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 مقدمة

 بسم هللا الرمحن الرحيــم
 

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني          أما بعدم على والسالة احلمد هلل رب العاملني ، والصال
 

 ( سائالً املوىل تبارك وتعاىل أن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي .  275فهذا شرح لسنن أيب داود رمحه هللا ) ت 
 

 وهنا تنبيهات : 
 

  رمحة واسعة . محهم هللا تبهم ر ك  : هذا الشرح كغريه من شروحي أعتمد بعد توفيق هللا على كالم العلماء يفأواًل 
 

 أن هذا الشرح ليس يل فيه إال اجلمع والرتتيب . اثنياً : 
 

هذا الشرح فقط لألحاديث اليت انفرد هبا أبو داود رمحه هللا على الصحيحني ، أي : األحاديث اليت أخرجها أبوداود ومل  اثلثاً : 
أو أحدمها قد تقدم شرحها ضمن شرحي للصحيحني   ومسلم لبخاري ا خيرجها البخاري وال مسلم ، ألن األحاديث اليت أخرجها

 وهو موجود على النت يف موقعي . 
 

 أسال هللا يل ولكم العلم النافع والعمل الصاحل . 
 أخوكم / سليمان بن حممد اللهيميد
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 مقدمة قصرية عن كتاب سنن أيب داود

 : املؤلف 
 الشعث بن إسحاق السجستان . ن بن اسليما هو اإلمام سيد احلفاظ يف وقته أبوداود

 :والدته 
 هـ [ . 202ولد رمحه هللا سنة ] 

 :شيوخه 
رحل اإلمام أبوداود إىل املراكز املهمة اليت حوت كبار احملدثني يف بالد املسلمني ، واستفاد من الشيوخ الذين هم حمل الثقــة 

 واألمانــة . 
 ئــة نفس . ثالمثاو من قال ابن حجر : وشيوخه يف السنن وغريها حن

 من أعياهنم : 
 بن حرب ، وهناد بن السري وغريهم اإلمام أمحد بن حنبل ، وحييي بن معني ، وإسحاق بن راهويه ، ومسدد بن مسرهد ، وزهري 

 : تالميذه 
 توافد عليه الطلبة من كل جهــة من الشرق والغرب ، وقد روى عنه خلق من األئمــة . 

 أن اإلمام الرتمذي والنسائي من تالميــــذه .  فخراً  كفى به قال اإلمام الذهيب :  
 ثناء العلماء عليه .

 قال أبو حامت : كان اإلمام أبوداود أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وحفظاً ونسكاً وورعاً وإتقاانً . 
 نه . أفضل موقال احلافظ موسى بن هارون : خلق أبوداود يف الدنيا للحديث ويف اآلخرة للجنة ، ما رأيت 

 وملا صنف كتابه السنن ، قال إبراهيم احلريب :
 اود احلديد .ني أليب داود احلديث كما ألني لدأل

 أبوداود إمام أهل احلديث يف عصره بال مدافــعـــة . وقال احلاكم :
 محد . ــه أبن يشبـوقال الذهيب : كان رأساً يف احلديث ، رأساً يف الفقه ، ذا جاللة وحرمــة وصالح وورع حىت إنه كا 

قان والورع والدين والفهم  تواتفق العلماء على الثناء على أيب داود ، ووصفه ابحلفظ التام ، والعلم الوافر ، واإل وقال النووي :
 الثاقب يف احلديث وغريه . 

 :وفاتـــه 
 هـ [ ابلبصـــرة .  275تويف رمحه هللا عام ] 

 : كتابه السنن  
 استدل هبا فقهاء األمصار وبــنــــوا عليها األحكام .  ث اليتألحاديكتاب سنن أيب داود جامع ل

تج هبا فيه مع  وينبغي للمشتغل ابلفقه وغريه االعتبـــار بسنن أيب داود ومبعرفتــه التامــة فإن معظم األحاديث اليت حي قال النووي :
 ـــه .سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعـــة مصنفـــه واعتنائــه بتهذيبـ

كان كتاب السنن أليب داود بن األشعث السجستان _ رمحه هللا _ من اإلسالم ابملوضـــع الذي خصه هللا به ،    وقال ابن القيم : 
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حبيث صار حكمًا بني أهل اإلسالم ، وفصاًل يف موارد النزاع واألحكام ، ورتبهـــا أحسن نظام مع انتقائهــا أحسن انتقـــاء ،  
 روحني والضعفاء . يث اجملا أحادواطراحـــه منه

 : درجات أحاديث السنن 
 ذكر الذهيب يف سري أعالم النبالء أن األحاديث يف سنن أيب داود ستة أنواع فقال : 

 إن أعلى ما يف كتاب أيب داود من الثابت ما أخرجه الشيخان وذلك حنو شطر الكتاب .  -1
 مث يليه ما أخرجه أحد الشيخني ورغب عنه اآلخر .  -2
 ما رغبا عنه وكان إسناده جيداً ساملاً من علة أو شذوذ . يليه مث -3
 مث يليه ما كان إسناده صاحلاً وقِبَله العلماء جمليئــه من وجهني ليّــنني فصاعداً .  -4
 مث يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه ، فمثل هذا يسكت عنه أبوداود غالباً .  -5
ة راويه ، فهذا ال يسكت عنه بل يوهنه غالبًا ، وقد يسكت عنه حبسب شهرتــــه من جه الضعف مث يليه ما كان بــــيّــن -6

 ونكارتـــه . 
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 ِكَتاب الطََّهارَةِ   
 ََبُب التََّخلِ ي ِعْنَد َقَضاِء احْلَاَجةِ 

 ْلَمْذَهَب أَبـَْعَد ( .  ابَ هَ َذا ذَ َكاَن إِ   َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة )َأنَّ النَِّبَّ  
 .   َكاَن ِإَذا َأرَاَد اْلََبَاَز اْنطََلَق ، َحَّتَّ اَل يـََراُه َأَحٌد (  ) َأنَّ النَِّبَّ    َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ  

========== = 
 :  سنده حسن من أجـــل حممد بن عمرو .   حديث املغرية

 يف الكربى . جه ، والنسائي اممذي ، وابن ، والرت أمحد  : واحلديث أخرجه  
 قال النووي : حديث صحيح . وسكت عليه أبوداود . 

فيه ضعف يسري لوجود إمساعيل بن عبدامللك لكن يشهد له احلديث الذي قبله وغريه من األحاديث اليت  :  وحديث جابر
 ــــــوع . ضجاءت يف هذا املو 

 فهو صـــــــاحل .  : وما سكت عنه  لبوداود وقد قاعليه أوسكت  واحلديث أخرجه : ابن ماجه .
 ( قال يف النهاية : هو املوضع الذي يُتغوط فيه ، وهو َمفَعل من الذهاب .  ِإَذا َذَهَب اْلَمْذَهبَ ) 
هنم  نه ابخلالء، أل كنوا ع، كما  قال يف "النهاية": هو ابلفتح: اسم للفضاء الواسع، فكنوا به عن قضاء الغائط (  ِإَذا َأرَاَد اْلََبَازَ ) 

 زون يف األمكنة اخلالية من الناس. كانوا يترب 
ْنَسان َكَما َكنـَّْوا اِبخلَْ  قَاَل اْْلَطَّايبي و  اَلِء َعْنُه ، يـَُقال : َترَبََّز  : َمْفُتوَحة اْلَباء ، ِاْسم لِْلَفَضاِء اْلَواِسع ِمْن اأْلَْرض ، َكنـَّْوا ِبِه َعْن َحاَجة اإْلِ

 اْلَباء َوُهَو َغَلط رُج ِإىَل اْلرَبَاز ، َكَما ِقيَل : ََتَلَّى ِإَذا َصاَر ِإىَل اخلَْاَلء ، َوَأْكثـَُر الرَُّواة يـَُقوُلوَن اْلربَاز ِبَكْسرِ ُهَو َأْن خيَْ وَ ا تـََغوََّط ل ِإذَ الرَّجُ 
َا اْلربَاز َمْصَدر اَبَرْزت الرَُّجَل يف احْلَْرب ُمَبارَ   زًا .ِبرَازًَة وَ ، ِإَّنَّ

 الصحراء وتّبعد عن الناس . ( يف َق لَ اْنطَ ) 
 منهم .  َحَّتَّ الَ يـََراُه َأَحٌد (  )

 1فائدة :  
يستحب ملن أراد قضاء احلاجــــة أن يبعـــد حىت ال يراه أحد إذا كان يف صحراء ليس فيها جبال وال أشجار  احلديث دليل على أنه 

 ساترة . 
 ومن األدلة : 

 . ( متفق عليه حىت توارى عّّن فقضى حاجته  سول هللا أي ر  - قفانطل )   املغرية بن شعبة قالحديث 
َوِفيِه ِمْن اأْلََدب ِاْسِتْحَباب التـََّباُعد ِعْند احْلَاَجة َعْن ُحُضور النَّاس ِإَذا َكاَن يف َمرَاح ِمْن قال اْلطايب يف شرح حديث الباب : 
رْت َوأَْعَماق اآْلاَبر َواحْلََفائِر ، َوحَنْو َذِلَك ِمْن اأْلُُمور السَّاتِرَة  َوَضرْ َيِة بْنِ اأْلَْرض ، َويَْدُخل يف َمْعَناُه ااِلْسِتَتار اِبأْلَ  ُجب َوِإْرَخاء السِّ ب احلُْ
 لِْلَعْورَاِت وَُكّل َما َسرَتَ اْلَعْورَة َعْن النَّاس . 

 ــعــد حنو امليلني .كان يبورمبا  ـه ـوكان إذا ذهب يف سفره للحاجــة انطلـق حىت يتوارى عن أصحابوقال ابن القيم : 
بـَْعاِد لَِقاِضي احْلَاجَ وقال الشوكاين :   ة . َواحْلَِديث يَُدّل َعَلى َمْشُروِعيَِّة اإْلِ

 رواه مسلم .  حِلَاَجِتِه َهَدف أَْو َحاِئش ََنْل ( وََكاَن َأَحبَّ َما ِاْسَترَتَ بِِه َرُسول اَّللَّ   وعن عبد هللا بن جعفر قال )
ني اْلُمْعَجَمة َوَقْد  َو َما ِاْرتـََفَع ِمْن اأْلَْرض، َوأَمَّا )َحاِئش النَّْخل( فَِبَفْتِح اْْلَاء َوالدَّال َوهُ ِئط ََنْل، أَمَّا )اْْلََدفا ِّن حَ عْ يَـ  ( فَِباحْلَاِء اْلُمْهَمَلة َوالشِّ
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 : َحشٌّ َوُحشٌّ ِبَفْتِح احْلَاء َوَضّمَها . يح، َويـَُقال ِفيِه أَْيًضا ري َصحِ تـَْفسِ َو  اْلِكَتاب حِبَاِئِط النَّْخل، َوُهَو اْلُبْسَتان، َوهُ َفسََّرُه يف 
و َذِلَك حِبَْيُث َويف َهَذا احْلَِديث ِمْن اْلِفْقه ِاْسِتْحَباب ااِلْسِتَتار ِعْند َقَضاء احْلَاَجة حِبَاِئٍط أَْو َهَدف أَْو َوْهَدة أَْو حنَْ :  قال النووي 

ُ أَْعَلم . اإْلِ  َشْخص يعيَِغيب مجَِ   ) شرح مسلم ( .      ْنَسان َعْن أَْعنُي النَّاِظرِيَن ، َوَهِذِه ُسنَّة ُمَتَأكَِّدة . َواَّللَّ
 2فائدة :  

 احلكمة من االبتعاد : 
 حىت ال ترى له عورة . 
 وال يسمع له صوت . 
 وال تظهر له رائحة . 

ْخرَاج أِلَنَّ اْلُكّل ُمْستَـْهَجن.ْهَجنِ ُمْستَـ ْخَفاُء الْ إَوالظَّاِهُر َأنَّ اْلِعلََّة  قال الشوكاين :    ِمْن اخْلَارِِج فـَيُـَقاُس َعَلْيِه إْخَفاء اإْلِ
وال يشم له ريح أي يغيب شخصه عن ، أبعد( حبيث ال يسمع خلارجه صوت  )كان إذا ذهب املذهب : قوله وقال املناوي

 .  غمس مكان على حنو ميلني من مكةىل امليذهب إأنه كان :  الناس بل روى اإلمام ابن جرير يف هتذيب اآلاثر
 3فائدة :  

 هذا إن كان يف الصحراء، فإن كان يف البنيان حصل املقصود ابلبناء املعد لقضاء احلاجة. و 
يف  يف السفر ويف الصحراء وقبل بناء الُكُنف يف البيوت، وأما إذا كان هذا إذا كان و  ...(  حل سنن أيب داودجاء يف ) 

 ر . ن يقضي حاجته يف البيت كما رواه ابن عماك  نه العمران فثبت أ
 4فائدة :  

 أتى سباطة قوم فبال قائماً (   جاء يف الصحيحني ) أنه  
بـَْعاِد ِعْنَد َقَضاِء احْلَاَجِة َعِن الطُّرُ  َوأَمَّا ُُمَاَلَفُتُه  ...:  قال ابن حجر ظَّارَِة  النَّ أَْعنُيِ  اْلَمْسُلوَكِة َوَعْن قِ ِلَما ُعِرَف ِمْن َعاَدتِِه ِمَن اإْلِ

لََتَضرََّر َواْسَتْدََن  َكاَن َمْشُغواًل مبََصاِلِح اْلُمْسِلِمنَي فـََلَعلَُّه طَاَل َعَلْيِه اْلمْجلس َحىتَّ أحتاج ِإىَل اْلبَـْوِل فـََلْو أَبـَْعَد   فـََقْد ِقيَل ِفيِه إِنَُّه 
َوُهَو َأَخفُّ  ََيُرُّ ِبِه وََكاَن ُقدَّاُمُه َمْسُتورًا اِبحْلَاِئِط أَْو َلَعلَُّه فـََعَلُه لِبَـَياِن اجْلََواِز مُثَّ ُهَو يف اْلبَـْولِ  لَّهُ ْن َلعَ ْلِفِه ِمْن ُرْؤيَِة مَ خَ ُحَذيـَْفُة لَِيْسرُتَُه ِمْن 

ْيِل َوالدُّنـُوِّ ِمَن ُض ِمنَ ْلَغرَ ِه ِمَن الرَّاِئَحِة َواِمَن اْلَغاِئِط اِلْحِتَياِجِه ِإىَل زََِيَدِة َتَكشٍُّف َوِلَما يـَْقرَتُِن بِ  بـَْعاِد التََّسرتُُّ َوُهَو حَيُْصُل ِبِِْرَخاِء الذَّ  اإْلِ
َنا َرُسوُل اَّللَِّ  ِة  َباطَ يَنِة فَانـْتَـَهى ِإىَل سُ يف بـَْعِض ِسَكِك اْلَمدِ  السَّاتِِر َوَرَوى الطَّرَبَاِنُّ ِمْن َحِديِث ِعْصَمَة ْبِن َماِلٍك قَاَل َخرََج َعَليـْ

حْلَاَلِة وََكاَن ُحَذيـَْفُة َلمَّا َوَقَف َخْلَفُه َعْنَد  ٍم فـََقاَل ََي ُحَذيـَْفُة اْسرُتِْن َفذََكَر احْلَِديَث َوَظَهَر ِمْنُه احلِْْكَمَة يف ِإْداَنئِِه ُحَذيـَْفَة يف تِْلَك اقـَوْ 
تْـَياُن اَل يف السََّفِر َوُيْستَـَفاُد ِمْن َهَذا احلَِديث دفع َأشد املفسدتني أبخف َضرِ  احلَْ ًضا َأنَّ َذِلَك َكاَن يف َعِقِبِه اْسَتْدبـَرَُه َوَظَهَر أَيْ  هما َواإْلِ

ِه َوِعَياَدهِتِْم فـَلََّما َحَضرَُه  ْصَحابِ ِة أَ  َويُْكِثُر ِمْن زََِيرَ ةِ َكاَن يُِطيُل اجْلُُلوَس ِلَمَصاِلِح اأْلُمَّ   أِبَْعَظِم اْلَمْصَلَحَتنْيِ ِإَذا ملَْ َُيِْكَنا َمًعا َوبـََيانُُه أَنَُّه 
ُعَد َكَعاَدتِِه ِلَما َيرَتَتَُّب َعَلى ََتِْخريِ  ْرُه َحىتَّ يـَبـْ  مَ ِه ِمَن الضََّرِر فـَرَاَعى أََهمَّ اأْلَْمَرْيِن َوَقدَّ اْلبَـْوُل َوُهَو يف بـَْعِض تِْلَك احْلَااَلِت ملَْ يـَُؤخِّ

 .   ) الفتح ( .  َفِة ِمْنُه لَِيْسرُتَُه ِمَن اْلَمارَِّة َعَلى َمْصَلَحِة ََتِْخريه َعنُه ِإْذ مل َُيكن مَجعهَماُحَذيْـ رِيِب اْلَمْصَلَحَة يف تـَقْ 
ض بع يف  خرج علينا رسول هللا )  واستشكل هذا مبا يف الطربان عن عصمة بن مالك وأصله يف البخاري قال :  وقال املناوي 

 ( .  م فقال: َي حذيفة اسرتن حىت ابل فذكر احلديثاطة قو إىل سبسكك املدينة فانتهى 
 . إىل أن ندب اإلبعاد ُمصوص ابلتغوط :  فمن ذاهب 

ومن مث ورد أنه كان إذا ابل قائما مل يبعد عن ، ألن العلة خوف أن يسمع خلارجه صوت أو يشم له ريح وذلك منتف يف البول 
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 . دوا عنه  عالناس ومل يب
 . وأنه إَّنا مل يفعله أحياان لضرورة  عاد ندبم اإلبن تعميومن ذاهب إىل أ

فإنه كان يطيل القعود ملصاحل األمة ويكثر من زَيرة أصحابه وعيادهتم فإذا حضر البول وهو يف بعض تلك احلاالت ومل َيكنه  
ملفسدتني أبخفهما  أشد ا نه دفععى أهم األمرين واستفيد ماَتخريه حىت يبعد كعادته فعل ذلك ملا يرتتب على َتخريه من الضرر فر 

 اً . واإلتيان أبعظم املصلحتني إذا مل َيكنا مع
 5فائدة :  

 ه . األدب الكناية يف ذكر ما يستحى منيف احلديث أن من 
َرض َواَل َيُكون يف ل اْلغَ صِّ ْلَمَجاز َواأْلَْلَفاظ الَّيِت تَُ اَواْلُمْسَتَحّب يف ِمْثل َهَذا اْلِكَنايَة َعْن قَِبيح اأْلَمْسَاء َواْسِتْعَمال :  قال النووي

 : ُصوَرهتَا َما ُيْسَتَحَيا ِمْن التَّْصرِيح حِبَِقيَقِة َلْفِظِه . َوهِبََذا اأْلََدب َجاَء اْلُقْرآن اْلَعزِيز َوالسَُّنن
َياِم الرَّفَ  ) َكَقْولِِه تـََعاىَل    َلَة الصِّ  ( .   ِإىَل ِنَساِئُكمْ ثُ ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ

 ( . ُخُذونَُه َوَقْد أَْفَضى بـَْعضُكْم ِإىَل بـَْعٍض َف َتَْ وََكيْ وقوله ) 
 .  ( فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء يف اْلَمِحيِض  ( . ) أَْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْن اْلَغاِئِط  ( )َوِإْن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَْبِل َأْن ََتَسُّوُهنَّ  وقوله ) 

 : ْصَلَحٍة رَاِجَحة َوِهَي ِإزَاَلة اللَّْبس أَْو ااِلْشرتَاك أَْو نـَْفِي اْلَمَجاز أَْو حَنْو َذِلَك م ِلمَ ااِلسْ  َوَقْد َيْستَـْعِمُلوَن َصرِيح 
 ( . أَِنْكتَـَها  )  وََكَقْولِِه ( الزَّانَِيُة َوالزَّاِن  ) َكَقْولِِه تـََعاىَل 

 ( .ان َوَلُه ُضرَاط الشَّْيطَ  أَْدبـَرَ )  وََكَقْولِِه 
 .   ) شرح مسلم ( . َوَنظَائِر َذِلَك َكِثريَة  (احْلََدث ُفَساء أَْو ُضرَاط  )  يب ُهَريـْرَة  ِل أَ َكَقوْ َو  

 ََبُب الرَُّجِل يـَتَـبَـوَّأُ لِبَـْوِلهِ 
  َداٍر فـََباَل ، ُثَّ قَاَل : ِل جِ  َأصْ ا يف  يـَُبوَل ، فَأََتى َدِمثً نْ َذاَت يـَْوٍم فََأرَاَد أَ  ِإين ِ ُكْنُت َمَع َرُسوِل هللِا  عن أيب موسى قال )

 ( .  ِإَذا َأرَاَد َأَحدُُكْم َأْن يـَُبوَل فـَْلرَيَْتْد لِبَـْوِلِه َمْوِضًعا
 ========== 

 احلديث ضعيف جلهالة الشيــخ الذي مل يســم . 
 قال البغوي : حديث ضــعـيف . 

 ى . ىب موسأعن رجل عن  و داودد وأبمحأ ى ضعيف رواهسديث أيب مو : ح قال النووي 
 بفتح الدال وامليم أو فتح الدال وكسر امليم: األرض السهلة الرخوة. ( فَأََتى َدِمثًا  )

للِّنِي َوالسُُّهوَلة إِنَُّه َف ابِ ا ُوصِ لِلرَُّجِل ِإذَ  الدَِّمث : اْلَمَكان السَّْهل الَِّذي جُيَْذب ِفيِه اْلبَـْول َفاَل يـَْرَتّد َعَلى اْلَباِئل ، يـَُقالقَاَل اْْلَطَّايبي : 
 .   َلَدِمث اأْلَْخاَلق َوِفيِه َدَماثَة

 أي: فليطلب مكاانً ليناً لئال يرجع عليه رشاش بوله. (   فـَْلرَيَْتْد لِبَـْوِلِه َمْوِضًعا) 
 1فائدة :  

 بول .شاش الرخوة لئال يرجع إليه ر  ةاحلديث دليل على أنه يستحب ملن أراد أن يبول أن خيتار أرضاً سهل
 أنَّه أسلُم ِمن َرشاِش الَبوِل؛ فإنَّ البوَل يف املكاِن الصُّلب قد ينُتُج عنه َعوُد َشيٍء منه إىل الباِئلِ -أ

رءِ  -ب
َ
ا يفَتُح ابَب الَوسواِس على امل  . أنَّ البوَل يف املكاِن الصُّلِب رمبَّ
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ألرض اليت يريد القعود عليها صلبة أن أيخذ حجرًا أو عوداً تحب للبائل إذا كانت اسوفيه دليل على أن امل:  قال اْلطايب
 ) معامل ( .     فيعاجلها به ويثري تراهبا ليصري دمثاً سهالً فال يرتد بوله عليه.

 .   ) املغّن ( . ِه يْ ْخًوا ؛ لَِئالَّ َيرَتَشََّش َعلَ ًعا رَ َمْوضِ  َوُيْسَتَحبُّ َأْن يـَْرََتَد لِبَـْولِهِ :   قال ابن قدامة
 .واحلديث ضعيف لكن أحاديث األمــر ابلتنـزه عن البـول تفيــد ذلك 

ُهَما ، َعِن النَّيبِّ  ُمَ  )  َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ أَمَّا َأَحُدمُهَا  ريٍ ِن َوَما يـَُعذَّاَبِن يف َكبِ َعذَّابَ ا لَيُـ أَنَُّه َمرَّ ِبَقرْبَْيِن يـَُعذَّاَبِن فـََقاَل ِإهنَّ
  وا َيَ َها بِِنْصَفنْيِ مُثَّ َغَرَز يف ُكلِّ َقرْبٍ َواِحَدًة فـََقالُ َفَكاَن اَل َيْسَترتُ ِمَن اْلبَـْوِل َوأَمَّا اآلَخُر َفَكاَن ََيِْشي اِبلنَِّميَمِة مُثَّ َأَخَذ َجرِيَدًة َرْطَبًة َفَشقَّ 

َبَسا اَل لََعلَُّه َأْن خُيَفََّف َعنْـ َل هللِا ملَ َصنَـْعَت َهَذا فـَقَ َرُسو   ( متفق عليه .  ُهَما َما مَلْ يـَيـْ
لزَّاِي َواْْلَاء،  ه( ابِ تَـْنزِ َوَيسْ رت( بَِتاَئنْي ُمثـَنَّاَتنْي، )َيْستَ )اَل َيْسَترت ِمْن بـَْوله( فـَُرِوَي َثاَلث رَِواََيت ) َوأَمَّا قـَْول النَّيبّ :  قال النووي

 َوَاَّللَّ أَْعَلم . َتَجنَّبُه َويـََتَحرَّز ِمْنهُ : اَل يَـ لَِثة يف اْلُبَخارِّي َوَغرْيه، وَُكّلَها َصِحيَحة، َوَمْعَناَها ( اِبْلَباِء اْلُمَوحََّدة َواْْلَْمزَة َوَهِذِه الثَّائ )َوَيْسَتربِْ 
أخذ عوداً من األرض فنكت به حىت يُـثّرى  -وهو املوضع الصلب  -ٍز من األرض يف غزايبول  وكان إذا أراد أنقال ابن القيم : 

 مث يبول ، وكان يرَتد لبوله املوضع الدَِّمث _ وهو اللني الرخو من األرض _ . 
صلبة دقها   اً ال أرضإن مل جيد إف  أو رمالً  لينة تراابً  اً قال أصحابنا يطلب أرض دب متفق على استحبابهوهذا األقال النووي : 

 لم .    ) اجملموع ( . وهللا أع.   هحبجر وحنوه لئال يرتشش علي
 2فائدة :  

 وجوب التنزه والتطهر من البول ألنه جنس . 
 ( .   أَمَّا َأَحُدمُهَا َفَكاَن اَل َيْسَترتُ ِمَن اْلبَـْولِ للحديث السابق )

فـََلمَّا َقَضى بـَْوَلُه أََمَر اَلنَّيبُّ   ْم اَلنَّيبُّ فـَنَـَهاهُ  ، رَُه اَلنَّاسُ جَ فـَزَ  ،َفِة اَْلَمْسِجدِ  طَائِ اَل يف قَاَل: )َجاَء أَْعرَايبٌّ فـَبَ  َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك 
  َيه . ِبَذنُوٍب ِمْن َماٍء; فَُأْهرِيَق َعَلْيِه.( ُمتـََّفٌق َعل 

 .ارقطّن( رواه الد استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القرب منه  )  ويف احلديث 
 3فائدة :  

 يُكرَه استقباُل الرِّيِح ابلَبوِل . : ولذلك قال الفقهاء 
ذاِهِب الِفقهيَِّة األربَع 

َ
 ة . وهذا ابتِّفاِق امل

 ه . وذلك َخشيَة أن تردَّ عليه الرِّيُح بَولَ 
َسُه . فـَيُـنَ  ْوِل ،َويُْكرَُه َأْن َيْستَـْقِبَل الرِّيَح ؛ لَِئالَّ تـَُردَّ َعَلْيِه َرَشاَش اْلبَـ :   قال ابن قدامة  غّن ( . مل) ا    جِّ

 ه .هذا هو املعتمد يف كراهت، قال أصحابنا يكره استقبال الريح ابلبول لئال يرده عليه فيتنجس بل يستدبرها  :  قال النوويو 
 . فضعيف ( كان يكره البول يف اْلواء   أن رسول هللا ) املروى عن أيب هريرة  وأما احلديث 
 .    ) اجملموع ( .   يتغوط علي رأس جبليبول يف هواء وان  نقال يكره للرجل أ لتابعيعطية اوجاء عن حسان بن  

 وأثر حسان رواه البيهقي يف السنن .
 4فائدة :  

 استحب بعض الفقهاء أن يبول اإلنسان قاعداً ليسلم من الرشاش . 
 ) املغّن ( .   ْن اجْلََفاِء َأْن تـَُبوَل َوأَْنَت قَائٌِم .َمْسُعوٍد مِ  اَل اْبنُ ِه ، قَ َعَليْ َوُيْسَتَحبُّ َأْن يـَُبوَل قَاِعًدا ؛ لَِئالَّ َيرَتَشََّش :   قال ابن قدامة
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ُتُه مبَاٍء فـَتَـَوضََّأ(.  َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل )أََتى النَّيبُّ وقد جاء يف الصحيحني :   ُسَباطََة قـَْوٍم فـََباَل قَائِماً، مُثَّ َدَعا مبَاٍء، َفِجئـْ
 ثبت عن كثري من الصحابة أهنم ابلوا قياماً. أنه :  عليه قائماً ويدل جواز البولل على يث دلياحلدهذا ف

: 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(.  الرشاش، ومل يثبت عن النيب 

 :نيد بشرطاز مقيا اجلو لكن هذ
 أن أيمن الرشاش ]ألن التنزه من البول واجب[.ول: ألا

 أن أيمن الناظر.  الثاين:
 : إىل كراهة البول قائماً. وذهب بعض العلماء

كان يبول قائماً فال تصدقوه، ما كان يبول إال قاعداً( رواه   حلديث عائشة رضي هللا عنها قالت )من حدثكم أن رسول هللا  -أ
 .حالرتمذي وهو حديث صحي

فاء: أن يبول الرجل قائماً، أو َيسح جبهته قبل أن يفرغ من صالته، أو ينفخ يف  )ثالث من اجل  وعن بريدة. قال: قال  -ب
 سجوده( رواه الرباز. 

 والصحيح اجلواز من غري كراهة. 
 غري البيوت فلم يفوأما اجلواب عن حديث عائشة: فيقال أن هذا مستند إىل علمها فيحمل على ما وقع منه يف البيوت، وأما 

 ه حذيفة.تطلع هي عليه، وقد حفظ
 وأما حديث بريدة فضعيف. 

 ، وَتبعه املباركفوري.ظقال الرتمذي: حديث بريدة يف هذا غري حمفو 
 : وقد روى يف النهى عن البول قائما أحاديث ال تثبت. قال النووي

 5فائدة :  
 قائماً:  اختلف يف سبب بول النيب 

 اانً للقعود. كألنه مل جيد م فقيل:
أَبض هو ابطن الركبة  -ما روي يف رواية ضعيفة أنه ابل قائماً لعّلة مبأبضه  وقيل:

َ
 . -وامل

 لب بذلك. ألن العرب كانت تستشفي لوجع الص وقيل:
 ألهنا حالة يؤمن فيها خروج احلدث من السبيل اآلخر يف الغالب خبالف حالة القعود. وقيل:
نت عادته املستمرة البول قاعداً، حلديث عائشة السابق )من حدثكم هذا القول هو الصحيح، وكاو فعل ذلك لبيان اجلواز،   وقيل:

 . ( )شرح نووي(. كان يبول قائماً ..  أن النيب 
 : واألظهر أنه فعل ذلك لبيان اجلواز. ... )الفتح(. قال ابن حجر

 6فائدة :  
اء ويوهن بنالأبصل  ل يضرّ فإن البو ، مملوك ألحد لك اجلدار غري يشبه أن يكون ذ:  طايبقال اْل(  يف َأْصِل ِجَدارٍ قوله ) 

 . عنه حبيث ال يصيبه البول  اً ال يفعل ذلك يف ملك أحد إال ِبذنه أو يكون قعوده مرتاخي أساسه وهو 
 ك .أو يكون علم رضاء صاحب اجلدار بذل:  يّ زاد النوو  
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 َذا َدَخَل اْْلَاَلءَ ََبُب َما يـَُقوُل الرَُّجُل إِ 
ِإنَّ َهِذِه احْلُُشوَش حُمَْتَضَرٌة ، فَِإَذا أََتى َأَحدُُكُم اْْلَاَلَء فـَْليَـُقْل : َأُعوُذ َِبَّللَِّ ِمَن   )قَاَل   وِل هللاِ  َرسُ ْن زَْيِد ْبِن َأْرَقَم ، َعنْ ع

 ( .  اْْلُُبِث َواْْلََباِئثِ 
 ========== 

 احلديث سنده صحيح .
 اجه . وابن م ، والنسائي ، ضاً : الرتمذي أخرجه أي واحلديث

 يَننْيِ ُمْعَجَمَتنْيِ ، ِهَي اْلُكُنف َوَمَواِضع َقَضاء احْلَاَجة َواِحدَها ُحشٌّ . شِ وَ َمَلة ْلُمهْ ِبَضمِّ احْلَاء ا (احْلُُشوَش  َهِذهِ ِإنَّ ) 
 قبل أن يتخذوا الكنف يف يقضون حوائجهم إليها  ااحلشوش الكنف وأصل احلش مجاعة النخل الكثيفة وكانو : قال اْلطايب 

 .  لغتان َحش وُحش ت وفيهالبيو 
 .  لقصد األذى وألهنا َتيل إىل القاذورات،   وتنتاهبااطني الشي رها تض:  أي  (حُمَْتَضَرٌة ) 
 أي : أراد دخول مكان قضاء احلاجة . ( فَِإَذا أََتى َأَحدُُكُم اْْلَاَلَء  )
 ثوهن إانبيثة، اخلبائث مجع خث، وهم ذكران الشياطني، و اخلُبث بضم الباء مجع خبي(  اِئثِ بَ َن اْْلُُبِث َواْلَْ مِ َأُعوُذ َِبَّللَِّ  )
 لشياطني، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطني وإانثهم. ا

 وقيل: اخلْبث: ِبسكان الباء، الشر، واخلبائث: الذوات الشريرة، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. 
 ن الباء، وهو غلط والصواب الضماخلْبث ِبسكا عامة احملدثني يقولون:: اخلُبث بضم الباء، و قال اْلطايب

هم فيه ليس بغلط، وقد صرح مجاعة من أهل املعرفة أبن الباء هنا ساكنة، منهم أبو عبْيد إمام هذا غّلط الذي  هذا: و وويقال الن
 الفن، والعمدة فيه. 

