

 )أنه كان خيلل حليته(. فعن انفع عن ابن عمر :رولعل مما يرجح االستحباب ورود ذلك عن ابن عم
ُب التَّْخلريُل؛ َوممرَّْن َرخََّص يفر تـَْركر التَّْخلريلر اْبُن َهُب أَ : َوَمذْ قال ابن قدامة ُب، َواَل جيَر ُعَمَر، َواحلََْسُن ْكَثرر أَْهلر اْلعرْلمر َأنَّ َذلرَك اَل جيَر

، َوطَاُوٌس، َوالنََّخعريُّ  ُّ، َوأَ ْبُن َعلريٍّ ، َوَسعريدُ بُو اْلَعالرَيةر، َوجُمَاهرٌد، َوأَبُو اْلقَ ، َوالشَّْعيبر ، َوحُمَمَُّد ْبُن َعلريٍّ مر  ْبُن َعْبدر اْلَعزريزر َواْبُن اْلُمْنذررر. اسر
، َومَلْ يَْذُكْر التَّْخلريَل. ْلَغْسلر َنَّ اَّللََّ تـََعاىَل أََمَر ابر  ألر

  حَيْكرهر. ملَْ   َرُسولر اَّللَّر َوَأْكثـَُر َمْن َحَكى ُوُضوءَ 
ًبا َلَما َأَخلَّ   ُه يفر ُكلّر ُوُضوٍء لَنَـَقَلُه ُكلُّ َمْن َحَكى ُوُضوَءُه أَْو َأْكثـَُرُهْم، َوتـَرُْكُه لرَذلرَك يَُدلُّ َعَلى َأنَّ َغْسلَ برهر يفر ُوُضوٍء، َوَلْو فـََعلَ َوَلْو َواجر

َنَّ َما حَتَْت الشَّْعرر اْلَكثريفر لَيْ  ٍب؛ ألر َّ  َس برَواجر ُلُغ اْلَماُء َما حتَْ َكاَن َكثريَف اللّرْحَيةر َفاَل   النَّيبر َت َشْعررَها برُدونر التَّْخلريلر َواْلُمَباَلَغةر،   يـَبـْ
ُ أَْعَلُم. )املغين  (.َوفرْعُلُه لرلتَّْخلريلر يفر بـَْعضر َأْحَيانرهر يَُدلُّ َعَلى اْسترْحَبابر َذلرَك، َوَاَّللَّ

  غسل ابطنها وال البشرة حتته ، هذا هو املذهب ية الكثيفة جيب غسل ظاهرها بال خالف، وال جيب اللح : وقال النووي
الصحيح املشهور، الذي نص عليه الشافعي رمحه هللا، وقطع به مجهور األصحاب، وهو مذهب مالك وأيب حنيفة وأمحد ومجاهري 

ثور. ...   هًا أنه جيب غسل البشرة وهو مذهب املزين وأيبوحكى الرافعي قواًل ووجالعلماء من الصحابة والتابعني وغريهم، 
 )اجملموع(. 
 4فائدة :  

 ضابط اللحية الكثيفة واللحية اخلفيفة؟اختلف العلماء يف 
 فقيل: املرجع يف ذلك العرف، فما عده الناس كثيفاً فهو كثيف، وما عدوه خفيفاً فهو خفيف.

 فيف.وما كان وصول املاء إىل حتته بغري مشقة فهو خحتته مبشقة فهو كثيف،  وقيل: ما وصل املاء إىل 
 وقيل: ما سرت البشرة عن الناظر فهو كثيف، وما ال فهو خفيف، وهذا أحسنها. ]النووي[. 

 5فائدة :  
 .كيفية ختليل اللحية

 قال الشيخ ابن عثيمني: والتخليل له صفتان: 
 لل به. حتتها، ويعركها حىت تتخاألوىل: أن أيخذ كفاً من ماء وجيعله 
 ا أبصابعه كاملشط. ]الشرح املمتع[.الثانية: أن أيخذ كفاً من ماء، وخيلله

 وقد وردت أحاديث يف كيفية ختليل اللحية لكن ال يصح منها شيء:
 و داود . ه أبروا كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء، فأدخله حتت حنكه، فخلل هبا حليته(   )أن رسول هللا    أنسحديث منها: 

 ك أبصابعه من حتتها( رواه الدارقطين.ض العراك، مث شبإذا توضأ عرك بع ومنها: حديث ابن عمر )كان رسول هللا 
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 6فائدة :  
 على قولني:  حكم غسل املسرتسل من اللحية اختلف العلماء يف

 : أنه واجب. ولالقول األ
 حتصل به املواجهة. واختار هذا الشيخ ابن عثيمني. ألن ما اسرتسل من اللحية

 : ال جيب. القول الثاين
 جه وما يف حدوده.سل الوجه، فمحل الفرض الو قالوا: ألن هللا أمر بغ-أ

 ية.أخذ كفاً من ماء وغسل وجهه، وهذا القدر ال يكفي لغسل ما اسرتسل من اللح وألن النيب -ب
 وهذا القول هو الصحيح. 

 تنبيه : 
  َأْوَِف َوَأِِب أَيُّوَب.  َسَلَمَة َوَأَنٍس َواْبِن َأِِب َعْن ُعْثَماَن َوَعاِئَشَة َوأُم ِ  قَاَل أَبُو ِعيَسى َوِِف اْلَبابِ 

 : الذي ذكره املصنف . حديث عثمان 
ْيَـَتهُ     َأنَّ النَّيبر  )  َعْن ُعْثَماَن ْبنر َعفَّانَ   ( .  َكاَن خُيَلّرُل حلر

 رواه أمحد ، واحلاكم . :  حديث عائشة
ْيَـَتُه ابر   َأنَّ َرُسوَل هللار  )  َعْن َعائرَشةَ   ء ( . ْلَماَكاَن إرَذا تـََوضََّأ َخلََّل حلر

 رواه الطرباين يف الكبري ، وابن جرير يف التفسري . :   أُمِ  َسَلَمةَ حديث 
 ( .  توضأ خلل حليتهكان إذا   أن النيب ) 

 وهو حديث ضعيف . 
 رواه أبو داود ، والبيهقي .: أََنٍس حديث 

ْيَـَتُه ، َوقَاَل : َهَكَذا أََمَرينر َريبّر عَ ْن َماٍء فََأْدَخَلُه حَتَْت َحَنكرهر َفخَ َكاَن إرَذا تـََوضََّأ ، َأَخَذ َكفًّا مر   َأنَّ َرُسوَل هللار  ) س َعْن أَنَ  زَّ لََّل برهر حلر
 ( .  َوَجلَّ 

 وهو ضعيف . 
 الطرباين يف الكبري .هور ، و أبو عبيد يف الطرواه ابن ماجه ، و : اْبِن َأِِب َأْوَِف  حديث 

وخلل حليته يف  يتوضأ قال: فتوضأ ثالاًث ثالاثً  أيت رسول هللا أاب معاوية كيف ر قال: له رجل: َي ) عن ابن أىب أوىف قال: 
 والسياق ألىب عبيد( ،   يتوضأ غسل وجهه، مث قال: "هكذا رأيت رسول هللا  

  . ، والطرباين يف الكبري رواه ابن ماجه ، وأمحد:   َأِِب أَيُّوبَ حديث 
، قَالَ  ْيَـَتُه  رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّر   )  َعْن َأيبر أَيُّوَب اأْلَْنَصارريّر  ( . تـََوضََّأ َفَخلََّل حلر

 
 ََتِْليِل اأَلَصاِبِع. ابب َما َجاَء ِف 

 ( . َك  َأَصاِبِع َيَدْيَك َورِْجَليْ ِإَذا تَ َوضَّْأَت َفَخلِ ْل َبنْيَ  ) قَاَل  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  
 َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب. قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا  

======= === 
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 احلديث حسن .
صاحل خمتلط إال أن رواية ابن أىب ذئب وابن جريج وموسى بن عقبة عنه قبل االختالط و  يف سند احلديث صاحل موىل التوأمة ...

من صاحل موىل  سألت حممًدا عن هذا احلديث فقال: هو حديث حسن، وموسى بن عقبة مسع : الكبريلذا قال املصنف يف علله 
 .  االتوأمة قدميً 
 والنووي .، حسنه البخاري واحلديث 

 .ابن ماجه ، وأمحد وقد رواه أيضاً : 
 1  فائدة :

 . مشروعية ختليل األصابع دليل علىاحلديث 
ْسترْنَشاقر إرالَّ َأْن َتُكونَ  َأْسبرغر اْلُوُضوَء ، َوَخلّرْل َبنْيَ اأَلَصابرعر  ) قَاَل  . قال :َة َلقريطر ْبنر َصربَْ  حديثوقد جاء يف   ، َواَبلرْغ يفر االر

 رواه أبوداود والرتمذي .  (َصائرًما 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولني: هل هذا األمر للوجوب أم لالستحباب؟و 

 : أنه واجب. القول األول
 والشوكاين. ين الصنعا واختاره
 الوجوب.)وخلل بني األصابع( وهذا أمر، واألمر يقتضي  لقوله 

 أنه مستحب إذا وصل املاء إىل ما بني األصابع.  القول الثاين:
 وهذا مذهب مجاهري العلماء.

بشرة بدون ختليل، والتخليل لقوله تعاىل )فاغسلوا وجوهكم(، قالوا: فأمر هللا ابلَغسل وهو يصدق على جمرد وصول املاء إىل ال -أ
 أمر زائد، فهو داخل يف الكمال. 

مل يذكروا التخليل، فاجلمع بني حديث لقيط وهذه األحاديث هو محله على  النيب ذين وصفوا وضوء وألن مجيع ال -ب
 ستحباب.اال

 وهذا هو الراجح. 
إذا  ملستورد بن شداد قال )رأيت رسول هللا : وكذلك ختليل األصابع مل يكن حيافظ عليه، ويف السنن عن ا قال ابن القيم

انً، وهلذا مل يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه، كعثمان وعلي وهذا إن ثبت فإمنا كان يفعله أحيا توضأ يدلك أصابع رجليه خبنصره(
 د هللا بن زيد والرّبـَّيع وغريهم، على أن يف إسناده عبد هللا بن هليعة.وعب

 2فائدة :  
 ( .  َأَصاِبِع َيَدْيَك َورِْجَلْيَك  ْل َبنْيَ َفَخل ِ  قوله ) 

إذا توضأ يدلك أصابع رجليه خبنصره( رواه  رأيت رسول هللا  . قال )  يف حديث املستورد بن شدادوقد ورد يف تفسري التخليل 
 أبو داود والرتمذي.

 سرى. والظاهر أن املراد خنصر اليد اليسرى، ألن التخليل تطهري وإزالة قذر، فيشرع ابلي  
 وخص اخلنصر ألنه أقدر على إيصال املاء. 

 يمىن على اليسرى، ويدخل األصابع بعضها يف بعض.  ختليلها أن يضع بطن الكف الوأما أصابع اليدين: فاألكمل يف
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  النَّْضِح بَ ْعَد اْلُوُضوِء.ابب َما َجاَء ِِف 
 ( .  َُمَمَُّد ِإَذا تَ َوضَّْأَت فَانْ َتِضْح  فَ َقاَل َيَ  ِجِْبِيلُ  َجاَءين  )قَاَل    َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة َأنَّ النَِّب 

 ى َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب. بُو ِعيسَ قَاَل أَ  
ْعُت َُمَمًَّدا يَ ُقوُل اْلََْسُن ْبُن َعِلىٍ    ُمْنَكُر اْْلَِديِث. يُّ اْْلَاِشِ قَاَل َوَسَِ

َوقَاَل بَ ْعُضُهْم ُسْفَياُن ْبُن اْْلََكِم َأِو . ي ِ رِ ْبِن َعبَّاٍس َوزَْيِد ْبِن َحارِثََة َوَأِِب َسِعيٍد اخْلُدْ قَاَل َوِِف اْلَباِب َعْن َأِِب اْْلََكِم ْبِن ُسْفَياَن َوا 
 َهَذا اْْلَِديِث.  اْْلََكُم ْبُن ُسْفَياَن َواْضَطَربُوا ِف 

 ========== 
 احلديث ضعيف .

 احلسن بن علي جممع على ضعفه . 
 لضعفاء ( ، وابن عدي يف ) الكامل ( . ن ماجه ، والعقيلي يف ) اواحلديث أخرجه أيضاً : اب

 1  :فائدة 
 تعريف النضح .

املراد ابلنضح ها هنا أن أيخذ قليال من املاء فريش به مذاكريه بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. وقد نضح عليه  قال املباركفوري: 
 املاء ونضحه به إذا رشه عليه، كذا يف النهاية. 

يتأول  تنجوا ابحلجارة ال ميسون املاء، وقد: االنتضاح ها هنا االستنجاء ابملاء، وكان من عادة أكثرهم أن يسطايبوقال اخل
 .  االنتضاح على رش الفرج ابملاء بعد االستنجاء ليندفع بذلك وسوسة الشيطان

 اهـ املنهل  وذكر النووي: أن رش الفرج ابملاء بعد االستنجاء هو املراد من احلديث عند اجلمهور.
 .توضأ ى هذا معىن "إذا توضأ" أي أراد أن ي : قيل هو )أي النضح( االستنجاء ابملاء، وعل وقال السندي 

وقيل رش الفرج ابملاء بعد االستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطان، وعليه اجلمهور، وكأنه يؤخر أحيااًن إىل الفراغ من الوضوء. وهللا  
 أعلم.

 2  فائدة :
 . َسرَاوريَلُه َأْن يـَْنَضَح فـَْرَجُه وَ ب ملن فرغ من االستنجاء ابملاء على أنه يستحاحلديث دليل 

 واحلنابلة .   وهذا مذهب الشافعية
 قطعاً للوسواس . 

 . إن كان الشيطان يريبه كثريًايستحب  وقيل :
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 .   وهو مذهب احلنفية، واملالكية 
طع الوساوس إذا استنجى أن يرش ما حول الفرج ابملاء؛ حىت يققال العلماء: احلديث يشرع ملن كان عنده بعض اخلواطر أو 

 .حاجة إىل ذلكعنده وساوس فال  أما من مل يكنالوساوس، و 
قال العيين: وكان ابن عمر إذا توضأ نضح فرجه، قال عبيد هللا: كان أيب يفعل ذلك. وروي ذلك عن جماهد، وميمون، وسلمة،  

 وابن عباس، وعن هذا قال 
وسة.  لوضوء، وال سيما إذا كان به وسلوضوء أن ينضح املاء على فرجه، وسراويله بعد فراغه من الة مستحبات اأصحابنا: من مج

 اهـ املنهل.
ئر َأْن أَيُْخَذ َحفْ (  املوسوعة الفقهيةجاء يف )  َا َذَهَب احْلََنفريَُّة َوالشَّافرعريَُّة َواحْلََنابرَلُة إرىَل أَنَُّه ُيْسَتَحبُّ لرْلُمتَـَوضّر َنًة مرْن َماٍء فـَيَـْنَضَح هبر

ل َسرَاوريلرهر أَ  ْستر فـَْرَجُه َوَداخر َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهر َوَسلََّم قَال : َجاءَ ْو إرزَاررهر بـَْعَد االر ينر  ْنَجاءر َدفْـًعا لرْلَوْسَواسر ، فـََقْد َرَوى أَبُو ُهَريـْرََة َأنَّ النَّيبر
رْبريل فـََقال : ََي حُمَمَُّد  ْح  جر  . إرَذا تـََوضَّْأَت فَانـَْتضر

َبٌل : َسأَْلُت َأمْحََد  ي َأيّنر َقْد َأْحَدْثُت بـَْعَدُه ؟ قَال : إرَذا تـََوضَّْأَت فَاْسَترْبرْئ ، مُثَّ ُخْذ قـُْلُت : أَتـََوضَُّأ َواْسَترْبر قَال َحنـْ ُد يفر نـَْفسر ُئ َوَأجر
َك َوالَ  ُ  َكفًّا مرْن َماٍء فـَُرشَُّه َعَلى فـَْرجر  ) املوسوعة ( .        .    تـَْلَتفرْت إرلَْيهر ، فَإرنَُّه يَْذَهُب إرْن َشاَء اَّللَّ

 تنبيه : 
َياُن . َوقَاَل بَ ْعُضُهْم ُسفْ ي ِ َوِِف اْلَباِب َعْن َأِِب اْْلََكِم ْبِن ُسْفَياَن َواْبِن َعبَّاٍس َوزَْيِد ْبِن َحارِثََة َوَأِِب َسِعيٍد اخْلُْدرِ  قال أبو عيسى : 

 َهَذا اْْلَِديِث. ِف ْبُن اْْلََكِم َأِو اْْلََكُم ْبُن ُسْفَياَن َواْضَطَربُوا 
 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأمحد .   : حديث أيب اْلكم بن سفيان 

ُح ( .  قَاَل ) َكاَن َرُسوُل هللار  سفيان . بن عن أيب احلكم   إرَذا اَبَل يـَتَـَوضَّأُ َويـَنـَْتضر
 رب . يث مضطوهو حد
 . رواه الدارمي والبيهقي يف الكربى   :اْبِن َعبَّاٍس حديث َ 

 ( .    فرحه ونضحمباٍء وتوضأ مرة مرة  دعا رسول هللا )  عن ابن عباس قال
ى ( ) السنن الكرب .  تفرد به قبيصة عن سفيان ورواه مجاعة عن سفيان دون هذه الزَيدة( ونضح ) قال اإلمام أمحد قوله قال البيهقي : 

. 

 .  نذربة وابن املوابن أىب شي رواه أمحد وابن ماجه: زَْيِد ْبِن َحارِثََة  حديث 
 ء ( . ملا خيرج من البول بعد الوضو  أن أنضح حتت ثويب  جربيل الوضوء وأمرين علمين)  قال رسول هللا   عن زيد قال : 

 وهذا احلديث ال يصح . 
 يه . قال املباركفوري : مل أقف عل ي :َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدرِ حديث 
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 بَ ْعَد اْلُوُضوِء.  التََّمْنُدلِ  ابب َما َجاَء ِف  - 40
 ( .  ِخْرَقٌة يُ َنشِ ُف ِِبَا بَ ْعَد اْلُوُضوءِ  َكاَن ِلَرُسوِل اَّللَِّ  )  َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت 

 ٌء. يْ َهَذا اْلَباِب شَ  ِف     َعِن النَِّب قَاَل أَبُو ِعيَسى َحِديُث َعاِئَشَة لَْيَس اِبْلَقائِِم َواَل َيِصحُّ 
 وَن ُهَو ُسَلْيَماُن ْبُن َأْرَقَم َوُهَو َضِعيٌف ِعْنَد َأْهِل اْْلَِديِث. قَاَل َوِِف اْلَباِب َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل. َوأَبُو ُمَعاٍذ يَ ُقولُ  

 ( .  َأ َمَسَح َوْجَهُه ِبَطَرِف ثَ ْوِبهِ ِإَذا تَ َوضَّ    رَأَْيُت النَِّب ) َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل  
  ُيَضعََّفاِن ِف يُّ َحِديٌث َغرِيٌب َوِإْسَناُدُه َضِعيٌف. َوِرْشِديُن ْبُن َسْعٍد َوَعْبُد الرَّْْحَِن ْبُن ِزََيِد ْبِن أَنْ ُعٍم اإِلْفرِيقِ اَل أَبُو ِعيَسى َهَذا قَ  

 اْْلَِديِث.
 ========== 

 قال املصنف رمحه هللا .  ضعيف كما حديث عائشة : 
 ن بن أرقم . لضعف أيب معاذ ، سليما

 ه أيضاً : الدارقطين ، واحلاكم ، والبيهقي . واحلديث أخرج
 ضعيف أيضاً كما قال املصنف رمحه هللا . حديث معاذ : 

 لضعف ررشدين بن سعد ، وعبدالرمحن بن زَيد اإلفريقي . 
 1  فائدة :

 لكن ال يصح منها شيء . جاءت أحاديث يف التنشيف بعد الوضوء
 . ا بعد الوضوء( خرقة ينشف هب )كان لرسول  السابقحلديث عائشة -أ

 ( .  إرَذا تـََوضََّأ َمَسَح َوْجَهُه برطََرفر ثـَْوبرهر   رَأَْيُت النَّيبر وحلديث معاذ السابق )  -ب
 ( رواه ابن ماجه، وهو ضعيف. توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح هبا وجهه وحلديث سلمان )أن رسول هللا   -ج
 له خرقة ينشف هبا بعد الوضوء( رواه البيهقي.كانت   وحلديث أيب بكر الصديق )أن النيب  -د

 .  وكل هذه األحاديث ال يثبت منها شيء
 يف هذا الباب شيء.  : ال يصح عن النيب قال الرتمذيكما   

 .   يصحكل حديث يف التنشيف بعد الوضوء فإنه ال: و  وقال ابن القيم
 ن املنذر.ان ميسح وجهه ابملنديل بعد الوضوء( رواه ابوقد صح عن أنس )أنه ك

 2  فائدة :
 اختلف العلماء يف حكم هذه املسألة : 
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 : التنشيف مكروه إال حلاجة كربد .   وقيل : ترك التنشيف أفضل . وقيل  : مباح . فقيل
اَنءر مُثَّ أَفْـرََغ برهر َعَلى  ُغْسَلُه مرَن اجْلََنابَةر فـََغَسَل َكفَّْيهر َمرََّتنْير أَْو َثالَ   حلديث َمْيُمونَة قَاَلْت )أَْدنـَْيُت لرَرُسولر اَّللَّر  اًث مُثَّ أَْدَخَل يََدُه يفر اإلر

َمالرهر اأَلْرضَ  َمالرهر مُثَّ َضَرَب برشر هر َوَغَسَلُه برشر هر َثاَلَث َحَفَناٍت َفَدَلَكَها َدْلًكا َشدريًدا مُثَّ تـََوضََّأ ُوُضوَءهُ  فـَْرجر  لرلصَّالَةر مُثَّ أَفْـرََغ َعَلى رَْأسر
ْلمرْندريلر مرْلَء   ُتُه ابر  ُه( رواه مسلم. فـََردَّ َكفّرهر مُثَّ َغَسَل َسائرَر َجَسدرهر مُثَّ تـََنحَّى َعْن َمَقامرهر َذلرَك فـََغَسَل ررْجَلْيهر مُثَّ أَتـَيـْ

لْ  ُتُه ابر  (.َوَجَعَل يـَنـُْفُض اْلَماَء برَيدرهر  -َوفريهر:  ،فـََردَّهُ  -مرْندريلر ويف رواية ) ... مُثَّ أَتـَيـْ
ْرَقٍة فلم يُررْدها، فجعل ينقض املاء بيده( رواه البخاري.  ويف رواية ) ... قالت: فأتيُتُه خبر

 والراجح أنه مباح .
ْلمرْندريلر مرْن بـَلَ اَل أبَْ  قال ابن قدامة:  يفر أَْعَضائرهر ابر ؛ وهو املنقول عن اإلمام أمحد، وقد ُرورَي َأخْ َس برتَـْنشر ُذ لر اْلُوُضوءر َواْلُغْسلر

، وهو األصح، ألن األصل ، اْلمرْندريلر بـَْعَد اْلُوُضوءر عن ُعْثَمان َواحلََْسن ْبن َعلريٍّ َوأََنس   ) املغين ( .   اإلابحة. وََكثررٍي مرْن أَْهلر اْلعرْلمر
ل صح عنه  يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، وال يصح عنه يف ذلك حديث البتة، ب  وقال ابن القيم: ومل يكن رسول هللا

 خالفه. 
 السابق .  يشري إىل ما رواه البخاري عن ابن عباس وخالته ميمونة

املباح كان يدع الشيء   مل ينه عنه، مع أن النيب  ، ألن النيب : هذا اخلرب ال يوجب قصر ذلك، وال املنع منهوقال ابن املنذر
 لئال يشق على أمته. 