 1فائدة :  
 بائث . الء : أعوذ ابهلل من اخلبث واخلاخل ول هذا الذكر عند دخولقاحلديث دليل على استحباب 

 ِإَذا َدَخَل َاخلَْاَلَء قَاَل: اَللَُّهمَّ ِإّنِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َاخْلُُبِث َواخْلََباِئِث(.    ُل َاَّللَِّ َرُسو   )َكانَ  وقد جاء يف الصحيحني عن أنس قال
 راء . ن والصحبه وال فرق بني البنياا: هذا األدب جممع على استحب قال النووي  

 2فائدة :  
 ادة الدخول .دعاء عند إر يقول هذا ال

املراد من  .. ( فأفادت هذه الرواية إذا أراد أن يدخل اخلالء . ال ) كان النيب ق نسد عن أاملفر  ملا جاء عند البخاري يف األدب
 ول ال بعده . خقوله ) إذا دخل اخلالء ( أي يقول هذا الذكر عند إرادة الد

 3فائدة :  
 ؟ مكان  ل تشرع إال يف األماكن املعدة لقضاء احلاجة، أو تشرع يف كاخلبث واخلبائث ال هل االستعاذة من اختلف العلماء : 

 ماء : للعل قوالن
 . يشرع يف البنيان ويف الصحراء فقيل:

 ذكر قبل أن يشمر ثوبه. كان يف الصحراء قال ال  نلكن إن كان املكان معداً لقضاء احلاجة قال الذكر قبل دخوله املكان، وإ 
 ر . وهذا مذهب اجلمهو :   قال احلافظ  
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 . ( . .. ءَ اَل  َاخلَْ َدَخلَ  ِإَذا َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ حلديث أنس السابق ) 
ق الغائط على لاخلالء: هو املوضع الذي خيلو اإلنسان بنفسه لقضاء احلاجة، وال يشرتط أن يكون معداً لقضاء احلاجة، كما أطو 

 الغائط. تيتم إذا أ:   ه نخفض من األرض، يف قولاملكان امل
 ة . إن هذا الذكر خاص يف األماكن املعدة لقضاء احلاج وقيل:

 . ( . .. حمتضرة، فإذا أراد أحدكم أن يدخلهذه احلشوش ن إباب ) ديث الحل
س مثلها مما مل  أن غريها لي ه احلشوش حمتضرة، فظاهرهذأمر ابالستعاذة، مث علل األمر أبن ه أن الرسول :  وجه االستدالل

 . عداً لقضاء احلاجة، فوجود الشياطني يف هذه احلشوش أكثر من وجودهم يف غريهايكن م
 أرجح .  مهوراجل وقول

 تنبيه : 
  يقوله إذا كان يف املكان الغري املعد لقضاء احلاجة ؟ىتوم

 ر. )قاله يف الفتح(. مهو ري الثياب، وهذا مذهب اجلميقوله يف أول الشروع عند تشجاء يف ) الفتح ( 
 4فائدة :  

 إن هذه احلشوش حمتَضرة) ، لقوله  ياطنيهذه األماكن تضرها الش: ألن  احلكمة من االستعاذة من الشياطني قبل دخول اخلالء
 . ) ... 
 قال احلطّاب: وخّص هذا املوضع ابالستعاذة لوجهني:  ( املوسوعة الفقهية ) جاء يف 

 ابخلالء ما ليس ْلم يف املأل.   تعاىل تسّلطٌ ّشياطني بقدرة اَّللّ أبنّه خالٌء، ولل و ل:ألا
ه على الّلسان، فيغتنم الّشيطان عدم ذكره، ألّن ذكر اَّلّل تعاىل نرَيه عن جاىل فيأّن موضع اخلالء قذٌر ينزّه ذكر اَّلّل تع الث اين:

 خيرج.  بينه وبني الّشيطان حىّت  يطرده، فأمر ابالستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمةً 
  اخلبيثبيث، و هذه االستعاذة: االلتجاء إىل هللا عز وجل من اخلبث واخلبائث ألن هذا املكان خئدة : فاوقال الشيخ ابن عثيمني

ال  ى اخلبثاء فهو مأوى الشياطني فصار من املناسب إذا أراد دخول اخلالء أن يقول: أعوذ ابهلل من اخلبث واخلبائث حىتأو م
 . )الشرح املمتع(.س الشريرة، وال اخلبائث وهو النفو يصيبه اخلبث وهو الشر

 5:   فائدة
 هل يقال هذا الدعاء حىت لو دخل اخلالء لغري قضاء احلاجة؟

 .نعم
من املسلم أن حيافظ على االستعاذة عند كل دخول للخالء، سواء كان بقصد قضاء احلاجة، أو كان لغري ذلك تضي ة تقالعلفإن 

 ور النظافة املتنوعة، وبذلك حيفظ املسلم نفسه من أذى الشياطني. ياه من أمناس اليوم ْلا دورات املن األمور اليت يستعمل الم
تَـَوضَّأ ]يعّن: مكان ل دخل إذا د: يقو قال أمح  ( املغّن ) جاء يف 

ُ
اخلالء: أعوذ ابهلل من اخلبث واخلبائث، وما دخلت قط امل

 ابّن ما أكره. ص الوضوء[ ومل أقلها إال أ
 6فائدة :  

 :إذا نسي أن يقول هذا الذكر
 يرجع ويقوله.  : قيل
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 .   إنه سنة فات حملها وقيل:
 وهذا أرجح. 

 7فائدة :  
 سه.نفب  إمرارهيكفي  فال ،  البد من هذا الذكر النطق َبللسان 

 8فائدة :  
 وردت أدعية أخرى تقال قبل دخول اخلالء؟

يث مجاعة عن عبد العزيز ذة ال تصح، فقد روى احلد( وهي شا ن أعوذ بك من اخلبث ...إوردت التسمية )بسم هللا اللهم -أ
ة، وعبد الوارث، لمس اد بنة، ومح، وإمساعيل بن ُعبيّ بن صهيب دون ذكر التسمية، منهم شعبة، ومحاد بن زيد، وهشْيم بن َبشري

 ومحاد بن واقد. 
هللا(   اخلالء أن يقول: بسم ذا دخل أحدهم رات بّن آدم إ اجلن وعو ني)سرت ما ب ووردت يف حديث علي. قال: قال النيب -ب

 رواه الرتمذي، وهو ضعيف. 
عوذ بك من الرجس أ نللهم إقول: اقال: )ال يعجز أحكم إذا دخل مرفَقه أن ي ما جاء عن أيب أمامة أن رسول هللا -ج

 ف .النجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم(. لكنه حديث ضعي
 9فائدة :  

  . ماكــن تواجــد الشياطنيأن أماكــن اخلالء هي أ
 10:  فائدة 

 أن ذكر هللا محايــة من الشياطيـــن . 
 :ويدل لذلك 

ائِيَل َأْن رَ  خِبَْمِس َكِلَماٍت َأْن يـَْعَمَل هِبَا َوأَيُْمَر َبِِن ِإسْ َيَّ زََكرِ   ْبنَ ِإنَّ اَّللََّ أََمَر حَيَْي أنه قال )  النيب أيب موسى األشعري عن عن 
ْصٍن َلى حِ أَثَرِِه ِسرَاًعا َحىتَّ ِإَذا أََتى عَ  وا اَّللََّ فَِإنَّ َمَثَل َذِلَك َكَمَثِل َرُجٍل َخرََج اْلَعُدوُّ يف َأْن َتْذُكرُ َوآُمرُُكْم احلديث :  ...  هِبَا يـَْعَمُلوا

ُهْم َكَذِلَك اْلَعْبُد اَل حُيْرِ صِ حَ  قَاَل  : َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ لرتمذي و واه ا ( ر اِن ِإالَّ ِبذِْكِر اَّللَّ طَ يْ  نـَْفَسُه ِمَن الشَّ زُ نٍي فََأْحَرَز نـَْفَسُه ِمنـْ
 َوُوِقيَت. . يـَُقاُل لَُه ُكِفيتَ وَكَّْلُت َعَلى اَّللَِّ اَل َحْوَل َواَل قـُوََّة ِإالَّ اِبَّللَِّ تَـ  اَّللَِّ ْسِم بِ  -يـَْعِِن ِإَذا َخرََج ِمْن بـَْيِتِه  -َمْن قَاَل )  َرُسوُل اَّللَِّ 

 ن ( رواه الرتمذي .لشَّْيطَاَوتـََنحَّى َعْنُه ا
 ُه، لهُ مْن قَاَل ال إله إالَّ اَّللَّ َوْحَدُه ال شرِيَك لَ ل ) قا أنَّ رُسوَل اَّللَّ وعن أيب هريرة . 

ُ
َولُه احلَْمُد، َوُهَو َعلى ُكلِّ َشيٍء  ،لكُ  امل

ِماَئُة َحَسنٍة، َوحمُِيت عنُه ِمائة سيَِّئٍة، وََكاَنْت َلُه ِحرزًا ِمَن الشَّيطَاِن ْت لَُه ْدل َعشر رقَاٍب وُكِتبَ  َمرٍَّة كاَنْت َلُه عَ ةَ َقِديٌر، يف يوٍم ِمائ
 .  نه ( متفق عليه إالَّ رُجٌل َعِمَل َأكَثر مِ ل ممَّا جاَء ِبهِ فضَ حٌد أبَِ ِت أَ  أيْ يوَمُه ذلَك َحىتَّ َُيِسي، َوملَْ 

 ( متفق عليه .  ٌط حىتَّ الَ يْسمع التَّْأِذينَ  الشْيطَاُن ولُه ُضرَاصَّالِة، أَْدبرَ ِإذا نُوِدي ابل)  وُل اَّللَِّ  قَال: قَاَل َرسُ  وعنه 
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 اِء احْلَاَجةِ ضَ قَ ْنَد َلِة عِ ََبُب َكَراِهَيِة اْسِتْقَباِل اْلِقبْـ 
َا أَ )   هللاِ َعْن َأيب ُهَريـَْرَة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل   َلةَ ُأَعلِ ُمُكْم فَِإَذا أََتى َأَحدُُكُم ا ، ِبَْنزَِلِة اْلَواِلدِ ََن َلُكمْ ِإَّنَّ ،  ْلغَاِئَط َفاَل َيْستَـْقِبِل اْلِقبـْ

َهى َعِن الرَّوْ  هِ َيِمينِ ْب بِ َواَل َيْسَتْدِبْرَها َواَل َيْسَتطِ   ة ( . ِث َوالر ِمَّ ، وََكاَن َيَُْمُر بَِثالَثَِة َأْحَجاٍر ، َويـَنـْ
== ======== 

 ختريج احلديث : 
 . نده صحيحاحلديث س

 وقد أخرجه النسائي ، وابن ماجه .  
 قال النووي : رواه أبوداود والنسائي وغريمها أبسانيد صحيحة . 

 ا ( . ى حاجته، فال يستقبل القبلة وال يستدبرهدكم علجلس أحا إذ ) وجاء عند مسلم ُمتصراً 
عن مسألته فيما ْلم من أمر دينهــم كما ال يستحي  وال يستحيوا مخاطبني لئال حيتشموه كالم بسيط وَتنيس لل  ( ) ِبنزلة الوالد

 د عن مسألة الوالد . الول
 اجة . ضاء احل( أي : مكان ق  فَِإَذا أََتى َأَحدُُكُم اْلغَاِئطَ ) 
نفس احلدث كراهة المسه،  به عن فكنوا ، أيتونه للحاجة كان املطمئن كانوا: الغائط: قال أهل اللغة أصل الغائط املقال النووي  

  )اجملموع(ل الكناَيت يف كالمها، وصون األلسن مما تصان األبصار واألمساع عنه. عادة العرب التعفف يف ألفاظها، واستعما ومن

 ئه يف غري أوقات قضاء الخلالء ابملد موضع قضاء احلاجة، مسي بذلك خل( ا  اْلالء ...أحدكم إىلإذا ذهب مذي ) وعند الرت 
 رفق واملرحاض أيضا، وأصله املكان اخلايل، مث كثر استعماله حىت جُتّوَِز به عن اخلارج، يعّن أنه إذااحُلّش وامل احلاجة، وهو الكنيف و 

ِن عه حاجته، أو ذهب لقضاء اخلالء أي اخلارج من البول والغائط فإىل مبفيي أن يقضألجل  ذهب أحدكم إىل املكان اخلايل
 ّل.ّل على احلاِن اخلارج إطالقا للمحالالم، واخلالء مبع
 االستطابة ملا فيه من إزالة النجاســة وتطهري موضعها من البدن .  االستنجاءأي ال يستنجي هبا ، ومسي ) وال يستطب ( 

 امليم العظــم البايل . دة وش الراءبكسر  (  الرمة) 
 1فائدة :  
َلَة ، َواَل يَ سْ  اْلغَاِئَط َفاَل يَ مُ فَِإَذا أََتى َأَحدُكُ قوله )  ( فيه دليل على النهي عن استقبال القبلة أو استدابرها حال  ْسَتْدِبْرَهاتَـْقِبِل اْلِقبـْ

 قضاء احلاجة . 
 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال : 

 حيرم يف الصحراء ويف البنيان االستقبال واالستدابر. :  األولالقول 
 حه ابن تيمية وابن القيم والشوكان. والثوري وابن حزم ورجاهد والنخعي األنصاري وجمأيب أيوب  وهذا قول

َلَة ِبَغاِئٍط َواَل بـَْولٍ  أيب أيوب . قال : قال حلديث -أ  ( متفق عليه . َغرِّبُوا وْ أَ ُقوا  َشرِّ َوَلِكنْ  ،)اَل َتْستَـْقِبُلوا اَْلِقبـْ
َلَة لَِغاِئٍط أَوْ ْقِبَل اْلقِ َأْن َنْستَـ    اانَ َلَقْد هنََ . قال )  وحلديث سلمان-ب أَْو َأْن َنْستَـْنِجَى أِبََقلَّ ِمْن   بـَْوٍل أَْو َأْن َنْستَـْنِجَى اِبْلَيِمنيِ بـْ

 م ( رواه مسلم . ظْ عَ أَْو بِ ِجيٍع تَـْنِجَى ِبرَ َثالَثَِة َأْحَجاٍر أَْو َأْن َنسْ 
 . ستدبرها( ي فال يستقبل القبلة وال فإذا أتى أحدكم الغائط  الباب ) وحلديث  -ج

 ل القبلة واستدابرها، واألصل يف النهي التحرمي، وهو عام يف الفضاء والبنيان. يف النهي عن استقبا فهذه األحاديث صرحية
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 نيان دون الفضاء. لبا قاً يف ر مطل: جواز االستقبال واالستدابالقول الثاين
 .وهذا مذهب اجلمهور

مذهب مالك والشافعي وإسحاق ، وهو أعدل األقوال اجلمهـــــور ، وهو  ء مطلقاً قالنيان والصحراق بني البيوابلتفر  قال احلافظ :
 لــة . إلعماله مجيع األد

 ـاق . حـإسشعيب و مر والوهو مروي عن العباس بن عبداملطلب وعن عبدهللا بن ع قال النووي : 
 . ه متفق علي  ( لكعبةل الشام مستدبر ايقضي حاجته مستقب يب ن ارتقيت على بيت حفصة فرأيت ال)  حلديث ابن عمر قال-أ

 ي . ( رواه الرتمذ أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وحلديث جابر قال: )هنى رسول هللا -ب
َلةِ  َلَتُه ُمْستَـْقِبلَ رَأَْيُت اْبَن ُعَمَر َأاَنَخ رَاحِ )اَل ، قَ َفرِ اأَلصْ َمْرَواَن وعن  -ج َهاَلَس يَـ مُثَّ جَ  ،اْلِقبـْ ،  : ََي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَنِ ، فـَُقْلتُ ُبوُل إِلَيـْ

َا هنُِ َعْن َهَذا؟ قَالَ أَلَْيَس َقْد هنَُِي  نَ  َكانَ   ، فَِإَذاَي َعْن َذِلَك يف اْلَفَضاءِ : بـََلى ِإَّنَّ َلِة َشْيٌء َيْسرُتَُك َفاَل أَبْسَ  كَ بـَيـْ  أبو داود  اهو ر  .  (َوَبنْيَ اْلِقبـْ

 العام، وفيه مجع بني األحاديث فيتعني املصري إليه.  عمر( لنهي رسول هللا : أنه تفسري من الصحايب )ابن  لةوجه الدال
 اجلواز. :  القول الثالث

 ك، وداود الظاهري.الم  عة شيخ، وربيقال النووي: وهذا مذهب عروة بن الزبري
 واستدلوا بنفس أدلة القول الثان: 

 يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة(.  تقيت على بيت حفصة فرأيت النيب ر ا ل ) السابق قا بن عمراحديث 
 ذي ملرت رواه ابلها( أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستق حديث جابر السابق قال )هنى رسول هللا 

 ند قضاء احلاجة. دابرها عن استقبال القبلة واستعأهنما انسخان ألحاديث النهي  :  وجه الداللة من احلديثني 
 وهو التحرمي مطلقاً.:  ولالقول األوالراجح 

 أيبو  وسلمانأيوب  ال يستقبل القبلة وال يستدبرها ببول وال بغائط، فإنه هنى عن ذلك يف حديث أيب وكان  : قال ابن القيم
 إما ضعيف الداللة.ا إما معلول السند، و ْلهريرة، وعامة هذه األحاديث صحيحة وسائرها حسن، واملعارض 

 :  عن حديث ابن عمر )ارتقيت يوماً بيت حفصة ... ( وابما اجلأو 
 قول، والقول أقوى من الفعل.  أنه فعل، وحديث النيب -أ

 ها. أو غري أن الفعل حيتمل اخلصوصية  -ب
 الفعل لو كان شرعاً ملا تسرت به.  هذا أن-ج

 2فائدة :  
 أخرى : مذاهب هناك قال ابن حجر : 

 وهو قول أيب يوسف .  قط َتسكاً بظاهر حديث ابن عمرز االستدابر يف البنيان فواج منها : 
 قلت ] سليمان [ ورجح هذا القول الشيخ حممد بن عثيمني كما يف املمتـع .

 القبلة املنسوخة وهي بيت املقدس .  يف  اً حىت مطلقالتحرمي ومنها :
قبل القبلتني ببول أو بغائط [ رواه نست أن  ى رسول هللا سدي ] هنن عماًل حبديث معقل األيوهو حمكي عن إبراهيم وابن سري  

 أبوداود وهو حديث ضعيف .
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 3فائدة :  
 ( . َواَل َيْسَتِطْب بَِيِميِنِه ) قوله 

 . ليمني فيه النهي عن االستنجاء اب 
َواَل يـََتَمسَّْح  ،َوُهَو يـَُبولُ  ،يِنهِ َحدُُكْم ذََكرَُه بَِيمِ ِسَكنَّ أَ )اَل َيُْ  َاَّللَِّ  قَاَل: قَاَل َرُسولُ  َأيب قـََتاَدَة  لصحيحني : عنء يف اوقد جا

اَنِء(  ،ْن َاخلَْاَلِء بَِيِميِنهِ مِ   . َواَل يـَتَـنَـفَّْس يف اإَْلِ
َلَة لَِغاِئٍط أَْو بَـ هَنَا َلَقدْ ) قال  -وقد تقدم-ديث سلمان وحل تَـْنِجَى أِبََقلَّ ِمْن  سْ أَْو َأْن نَ ْنِجَى اِبْلَيِمنِي ٍل أَْو َأْن َنْستَـ وْ اَن َأْن َنْستَـْقِبَل اْلِقبـْ

 رواه مسلم .  َثالَثَِة َأْحَجاٍر أَْو َأْن َنْستَـْنِجَى ِبَرِجيٍع أَْو ِبَعْظٍم(
 عنه مث اجلمهور على أنه هني تنزيه وأدب ال هني ترمي  هيمنى أنه ماء علوقد أمجع العل قال النووي : 

 أنه حــرام .  عض أهل الظاهر إىلب بهوذ
 ن النهي يقتضي التحرمي وال صارف له فال وجـه للحكم ابلكراهة فقط حلق ألوهو ا قال الشوكاين : 
 . ه زيدب وتنهني أ عن االستنجاء ابليمني يف قول أكثر العلماء وهنيه قال اْلطايب : 

َوَعربََّ اِبلنـَّْهِي  ، : اِبْلَيِد اْلُيْمَِن اء اِبْلَيِمنِي( َأيْ  ااِلْسِتْنجَ ب النـَّْهي َعنْ : )ابَ هقـَْول : " " رمحه هللا يف "فتح الباري  قال احلافظ ابن حجر 
ِلَك أََدب ِمْن َأنَّ ذَ َوِهَي  ، ْظَهر َلُه َقرِيَنة الصَّارَِفة لِلنـَّْهِي َعْن التَّْحرمي ملَْ تَ لْ ا َأنَّ   أَوْ  أَنَُّه ملَْ َيْظَهر َلُه َهْل ُهَو لِلتَّْحرمِِي أَْو لِلتـَّْنزِيهِ ِإَشارَة ِإىَل 
 " انتهى. ِهر ِإىَل أَنَُّه لِلتَّْحرميِ َوَذَهَب أَْهل الظَّا ،َوِبَكْونِِه لِلتـَّْنزِيِه قَالَُه اجْلُْمُهور  ،اآْلَداب 
 4فائدة :  

 ( . ِة َأْحَجاٍر  ثَ الَ  بِثَ ُمرُ وََكاَن َيَْ  ) قوله 
   ويدل لذلك أيضاً :  ر .الثة أحجاار ابألحجار أن تكون ثمفيه دليل على أنه يشرتط لالستج

َلَة لَِغاِئٍط أَْو بـَْوٍل أَوْ ل ) السابق قا حديث سلمان  ( . ٍر ا جَ ِة َأحْ الَثَ أَْو َأْن َنْستَـْنِجَى أِبََقلَّ ِمْن ثَ  ...   َلَقْد هَنَااَن َأْن َنْستَـْقِبَل اْلِقبـْ
 هي التحرمي وال صارف له. صل يف النمن ثالثة أحجار( واأل : قوله )هناان أن نستنجي أبقل وجه الداللة

 . وكان أيمر بثالثة أحجار( ب ) باالوحلديث 
 : )وكان أيمر بثالثة أحجار( واألصل يف األمر الوجوب، وال صارف له عنه.  وجه الداللة

اِلَث فـََلْم َأِجْدُه، ، َواْلَتَمْسُت الثَّ َوَجْدُت َحَجَرْينِ الَثَِة َأْحَجاٍر، فَـ ثَ اْلَغاِئَط، فََأَمَرِن َأْن آتَِيُه بِ  يبُّ لنَّ َتى اقال )أَ وحلديث ابن مسعود 
ُتُه هِبَا، فََأَخَذ احلََْجَرْيِن َوأَْلَقى الرَّ   . ري البخا ( رواهْوثََة َوقَاَل: َهَذا رِْكسٌ فََأَخْذُت َرْوثًَة، فَأَتـَيـْ

 أجزأ.قى حبجر ن، فإن أ لواجب اإلنقاءإىل أن  : وذهب بعض العلماء
 فية واملالكية. هب احلنوهذا مذ

 فوجدت حجرين ومل أجد اثلثاً فأتيته بروثة، فأخذمها وألقى الروثة ... (. مسعود السابق وفيه ) واستدلوا حبديث ابن 
جرين حلولّن( فلما ألقى الروثة دّل على أن االستنجاء اب)انه ، لقوليس شرط: هو دليل على أن عدد األحجار ل قال الطحاوي
 لثاً. يكن ذلك لقال: أبغي اثجيزئ، إذ لو مل 
 بد من ثالثة أحجار.  األول، وأنه الوالراجح القول 

 وأما الرد على دليل القول الثان: 
 (.   ائتّن بغريها أنه جاء يف رواية عند اإلمام أمحد )
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 5فائدة :  
 لى قولني:عه ثالث شعب أم ال؟ اختلف العلماء يف هذه املسألة ل حدحجر واجيزئ  هل

 .  : أنه ال جيزئ، وأنه ال بد من ثالثة أحجار القول األول
 لظاهر النص. 

 : أنه جيزئ حجر له شعب ثالث. القول الثاين
 قالوا: ألنه حيصل ابلشعب الثالث ما حيصل ابألحجار الثالثة من كل وجه فال فرق. 

 ستجمر كان احلجر ذا شعب، وا  ن العلة معلومة، فإذاألثيمني رمحه هللا، وقال: وهذا هو الراجح يف ذلك، ع بنلشيخ ارجحه او 
 بكل جهة منه صح. 

 6فائدة :  
 مىت جيوز أن يقتصر على أقل من ثالثة أحجار؟

 ء. قال بعض العلماء: جيوز أن يقتصر على أقل من ثالثة أحجار إذا أراد أن يتبعه ابملا
 يف حديث أنس.وحده كاٍف كما   املاءألن   وا:قال

 أحجار حىت لو أراد أن يتبع ذلك ابملاءث أقوى؛ وهو أنه ال ينقص عن ثالثة احلديظاهر  جيوز، واألخذ بال لكن الصحيح أنه 
 7فائدة :  
َهى َعِن الرَّْوِث َوالر ِمَّ  قوله )   ة ( . َويـَنـْ

 ة . فيه دليل على ترمي االستجمار ابلروث والرم
 ذوات احلوافر ، والرمة : العظم البايل . رجيع  ث : هورو ال

 ستجمار هبا أيضاً : ومما يدل على ترمي اال
َلَة لَِغاِئٍط أَْو بـَْوٍل أَْو َأْن َنْستَـْنِجَى اِبْلَيِمنِي أَْو َأْن َنْستَـْنِجَى أِبَقَ  )السابق قال  َسْلَمانحديث    ةِ ثَ َثالَ   ِمنْ لَّ هَنَااَن َأْن َنْستَـْقِبَل اْلِقبـْ
 مسلم . ( رواه  َأْو ِبَعْظمٍ  َأْو َأْن َنْستَـْنِجَى ِبَرِجيعٍ َأْحَجاٍر 

 ( رواه مسلم .  َأْن يـَُتَمسََّح ِبَعْظٍم أَْو بِبَـْعرٍ   هَنَى َرُسوُل اَّللَِّ وعن جابر . قال )  
وال َتتّن بعظم وال   -ه و حن أو  -ا نفض هبوخرج حلاجته، فقال: أتبعّن أحجارًا است قال: )انبعث النيب  وعن أيب هريرة 

 . ي رواه البخار روث(. 
ُتُه هِبَا، فََأَخَذ احلََْجَرْيِن الثَّاِلَث فـََلْم َأِجْدُه، فََأَخذْ  فـََوَجْدُت َحَجَرْيِن، َواْلَتَمْستُ  ...  بق ) الساوحلديث ابن مسعود  ُت َرْوثًَة، فَأَتـَيـْ

 ( .  رِْكسٌ َة َوقَاَل: َهَذا  َوأَْلَقى الرَّْوثَ 
الناس أن من استنجى  عدي، ... فأخرب ياة ستطول بك بلعل احل عَي رويف)  –وسيأيت احلديث  –رويفع بن اثبت عن و -د

 ( .  أو عظم؛ فإن حممداً منه بريءبرجيع دابة 
 8فائدة :  

على أن و  ن،ن الديإليه مدل احلديث على أنه يُطلب من األبناء طاعة اآلابء، وعلى اآلابء إرشاد أوالدهم، وتعليمهم ما حيتاجون  
وجب  برهن أ ومن أزواجه تعلم أحكام الدين، فربه، و  هتم؛ ألن منه هاأمكاألب كما أن أزواجه   ابلنسبة جلميع األمة النيب 

 م ( . ْم َوأَْزَواُجُه أُمََّهاهتُُ النَّيبُّ أَْوىَل اِبْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنـُْفِسهِ ىل ) من بر الوالدين، لقوله تعا
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 9فائدة :  
 ليمهم الدين . تعو  ألوالدديب اَت

 دك عليك حقاً ( . ن لولإ) و  وقد قال 
الدِّين ، َوَهَذا التـَّْعِليم َواِجب َعَلى اأْلَب َوَسائِر  تـَْعِليَمُه َما حَيَْتاج إِلَْيِه ِمْن َوظَاِئفِفيِه َأنَّ َعَلى اأْلَِب ََتِْديَب َوَلِدِه وَ :  قال النووي

أَْيًضا َهَذا التـَّْعِليم ِإَذا قَاَل الشَّاِفِعّي َوَأْصَحابه : َوَعَلى اأْلُمََّهات ابه . الشَّاِفِعّي َوَأْصحَ  الصَِّبيَّة . َنصَّ َعَلْيهِ وَ  صَّيبّ وغ الاأْلَْولَِياء قـَْبل بـُلُ 
ْبَِية ، َوَْلُنَّ َمْدَخل يف َذلِ  ى َمْن تـَْلَزُمُه  فـََعلَ  َيُكْن َلُه َماٌل ملَْ َماِل الصَّيبِّ ، فَِإْن  يف  ْعِليمالتـَّ  َك َوُأْجرَُة َهَذاملَْ َيُكْن َأب ، أِلَنَُّه ِمْن اَبب الرتَّ

ُ أَْعَلُم . نـََفَقُتُه ؛ أِلَنَُّه ممَّا حَيْتَ   اج إِلَْيِه . َوَاَّللَّ
 10  فائدة :

 ورمحته أبمته .  حسن خلق النيب 
َا بُِعْثُت َرمْحًَة  بـَْعْث لَ مَلْ أُ  ِإّنِ :قَاَل   َعَلى اْلُمْشرِِكنيَ  عُ  اْد  اَّللَِّ َعْن َأىِب ُهَريـْرََة قَاَل ِقيَل ََي َرُسولَ ويف صحيح مسلم :   ( . عَّااًن َوِإَّنَّ

 11فائدة :  
 ة الوالد .أن املعلم مبنزل

َلَتنْيِ بِبَـ  هَنَى َرُسوُل هللِا   ) َعْن َمْعِقِل ْبِن َأيب َمْعِقٍل اأَلَسِديِ  ، قَاَل   ( .  طٍ ائِ ْو غَ ْوٍل أَ َأْن َنْستَـْقِبَل اْلِقبـْ
======== = = 

 لبة . أيب زيد موىل بّن ثع احلديث ضعيف ، جلهالة 
 فيه راوَيً جمهول احلال .  قال يف الفتح : وهو حديث ضعيف ألن

 واحلديث أخرجه : الطربان يف الكبري ، والبيهقي يف السنن ، وابن ماجه . 
 ستعالء . االه على وجالكف  النهي طلب(  هَنَى َرُسوُل هللِا   )
َلَتنْيِ  َأْن َنْستَـْقِبلَ  )  .  الكعبة وبيت املقدس : أي (   اْلِقبـْ

 1فائدة :  
 لة املنسوخة . ل القبلة حال قضاء احلاجة حىت يف القباستدل هبذا احلديث على ترمي استقبا

 وهو حمكي عن إبراهيم وابن سريين . قال احلافظ : 
زم استدابرهم الكعبة ، اْلــم بيت املقدس يستلبعلى مستها ، ألن استق منو  ملدينةأهل ا وعلى تقدير صحته فاملراد بذلك قال : 

 فالعلة استدابر الكعبة ال استقبال القبلة .
: وقد ادعى اخلطايب اإلمجاع على عدم ترمي استقبال بيت املقدس ملن ال يستدبر يف استقباله الكعبة ، وفيه نظر ملا ذكرانه ل قا

 به بعض الشافعيــة .   الق ين وقدبن سري عن إبراهيم وا
 نعا ذلك . قدس يدل على خالف ما ذهب إليه النخعي وابن سريين ، فإهنما مه بيت املواستقبال :  ال القرطِبقو 

 .        ) املفهم ( . وما روي من النهي عن استقبال شيء من القبلتني ابلغائط ال يصح 
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َها ، فـَُقْلُت : ََي َأََب َعبْ قِ ُه ُمْستَـْقِبَل الْ تَ َمَر َأََنَخ رَاِحلَ عُ  نَ ُت ابْ رَأَيْ  )َعْن َمْرَواَن اأَلْصَفِر ، قَاَل  -7 َلِة ، ُثَّ َجَلَس يـَُبوُل ِإلَيـْ ِد بـْ
َا هنَُِي َعْن َذِلَك يف اْلَفَضاِء ، نَ  الرَّمْحَِن ، أَلَْيَس َقْد هنَُِي َعْن َهَذا ؟ قَاَل : بـََلى ِإَّنَّ َلِة َشْيٌء َيْستُُ لْ ا َبنْيَ َك وَ فَِإَذا َكاَن بـَيـْ َك َفاَل ِقبـْ

 .  ( َبَْسَ 
 ========== 

 احلديث حسن حلال احلسن بن ذكوان . 
 بيهقي . جه : الوقد أخر 

 : رواه أبوداود واحلاكم ِبسناد ال أبس به .   قال احلافظ
 وصححه النووي يف شرح مسلم .

 . ة خمل إانرجل اجلأي : أقعد ، يقال أانخ ال (َأََنخَ ) 
 بل ذكراً أو أنثى . إلالراحلة املركب من ا(  ه رَاِحَلتَ ) 

 1  فائدة :
 نيان دون الفضاء . از قضاء احلاجة مستقبلة القبلة يف البديث من فرق بني الفضاء والبنيان ، فأجاستدل هبذا احل

 وهو مذهب اجلمهور كما تقدم .
َيان حِبَ َحُهَما يف اْلبُـ ابَ ِتْداَبر يف الصَّْحرَاء َوأَ سْ ل َوااِل ْقَباَواْحَتجَّ َمْن َحرََّم ااِلْستِ . .. قال النووي : ُهَما نـْ ِديِث اِْبن ُعَمر َرِضَي اَّللَّ َعنـْ

ْوٍل بَـ بِ  بـَْلةل اْلقِ َأْن َنْستَـْقبِ   ور يف اْلِكَتاب ، َوحِبَِديِث َعاِئَشة الَِّذي ذََكْراَنُه . َويف َحِديث َجاِبر قَاَل : ) هَنَى َرُسول اَّللَّ اْلَمْذكُ 
ِْمِذّي َوَغرْيمهَا ْقِبلَها (ْقَبض ِبَعاٍم َيْستَـ فـََرأَيْته قـَْبل َأْن يُـ  ر قَاَل : رَأَْيت اِْبن ف، َوحِبَِديِث َمْرَوان اأْلَصْ َوِإْسَناده َحَسن  َرَواُه أَبُو َداُوَد َوالرتِّ

ُهَما أاََنَخ رَاِحَلته ُمْستَـقْ  لَ ِبل الْ ُعَمر َرِضَي اَّللَّ َعنـْ َها مُثَّ  ةِقبـْ مْحَن أَلَْيَس َقْد هنَُِي َعْن َهَذا ؟ فـََقاَل :  َعْبد الرَّ ُقْلت : ََي أاََب فَـ  َجَلَس يـَُبول إِلَيـْ
َلة َشْيء َيْسرُتك َفاَل  َا هنَُِي َعْن َذِلَك يف اْلَفَضاء ، فَِإَذا َكاَن بـَْينك َوَبنْي اْلِقبـْ ه . فـََهِذِه َأَحاِديث ريْ غَ ُوَد وَ و َداأَبْس . َرَواُه أَبُ  بـََلى ِإَّنَّ

َيان ، َوَحِديث َأيب أَيُّوب َوَسْلَمان َواِز يف َحة ُمَصّرَِحة اِبجلَْ يَصحِ  َوَأيب ُهَريـْرَة َوَغرْيهْم َوَرَدْت اِبلنـَّْهِي فـَُيْحَمل َعَلى الصَّْحرَاء لُِيْجَمع  اْلبُـنـْ
 تـَْرك بـَْعضَها ، َبْل جيَِب اجْلَْمع بـَْينَها  ُيَصار ِإىَل  اأْلََحاِديث اَل  ِإَذا أَْمَكَن اجْلَْمع َبنْي هُ نَّ اء أَ ُعَلمَ اَل ِخاَلف َبنْي الْ َبنْي اأْلََحاِديث ، وَ 

 . اْلَعَمل ِِبَِميِعَها ، َوَقْد أَْمَكَن اجْلَْمع َعَلى َما ذََكْراَنُه فـََوَجَب اْلَمِصري إِلَْيِه  وَ 
َيان ِمْن َحْيثُ اوَ  ْحرَاءالصَّ  َوفـَرَّقُوا َبنْي  مث قال :...  لَ قُه يـَْلحَ اْلَمْعَِن أِبَنَُّه  ْلبُـنـْ َيان يف َتْكِليفه تـَْرك اْلِقبـْ                      .ة خِبِاَلِف الصَّْحرَاءاْلَمَشقَّة يف اْلبُـنـْ

 ) شرح مسلم ( .
 2فائدة :  

 [ .  جرح له ابنر ] قاهذا احلديث يدل على أن ابن عمر كان يرى املنع من االستقبال يف الفضاء إال بسات
 3:  دة ئفا

 استقبال النرييـــن .  حلنابلة إىل أنه يكرهذهب بعض الفقهاء من ا
 جــه ابٍد إىل الشمس أو القمر [ . حلديث ورد يف ذلك ] هنى أن يبول الرجل وفر 

 وملا فيهما من نور هللا . 
 أنه ال يكره :  والصحيح

 لعدم الدليل .
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 واحلديث الوارد ال يصح .. 
 ال أصـــــل له .   طلاب  حديث : هو ر قال ابن حج 

 : هذا حديث ابطل . موعوي يف اجملوقال النو 
 ل قضاء احلاجة قال : عن النهي عن استقبال الشمس والقمر حا وقال ابن القيم

 صــل يفمل ينقل عنه ذلك يف كلمة واحدة ال ِبسنــاد صحيح وال ضعيــف وال مرسل وال متصـــل وليس ْلذه املسألة أ فإن النيب 
 ] مفتاح دار السعادة [ .        . ع الشر 

ي ذكروه وهو ملا فيهما من نور  ــن وقت قضاء احلاجــة والتعليل الذوالصحيح أنه ال يكره استقبال النريي وقال الشيخ السعدي : 
،  [ صريح يف عدم الكراهــةتستقبلوا ... فالئط الغا أتيتم ] إذا ، وقول النيب هللا تعاىل منقوض بسائر الكواكب وعلة غري معتربة

، وألن قوله ] شرقوا أو غربوا [ عام يف كل  اجلهاتومل ينههم عن استقبال غريها من ال القبلة واستدابرها ألنه هناهم عن استقب
 .  كذلب ال أبس ى أنه  عند ميالهنما استقبلهما فدل ذلك عل ، وإذا شرَّق وقت طلوعها استقبلهما وإذا غرَّبوقت

 ُب الريْخَصِة يف َذِلكَ َب
ُتُه قـَْبَل َأْن يـُْقَبَض ِبَعاٍم َيْستَـْقِبُلهَ ِبَل اْلِقبْـ َأْن َنْستَـقْ  هَنَى َنِبي هللِا    )  ، قَاَل َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ   ا ( . َلَة بِبَـْوٍل ، فـََرأَيـْ

 ========== 
 سن .حديث ح

بن ايــة الكنه صرح ابلتحديث يف رو ديث ، وهو مدلس وقد عنعن يف احلديث ، حلواحلديث حسن حلال ابن إسحاق فهو حسن ا
 حبان ولذلك حسنه النووي . 