 تنشيف أعضاء الوضوء. وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا عن حكم -
فأجاب: تنشيف األعضاء ال أبس به؛ ألن األصل عدم املنع، واألصل فيما عدا العبادات من العقود واألفعال واألعيان احلل  

 اإلابحة حىت يقود دليل على املنع.و 
تيته ابملنديل فرده اغتسل، قالت: فأ ب عن حديث ميمونة رضي هللا عنها، حينما ذكرت أن النيب فإن قال قائل: كيف جتي
 وجعل ينفض املاء بيده؟

بب يف املنديل، أو لعدم نظافته، أو خيشى أن يبله  قضية َعنْي حتتمل عدة أمور: إما ألنه لس فاجلواب: أن هذا الفعل من النيب 
ته أن ينشف أعضاءه، وبلله ابملاء غري مناسب، فهناك احتماالت ولكن إتياهنا ابملنديل قد يكون دلياًل على أن من عاد ابملاء،

 وإال ملا أتت به. ... )جمموع فتاوى ابن عثيمني(.
ْلمرْندريل أَور اخلْرْرَقةر بـَعْ (   املوسوعة الفقهية جاء يف )  يفر َواْلَمْسحر ابر لتـَّْنشر  . َد اْلُوُضوءر َواْلُغْسل الَ أَبَْس ابر

ََذا قَال احْلََنفريَُّة َواْلَمالركريَُّة َواحْلََنابرَلةُ   يفر َعْن ُعْثَماَن ْبنر َعفَّاَن َواحلُْ هبر َسنْير  َوُهَو قـَْوٌل عرْنَد الشَّافرعريَّةر ، َوَحَكى اْبُن اْلُمْنذررر إاَبَحَة التـَّْنشر
ريرينَ َوبرْشرر ْبنر َأيبر َمْسُعو  ْبنر َعلريٍّ َوأََنسر ْبنر َمالركٍ  ْسَودر َوَمْسُروٍق َوالضَّحَّاكر َوالثَـّْورريّر َوَعْلَقَمَة َواألْ  ٍد َواحلََْسنر اْلَبْصرريّر َواْبنر سر

 َوإرْسَحاَق  
 3  فائدة :

 قوهلا )وجعل ينفض املاء بيديه( نستفيد منه: جواز نفض اليدين من ماء الغسل. 
 ح الشيطان( فضعيف. أيديكم يف الوضوء فإهنا مراو  وأما حديث )ال تنفضوا
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احلديث دليل على جواز نفض املاء عن األعضاء يف الغسل، والوضوء مثله،  يف شرح )عمدة األحكام( وهذا قال ابن دقيق العيد
هذا  تنفضوا أيديكم فإهنا مراوح الشيطان( حديث ضعيف ال يقاوم  وهو ما ورد )ال  -وما استدل به على كراهة النفض 

 . الصحيح. )إحكام األحكام(
الوضوء فإهنا مراوح الشيطان( فهو حديث ضعيف، ومن )ال تنفضوا أيديكم يف  عن النيب  احلديث من رواية أيب هريرة 

رة هذا أهل العلم من صرح بوضعه، ويف إسناده البخرتي بن عبيد وهو متهم بوضع احلديث، وقد حكم مجاعة من أهل العلم بنكا
  الرازي، وابن عدي، والذهيب.احلديث، منهم: أبو حامت 

مل يكن صاحلاً ألن حيتج  -يعين حديث ميمونة-رضه هذا احلديث الصحيح لذا قال احلافظ بن حجر يف )فتح الباري( ولو مل يعا
 به.

 
 اْلُوُضوِء اِبْلَماِء.  َكَراِهَيِة اإِلْسَراِف ِف   ابب َما َجاَء ِف 

 ( . َواَس اْلَماِء ِإنَّ لِْلُوُضوِء َشْيطَاًَن يُ َقاُل َلُه اْلَوْْلَاُن فَات َُّقوا َوسْ  )قَاَل     ِن َكْعٍب َعِن النَِّب َعْن ُأَِبِ  بْ 
 قَاَل َوِِف اْلَباِب َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو َوَعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمَغفٍَّل. 
نَ ْعَلُم َأَحًدا  ِإْسَناُدُه اِبْلَقِوىِ  َوالصَِّحيِح ِعْنَد َأْهِل اْْلَِديِث أَلَنَّ اَل ٍب َحِديٌث َغرِيٌب َولَْيسَ قَاَل أَبُو ِعيَسى َحِديُث ُأَِبِ  ْبِن َكعْ  

 يءشَ   َعِن النَِّب  َهَذا اْلَبابِ  َأْسَنَدُه َغرْيَ َخارَِجَة. َوَقْد ُرِوَى َهَذا اْْلَِديُث ِمْن َغرْيِ َوْجٍه َعِن اْلََْسِن قَ ْوَلُه َواَل َيِصحُّ ِف 
 . ارَِجُة لَْيَس اِبْلَقِوىِ  ِعْنَد َأْصَحابَِنا َوَضعََّفُه اْبُن اْلُمَباَركِ َوخَ 

 ========== 
 احلديث ضعيف .

 خارجه بن مصعب مرتوك احلديث . 
 وابن خزمية والبيهقي . واحلديث أخرجه أيضاً : ابن ماجه وأمحد 

َشَطن أي بُعد، فالشيطان بعيد عن اخلري وطباع البشر وعن كل من مشتق على الصحيح يطان : الش( ِإنَّ ِلْلُوُضوِء َشْيطَاًَن ) 
 ح .شاط، ألنه خملوق من انر، واألول أص معروف، وقيل: مشتق من

 الوهَلان جيوز ضبط ) الوهَلان ( بفتح الالم ، وبسكوهنا . ( يُ َقاُل َلُه اْلَوْْلَاُن ) 
 نه يولع الناس بكثرة استعمال املاء .أل   مسي شيطان الوضوء الوهلان :

دَّةر اْلَوْجدر اْلَوهَلَاُن( برَفْتحَ َلُه يـَُقاُل : قوله )  حتفة األحوذي جاء يف )  َتنْير َمْصَدُر َولرَه يـَْوَلُه َوهَلَااًن َوُهَو َذَهاُب اْلَعْقلر َوالتََّحريُُّ مرْن شر
َا َشْيطَانُ  َي هبر ْلَقائرهر النَّ  َوَغايَةر اْلعرْشقر مسُّر هر َعَلى طََلبر اْلَوْسَوَسةر يفر اْلُوُضوءر َوإرمَّا إلرر ْرصر دَّةر حر ْلَوْسَوَسةر يفر َمْهَواةر  اْلُوُضوءر إرمَّا لرشر اَس ابر

ُبُه َحرْيَاَن َذاهرَب اْلَعْقلر اَل يَْدرري َكْيَف يـَْلَعُب برهر الشَّْيطَاُن َوملَْ  يـَْعَلْم َهْل َوَصَل اْلَماُء إرىَل اْلُعْضور أَْم اَل وََكْم َمرًَّة  احلْرريَةر َحىتَّ يـَُرى َصاحر
َْعىَن اْسمر الْ   َفاعرلر أَْو اَبٍق على مصدريته للمبالغة كرجل عدل قاله« َغَسَلُه فـَُهَو مبر

 أَْعَضاءر اْلُوُضوءر أَْم اَل َوَهْل َغَسَل َمرََّتنْير أَْو َمرًَّة َوَهْل ُهَو ىَل َأْي َوْسَواَسُه َهْل َوَصَل اْلَماُء إر : قَاَل الطِ يِبُّ ( فَات َُّقوا َوْسَواَس اْلَماِء ) 
ٌس أَ   .  ْو بـََلَغ قـُلََّتنْير أو الطَاهرٌر أَْو َنَر

 1  فائدة :
ْسَرافر يفر اْلَماءر لرْلُوُضوءر َوَقْد َأمْجََع اْلُعَلَماُء َعَلى  َيةر اإْلر ْسرَافر يفر اْلَماءر َوَلْو َعَلى َشاطرئر النـَّهْ احْلَدريُث يَُدلُّ َعَلى َكَراهر  ر . النـَّْهير َعنر اإْلر
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 حيب املسرفني(. لقوله تعاىل )وال تسرفوا إنه ال -أ
 .  رواه أبو داود ذكر صفة الوضوء )فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم(ملا  وقال رسول هللا -ب
َع ابـَْنهُ أنه َعْبَد هللار ْبَن ُمَغفٍَّل وعن -ج فـََقاَل : َأْي ُبيَنَّ ،   اللَُّهمَّ إريّنر َأْسأَُلَك اْلَقْصَر األَبـَْيَض ، َعْن ميَرنير اجْلَنَّةر إرَذا َدَخْلتُـَها ، ) يـَُقوُل مسَر

ْعُت َرُسوَل هللار َسلر اَّللََّ   َهذرهر األُمَّةر قـَْوٌم يـَْعَتُدوَن يفر الطَُّهورر يـَُقوُل : إرنَُّه َسَيُكوُن يفر   اجْلَنََّة ، َوتـََعوَّْذ برهر مرَن النَّارر ، فَإريّنر مسَر
 ( رواه أبو داود . َوالدَُّعاءر 

ْسرَاَف فريهر ، وََكررَه أَ قال البخاري :  ّر ْهُل اْلعرْلمر اإلر  .  َوَأْن جُيَاورُزوا فرْعَل النَّيبر
 .  ئ البحرأمجع العلماء على النهي عن اإلسراف يف املاء ولو كان على شاط:  النووي قال

 ة . منه )املاء( غلو وبدع والسرف : ابن أيب زيد القريواين وقال
علم أن اإلكثار من استخدام املاء يف الوضوء أو الغسل داخل يف قول هللا تعاىل : )وال  "ولن رمحه هللا : قال الشيخ ابن عثيمنيو 

سراف ولو كان على هنر جار ، فكيف إذا كان على مكائن تسرفوا إنه ال حيب املسرفني( وهلذا قال الفقهاء رمحهم هللا : يكره اإل
 . "ن األمور املذمومة " انتهى من "شرح رَيض الصاحلني ضوء م تستخرج املاء ؟فاحلاصل : أن اإلسراف يف الوضوء وغري الو 

َْن َيْستَـْعمرل مرَن الْ  (املوسوعة الفقهية  جاء يف )  . َماءر فـَْوَق احْلَاَجةر الشَّْرعريَّةر يُْكرَُه اإْلْسرَاُف يفر التـََّوضُّؤر . . أبر
َمرَّ برَسْعٍد َوُهَو يـَتَـَوضَُّأ فـََقال : " َما َهَذا السََّرُف ؟ " فـََقال : َأيفر   َرُسول اَّللَّر َأنَّ ) لرَما ُرورَي َعْن َعْبدر اَّللَّر ْبنر َعْمررو ْبنر اْلَعاصر  

 ( . َت َعَلى هَنٍْر َجاٍر  ْسرَاٌف ؟ فـََقال : " نـََعْم ، َوإرْن ُكنْ اْلُوُضوءر إر 
بر لرْلَوْسَوَسةر    . احْلَدريثر َلْن ُيَشادَّ الدّريَن َأَحٌد إرالَّ َغَلَبُه  َويفر ، َوألرنَُّه مرَن اْلغُُلوّر يفر الدّرينر اْلُموجر

 ) املوسوعة ( .                        افرعريَُّة َواحْلََنابرَلُة . َنصَّ َعَلْيهر احْلََنفريَُّة َواْلَمالركريَُّة َوالشَّ  
 فائدة : 

 جاءت أحاديث ضعيفة فيها ذم اإلسراف .
 حديث الباب .  منها : 

َأيفر اْلُوُضوءر  سََّرُف ؟ فـََقاَل :َمرَّ برَسْعٍد َوُهَو يـَتَـَوضَُّأ ، فـََقاَل : َما َهَذا ال َأنَّ َرُسوَل هللار  )َعْن َعْبدر هللار ْبنر َعْمرٍو يث حد ومنها :
 ( رواه ابن ماجه . إرْسرَاٌف ؟ قَاَل : نـََعْم ، َوإرْن ُكْنَت َعَلى هَنٍَر َجارٍ 