 اجه . م بني ، واالرتمذأيضاً : احلديث أخرجه و 
 1فائدة :  

 استدل هبذا احلديث من قال ِبواز استقبال القبلة واستدابرها حال قضاء احلاجـــة . 
َيان َوالصَّْحرَاء مجَِ الِ لثَّ ا بَمْذهَ َوالْ . : ..  قال النووي  ْيخ َماِلك  يَعة شَ يًعا ، َوُهَو َمْذَهب ُعْرَوة ْبن الزَُّبرْي َورَبِ ث : َجَواز َذِلَك يف اْلبُـنـْ

ُهْم ، َوَداُوُد الظَّاِهرِيّ   .  َرِضَي اَّللَّ َعنـْ
 2فائدة :  

 .  لعلماءاواستدل به من قال جيوز ذلك يف البنيان دون الصحراء ، وهو قول مجهور 
 يق واحلرج . به الصحاري ال البيوت ، ملا يف ذلك من الض د الرب : دل احلديث على أن النهي إَّنا أريدبن عبقال ا

َيان ...  :  قال النووي  .  َواْحَتجَّ َمْن َحرََّم ااِلْسِتْقَبال َوااِلْسِتْداَبر يف الصَّْحرَاء َوَأاَبَحُهَما يف اْلبُـنـْ
ُهَما اْلَمْذُكور يف اْلِكَتاب ، َوحِبَ  َي اَّللَّ ر َرضِ حِبَِديِث اِْبن ُعمَ    ِديِث َعاِئَشة الَِّذي ذََكْراَنُه . َعنـْ
َلة بِبَـْوٍل فـََرأَيْته قـَْبل َأْن يـُْقَبض ِبَعاٍم َيْستَـْقِبلَها ( َرَواُه أَبُو ) هَنَى َرُسول اَّللَّ َويف َحِديث َجاِبر قَاَل :    َداُودَ  َأْن َنْستَـْقِبل اْلِقبـْ

 . )شرح مسلم(                       .ِمِذّي َوَغرْيمهَا َوِإْسَناده َحَسن رتِّْ َوال
وهم أن النهي كان على العموم فحصل ويف هذا بيان من صحته من فرق بني البنيان والصحراء ، غري أن جابرًا ت قال اْلطايب :

 األمر يف ذلك إىل النسخ . 
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  احْلَاَجةِ دَ ََبُب َكْيَف التََّكشيُف ِعنْ 
 ( .   َكاَن ِإَذا َأرَاَد َحاَجًة اَل يـَْرَفُع ثـَْوبَُه َحَّتَّ َيْدنـَُو ِمَن اأَلْرضِ   َأنَّ النَِّبَّ   )َر ِن ُعمَ ابْ  ، َعنِ  رَُجلٍ َعِن اأَلْعَمِش ، َعْن 

 : ْمِليي ى الرَّ سَ يعِ  أَبُوقَاَل  -َوُهَو َضِعيٌف  -ِس ْبِن َماِلٍك نَ قَاَل أَبُو َداُوَد : َرَواُه َعْبُد السَّالَِم ْبُن َحْرٍب ، َعِن اأَلْعَمِش ، َعْن أَ 
ثـََنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن ، َأْخََبَََن َعْبُد السَّ  ثـََنا َأمْحَُد ْبُن اْلَولِيِد ، َحدَّ  .  اَلِم ِبهِ َحدَّ

 ========== 
 هذا احلديث ضعيف ألن فيه هذا الرجل املبهم .

 عمش عن أنس به . األن حرب ع الم بنيبة بن سعيد عن عبدالستورواه الرتمذي من طريق :ق
:  يسمع منه . قالنعم األعمش رأى أنس بن مالك يصلي لكن مل اً ال يصح منقطع ، ألن األعمش مل يسمع من أنس ]أيض وهذا

 [ . رأيته يصلي
 فاحلديث ضعيف وعليه األكثر . 

ن  شبيلي قال : األكثر على أإلا بداحلقي ، وعيع طرقه ، وكذلك النوو قال املناوي : قال العراقي : هذا احلديث ضعيف من مج
 فيه رجاًل ال يعرف . هذا احلديث مقطوع وأنه 
 رسال .وضعفه الرتمذي وعله ابإل

فيه :   طربان يف األوسط كما يف جممــع الزوائد وقال اْليثمي : فيه احُلَسنْي بن عبْيد هللا الِعْجلي ، قيلجابر عند ال ويف الباب عن
 . كان يضع احلديث 

 اجة ، واملعِن : أراد القعود للغائط أو البول . ضاء احلأي : ق ( اَد َحاَجًة ا َأرَ  ِإذَ انَ كَ )  
 أي : حىت يقرب منها ، حمافظة على السرت ، واحرتازاً من كشف العورة .(  ْدنـَُو ِمَن اأَلْرضِ اَل يـَْرَفُع ثـَْوبَُه َحَّتَّ يَ ) 

 1:  فائدة 
 األرض . اجة حىت يقرب من الثوب عند قضاء احلع رف و عدم ة ، وهمن آداب قضاء احلاجل على أدب ياحلديث دل
 : يستوي فيه الصحراء والبنيان . قال الطيِب

 .  أَْوىَل  رَتُ َلُه فـََيُكونُ سْ َوأِلَنَّ َذِلَك أَ  -وذكر حديث الباب  –اأْلَْرِض   يـَْرَفَع ثـَْوبَُه َحىتَّ يَْدنـَُو ِمنْ بُّ َأْن اَل َوُيْسَتحَ  قال ابن قدامة :
َوأِلَنَّ َذِلَك   -مث ذكر حديث الباب -إىل ذلك  ثـَْوبِِه إْن اَبَل قَاِعًدا قـَْبَل ُدنـُّوِِه َمْن اأْلَْرِض ِباَل َحاَجٍة ُه َرْفعُ َويُْكرَ ( القناع اف كش )ء يفوجا

ًئا فَ ، َواْلُمرَاُد أَنَُّه يـَْرفَ َأْسرَتُ َلهُ  ًئا )ُع ثـَْوبَُه َشيـْ ُب إْن َكاَن مَثَّ َمْن يـَْنظُرُُه . ُمْبدِعِ ( قَاَل يف الْ َل انِْتَصاِبهِ قـَبْ ِه َليْ ُه عَ لَ فَِإَذا قَاَم َأْسبَـ َشيـْ  : َوَلَعلَُّه جيَِ
 وهذا األدب مستحب اتفاقاً ، وحمله مامل خَيف تنجس ثوبه ، وإال رفع قْدر  حاجته . :   وقال املناوي 

 2فائدة :  
 : ا فيه لكن دلت نصوص أخرى على من كان ضعيفاً إهذا احلديث و 

احفظ   ا ما أنيت منها وما نذر ؟ قال : )عبد الرزاق أن معاوية بن حيدة قال َي رسول هللا ؟ عوراتنأمحد و داود و د أيب جاء عن
 ال من زوجتك أو ما ملكت َيينك ( . رتك إعو 

 . داودأبو  رواه(   ، فإذا اغتسل أحدكم فليسترت ء والسرتاإن هللا حيي ستري حيب احليوحلديث يعلى بن أمية مرفوعاً )  
 3فائدة :  

 .احلثُّ على التحرُِّز للَخالء، وِلَكشِف العورِة؛ حىتَّ ال يراها أحدٌ  هفي
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 ْنَد احْلَاَجةِ ََبُب َكَراِهَيِة اْلَكاَلِم عِ 
ْعُت َرُسوَل هللِا  عن أيب سعيد   اَثِن ، فَِإنَّ يـََتَحدَّ ِِتَِما رَ وْ َعْن عَ نْيِ ِرََبِن اْلغَاِئَط َكاِشفَ لرَُّجاَلِن َيضْ ااَل ََيُْرُج  ل ) يـَُقو  قَاَل : َسَِ

 ( .  اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ََيُْقُت َعَلى َذِلكَ 
 .  َمُة ْبُن َعمَّارٍ ََلْ ُيْسِنْدُه ِإالَّ ِعْكرِ قَاَل أَبُو َداُوَد : َهَذا 

 ========== 
 احلديث ضعيف لعلتيــن  : 

فقال  حييي خاصــة علماء يف رواية عكرمة عن ي بن أيب كثري وقد طعن اليحي مار عنأيب ع : أنه من رواية عكرمة بنىل و األ
 ، ومثله قال احلافظ ابن حجر كما سبق . : يف حديثه عن حييي بن أيب كثري اضطراب أبوداود

 ومن اضطرابــه : 
 أيب سلمة عن أيب هريرة .  نأنه مرة رواه عن حييي عن هالل ، ومرة أخرى عن حييي ع

 قال : إسنــاده لني .  ة أيب هريرة عند الطرباننذري يف الرتغيب من روايامله ا ذكر لذلك ملو 
 أن هالل بن عياض جمهول .الثانية :  

 يب : ال يعرف ، وقال احلافظ يف التقريب : جمهــول .ل الذهكما قا
 . ه يفه لتضعال وج حبان يف الثقات ولذلك قال :  وقد صحح الشوكان هذا احلديث أبن هالاًل ذكره ابن

 يل . تساهله يف توثيق اجملاهلكن ابن حبان معروف يف 
 واحلديث أخرجه : ابن ماجه ، وأمحد ، والبيهقي . 

 ذكر الرجلني يف احلديث خرج ُمرج الغالب وإال فاملرأَتن واملرأة والرجل أقبـــح من ذلك .  ( جالن ال َيرج الر ) 
 ــة . اجحلقضاء اذهب ل يقال يضرب الغائط إذا (ائط غيضرَبن ال) 
 غض .  املقت الب (َيقت ) 

 1فائدة :  
 احلديث دليل على أنه ينبغي التواري عند قضاء احلاجة . 

 وهل هو واجب أم مستحب ؟
 ي عن ظهور العورة واجب ، والتواري عن ظهور بدنه مستحب . وار الت

 .  من لُزوم َفرِض َسرِت العورةِ عِن ما دلَّت عليه اآليُة مقد اتَّفقت األمَُّة على اجلصَّاص:  قال
 .  أمَجَع الُعَلماُء على أنَّ َسرَت العورِة َفرٌض واجٌب ابجلملِة على اآلدميِّنيلرَبِّ: بِد اابن عوقال 
 .  َسرِت الَعورة بني النَّاس عن أبصاِر النَّاظرينأمَجَع الُعَلماُء على ُوجوِب ابُن رجب: وقال 
 2:   ةفائد

 اء احلاجة. قضء م أثنان يتكلأ ي احلاجةكره لقاض، فأثناء قضاء احلاجة   احلديث دليل على النهي عن الكالم
 وابلكراهة قال مجاهري العلماء . 

 ة مجيع أنواع الكالم ويستثِن مواضع الضرورة. : كراهة الكالم على قضاء احلاجة متفق عليه، ويستوي يف الكراهقال النووي



21 
 

َواع اْلَكاَلم، َوُيْستَـْثَِن ِمْن َهَذا ُكّله َمْوِضع نْـ أَ ِمْن  َكانَ   يِّ نـَْوع... وََكَذِلَك يُْكرَه اْلَكاَلم َعَلى َقَضاء احْلَاَجة أبَِ  مسلم: حوقال يف شر 
يف   اْلَكاَلم  رْي َذِلَك يـَْقِصد إِْنَسااًن أَْو حَنْو َذِلَك، فَِإنَّ ع يف بِْئر، أَْو رََأى َحيَّة أَْو َعْقَراًب أَْو غَ الضَُّرورَة، َكَما ِإَذا رََأى َضرِيرًا َيَكاد َأْن يـَقَ 

َهبَنا َوَمْذَهب اأْلَْكَثرِيَن، َوَحَكاُه ْيَس مبَْكُروٍه َبْل ُهَو َواِجب، َوَهَذا الَِّذي ذََكْراَنُه ِمْن اْلَكرَاَهة يف َحال ااِلْخِتَيار ُهَو َمذْ لَ ع َواضِ  اْلمَ َهِذهِ 
َُما قَااَل: اَل أَبْس ِبِه. بْـ إِ َعْن  ُحِكيَ ، وَ َمة ، َوِعْكرِ ْنِذر َعْن اِْبن َعبَّاس، َوَعطَاء، َوَسِعيد اجْلَُهِّنّ مُ اِْبن الْ  رَاِهيم النََّخِعيِّ َواْبن ِسريِيَن َأهنَّ

 َوَاَّللَّ أَْعَلم. )شرح مسلم(. 
ن التحرمي ما تقدم ع ور على الكراهة، ولعل الصارف له عن هوظاهر ذلك التحرمي، ولكن محله اجلم : ... لفوزانهللا ا قال عبد

  ،  يف حديث متكلم فيه فإنه حيمل على الكراهة، والقول ابلتحرمي هو اختيار الشوكان د ور ي إذا ن النهمن أ هللا  ابن مفلح رمحه
 ر.ألن ظاهر احلديث أن ذلك من الكبائ

 ه . ) منحة العالم ( . ذكر التحرمي مع أن دليلهم يقتضي  حداً منهمأوقد ذكر ابن مفلح أهنم صرحوا ابلكراهة، وأنه مل جيد 
 3ة :  فائد

يكره الكالم وقت االستنجاء، فأجاب: ال يكره ذلك، وإَّنا يكره وقت قضاء احلاجة، واألوىل ل ه لسعدي:لشيخ اسئل ا
 عدية(. سحيتاج إليه وقت انكشاف عورته يف كل موضع. )الفتاوى اللإلنسان ترك الكالم الذي ال 

 4فائدة :  
 إثبات  املقت من هللا 

 ُهَو يـَُبولُ ََبُب أَيـَُردي السَّاَلَم وَ 
ُفٍذ  رِ جِ ُمَهاِن الْ عَ    ين ِ تـََوضََّأ ، ُثَّ اْعَتَذَر ِإلَْيِه فـََقاَل إِ  َوُهَو يـَُبوُل َفَسلََّم َعَلْيِه ، فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيِه َحَّتَّ  أَنَُّه أََتى النَِّبَّ ) ْبِن قـُنـْ

 ( .  ةٍ رَ َطَها َعَلى  َأْو قَاَل : َأذُْكَر اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ِإالَّ َعَلى طُْهرٍ  َكرِْهُت َأنْ 
 =========== 

 حديث صحيح .
 موع"  ويف "خالصة األحكام" وغريهم.م والذهيب والنووي يف "اجملواحلديث صحيح، صححه احلاك 

 َية ، وابن حبان . ز النسائي ، وأمحد ، وابن خ أخرجه أيضاً :احلديث و 
 1فائدة :  

 اء احلاجة كما تقدم . احلديث دليل على كراهة الكالم أثناء قض  
 ( .   َلْيهِ َوُهَو يـَُبوُل ، َفَسلََّم َعَلْيِه فـََلْم يـَُردَّ عَ   َمرَّ َرُجٌل َعَلى النَّيبِّ  )َعِن اْبِن ُعَمَر ، قَاَل  : مسلم    صحيحوقد جاء يف

 م .لِّ ى ُمسَ  َعلَ َواَل ُيَسلُِّم َواَل يـَُردُّ ،   ُردَّ السَّاَلَم اْلَواِجَب ، َفَما لَْيَس ِبَواِجٍب أَْوىَل  يَـ ملَْ إَذا  قال ابن قدامة :
م َعَلى  َأْن ُيَسلِّ  : َوُيْكرَهَل َأْصَحابَناِه. قَاق َعَليْ ، َوَهَذا ُمتـَّفَ احْلَال اَل َيْسَتِحّق َجَواابً ِفيِه َأنَّ اْلُمْسِلم يف َهَذا ... وقال النووي : 

: َويُْكرَه لِْلَقاِعِد َعَلى َقَضاء احْلَاَجة َأْن يَْذُكر اَّللَّ اَلم. قَاُلواّد السَّ َلُه رَ  ُكرِهَ ، فَِإْن َسلََّم َعَلْيِه  اِئط اِء َحاَجة اْلبَـْول َواْلغَ اْلُمْشَتِغل ِبَقضَ 
َس ،  طَ عَ  ِإَذا  َعاىَل َّللَّ تَـ اِطس ، َواَل حَيَْمد ا، َواَل ُيَشمِّت اْلعَ يـَُهلِّل، َواَل يـَُرّد السَّاَلم ح ، َواَل بِّ َفاَل ُيسَ أْلَذَْكار . قَاُلوا : تـََعاىَل ِبَشْيٍء ِمْن ا

َعَطَس يف َهِذِه اأْلَْحَوال  اَكار يف َحال اجلَِْماع ، َوِإذَ َواَل يـَُقول ِمْثل َما يـَُقول اْلُمَؤذِّن . قَاُلوا : وََكَذِلَك اَل أَيْيت ِبَشْيٍء ِمْن َهِذِه اأْلَْذ 
َكْراَنُه ِمْن َكرَاَهة الذِّْكر يف َحال اْلبَـْول َواجلَِْماع ُهَو َكرَاَهة تـَْنزِيه اَل َتْرمي ، ذَ ي الَّذِ َهَذا ّرِك ِبِه ِلَسانه وَ َواَل حيَُ َمد اَّللَّ تـََعاىَل يف نـَْفسه حيَْ 

ه َمْوِضع لّ كُ َهَذا  ِمْن  اَلم ، َوُيْستَـْثَِن َواع اْلكَ ة أبَِيِّ نـَْوع َكاَن ِمْن أَنْـ رَه اْلَكاَلم َعَلى َقَضاء احْلَاجَ  َعَلى فَاِعله ، وََكَذِلَك يُكْ َفاَل ِإمثْ 
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اْلَكاَلم   َسااًن أَْو حَنْو َذِلَك ، فَِإنَّ اًب أَْو َغرْي َذِلَك يـَْقِصد إِنْ الضَُّرورَة ، َكَما ِإَذا رََأى َضرِيرًا َيَكاد َأْن يـََقع يف بِْئر ، أَْو رََأى َحيَّة أَْو َعْقرَ 
ا الَِّذي ذََكْراَنُه ِمْن اْلَكرَاَهة يف َحال ااِلْخِتَيار ُهَو َمْذَهبَنا َوَمْذَهب اأْلَْكَثرِيَن ،  ذَ هَ ب ، وَ َواجِ  ْكُروٍه بَْل ُهوَ ع لَْيَس مبَِ يف َهِذِه اْلَمَواضِ 

َُما قَااَل :  خَ يم النَّ رَاهِ َعْن إِبْـ  ، َوُحِكيَ  ِّنّ ، َوِعْكرَِمة بَّاس ، َوَعطَاء ، َوَسِعيد اجْلُهَ اُه اِْبن اْلُمْنِذر َعْن اِْبن عَ َوَحكَ  ِعيِّ َواْبن ِسريِيَن َأهنَّ
 ) شرح مسلم ( .      اَل أَبْس ِبِه . َوَاَّللَّ أَْعَلم .

أَثـَْناَء َقَضاِء  مِ اْلَكالَ اَهِة ىَل َكرَ َواْلَماِلِكيَِّة َوالشَّاِفِعيَِّة َواحْلََنابَِلِة إِ  احْلََنِفيَّةِ  اْلُفَقَهاِء ِمنَ  َذَهَب مُجُْهورُ (  سوعة الفقهية و املوجاء يف ) 
َغرْيََها تـَْقِصُد إِْنَسااًن أَْو َغرْيَُه ِمَن اْلُمْحرَتََماِت َفاَل  احْلَاَجِة َويف اخلَْاَلِء َواَل يـََتَكلَُّم ِإالَّ ِلَضُرورٍَة أِبَْن رََأى َضرِيرًا يـََقُع يف بِْئٍر ، أَْو َحيًَّة أَوْ 

 َواِضِع .مَ الْ ِذِه يف هَ  ْلَكاَلمِ اَهَة يف اَكرَ 
 ) املوسوعة ( .  .    نَّ اَّللََّ تـََعاىَل ذِْكرُُه حَمُْموٌد َعَلى ُكل َحاٍل  أَبَْس ِبذِْكِر اَّللَِّ ، ألِ َوقَال اْبُن ِسريِيَن َوالنََّخِعيُّ : الَ 

 2فائدة :  
ثواب ذلك إن  ب لهدث كتخص احملبل إذا صدر من الشذكر هللا تعاىل من دعاء واستغفار وحنو ذلك ال تشرتط له الطهارة، 

 .شاء هللا تعاىل
 ه ( .يذكر هللا على كل أحيان كان النيب  ت )  رضي هللا عنها قال عائشة عنصحيح مسلم ففي 

ز ا جائ، وهذ ل يف جواز ذكر هللا تعاىل ابلتسبيح والتهليل والتكبري والتحميد وشبهها من األذكارث أصحلديهذا ا:  قال النووي
 ) شرح مسلم ( .   .قراءة القرآن للجنب واحلائض لف العلماء يف جوازاخت ِبمجاع املسلمني، وإَّنا

ظاهر يف عموم الذكر، فتدخل تالوة وهو ال، : واحلديث مقرر لألصل، وهو ذكر هللا على كل حال من األحو وقال الصنعاين
كن جنباً( وأحاديث ُأخر يف مل ييقرئنا القرآن ما  هللا رسول )كان إال أنه خصصه حديث علي  -ولو كان جنبًا  -القرآن 

 .معناه، وكذلك هو ُمصص حبالة الغائط والبول واجلماع
 3فائدة :  

 يستثِن :  
 .حال قضاء احلاجة -أ

 ( .  يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السالم  )أن رجاًل مرَّ ورسول هللا ق ) لسابا ابن عمرحلديث 
 وحلديث الباب . 

 .ل اجلماعحا-ب
 ( .  ف العلماء فيها )وستأيت املسألة إن شاء هللا اختلوهذه ،  إذا كان جنباً  -ج

 ََبُب اْْلَاَتَِ َيُكوُن ِفيِه ِذْكُر هللِا تـََعاىَل يُْدَخُل ِبِه اْْلَاَلءُ 
 ( .  ِإَذا َدَخَل اْْلَاَلَء َوَضَع َخاََتَهُ  َكاَن النَِّبي    )أََنٍس ، قَاَل   نْ عَ 
َا يـُْعَرُف ، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج ، َعْن زََِيِد ْبِن َسْعٍد ، َعِن الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنٍس ، َأنَّ النَّيبَّ ْنكَ أَبُو َداُوَد : َهَذا َحِديٌث مُ  لَ قَا  ذَ اَتََّ   ٌر َوِإَّنَّ

 .  وِِه ِإالَّ مَهَّامٌ رْ َخاََتًا ِمْن َورٍِق ، مُثَّ أَْلَقاُه َواْلَوْهُم ِفيِه ِمْن مَهَّاٍم ، َوملَْ يَـ 
 ========== 
 احلديث ال يصح . 

 احلديث معلول وال يصح، قال النووي يف اخلالصة: ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي واجلمهور. 
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 واحلديث أخرجه أيضاً :  
 ( أي: أراد دخول اخلالء، واخلالء ابملد املكان اخلايل. َخَل َاْْلَاَلءَ ا دَ ِإذَ ) 
عن حمل القاذورات، وقد ورد عن أنس قال: كان اىل ضع خاَته وقتئٍذ صيانة السم هللا تعي ( أي: ألقاه، وكان هُ َوَضَع َخاَتََ )

 ثالثة أسطر: حممد سطر، ورسول سطر، وهللا سطر.  نقش خامت النيب 
 1ة :  فائد

 دخول اخلالء بشيء فيه ذكر هللا على أقوال: اختلف العلماء يف حكم
 وه. : أنه مكر القول األول

 ر من مذهب احلنابلة.وهذا مذهب الشافعية واملشهو 
 . حلديث الباب -أ

كان عليه ذكر   إذا الءإَّنا نزعه ألجل نقشه )حممد رسول هللا( مما يدل على أن اخلامت ال يُدخل به اخل ه الداللة: أن النيب وج
 منعاً المتهانه. 

 وقد تقدم أن احلديث ضعيف.
 ضعيف.نده ولّن خاَته( رواه ابن أيب شيبة، وس)كان ابن عباس إذا دخل اخلالء انعن عكرمة موىل ابن عباس قال  -ب

 عدم الكراهة. :  القول الثاين
 وهو قول كثري من السلف، وهو مذهب احلنفية.

 على الكراهة.  يدل صحيحألنه مل يرد دليل  -أ
 أن يف نزع اخلامت عند دخول اخلالء من املفاسد ما ال خيفى. -ب

 أن إزالة ذلك أفضل. :القول الثالث
 ض احلنابلة. قال به بع
َكاَن ِإَذا َدَخل اخلَْاَلَء َوَضَع    يبَّ النَّ  يُْكرَُه الدُُّخول ِإىَل اخلَْاَلِء ِبَشْيٍء ِفيِه ذِْكُر اَّللَِّ تـََعاىَل ِلَما َوَرَد َأنَّ ( هية املوسوعة الفق جاء يف )

 . َخاََتَُه 
ريَازِيُّ : َكاَن     . َعَلْيِه حُمَمٌَّد َرُسول اَّللَِّ َوقَال الشِّ
اْختَـَلُفوا يف بـَْعِض تـَْفِصياَلٍت نُورُِدَها ، وَ  دَ ْيِه َبنْيَ اْلَمَذاِهِب اأْلْربـََعِة ِمْن َحْيُث اجْلُْمَلُة ِإالَّ قـَْواًل يف َمْذَهِب َأمحَْ َعلَ  َوَهَذا احْلُْكُم ُمتـََّفقٌ  

 ِفيَما يَِلي : 
َبل َنصَّ الشَّاِفِعيَُّة َعَلى َأنَّ مَحْل اْلُمْصَحِف َمْكُروٌه اَل َحرَاٌم ، َوقَال   َهةُ ِه يف َأنَّ احْلُْكَم اْلَكَراِف َوَغريِْ ُهوُر َبنْيَ اْلُمْصحَ ملَْ يـَُفّرِِق اجْلُمْ 

ِفيِه قـُْرآٌن أَْو  االضَُّرورَِة خِبِاَلِف َغرْيِِه ممَّ ِبِه َحرَاٌم يف َغرْيِ َحال  َواحْلََنابَِلُة يف اْلُمْصَحِف َخاصًَّة : ِإنَّ تـَْنِحيَـَتُه َواِجَبٌة َوالدُُّخول ةُ ِكيَّ اْلَمالِ 
 . ذِْكٌر 

 . َعاِقٌل  حِلَاَجٍة َوقَال : الَ َشكَّ يف َتْرَيِِه َقْطًعا َواَل يـَتَـَوقَُّف يف َهَذا ِإالَّ  َحفٍ قَال اْلبُـُهويتُّ ِمَن احْلََنابَِلِة : حَيُْرُم الدُُّخول مبُصْ 
اََتًا أَْو ِدْرمَهًا أَْو ِديَنارًا أَْو َغرْيَُه  خَ َّللَِّ َتَمِدِهْم َوالشَّاِفِعيَُّة َواحْلََنابَِلُة يف قـَْوٍل َبنْيَ َأْن َيُكوَن َما ِفيِه ذِْكُر اُمعْ َنِفيَُّة َواْلَماِلِكيَُّة يف َوملَْ يـَُفّرِِق احلَْ 

ريَازِيُّ  فـََرأَُوا اْلَكرَاَهَة يف َذِلكَ  َكاَن ِإَذا َدَخل اخلَْاَلَء َوَضَع َخاََتَُه َوقَال :    : َأنَّ النَّيبَّ ٍس  ِمَن الشَّاِفِعيَِّة َحِديَث أَنَ ، َوَقْد ذََكَر الشِّ
َا َوَضَعهُ    .  َكاَن َعَلْيِه " حُمَمٌَّد َرُسول اَّللَّ نَّهُ ألِ  َوِإَّنَّ
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ُهْم : اْبُن اْلُمَسيَِّب َواحلََْسُن َواْبُن ِسريِيَن ْنذِ يف َذِلَك ، نـََقَلُه اْبُن اْلمُ   فـََرأَْوا َأْن اَل َكرَاَهةَ َوَخاَلَف يف َذِلَك بـَْعُض التَّاِبِعنيَ  ِر َعْن مَجَاَعٍة ِمنـْ
 (  املوسوعةقول . ) حْلََنابَِلُة يف َقاِسِم ِمْن أَتْـَباِعِه ، َوا يف َشْأِن اخْلَامتَِ َكَما َخاَلَف ِفيِه أَْيًضا َماِلٌك يف رَِوايٍَة َواْبُن الْ ِويُّ وَ ِفيَما َحَكاُه النـَّ 

 اخلامت إذا كان عليه ذكر هللا فهل يكره استصحابه يف اخلالء لغري عذر أم ال؟ : ...  قال ابن رجبو 
 ن األصحاب فيه روايتني عن أمحد.فة مطائ ذكر

 .  يكره : إحدامها
أو مكتواًب   ن هانئ يف الدرهم إذا كان فيه اسم هللا عليها أمحد يف رواية إسحاق ب وهي املشهورة عند األصحاب املتأخرين، ونص

 .  م هللا من خامت وغريهه اسا فيوهذا يقتضي كراهة كل م،  اخلالء -عز وجل-عليه "قل هو هللا أحد" فيكره أن يدخل اسم هللا 
 حنيفة. لرمحن بن يزيد، والشعيب، وأيب وهو قول طائفة من السَّلف كمجاهد، والقاسم بن حممد، وحممد بن عبد ا

 مث ذكر حديث الباب . 
 . له علة قد ذكرها حذاق احلفاظ كأيب داود والنسائي والدارقطّنو :  مث قال

َا نزعه ألنّ   م .ن حممد رسول هللا كما تقده كانقش ووجه احلجة أنَّه ِإَّنَّ
 . ال يكره :   ةوالرواية الثاني

ذكر هللا عز وجل أو  فيه ابب اخلامت : وَّب اخلالل يف جامعه ى والسامري وصاحب املغّن، وبَـ وهي اختيار أيب علي بن أيب موس 
 .   الدرهم يدخل اخلالء وهو معه

 . يب، وعطاء وعكرمة والنخعي املسابن وهذا قول كثري من السَّلف: كاحلسن، وابن سريين، و 
 ر .وهو مذهب مالك، وإسحاق وابن املنذ

ذور، ومىت كان يف لك حمه، وهو يف ابطن الكف، فال يبقى مع ذعلي وصيانته تصل ِبطباق يده وألن األصل عدم الكراهة، 
 ) أحكام اخلوامت ( .                 يساره أداره ِإىَل َيينه ألجل االستنجاء.

 2  دة :فائ
 ما حكم الدخول إىل احلمام أبوراق فيها اسم هللا إذا كانت مستورة؟

 لشيخ ابن عثيمني(.. )ابل هي ُمفية ومستورة ،ب ليست ظاهرة  جلييها اسم هللا ما دامت يف اجيوز دخول احلمام أبوراق ف
 3فائدة :  

 ما احلكم لو خاف على ما معه أن يسرق أو يضيع؟
 خلالء )هذا على القول ابلكراهة(. به ادخل يف هذه احلالة جيوز أن ي

 4فائدة :  
 حكم الدخول ابملصحف للخالء؟

 .  حيرم  : قيل
 احلنابلة. مذهب وهو  

 .  شك يف ترَيه قطعاً، وال يتوقف يف هذا عاقلة فال أما دخول اخلالء مبصحف من غري حاج : للمرداوي  ففي اإلنصاف 
 .   الدُُّخول مبُْصَحٍف ِإالَّ حِلَاَجةٍ ُرمُ حيَْ   ِمَن احْلََنابَِلِة : قَال اْلبـُُهوِتي و 

 .   يكره : وقيل
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 وهو مذهب احلنفية.  
 ل.والصحيح األو 

علماء أبنه حرام، ألن ذلك ينايف احرتام كالم  ح الصحف إىل املرحاض واألماكن القذرة صر الدخول ابمل قال الشيخ ابن عثيمني:
 املرحاض، أو خاف أن ينساه فال حرج أن يدخل به لضرورة حفظه. خارجضعه هللا سبحانه وتعاىل، إال إذا خاف أن يسرق لو و 

إذا مرت ريط نالك أن ذبذابت معينة موجودة يف الشية ما هن األشرطة ليس فيها كتابة، غاأما األشرطة فليست كاملصاحف، أل
 ح(.فتو ابجلهاز املعني ظهر الصوت، فلذلك يدخل هبا وال إشكال يف ذلك. ... )لقاءات الباب امل

 أبس.  َتشى عليه أن يسرق فال  وقال الشيخ ابن ابز رمحه هللا: أما دخول احلمام ابملصحف فال جيوز إال عند الضرورة، إذا كنت
 ْسِتَْبَاِء ِمَن اْلبَـْولِ ََبُب االِ 

َفَخَرَج َوَمَعُه َدرََقٌة ُثَّ اْسَتَتَ ِِبَا ، ُثَّ ََبَل ،   ِبِ  النَّ ىَل َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َحَسَنَة ، قَاَل ) اْنطََلْقُت َأََن َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاِص ، إِ ْن عَ 
  مُ فـََقاَل : َأََلْ تـَْعَلُموا َما َلِقَي َصاِحُب َبِِن ِإْسَرائِيَل ، َكانُوا ِإَذا َأَصاِبَُ  ، ُبوُل اْلَمْرَأُة ، َفَسِمَع َذِلكَ ظُُروا ِإلَْيِه يـَُبوُل َكَما تَـ فـَُقْلَنا : انْ 

ُهْم ، فـَنَـَهاُهْم فـَُعذِ َب يف َقَْبِِه ( .الْ   بَـْوُل َقطَُعوا َما َأَصابَُه اْلبَـْوُل ِمنـْ
  ُموَسى ، يف َهَذا احْلَِديِث قَاَل : ِجْلِد َأَحِدِهْم ، َوقَاَل َعاِصٌم : َعْن َأيب َأيب  ُصوٌر : َعْن َأيب َواِئٍل ، َعنْ قَاَل أَبُو َداُوَد : قَاَل َمنْ 

 قَاَل : َجَسِد َأَحِدِهْم.  ، َعْن َأيب ُموَسى َعِن النَِّبِ    ِئلٍ َوا
 ========== 
 حديث صحيح .