 تنبيه : 
 َوِِف اْلَباِب َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو َوَعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمَغفٍَّل.قال أبو عيسى : 

 ماجه . رواه أبو داود وابن :  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍروحديث 
َّ  )َعْن َعْمررو ْبنر ُشَعْيٍب ، َعْن أَبريهر ، َعْن َجدّرهر  َاٍء يفر إراَنٍء ، فـََقاَل : ََي َرُسولَ  َأنَّ َرُجاًل أََتى النَّيبر  هللار َكْيَف الطُُّهوُر َفَدَعا مبر

هر فََأْدَخَل إرْصبَـَعْيهر السَّبَّاَحَتنْير يفر أُُذنـَْيهر ، َوَمَسَح  مُثَّ َغَسَل ذررَا فـََغَسَل َكفَّْيهر َثاَلاًث ، مُثَّ َغَسَل َوْجَهُه َثاَلاًث ،  َعْيهر َثاَلاًث ، مُثَّ َمَسَح برَرْأسر
لسَّبَّاَحَتنْير اَبطرَن أُُذنـَْيهر ، مُثَّ َغَسَل ررْجَلْيهر َثاَلاًث َثاَلاثً إبررهْبَامَ  َكَذا اْلُوُضوُء َفَمْن زَاَد َعَلى َهَذا أَْو  ، مُثَّ قَاَل : هَ  ْيهر َعَلى ظَاهررر أُُذنـَْيهر ، َوابر

 ( . -أَْو ظََلَم َوَأَساَء   -نـََقَص فـََقْد َأَساَء َوظََلَم  
  . ، جلواز الوضوء مرة مرة، ومرتني مرتني  واحملققون على أنه وهم:  يف حاشيته على سنن النسائي   قال السندي( فوله ) أو نقص  

 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد . :    ْبِن ُمَغفَّلٍ َعْبِد اَّللَِّ حديث 
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َع ابـَْنُه يـَُقوُل أنه َعْبَد هللار ْبَن ُمَغفٍَّل عن  َك اْلَقْصَر األَبـَْيَض ، َعْن ميَرنير اجْلَنَّةر إرَذا َدَخْلتُـَها ، فـََقاَل : َأْي ُبيَنَّ ، َسلر إريّنر َأْسأَلُ  اللَُّهمَّ  )مسَر
ْعُت َرُسوَل هللار اَّللََّ اجْلَنَّ   . (  يفر الطَُّهورر َوالدَُّعاءر  األُمَّةر قـَْوٌم يـَْعَتُدونَ يـَُقوُل : إرنَُّه َسَيُكوُن يفر َهذرهر  َة ، َوتـََعوَّْذ برهر مرَن النَّارر ، فَإريّنر مسَر

 
 
 
 
 
 
 

 اْلُوُضوِء ِمَن الر ِيِح. ابب َما َجاَء ِف 
 ( . اَل ُوُضوَء ِإالَّ ِمْن َصْوٍت َأْو رِيٍح   ) قَاَل    َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 

 قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.  
= ========= 

 1  فائدة :
 .  ابإلمجاع ، وهذا  انقض للوضوء    خروج الريححلديث دليل على أن ا

 ينقض الوضوء. أمجع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث  :  قال ابن املنذر 
، وال خالف   إمجاع متيقن بصوت خرجت أم بغري صوت، وهذا أيًضا  -خاصة ال من غريه  -والريح اخلارجة من الدبر :  موقال ابن حز 

 .   الوضوء من الفسو والضراط يف أن
 .  فهذا ينقض الوضوء إمجاًعا  : اخلارج من السبيلني على ضربني: معتاد كالبول والغائط واملين واملذي والودي والريح، وقال ابن قدامة 

ًئا فََأْشكَ )إرَذا َوَجَد َأَحدُُكْم  َعْن َأىبر ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّر  در َحىتَّ  يفر َبْطنرهر َشيـْ ْنُه َشْيٌء أَْم اَل َفاَل خَيُْرَجنَّ مرَن اْلَمْسجر َل َعَلْيهر َأَخرََج مر
َد ررحياً   ( رواه مسلم.َيْسَمَع َصْوًَت َأْو جيَر

ّر  وعن عبد هللا بن زيد َد   ُد الشَّْيَء يفر الصَّاَلةر الرَُّجُل خُيَيَُّل إرلَْيهر أَنَُّه جيَر  . قال )ُشكرَى إرىَل النَّيبر قَاَل »اَل يـَْنَصررُف َحىتَّ َيْسَمَع َصْوًَت َأْو جيَر
 ررحًيا( متفق عليه. 

 هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ( متفق عليه. )ال يقبل  وعن أيب هريرة قال: قال رسول هللا  
رواه الرتمذي (  الصَّالَةر ، فـَْليَـْنَصررْف فـَْليَـتَـَوضَّْأ َوْلُيعردر الصَّالَةَ إرَذا َفَسا َأَحدُُكْم يفر )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللار  َعْن َعلريّر ْبنر طَْلٍق ،و 

 وابن ماجه . 
 2  فائدة :

 .  ة، فإنه جيب أن خيرج ويتوضأ ويعيدهامن أحدث أثناء الصال 
 وهذا قول مجاهري العلماء.  

 . َوْلُيعرْد اَلصَّاَلَة(  ،َوْليَـتَـَوضَّْأ  ، ْف )إرَذا َفَسا َأَحدُُكْم يفر اَلصَّاَلةر فـَْليَـْنَصرر السابق َعلري  حلديث
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أ( فإنه يفيد أن صالة احملدث ال تقبل، وهذا وقد يستدل حبديث أيب هريرة )ال يقبل هللا صالَة أحدركم إذا أحدث حىت يتوض-ب
 مل يفرق بني حدث وحدث.  -صلى هللا عليه وسلم  -اختياراً وما حصل يف أثنائها اضطراراً، ألنه يعم ما قبل الصالة من احلدث 

 وقد ذهب بعض العلماء: إىل أن اإلنسان إذا أحدث يف صالته فإنه ينصرف ويتوضأ ويبين على ما مضى. 
 احلنفية. وهذا مذهب

)من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبين على صالته وهو  حلديث عائشة قالت: قال رسول هللا 
 لكن هذا احلديث ضعيف.  يف ذلك ال يتكلم(،

 3  فائدة :
كون أصم ال  فإنه قد ي : معىن )حىت يسمع صوَتً .. ( حىت يتيقن احلدث، ال أن مساع الصوت أو وجود الريح شرط،قال البغوي

  يسمع الصوت، وقد يكون أخشم ال جيد الريح، وينتقض طهره إذا تيقن احلدث.
 ي: ألجل أن يتوضأ.( أَفاَل ََيُْرَجنَّ ِمْن اَْلَمْسِجدِ )قوله 

م إبمجاع املسلمني. و )أو(  ــوالش دمها وال يشرتط السماعـ: معناه وجود أح ( قال النووي َأْو ُيََِد ِرحًيا ، َحَّتَّ َيْسَمَع َصْوتً ) 
 .               ) شرح مسلم ( . للتنويع

 نصرف من غري سالم. احلديث دليل على وجوب االنصراف من الصالة إذا تيقن احلدث يف الصالة، ويويف 
 4  فائدة :

ألشياء حيكم ببقائها على أصوهلا  أن ا : هذا احلديث أصل من أصول اإلسالم وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي قال النووي
 حىت تتيقن خالف ذلك وال يضر الشك الطارئ عليها.

: فـَُهَو طَاهرٌر للف َد ررحًيا(. إذا تـَيَـقََّن اَلطََّهارََة َوَشكَّ يفر َاحْلََدثر  حديث )اَل يـَْنَصررْف َحىتَّ َيْسَمَع َصْوًَت أَْو جيَر
هل انتقض وضوءه أم ال، فإنه يعترب نفسه متوضئًا ويبين على ذلك، ألنه   شك مثال: فلو أن إنسان توضأ لصالة العصر، مث

 األصل
 املتيقن.

 لزوجة. وكذلك من شك يف طالق امرأته، فإنه يبين على األصل املتيقن وهو بقاء ا
 وكذلك من شك يف حصول الرضاع بينه وبني امرأة أجنبية، فيبين على األصل املتيقن وهو كوهنا أجنبية عنه. 

 مذهب مجاهري العلماء.وهذا 
 قال النووي: وال فرق بني حصول هذا الشك يف نفس الصالة وحصوله خارج الصالة.  

 اع املسلمني. ]قاله النووي[وإذا تيقن احلدث وشك يف الطهارة فإنه يلزمه الوضوء إبمج
 وضوء وأنه يلزمه الوضوء ألنه األصل.مثال: إنسان أكل حلم إبل، فلما أذن العصر شك هل توضأ أم ال، فاألصل أنه على غري 

 : وال فرق بني حصول هذا الشك يف نفس الصالة وحصوله خارج الصالة.  قال النووي
 5  فائدة :

 ا ابإلمجاع. خروج الريح  ال توجب االستنجاء، وهذ
 أمجع العلماء على أنه ال جيب االستنجاء من الريح والنوم وملس النساء والذكر.  قال النووي:

 : ليس على من انم، أو خرجت منه ريح استنجاء، وال نعلم يف هذا خالفاً. بن قدامةوقال ا
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 غسل. ]الشرح املمتع[ألهنا ال حُتدث أثراً فهي هواء فقط، وإذا مل حُتدث أثراً يف احملل فال جيب أن يُ 
 تنبيه : 

 طَْلٍق َوَعاِئَشَة َواْبِن َعبَّاٍس َواْبِن َمْسُعوٍد َوَأِِب َسِعيٍد.  َوَعِلىِ  ْبنِ َوِِف اْلَباِب َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيٍد قال أبو عيسى : 
 أخرجه البخاري ومسلم . حديث عبد هللا بن زيد : 

ّر . قال )ُشكرَى إر  عن عبد هللا بن زيد ُد الشَّْيَء يفر الصَّاَلةر قَالَ  ىَل النَّيبر َد   »اَل يـَْنَصرر الرَُّجُل خُيَيَُّل إرلَْيهر أَنَُّه جيَر ُف َحىتَّ َيْسَمَع َصْوًَت َأْو جيَر
 ررحًيا(  

 وابن حبان والدارقطين .رواه أبوداود واملصنف وأمحد : َعِلىِ  ْبِن طَْلٍق  حديث 
 . (   َوْلُيعردر الصَّالَةَ فـَْليَـْنَصررْف فـَْليَـتَـَوضَّْأ  إرَذا َفَسا َأَحدُُكْم يفر الصَّالَةر ، )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللار  َعْن َعلريّر ْبنر طَْلٍق ،

 احلديث ضعيف جلهالة حال مسلم بن سالم . و 
 رواه أمحد والرتمذي يف العلل الكبري . حديث عائشة :

إىل رسول  رسول هللا  أو امرأة أىب رافع موىل رسول هللا  موالُة رسولر هللا أتت سلمى  ) قالت عن عائشة زوج النيب 
َي رسول هللا،   ألىب رافع: "ما لك وهلا َي أاب رافع"؟ قال: تؤذيين قد ضرهبا قالت: قال رسول هللا   تستأذنه على أىب رافع هللا 

ن إء ولكنه أحدث وهو يصلى فقلت له َي أاب رافع يما آذيته بشمب آذيتيه َي سلمى"؟ قالت: َي رسول هللا :  فقال رسول هللا 
يضحك ويقول: إهنا مل   فجعل رسول هللا  لريح أن يتوضأ فقام فضربينقد أمر املسلمني إذا خرج من أحدهم ا  رسول هللا

 ع ( . أتمرك إال خبري َي أاب راف
 رواه البزار والبيهقي .:  اْبِن َعبَّاٍس حديث َ 

ته فيخيل إليه أنه قد أحدث ومل  الشيطان أحدكم يف صالته حىت ينفخ يف مقعد أييت )  قال رسول هللا عن  عن ابن عباس .
 ه ( . ذا وجد ذلك أحدكم فال ينصرفن حىت يسمع صوًَت أو جيد رحًيا أبنفحيدث فإ
 رواه عبدالرزاق وابن أيب شيبة . :   اْبِن َمْسُعودٍ حديث 

ن ليطيف ابلرجل يف صالته ليقطع عليه صالته فإذا أعياه نفخ يف دبره فإذا أحس أحدكم الشيطا إن)  قال عبد هللا بن مسعود
  ( . أو يسمع صوَتً  فال ينصرفن حىت جيد رحًيا

 وعبدالرزاق . وابن ماجه وأبو يعلى  رواه أبو داود:  َأِِب َسِعيدٍ حديث  
السهو وهو جالس فإذا جاء أحدَكم  جديتليسجد سإذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى ف)  قال عن أيب سعيد . قال : 

 ( .  أبذنه  الشيطاُن فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت إال من وجد رحًيا أو مسع صوَتً 
 

 ابب اْلَمْسِح َعَلى اخْلُفَّنْيِ لِْلُمَساِفِر َواْلُمِقيِم. 
ٍم َولََيالِيَ ُهنَّ ِإالَّ ِمْن َجَنابٍَة وَ   َيَُْمُرََن ِإَذا  َرُسوُل اَّللَِّ   َكانَ   )  َعْن َصْفَواَن ْبِن َعسَّاٍل قَالَ    ن َلِكْن مِ ُكنَّا َسْفًرا َأْن الَ نَ ْنزَِع ِخَفافَ َنا َثالَثََة َأَيَّ

 ( . َغاِئٍط َوبَ ْوٍل َونَ ْوٍم  
 قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. 