 .  حبانجه ، وأمحد ، وابن أيب شيبة ، وابن النسائي ، وابن ما أيضاً : أخرجه واحلديث
 وهو حديث صحيح  

 هما، واسم أبيهما: أبو عبد هللا بن املطاع . أُم وهي هو أخو شرحبيل ابن حسنة  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َحَسَنَة () 
ت أان وعمرو بن العاص  ) كنولفظ البيهقي قال َعُه َدرََقٌة ( َفَخَرَج َومَ  َعاِص ، ِإىَل النَِّبِ  ) قَاَل : اْنطََلْقُت َأََن َوَعْمُرو ْبُن الْ 

 ويف يده كهيئة الدرقة ( .  جالسني فخرج علينا رسول هللا  
لدرقة بدال : قوله ) كهيئة الدرقة ( أي : شيء مثل هيئة الدرقة أي كصفتها فالكاف مبعِن مثل مبتدأ، واسندية العالمقال ال

 َصب.  ال عَ ُس إذا كان من جلود ليس فيه خشب و وراء مهملتني مفتوحتني: الرتُّْ 
 خلف الدرقة .  أي : ا ( ويف رواية النسائي ) فوضعها مث جلس خلفها فبال إليه ) ُثَّ اْسَتَتَ ِِبَا ( 

منافًقا ألن جمموع الرواَيت يبني   القائل كان منافقا، واألوىل أنه ليس لعل  قيل : ) فـَُقْلَنا : اْنظُُروا ِإلَْيِه يـَُبوُل َكَما تـَُبوُل اْلَمْرَأُة (  
رأة" فتبني أنه من الصحابة، وإَّنا  امل تبولففي رواية أيب داود "فقلنا"، ويف رواية البيهقي "فتكلمنا فيما بيننا، فقلنا يبول كما لك، ذ

عهد هبا، ومل يقولوا استهزاء وال  لية يف بول الرجال قياما وكانوا قرييب القالوا ذلك تعجبا ملا رأوه ُمالفا ملا عليه عادهتم يف اجلاه
 ة . ْخريّ سُ 

ُْم َكرُِهوا َذِلَك  تَّسَ  الجاء يف شرح سنن ابن ماجه للسندي : قوله ) َكَما تـَُبوُل اْلَمْرأَُة ( َأْي : يف  رتُِّ َوَعَلْيِه مَحََل النـََّوِويُّ فـََقاَل ِإهنَّ
َء َجا  : يف اجْلُُلوِس أَْو ِفيِهَما وََكاَن َشْأُن اْلَعَرِب اْلبَـْوَل قَائًِما َوَقدْ  يلَ َسرتَُّ َعَلى َهَذا احْلَاِل ، َوقِ َشَهاَمَة الرَُّجِل اَل تـَْقَتِضي التَّ َوَزَعُموا َأنَّ 

  بـَْعِض الّرَِواََيِت َما يُِفيُد تـََعجُّبَـُهْم ِمَن اْلُقُعود . يف 
 ذلك .  مسع الرسول  :  أي ) َفَسِمَع َذِلَك ( 
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 اً . جميب) فـََقاَل (  
 م . منه رجل أي : أما  علمت العذاب الذي أصابه صاحب بّن إسرائيل ، وهواِحُب َبِِن ِإْسَرائِيَل (  صَ ) َأََلْ تـَْعَلُموا َما َلِقيَ 

 إسرا مبعِن عبد، وإيل مبعِن هللا.  وبنو إسرائيل: أوالد يعقوب بن إسحاق، وإسرائيل هو يعقوب، ومعناه ابلسرَينية عبد هللا ألن
 : أصاب جسدهم أو ثياهبم .   أي ( انُوا ِإَذا َأَصاَِبُُم اْلبَـْوُل كَ )  

ُهْم (  طعون املوضع الذي أصابه البول؛ ألنه ما كان جيوز ْلم أن يطهروا موضع ا يقكانو يعّن أهنم  ) َقطَُعوا َما َأَصابَُه اْلبَـْوُل ِمنـْ
هذا رواية مسلم  يؤيدم كانوا يفعلون ذلك ولو يف جسدهم و تطهري يف دينهم بقطع املتنجس والظاهر أهنالنجاسة ابملاء، وإَّنا ال

 فيكون هذا من األمر الشاق الذي محلوه. (جلد أحدهم)
 اجللود اليت كانوا يلبسوهنا، وإليه ذهب القرطيب . لد ابجل املراد وقيل :

 ويؤيده رواية البخاري ) إذا أصاب ثوب أحدهم ( .  
كور عن القطع املذكور، وقال: إن هذا تكلف شديد فاتركوه املذ أي : هني بّن إسرائيل صاحبهم ِه ( ) فـَنَـَهاُهْم فـَُعذِ َب يف َقَبِْ 

 أصحابه من إنكار ما هو مقرر يف الشرع.  عن املعروف، فحذر النيب  هنيه سبب "فعذب يف قربه" أي عذبه هللا ب
 1فائدة :  

 سباب عذاب القرب .عدم التنزه منه من أ التنزه من البول ، وأناحلديث دليل على وجوب 
َُما يـُعَ  ، قَاَل ) َمرَّ َرُسوُل هللِا اٍس َعِن اْبِن َعبَّ   ، َوَما يـَُعذَّاَبِن يف َكِبرٍي ، أَمَّا َهَذا َفَكاَن اَل َيْستَـْنزُِه ِمَن اَبنِ ذَّ َعَلى َقرْبَْيِن ، فـََقاَل : ِإهنَّ
، ًدا قَُّه اِبثـَْننْيِ ، مُثَّ َغَرَس َعَلى َهَذا َواِحًدا ، َوَعَلى َهَذا َواحِ َفشَ ِة ، مُثَّ َدَعا ِبَعِسيٍب َرْطٍب أَمَّا َهَذا َفَكاَن ََيِْشي اِبلنَِّميمَ اْلبَـْوِل ، وَ 

َبَسا ، قَاَل َهنَّاٌد : َيْسَترتُ َمَكانَ وَ   َيْستَـْنزُِه ( متفق عليه .   قَاَل : َلَعلَُّه خُيَفَُّف َعنـُْهَما َما مَلْ يـَيـْ
 َرَواُه اَلدَّاَرُقْطِّنُّ . ُه( ِمنْ  فَِإنَّ َعامََّة َعَذاِب اَْلَقرْبِ  ،)ِاْستَـْنزُِهوا ِمْن اَْلبَـْولِ   َاَّللَِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل   ُهَريـْرََة َوَعْن َأيب 

ْسَنادِ . َولِْلَحاِكم  )َأْكثـَُر َعَذاِب اَْلَقرْبِ ِمْن اَْلبَـْوِل( َوهُ   َو َصِحيُح اإَْلِ
 2فائدة :  

 قائماً ابلسباطة ، أن االبتعاد خاص ابلغائط ال ابلبول .  بولهيف  ةلعلماء هبذا احلديث وحديث حذيفاستدل بعض ا 
، فقد ِلَما ُعِرف من عادته من اإلبعاد عند قضاء احلاجة عن الطرق املسلوكة، وعن أعني الّنظّارة الفته  ما ُم : وأ قال ابن حجر
لبول، فلو أبعد لتضرر، واسَتْدََن حذيفة ىل افلعله طال عليه اجمللس حىت احتاج إ كان مشغواًل مبصاحل املسلمني،  قيل فيه: إنه 

ر به، وكان قدامه مستورًا ابحلائط، أو لعله فعله لبيان اجلواز، مث هو يف البول، وهو أخّف ه َيلعل ليسرته من خلفه، ِمن رؤية َمن
صل ِبرخاء الذيل، هو حي ائحة، والغرض من اإلبعاد: التسرت، و ط؛ الحتياجه إىل زَيدة تكّشف، وملا يقرتن به من الر من الغائ

 والدنـُّو من الساتر. 
التباعد يف املذهب فقد ذكر القاضي عياض   بقرب الدور مع أن املعروف من عادته ليت طة ايف السبا بوله وقال النووي : 

لبول فلم زه اعروف فلعله طال عليه اجمللس حىت حفأبمور املسلمني والنظر يف مصاحلهم ابحملل امل الشغل  كان من  أن سببه أنه 
 . بقربه ليسرته عن الناس  ذيفةام حَيكنــه التباعد ولو أبعد لتضرر وارَتد السباطــة لدمثها وأق

 3فائدة :  
 احلديث دليل على االستتار عند قضاء احلاجة .  

 ْو َحاِئش ََنْل ( رواه مسلم  ف أَ حِلَاَجِتِه َهدَ  ِه َرُسول اَّللَّ فر قال ) وََكاَن َأَحبَّ َما ِاْسَترَتَ بِ عبد هللا بن جع وقد تقدم حديث :
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ني  َحاِئش النَّْخل، َوأَمَّا )( فَِبَفْتِح اْْلَاء َوالدَّال َوُهَو َما ِاْرتـََفَع ِمْن اأْلَْرضَدفْلَْ ا) ، أَمَّا يـَْعِّن َحاِئط ََنْل ( فَِباحْلَاِء اْلُمْهَمَلة َوالشِّ
 : َحشٌّ َوُحشٌّ ِبَفْتِح احْلَاء ل ِفيِه أَْيًضا َقاَويُـ  ،، َوُهَو تـَْفِسري َصِحيح، َوُهَو اْلُبْسَتانِط النَّْخلائِ َوَقْد َفسَّرَُه يف اْلِكَتاب حِبَ اْلُمْعَجَمة 

 .َوَضّمَها
َدة أَْو حَنْو َذِلَك حِبَْيُث َوهْ  حْلَاَجة حِبَاِئٍط أَْو َهَدف أَوْ ْند َقَضاء اْقه ِاْسِتْحَباب ااِلْسِتَتار عِ َويف َهَذا احْلَِديث ِمْن اْلفِ  :  قال النووي 

نْ  ُ أَْعَلم .    ) شرح مسلم ( . َعنْ  َسانيَِغيب مجَِيع َشْخص اإْلِ   أَْعنُي النَّاِظرِيَن ، َوَهِذِه ُسنَّة ُمَتَأكَِّدة . َواَّللَّ
 4فائدة :  

اً فال تصدقوه ما كان  قائمكان يبول   ث عائشة ) من حدثكم أنه دم يف حديالبول قاعداً كما تق الغالب من فعل النيب  نأ
 . يبول إال قاعداً ( رواه الرتمذي 

 ز البول قائماً إذا أمن الناظر والرشاش . و وجي
 أتى سباطة قوم فبال قائماً ( .  ) أنه    –وقد تقدم   –حلديث حذيفة 

 ل عن قعودالبو ( لبيان اجلواز، وكان أكثر أحواله  بوله قائماً  : واألظهر أنه فعل ذلك )رمحه هللا   حجر بنا قال
 5فائدة :  

أكثر عذاب القرب من فوعاً )مر  قد أخرج ابن خزَية يف صحيحة عن أيب هريرة يه فية فأن عذاب القرب حق، وأن للبول خصوص
 قاله يف الفتح .  (البول

 6فائدة :  
  الذكر بعد البول ؟نرت حكم

 بقية البول بشدة. ونرت الذكر : هو جذبه بقوة ليقذف
 املسألة على أقوال: هذه اختلف العلماء يف

 ء قبل االستجمار ابلنفض والسلت اخلفيف، فينرت ذكره. تربااالسجيب  القول األول:
 وبه قال احلنفية واملالكية. 

 لقرب منه(. حلديث ) تنزهوا من البول فإن عامة عذاب ا -أ
 ( .  أما أحدمها فكان ال يستنزه من البول. بقربين ..  حديث ابن عباس قال )مر النيب -ب

البول، وذلك يقتضي التأكد من عدم خروجه أو بقاء شيء منه قبل االستنجاء،  من  تنزهأهنما صرحيان يف وجوب ال وجه الداللة:
 وال يكون ذلك إال ابلسلت والنرت. 

ثـُْر ذََكرَُه ( وهو ح) ِإَذا اَبَل َأحَ واستدلوا حبديث  -ج  ديث ضعيف . دُُكْم فـَْليَـنـْ
 . يستحب ذلك القول الثاين:

 ه قال اإلمامان: الشافعي وأمحد.وب
 ه كان إذا ابل نرت ذكره ثالث نرتات( ويف رواية )أمر بذلك( رواه ابن عدي والبيهقي وهو ضعيف.نأ ) حلديث

 ري وأيب الشعثاء وجابر بن زيد.أنه قال به بعض السلف كاحلسن البص -ب
 تخرج ما خيشى عودته بعد االستنجاء. أنه ابلسلت والنرت يس -ج

 : يكره ذلك.  ل الثالثالقو 
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 تاره ابن تيمية وقال: نرت الذكر بدعة على الصحيح.واخ  ابلةوبه قال بعض احلن
علمهم كل   م شيء يف ذلك مع أن النيب فلما مل يفعلوه، ومل يصح عنه أن ذلك لو كان سنة لكان أوىل به رسول هللا -أ

 ي يف ذلك ضعيف فال حجة فيه.ملرو ل ذلك على أنه غري مشروع، واحلديث اشيء حىت اخلراءة، د
بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قّر، وإن حلبته در، والبول الواقف كلما   خيرجبول أن ال -ب

 شح دائماً.أخرجه جاء غريه، فإنه ير 
 . عنه تاد ذلك ابتلي مبا عويف منه من ْلَى أن ذلك من الوسواس أو يؤدي إليه، فإن من اع -ج

 هو الصحيح.وهذا القول 
يصنع شيئًا مما يصنعه املبتلون ابلوسواس من نرت الذكر، والنحنحة والقفز، ومسك احلبل، وطلوع  ومل يكن  :  يم قال ابن الق

 من بدع أهل الوسواس.ليل، وصب املاء فيه، وتفقده الفينة بعد الفينة، وحنو ذلك الدرج، وحشو القطن يف اإلح
 7فائدة :  

 .القربإثبات عذاب 
 ل السنة. ق أهاتفاوهو اثبت ابلكتاب والسنة و 

 قال تعاىل )النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب(.
 متواترة: ومن السنة أدلة كثرية و 

 حديث ابن عباس السابق . -أ
ها عذاب ر منوذك .خر فليتعوذ ابهلل من أربع..اآل د)إذا تشهد أحدكم التشه رسول هللا  قال : قال وحديث أيب هريرة -ب

 القرب( رواه مسلم . 
نعاْلم أَته قرع  ) إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه حىت إنه ليسمع قال رسول هللا  :قال  وحديث أنس -ج

 بني مث يضرب مبطرقة من حديد ضربة ليت،قول: ال أدري، فيقال: ال دريت وال ت. وأما الكافر أو املنافق في.. ملكان فيقوالن له
 .  يه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال الثقلني ( متفق عليهأذن
 ه مسلم . سمعكم من عذاب القرب الذي أمسع( روا) لوال أن تدافنوا لدعوت هللا أن ي وعنه قال: قال رسول هللا   -هـ 

إان نعوذ بك من  للهما: اا يعلم السورة من القرآن قولو ء كمن رسول هللا ز كان يعلمهم هذا الدعا)أ و_ وعن ابن عباس 
 .   متفق عليه م، ونعوذ بك من عذاب القرب. . .(عذاب جهن

 متفق عليه   .  (القرب، ومن عذاب النار ...  من عذاب إن أعوذ بك يقول: اللهم قال )كان رسول هللا   وعن أيب هريرة  -ز
 8فائدة :  

 بعض أسباب عذاب القرب:
 وعدم التنزه من البول. يمة أواًل: النم

َُما يـَُعذَّاَبِن ، َوَما يـَُعذَّاَبِن يف كَ  ) َمرَّ َرُسوُل هللِا بق ابن عباس السايث حلد ِبرٍي ، أَمَّا َهَذا َفَكاَن الَ َعَلى َقرْبَْيِن ، فـََقاَل : ِإهنَّ
 ( .  ...   َمةِ َن ََيِْشي اِبلنَِّميا َهَذا َفَكا َيْستَـْنزُِه ِمَن اْلبَـْوِل ، َوأَمَّ 

 .  )أكثر عذاب القرب من البول(. رواه ابن ماجه   وقال رسول هللا
 اثنياً: الغيبة. 
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 فقد جاء يف رواية عند ابن ماجه )وأما اآلخر فيعذب ابلغيبة(. 
 : الغلول من الغنيمة.ثاً اثل

لقنا إىل انط ب مثاملتاع والطعام والشرامنا خيرب، فلم نغنم ذهبًا وال ورقاً، غنإىل  قال: )خرجنا مع رسول هللا  عن أيب هريرة 
ًا له  حيل رحله، فُرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا: هنيئ الوادي ومع رسول هللا عبد له ... فلما نزلنا قام عبُد رسول هللا 

خيرب مل تصبها  يوم تلتهب عليه انراً، أخذها من الغنائمس حممد بيده إن الشملة لالشهادة َي رسول هللا! فقال: كال، والذي نف
 الناس ... ( متفق عليه.فزع م، فاملقاس

 9فائدة :  
 .يف احلديِث: التَّحذيُر من عدِم التَّحرُِّز من البولِ 

 10فائدة :  
 .وأنَّ جزاَء ذلك العذابُ الفِة أحكاِم هللِا،  وفيه التَّحذيُر من ُمُ 

 11فائدة :  
 الدين حىت يعلم حكم هللا فيه .  أنه ال جيوز ألحد التكلم يف شيء من أمور

 12  دة :فائ
 ملا مسع مقالتهم مل يقابلهم ابلغلظة بل تلطف هبم شفقة عليهم ورمحة .  لطف يف املخاطبة عند التعليم فإنه الت 

 َِبللَّْيِل يف اإِلََنِء ُثَّ َيَضُعُه ِعْنَدهُ ُجِل يـَُبوُل ََبٌب يف الرَّ 
َقَة، َعْن أُمِ هَ ِت أَُمْيَمَة بِ َعْن ُحَكْيَمَة بِنْ   ( . ، يـَُبوُل ِفيِه َِبللَّْيلِ  ِمْن ِعيَداٍن ََتَْت َسرِيرِهِ  َدحٌ ـ قَ  َكاَن ِللنَِّبِ     )ا قَاَلْت هنََّ ، أَ اْنِت رُقـَيـْ

 ========== 
 ضعف .  يهث فحدي

 احلديث سنده ضعيف جلهالة حكْيمة . 
 ه . والنسائي والبيهقي ومل يضعفو اود رواه أبو دووي ، وقال يف اجملموع : وحسنه الن
 .    مستدركه وابن حبان يف صحيحهكم يفاحلا وصححه 

 النسائي ، وابن حبان ، واحلاكم . أيضاً : احلديث أخرجه 
وقد ذكرها ابن حبان يف الثقات وتفرد ابلرواية عنها ابن جريج ، ذه مقلة وليست ابملعروفة بنت أمْيَمة بنت رقيَقة ه) حكْيمة ( 

 وي . حلاكم وحسن حديثها النو لكن صحح ْلا ابن حبان وا
 ية . َتبعألهنا  

 وروى عنها إمام وهو ابن جريج .  
 واحلديث الذي روته ليس فيه ما يستنكر . 

 إذاً ال أبس هبا .  وقد صحح حديثها ابن حبان واحلاكم .  فهي 
 صحابيــة مقلة . ) أميمة ( 

 .  احن خشب أو غريه مجعه أقدفتحتني إانء يكون مب(   َدحٌ ـــــــــــقَ  َكاَن ِللنَِّبِ   )  
 التحتية مجع عيدانة هي الطوال من النخيل املتجردة من السعف. املثناةبفتح العني املهملة وسكون ( اٍن  ِعيدَ ِمْن ) 
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 .  وَجْعُله تت السرير ليقرب تناوله(  رِِه  ََتَْت َسرِي) 
 ن. وجهانه اسم جنس جيوز فيه الأي يف ذلك الَعيدان ذّكره ابعتبار اإلانء، أو أل( يـَُبوُل ِفيِه  )

 1فائدة :  
 كان له قدح يبول فيه ابلليل .   احلديث أن النيب  هذا يف

 وهذا احلديث فيه خالف فيه صحته . 
 وأصح ما ورد يف ذلك : 

نـَْفُسُه َوَما َأْشُعُر فَِإىَل  ْت فَاَْنَنَـثَ  يَها  فِ ولَ ــــــــيَـبُ ا اِبلطَّْسِت لِ ـــــــــ أَْوَصى ِإىَل َعِليٍّ َلَقْد َدعَ  يـَُقولُوَن ِإنَّ النَّيبَّ  )َعاِئَشة قَاَلْت  ن اء عما ج
 ه . الطست لشدة مرض: يف أي ا ( ليبول فيه) ( رواه النسائي .      َمْن أَْوَصى

 وهذا احلديث يف الصحيحني لكن دون ذكر ) ليبول فيه ( . 
َمىَت أَْوَصى إِلَْيِه فـََقْد ُكْنُت ُمْسِنَدَتُه ) َن َوِصيًّا فـََقاَلْت َكا   َعِليًّاَأنَّ  َشةَ وا ِعْنَد َعائِ َعِن اأَلْسَوِد ْبِن يَزِيَد قَاَل ذََكرُ لفظه يف الصحيحني : 

 ( .  َوَما َشَعْرُت أَنَُّه َماَت َفَمىَت أَْوَصى إِلَْيهِ  ي َحْجرِ  َفَدَعا اِبلطَّْسِت فـََلَقِد اَْنََنَث يف  -  ي ْجرِ أَْو قَاَلْت حَ  - ي ِإىَل َصْدرِ 
 . ئه عند املوتأعضا السرتخاء انثِنسر و اَننث : انك

َها قَاَلْت )يـَُقولُوَن إنَّ النَّيبَّ قَاَل َأْصَحابـَُنا اَل أَبَْس اِبْلبَـْوِل يف إاَنٍء ِلَما َرَوْت َعاِئَشُة   قال النووي : أَْوَصى إىَل َعِليٍّ  َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ
 َهِقيُّ يف ُسنَـنَـُهْم َذا ُر ِبِه( هَ ْشعُ ا أَ بس َفَماَت َومَ لقد دعي ابلطست يبول فيها فاحن َحِديٌث َصِحيٌح َرَواُه النََّساِئيُّ َواْبُن َماَجْه َواْلبَـيـْ

 ُبولَ  تـَُقْل لِيَـ َوملَْ )فدعى اِبلطَّْسِت  : شمايل َهَكَذا َوَرَواُه اْلُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم يف َصِحيَحْيِهَما مبَْعَناُه: قاال قالتوالرتمذي يف كتاب ال
 . ) اجملموع ( .   ُموٌل َعَلى الّرَِوايَِة الصَِّحيَحِة الصَّرحَِيِة يف اْلبَـْولِ  حمَْ َوُهوَ (  يَهافِ 

 2فائدة :  
 . ل يف اإلانء وتركه فرتة الليل ، وهذا ال خالف يف جوازه ، وإَّنا اخلالف يف كراهته لغري احلاجةلى جواز البو احلديث يدل ع

ُعه عنده. يعّن: ابب جوازه، وإَّنا الرجل مبعِن الشخص، ال لالحرتاز  يضَ ابلليل يف اإلانء، مثبول جل ي يف الر  ابب: :  ال النوويق
 )اإلجياز(  ة.   ، لكن األوىل اجتنابه ابلنهار من غري حاجيف جواز ذلك الليل والنهار اء وسو ، من املرأة، فهي كهو يف جوازه

َحاَجٍة ( َنصًّا ، فَِإْن َكاَنْت ملَْ يُْكرَْه ، لَِقْوِل أَُمْيَمَة بِْنِت رَِقيَقَة   اَل لُُه يف ) إاَنٍء بِ بـَوْ ُه ( يُْكرَ )وَ  ت ( منتهى اإلرادا) يف قال البهوت و 
 .انتهى .  َقَدٌح ِمْن َعْيَداٍن َتْت َسرِيرِِه يـَُبوُل ِفيِه اِبللَّْيلِ  َكاَن لِلنَّيبِّ   َهاَعْن أُمِّ 

 اً .  اآْلنَِيِة لِْلبَـْوِل ِفيَها اِبللَّْيِل َوَهَذا ممَّا اَل أَْعَلُم ِفيِه ِخاَلفَدادِ  َعَلى َجَواِز إعْ ُدلُّ  يَ ِديثُ َواحلَْ  :   وقال الشوكاين
 3فائدة :  

َقُع بـَْوٌل يف َطْسِت يف اْلبَـْيِت ، فَِإنَّ عبد هللا بن يزيد ، َعِن النَّيبِّ  : ما اجلواب عن حديث :فإن قيل  اَلِئَكَة اَل  ْلمَ  اقَاَل: ) اَل يـُنـْ
َقُع ، َواَل تـَُبوَلنَّ يف ُمْغَتَسلِ  ًتاَتْدُخُل بـَيْـ  احلافظ  ( ، وجود إسناده999الزوائد" ) واحلديث حسنه اْليثمي يف "جممعك (  ِفيِه بـَْوٌل يـُنـْ

 .( ، وصحح سنده الشيخ األلبان1/14ويل الدين العراقي كما يف "حاشية السيوطي على النسائي" ) 
، وعلى هذا فيحمل حديث النهي على النقع وطول املكث ، وهبذا  طويالً  اً زمن  انءيف إيث معناه :  أن يرتك البول احلدهذا أن 

 . ني احلديثنيمجع أهل العلم ب
َاُذ إاَنٍء لِْلبَـْوِل ِفيِه لَْياًل ، نـََعمْ  :  قال ابن حجر اهليتمي أِلَنَّ اْلَماَلِئَكَة   ؛   َقَع اْلبَـْوُل يف إاَنئِهِ يـُنْـ ْن َعْن أَ  هَنَى َرُسوُل اَّللَِّ   َوُيَسنُّ اَتِّ

ًتا ُهوَ   ه .  ِفيَأْي الَِّذيَن لِلرَّمَحِة َوالّزََِيرَِة اَل َتْدُخُل بـَيـْ
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اْلَماَلِئَكَة  نَّ َقُع بـَْوٌل يف َطْسٍت فَإِ يـُنْـ اَل   :  ه َواَل يـَُعارُِضُه َما َرَواُه الطَّرَبِان ِبَسَنٍد َجيٍِّد َواحْلَاِكُم َوَصحََّحُه ِمْن قـَْولِ  : وقال الشرواين
َقعٌ  ًتا ِفيِه بـَْوٌل ُمنـْ اَنِء َكَما ذُِكَر اَل َيطُوُل ُمْكثُُه َغالًِبا ، أَْو نِْتَقاِع طُوُل اْلُمْكِث ، اِلْحِتَماِل َأْن يـُرَاَد اِباِل   اَل َتْدُخُل بـَيـْ َوَما ُجِعَل يف اإْلِ

َص ِفيِه ابِ لنـَّ  ابِ َأنَّ النـَّْهَي َخاصٌّ   .لَِغرْيِ َحاَجة " انتهى ْيِل ، ِلَما َمرَّ ، َويـَُؤيُِّدُه قـَْوُل النـََّوِويِّ : اأْلَْوىَل اْجِتَنابُُه هَنَارًا للَّ َهاِر َوُرخِّ
ألن ( بول يه ف اً ال ينقع بول يف طست يف البيت فإن املالئكة ال تدخل بيت)اخلرب ال يعارضه خرب الطربان  : وهذا وقال املناوي

 دير(  )فيض الق.   وما يف اإلانء ال يطول مكثه بل تريقه اخلدم عن قرب مث يعاد تت السرير ملا حيدث ، همكث نقاعه طولاملراد ِب
 4فائدة :  

 :قدحا للبول  وإَّنا اَتذ النيب  
 .  لألمة  اً رفقا بنفسه وتعليم:  قيل 

إبقاء احلديث على إطالقه فيجوز وىل فاأل ... رفقا بنفسه وتعليما ألمته وللبل اً قدح  إَّنا اَتذ النيب(  املنهل العذبقال يف ) 
 ف .اَتاذ إانء للبول فيه ليال ولو مع وجود الكني

ه التباعد ابلليل للمشقة، أما بعد اَتاذها فكان يقضي حاجته فيه  ــــــــ أن هذا كان قبل اَتاذ الكنف يف البيوت فإنه ال َيكن :وقيل 
 .  اً ار وهن ليالً 

ما  لعراقي أن هذا كان قبل اَتاذ الكنف يف البيوت فإنه ال َيكنه التباعد  ابلليل للمشقة أيل اوالظاهر كما قاله الو  قال املناوي :
 اً . بعد اَتاذها فكان يقضي حاجته فيها ليال وهنار 

 .  أن هذا كان يف مرضه   وقيل :
 5فائدة :  

 ه . ابلنسبة للبول ولكثافته وكراهة رحي ه لغلظهط في لغائوأخذ من َتصيص البول أنه كان ال يفعل ا
 6فائدة :  

 جواز اَتاذ السرير، وأنه ال ينايف التواضع ملسيس احلاجة.
 7فائدة :  

 جواز إعداد اآلنية، واَتاذها للبول فيها ابلليل يف البيوت بال كراهة حيث مل يطل مكثه فيه كما قررانه آنفا. 
 8فائدة :  

 ه للحاجة.بيت أهل بول الرجل بقرب 
 َعِن اْلبَـْوِل ِفيَها  لَِِّت هَنَى النَِّبي  ََبُب اْلَمَواِضِع ا

ارَِعِة َوقَ  ، رِدِ اتَـُّقوا اْلَماَلِعَن الثَّالَثََة : اْلََبَاَز يف اْلَمَوا)  ْبِن َجَبٍل ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  يَّ َعْن ُمَعاذِ َسِعيٍد احلِْْمريَِ  عن أيب  
 ( .  ل ِ الطَّرِيِق ، َوالظ ِ 

 ========== 
 ضعيف ألمرين:ديث احل

 ال يعرف. فقد قال الذهيب:  االنقطاع بني أبو سعيد احلمريي ومعاذ، وجهالة أيب سعيد،
 سيأيت معناها إن شاء هللا . (  اتَـُّقوا اْلَماَلِعنَ ) 
 لناس من عني ماء أو غدير أو حنومها. ذي يرُِده اع الملوضمجع َمْورد، وهو ا(  اْلََبَاَز يف اْلَمَوارِدِ ) 
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 أي : طريق الناس املسلوك ال املهجور . ( قَارَِعِة الطَّرِيِق وَ ) 
 اَتذوه مقياًل ومناخاً ينزلونه ويقعدون فيه. الناس الذي  املراد مستظل(  َوالظِ ل ِ  )

 1فائدة :  
 واضع .ه امل هذسان حاجته يف احلديث دليل على النهي أن يقضي اإلن 

 صحيح مسلم : وقد جاء يف 
ُسوَل اَّللَِّ قَاَل )الَِّذي يـََتَخلَّى يف طَرِيِق النَّاِس أَْو  ااَنِن ََي رَ وا َوَما اللَّعَّ اتَـُّقوا اللَّعَّاَننْيِ(. قَالُ )  اَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ قَ  َعْن َأيب ُهَريـْرََة 

 يف ِظلِِّهم(. 
طريق فإهنا منازل احليات والسباع  د ال إَيكم والتعريس على جوا ن مرفوعًا )ه عن جابر ِبسناد حسماج ابن : ويفبن حجرال اق

 (.  نوقضاء احلاجة عليها فإهنا املالع 
 اس ألمر ديّن أو دنيوي ال جيوز لإلنسان أن يتبول فيها أو يتغوط. جمتمعات الن والقاعدة: كل

عِ يب: ْلطاقال ا( نْيِ اتَـُّقوا اللَّعَّانَ قوله )  َمْن ، َوَذِلَك َأنَّ هِ ْيِه َوالدَّاِعَينْيِ إِلَيْ لَّْعِن احْلَاِمَلنْيِ النَّاس َعلَ  لِ َننْيِ اأْلَْمَرْيِن اجْلَالَِبنْيِ اْلُمرَاد اِبلالَّ
ِعن مبَْعَِن ا: وَ لَْيِهَما. قَالَ ن إِ عْ ُأِضيف اللَّ  كَ ، فـََلمَّا َصارَا َسبَـًبا ِلَذلِ  َولُِعَن، يـَْعِّن َعاَدة النَّاس َلْعنه ُهَما ُشِتمَ فـََعلَ   .ْلُعون ْلمَ َقْد َيُكون الالَّ

ِعَننْيِ ، َوَوقَ ْسِلمَع يف مُ ( َفَكَذا َوقَ نِ أَمَّا )اللَّعَّاانَ  -بعد ذكره لكالم اخلطايب– قال النووي ( َوالّرَِوايـََتاِن َع يف رَِوايَة َأيب َداُوَد )اِتَـُّقوا الالَّ
ُمْسِلم   ايَةرِوَ . َوأَمَّا دَ ا َعَلى رَِوايَة َأيب َداوُ ، َوَهذَ ْيِن اْلَمْلُعون فَاِعلهَماْمرَ : اِتَـُّقوا اأْلَ ُكون التـَّْقِديرَعَلى َهَذا يَ : فَـ قـُْلت ،...ِحيَحَتاِن صَ 

 )شرح مسلم(     . َلم. َوَاَّللَّ أَعْ نَّاس يف اْلَعاَدةَعنُهَما الاِن يـَلْ ذَ اللَّ  ، َومُهَا نُقوا ِفْعل اللَّعَّاَننْيِ َأْي: َصاِحيَبْ اللَّعْ اِتَـّ  -َوَاَّللَّ أَْعَلم-َفَمْعَناَها 
فذكر هاتني، وزاد: "موارد املاء"، ومُسّيت   ( اتّقوا املالعن)  سلمويف غري م (  اننياتّقوا اللعّ )  رمحه هللا: قوله وقال القاضي عياضٌ 

  مبعِن ن هللا من فعله، وقد يكون الالعنان ذلك فيها، قالوا: لع جدواذا و الناس، فإ مالعن؛ جللبها اللعن؛ ألهنا أماكن راحة 
 رضّية.: أي م(   اِضَيةٍ ِعيَشٍة رَ ) امللعونني؛ ألن احلالتني ملعونتان، أي فاعلهما، كـ 

 لمني حرام.احلديث دليل على ترمي التخلي يف طريق الناس أو ظلهم، ملا يف ذلك من إيذاء املسلمني، وإيذاء املسف
ن فعل هذه املالعن أو  أصحاب كالم املصنف واألاهر  اتقاء املالعن الثالث متفق عليه وظ دب وهووهذا األ:  نووي ال قال

وىف كالم اخلطايب وغريه  ،يذاء املسلمنيإحاديث وملا فيه من ْلذه األ حمرماً  أن يكون ينبغوي ،ال ترمي هنزيبعضها مكروه كراهة ت
 ( .  ) اجملموع   . شارة إىل ترَيه إ
 ألحاديث الباب.  -أ

اْكَتَسُبوا اِت ِبَغرْيِ َما نَي َواْلُمْؤِمنَ سلمني حرام، كما قال تعاىل )َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمنِ امل ا يف ذلك من إيذاء املسلمني، وإيذاءمل -ب
 ُلوا هُبَْتاانً َوِإمْثاً ُمِبيناً(. فـََقِد اْحَتمَ 
 2فائدة :  

 السابق. الظل النافع، للحديث :   ي فيهلتخلوز اجياملراد ابلظل الذي ال 
 ت الظل النافع الذي يستظل به الناس، لقوله )أو ظلهم(. ط ت فاحملرم هو التبول أو التغو 

لى إرادة الظل املنتفع به، الذي هو حمل جلوسهم، فلو ابل أو تغوط يف ظل ال جُيلس فيه ديث إليهم دليل عوإضافة الظل يف احل
 مي. حر فال يقال ابلت

   اَّللَِّ  ْعَفٍر قَاَل )كان َأَحبَّ َما اْسَترَتَ ِبِه َرُسولُ  جَ ظل بال شك، فعن َعْبِد اَّللَِّ ْبنِ  عند حائش َنل وله  وقد قعد النيب 
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 َهَدٌف أَْو َحاِئُش ََنٍْل( رواه مسلم. َجِتهِ حِلَا
 3فائدة :  

 يادين العامة.تاج إليه الناس من األفنية واحلدائق واملحيمما ترمي قضاء احلاجة يف هذه األماكن، ويقاس عليها ما أشبهها  
 4فائدة :  

 والنزاهة. لشريعة اإلسالمية ومسوها من حيث النظافة ال اأن يف احلديث كم
 5:  فائدة 

 يف هذه األحاديث أن كل ما يؤذي املسلمني فهو حرام.
 6فائدة :  

 اهة.كمال الشريعة اإلسالمية ومسوها من حيث النظافة والنز 
  اْلُمْسَتَحم ِ ََبٌب يف اْلبَـْوِل يف 

ِه ُثَّ يـَْغَتِسُل ِفيِه َأَحدُُكْم يف الَ يـَُبوَلنَّ )  اَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  ، قَ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَغفٍَّل  َعِن احلََْسِن ،  ( . ُمْسَتَحمِ 
 .  َواِس ِمْنهُ َوسْ الْ  قَاَل َأمْحَُد : ُثَّ يـَتَـَوضَّأُ ِفيِه فَِإنَّ َعامَّةَ 

---------- 
 احلديث سنده صحيح .
 ألن مجيع رجاله ثقات . 