 ========== 
 حسن . احلديث 
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 وهو صدوق له أوهام، واحلديث له شواهد، وقد صححه البخاري والنووي وابن حجر.  ألن يف إسناده عاصم بن أيب النَُّجود،  
 ابن ماجه وأمحد والبيهقي . واحلديث أخرجه أيضاً : النسائي و 

 املرادي الصحايب . ( َعْن َصْفَواَن ْبِن َعسَّاٍل ) 
 ( .   النيب   ( ويف رواية النسائي ) رخص لناَيَُْمُرََن   َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ      قَالَ ) 
 أي : إذا كنا مسافرين . ( ِإَذا ُكنَّا َسْفًرا  )  
ٍم َولََيالِيَ ُهنَّ َأْن الَ نَ ْنزَِع ِخَفافَ َنا َثالَثََة أَ )    أي : مدة ثالثة أَيم ولياليها . (  َيَّ
   أي : ال ننزعها من كل حدث إال من جنابة ،(    ِمْن َجَنابَةٍ  ِإالَّ   )
 أي: ولكن ال ننزعها من غائط وبول ونوم إال إذا مرت املدة املقررة.   (ْوٍل َونَ ْوٍم  َوَلِكْن ِمْن َغاِئٍط َوب َ  )

 فائدة : 
 جواز املسح على اخلفني . اْلديث دليل على 

 واألدلة على جوازه كثرية منها: 
ّر  َعْن اَْلُمغرريَةر ْبنر ُشْعَبَة  -أ " َفَمَسحَ  ،فـََقاَل: "َدْعُهَما  ، ْنزرَع ُخفَّْيهر َفَأْهَوْيُت ألرَ  ،فـَتَـَوضَّأَ  قَاَل )ُكْنُت َمَع اَلنَّيبر   فَإريّنر أَْدَخْلتـُُهَما طَاهررََتنْير

 .  َعَلْيهرما( ُمتـََّفٌق َعَلْيه ر
رث قال )رأيت جرير بن عبد هللا ابل، مث توضأ ومسح على خفيه، مث قام فصلى، فسئل، فقال: رأيت رسول هللا وروى مهام بن احلا-ب
   )قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، ألن جريراً كان من آخر من أسلم(. متفق عليه صنع مثل هذا 

ُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيدرَيُكْم إرىَل اْلَمرَافرقر  : معناه أن هللا تعاىل قال يف سورة املائدة )ََي أَيُـّهَ قال النووي ا الَّذريَن آَمُنوا إرَذا ُقْمُتْم إرىَل الصَّالةر فَاْغسر
( فلو كان إسالم جرير متقدمًا على َوامْ  ُكْم َوأَْرُجَلُكْم إرىَل اْلَكْعَبنْير نزول املائدة الحتمل كون حديثه يف مسح اخلف منسوخاً  َسُحوا برُرُؤوسر
نة خمصصة  املائدة، فلما كان إسالمه متأخرًا علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبني أن املراد آبية املائدة غري صاحب اخلف، فتكون الس آبية 

 لآلية. 
، فقال: ادنه، فدنوت حىت قمت عند عقبيه،  فانتهى إىل سباطة قوم فبال قائماً، فتنحيت  وعن حذيفة. قال )كنت مع النيب -ج

 خفيه( متفق عليه. فتوضأ فمسح على 
َّ  -د (   وَعْمررو ْبنر أَُميََّة الضَّْمرريّر )أَنَُّه َرَأى النَّيبر  رواه البخاري.  مَيَْسُح َعَلى اخْلُفَّنْير
ّر  -هـ ( رواه البخاري. )أَنَُّه َمَسَح َعلَ  وَعْن َسْعدر ْبنر َأىبر َوقَّاٍص َعنر النَّيبر  ى اخْلُفَّنْير
ٍم َولََيالريَـُهنّ   )َكاَن َرُسوُل َاَّللَّر   حديث الباب -و َفافـََنا َثاَلثََة َأَيَّ  ..... ( .  أَيُْمُراَن إرَذا ُكنَّا َسْفرًا َأْن اَل نـَْنزرَع خر
ُّ  َوَعْن َعلريّر ْبنر َأيبر طَالرٍب  -ز ٍم َولََيالريَـُهنَّ لرْلمُ   قَال )َجَعَل اَلنَّيبر : يفر اَْلَمْسحر َعَلى َاخْلُفَّنْي(   ، َسافررر َثاَلثََة َأَيَّ . يـَْعينر َلًة لرْلُمقريمر َويـَْوًما َولَيـْ

 م . َأْخَرَجُه ُمْسلر 
 ني جائز عند عامة أهل العلم. : املسح على اخلفقال ابن قدامة 

 سح على اخلفني عن الصحابة اختالف. عن ابن املبارك، قال: ليس يف امل ونقل ابن املنذر
 : ال أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إال عن مالك مع أن الرواَيت الصحيحة مصرحة عنه إبثباته. بد الِب وقال ابن ع

 أنه مسح على خفيه.  من أصحاب النيب  حدثين سبعون  وقال اْلسن البصري:
 2فائدة :  

 لى اخلفني يف السفر . احلديث دليل على جواز املسح ع
َفافـََنا َثالَثَةَ   َكاَن َرُسوُل اَّللَّر   لقوله )  .. ( . .  أَيُْمُراَن إرَذا ُكنَّا َسْفرًا َأْن اَل نـَْنزرَع خر
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َاَجٍة َلُه، وَ يفر َسَفٍر، َوأَنَّ  َمَع َرُسولر اَّللَّر  أَنَُّه َكانَ  اْلُمغرريَةر ْبنر ُشْعَبَة )  وحلديث  َأنَّ ُمغرريََة َجَعَل َيُصبُّ اْلَماَء َعَلْيهر، َوُهَو يـَتَـَوضَّأُ،  ُه َذَهَب حلر
هر َوَمَسَح َعَلى اخْلُفَّنْير   متفق عليه .   (  فـََغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيهر َوَمَسَح برَرْأسر

 مسلم.( رواه  جعل مسح اخلفني ثالثة أَيم ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم وحلديث علي. )أن النيب  
 اتفق الفقهاء على أن املسح على اخلفني يف السفر جائز. وقد  

 :   واختلفوا ِف املسح ِف اْلضر على قولني
 والصحيح أنه جيوز املسح على اخلفني يف احلضر كما جيوز يف السفر. 

 اختيار ابن عبد الرب.  اء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأمحد وهي الرواية الراجحة عند مالك، وهو م وهبذا قال مجاهري العل
فانتهى إىل سباطة قوم فبال قائماً، فتنحيت، فقال: ادنه، فدنوت حىت قمت عند عقبيه،   حلديث حذيفة قال )كنت مع النيب  -أ

 فتوضأ فمسح على خفيه( متفق عليه. 
 يف املدينة( عند البيهقي، واحلديث أخرجه مسلم بدون هذه الزَيدة. )فقد جاء يف رواية  

َاَجترهر، مُثَّ َخرََج قَاَل أَُساَمُة: َفَسأَْلُت براَلاًل َما َصَنَع؟ فـََقاَل   أَُساَمَة ْبن َزْيد قَاَل )َدَخَل َرُسوُل هللار  وحلديث-ب َوبراَلٌل اأَلْسَواَق َفَذَهَب حلر
ُّ براَلٌل: َذَهَب النَّ  َاَجترهر، مُثَّ تـََوضَّأَ فـََغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيهر، َومَ  يبر ، مُثَّ َصلَّى( رواه النسائي واحلاكم. حلر هر َوَمَسَح َعَلى اخْلُفَّنْير  َسَح بررَْأسر

 . فيهمسح على خفيه يف احلضر، إذ أن )األسواق( مكان ابملدينة واملسح إمنا كان   وهذا احلديث يدل صراحة على أنه 
 

 3فائدة :  
 احلديث دليل على شرطني من شروط املسح على اخلفني ومها : 

 أن يكون املسح يف الطهارة الصغرى دون الكربى. :  ط األول الشر 
 : وال جيزئ املسح يف جنابة وال غسل واجب وال مستحب ال نعلم يف هذا خالفاً. قال ابن قدامة 

 ضوء ال مدخل للغسل فيه إبمجاع. لو : املسح على اخلفني خاص اب وقال اْلافظ ابن حجر
 ددة شرعاً: وهي ثالثة أَيم بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم.يف املدة احملاملسح أن تكون :   الشرط الثاين

ٍم َولََيالريَـُهنَّ   إرَذالقوله )  َفافـََنا َثالَثََة َأَيَّ  .. ( .   ُكنَّا َسْفرًا َأْن الَ نـَْنزرَع خر
ُّ  -رضي هللا عنه  -يبر طَالرٍب حلديث َعلري ْبن أَ و  :  ،ٍم َولََيالريَـُهنَّ لرْلُمَسافررر َثاَلثََة َأَيَّ  قَال )َجَعَل اَلنَّيبر . يـَْعينر َلًة لرْلُمقريمر يفر اَْلَمْسحر  َويـَْوًما َولَيـْ

 م . َعَلى َاخْلُفَّنْي(. َأْخَرَجُه ُمْسلر 
 لة وللمسافر ثالثة أَيم ولياليهن؛ هو مذهب اجلمهور. والقول أبن املسح على اخلفني مؤقت للمقيم يوماً ولي 

 لشافعي وأمحد ومجاهري العلماء. ... ]قاله النووي[. فهو مذهب أيب حنيفة وا
 وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة. وممن قال به من الصحابة: علي، 

 د العزيز. وممن قال به من التابعني: شريح القاضي، وعطاء بن أيب رابح، والشعيب، وعمر بن عب
 عندي.  قال ابن عبد الرب: وأكثر التابعني والفقهاء على ذلك، وهو األحوط

 قال اخلطايب: التوقيت قول عامة الفقهاء. ]قاله النووي[. 
  تبدأ املدة على أقوال : واختلف العلماء مىت 

 املدة تبتدئ من أول حدث بعد اللبس.   قيل : 
 . وهذا مذهب اجلمهور. ... ]ذكر ذلك الشنقيطي[ 

 وهي زَيدة غريبة ليست اثبتة.   واستدل هؤالء بزَيدة يف حديث صفوان )من احلدث إىل احلدث(، قال النووي:-أ
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 كم به. وقالوا: إن احلدث سبب للمسح على اخلفني، فعلق احل -ب
 من أول مسح بعد احلدث.  وقيل : 

 رجح هذا القول النووي، واختاره ابن املنذر. وممن قال هبذا األوزاعي، وأيب ثور، وهو إحدى الروايتني عن أمحد، وداود، و 
  املسح، ووجه احتجاجهم هبا: واحتج هؤالء أبحاديث التوقيت يف 

)ميسح املسافر ثالثة أَيم( صريح يف أن الثالثة كلها ظرف للمسح، وال يتحقق ذلك إال إذا كان ابتداء املدة من املسح، وهذا  أن قوله 
 القول هو الراجح. 
 مثال يوضح ذلك: 

 (. 12مث أحدث ومل يتوضأ، وتوضأ يف الساعة ) ( ضحًى، 9رجل توضأ لصالة الفجر، ولبس اخلفني، وبقي على طهارته إىل الساعة )
 .   (. ]الشرح املمتع[12(، وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة )9املذهب تبتدئ املدة من الساعة ) 

 فائدة : 
 قض الوضوء . أن خروج الغائط والبول من نوااحلديث دليل على 

 ولكن من بول وغائط ونوم(.   لقوله ) ...
(. قال تعاىل: )َأْو َجاو  ْنُكْم مرَن اْلَغائرطر  َء َأَحٌد مر
أمجع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقـُُبل املرأة، وخروج املذي، وخروج الريح:   ال ابن املنذر: ق

 الطهارة ويوجب الوضوء. أحداث ينقض كل واحد منها 
 .عاً والغائط... فهذا ينُقُض الوضوَء إمجاني: معتاٌد كالَبولر اخلارُج من السَّبيلنير على َضرب:  ةال ابن قدامقو 

 ع .أمَّا الغائرُط فبنصّر الكتابر والسُّنة واإلمجاع، وأمَّا الَبوُل فبالسُّنَّة املستفيضةر واإلمجا :  يال النوو وق
 فائدة : 
 ذه املسألة على أقوال : إن النوم انقض للوضوء مطلقاً ، وقد اختلف العلماء يف ه ابحلديث من قال : استدل

 أنه ال ينقض الوضوء أبي حال. : القول األول
 ونسبه النووي أليب موسى األشعري، وسعيد بن املسيب، وشعبة. 

 ن وال يتوضئون(.ينامون مث يصلو  قال )كان أصحاب رسول هللا   -عند مسلم-حلديث أنس  -أ
 ُيَصلُّوَن َواَل يـَتَـَوضَُّئوَن(. َحىتَّ خَتْفرَق ُرُؤوُسُهْم، مُثَّ ... ولفظ أيب داود )

ورد يف لفظ مسلم وهو أنه  وهذا اللفظ عند أيب داود أوضح من لفظ مسلم، فإن فيه )حىت ختفَق( وهذا يبني نوع النوم الذي 
 زول معه الشعور مبا قد خيرُج. نعاس وخْفٌق، وليس نوماً مستغرقاً ثقياًل ي 

يوقظون للصالة حىت إين ألمسع ألحدهم غطيطاً، مث يقومون فيصلون وال   ويف رواية للبيهقي )لقد رأيت أصحاب رسول هللا
 يتوضئون(.

لبخاري  رواه ا . ي رجاًل يف جانب املسجد، فما قام إىل الصالة حىت انم القوم(يناج عن أنس. قال )أقيمت الصالة والنيب  -ب
 ومسلم 

عن عبد العزيز يف هذا احلديث )حىت نعس بعض القوم( وكذا  قال احلافظ: وقع عند إسحاق بن راهوية يف مسنده، عن ابن علية
 رقاً. هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس، وهو يدل على أن النوم مل يكن مستغ
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صالة، انم النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد ابلعشاء حىت انداه عمر: ال عن عائشة قالت )أعتم رسول هللا -ج
 م ... ( متفق عليه.من أهل األرض غريك

 : أنه انقض مطلقاً.القول الثاين
 ن راهوية. ونسبه النووي للحسن البصري، واملزين، وأيب عبيد والقاسم بن سالم، وإسحاق ب

 قال ابن املنذر: وبه أقول. 
 . ل وغائط وريح( ولكن من بو  ...   ) الباب  حلديث

 وء منه. : قرن النوم ابلبول والغائط يف إجياب الوض وجه الداللة
ُب :  قال ابن املنذر َّ ُكلّر َعَلى وََكَذلرَك اْلُوُضوُء جيَر َنَّ النَّيبر َلمَّا قـََرَن النـَّْوَم إرىَل  اَنئرٍم َعَلى ظَاهررر َحدريثر َصْفَواَن ْبنر َعسَّاٍل ألر

ُب ُكلُّ َواْلبَـْولر َوَأمْجََع أَْهُل اْلعرْلمر َأنَّ اْلَغائرَط َواْلبَـْوَل حَ اْلَغائرطر َوا ُهَما الطََّهارََة َعَلى َأيّر َحاٍل َكاَن َذلرَك، َوَجَب َأْن  َداَثنر يُوجر نـْ ٍد مر حر
ُب اْلُوُضوَء َعَلى َأيّر َحاٍل َكانَ  جَيُوُز اخْلُُروُج َعْن    النـَّْوُم، َواأْلَْخَباُر عرْنَد َأْصَحابرَنا َعَلى اْلُعُمومر اَل َيُكوَن اْلَمْقُروُن إرلَْيهرَما َوُهَو النـَّْوُم يُوجر

هر إرالَّ بركرَتاٍب أَْو ُسنٍَّة أَْو إرمْجَاٍع، َواَل حُ  أَْوَجَب  جٍَّة مرْن َحْيُث ذََكْراَن َمَع َمنْ ظَاهررر احْلَدريثر إرىَل اَبطرنرهر َواَل َعْن ُعُمومرهر إرىَل ُخُصوصر
 ) األوسط ( .     .       يفر َحاٍل ُأْخَرى اْلُوُضوَء َعَلى النَّائرمر يفر َحاٍل َوَأْسَقطَُه َعْنُه 

 أنه إذا انم ممكناً مقعدته على األرض مل ينقض، سواًء قل أو كثر.  القول الثالث:
 : وهذا مذهب الشافعي.قال النووي

 به جيمع بني األدلة. : وهذا أقرب املذاهب عندي، و قال الشوكاين
 ال ينقض حبال.أن كثري النوم ينقض الوضوء، وقليله  القول الرابع:

 ي للزهري، وربيعة، واألوزاعي، ومالك، وأمحد يف إحدى الروايتني عنه.ونسبه النوو 
 مجعاً بني األدلة.  وهذا القول هو الراجح 

 فحديث صفوان يدل على أن النوم انقض مطلقاً. 
 صحابة( حيمل على أن النوم اليسري ال ينقض الوضوء.وحديث أنس )نوم ال

النوم ليس حداثً يف نفسه وإمنا هو دليل على خروج الريح، ولذلك إذا انم طويل رمبا خيرج منه ريح، ويؤيد ويؤيد هذا اجلمع: أن 
 ه أمحد.)العني وكاء السه، فإذا انمت العينان استطلق الوكاء( روا  قال: قال رسول هللا  هذا حديث علي 

 .  ط الذي يربط بهالسه: اسم حللقة الدبر. وكاء: الوكاء اخلي
 ملعىن: اليقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من اخلروج، ألنه ما دام مستيقظاً أحس مبا خيرج منه. وا 

 تنبيه : 
 َواْبِن ُعَمَر َوَجرِيٍر.َن ْبِن َعسَّاٍل َوَعْوِف ْبِن َماِلٍك َوِِف اْلَباِب َعْن َعِلىٍ  َوَأِِب َبْكَرَة َوَأِِب ُهَريْ َرَة َوَصْفَواقال أبو عيسى : 

 أخرجه مسلم . ث علي : حدي
ُّ  َعلري ْبن َأيبر طَالرٍب   ٍم َولََيالريَـُهنَّ لرْلُمَسافررر  قَال )َجَعَل اَلنَّيبر : يفر اَْلَمْسحر َعَلى ، َثاَلثََة َأَيَّ . يـَْعينر َلًة لرْلُمقريمر  َاخْلُفَّنْي(.   َويـَْوًما َولَيـْ

 زمية وابن حبان والدارقطين . رواه ابن ماجه وابن خ بكرة : حديث أيب
دث وضوًءا أن ميسح ثالثة أَيم ولياليهن وللمقيم يوًما  ـأنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه مث أح عن النيب عن أيب بكرة . )

 . وليلة(
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 األوسط . يف  ابن ماجه والطرباينرواه : َأِِب ُهَريْ َرَة حديث َ 
 ة ( . يف املسح على اخلفني للمسافر ثالثة أَيم ولياليهن وللمقيم يوم وليل عن النيب عن أيب هريرة ) 

 : هو حديث الباب . َصْفَواَن ْبِن َعسَّاٍل حديث 
 والبيهقي . رواه أمحد والبزار : َعْوِف ْبِن َماِلٍك حديث َ 

 ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم(تبوك ابملسح على اخلفني ثالثة أَيم زوة يف غ عن عوف بن مالك قال: )أمران رسول هللا 
 ي .بن عدرواه ا: اْبِن ُعَمَر حديث 

 ر ( . وم وليلة للمقيم وثالثة أَيم ولياليهن للمساف) ي يف املسح على اخلفني عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 
 .  وسط رواه الطرباين يف الكبري واأل:  َجرِيرٍ حديث َ 

 م ( . ن املسح على اخلفني فقال: "ثالث للمسافر ويوم وليلة للمقيع سألت رسول هللا )   قال جري عن 
 
 
 
 
 

َُما اَل يَ ْقَرآِن اْلُقْرآَن.   ابب َما َجاَء ِف   اْْلُُنِب َواْْلَاِئِض َأَّنَّ
ًئا ِمَن اْلُقْرآِن  اْْلَاِئُض َواَل ا  أ اَل تَ ْقرَ ) قَاَل     َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّب ِ   ( . ْْلُُنُب َشي ْ

. قَالَ     َوِِف اْلَباِب َعْن َعِلىٍ 
َر َعِن   ُعْقَبَة َعْن ََنِفٍع َعِن اْبِن ُعمَ قَاَل أَبُو ِعيَسى َحِديُث اْبِن ُعَمَر َحِديٌث اَل نَ ْعرِفُُه ِإالَّ ِمْن َحِديِث ِإَْسَاِعيَل ْبِن َعيَّاٍش َعْن ُموَسى ْبنِ  

 .    النَِّب ِ 
 ========== 
 احلديث ضعيف . 

 .  وهو حديث ضعيف ابتفاق أهل املعرفة ابحلديث :الم ابن تيمية ال شيخ اإلسق
والرتمذي ، والبيهقي ، والنووي ، وابن القيم ، واحلافظ ، ألنه من رواية إمساعيل بن عياش عن احلجازيني وروايته عنهم  ضعفه البخاري ،

  . ضعيفة خبالف روايته عن الشاميني 
 رقطين ، والبيهقي . واحلديث أخرجه أيضاً : ابن ماجه ، والدا

 1  فائدة :
 رآن . استدل ابحلديث من قال : إن احلائض ال تقرأ الق

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني: وقد 
 : ال جيوز هلا ذلك. القول األول 

 وهبذا قال أبو حنيفة والشافعي وأمحد.
 . حلائض وال اجلنب شيئاً من القرآن(  ال تقرأ االباب ) حلديث -أ

 احلائض على اجلنب، فإذا منع اجلنب من قراءة القرآن فاحلائض أوىل. قياس -ب
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 : جيوز هلا ذلك. الثاينالقول 
 وهذا مذهب مالك، واختاره ابن تيمية والشيخ ابن ابز. 