بن مغفل يف  سن مسع من عبدهللا بزار قالوا إن احلم أمحد واحلافظ الوقد ثبت مساع احلسن من عبدهللا بن مغفل كما قال اإلما
 دهللا بن مغفل مستقيمة . جلملة . وأيضاً أغلب رواَيت احلسن عن عبا

ن األئمة : احلاكم ، واملنذري قال : إسناده صحيح متصل . واخلطيب البغدادي ، وحسنه والنووي وابن سيد ع ممج صححهوقد 
 لسيوطي . الناس وصححه احلافظ ا

 . وأمحد وابن ماجه ، ،  والنسائي ،  الرتمذي أيضاً :  واهاحلديث ر 
 .   من الصحابةهر اخلطاب ملن كان حاضرًا ن ظان كامة وإالنهي فيه متوجه جلميع األ(   اَل يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكمْ  )
ِه  ) أن َيتشط  رسول هللا  ى احلديث اآليت ) هنامليم األوىل وتشديد الثانية ، أي : يف مغتسله ، كما يف  بضم  ( يف ُمْسَتَحمِ 

 ( .  أحدان كل يوم أو يبول يف مغتسله
 أي : هذا املستحم . ( ُثَّ يـَْغَتِسُل ِفيِه ) 
: من البول يف أي ( . )منه، أو مبا فيه شرخري فيهال  ي: أكثره، والوسواس: حديث النفس مباأ (   اْلَوْسَواِس ِمْنهُ مَّةَ َعا ِإنَّ فَ ) 

 املستحم .
 1فائدة :  

 على النهي أن يبول اإلنسان يف املكان الذي يغتســل فيه .  ث دليلاحلدي 
ُه  ـــــــــ َكَما َصِحبَ   يبَّ النَّ ، قَاَل : َلِقيُت َرُجاًل َصِحَب  يِّ َوُهَو اْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ْمريَِ َعْن مُحَْيٍد احلِْ ومما يدل على ذلك احلديث اآلت : 

 ه ( . َأْن ََيَْتِشَط َأَحُداَن ُكلَّ يـَْوٍم ، أَْو يـَُبوَل يف ُمْغَتَسلِ  وُل  ى َرسُ هنََ  ) َة ، قَاَل أَبُو ُهَريـْرَ 
  ء على الكراهةاملعلوهذا النهي حممول عند عامة ا
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 م . اِلْسِتْحَماْول يف َمَكاِن اِعيَُّة َواحْلََنابَِلُة َعَلى َكرَاَهِة اْلبَـ افِ َنصَّ احْلََنِفيَُّة َوالشَّ  (   ية قهاملوسوعة الف جاء يف )
 ة .التَّْحرمِِي إىَل اْلَكرَاهَ  ُح َقرِيَنًة ِلَصْرِف النـَّْهِي َعنْ لُ صْ :  َورََبُط النـَّْهَي بِِعلَِّة إْفَضاِء اْلَمْنِهيِّ َعْنُه إىَل اْلَوْسَوَسِة ، يَ  قال الشوكاينو 

 2فائدة :  
 ن يصاب ابلوسواس . احلديث بيان العلة من النهي : وهو خشية أيف 
ًسا فـَيَـَقعُ نَّ أِلَ  ، ( َأْي َأْكثـَُر اْلِوْسَواِس حَيُْصُل ِمْن اْلبَـْوِل يف اْلُمْغَتَسلِ ِإنَّ َعامََّة اْلِوْسَواِس ِمْنهُ )وله لق  يف قـَْلِبِه َوْسَوَسٌة  ُه َيِصرُي اْلَمْوِضُع جنَِ

 ي ( .تفة األحوذ )  .               ال ْل َأَصابَُه َشْيٌء ِمْن َرَشاِشِه أَْم  هَ أِبَنَّهُ 
 إىَل اْلُمْغَتَسِل َشْيٌء ِمْن ُه يـَبـَْقى أَثـَرُُه ، فَِإَذا انـَْتَضحَ نَّ أِلَ  ؛ : َواحْلَِديُث يَُدلُّ َعَلى اْلَمْنِع ِمْن اْلبَـْوِل يف حَمَلِّ ااِلْغِتَسالِ  قال الشوكاين

   لَ رَِة ااِلْغِتَساِل ُمَتَخيَّاًل ِلَذِلَك فـَيُـْفِضي ِبِه إىَل اْلَوْسَوَسِة الَّيِت َعلَّ ُمَباشَ  اَل يـَزَاُل ِعْندِل جَنََّسُه ، فَ اِء بـَْعد ُوُقوِعِه َعَلى حَمَلِّ اْلبَـوْ ْلمَ ا
 ر ( .وطانيل األ)  ا .    ْهَي هبَِ النـَّ 

، فيقول ه الوسواسنه يتولد منحم؛ ألو يستِن: أن اإلنسان ال يبول يف املكان الذي يغتسل فيه أاملع :  وقال الشيخ ابن عثيمني
 )الباب املفتوح( ش. صابته برشاة أنجاسن ال؛ ألنه لن يتيقن أأو هل هو كذا، فيعطي له الوسواس ،ثاًل: قد يكون أصاب ثويب أو بدنم

 :ولذلك 
 ـم ذو املاء الراكــد ، الذي ال جيري فيه املاء . ستحـمحل أكثر العلماء هذا النهي على امل

 ه وال يرجع فإنه ال أبس بذلك . رى جيري فيالبول له جم ذا كانوأما إ
ـَع يف البول يف املغبان املن اب( ع 33/  1وقد نقل اإلمام الرتمذي رمحه هللا يف اجلامــع )    تسل إذا جرى فيه املاء . رك قوله : قد ُوسِّ

 . له جمرى جيري فيه مات يف هذا الزمان فإنــه جيوز االغتسال فيها ألن البول حلماومثل ذلك ا
 ق ( . مصنف عبد الرزاه .         ) :  إذا كان له ُمرج ، فال أبس ب قال عطاء

 ط ( . األوس ن .          )حساء ه عطقال والذي   قال ابن املنذر :
  يكن له مسلك ينفذ ن جددا مستوَي ال تراب عليه، وصلبا، أو ُمبَـلَّطا، أو ململكا: إَّنا ينهى عن ذلك إذا مل يكن ا يبوقال اْلطا

 فيورثه الوسواس.  م املغتسل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه منه املاء، فيَـَتوهَّ  فيه البول، ويسيل
أبن يكون له منفذ، أو  ذلك خياف إصابة رشاشه، فإن كان ال خياف  اً ا هُني عن االغتسال فيه إذا كان صلبإَّن :  ويالنو وقال 

 غري ذلك فال كراهة. 
 . ُهور اْلُفَقَهاء مجُْ  ْندَك عِ َبْل يَْذَهب َمَع اْلَماء ، ملَْ يُْكرَه َذلِ  ، ا ، اَل َيْسَتِقّر ِفيِه اْلبَـْول  َمَكان ُمبَـلَّطً :  َلْو َكاَن الْ  وقال ابن القيم

البول لى إطالقه، وال يقيد املستحم بشيء من القيود، فيحرتز عن يث ع: قلت: واألوىل أن حيمل احلداركفوريقال العالمة املبو 
  غتسل كان املكان صلبا، أو لينا، فإن الوسواس قد حيصل من البول يف املمسلك، أم ال، وسواء   مطلقا سواء كان لهيف املغتسل 

 .هـ تفة األحوذي .ا فى. ه يف املغتسل اللني والصلب كما ال خي، وكذلك قد حيصل الوسواس منه مسلك أيضاً ي لالذ
 3فائدة :  

هذا الفعل يورث الوسواس، ومعناه أن املغتسل يتوهم أنه أصابه شيء من هي أبن هذا الن النيب ل علقال الشيخ ويل الدين: 
 .  قطره ورشاشه، فيحصل له وسواس

 َمم.اللَّ إَّنا يكره البول يف املغتسل ُمافة  أنه قال: يبة يف مصنفه عن أنس بن مالك وى ابُن أيب شر و 
َلمَّه من اجلن وهو املس، والشيء  فالان ويقال أيضا أصابت من اجلنون، قال:  وذكر صاحب الصحاح وغريه أن اللََّمَم طرف 
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ألن املغتسل  أن يصيبه شيء من اجلن، وهو معِن مناسب؛  غتسل، خشيةامل ل يف القليل، وهذا يقتضي أن العلة يف النهي عن البو 
أوىل ابالتباع،  َعلََّل به النيب لكن املعِن الذي  ه من كشف العورة، فهو يف معِن البول يف اجُلْحر،ا فيحمل حضور الشياطني، مل

ف تقديره فإن عامة فعل الوسواس  ن، وفيه حذشيطاث القال: وَيكن جعله موافقا لقول أنس أبن يكون املراد ابلوسواس يف احلدي
م مستقلة. انتهى كالحلديث وال مانع من التعليل هبما، فكل منهما علة من اان منه، لكنه خالف ما فهمه العلماء أي الشيط

 العراقي.
نون، طرف من اجل وذلكنه، قلت: بل هو هنا علة واحدة، وال منافاة فإن اللمم الذي ذكره أنس هو الوسواس بعي  قال السيوطي:

وهي عبارة عن فساد الفكر، وقد أكثر يف أشعار  ليا اس هو الذي يف لغة اليوانن املاليخو فإن الذي يسمى يف لغة العرب الوسو 
 ذلك.  اس مراًدا بهآلاثر إطالق الوسو رب، واألحاديث، واالع

 4ة :  فائد
 . منع البول يف حمل التطهر

 5فائدة :  
 . ع القبولسبب ليقع كالمه عند املأمور واملنهي موق ينهى عن املنكر أن يبني الف، و عرو يُطلب ممن أيمر ابمل

 6فائدة :  
 .  د عما يضره البعيطلب من اإلنسان أنه 

َرُسوُل   هَنَى  ) و ُهَريـَْرَة ، قَاَل أَبُ ُه ـــــــــَكَما َصِحبَ    اْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ، قَاَل : َلِقيُت رَُجاًل َصِحَب النَِّبَّ َوُهوَ  ي ِ ٍد احلِْْمريَِ َعْن مُحَيْ 
  ُه ( . لِ َتسَ لَّ يـَْوٍم ، َأْو يـَُبوَل يف ُمغْ َأْن ََيَْتِشَط َأَحُدََن ك 

====== ==== 
 يح .سناده صحاحلديث إ

ُْم ُكلَُّهمْ إ وي يف اجملموع :النو قال   .  ولٌ ُعدُ  ْسَناٍد َصِحيٍح: َوَجَهاَلُة اْسِم الصََّحايبِّ ال يضر أِلَهنَّ
 . لنسائي ، وأمحد أيضاً : ااحلديث أخرجه و

 .  الشعر ابملشط لتحسينه  االمتشاط: تسريح( ) َيتشط  
 .  غتسلهحدان يف مأن يبول أاً يضى أوهن: أي ه ( يف ُمْغَتَسلِ  ولَ َأْو يـَبُ  )

 1فائدة :  
 احلديث دليل على النهي أن يبول اإلنسان يف مغتسله ، وقد تقدم ذلك . 

 2:  ة فائد
 ه وتنعم . احلديث دليل على النهي عن االمتشاط كل يوم ألنه ترف

َفُّه املنايف ل    :عن االمتشاط كل يوم  فنهيه   ة الرجال. شهام ملا فيه من الرتَّ
 يليقإدمانه يشعر مبزيد اإلمعان يف الزينة والرتفه، وذلك إَّنا  ألن ، ل: إَّنا هني عن الرتجل إال غًباالشمائ  يف شرح ل ابن حجراق

 . نساء، وهو ينايف شهامة الرجالابل
 .اود د  جل إال غباً ( رواه النسائي وأبو عن الرت  هنى رسول هللا  وفيه ضعف )  –يث وقد جاء يف احلد

 نه .: تسريح الشعر ودهوالتجل 
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 هو أن يدهــن مث يرتك حىت جيف الدهن مث يدهن اثنياً .  غباً :
 ألن عدم الرتفه دائماً من اإلَيان .

أال  ل ) يوما عنده الدنيا، فقا  قال: ذكر أصحاب رسول هللا  يب أمامة عند أيب داود، وابن ماجه من حديث أجاء كما 
 احلال.والبذاذة راثثة    ( إن البذاذة من اإلَيانون؟ تسمع

 قال أمحد : البذاذة التواضع يف اللباس . 
  الزّينة،  وترك اْليئة، براثثة الّلباس يف الّتواضع هي: _ متنيمعج وذالني املوّحدة الباء بفتح (_ البذاذة )  :  ياملنذر  قال

 .  الثّياب من ابلّدون والّرضا
 .  سواللّبا اْليئة  رثّ   كان  إذا اْليئة ابذ جلر  قال:ي وحنوها،  الثّياب يف والتجّوز اْليئة سوء ذة:البذا : اْلطايب وقال

 .  ه ب االفتخار وترك اللّباس يف التواضع أراد :  لافق "  اية الّنه " يف   األثري ابن ذكره ما احلديث من املقصودو 
 بوداود . انً ( رواه أأحيا حنتفين  رفــاه وأيمران أاإل ينهاان عن كثري من  كان رسول هللا   وعن فضالة بن عبيد قال )

 كثرة اإلرفاه : قال أحد الصحايب يف رواية : هو الرتجل كل يوم .  
 ْْلُْحرِ  اِل يف ََبُب النـَّْهِي َعِن اْلبَـوْ 

بَـْوِل يف  ُه ِمَن الْ َدَة : َما ُيْكرَ اْْلُْحِر ، قَاُلوا ِلَقَتايف هَنَى َأْن يـَُباَل  ُسوَل هللِا َأنَّ رَ  ) َعْبِد هللِا ْبِن َسْرِجَس َعْن قـََتاَدَة ، َعنْ 
َا َمَساِكُن اْلِْن ِ   ( .   اْْلُْحِر ؟ قَاَل : َكاَن يـَُقاُل ِإهنَّ

 ========== 
 والبيهقي والبغوي يف شرح السنة . ،  م واحلاك، وابن اجلارود يف املنتقى ، وأمحد ، ي يث رواه النسائاحلدهذا 
 اختلف يف صحة هذا احلديث  وقد 

 :   ه لسببنيىل تضعيف العلماء إفذهب بعض 
 : قالوا : إن قتادة مل يسمع من عبدهللا بن سرجس .  السبب األول

ابن سرجس ؟  وى عن أحد من الصحابة غري أنس . قيل : ف قال : ما أعلم قتادة ر  حنبل بن  فقد ذكر ابن أيب حامت عن أمحد 
 . فكأنـــه مل يره مساعاً 

 ن هنا . : أن قتادة مدلس وقد عنع سبب الثاين ال
 ىل تصحيح هذا احلديث .العلماء إوذهب بعض 

 قد قال : مت فو حاوقالوا : أن قتادة مسع من ابن سرجس كما نقل ذلك عن أيب زرعة ، وكذلك أب
 من الصحابة غري أنس ، وابن سرجس  مل يلق أحداً 

 ن . خزَية ، وابن السكعلي بن املديّن ، وابن ن ابن سرجس :دة ماد احلافظ ابن حجر أنه صحح مساع قتاوقد أف
 وأما عنعنعة قتادة فقالوا : هو مدلس لكنــه مقل . 

 كن . وابن الس، واحلاكم ،  ولذلك صحح احلديث ابن خزَية 
ْحِر : الثَـّْقب ، سواء يف( ْحِر هَنَى َأْن يـَُباَل يف اْلُْ )  بَ َما وقيل: " ُهَو ض ،  جدار أو يف األر اجلُْ  . ا اع أِلَنـُْفِسهَ ْتَتِفرُه اْْلََواّم َوالسِّ
 م . اجلماعة احلاضرون عند تديث قتادة هبذا احلديث ْل: أي  (  قَاُلوا )
 سي .لسدو بن َدَعاَمة ا( ِلَقَتاَدَة  )
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ا هو عن سبب كراهة البول يف  م إَّن شيء يكره البول يف اجلحر؟ فاالستفهاأي قالوا: ألي  (ْوِل يف اْْلُْحِر ؟ َما ُيْكَرُه ِمَن اْلبَـ ) 
 ل.حر أفاده يف املنهاجل

 1فائدة :  
 احلديث دليل على النهي عن البول يف اجلحر والشــق . 

 .           ) املغّن ( .  ب قٍّ أَْو ثـَقْ  شَ َل يف رَُه َأْن يـَُبو : فُيكْ   قال ابن قدامة
 االتفاق على أن هذا مكروه كراهة تنزيه . ) اجملموع ( . ووي وحكى الن

  َعَلْيِه ِمنَ رَجَ ا خَ أِلنَُّه ُرمبََّ ٍب أَْو َسَرٍب ، َوَهَذا اِبتَِّفاِق اْلَمَذاِهِب اأْلْربـََعِة ... وَ بَـوُّل يف ثـَقْ يُْكرَُه التـَّ (  املوسوعة الفقهيةوجاء يف ) 
ْحِر َما يـَْلَسُعُه ، أَْو يَـ  رْيِِميُّ ِمَن الشَّاِفِعيَِّة : َيْظَهُر  ، َوقَال اْلُبجَ  رَاَهُة تـَْنزِيهٍ  َعَلْيِه اْلبَـْول ، قَال النـََّوِويُّ : َهَذا ُمتـََّفٌق َعَلْيِه ، َوِهَي كَ ُردُّ اجلُْ

 .  ه بِ  رَتًَما يـََتَأذَّى أَْو يـَْهِلكُ  َحيَـَوااًن حمُْ بِهِ  نَّ َعَلى ظَنِِّه أَ رَيُُه ِإَذا َغَلَب تَْ 
 2فائدة :  

 العلة يف الكراهة :
 ( . عون املعبود ا .          ) ِمنـْهَ  ُيِصيبُه َمَضرَّة يـُْؤَمُن َأْن أَنَُّه َمْأَوى اْْلََواّم اْلُمْؤِذيَة ، َفاَل -أ

، وقد يكون من مساكن  ن يؤذيـــهحيواألنــه قد يكون ذريعـــة إىل خروج  إال ذاك وما ، نه هنى عن البول يف اجلحر: أ قال ابن القيم 
 اجلن فيؤذيهم ابلبول فرمبا آذوه . 

شيء ساكن فتُـْفِسد عليه مسكنه ، أو خيرج وأنت على بولك ذا اجُلحر يكوَن يف هَشى أن :  فُيخقال الشيخ ابن عثيمني و 
 لبول . ش اَرشامن  ، ورمبا تقوم بسرعة فال تسلمفيؤذيك 

 ه . ، فكان سبباً يف حصول الضرر يف بوله وجسدفزع ورمبا رأى حيًة أو ثعباانً ف
 . أهنا مساكن اجلن  -ب 

ْحِر ؟هُ رَ اَدَة : َما يُكْ قَاُلوا لَِقتَ  حلديث الباب ) َا مَ قَاَل : َكاَن يـَُقاُل : "   ِمْن اْلبَـْوِل يف اجلُْ  ن ( . َساِكُن اجلِْ ِإهنَّ
 ة . ن قول قتادذا مأبتُّ القول إهنا مسكن اجلن ؛ ألن هست : ولاكم قال احل

 وقد ذكر أن موت سعد بن عبادة كانت بسبب أنه ابل يف اجلحر وأن اجلن قتلته . 
لفوا أنه وجد ميتًا يف  الرب يف االستيعاب : ومل خيت عند املؤرخني ، حىت قال ابن عبدى أنه مشهور : ال يصح عل لباينقال األ
 جسده . ضر د اخه وقمغتسل

 على طريقــة احملدثني .            ) اإلرواء ( . حاً ولكّن مل أجد له إسناداً صحي
 وأيضاً يدل على النهي : 

 فيتلوث ابلنجاسة.نها، من جحرها، فيفزع مأن هذه اْلوام قد َترج 
 تؤذيه .  ا، دون أنأن يف ذلك اعتداء على هذه اْلوام، وإفساد ملساكنهو 

 3فائدة :  
 .ة يف البالوعة أم ال ؟باشر ذا النهي : هل ينطبق على من يتبول مالعلماء يف هلف اخت

 . : إن النهي يشمله  فمنهم من قال 
 ا . هَ لوعة أَو َغري  أَن يكون َفم اب قال ابن مفلح :  َواَل فرق َبني 
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 . : ال يشمله ، ألهنا معدَّة لذلك   ومنهم من قال
 ر . ْظهَ ِلَذِلَك ، َكَباُلوَعٍة ِفيَما يَ  اْلُمَعدِّ  رْيِ  غَ َوَهَذا يف   :عابدين كما قال ابن   

  .وجودة هنا وهذا القول الثان هو األرجح ؛ ألن العلة اليت من أجلها هنى عن البول يف احلجر غري م
 :   تنبيه

 ثٍَة :َوَصرُْع اجلِْنِّ ِلإْلِْنِس ُهَو أِلَْسَباِب َثاَل رمحه هللا :  قال ابن تيمية 
ُّ ُن اُكو ََترًَة يَ    . َتَمتََّع ِبِه َوَهَذا الصَّرُْع َيُكوُن أَْرَفَق ِمْن َغرْيِِه َوَأْسَهَل لِيَـ حيُِبُّ اْلَمْصُروَع فـََيْصَرُعُه جلِّْنِّ

نْ  َيُكونُ َوََترَةً  َأَشدُّ  َذاَذِلَك ِمْن أَنـَْواِع اأْلََذى َوهَ ْو َغرْيَ ْم أَ َضهُ َيُكوُن قـََتَل بـَعْ اُهْم إَذا اَبَل َعَلْيِهْم أَْو َصبَّ َعَلْيِهْم َماًء َحارًّا أَْو ِسيُّ آذَ  اإْلِ
 . الصَّرِْع وََكِثريًا َما يـَْقتُـُلوَن اْلَمْصُروَع 

ْنِس أِبَبـَْناِء السَِّبيلِ   َكَما يِق اْلَعَبِث ِبهِ َوََترًَة َيُكوُن ِبطَرِ   ( ع الفتاوى جممو ) .       يـَْعَبُث ُسَفَهاُء اإْلِ
 ُل ِإَذا َخَرَج ِمَن اَْلاَلءِ وُل الرَّجُ يـَقُ  َما ََببُ 

َها  عن ُ َعنـْ  ( .  ْفَراَنكَ َكاَن ِإَذا َخَرَج ِمَن الغَاِئِط قَاَل : غُ   َأنَّ النَِّبَّ   ) َعاِئَشة َرِضَي اَّللَّ
=== ======= 

 احلديث حسن .
 حجر : حسن صحيح . ابن وقال ( ي احلديث صححه النووي يف ) اجملموع ( وابن امللقن يف ) شرح البخار 

 ، وأمحد .وابن خزَية ،  وابن ماجه ، والليلة والنسائي يف عمل اليوم ، الرتمذي  ه أيضاً : أخرجاحلديث و
نوا أيتونه للحاجة فكنوا به  اهل اللغة أصل الغائط املكان املطمئن كاه: قال ى يتغوط فياملوضع الذ: أي (  ِإَذا َخَرَج ِمَن الغَاِئطِ ) 

 .  ث كراهة المسهدحلافس عن ن
 1فائدة :  

 ث دليل على مشروعية قول هذا الدعاء عند اخلروج من اخلالء : غفرانك .احلدي
 2فائدة :  

 من اخلالء ؟  اختلف يف احلكمة من االستغفار عقب اخلروج
 كان . : ألنــه ترك ذكر هللا يف هذا امل فقيل
لة تقصريًا وذنبًا يستغفر منه، ذكر يف هذه احلاك الجة، فجعل تر احلا ضاء نه إال يف حال قكان يذكر هللا على كل أحيا  فإنه 

 )وهذا فيه نظر(. 
 ارج.استغفر لتقصريه يف شكر نعمة هللا عليه ِبقداره على إخراج ذلك اخل : وقيل

من النعم  روجه، فخمن أسباب اْلالكلة ومّنة جزيلة، فإن احنباس ذلك اخلارج : ويف محده إشعار أبن هذه نعمة جليقال الشوكاين
وهنا، وحٌق على من أكل ما يشتهيه من طيبات األطعمة فسّد به جوعته، وحفظ به صحته وقوته، مث ملا ال تتم الصحة بدليت ا

امد  بسهولة من ُمرج معد لذلك أن يستكثر من حمثة املنتنة، خرج  تلك الصفة اخلبيه نفع، واستمال إىلقضى منه وطره، ومل يبق في
 . اللههللا جّل ج

 م دعا هللا أن خيفف عنه أذية اإلمث.فف من أذية اجلسا َتإنه مل : وقيل
ا مؤذَين مضران  حتباسها فيه، فهمإن النجو يثقل البدن ويؤذيه ابحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه اب : قال ابن القيم
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ؤذي أن خيلصه من امل حته، وسأل هللاورا لبدنذي لبدنه وخفة اد هللا عند خروجه على خالصه من هذا املؤ لبدن والقلب، فحماب
 اآلخر، ويريح قلبه منه، وخيففه. 

 ما قاله الشوكان.  والصحيح
 3فائدة :  

 لة . نــه بني أهنا ابطإليك املصري [ ولكجاء عند البيهقي زَيدة يف هذا احلديث ] ربنا و 
 4فائدة :  

 يء : ها شح منـى تقال بعد اخلروج من اخلالء لكن ال يصـوردت أدعية أخر  
 منها : 

 الذي أذهب عّن األذى وعافان  ( رواه ابن ماجه .  إذا خرج من اخلالء قال : احلمد هلل النيب   نكا  )حديث أنس قال 
 وفيه إمساعيل بن مسلم . 

 ث .يب : ضعيف احلدياحلافظ يف التقر ل قا
 ى تضعيفه واحلديث هبذا اللفظ غري اثبت . وقال يف الزوائد : هو متفق عل

 ا : ومنه
 ه ( . إذا خرج من اخلالء قال : احلمد هلل الذي أذاقّن لذتــه وأبقى يّف قوتــه وأذهب عّن أذا كان  أن النيب حديث ابن عمر ) 

 وال يصح منها شيء . 
 يث عائشة . ما فيه حد حامت : أصحال أبو ولذلك ق

 ءِ ذََّكِر َِبْلَيِمنِي يف ااِلْسِتَْبَاََبُب َكَراِهَيِة َمسِ  ال
 َن ََيَْعُل ََيِيَنُه ِلطََعاِمِه َوَشَراِبِه َوثَِيابِِه ، َوََيَْعُل ِِشَاَلُه ِلَما ِسَوى َذِلك ( . َكا    َحْفَصة ) َأنَّ النَِّبَّ   عن

َكاَن ، َوَما  ِه ْلُيْسَرى ِْلَالَئِ ُه اَيدُ َكاَنْت ْلُيْمََن ِلطُُهورِِه َوطََعاِمِه ، وَ ا َيُد َرُسوِل هللِا  قَاَلْت ) َكاَنتْ َعْن َعاِئَشَة ، عن إبراهيم  
 ِمْن َأًذى ( . 

 ========== 
وقال:  - املستدرك ، واحلاكم يف  بري والطربان يف الك، وأبو يعلى يف مسنده ،  خرجه البخاري يف التاريخ الكبري: أ حديث حفصة

 . "يف سنده جمهول  سناد ومل خيرجاه" وتعقبه الذهيب بقوله:"صحيح اإل
 الكربى ، واحلديث فيه انقطاع .  محد ، والبيهقي يف السنناه أ: رو  شةعائ وحديث

 كان أيكل بيمينه ويشرب بيمينه .  أي ألجل طعامه ، واملعِن أن الرسول (  َعاِمهِ لط) 
 كان يلبس بيمينه . :  أي (   ثَِياِبهِ وَ ) 
 . اب الثياب و املذكور من الطعام والشر َعُل ِِشَاَلُه ِلَما ِسَوى َذِلك ( َوَيَْ ) 
 نجائــه . الست: أي (  ِْلَالَئِهِ ) 

 1فائدة :  
 . لفيبدأ به ابلشماكان خبالف ذلك   ، ومامن ابب التكرمي فيبدأ به ابليمني: أن ما كان دة العامةهذه األحاديث دليل للقاع

ّف َوُدُخول  ْشرِيف َكلُْبسِ لتَّ ْكرمي َواالتَّ ب ا َكاَن ِمْن ابَ َتِمرَّة يف الشَّرْع، َوِهَي ِإنَّ مَ َهِذِه قَاِعَدة ُمسْ قال النووي :  الثَـّْوب َوالسَّرَاِويل َواخلُْ
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َواك َوااِلْكِتَحال، َوتـَْقِليم اأْلَْظَفار، َوَقّص ا ِبط، َوَحْلق الرَّْأس، َوالسَّ َو َمْشطُُه، َونَـ يل الشَّْعر َوهُ لشَّاِرب، َوتـَْرجِ اْلَمْسِجد َوالسِّ اَلم ْتف اإْلِ
ممَّا   َواخْلُُروج ِمْن اخلَْاَلء، َواأْلَْكل َوالشُّْرب، َواْلُمَصاَفَحة، َواْسِتاَلم احلََْجر اأْلَْسَود، َوَغرْي َذِلكَ ء الطََّهارَة، َضاَوَغْسل أَعْ ة، اَل ِمْن الصَّ 
ِتَخاط َوااِلْسِتْنَجاء َوَخْلِع الثَـّْوب َمْسِجد َوااِلمْ الْ  ُروج ِمنْ اخلُْ ء وَ ُدُخوِل اخلَْاَل ِفيِه. َوأَمَّا َما َكاَن ِبِضدِِّه كَ ّب التـََّياُمن َمْعَناُه ُيْسَتحَ ُهَو يف 

ّف َوَما َأْشَبَه َذِلَك، فـَُيْسَتَحّب التـََّياُسر   فَها. َوَاَّللَّ أَْعَلم. )شرح مسلم( اْلَيِمني َوَشرَ  ُكّله ِبَكرَاَمةِ ِفيِه، َوَذِلَك   َوالسَّرَاِويل َواخلُْ
ْمَِن إَذا  ُد الشَّرِيَعِة َعَلى َأنَّ اأْلَفْـَعاَل الَّيِت َتْشرَتُِك ِفيَها اْلُيْمَِن َواْلُيْسَرى : تـَُقدَُّم ِفيَها اْليُ َقرَّْت قـََواعِ اْستَـ َوَقْد  :  هللامحه ر  قال ابن تيميةو 

قِّ اأْلَ ُوُضوِء َواْلُغْسِل َوااِلبِْتَداِء ابِ َكرَاَمِة ؛ َكالْ ْت ِمْن اَبِب الْ َكانَ  َواِن يف َيَْ لشِّ بِ ِك وَ  السِّ َجُِّل َوُدُخوِل نـَْتِف اإْلِ ِط وََكاللَِّباِس َوااِلنِْتَعاِل َوالرتَّ
 ِجدِ ْن اْلَمسْ ِج مِ ُرو لنـَّْعِل َواخلُْ َذِلَك َكُدُخوِل اخلَْاَلِء َوَخْلِع اْسَرى يف ِضدِّ َوتـَُقدَُّم اْليُ حَنِْو َذِلَك . اْلَمْسِجِد َواْلَمْنزِِل َواخْلُُروِج ِمْن اخلَْاَلِء وَ 

.  َذِلكَ  َوتـََناُوِْلَا َوحَنْوِ  اْلُكُتبِ ؛ َوُمَناَوَلِة  : إْن َكاَن ِمْن اَبِب اْلَكرَاَمِة َكاَن اِبْلَيِمنِي َكاأْلَْكِل َوالشُّْرِب َواْلُمَصاَفَحةِ َتصُّ أبََِحِدمِهَالَِّذي خيَْ َواَ 
ثَاِر َوااِلْمِتَخاِط َوحَنِْو َذِلَك .    ) جمموع الفتاوى ( . سِّ الذََّكِر وَ َومَ ِتْجَماِر اِلسْ َكا  َن اِبْلُيْسَرى َوِإْن َكاَن ِضدَّ َذِلَك َكا  ااِلْسِتنـْ

 ومن أدلة هذه القاعدة أيضاً : 
 .  َلْيه( ُمتـََّفٌق عَ لِّهِ َشْأنِِه كُ يف وَ  ،َوطُُهورِهِ  ،هِ َوتـََرجُّلِ   ،َيمُُّن يف تـَنَـعُِّلهِ يـُْعِجُبُه اَلتـَّ  نَّيبُّ اَن اَلْت: )كَ َة. قَالَ عْن َعاِئشَ -أ

 ) إذا توضأمت وإذا لبستم فابدؤوا مبيامنكم( رواه أبوداود. وعن أيب هريرة. قال: قال رسول هللا  -ب
 2فائدة :  

 ْلذه القاعدة : المث
 وج . ول اخلالء وتقدمي الرجل اليمِن عند اخلر استحب الفقهاء تقدمي الرجل اليسرى عند دخ

، ]يعّن : من اخلالء[ فله وجه؛ لكون التيامن فيما هو شريف اً واليمِن خروج ى دخوالً مي اليسر تقد ه هللا : وأمارمح وكاينالش قال
 اجلرار ( .  لسيلملة .        ) اما يدل عليه يف اجلوالتياسر فيما هو غري شريف ، وقد ورد 

 اإلمجاع على ذلك : وقد نقل
 تحبابه . ى اسق علألدب متف: وهذا ا قال النووي

 ه . تبن قاسم يف حاشيأيضاً ا مجاعونقل اإل 
 3فائدة :  

 . يستحب البداءة ابليمني قبل اليسار يف الوضوء احلديث دليل على أنه 
 . ه وصح وضوء ف فاتــه الفضلخاللو وهذا ابإلمجاع ، ف

 . (  َوطُُهورِهِ  ،َوتـََرجُِّلهِ   ،هِ عُّلِ يـُْعِجُبُه اَلتـََّيمُُّن يف تـَنَـ   َكاَن اَلنَّيبُّ حلديث عائشة السابق )
 ( .  إذا توضأمت وإذا لبستم فابدؤوا مبيامنكموحلديث أيب هريرة السابق )

رَْأَسُه َح َمسَ  يََدُه اْلُيْسَرى ِمْثَل َذِلَك مُثَّ  ِإىَل اْلِمْرَفِق َثاَلَث َمرَّاٍت مُثَّ َغَسلَ  يََدُه اْلُيْمَِن ... مُثَّ َغَسَل عثمان يف صفة الوضوء ) وحلديث
  حَنَْو ُوُضوِئي أَ ضَّ تـَوَ  اَّللَِّ  اْلُيْمَِن ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ َثاَلَث َمرَّاٍت مُثَّ َغَسَل اْلُيْسَرى ِمْثَل َذِلَك مُثَّ قَاَل رَأَْيُت َرُسولَ  َلهُ مُثَّ َغَسَل رِجْ 

 ( متفق عليه. َهَذا ...
 الفضل ومت وضوءه.اته وضوء سنة، من خالفها فإنه ف  الني يف: أمجع العلماء على أن تقدمي اليم لنوويقال ا

ادة على من بدأ ال خالف بني أهل العلم فيما علمناه يف استحباب البداءة ابليمني وأمجعوا على أنه ال إع وقال ابن قدامة: 
 ساره قبل َيينه. بي
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من   ضوانَيسحان مرة واحدة، ألهنما ع انن األذفالنصوص تدل على أنه ال تيامن فيه ... و : أما الوجه قال الشيخ ابن عثيمني
 عضو واحد.

 5فائدة :  
 احلديث دليل على أنه يشرع لإلنسان أن أيكل ويشرب بيمينه . 

 ى قولني: وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة عل
 وجوب األكل ابليمني وترمي األكل ابلشمال.  : ولالقول األ
 ن حزم، وابن القيم.ورجحه اب

َمال( رواه مسلم.ُكلُ َتَْ قَاَل )الَ    َرُسوِل اَّللَِّ َعنْ ٍر َعْن َجابِ  -أ َماِل فَِإنَّ الشَّْيطَاَن أَيُْكُل اِبلشِّ  وا اِبلشِّ
الشَّْيطَاَن أَيُْكُل   نَّ فَإِ ِرَب فـَْلَيْشَرْب بَِيِميِنِه َحدُُكْم فـَْلَيْأُكْل بَِيِميِنِه َوِإَذا شَ ا َأَكَل أَ قَاَل )ِإذَ   وعن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -ب

 ْشَرُب ِبِشَمالِِه( رواه مسلم.َويَ  هِ ِبِشَمالِ 
َّللََّ وَُكْل ْحَفِة فـََقاَل يل: ََي ُغاَلُم َسمِّ اَتِطيُش يف الصَّ وََكاَنْت يَِدي  وعن ُعَمَر ْبِن َأىِب َسَلَمَة قَاَل )ُكْنُت يف َحْجِر َرُسوِل اَّللَِّ  -ج

 ا يَِليك( متفق عليه.  ممَّ بَِيِميِنَك وَُكلْ 
 ه األحاديث من وجهني: ن هذم ةوجه الدالل

 ابألكل ابليمني. األوىل: األمر من النيب 
 الثان: أن يف األكل ابلشمال تشبًها ابلشيطان. 

 ليمني مستحب ال واجب. ألكل اب: أن اقول الثاينلا
 وهذا مذهب اجلمهور.

 مهور عن أدلة من قال ابلوجوب:وأجاب اجل
 أبن اجمللس بني الظل والشمس جملس الشيطان. رواه أمحد.   فقد أخربان النيب مة، حلر أما التشبيه ابلشيطان فال يفيد ا: و الواق

ه وإن ضعفه  الطربان يف األوسط، وصححه األلبان بتعدد طرقيقيل. رواه ا فإن الشيطان ال يف أمر القيلولة بقوله: قيلو  أخربان 
 غريه.

رب بشماله ويعطي بشماله. قال املنذري: إسناده صحيح. ويش الهعط بيمينه، فإن الشيطان أيكل بشموليجه: ويف سنن ابن ما
 ري ذلك.لة ابليمني، إىل غوعدم وجوب املناو  وصححه املناوي، واجلماهري من العلماء على عدم وجوب القيلولة،

 والراجح الوجوب .
 6فائدة :  

 يمينه . ثيابه بلبس يف  ل على أنه يستحب أن يبدأاحلديث دلي 
 أمت وإذا لبستم فابدؤوا مبيامنكم ( . توض هريرة ) إذاوتقدم حديث أيب 

 7فائدة :  
 . ت املسألة ، وقد تقدمعلى النهي عن االستنجاء ابليمني احلديث دليل  

 على النهي :  ألدلةومن ا
َواَل يـَتَـنَـفَّْس  ،َمسَّْح ِمْن َاخلَْاَلِء بَِيِميِنهِ يـَتَ  َواَل  ،ُهَو يـَُبولُ وَ  ،بَِيِميِنهِ ُكْم ذََكرَُه َحدُ  أَ )اَل َُيِْسَكنَّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َأيب قـََتاَدَة  عن
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اَنِء( ُمتـََّفٌق َعَلْيِه.   يف اإَْلِ
  نستنجي ابليمني ( . سبق وفيه ) وأن ال وحديث سلمان وقد 

 اجلماهري .  وهذا النهي للكراهة ال للتحرمي عند
نة وذلك أن اليمني مرصدة يف أدب الس، ي َتديب وتنزيه اء هن يف قول أكثر العلمالستنجاء ابليمنيعن ا وهنيه  : طايباْل قال

. اري األثفال والنجاساتن مماسة األعضاء اليت هي جمابن وعواملغ باشرة السفلومصونة عن م، لألكل والشرب واألخذ واإلعطاء
 (  )معامل السنن   والشعث. لدنسف ما حيدث فيها من االقذارات وتنظي اطة ما هنالك منإلم لبدنيف خدمة أسافل اوامتهنت اليسرى 

هني ترمي وذهب ي تنزيه وأدب ال جلماهري على أنه هن: وقد أمجع العلماء على أنه منهي عن االستنجاء ابليمني مث ا قال النوويو 
 لظاهر إىل أنه حرام . بعض أهل ا

 وحنوها . ذار  ها وصيانتها عن األقبيهاً على كرامتنجاء ابليمني تنالستعن اضاً : إن النهي وقال أي 
َوَعربََّ اِبلنـَّْهِي ِإَشارَة ِإىَل أَنَُّه ملَْ   ،ِد اْلُيْمَِن ( َأْي: اِبْليَ نيِ رمحه هللا : قـَْوله: )اَبب النـَّْهي َعْن ااِلْسِتْنَجاء اِبْلَيمِ  قال احلافظ ابن حجر 

 َوِبَكْونِهِ  ،ابنَّ َذِلَك أََدب ِمْن اآْلدَ َوِهَي أَ  ، التَّْحرمي ملَْ َتْظَهر َلهُ صَّارَِفة لِلنـَّْهِي َعنْ ة الْو َأنَّ اْلَقرِينَ لتـَّْنزِيِه أَ ْحرمِِي أَْو لِ لتَّ َو لِ ر َلُه َهْل هُ َيْظهَ 
 انتهى. .  ميِ نَُّه لِلتَّْحرِ ر ِإىَل أَ َوَذَهَب أَْهل الظَّاهِ  ، قَاَلُه اجْلُْمُهور لِلتـَّْنزِيهِ 

اَلءِ   ََبُب ااِلْسِتَتاِر يف اْلَْ
فـََعَل فـَْقَد َأْحَسَن ، َوَمْن اَل َفاَل   ْلُيوتِْر ، َمنْ َمِن اْكَتَحَل فَـ  ) قَاَل  َعِن احْلَُصنْيِ احْلَُْبَاين ِ ، َعْن َأيب َسِعيٍد ، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة ، َعِن النَِّبِ  

ْليَـْلِفْظ ، َوَما اَلَك  َر فـَْلُيوتِرْ َحَرَج ، َوَمْن اْسَتْجمَ  َتلِ ، َمْن فـََعَل فـََقْد َأْحَسَن ، َوَمْن اَل َفاَل َحَرَج ، َوَمْن َأَكَل َفَما خَتَلََّل فـَ ْليَـبـْ ْع ،  بِِلَسانِِه فـَ
ْلَيْسَتِتْ ، فَ فـََقْد َأْحَسَن وَ َمْن فـََعَل   ْد ِإالَّ َأْن ََيَْمَع َكِثيًبا ِمْن َرْمٍل فـَْلَيْسَتْدِبْرُه ، فَِإنَّ الشَّْيطَاَن  ِإْن ََلْ َيَِ َمْن اَل َفاَل َحَرَج ، َوَمْن أََتى اْلَغاِئَط فـَ

 ( .   اَل َفاَل َحَرجَ َأْحَسَن َوَمْن   َم ، َمْن فـََعَل فـََقدْ يـَْلَعُب ِبََقاِعِد َبِِن آدَ 
َقاَل أَبُو َسِعيٍد  حلِْْمرَيِيي ، َوَرَواُه َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن الصَّبَّاِح ، َعْن ثـَْوٍر ، فَـ َل : ُحَصنْيٌ ا قَاَل أَبُو َداُوَد : َرَواُه أَبُو َعاِصٍم ، َعْن ثـَْوٍر ، قَا

رْيُ.   اْلَْ
 ========== 

 ديث ضعيف. احل
 صنْي احلربان وهو جمهول، وكذلك شيخه أبو سعيد احلربان. ففيه رجل يسمى احل بعض رواته جهالة، ألن يف 

 اجه . أيضاً : ابن م ه احلديث رواو 
 1  فائدة :

 احلديث دليل على استحباب االستتار حال قضاء احلاجة . 
 رواه مسلم.   َنل( اجته هدف أو حائشحل وهذا ثبت يف حديث عبد هللا بن جعفر قال: )كان أحب ما استرت به رسول هللا 

 حائش َنل: أي مجاعته.  .  هدف: اْلدف كل مرتفع من بناء أو كثيب
 نوعان: ستتار ماء: واالقال العل

 األول: استتار واجب. 
 وهو سرت العورة. 

 والثان: استتار مستحب وهو من اآلداب الكرَية. 
 وهو أن يسرت بدنه كاماًل. 
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 2  فائدة :
 ظهر. ة يكون خلف الال قضاء احلاجتر حالسا يف احلديث أن 

 3  فائدة :
أبربع زاد خامسة، وإذا أنقى بسٍت زاد سابعة   على وتر، فإذا أنقى ع االستجمار قط يسن ( دليل على أنه  َوَمْن اْسَتْجَمَر فـَْلُيوتِرْ قوله ) 
 وهكذا. 

 فق عليه. ْلُيوتِْر( مت فَـ َمرَ قال َ)َمْن اْسَتجْ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ :  حلديث َأيب ُهرَيـَْرَة 
 اء. قوله )َوَمِن اْسَتْجَمَر( أي: استعمل اجلمار، وهي احلجارة الصغرية يف االستنج 

 : فليجعل احلجارة اليت يستنجي هبا وتراً ثالاثً ال أقل، ملا ورد من النهي عن االستنجاء أبقل من ثالث كما تقدم. ُيوتِْر( أي وقوله )فـَلْ 
 جمار. لوتر يف االست اب استحبفاحلديث دليل على ا

 وهذا فيما فوق الثالث، وأما دون الثالث فيجب اإليتار مجعاً بني األدلة. 
 جوب الثالث على و  حاديث تدلقد جاءت أ

 أن نستجمر أبقل من ثالثة أحجار( رواه مسلم قال )هناان رسول هللا   كحديث سلمان  -أ
فوجدت حجرين ومل أجد اثلثاً، فأتيته بروثة،   ة أحجاره بثالثرن أن آتي الغائط فأم  قال )أتى النيب  وحلديث ابن مسعود  -ب

 زاد أمحد )ائتّن بغريها( رواه البخاري،  فأخذمها وألقى الروثة وقال هذا ركس(
 فهذه األحاديث تدل على أنه يشرتط أن يكون االستجمار بثالثة أحجار. 

 أن تقطعه على وتر.  وما زاد على الثالث فيستحب 
هَ ََبُب مَ   تَـْنَجى بِهِ َأْن ُيسْ ى َعْنُه ا يـُنـْ

َباين ِ ، قَاَل   َباَن اْلِقتـْ َباُن : َفِسْرََن َمَعُه ِمْن َكْوِم  تَـْعَمَل رَُوْيِفَع ْبَن اَثِبٍت َعلَ  ُُمَلٍَّد اسْ ِإنَّ َمْسَلَمَة ْبنَ  )َعْن َشيـْ ى َأْسَفِل اأَلْرِض ، قَاَل َشيـْ
لََيْأُخُذ ِنْضَو َأِخيِه   هللِا زََمِن َرُسوِل  َشرِيٍك يُرِيُد َعْلَقاَم فـََقاَل ُرَوْيِفٌع : ِإْن َكاَن َأَحُدََن يف ىَل َكْومِ ْن َعْلَقَماَء إِ ، ِإىَل َعْلَقَماَء َأْو مِ  َشرِيكٍ 

آلَخِر اْلِقْدُح ُثَّ قَاَل : قَاَل يل َرُسوُل هللِا  ، َولِ  لر ِيشُ َيِطرُي َلُه النَّْصُل َوا ، َوِإْن َكاَن َأَحُدََن لَ  َعَلى َأنَّ َلُه النِ ْصَف ممَّا يـَْغَنُم ، َولََنا النِ ْصفُ 
 :  ، بٍَّة ، َأْو َعْظٍم  ْو اْستَـْنَجى ِبَرِجيِع َدا َأْو تـََقلََّد َوتـًَرا ، أَ ََي رَُوْيِفُع َلَعلَّ احْلََياَة َسَتُطوُل ِبَك بـَْعِدي ، فََأْخَِبِ النَّاَس أَنَُّه َمْن َعَقَد حِلْيَـَتُه
 .  (  ِمْنُه بَِريءٌ   نَّ حُمَمًَّدا  فَإِ 

 ========== 
 ديث أخرجه أمحد والنسائي والطربان . وال أبس به لشواهده .حلا

 هـ .  56:  ( فيه علم من أعالم النبوة ، فإن رويفعاً طالت حياته إىل سنة  ) لعل احلياة ستطول بك
 لى وجهني : ( قال اخلطايب : أما هنيه عن عقد اللحية فيفسر ع  ) عقد حليته

 اً . زي بعض األعاجــم يفتلوهنا ويعقدوهنا . تكرباً وُعجب كانوا يعقـدون حلاهم ، وذلك من  ونه يف احلرب ،ما كانوا يفعل أحدمها : 
 لك من فعل أهل التأنيث .أن معناه معاجلــة الشعر ليتعقد ويتجعـــد ، وذ اثنيهما :

 نق دابتــه . أي جعله قالدة يف عنقه أو ع ) أو تقلد وترًا ( 
 ن فعله . رىء مووي : أي ب( قال الن  ) برىء منه

 1  فائدة :
 ترمي عقد اللحية تشبها ابألعاجم أو جتعيدها تشبهاً ابلنساء .  
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 2  فائدة :
 ه . أن العنايــة ابللحية وتسرحيها تكرَيها فليس هذا من 

 3  فائدة :
 أن تعليق األوَتر على شخص أو دابة لدفع العني شرك . 

 4  ة :فائد
 التحذير ممن فعل ذلك .  

 5  ة :فائد
 لرجيع ] وهو الروث [  أو العظم . ستنجاء ابترمي اال

 ابلعظام واألرواث .  االستنجاءلنهي عن وقد جاءت األحاديث الكثرية يف التحذير وا
 عظم [ .وأن ال نستنجي برجيع أو _ حديث سلمان وقد سبق ]  

 مَّة [ . بثالثة أحجار وينهى عن الروث والرِّ  _ وحديث أيب هريرة وقد سبق ] وكان أيمر
 ن مسعود ] ال تستنجوا ابلروث وال ابلعظام فإنه زاد إخوانكم من اجلن [ . ث ابوحدي

 6  فائدة :
 ذنب قرن ابلرباءة من فاعله فهو من كبائر الذنوب .أن من فعل هذه األعمال فقد فعل كبرية من الكبائر . ألن كل   

 7  فائدة :
ْلم قضاء احلاجات وتفريج الكرابت ، وما يرتتب على ذلك من ابألموات ، وسأ د وتراً ، فكيف مبن تعلقر فيمن تقلهذا التحذي

 تحقهــا إال رب األرض والسموات . بادة اليت ال يسالع
 8  فائدة :

 اس وجب . من عنده علم ليس عند غريه مما حيتاج إليه النذا ُمتصاً برويفع ، بل كل وجوب إخبار الناس ، وليس ه
ُد : اْنَه أُمََّتَك َأْن َيْستَـْنُجوا ِبَعْظٍم َأْو ، فـََقاُلوا : ََي حُمَمَّ  َقِدَم َوْفُد اْلِْنِ  َعَلى َرُسوِل هللِا )  ْسُعوٍد ، قَالَ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن مَ 

 ك ( . َذلِ  نْ عَ  اَل : فـَنَـَهى َرُسوُل هللِا  قَ مُحََمٍة ، فَِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل َجَعَل لََنا ِفيَها رِْزقًا ،  َرْوثٍَة َأوْ 
== ======== 

 احلديث ضعيف .
 . الدارقطّن ، والبيهقي ، والبغوي يف شرح السُّنَّة  أيضاً : أخرجه و 

 .  : إسناد شامي ليس بثابتقال الدارقطِن
 "إسناد شامي غري قوي". :  وقال البيهقي
 جملموع ( . ف .           ) ا: "هذا احلديث ضعي وقال النووي

 البالد وواحدهم وافد . جيتمعون ويَردون( الوفد : القوم  ) وفد
 ( أمر من النهي .  أُمََّتكَ اْنَه ) 

 ( بضم احلاء على وزن رطبة وهو ما أحرق من اخلشب والعظام وحنومها .  ) محمه
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 1  فائدة :
 م . ، واحلممة الفحاحلديث دليل على ترمي االستنجاء ابلروث والعظم واحلممة 

وما احرتق من اخلشب والعظام وحنومها،   امليمني، وهي الفحم، م احلاء املهملة، وفتح " أو مُحمة " بضقال العيّن رمحه هللا: " قوله: 
 ." ومجعها " مُحم

  -معليه السال -ذلك منع النيبة. وظاهر احلديث: أن رزقهم من هذه األشياء، فل قوله: " فيها " أي: يف العظم والروثة، واحلُمم
 د ( . انتهى من شرح سنن أيب داو ) لتماس" ة ليس ْلا ثبات فتفتت ابجنساً، واحلُمم كون الروثة عن االستنجاء هبا، ول

شب أو العظام وحنومها، واالستنجاء به منهي رمحه هللا: " يف شرح السنة احلمم: الفحم وما احرتق من اخل وقال املال علي القاري
 . كذا نقله الطييبجيوز إفساده  قا للجن فال عنه ألنه جعل رز 

 .  لدفاء واإلضاءة" انتهى من مرقاة املفاتيحوا انتفاعا ْلم ابلطبخ زقا للجن أي ه: ر وقول
عن االستنجاء به ألن اجلن ينتفعون به يف  تبني هبذا أن احلممة : الفحم ، وما احرتق من اخلشب والعظام وحنوها، وأن النهي ف

 .فتت فيلوث احمللإفساده عليهم، وأيضا لكونه يت جيوز   الطبخ والتدفئة واإلضافة، فال
 2  فائدة :

 أن العظام طعام اجلن . : التحرمي  يف أن احلديث فيه بيان السبب 
 )فإهنا طعام إخوانكم من اجلن(. لقوله 

 وأما الروث: 
 سته. مأكول اللحم فلنجافإن كانت روث غري 

 وقال: إهنا ركس(. ركس: أي جنس. ففي حديث ابن مسعود السابق: ) ... فألقى الروثة 
 فألنه طعام دواب اجلن.اللحم روث مأكول  كانتوإن  

ِه يـََقُع يف أَْيِديُكْم أَْوفـََر َما ففي صحيح مسلم ملا ذكر جميء اجلن له، وأهنم سألوه الزاد، فقال ْلم )َلُكْم ُكلُّ َعْظٍم ذُِكَر اْسُم اَّللَِّ َعَليْ 
َُما طََعاُم ِإْخَواِنُكم(.   اَل َرُسوُل اَّللَِّ رٍَة َعَلٌف ِلَدَوابُِّكْم«. فـَقَ َيُكوُن حلًَْما، وَُكلُّ بـَعَ   َفاَل َتْستَـْنُجوا هِبَِما فَِإهنَّ

 3  فائدة :
 احلديث دليل على ترمي االستجمار ابلطعام . 

 ة. ألنه كفر ابلنعم-أ
 وإذا كان طعام اجلن حمرتم فطعام بّن آدم أوىل.  -ب
 .ان املتقدم]وحيرم بروث وعظم[ حلديث سلم ( بيل الس منار) ال يف ق

قال: "ال تستنجوا ابلروث وال ابلعظام فإنه زاد إخوانكم من اجلن" رواه  ولو لبهيمة[ حلديث ابن مسعود أن النيب  عام]وط
 .جن، فزادان وزاد دوابنا أوىل ألنه أعظم حرمة" انتهىمسلم. علل النهي بكونه زاداً لل 

 4  : فائدة
 ن .جود اجلإثبات و 
 مجاع . الكتاب والسنــة واإل وجود اجلن ل علىوقد د

 قال تعاىل ] وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون [ . 
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 وقال تعاىل ] وإذ صرفنا إليك نفراً من اجلن يستمعون القرآن [ . 
 تكم رسل منكم يقصون عليكم آَييت [ . ر اجلن واإلنس أمل أيوقال تعاىل ] َي معش

 ومن السنة : 
] إذا كنت يف غنمك فأذنت ابلصالة فارفع صوتك فإنه ال يسمع مدى صوت املؤذن   : قال رسول هللا أيب سعيد . قال نع

 جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة [ رواه البخاري . 
 عليه .  تفقنس َيوتون [ موت واجلن واإلكان يقول ] أعوذ بعزتك الذي ال إله إال أنت الذي ال َي    وعن ابن عباس . أن النيب

 قال ] خلقت املالئكة من نور ، وخلق اجلان من مارج من انر [ رواه مسلم .   رسول هللا   شة . أنوعن عائ
 قال ابن تيمية : ومل خيالف أحد من طوائف املسلمني يف وجود اجلن .

 5  : فائدة
 ـرة . من طرق وهي هنا ُمتصــ جاءت عن النيب   قصة قدوم اجلن على النيب 

إىل اجلن والتقائـــه معهم ، وأن اجلن سألوا  طواًل بقصة ذهاب الرسول ه التفسري ] غري موجود [ مكتاب  بن ماجه يفقد رواها ا
 لدواهبم .  عن الزاد فأخربهم عن زادهم أبنه العظام ، والروث زاداً  رسول هللا 

 واحلاكم يف املستدرك .   ورواه أيضاً الطحاوي 
ليلة اجلن ؟ قال :  ابن مسعود : هل شهد أحد منكم مع رسول هللا  قمـة قال : سألتلريق الشعيب عن عورواه مسلم من ط

و اغتيل ، قال : فبتنا بشر ذات ليلة ففقدانه فالتمسناه يف األودية والشعاب ، فقلنا : اسُتطري أ ال ، ولكنا كنا مع رسول هللا 
رسول هللا ! فقدانك فطلبناك فلم جندك فبتنا بشر ليلة قال : فقلنا َي من ِقَبل حراء ، ابت هبا قوم ، فلما أصبحنا إذ هو جاٍء  ليلة

رياهنــم وسألوه : أَتن داعي اجلن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن ، قال : فانطلق بنا فأراان آاثرهم وآاثر ن ابت هبا قوم ، فقال
، وكل بعرة علف لدوابكم ، فقال رسول هللا ما يكون حلماً  يف أيديكم أوفرَ  لكم كل عظـــــم ذكر اسم هللا عليه يقع الزاد ، فقال :

   ( 450: فال تستنجوا هبما فإهنما طعام إخوانكم [ صحيح مسلم   . ) 
 عود .ابجلن جاءت أيضاً من غري طريق ابن مس  وقصة لقاء الرسول 

فقال : ما هذا ؟ فقال :   هو يتبعــه هبا،ما وحاجته، فبين إداوة لوضوئه فجاءت من حديث أيب هريرة ] أنه كان حيمل مع النيب 
: ابغّن أحجاراً أستنفض هبا وال َتتّن بعظم وال بروثة ، فأتيته أبحجار أمحلها يف طرف ثويب حىت وضعتها إىل  أان أبو هريرة، فقال 

ني ن وفد جن نصيبم اجلن ، وإنه أَتحىت إذا فرغت مشيت فقلت : ما ابل العظم والروثـة ؟ قال : مها طعارفت ، جنبه مث انص
 ( .  .   3859اً [ رواه البخاري ) ونعم اجلن ، فسألون الزاد ، فدعوت هللا ْلم أن ال َيروا بعظم وال بروثة إال وجدوا عليها طعام 

 ومسلم أيضاً .  لبخاري وجاءت من حديث ابن عباس كما عند ا
 ) هناك بعض االختالفات بني هذه الرواَيت ( . 
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  َِبحلَِْجارَةِ ََبُب ااِلْسِتْنَجاءِ 
َا ُُتِْزُئ  ، ِإَذا َذَهَب َأَحدُُكْم ِإىَل اْلغَاِئِط ، فـَْلَيْذَهْب َمَعُه بَِثالَثَِة َأْحَجاٍر َيْسَتِطيُب ِِبِنَّ ) قَاَل  َعْن َعاِئَشَة ، َأنَّ َرُسوَل هللِا  فَِإهنَّ

 ( .  َعْنهُ 
 ( .   ابَِة ، فـََقاَل : بَِثالَثَِة َأْحَجاٍر لَْيَس ِفيَها رَِجيعٌ ْسِتطَ َعِن االِ  هللِا  ُسِئَل َرُسوُل  ) اَل َعْن ُخَزَْيََة ْبِن اَثِبٍت ، قَ 

 ========== 
 قي . والبيه، والدارقطّن  ، والدارمي ، والنسائي ، : رواه  أمحد  حديث عائشة

 واحلديث فيه جهالة مسلم بن قرط لكن ممكن حيسن من أجل شواهده :
 سلمان عند مسلم . يث كحد

 ان وغريها .  ألنصاري عند الطرب ديث أيب أيوب احو 
،   (  البدر املنري  ، وحسَّنه ابن امللقِّن يف )(  اجملموع  ، والنوويُّ يف )  التلخيص احلبري( صحَّحه الدارقطّنُّ كما يف ) واحلديث 

 .  وصححه األلبانّ 
 جاله ثقات .:  أخرجه ابن ماجه . قال الشوكان : ر  حديث خزَية
 شواهده . وهو حسن ل 

 ( أي ابألحجــار .   تطب) فليس
 واالستطابة كناية عن االستنجاء ، مسي هبا من الطيب ، ألنه يطيب جسده ِبزالة ما عليه من اخلبث ابالستنجاء أي يطهره . 

 .  ـــار األحج( أي ) فإهنا  
 1  فائدة :

 .االستنجاء واجب أن احلديث دليل على
 حلديث عائشة . 

 .فإهنا جتزئ عنه( إَّنا يستعمل يف الواجبوقوله: ) لوجوب،ألمر يف هذا احلديث لاو 
 .واالستنجاُء يكون ابستخدام املاء أو احلجارة

 2  فائدة :
 املاء . ، ولو مع وجود عن املاء  ئ أن االستنجاء ابألحجار جيز 

مل  زي ، وإن ارة جيابحلج االستنجاء: إن  ومن بعدهم يف جامعه : وقال أكثر أهل العلم من اصحاب النيب  ل التمذياق
 نقى أثر الغائط والبول .يستنج ابملاء إذا أ

 . فيصح االستجمار ابحلجر أو املنديل ، ولو كان املاء موجودا ، بال خالف بني العلماء
 رية سبقت . الباب ، وأحاديث كث ألحاديث 

 ومن استجمر فليوتر ( )  ويف الصحيحني : قال  
ابألحجار يف زمن الشتاء ( إمجاع املسلمني على جواز االستجمار 1/151اللهفان" )رمحه هللا يف "إغاثة  ونقل ابن القيم

 . والصيف
وهو  ،ويزيل العني واألثر ،احملليطهر  وألنه :ا من احلديثملا روين :وإن أراد االقتصار على أحدمها فاملاء أفضل:  قال ابن قدامة
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 .  وإلمجاع الصحابة   :ملا ذكران من األخبار :ملعلل اـهني أخالف ببغري  ،زأهلى احلجر أجوإن اقتصر عف ... أبلغ يف التنظي
 3  فائدة :

 أقل من ذلك .  ئ يشرتط يف االستنجاء ابألحجار أن تكون ثالثة أحجار فال جيز  
 ه املسألة على قولني : وقد اختلف العلماء يف هذ

 ال بد من ثالثة أحجار .  القول األول :
 حه اثلثة . النجاسة وجب مس ني فزالت عنيرة أو مرتفلو مسح م

 [ . وهذا مذهب الشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور ] نووي 
 حلديث الباب .

 وحلديث سلمان وقد سبق ] هناان أن نستنجي أبقل من ثالثــة أحجار [ . 
 : الواجب اإلنقاء فإن أنقى حبجر أجزأ .  القول الثاين

جرين وروثة فأخذ احلجرين وألقى بثالثة أحجار فأتيته حب أن آتيه فأمرن الغائط  ] أتى النيب  واستدلوا حبديث ابن مسعود قال
 ة وقال هذا ركس [ رواه البخاري . الروث

 قوله ] وألقى الروثة [ . 
 ال . ثالثــة قال : ألنه لو كان مشرتطاً لطلب اثلثاً كذا ق على عدم اشرتاط الاستدل به الطحاوي :  قال احلافظ ابن حجر

إهنا ركس ، ائتنــي حبجر [ ورجاله فألقى الروثة وقال :   مسنده يف هذا احلديث فإن فيه ] ما أخرجه أمحد يفوغفل رمحه هللا ع
 ثقات أثبات . 

 الث . فى ابألمر األول يف طلب الثالثة فلم جيدد األمر بطلب الثواستدالل الطحاوي فيه نظر بعد ذلك ، الحتمال أن يكون اكت
 4  فائدة :

 ذهب مجاهري العلماء .ري احلجر وهذا مجيوز االستجمار بغ  
 ى قولني : وقد اختلف العلماء يف املسألة عل

 : يقوم غري احلجر مقامــه .   القول األول
 َرق . فيصح االستجمار بكل طاهر جامد منق كاحلجر واخلشب واخل

 األدلة : 
 حديث سلمان ] وأن ال نستنجي بعظم أو روث [ . 

 فيها رجيــع [ . أحجار ليس ] بثالثة  حديث خزَية
 وجه الداللة منها : 

 عنهما يدل على أنه أراد احلجارة وما قام مقامهـا . فتخصيص هذين النوعني ابلنهي 
 لو كان متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً . عر والرجيع ، و عن العظم والب ويدل على عدم تعني احلجر هنيه قال النووي : 

معِن ، وال حُسَن تعليل  تثناء العظم والروثحنوه يف اإلنقـــاء مل يكن الس احلجر وما كان ولوال أنه أراديمية :وقال اجملد ابن ت
 النهي عنهما بكوهنما من طعام اجلن وقد صح عنه التعليل بذلك . 

، وهذا حيصل  إزالة عني النجاسـة  يتـــه إىل ما وِجَد فيه املعِن ، واملعِن هاهنايء ملعِن معقول وجب تعدوألنه مىت ورد النص بش -
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  األحجار كحصوله هبا . بغري
 ال األحجار . إ ئ ال جيز  القول الثاين : 

 وهذا مذهب داود .
 غريهــا .  ئ عليها فال جيز  قالوا : إن احلجر متعني لنصه  

 . والصحيح مذهب اجلمهور 
 5  فائدة :

 يشرتط يف احلجر أن يكون طاهراً . 
 والركس : النجس .  ل : هذا ركس [ . ألقى الروثة وقا يب  حلديث ابن مسعود ] أن الن
 ألن النجاسة ال تزال مبثلها . 