 لعدم الدليل الذي مينع من ذلك.   -أ
علوم أن النساء كن حيضن على عهد  ائض من القراءة نصوص صرحية صحيحة، وقال: ومقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ليس يف منع احل

 رآن، كما مل يكن ينههن عن الذكر والدعاء. ومل يكن ينههن عن قراءة الق رسول هللا 
 إن احليض قد ميتد ويطول فيخاف نسياهنا.  -ب
 ال تطويف ابلبيت( متفق عليه. لعائشة ملا حاضت وهي حمرمة )افعلي ما يفعل احلاج غري أن  قوله  -ج

 منه.   رم يقرأ القرآن ومل مينعها النيب  ومعلوم أن احمل
 ل هو الصحيح. وهذا القو 

قال الشيخ ابن ابز رمحه هللا: فقد سبق أن تكلمت يف هذا املوضوع غري مرة وبينت أنه ال أبس وال حرج أن تقرأ املرأة وهي حائض أو  
 وقد اختلف العلماء رمحة هللا عليهم يف هذا:  ، ة دلت على ذلكلب؛ ألن األدلة الشرعينفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر ق

أنه   م من قال: إهنا ال تقرأ كاجلنب واحتجوا حبديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما عن النيب فمن أهل العل
ألنه من رواية إمساعيل بن عياش عن احلجازيني،   ث ضعيف عند أهل العلم،قال )ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن( وهذا احلدي

 وروايته عنهم ضعيفة. 
 أهل العلم قاسها على اجلنب قال: كما أن اجلنب ال يقرأ فهي كذلك. ألن عليها حداثً أكرب يوجب الغسل، فهي مثل اجلنب.   وبعض

 : واجلواب عن هذا  
نب، احلائض والنفساء مدهتما تطول ورمبا شق عليهما ذلك ورمبا  والنفساء غري حالة اجلأن هذا قياس غري صحيح، ألن حالة احلائض 

نسيتا الكثري من حفظهما للقرآن الكرمي، أما اجلنب فمدته يسرية مىت فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فال جيوز قياس احلائض والنفساء عليه،  
من القرآن، وال حرج أن تقرأ احلائض والنفساء آية  اء أن تقرأ ما حتفظان  العلماء أنه ال حرج على احلائض والنفسوالصواب من قول 

الكرسي عند النوم، وال حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن يف مجيع األوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، وهذا هو األصل، وهلذا أمر  
  تطهري( ومل ينهها عن قراءة القرآن.  أال تطويف ابلبيت حىتالوداع قال هلا )افعلي ما يفعل احلاج غريعائشة ملا حاضت يف حجة  النيب 

إمنا منعها من الطواف؛ ألن الطواف كالصالة وهي ال   ومعلوم أن احملرم يقرأ القرآن. فيدل ذلك على أنه ال حرج عليها يف قراءته؛ ألنه 
ائشة ولغريها من النساء يف حجة  راءة ممنوعة لبينها لعهنا غري ممنوعة من القراءة ولو كانت القتصلي وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أ 

 الوداع ويف غري حجة الوداع. 
للناس بيااًن عاماً   -صلى هللا عليه وسلم  -ومعلوم أن كل بيت يف الغالب ال خيلو من احلائض والنفساء، فلو كانت ال تقرأ القرآن لبينه 

 رية مىت فرغ تطهر وقرأ. القرآن ابلنص ومدته يسخيفى على أحد، أما اجلنب فإنه ال يقرأ   واضحاً حىت ال
 2  فائدة :

 استدل ابحلديث من قال : إن اجلنب ال يقرأ شيئاً من القرآن . 
 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : 

 : املنع .   القول األول
 لنووي(.جلنب قراءة القرآن. )كما قال اخلطايب واوهذا قول مجاهري العلماء، أنه حيرم على ا

ّر  : ل الرتمذيقا ، َوالتَّابرعرنَي ، َوَمْن بـَْعَدُهْم مرْثلر : ُسْفَياَن الثَـّْورريّر ، َواْبنر اْلُمَباَركر  َوُهَو قـَْوُل َأْكَثرر أَْهلر العرْلمر مرْن َأْصَحابر النَّيبر
 ي ( . نن الرتمذق . ) سَوَأمْحََد ، َوإرْسَحا، َوالشَّافرعريّر ، 
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 ى ( . جمموع الفتاو  ك .  )هللا : فَإرنَّ اأْلَئرمََّة اأْلَْربـََعَة ُمتَّفرُقوَن َعَلى َمْنعرهر مرْن َذلر  إلسالم ابن تيمية رمحهوقال شيخ ا
 ع ( . بدائع الصنائ )  َد َعامَّةر اْلُعَلَماءر وقال الكاساين رمحه هللا : َواَل يـَُباُح لرْلُجُنبر قررَاَءُة اْلُقْرآنر عرنْ 

أَْو قَاَل :  -، َكاَن خَيْرُُج مرَن اخَلالَءر فـَيُـْقررئـَُنا اْلُقْرآَن ، َوأَيُْكُل َمَعَنا اللَّْحَم َوملَْ َيُكْن حَيُْجُبُه  وَل هللار إرنَّ َرسُ  علي . قال )حلديث -أ
زُُه   رواه أبو داود والرتمذي .(   َشْيٌء لَْيَس اجْلََنابَةَ َعنر اْلُقْرآنر  -حَيْجر

بعد تقويته ابألحاديث األخرى الواردة يف املسألة ذاهتا ، وكأهنم يرون أنه يصري من قبيل  ض العلماء هبذا احلديثقد احتج بعو 
 . احلديث احلسن لغريه

وقد ينتهي جمموعها إىل غلبات الظنون ، وهي كافية يف رمحه هللا : " ويف الباب أحاديث أخر ضعيفة ،  قال تج الدين السبكي
 ى ( . طبقات الشافعية الكرب )                 ر . تار ما عليه اجلمهو املسألة ، فاملخ

َمامر رمحه هللا : " َوَقْد َوَرَدْت َأَحادريُث يف حترمي قررَاَءةر اْلُقْرآنر لرْلُجُنبر ، َويفر ُكلّرَها َمَقاٌل ، لَ  وقال املباركفوري ْنضر كرْن حَتُْصُل اْلُقوَُّة ابر
َها إرىَل بـَْعٍض َوجمَْ  َا  ُموُعَها َيْصُلُح بـَْعضر َْن يـَُتَمسََّك هبر  ي ( . حتفة األحوذ.           ) ألر

 . ويؤيد هذا القول شهرته بني الصحابة ، فقد ثبت عن مخسة منهم 
 وتقدم أنه ضعيف . ن(  )ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئاً من القرآ البابوحلديث -ب
جهه ثالاثً، وغسل يديه وذراعيه ثالاثً، مث مسح استنشق ثالاثً، وغسل و أيت علي بوضوء، فمضمض و  عن أيب العريف قال: )-ج

فأما يتوضأ، مث قرأ شيئًا من القرآن، مث قال: هذا ملن ليس جبنب،  برأسه، مث غسل رجليه، مث قال: هكذا رأيت رسول هللا 
 ( رواه أمحد.وال آيةاْلنب فال 

راجح وقفه، وقد صححه موقوفاً الدار قطين فقال:  لكن احلديث معلول، والفهذا احلديث صريح يف منع اجلنب من قراءة القرآن، 
 هو صحيح عن علي.

ًعا إرىَل َجْنبر اْمَرأَترهر فـََقاَم إرىَل َجارريٍَة  ) أنه كان  ُن َرَواَحةَ ما روي عن عبد هللا ب -د َها َوَفزرَعتر   َلُه يفر ُمْضَطجر ْجرَةر فـََوَقَع َعَليـْ َيةر احلُْ اَنحر
َوفـَرََغ فـََقاَم فـََلقريَـَها   َمْضَجعرهر فـََقاَمْت َوَخَرَجْت فـََرأَْتُه َعَلى َجارريَترهر فـََرَجَعْت إرىَل اْلبَـْيتر فََأَخَذتر الشَّْفرََة مُثَّ َخَرَجتْ  يفر  تُُه فـََلْم جتَرْدهُ اْمَرأَ 

َذرهر الشَّْفرَةر قَاَل َوأَْيَن رَأَيْترينر َحْيُث رَأَيـُْتَك َلوَ الشَّْفرََة فـََقاَل َمْهَيْم فـََقاَلْت َمْهَيْم َلْو أَْدرَْكُتَك  حَتْمرلُ  قَاَلْت رَأَيـُْتَك َعَلى   َجْأُت َبنْيَ َكترَفْيَك هبر
 : َرْأ فـََقالَ َأْن يـَْقَرأَ َأَحُداَن اْلُقْرآَن َوُهَو ُجُنٌب قَاَلْت فَاقْـ   َوقَاَل َقْد هَنَى َرُسوُل اَّللَّر  اجْلَارريَةر فـََقاَل َما رَأَيْترينر 

 .كما الح مشهور من الفجر ساطع    --  رسول هللا يتلو كتابه أَتان 
 . به موقنات أن ما قال واقع  --أتى ابهلدى بعد العمي فقلوبنا 

 .استثقلت ابملشركني املضاجع ذا إ  -–يبيت جيايف جنبه عن فراشه 
 ( رواه الدارقطين .  ه ، فضحك حىت رأيت نواجذفأخربه رسول هللا  فقالت: آمنت ابهلل وكذبت البصر، مث غدا على

 َوالدَّاَلَلُة فريهر مرْن َوْجَهنْير::  قال النووي
  َّ  . اْلُقْرآَن  ملَْ يـُْنكرْر َعَلْيهر قـَْولَُه َحرََّم َرُسوُل اَّللَّر  َأَحُدمُهَا َأنَّ النَّيبر

 .  فُُه ررَجاهُلُْم َونرَساُؤُهمْ  َهَذا َكاَن َمْشُهورًا عرْنَدُهْم يـَْعرر َوالثَّاينر َأنَّ 
 .        ) اجملموع ( .  َوَلكرنَّ إْسَناَد َهذرهر اْلقرصَّةر َضعريٌف َوُمنـَْقطرعٌ  
 :  ؤيد هذا القول شهرته بني الصحابة ، فقد ثبت عن مخسة منهم ، وهم وي

 .    عمر بن اخلطاب  
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ّر  روى عبد الرزاق قَاَل : ) َكاَن ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابر َيْكرَُه َأْن يـَْقَرَأ اْلُقْرآَن َوُهَو ُجُنٌب ( . ] والكراهة يف "مصنفه" َعْن َعبريَدَة السَّْلَماينر
  عند السلف تعين احلرمة [

 .  ه البيهقي يف اخلالفياتوصحح إسناد  َن (ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف بلفظ : ) اَل يـَْقَرأُ اجْلُُنُب اْلُقْرآ
 .  هذا إسناد صحيح "وقال ابن كثري : " 

يٍح وقال ابن حجر : " َوَصحَّ َعْن ُعَمَر : أَنَُّه َكاَن َيْكرَُه َأْن يـَْقَرأَ اْلُقْرآَن َوُهَو ُجُنٌب ، َوَساَقُه َعْنُه يفر ا    . خلْراَلفريَّاتر ، إبررْسَناٍد َصحر
 .    الب  علي بن أيب ط

 م عنه . وقد تقد
 .    ابن مسعود  

ي حَنَْو اْلُفرَاتر ، َوُهَو يـُْقررُئ َرُجاًل ، فـََباَل اْبُن َمْسُعوٍد ،   " َعْن إبـْرَاهريَم ،املصنف"روى ابن أيب شيبة يف  َأنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َكاَن مَيْشر
ُُنبر  إيّنر  فـََقاَل اْبُن َمْسُعوٍد :.  إنَّك بـُْلتَما َلَك ؟ قَاَل : )َفَكفَّ الرَُّجُل َعْنُه ، فـََقاَل : اْبُن َمْسُعوٍد :     ( . َلْسُت جبر

 . عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما
، آنَ َوال يـَْقَرأُ اْلُقرْ لتالوة [ قال اإلمام مالك : َأْخرَباََن اَنفرٌع ، َعنر اْبنر ُعَمَر ، أَنَُّه ، َكاَن يـَُقوُل : ) ال َيْسُجُد الرَُّجُل ] يعين : سجدة ا

 . إرال َوُهَو طَاهرٌر ( 
اء على أن املراد به الطهارة الكربى ، وهي الطهارة من اجلنابة ، ألن ابن عمر كان يرى جواز سجود التالوة بعض العلمفقد محله 