 وألن النجس خبيث فكيف يكون مطّهراً .
 6  فائدة :

 يشرتط يف احلجر أن يكون منقياً . 
 ، ألنه ال حيصل منــه املقصود .   ئ جيز لرخو وشبهها مما ال ينقي فال  فأما الزجل كالزجاج والفحم وا

 7  ة :فائد
 قه . تب فيها ذكر هللا وكتب حديث وفك مار مبحرتم ، كال جيوز االستج

 ملا فيه من هتك الشريعة واالستخفاف حبرمتها . 
 افراً مرتداً ، نقله القاضي حسني والروَين وغريمها . : ولو استنجى بشيء من أوراق املصحف _ والعياذ ابهلل _ عاملاً صار ك قال النووي 

 اءِ ََبُب ااِلْسِتَبَْ 
 ُعَمُر ، فـََقاَل : َهَذا َماٌء تـَتَـَوضَُّأ ِبِه ، قَاَل : َما ، فـََقاَم ُعَمُر َخْلَفُه ِبُكوٍز ِمْن َماٍء ، فـََقاَل : َما َهَذا َيَ  َرُسوُل هللِا  لَ َبَ  )، قَاَلْت  َعْن َعاِئَشةَ 

 ( . نَّةً  سُ َنتْ أُِمْرُت ُكلََّما بـُْلُت َأْن أَتـََوضَّأَ ، َوَلْو فـََعْلُت َلَكا
========== 

 ضعف عبدهللا بن حييي وجلهالة أم ابن أيب مليمة . اده ضعيف لاحلديث إسن
 والدارقطّن . ، والبيهقي ،  احلديث أخرجه أيضاً : ابن ماجه 

واملراد ابلوضوء هنا   ،ننهم وهو حديث ضعيف ود وابن ماجه والبيهقي يف سما حديث عائشة فرواه أبو داأقال النووي : 
 .  جيب اتباعها ومعناه لو واظبت على االستنجاء ابملاء لصار طريقة يل  اً الزم اً واجب ي أ(لكان سنة ) ه الستنجاء ابملاء وقولا

 وهو االستنقاء من البول .  ( ََبُب ااِلْسِتَْبَاءِ ) 
 ما له عروق من أوان الشرب ، وما ال عروق له فهو كوب .  مجعه كيزان وهو( الكوز ابلضم بكوز ) 

 ملاء . امك خلفي ومل جئتّن ابلك على قيما مح ( أي  ) ما هذا َي عمر
 ( فعليت .  ) لكانت

 ( طريقة واجبة ال زمة ألميت . ) سنة  
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 فائدة : 
 حلجر . احلديث دليل على أنه ال يشرتط لالستنجاء أن يكون ابملاء بل يكفي ا

 وهذا على قول من يقول إن املراد ابلوضوء هنا االستنجاء . 
 ى قولني : ضوء هنا علابلو  ملرادعلماء ما اتلف الوقد اخ

 : املراد ابلوضوء االستنجاء ابملاء .  القول األول
 وعلى هذا محله املؤلف وابن ماجه ، ولذلك أورده يف ابب االسترباء .

 ويكون املعّن على هذا القول :
 واظبت على االستنجاء ابملاء لصار طريقة يل جيب اتباعهــا .  ول

 اء .د املمع وجو  يكفي حىت لكن احلجر
 : املراد به الوضوء الشرعي .  ينالقول الثا

 ألنــه الظاهر . 
 وهذا القول هو الصحيح . 

 . َتفيفاً وبياانً للجواز  عقب احلدث ، فرتكه املصطفى   فأراد عمر أن يتوضأ 
 ِتْنَجاِء َِبْلَماءِ  ااِلسْ ََبٌب يف 

 : }ِفيِه رَِجاٌل ُيُِبيوَن َأْن يـََتَطهَُّروا{ ، قَاَل : َكانُوا ُة يف َأْهِل قـَُباءٍ ِذِه اآليَ ْت هَ نـََزلَ  ) قَاَل   َعْن َأيب ُهَريـَْرَة ، َعِن النَِّب ِ 
 ( .  َيْستَـْنُجوَن َِبْلَماِء ، فـَنَـَزَلْت ِفيِهْم َهِذِه اآليَةُ 

========== 
 احلديث سنده ضعيف .

 .  واحلديث أخرجه أيضاً : الرتمذي ، وابن ماجه
 وله شواهد : 

عن ابن عباس: )ِفيِه رَِجاٌل حيُِبُّوَن َأن يـََتَطهَُّروا(   عن جماهد، :  املعجم الكبري ، واحلاكم  وعنه البيهقي  لطربان يفما رواه اها : نم
الوا: َي نيب ق ف بن ساعدة، فقال: ما هذا الطهور الذي أثِن هللا عليكم به؟ إىل عومي   قال: ملا نزلت هذه اآلية بعث رسول هللا 

: ففي هذا. قال احلاكم: هذا حديث  ال النيب فق -أو قال مقعدته-هللا ما خرج منا رجل وال امرأة من الغائط إال غسل دبره. 
 . وأقره الذهيب  إسحاق. مد ابنصحيح على شرط مسلم، وقد حدث به سلمة بن الفضل هكذا عن حم

أَتهم يف مسجد قباء، فقال: إن هللا تبارك وتعاىل قد أحسن  أن النيب  ) ي صار  بن ساعدة األنما رواه أمحد عن عوميومنها : 
ان ما نعلم شيًئا إال أنه ك عليكم الثناء والطهور يف قصة مسجدكم، فماذا هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: وهللا َي رسول هللا 

 ( .  لوالغائط، فغسلنا كما غسون أدابرهم من اانوا يغسللنا جريان من اليهود ك
 أراد هبذه الرتمجة الرد على من كرهه . (  ََبٌب يف ااِلْسِتْنَجاِء َِبْلَماءِ ) 

 اسم ملكان قرب املدينة النبوية.)َأْهَل قـَُباٍء( 
 1 فائدة :

 لة : األدومن  جواز االستنجاء ابملاء . احلديث دليل على 
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 .  ُمتـََّفٌق َعَلْيه فـََيْستَـْنِجي اِبْلَماِء(  ، فََأمحُِْل َأاَن َوُغاَلٌم حَنِْوي ِإَداَوًة ِمْن َماٍء َوَعنَـزَةً  ،يَْدُخُل َاخلَْاَلءَ  وُل َاَّللَِّ  أنس قَاَل )َكاَن َرسُ  عن
 .  بو داودكان يفعل ذلك( رواه أ  فإن النيب عائشة أهنا قالت لنسوة )مرن أزواجكّن أن يستنجوا ابملاء فإن أستحييهم وعن 
 2  : فائدة

 ابملاء .  أنه ال يستنجى ذهب بعض السلف إىل
 .   إَّنا ذلك وضوء النساءكان سعيد بن املسيب وغريه من السلف يكرهون ذلك، ويقول ابن املسيب: :  جاء يف املنتقى للباجي 

ئل عن  ن حذيفة، قال: س، عن مهام، عن األعمش، عن إبراهيمحدثنا أبو معاوية، ع :وقد روى ابن أيب شيبة يف املصنف 
 وسنده صحيح، وقد صحح إسناده احلافظ ابلفتح.،  يف يدي ننت ء؟ فقال: إًذا ال تزالاالستنجاء ابملا

 اعيل، عن جعفر، عن انفع، قال: كان ابن عمر ال يستنجي ابملاء. حدثنا حامت بن إمس: وروى ابن أيب شيبة 
 ىل. إن شاء هللا تعاوهذا إسناد حسن 

ل: كان األسود وعبد الرمحن بن يزيد يدخالن اخلالء، إبراهيم، قا عن منصور، عن نا جرير، قال: حدث ة : شيبوروى ابن أيب 
 وإسناده صحيح.،  فيستنجيان أبحجار، وال يزيدان عليها، وال َيسان ماء

عنه أثر جاًل يغسل رأى ر أنه  :  نب القطبية، عن ابن الزبري حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عبيد هللا ب : وروى ابن أيب شيبة أيًضا 
 وهذا إسناد صحيح.،   ما كنا نفعله  :الغائط، فقال

أيب شيبة أبسانيد صحيحة عن حذيفة  يف الفتح تعليًقا على ترمجة البخاري )ابب االستنجاء ابملاء(: »روى ابن وقال ابن حجر
ستنجي ع أن ابن عمر كان ال يدي ننت. وعن انفء ابملاء، فقال: إذا ال يزال يف يبن اليمان رضي هللا عنه أنه سئل عن االستنجا

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

 أدلة من كره االستنجاء َبملاء : 
 واالستنجاء به إهانة له.  ، فيجب تكرَيه،أن املاء مطعوم-أ

 ويناقش: 
وتطهري بول األعرايب ابملاء، وأحاديثهما يف أبن هذا نظر يف مقابل النص، فيكون نظرًا فاسًدا، فقد ثبت تطهري دم احليض ابملاء، 

 وراً(« َوأَنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطهُ ا قال تعاىل: ) للماء، وقد أنزل هللا املاء مطهرً  الصحيحني، فدل على أن ذلك ال يعترب امتهاانً 
 يف االستنجاء َبملاء تلًفا للماء. أن  -ب

 ويناقش: 
ك  وأي منفعة تصيل الطهارة الواجبة ألعظم أركان اإلسالم العملية وهي الصالة، فال يعترب ذلأبن إتالف املاء يف مقابل منفعة، 

 ه . نللماء، وال يعترب ذلك إتالفًا منهًيا ع منفعة، ولذلك الوضوء والغسل فيه استهالكتالف املال بال منهًيا عنه، وإَّنا املنهي عنه إ
 االستنجاء. أنه يبقى يف اليد ننت بعد -ج

 وأجيب:
وه،  ذلك بتنظيف اليد بعده ابلصابون وحن أبن هذا التعليل ال يرجع إىل استعمال املاء، وإَّنا ملباشرة اليد ابلنجاسة، وَيكن عالج 

النجاسة، فال لى احملل بدون مباشرة ء أبلغ يف التطهري، وَيكن إرسال املاء عيه تفضيل احلجارة على املاء، مع أن املاوغاية ما ف
 م . يبقى ابليد ننت، وهللا أعل
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َواكِ   ََبُب السِ 
 ( .  َصاَلةٍ اِك ِعْنَد ُكلِ  ْم بَِتْأِخرِي اْلِعَشاِء ، َوَِبلسِ وَ  ، أَلَمْرِتُُ قَّ َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ َأْن َأشُ َلْواَل   ) َعْن َأيب ُهَريـَْرَة ، يـَْرفـَُعُه ، قَاَل 

ْعُت َرُسوَل هللِا َعْن زَْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلُْ و  َواِك ِعْنَد ُكلِ  َصاَلٍة ،  َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَِِّت ، أَلَمْرُِتُْم َِبلس ِ  )يـَُقوُل  َهِِنِ  ، قَاَل : َسَِ
َواَك ِمنْ  َمَة : فـََرأَْيُت زَْيًدا ََيِْلُس يف اَل أَبُو َسلَ قَ  َقَلِم ِمْن ُأُذِن اْلَكاِتِب ، َفُكلََّما قَاَم ِإىَل ُأُذنِِه َمْوِضَع الْ  اْلَمْسِجِد ، َوِإنَّ السِ 

 ك ( . الصَّاَلِة اْسَتا
========== 

 .  دون قوله ) بتأخري العشاء (  ممسل أخرجهحديث أيب هريرة : 
 ث . الكتب الستة إال هذا احلدي يب سلمة عن زيد بن خالد يف خالد : ليس أل حديث زيد بن 

 خالد ؟هل مسع أبو سلمة من زيد بن 
 إن تصحيح البخاري ْلذا احلديث يدل على أن أاب سلمة ثبت مساعه من زيد بن خالد ، ألن البخاري معروف ابشرتاط اللقيا 

 وثبوت السماع .
احلديث وكذلك أبو عيسى   صحح هذالبخاري ، لكن ال نقول إنه ضعيف ، ألن ا رح هنا ابلتحديثوابن إسحاق مل يص

 على تصريح ابن إسحاق ابلسماع من حممد بن إبراهيم . الرتمذي ، فلعلهــم اطلعوا 
 واحلديث أخرجه أيضاً الرتمذي .

 : حديث حسن . حديث ابن عمر
 لوجود شيء آخر.على امتناع شيء حرف امتناع لوجود، أي: إهنا تدل  َلْواَل()
 . ( أي: أثقلَأْن َأُشقَّ )
 به واتبعه. ( املراد هبم أمة اإلجابة، وهم من آمن َعَلى أُمَِِّت )
 ( أي: أللزمتهم. أَلََمْرُِتُمْ )
 اسم للعود الذي يستاك به من األراك وغريه، واملراد هنا الفعل.(  َبلسواك)

 1  ة :فائد
 سواك . احلديث دليل على مشروعية ال

 ريها الكثري . حاديث وغْلذه األ
َواِك َمَع ُكلِّ ُوُضوٍء( َأْخَرَجُه   قَاَل:  َعْن َرُسوِل َاَّللَِّ  -ضي هللا عنه ر  -يـْرََة َأيب ُهرَ كحديث  )َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت أَلََمْرهُتُْم اِبلسِّ

 . ُن ُخَزَْيَة َ َوَصحََّحُه اِبْ  ، َوالنََّساِئيُّ   ،وَأمْحَدُ  ،َماِلكٌ 
 ك أكثر من مائة حديث . قال ابن امللقن ورد يف احلث على السوا

 السواك غري واجب، وذلك أن )لوال( كلمة َتنع الشيء لوقوع غريه، فصار الوجوب هبا ممنوعاً. : فيه من الفقه أن قال اْلطايب
 يعتد به يف اإلمجاع.  غريها ِبمجاع منوال يف من األحوال ال يف الصالة  : هو سنة ليس بواجب يف حالقال النووي

 2  فائدة :
 ( يشمل الفرض والنفل .  عند كل صالةقوله ) 
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 3  فائدة :
 احلديث دليل على مشروعية السواك وأنه يتأكد يف مواضع : 

 عند الصالة : -أ
 حلديث الباب .

 عند دخول املنزل. -ب
 (. رواه مسلمإذا دخل بيته بدأ ابلسواك ل هللا  عن عائشة. قالت: )كان رسو 

 معاشرته األهل فيبدأ ابلسواك أول ما يدخل بيته(.  حسن عند دخول املنزل أدب يتمثل يف تسوكه  )يف
 عند قيام الليل.  -ج

 إذا قام من الليل يشوص فاه ابلسواك( متفق عليه  حلديث حذيفة. قال )كان رسول هللا 
 ليتهجد يشوص فاه ابلسواك(.  ملسلم )إذا قام دل عليه روايةعّن لصالة التهجد، وت)إذا قام من الليل( ي

 رائحة الفم. عند تغري -د
 )السواك مطهرة للفم مرضاة للرب(. رواه النسائي  عن عائشة. قالت: قال النيب 

 لسكوت، ومنها: كثرة الكالم. وتغريه يكون أبشياء منها: ترك األكل والشرب، ومنها: أكل ماله رائحة كريهة، ومنها: طول ا
 ء.الوضو  عند -ه

 أيب هريرة السابق . حديث  كما يف
 4  فائدة :

 على قولني :  اختلف العلماء يف تديد مكان السواك عند الوضوءيف حديث أيب هريرة ) عند كل وضوء (  لهقو 
 : قبل الوضوء.القول األول

 لرواية )عند كل وضوء(. 
 ة.، وذلك عند املضمض: يف أثناء الوضوءالقول الثاين

 ( تفيد املصاحبة. مع وضوء(، فإن ) لرواية )مع كل
 :والراجح األول ألمرين

 أنه تسوك أثناء الوضوء.  ألنه مل حيفظ عنه   : أوالً 
 فاستيقظ وتسوك  )لصالة الليل وفيه  جاء يف حديث ابن عباس ملا ابت عند خالته ميمونة ووصف قيام النيب  : اثنياً 

 (.  ..وتوضأ .
 5  فائدة :

 من قال إن السواك مسنون يف كل وقت .  . عند كل صالة ... ( استدل بهقوله ) .. 
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني؟د قو 

 : أنه مكروه.  القول األول
 وهذا مذهب الشافعي وأمحد يف املشهور وإسحاق. 

 .  من ريح املسك(. متفق عليه عند هللا  م أطيب)خللوف فم الصائ حلديث أيب هريرة قال: قال رسول هللا -أ
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 ال بعد الزوال غالباً. أت عن عبادة هللا، واخللوف ال يكون إأن السواك يزيل هذه الرائحة اليت نش : الداللةوجه 
ه الدارقطّن الدارقطّن، وضعف)إذا صمتم فاستاكوا ابلغداة وال تستاكوا ابلعشي(. رواه البيهقي و  وحلديث علي. قال: قال -ب

 ظ: إسناده ضعيف.ال احلافوالبيهقي، وق
 : أنه غري مكروه وأنه سنة يف كل وقت. القول الثاين

 ه قال أبو حنيفة ومالك واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.بو 
 لغريه.   للصائم وال ذلك بوقت معني ال )مع كل وضوء( وأيضاً يف حديث )مع كل صالة( فهذه األحاديث مل تقّيد   لقوله  -أ

 )السواك مطهرة للفم مرضاة للرب(. ه  ولعموم قول-ب
 ني، وال حبالة ُمصوصة، فأشعر مبطلق شرعيته.ومل خيصه بوقت مع : وقد أطلق السواكقال الشوكاين

 والرتمذي. ماال أحصي يتسوك وهو صائم(. رواه أبو داود قال: )رأيت رسول هللا   وعن ربيعة بن عامر  -ج
 وقد رجحه من الشافعية ابن عبد السالم، والنووي واملزن.راجح ول هو الالق وهذا

 األول )أنه مكروه(؟ما اجلواب عن أدلة القول وأ
 اجلواب:

 أما حديث )إذا صمتم فاستاكوا ابلغداة( فحديث ضعيف.
 وأما حديث )خللوف فم الصائم ... ( فال يسلم االستدالل به: 

 بل خلو املعدة من الطعام. نان األسيس سببه م للوف فم الصائأواًل: ألن خ
 ألجل إبقاء رائحة الفم.  اثنياً: أننا لسنا مبتعبدين هبذه الرائحة، فال يرتك السواك

 6  فائدة :
 هل حيصل على السنة من يتسوك بغري السواك؟ 

 فيه خالف: 
 قيل: ال يصيب السنة من استاك أبصبعه أو خبرقة. 

 اء.به اإلنق رد به وال حيصلألن الشرع مل ي
 وقيل: يصيب السنة. 

 للعجز عن كثريها. ]قاله يف املغّن[. وقيل: يصيب السنة بقدر ما حيصل من اإلنقاء، وال يرتك القليل من السنة 
 وهذا القول هو الراجح. 

 7  فائدة :
 هل يستاك ابليد اليسرى أم ابليد اليمِن؟اختلف العلماء : 

 : ابليمِن. القول األول
 بعض الشافعية كابن امللقن.حلنابلة، و وغريه من اة اختيار ابن قدام

 تكون ابليسرى. ألنَّه سنَّة، والسَّنَّة طاعة هلل عزَّ وجلَّ فال 
 كان يعجبه التيامن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كلِّه( متفق عليه.  ففي حديث عائشة )أنَّ النيب  

 د )وسواكه(. وزاد أبو داو 
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 : أنه يستاك ابليسرى.الثاين ولالق
يرون أن يبدأ ابجلهة اليمِن  ذهب الشافعية، واملشهور من مذهب احلنابلة، وقال به شيخ اإلسالم والعالمة ابن ابز، لكنا موهذ

 من الفم.
 ألنه من ابب إزالة األذى. 

إلنكار على يد اليمّن أو ابلعكس؟ وهل يسوغ االاليسرى أويل من وقد ُسِئَل شيخ االسالم ـ َرمحه هللا ـ عن السواك: هل هو ابليد 
 َيا أفضل؟من يستاك ابليسرى؟ وأ

لَكْوَسج، ذكره عنه يف مسائله رى، نص عليه اإلمام أمحد يف رواية ابن منصور ااحلمد هلل رب العاملني، األفضل أن يستاك ابليس
خاط؛ وحنو ذلك طة األذى، فهو كاالستنثار واالمتماستياك من ابب إوما علمنا أحًدا من األئمة خالف يف ذلك؛ وذلك ألن اال

واجبها ومستحبها  ى وه ابليسرى، وإزالة األذذى، وذلك ابليسرى، كما أن إزالة النجاسات كاالستجمار وحن مما فيه إزالة األ
 ابليسرى. 

 وك ابليمِن. : إن تسوك لتطهري الفم فيكون ابليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة تسالقول الثالث
 قول بعض املالكية.ا وهذ

 8  فائدة :
 دليل على أن األصل يف األمر الوجوب .  ديثاحل

 لني : الندب على قو ي الوجوب أم ضوقد اختلف العلماء : هل األمر يقت
 القول األول :األمر املطلق يقتضي الوجوب . 

 وهذا عليه مجاهري العلماء سلفاً وخلفاً .
 َوَرُسوَلُه فـََقْد  َأن َيُكوَن َْلُُم اخلِْرَيَُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يـَْعِص اَّللََّ   َوَرُسولُُه أَْمرًاٍة ِإَذا َقَضى اَّللَُّ ال ُمْؤِمنَ ِلُمْؤِمٍن وَ َن َما َكالقوله تعاىل ) و -أ

 ( .   َضلَّ َضالاًل مُِّبيًنا
 وجه الداللة من وجهني : 

 جوب . ذا مقتضى الو ورسوله ، وه األول : نفيه عن املؤمن واملؤمنة التخيري يف أمر هللا
 رسوله عاصياً ، وال يكون كذلك إال برتك الواجبات . َترك أمر هللا و الثان : تسمية 

َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ َيحْ فـَلْ ولقوله تعاىل ) -ب  ( .  َذِر الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
 لى ترك واجب . ، وال يكون ذلك إال ع فتنة أو العذاب األليممر متوعد ابلرك مقتضى األن ت: أ وجه الداللة

 واك .... ( . حلديث الباب ) لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلس -ج
 عن األمر ابلسواك لوجود املشقة ابلتزامه وجوابً ، فيبقى مندوابً .  : امتنع النيب  وجه الداللة

 9فائدة :  
 .   مته، وحرصه عليهمأب قته ث شدة شفيف احلدي

   على أمته :  ه وشفقته ومن أمثلة حرص
 على أمته يوم القيامة. حرصه   

 ذكر جميئهم إىل األنبياء ـ فقال:  ج الناس بعضهم يف بعض ـ مث : )إذا كان يوم القيامة ما   قال 
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له   رن اآلن فأمحده بتلك احملامد وأخرمحده هبا ال تضفيأتونّن فأقول: أان ْلا، فاستأذن على ريب فيؤذن يل ويلهمّن حمامد أ
رواه  ميت أميت ... احلديث(. لك وسل تعط واشفع تشفع، فأقول: َي رب، أرأسك وقل يسمع ساجداً، فيقال: َي حممد، ارفع 

 البخاري ومسلم 
 مئذ: اللهم سلم سلم.ودعوى األنبياء يو 

 حرصه على هداية أمته.
عليه السالم  -لناس فمن تبعّن فإنه مّن( وقول عيسى م: )ربِّ إهننَّ أضللن كثرياً من از وجل يف إبراهيملا تال قول هللا ع قال 

م فإنك أنت العزيز احلكيم( فرفع يديه وقال: )اللهم أميت أميت وبكى، فقال هللا عز وجل: : )إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر ْل-
مبا قال  فأخربه رسول هللا  فسأله، -عليه السالم  -أَته جربيل له: ما يبكيك؟ فد ـ وربك أعلم ـ فس جربيل اذهب إىل حممَي

  أمتك وال نسوءك(. رواه مسلموهو أعلم، فقال: َي جربيل اذهب إىل حممد فقل: إاّن سنرضيك يف
 شفقته بنساء أمته.  

 ي رواه البخار ق على أمه( ـة أن أشيف صاليت كراهي  بكاء الصيب فأجتوز  إن ألقوم إىل الصالة وأان أريد أن أطول فيها، فأمسع)  قال 

 ال يف احلج: قو 
: ؟ فسكت حىت قاْلا ثالاثً، فقال رسول هللا )أيها الناس، قد فرض هللا عليكم احلج فحجوا، فقال رجل: أكل عام َي رسول هللا

اختالفهم على أنبيائهم، بكثرة سؤاْلم و  ا هلك من كان قبلكملو قلت نعم لوجبت، وملا استطعتم، مث قال: ذرون ما تركتكم، فإَّن
 م بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه(. رواه مسلمفإذا أمرتك

 وقال يف الصيام: 
تشهد مث لى يف رمضان، وصلى انس بصالته، ترك القيام يف الليلة الثالثة أو الرابعة، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فا صومل

 يكم فتعجزوا عنها(. متفق عليهف علي مكانكم لكّن خشيت أن تفرض علبعد، فإنه مل خيقال: )أما 
 أبمته، وحرصه عليهم.  هذه أمثلة ال يراد هبا احلصر، وال شك أهنا تدل على شفقته 

 9  فائدة :
 أن األصل يف األمر الوجوب ما مل يرد دليل يصرفه. 

 10فائدة :  
 لتيسري. املشقة جتلب ا

 فائدة : 
 قي وضعفه البيهقي والنووي . يف السواك اإلصبع [ رواه البيه ئ حديث أنس مرفوعاً ] جيز 

 فائدة : 
 ( .  25 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف االختيارات الفقهية ) 

 ه . كانوا يستاكون فيه ، فكيف يكر والسواك ما علمت أحداً كرهه يف املسجــد ، واآلاثر تدل على أن السلف  
 فائدة : 

 ائشة ]صالة بسواك خري من سبعني بغري سواك [ . ث عحدي
اعه ،  اه البيهقي  وضعفه . وسبب الضعف أن مداره على حممد بن إسحاق وهو مدلس ومل يذكر مس يف ، رو حديث ضع
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 واملدلس إذا مل يذكر مساعه ال حيتج به بال خالف . 
 ( .   20نار املنيف ) يف امل قال ابن القيم

: ذكر الزهري عن عروة عن  قال  يصرح ابن إسحاق بسماعه منه ، بل، ومل بن إسحاق عن الزهري ى حممد مداره علوذلك أن 
: هكذا رواه اإلمام أمحد وابن خزَية يف صحيحه إال أنه قال .. : تفضل الصالة اليت يستاك هبا .: قال رسول هللا عائشة قالت
وإَّنا دلسه عنه ائف أن يكون حممد بن إسحاق مل يسمع من الزهري ذا اخلرب ألن خ، قال : وإَّنا استثنيت صحة هإن صح اخلرب

 من الزهري . هذا احلديث أحد ما خياف أن يكون من تدليسات حممد بن إسحاق وأنه مل يسمعه  ، وقال البيهقي ،
ا ،  طَاِهرً  َصاَلةٍ ، قَاَل : قـُْلُت : َأرَأَْيَت تـََوضيَؤ اْبِن ُعَمَر ِلُكل ِ  ْبِن ُعَمَر َحبَّاَن ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد هللاِ َعْن حُمَمَِّد ْبِن َُيََْي ْبِن 

ثـَْتِنيِه َأَْسَاُء بِنْ  ثـََها َأنَّ  ْبَن َحْنظََلَة ْبِن َأيب َعاِمٍر ، َحدَّ ُت زَْيِد ْبِن اْْلَطَّاِب ، َأنَّ َعْبَد هللاِ َوَغرْيَ طَاِهٍر ، َعمَّ َذاَك ؟ فـََقاَل : َحدَّ
َواِك ِلُكلِ  َصاَلٍة ، فَ  طَاِهٍر ، فـََلمَّا َشقَّ َصاَلٍة ، طَاِهًرا َوَغرْيَ أُِمَر َِبْلُوُضوِء ِلُكلِ   ُسوَل هللِا رَ  َكاَن اْبُن  َذِلَك َعَلْيِه ، أُِمَر َِبلسِ 

ًة ، َفَكاَن الَ َيدَُع اْلُوضُ ُعَمَر يـََرى أَ   ( .   اَلٍة.وَء ِلُكلِ  صَ نَّ ِبِه قـُوَّ
========== 
 احلديث حسن .

 وقد صرح ابن إسحاق ابلتحديث كما عند أمحد .  
 د . وهو حديث حسن على شرط أيب داو  ازمي: قال احل

 م . وقال احلاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسل
 . وهو حديث صحيح: امللقن  ابن وقال

 أخرجه : ابن خزَية ، وابن حبان ، وأمحد . 
 واحلاكم . ،  ابن خزَية  : أيضاً يث أخرجه داحل
 [ الواو مبعِن أو . أي سواء كان ابن عمر طاهراً ] وغري طاهر (   طاهر وغري طاهر) 
 أي يف شأن الوضوء لكل صالة .  ( حدثتنيه ) 
 لكل صالة . أي الوضوء   ( فلما شق ذلك ) 

 1  فائدة :
 . على الرسول ابحلديث من قال بوجوب السواك استدل 

ة: الوتر،  ـــــــــثالث هنَّ علّي فرائض، وهنَّ لكم سنّ )  قال حبديث عائشة رضي هللا عنها: أن رسول هللا دلوا أيضًا : ستوا
 ل ( . والسواك، وقيام اللي

وخالفياته، ويف سنده موسى بن عبد الرمحن الصنعان، قال ابن قي يف سننه قال ابن امللقن: وهو حديث ضعيف، أخرجه البيه
 اً .قال البيهقي: موسى هذا؛ ضعيف جدمنكر احلديث، و  عدي:

 .!يف دخلت يف قائمة اخلصائص؟وليس يف أحاديث السواك ما يدل على هذه اخلصوصية، فك
  ( رواه الطربان .واك حىت خفت على أسنانابلس أمرت )  قال  يب واستدلوا أيضاً حبديث : ن ابن عباس، عن الن

 غريه ، ألن األصل عدم اخلصوصية . سنة ك  ق النيبك يف حأن حكم السواوالصحيح 
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 2  فائدة :
 ويدل لذلك :يد الوضوء إىل استحباب جتدذهب بعض العلماء 

 ... ( رواه البخاري.  يـَتَـَوضَّأُ ِعْنَد ُكلِّ َصالَةٍ  حلديث أََنس قَاَل )َكاَن النَّيبُّ  -أ
َم َشْيئاً  َت اْليَـوْ َقْد َصنَـعْ َلُه ُعَمُر لَ  ْلَفْتِح ِبُوُضوٍء َواِحٍد َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيِه فـََقالَ َواِت يـَْوَم اَصلَّى الصَّلَ  وحلديث بـَُرْيَدة )َأنَّ النَّيبَّ -ب

 م. واه مسلملَْ َتُكْن َتْصنَـُعُه. قَاَل: َعْمداً َصنَـْعُتُه ََي ُعَمُر( ر 
 ه أبو داود.وجاء يف حديث ضعيف )من توضأ على طهر كتب هللا له عشر حسنات( روا-ج
 جد له أصالً . قال العراقي : مل أ( الوضوء على الوضوء نور على نور  وحلديث ) -د
 أي مفروضة .  (عند كل صالة   ) قوله :  ابن حجرل احلافظ اق

 ل خرجنا مع رسول هللا بن النعمان املذكور يف الباب ) حديث سويد قاوظاهره أن تلك كانت عادته ، لكن حديث سوْيد 
ا وشربنا،  ويق، فأكلنم يؤَت إال ابلسالعصر، فلما صلى دعا ابألطعمة فل كنا ابلصهباء صلى لنا رسول هللا حىت إذا   عام خيرب

 لغالب .  صلى لنا املغرب ومل يتوضأ ( يدل على أنه اإىل املغرب فمضمض مث مث قام النيب 
  حلديث بريدة ] يعّن الذي أخرجه مسلم أنه : حيتمل أن ذلك كان واجبًا عليه خاصة مث نسخ يوم الفتح  قال الطحاوي

 ( . داً فعلته فقال : عم ، وأن عمر سأله صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد
 واز . تحباابً مث خشي أن يظن وجوبه فرتكه لبيان اجلقال وحيتمل : أنه كان يفعله اس

 وهـذا أقرب .  قلت : 
 ح بزمان . ث سويد بن النعمان فإنه كان يف خيرب وهي قبل الفتوعلى تقدير األول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حدي

 3  فائدة :
 احملدث خاصة . ء فرض على كل قائم إىل الصالة أم على ضو لو يف أن ا واختلفوا:  نوويقال ال

لك  إذا قمتم إىل الصالة [ وذهب قوم إىل أن ذ ء لكل صالة فرض بدليل قوله تعاىل ] فذهب ذاهبون من السلف إىل أن الوضو 
لكل صالة  لكن جتديدهإال ملن أحدث و  قد كان مث نسخ ، وقيل : األمر به لكل صالة على الندب ، وقيل : بل مل يشرع 

 .عندهم إذا كنتم حمدثني  وى بعد ذلك ومل يبق بينهــم خالف ، ومعِن اآليــة مستحب وعلى هذا أمجع أهل الفت
 4  فائدة :

 : على جواز الصلوات املفروضات والنوافل بوضوء واحد ما مل حيدث، وس فرضاً  ومن األدلــة على أن الوضوء لكل صالة لي
 به. من يعتد ائز ِبمجاعنووي: وهذا جال قال

 ِح ِبُوُضوٍء َواِحٍد ... (. َصلَّى الصََّلَواِت يـَْوَم اْلَفتْ  النَّيبَّ  )َأنَّ السابق يث عمر حد -أ
ُتْم َتْصنَـُعوَن قَاَل جيُْ وَ يـَتَـ  )َكاَن النَّيبُّ  السابقأََنس  حديثو  -ب   وُء َما ملَْ  اْلُوضُ زُِئ َأَحَدانَ ضَُّأ ِعْنَد ُكلِّ َصالٍَة. قـُْلُت َكْيَف ُكنـْ

 البخاري.حُيِْدْث( رواه 
َفَصلَّى   -َى أَْدََن َخْيرَبَ َوهِ  -َعاَم َخْيرَبَ، َحىتَّ ِإَذا َكانُوا اِبلصَّْهَباِء  وِل اَّللَِّ وحديث سويد بن النعمان )أَنَُّه َخرََج َمَع َرسُ -ج

  اْلَمْغِرِب ... (. َوَأَكْلَنا، مُثَّ قَاَم ِإىَل  ، فََأَكَل َرُسوُل اَّللَِّ َر ِبِه فـَثـُّرِىَ يِق، فََأمَ اِبلسَّوِ   يـُْؤَت ِإالَّ ْزَواِد، فـََلمْ اْلَعْصَر، مُثْ َدَعا اِبألَ 
لفائتات يوم بعرفة واملزدلفة وسائر األسفار، واجلمع بني الصلوات اويف معناه أحاديث كثرية: كحديث اجلمع بني الصالتني -د

  ذلك.اخلندق وغري
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ذ.  فهذا قول عامة السلف واخللف، واخلالف يف ذلك شا-توضأ لصالة صلى بذلك الوضوء صالة أخرى  نم:  ةتيمي قال ابنو 
لتواتر، أنه   قام إىل صالة أخرى؛ فإنه قد ثبت ابأنه مل يكن يوجب الوضوء على من صلى مث  وقد علم ابلنقل املتواتر عن النيب 

بني الصالتني، وصلى خلفه ألوف مؤلفة ال حيصيهم إال هللا، وملا سلم  م ا، مجع هبهر والعصر مجيعً صلى ابملسلمني يوم عرفة الظ
أحد، وهذا يدل  صر، ومل حيدث وضوًءا ال هو وال أحد، وال أمر الناس ِبحداث وضوء، وال نقل ذلكمن الظهر صلى هبم الع

 على أن التجديد ال يستحب مطلًقا«.
مجًعا من غري جتديد وضوء للعشاء، وهو يف املوضعني قد قام هو وهم إىل  ءاغرب والعش فة: صلى هبم املوقال أيًضا: »ملا قدم مزدل

بن عمر وابن عباس لكل صالة إقامة، وكذلك سائر أحاديث اجلمع الثابتة يف الصحيحني من حديث ا قام صالة بعد صالة. وأ
 بطهارة األوىل، مل حيدثوا ْلا  نيتن اجملموعصلوا الثانية م -واملسلمون خلفه- وأنس رضي هللا عنهم كلها تقتضي: أنه هو 

أنه كان يتوضأ لصالة الليل، فيصلي بن عباس وعائشة وغريهم يف الصحيحني من حديث ا وضوًءا. وكذلك قد ثبت عن النيب 
 .  ان ينام حىت يغط، ويقول: تنام عيناي وال ينام قليببه الفجر، مع أنه ك

 5  فائدة :
 : تصنعــه  تكنعت شيئاً مل قول عمر : صن

وصلى الصلوات يف هذا اليوم كان يواظب على الوضوء لكل صالة عماًل ابألفضل ،   ففيه تصريــح أبن النيب :  قال النووي
 واز . بوضوء واحد بياانً للج

 6  فائدة :
 الوضوء:  معَن ُتديد

ألخرى فإنه يسن أن صالة اوقت الدخل وضوئه األول مث قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا: جتديد الوضوء سنة فلو صلى إنسان ب
 جيدد الوضوء وإن كان على طهارة

إنه يستحب أن وء الذي قبله، فإذا صلى ابلوضوء الذي قبله فوضوء يكون مسنوانً إذا صلى ابلوضوقال أيضًا رمحه هللا: وجتديد ال
 يتوضأ للصالة اجلديدة.