  بدون وضوء . انظر : فتح الباري ، كتاب اجلمعة ، ابب سجود املسلمني مع املشركني
 .   سلمان الفارسي   

ُُنٍب " رواه الطحاوي يف " شرح  َلُه : أَتـَْقَرأُ َوَقْد َأْحَدْثَت ؟ اَن أَنَُّه َأْحَدَث َفَجَعَل يـَْقَرأُ ، َفقريلَ َعْن َسْلمَ  قَاَل : " نـََعْم ، إريّنر َلْسُت جبر
 .  معاين اآلاثر 

خللفاء الراشدين الذين أمران اثنني من ا فهذه مخسة آاثر عن الصحابة تدل على منع اجلنب من قراءة القرآن ومن بينها آاثر عن
 عليها ابلنواجذ .   ابلتمسك بسنتهم والعض

رًا عرْنَد اْلَكافَّةر َحىتَّ اَل خيَْ  بل قال أبو اْلسن املاوردي  َفى َعَلى : " حَتْررمَي اْلقررَاَءةر َعَلى اجْلُُنبر َقْد َكاَن َمْشُهورًا يفر الصََّحابَةر ُمنـَْتشر
  ( . احلاوي الكبري  .              ) م  نرَسائرهر ررَجاهلررْم وَ 

 ة .          ) الفتح ( . رمحه هللا : " واالعتماد يف املنع على ما روي عن الصحاب ابن رجبوقال اْلافظ 
 اجلواز . القول الثاين : 

وماً بصحته فقال:  صحيحه تعليقاً جمز وقد ذهب إىل هذا القول مجاعة من أهل العلم منهم: ابن عباس، فقد ذكره عنه البخاري يف 
 أبساً.  ومل يَر ابن عباس ابلقراءة للجنب

 وروى ابن املنذر يف األوسط عن عكرمة عن ابن عباس )أنه كان يقرأ ورده وهو جنب(. 
ارق  وجاء هذا القول أيضاً عن مجاعة من التابعني، منهم: سعيد ابن املسيب، فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن حممد بن ط

 (.ن املسيب: أيقرأ اجلنب شيئاً من القرآن؟ فقال: نعمقال: )سألت اب
 ورجح هذا القول مجاعة من احملققني، منهم: داود الطربي، وابن حزم، وابن املنذر.

 يذكر هللا على كل أحيانه( رواه مسلم. حلديث عائشة قالت: )كان رسول هللا -أ
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  ذلك.والتسبيح واالستعاذة وغري وهذا الذكر عام يشمل قراءة القرآن 
 من وجهني:واْلواب عن هذا اْلديث 

 املراد ابلذكر يف احلديث غري القرآن، ألنه املفهوم عند اإلطالق.  : أناألول
 : وأجاب أصحابنا عن حديث عائشة )كان يذكر هللا .. ( أبن املراد ابلذكر غري القرآن فإنه املفهوم عند اإلطالق. قال النووي

 ال يراد به القرآن.جواز قراءة القرآن للجنب، ألن ذكر هللا إذا أطلق  : ليس فيه دليل علىوقال ابن رجب
ر يف احلديث أّن حديث عائشة : ) كان النيب  وقال ابن حبان  ( يذكر هللا على كل أحيانه رمحه هللا : وقد توهم غري املتبحّر

، وكان ال يقرأ وهو جنب  اً جيوز أن ُيسمى ذكر لذي هو غري القرآن ، إذ القرآن يعارض هذا ، وليس كذلك ؛ ألهنا أرادت الذكر ا
 ل . يف سائر األحواويقرأ 

 .  يتر لَْيَسْت قـُْرآانً رمحه هللا : " َوأَمَّا َحدريُث َعائرَشَة أَنَُّه َكاَن يَْذُكُر اَّللََّ َعَلى ُكلّر َحاٍل َفَمْحُموٌل َعَلى اأْلَذَْكارر الَّ  وقال املاوردي 
ال اجلنابة، ومنها ما رواه علي قال: كان رسول األحاديث السابقة الدالة على حترمي قراءة القرآن ح أنه عام وقد خصصته والثاين:

 )ذكر ذلك الصنعاين يف سبل السالم(.        يقرئنا القرآن على كل حال ما مل يكن جنباً.   هللا 
. مرنْ فَإرَذا بعث إليه كتااًب قال :  ما جاء يف حديث هرقل الطويل ) أن النيب -ب يمر حُمَمٍَّد َعْبدر اَّللَّر  فريهر برْسمر اَّللَّر الرَّمْحَنر الرَّحر

. َساَلٌم َعَلى َمنر اتَـَّبَع اهْلَُدى، أَمَّا بـَْعُد فَإريّنر  ، َأْسلرْم َتْسَلْم، يـُْؤترَك اَّللَُّ َأجْ أَْدعُ  َوَرُسولرهر إرىَل هرَرْقَل َعظريمر الرُّومر ْساَلمر َرَك وَك بردرَعايَةر اإلر
َنُكْم َأْن اَل نـَْعبُ َمرََّتنْير، فَإرْن تـََولَّْيَت فَإرنَّ َعلَ  نَـَنا َوبـَيـْ يّرنَي َو )ََي أَْهَل اْلكرَتابر تـََعاَلْوا إرىَل َكلرَمٍة َسَواٍء بـَيـْ َّللََّ َواَل ُنْشررَك َد إرالَّ اْيَك إرمْثَ اأَلرريسر

َذ بـَْعُضَنا بـَْعضاً أَ  انَّ ُمْسلرُمونَ ْراَبابً مرْن ُدونر اَّللَّر فَإرْن تـََولَّْوا فَـ برهر َشْيئاً َواَل يـَتَّخر  متفق عليه .  (.. احلديث .  ُقوُلوا اْشَهُدوا أبر
يكون متلبساً ابجلنابة ، وهو مشتمل على شيء كتب هبذا الكتاب إىل الروم وهم كفار ، والكافر قد   أن النيب  وجه الداللة : 

 ليقرؤوه ، فدل ذلك على جواز قراءة اجلنب للقرآن .من القرآن ، وقد أرسله إليهم 
 اْلواب عن هذا الدليل : و 

 قال ابن حجر : 
َنَّ اْلكرَتاَب اْشَتَمَل َعَلى َأْشَياَء -أ يب ممرَّن َمَنَع َذلرَك َوُهُم اجْلُْمُهوُر أبر َتاٍب يفر  َغرْير اآْليـََتنْير فََأْشَبَه َما َلْو ذََكَر بـَْعَض اْلُقْرآنر يفر كر َوقد ُأجر

رير فَإرنَّ  ْنُه التّراَلَوُة اْلفرْقهر أَْو يفر التـَّْفسر َنَُّه اَل يـُْقَصُد مر  . ُه اَل مَيَْنُع قررَاَءَتُه َواَل َمسَُّه عرْنَد اجْلُْمُهورر ألر
َا ُمنرَع التّراَلوَ اَل َداَلَلَة يفر اْلقرصَّةر َعَلى َجَوازر تراَلَوةر اجْلُُنبر اْلقُ : َوقَاَل بـَْعُض َمْن َمَنَع -ب َنَّ اجْلُُنَب إرمنَّ َة إرَذا َقَصَدَها َوَعَرَف َأنَّ ْرآَن ألر

 .  ُه اَل مُيَْنُع وََكَذلرَك اْلَكافررُ الَّذري يقرأه قـُْرآٌن أَمَّا َلْو قـََرأَ يفر َورََقٍة َما اَل يـَْعَلُم أَنَُّه مرَن اْلُقْرآنر فَإرنَّ 
َا َواقرَعُة َعنْيٍ -ج ْنَذارر َكَما يفر َهذرهر اْلقرصَّةر اَل ُعُموَم فريَها فـَيُـَقيَُّد اجْلََواُز َعَلى مَ فَإرهنَّ ْباَلغر َواإْلر . ) فتح   ا إرَذا َوَقَع اْحترَياٌج إرىَل َذلرَك َكاإْلر

 الباري ( . 
 األصلية.الرباءة -ج
 مل يثبت حديث صحيح تقوم به احلجة يف منع اجلنب. -د

 والراجح املنع . 
 تنبيه : 
. : أبو عيسى قَاَل   َوىفر اْلَبابر َعْن َعلرىٍّ
 والنسائي وابن ماجه .  : أخرجه املصنف ، وأبو داود   يث عليحد
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َأْو قَاَل :   -اخَلاَلِء فَ يُ ْقرِئُ َنا اْلُقْرآَن ، َوَيَُْكُل َمَعَنا اللَّْحَم َوَلَْ َيُكْن حَيُْجُبُه ، َكاَن ََيُْرُج ِمَن  ِإنَّ َرُسوَل هللِا  عن علي . قال ) 

 ( .  لَْيَس اْْلََنابَةَ  َعِن اْلُقْرآِن َشْيءٌ  -حَيِْجُزُه 
 هذا احلديث خمتلف فيه اختالفاً كثرياً.

 . وقال : حسن صحيح ، وكذا البغوي .  فصححه: الرتمذي 
 اكم وقال : صحيح اإلسناد ، عبد هللا بن سلمة ال مطعن فيه . واحل

 ن السكن ، وعبد احلق ، والبغوي . : وصححه الرتمذي ، واب وقال ابن حجر
 بعضهم بعض رواته ، واحلق أنه من قبيل احلسن يصلح للحجة .  : وضعف وقال أيضاً 

 وضعفه : الشافعي ، والبيهقي . 
 ه . احلَدريث اَل يثبتون : أهل قَاَل اإلمام الشَّاِفِعي

َُه اَّللَُّ يفر  وقال البيهقي َا تـََوقََّف الشَّافرعريُّ َرمحر َنَّ َمَدارَُه َعَلى عَ : َوإرمنَّ ْبدر اَّللَّر ْبنر َسلرَمَة اْلُكويفرّر ، وََكاُن َقْد َكرُبَ ،   ثـُُبوتر احْلَدريثر ؛ ألر
َا َرَوى َهَذا احْلَدريَث بـَْعَد َما َكرُبَ ، قَاَلُه ُشْعَبُة َوأُْنكرَر مرْن َحدريثرهر َوَعْقلرهر بـَْعُض النَّكْ   . رَةر ، َوإرمنَّ

يٌح ،   :  وقال النووي ْمرذريُّ َحدريٌث َحَسٌن َصحر  . ) اجملموع ( . َوقَاَل َغرْيُُه مرْن احْلُفَّاظر اْلُمَحقّرقرنَي : ُهَو َحدريٌث َضعريٌف قَاَل الرتّر
 .وضعفه كذلك الشيخ األلباين

 وابن املنذر وقال : وحديث علي ال يثبت إسناده . 
 يث علي هذا .دواإلمام أمحد ، نقل عنه اخلطايب أنه كان يوهن ح

 ة .  ) الفتح ( . " َواحْلَقُّ أَنَُّه مرْن قَبريلر احلََْسنر َيْصُلُح لرْلُحجَّ عن هذا احلديث :  قال اْلافظ ابن حجر
: " هذا رأى احلافظ يف احلديث ، وال نوافقه عليه ، فإن الراوي املشار إليه وهو عبد هللا بن سلمة قد قال   وقال الشيخ األلباين

  ترمجته من التقريب : صدوق تغري حفظه سه يف فاحلافظ ن
حالة التغري ، فالظاهر هو أن احلافظ مل يستحضر ذلك حني حكم حبسن احلديث ، وهللا   ق أنه حدث هبذا احلديث يف وقد سب

 ل ( . إرواء الغلي م .      ) أعل
 : مقدَّم لوجوه  م : فهذا اإلمام الشافعي وأمحد والبيهقي واخلطايب قد ضعفوا احلديث ، فقوهل وقال

 ر . األول : أهنم أعلم وأكث
أهنم قد بينوا علة احلديث ، وهي كون راويه قد تغري عقله وحدث به يف حالة التغري ، فهذا جرح مفسر ال جيوز أن  : الثاين

 ة ( . َتام املنر .          ) يصرف عنه النظ
 
 