ينئذ يسن له أن يتوضأ جتديداً للوضوء، ألنه  رته فحلى طهاهو عحضر وقت العصر و مثاله: توضأ لصالة الظهر وصلى الظهر مث 
للعصر مشروعاً، فإن مل يصل به أبن توضأ للعصر قبل دخول وقتها ومل يصل هبذا   صلى ابلوضوء السابق، فكان جتديد الوضوء

 ء األول.الوضوء مث ملا أذن العصر جدد هذا الوضوء فهذا ليس مبشروع ألنه مل يصل ابلوضو 
 اُك ِبِسَواِك َغرْيِهِ ِل َيْستَ يف الرَّجُ ََبٌب 

َواِك ،  َوِعْنَدُه رَُجاَلِن ، َأَحُدمُهَا َأْكََبُ ِمَن اآلَخِر ، فََأْوحَ نَتي َيسْ  َكاَن َرُسوُل هللِا   )َعْن َعاِئَشَة ، قَاَلْت  ُ ِإلَْيِه يف َفْضِل السِ  ى اَّللَّ
َواكَ   ( .  َأْكََبمَُهَاَأْن َكَبِ ْ َأْعِط السِ 

========== 
 حديث صحيح .

 وحسنه ابن حجر يف الفتح . 
َرُجاَلِن َأَحُدمُهَا َأْكرَبُ ِمَن اآلَخِر  ِّن اْلَمَناِم أََتَسوَُّك ِبِسَواٍك َفَجَذبَ  يف  أَرَاِن  ) قَاَل  اَّللَِّ  َأنَّ َرُسولَ وجاء عند مسلم : عن ابن عمر . 

َواَك األَ  ْ. َفَدفـَْعُتُه ِإىَل اأَلْكرَبِ     يل َما فَِقيلَ ْصَغَر ِمنـْهُ فـََناَوْلُت السِّ      . ِهَم َمْن َضمََّها ِمَن الرُّْؤيَِة َووَ ِبَفْتِح اْْلَْمزَِة (   أَرَاِن )    ( .َكربِّ



60 
 

 اك . سو الأي : يستعمل ( َيْسنَتي ) 
 1  فائدة :

  .حلديث اآليتيغسله كما يف ا احلديث دليل على جواز استعمال سواك الغري ، لكن املستحب أن
، إال أن السنة فيه أن يغسله، مث : وفيه أن استعمال سواك الغري ليس مبكروه، على من يذهب إليه بعض من يتقززال اْلطايبق

 ه . يستعمل
 2فائدة :  

ا ِلَك َلمَّ َأنَّ ذَ قوله : مسلم أن ذلك منامًا ، وقد مجع احلافظ ابن حجر بينهما بوقع يقظة ، ويف رواية يف حديث الباب أن ذلك 
 (  الفتح) .  َواِة َما ملَْ حَيَْفْظ بـَْعضٌ  َفَحِفَظ بـَْعُض الرُّ  ِبَوْحٍي ُمتَـَقدِّمٍ نَّ أَْمرَُه ِبَذِلكَ مبَا َرآُه يف النـَّْوِم تـَْنِبيًها َعَلى أَ  َوَقَع يف اْليَـَقظَِة َأْخرَبَُهْم 

 3:   فائدة
َواِك َويـَْلَتِحُق ِبِه الطََّعاُم َوالشَّرَاُب َواْلَمْشُي َواْلَكاَلمُ ِدمُي ِذي ِفيِه تـَقْ  نِّ يف السِّ  .   السِّ

َواكِ   ََبُب َغْسِل السِ 
َا قَاَلْت  عَ َعنْ  َواَك أِلَْغِسَلُه ، فَأَبْ   هللِا  َنِبي  َكانَ   )اِئَشَة ، َأهنَّ  ( .  ِسُلُه َوَأْدفـَُعُه ِإلَْيهِ ُثَّ َأغْ ْسَتاُك ، َدأُ ِبِه فَأَ َيْسَتاُك ، فـَيـُْعِطيِِن السِ 

========== 
 حديث حسن .
 اجملموع ( .  )   حديث حسن ، رواه أبو داود ِبسناد جيد .   قال النووي : 

 ِبسناد جيد . و داود رواه أبوقال ابن امللقن : 
 ( أي ابلسواك .   فأبدأ به) 

 1  فائدة :
 .  اج إىل ذلكاك إذا احتستحباب غسل السو احلديث دليل على ا

أن احتاج  كثر ذلكواملعِن يقتضيه، فإن السواك يزيل ما على الفم من طعام وغريه، ورمبا علق به شيء مما خيرجه من الفم، فإذا  
 ث .و ن السواك، وهو آلة النظافة سبًبا يف زَيدة التليتعاهده ابلتنظيف، حىت ال يكو 

حيتج له حبديث عائشة رضي هللا عنها، وذكر احلديث.  وهذا غسل سواكه،نًيا أن يتاك اثأراد أن يسيستحب إذا :  قال النووي 
 ة . ائححصل عليه شيء من وسخ أو ر  ول على ما إذاوقال: هذا حمممث قال: حديث حسن رواه أبو داود ِبسناد جيد، 

َلُه َوِفيِه َحِديٌث َعْن ْسَتَحبَّ َأْن يـَْغِسَلُه مُثَّ َيْستَـْعمِ نَّ اْلمُ  ِإالَّ أَ ْيَس مبَْكُروهٍ َوِفيِه َأنَّ اْسِتْعَماَل ِسَواَك اْلَغرْيِ لَ : ...  وقال ابن حجر 
َواَك أِلَْغِسلَ   اَّللَِّ َكاَن َرُسولُ   اُوَد قَاَلتْ َعاِئَشَة يف ُسَنِن َأيب دَ  ا َدالٌّ َعَلى أَْغِسُلُه مُثَّ أَْدفـَُعُه إِلَْيِه َوَهذَ ْسَتاُك مُثَّ ُه فَأَْبَدأُ ِبِه فَأَ يـُْعِطيِّن السِّ

َا ملَْ تـَغْ َعِظيِم أََدهِبَا وََكِبريِ  اًل َوحُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن اْلُمرَاُد اًب َواْمِتثَا َغَسَلْتُه ََتَدُّ مُثَّ  َفاُء ِبرِيِقِه ْسِتشْ ِسْلُه ابِْتَداًء َحىتَّ اَل يـَُفوهَتَا ااِل  ِفْطَنِتَها أِلَهنَّ
ُ أَْعَلمُ  َوتـَْلِييَنُه اِبْلَماِء قـَْبَل َأْن َيسْ أِبَْمرَِها ِبَغْسِلِه َتْطِييَبهُ   .     ) الفتح ( .  تَـْعِمَلُه َواَّللَّ

 2:  دة فائ
 بل أن يستاك به . الغري ، لكن يغسل ق جواز االستياك بسواك

 3فائدة :  
 لزوجاته .  ن معاشرة النيبسح
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 4فائدة :  
 عليه .  استحباب السواك وَتكده وحرص النيب  

 5  فائدة :
 أن حكم السواك عام للرجال والنساء . 

 
َواِك ِلَمْن قَاَم ِمَن اللَّْيلِ  -30  ََبُب السِ 

 ( .   ِمَن اللَّْيِل خَتَلَّى ُثَّ اْسَتاكَ فَِإَذا قَاَم  َكاَن يُوَضُع َلُه َوُضوُءُه َوِسَواُكُه ،    َشَة ، َأنَّ النَِّبَّ َعائِ َعْن 
 ( . تَـَوضَّأَ َواَل هَنَاٍر ، فـََيْستَـْيِقُظ ِإالَّ َتَسوََّك قـَْبَل َأْن يَـ  اَل يـَْرُقُد ِمْن لَْيٍل انَ كَ   َأنَّ النَِّبَّ   ها . ) َعنْ و 

========== 
 فإنه صدوق ، فاحلديث حسن .  إال هبز بن حكيمإسناده حسن ، رجاله كلهم ثقات :  شة األولعائ حديث

َعثُُه اَّللَُّ َما َشاَء َأنْ ُكنَّا )  قَاَلْت  َ - يف حديث طويل –عن عائشة  وأصل احلديث يف صحيح مسلم :   نُِعدُّ َلُه ِسَواَكُه َوَطُهورَُه فـَيَـبـْ
َعَثُه ِمَن اللَّْيِل فَـ   . . (  ي ..َصلِّ يَـَتَسوَُّك َويـَتَـَوضَّأُ َويُ يـَبـْ

فجهولة .  : سنده ضعيف ، ألن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما سبق ، وفيه أم حممد  ثاين حديث عائشة ال
 جه أمحد ، والبيهقي ، والطربان .احلديث أخر 

 1  فائدة :
 يام من الليل للتهجد . تأكد ويشرع عند القليبني أن السواك ي  –رمحه هللا   –هذه األحاديث ذكرها املصنف  

 حيحني : ء ذلك يف الصجا وقد
َواِك(  اَّللَِّ  َعْن ُحَذيـَْفَة ْبِن اْلَيَماِن رضي هللا عنهما قَاَل: )َكاَن َرُسولُ -أ  متفق عليه .  إَذا قَاَم ِمْن اللَّْيِل َيُشوُص فَاُه اِبلسِّ

 ك(. يشوص فاه ابلسواة ملسلم )إذا قام ليتهجد هجد، وتدل عليه روايِل( يعّن لصالة التِمْن اللَّيْ إَذا قَاَم ) 
 ُص( أي: يدلك ورجحه النووي.)َيُشو 

خرى، وهي القيام من النوم، وعلته: أن النوم مقتض السواك يف هذه احلالة األ: فيه دليل على استحباب قال ابن دقيق العيد
 مقتضى التغري هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند لتغري الفم، والسواك

 ا إذا قام إىل الصالة. أن خيص مب كل حاله، وحيتملظاهر قوله )من الليل( عام يف  و 
 بلفظ )إذا قام للتهجد( وملسلم حنوه.  يف الصالة -رمحه هللا   -ويدل عليه رواية املصنف 

اآلية يف السماء، مث تال هذه  من آخر الليل، فخرج فنظر هللا ذات ليلة فقام نيب  أنه ابت عند النيب وعن ابن عباس )-ب
َنا َعَذاَب النَّاِر( مث رجع إىل البيت  السََّمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر …( حىت بلغ: )َفقِ  ِإنَّ يف َخْلقِ يف آل عمران: )

ى  رجع فتسوك فتوضأ، مث قام فصل ر إىل السماء فتال هذه اآلية، مث  قام فخرج فنظفتسوك وتوضأ، مث قام فصلى، مث اضطجع، مث
 يه . ...( متفق عل

 أمحد .  رواهك ( كان ال ينام إال والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ ابلسوا  أن رسول هللا  . )  عمرابن وعن -ج
 2  فائدة :

 استحباب السواك وَتكده . 
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 3  فائدة :
 مشروعية قيام الليل . 

 4  فائدة :
 لربه .  النيب دة عبا

 اْلُوُضوءِ  ََبُب فـَْرضِ 
 ( .   َها التَّْسِليمُ ِمْفَتاُح الصَّاَلِة الطيُهوُر ، َوََتِْرَيَُها التَّْكِبرُي ، َوََتِْليلُ )  َرُسوُل هللِا  ، قَاَل : قَاَل  َعْن َعِليٍ   

========== 
 احلديث صحيح .

 ويف إسناده حممد بن عقيل . 
 ِد ْبِن َعِقيٍل ُهَو َصُدوٌق َوَقْد َتَكلََّم ِفيِه بـَْعضُ  ْبُن حُمَمَّ َهَذا اْلَباِب َوَأْحَسُن. َوَعْبُد اَّللَِّ  ٍء يف يْ ِديُث َأَصحُّ شَ ا احلَْ َهذَ :  قال التمذي 
َبٍل َوِإسْ اَل أَبُو ِعيَسى َومسَِْعُت حُمَمََّد ْبَن ِإمْسَاِعيَل يـَُقوُل َكانَ ْن ِقَبِل ِحْفِظِه. قَ أَْهِل اْلِعْلِم مِ   يُّ َحاُق ْبُن إِبـْرَاِهيَم َواحْلَُمْيدِ  َأمْحَُد ْبُن َحنـْ

 اِرُب احْلَِديِث.  ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِقيٍل. قَاَل حُمَمٌَّد َوُهَو ُمقَ ِديِث َعْبِد اَّللَِّ جُّوَن حِبَ تَ حيَْ 
 مد بن عقيل . : رواه أبوداود والرتمذي ِبسناد صحيح إال أن فيه عبد هللا بن حم قال النووي

 حديث حسن .  :  وقال يف اْلالصة
 نن بسند صحيح . : أخرجه أصحاب الس وقال ابن حجر

قفل ، موضوع على  دث مانع من الصالة ، فاحلدث كالالطهور مفتاحاً جمازاً ، ألن احل مسى النيب ( ِمْفَتاُح الصَّاَلِة الطيُهوُر ) 
 احملِدث ، حىت إذا توضأ احنّل الغلق .

 ا على املصلي . ل والشرب وغريمهيف الصالة ترَياً ، ألنه حُيّرم األكلدخول مُسي ا(َيَُها التَّْكِبرُي رِ َوَتَْ ) 
 .    الصالةان حراماً على املصلي خلروجه من ي السالم تلياًل ، لتحليل ما كمس(   َوََتِْليُلَها التَّْسِليمُ  

 1  فائدة :
 ، ومن األدلة على ذلك :  صالةاحلديث دليل على أن الطهارة شرط لصحة ال  

ْم ِإىَل ُحوا ِبُرُؤوِسُكْم َوأَْرُجَلكُ ُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق َواْمسَ ىَل الصَّالِة فاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِديَ َذا ُقْمُتْم إِ عاىل )ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا إِ ه تقول
 اْلَكْعَبنِي ... (. 

ُ  )قَاَل  َعِن النَّيبِّ عن ابن عمر . و   ( رواه مسلم .  طُُهورٍ  َصالًَة ِبَغرْيِ ِمْن ُغُلوٍل ، َوالَ  َعزَّ َوَجلَّ َصَدَقةً الَ يـَْقَبُل اَّللَّ
ُ َصالََة َأَحدُِكْم ِإَذا َأْحَدَث ، َحىتَّ يـَتَـَوضَّأَ )  َعْن َأيب ُهَريـْرََة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا و   ه . ( متفق علي اَل يـَْقَبُل اَّللَّ

 مَّة َعَلى َأنَّ الطََّهارَة َشْرط يف ِصحَّة الصَّاَلة. َأمْجََعْت اأْلُ  ارَة لِلصَّاَلِة، َوَقدْ يف ُوُجوب الطَّهَ : احْلَِديث َنّص قال النووي
 والنافلة.  الصالة بغري طهارة من ماء أو تراب وال فرق بني الصالة املفروضةعت األمة على ترمي وقال رمحه هللا: أمج

ن قوْلما جتوز صالة اجلنازة ن جرير الطربي معيب وحممد ب، قال النووي: إال ما حكي عن الشوكذلك جتب الطهارة لصالة اجلنازة
 بغري طهارة، وهذا مذهب ابطل وأمجع العلماء على خالفه.

 2  فائدة :
 بطالن الصالة ابحلدث سواء كان خروجه اختيارَيً أم اضطرارَيً. 
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 3  فائدة :
 يعيدها. جيب أن خيرج ويتوضأ و  ناء الصالةمن أحدث أث

 وهذا قول مجاهري العلماء.
َوْلُيِعْد اَلصَّاَلَة( َرَواُه   ، َوْليَـتَـَوضَّْأ  ، يَـْنَصِرْف )ِإَذا َفَسا َأَحدُُكْم يف اَلصَّاَلِة فـَلْ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  طَْلق ِلي ْبن حلديث عَ -أ

 َن. اِْبُن ِحبَّاَوَصحََّحُه  ،َسُة َاخْلَمْ 
ضأ( فإنه يفيد أن صالة احملدث ال تقبل، وهذا ذا أحدث حىت يتو )ال يقبل هللا صالَة أحدِكم إديث أيب هريرة وقد يستدل حب-ب

 حدث وحدث.مل يفرق بني  ل يف أثنائها اضطراراً، ألنه وما حص ختياراً يعم ما قبل الصالة من احلدث ا
 مضى.  ف ويتوضأ ويبّن على ما إىل أن اإلنسان إذا أحدث يف صالته فإنه ينصر ض العلماء وقد ذهب بع
 احلنفية. وهذا مذهب

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

 4  فائدة :
 لى وهو حمدث متعمداً بال عذر فهو آمث، ولكن هل يكفر؟ ص من

 قيل: ال يكفر. 
 للجمهور.  النووي ونسبه 

معصيًة عظيمًة، وال يكفر عندان بذلك، إال يقول النووي رمحه هللا: إن كان عاملًا ابحلدث وترمي الصالة مع احلدث فقد ارتكب 
 : يكفر الستهزائه.أن يستحله، وقال أبو حنيفة

 صية فأشبهت الزان وأشباهه. انتهى.أنه مع دليلنا:
 ة، لتالعبه. أليب حنيفنسبه النووي وقيل: يكفر و 

 5  :دة فائ
 ه ال جيب عليه أن يعيد الوضوء.لصالة، مث دخل وقت الصالة األخرى وهو على طهارته، فإن أأن اإلنسان إذا توض

 ... إذا احدث ... (. ) يف حديث أيب هريرة السابق لقوله 
 دث. الصلوات املفروضات والنوافل بوضوء واحد ما مل حين يصلي فيجوز أ

 يعتد به. جائز ِبمجاع من قال النووي: وهذا
ة من العلماء أهنم قالوا جيب الوضوء لكل وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو احلسن بن بطال يف شرح صحيح البخاري عن طائف

 صالة وان كان متطهراً.
 هكم ... (. قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجو حتجوا بقول هللا تعاىل )إذا وا

 ب جتديد الوضوء عند كل صالة.م أرادوا استحباد ولعلهذهب يصح عن أحوما أظن هذا امل
 ودليل اجلمهور األحاديث الصحيحة منها: 

 ِبُوُضوٍء َواِحٍد ... ( رواه مسلم. َصلَّى الصََّلَواِت يـَْوَم اْلَفْتِح    نَّ النَّيبَّ حديث عمر )أَ -أ
ُتْم َتْصنَـُعوَن قَاَل جُيْزُِئ َأَحَداَن ا  . قـُْلُت َكْيفَ  َصاَلةٍ ِعْنَد ُكلِّ  يـَتَـَوضَّأُ   وحديث أََنٍس قَاَل )َكاَن النَّيبُّ  -ب  رواه مسلم  . ْلُوُضوُء َما مَلْ حُيِْدْث( ُكنـْ



64 
 

َدَعا  ْلَعْصَر، مُثْ  َفَصلَّى ا -َخْيرَبَ  َوِهَى أَْدََن   -ا اِبلصَّْهَباِء ىتَّ ِإَذا َكانُو َعاَم َخْيرَبَ، حَ  َرُسوِل اَّللَِّ  وحديث سويد بن النعمان )أَنَُّه َخرََج َمعَ -ج
 ِإىَل اْلَمْغِرِب ... (.  َوَأَكْلَنا، مُثَّ قَامَ   ، فََأَكَل َرُسوُل اَّللَِّ اِبأَلْزَواِد، فـََلْم يـُْؤَت ِإالَّ اِبلسَِّويِق، َفَأَمَر ِبِه فـَثـُّرِىَ 

ات الفائتات يوم اخلندق وغري  اجلمع بني الصلو دلفة وسائر األسفار، و ثرية: كحديث اجلمع بني الصالتني بعرفة واملز ه أحاديث كويف معنا-د
 ذلك. 

 لقول ضعيف. )شرح مسلم(وهذا ا   إذا قمتم حمدثني، وقيل إهنا منسوخة بفعل النيب -وهللا أعلم   -وأما اآلية الكرَية فاملراد هبا 
لى ويف حق غريهم ع احملدثني على الوجوب، ى ظاهرها من غري نسخ، ويكون األمر يف حقاآلية أيضًا عل وَيكن جياب عن 

 الندب.
ند القيام إىل الصالة، ولكن هو يف حق احملدث على قال ابن كثري: وقال آخرون بل املعِن أعم من ذلك، فاآلية آمرة ابلوضوء ع

 دب.ستحباب، ويف حق املتطهر على سبيل النسبيل اال
 6  فائدة :

 الة على أقوال:د الفراغ من الصتبني له حدث إمامه بع اختلف العلماء يف حكم صالة املأموم إذا 
 : يعيد املأموم صالته. القول األول

 وهذا مذهب احلنفية.
 اإلعادة، وإن كان ال يعلم حدثه صحت صالة املأموم.: إن كان اإلمام يعلم حدثه لزمت املأموم القول الثاين

 .   : تصح صالة املأموم فال يعيدهال الثالثقو ال
 ح. ل هو الصحيوهذا القو  
 يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم( رواه البخاري. أئمة اجلور ) يف الصالة خلف لقوله -أ

ألنه مل يكلف علم ما غاب   إىل معرفة حدث اإلمام فكان معذوراً يف االقتداء به، وألن احلدث مما خيفى، وال سبيل للمأموم-ب
 ا. صحت صالته فال يعيدهه اؤ عنه من أمره، وإذا صح اقتد

 ويقدم من يكمل هبم.  و أحدث اإلمام يف أثناء الصالة، فصالة املأمومني صحيحة، وخيرج اإلمامقول الراجح لوكذلك على ال
 7  فائدة :

 أقوال :  لىع كيف يصلي  ماء إذا مل جيد اإلنسان ماًء وال تراابً اختلف العل
 يعيد. : جيب أن يصلي على حاله وجيب أن القول األول

 ايب . عي يف اجلديد ، وهو الصحيح من املذهب ، واختاره اخلطسن من احلنفية ، وهو قول الشافسف وحممد بن احلوبه قال أبو يو 
َا اْستَـَعاَرْت ِمْن َأمْسَاَء ِقاَلَدًة فـََهَلَكْت فـَبَـَعثَ ) َعْن َعاِئَشَة  ُهمُ  َرُسوُل هللِا   َأهنَّ َفَصلَّْوا  َمَعُهْم َماءٌ  الصَّالَُة َولَْيسَ  َرُجاًل فـََوَجَدَها فََأْدرََكتـْ

َما نـََزَل ِبِك أَْمٌر َتْكَرِهيَنُه  ُد ْبُن ُحَضرْيٍ لَِعاِئَشَة َجزَاِك اَّللَُّ َخرْيًا فـََواَّللَِّ َيمُِّم فـََقاَل ُأَسيْ فَأَنـَْزَل اَّللَُّ آيََة التـَّ  َفَشَكْوا َذِلَك ِإىَل َرُسوِل هللِا 
 ( .  ِفيِه َخرْيًا لِْلُمْسِلِمنيَ َلِك وَ  َذِلِك ِإالَّ َجَعَل اَّللَُّ 

ُْم فـَقَ :  قال ابن حجر َاَب َوِإَّنََّ أِلَنَّ احْلَِديَث لَْيَس ِفيِه َأهنَّ ُْم فـََقُدوا اْلَماَء فـََقْط َفِفيِه َدلِيٌل َعَلىُدوا الرتُّ ُوُجوِب الصَّاَلِة لَِفاِقِد  ا ِفيِه َأهنَّ
ُْم الطَُّهورَْيِن َوَوْجهُ  لََّم َوهِبََذا قَاَل  َوسَ  ْيِهُم النَّيبُّ ُوُجوَب َذِلَك َوَلْو َكاَنِت الصَّاَلُة ِحيَنِئٍذ مَمُْنوَعًة أَلَْنَكَر َعلَ  ا ُمْعَتِقِدينَ َصلَّوْ ُه َأهنَّ

 .  لفتح (. ) ا َعاَدةِ وِب اإْلِ ُفوا يف ُوجُ دِِّثنَي َوَأْكثـَُر َأْصَحاِب َماِلٍك َلِكِن اْختَـلَ الشَّاِفِعيُّ َوَأمْحَُد َومُجُْهوُر اْلُمحَ 
فإنه ال يرتك الصالة ، لكن يصليها صالة الوقت ، إال   : قوله ) فصلوا ( فيه دليل على أن من مل جيد ماء وال تراابً  وقال اْلطايب
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 ن مل جيد ماء . أنفها إذا وجد املاء أو الرتاب إأنه يست
ومل ينكر   ذلك ، وأخربوا به النيبر معتقدين وجوب اْلم حني عدموا املطه: فإن هؤالء صلوا على حسب ح وقال النووي

 ال ، ولو كانت غري واجبة لبنّي ذلك ْلم . ) اجملموع ( . عليهم ، وال قال : ليست الصالة واجبة يف هذه احل
ُتُكْم َعْنُه فَاْجَتِنبُ  )  وَل اَّللَِّ سُ رَ   . قال : قال   ُهَريـْرَةَ  عن أيب-ب  ( متفق عليه .  طَْعُتمْ ُلوا ِمْنُه َما اْستَ ْم ِبِه فَافْـعَ وُه َوَما أََمْرُتكُ َما هَنَيـْ

أتى ابلباقي ، كما لو عجز عن سرت العورة أو القبلة أو ركـــن   وطها ، فإذا عجز عن بعضها: وهو مأمور ابلصالة بشر  قال النووي
 ام .                  ) اجملموع ( . كالقي

 مل يدم . ، ألن عدم املاء والرتاب اندر ، وإذا حدث إن كان معذوراً يلزمه اإلعادة و فعادم املاء والرتاب :   قال املاوردي -ج
 وضوء أو التيمم وإن ذهب الوقت ، ويقضي ما فاته . يصلي حىت يقدر على ال ال:  القول الثاين

 والشافعي يف القدمي .  ، وهذا قول أيب حنيفة 
 ة . تدل على وجوب الطهار  واستدلوا ابألحاديث السابقة اليت 

ُ َعزَّ َوَجلَّ َصَدَقًة ِمْن ُغُلوٍل ، َواَل َصالًَة ِبَغرْيِ يـَقْ  الَ  ) كحديث  ( رواه مسلم . طُُهورٍ َبُل اَّللَّ
ُ َصالََة َأَحدُِكْم ِإَذا َأْحَدَث ، َحىتَّ )  وحديث  ( متفق عليه .   يـَتَـَوضَّأَ الَ يـَْقَبُل اَّللَّ

 الة الطهور ( . وحديث الباب ) مفتاح الص 
أن يفعل ما  وال تيمم فقد صلى بغري طهور ، فال يكون ذلك صالة ، فال معِن ألمران إَيه بغري وضوء : من صلى  ْلصاص قال ا

 ليس بصالة ألجل أن عليه فرض الصالة . 
هور(   صالة بغري طقبل هللا)ال ي راابً بقول النيب ال يصلي إذا مل جيد ماء وال ت : قد احتج بعض من ذهب إىل أنه وقال اْلطايب

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

 زن صاحب الشافعي ، وهي املذهب ، واختاره ابن تيمية . ال املوبه ق
 .  ها استطعتم(. متفق علي)إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه م   ولقول الرسول ،  ستطعتم(لقوله تعاىل )فاتقوا هللا ما ا-أ

ها على قدر طاقته فال إعادة ، والصالة له الزمة على حسب قدرته ، فإذا أداهـــــا يف وقتة سقطت عنه على الطهار  فمن مل يقدر
 عليه .

 واستدلوا ابحلديث السابق ) فصلوا بغري وضوء ( . -ب
، إذ ال جيوز َتخري  النيب  لبينها ْلم بــة ا لو كانت واج، ألهن  ِبعادة  أهنم صلوا بغري طهارة ومل أيمرهم النيب  اللة : وجه الد

 البيان عن وقت احلاجــة . 
اَلة ، َواْلُمْخَتار َأنَّ ِمْثل َهِذِه الصَّ ِإجَياب ِإَعاَدة  احْلَِديث َوَأْشَباهه فَِإنَُّه ملَْ يـُنـَْقل َعْن النَّيبّ  دُه َهَذاَويـَُعضِّ : ...  قال النووي

َا جيَِب أبَِ اْلَقَضا اَلة َوَجَبْت يف اْلَوْقت َعَلى نـَْوع ِمْن ُبت اأْلَْمر ، َفاَل جيَِب ، َوَهَكَذا يـَُقول اْلُمَزِنّ يف ُكّل صَ َوملَْ يـَثْـ  َجِديد ، ْمرٍ ء ِإَّنَّ
 ) شرح مسلم ( .            .              اَدهتَااخْلََلل اَل جتَِب ِإعَ 

 . يالً دل: هو أقوى األقوال واختار هذا القول النووي وقال
د َماء َواَل تـُرَااًب َفِفيِه أَْربـََعة :  يقال النوو  لِّ اِء قَاَل ِبكُ أَقْـَوال لِلشَّاِفِعيِّ َرمِحَُه اَّللَّ تـََعاىَل َوِهَي َمَذاِهب لِْلُعَلمَ أَمَّا اْلَمْعُذور َكَمْن ملَْ جيَِ

َها قَائُِلوَن    : َواِحد ِمنـْ
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 .َوجيَِب َأْن يُِعيد ِإَذا ََتَكََّن ِمْن الطََّهارَة ي َعَلى َحاله ،  َأْن ُيَصلِّ هِ يْ ابَنا : جيَِب َعلَ َأَصّحَها ِعْند َأْصحَ 
 . حَيُْرم َعَلْيِه َأْن ُيَصلِّي َوجيَِب اْلَقَضاء  اِن :َوالثَّ  
 . َصلِّي َوجيَِب اْلَقَضاء  َوالثَّاِلث ُيْسَتَحّب َأْن يُ  
 . اْلَقَضاء  ب ُيَصلِّي َواَل جيَِ  َوالرَّاِبع : جيَِب َأنْ  
 . َهَذا اْلَقْول ِاْخِتَيار اْلُمَزِنِّ َوُهَو أَقْـَوى اأْلَقْـَوال َدلِياًل  وَ 
َعاَدة فَ َوِإَذا أََمْرُتُكْم أِبَْمٍر فَافْـَعُلوا ِمنْ :  فََأمَّا ُوُجوب الصَّاَلة فَِلَقْولِِه   ل َعَدمه . دَّد َواأْلَصْ جمَُ ب أِبَْمِر ا جتَِ ِإَّنََّ ُه َما ِاْسَتطَْعُتْم ، َوأَمَّا اإْلِ

 . ) شرح مسلم (   أَْعَلم .َوْقت َعَلى نـَْوع ِمْن اخْلََلل اَل جيَِب َقَضاُؤَها . َوَاَّللَّ ا يـَُقول اْلُمَزِنُّ : ُكّل َصاَلة أُِمَر ِبِفْعِلَها يف الْ وََكذَ 
 8  فائدة :

 دها. ن يعيجيب أغري طهارة فإنه من صلى مث تذكر بعد فرتة أن صالته هذه على 
 9  : فائدة

 اختلف العلماء يف سجود الشكر والتالوة هل ال بد من وضوء أم ال؟
 وضوء.  : ال بد منقيل

 وهذا املذهب، ألهنا صالة. 
 ال يشرتط ْلما طهارة.  وقيل:

 ميه وابن القيم والشوكان. وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تي 
 لك.ينقل أنه أمر بذتالوة، ومل لسجود ال أنه تطهر مل ينقل عن النيب 
 أحداً من املسلمني الذين كانوا معه ابلوضوء.سجد ابلنجم وسجد معه املسلمون واملشركون ومل ينقل أنه أمر  وأيضاً فإن النيب 

 روي عن ابن عمر أنه كان يسجد على غري طهارة. 
 و القول الصحيح. ا هوهذ

 م فيه. ، فهذا غري مسلَّ وة صالةالشكر والتال  األول أن سجودوأما قول أصحاب القول 
ديث يبني أن تكبري، وتليلها التسليم( فهذا احل)مفتاح الصالة الطهور، وترَيها ال ألن املرجع يف مسمى الصالة قول النيب 

 وتليلها التسليم. الصالة اليت مفتاحها الطهور وترَيها التكبري 
 والشكر. سجود التالوة وهذه األمور منتفية يف 
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دُ ََبُب الرَّجُ   ْلُوُضوَء ِمْن َغرْيِ َحَدثٍ  اِل َُيَدِ 
ا نُوِدَي َِبْلَعْصِر تـََوضََّأ ،  ُكْنُت ِعْنَد َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ، فـََلمَّا نُوِدَي َِبلظيْهِر تـََوضََّأ َفَصلَّى ، فـََلمَّ   ) َعْن َأيب ُغطَْيٍف اهْلَُذيلِ  ، قَالَ 

ُ َلُه َعْشَر َحَسَناتٍ  وُل : يـَقُ  ُل هللِا ، فـََقاَل : َكاَن َرُسو َلُه ْلُت فـَقُ   .َمْن تـََوضََّأ َعَلى طُْهٍر َكَتَب اَّللَّ
 ========== 

 احلديث ضعيف .
 وقد أخرجه الرتمذي ، وابن ماجه . 

 1  فائدة :
 .  أن حيدثوهو أن يكون على وضوء مث يتوضأ من غريالوضوء ،  احلديث دليل على استحباب جتديد

 حباب ذلك :رية تدل على استوقد جاءت أدلة كث
 رواه البخاري .   َصالٍَة .. ( يـَتَـَوضَّأُ ِعْنَد ُكلِّ  )َكاَن النَّيبُّ  قال  حلديث أنس -أ

يَـْوَم َشْيئاً  ْد َصنَـْعَت الْ ُه ُعَمُر َلقَ ِه فـََقاَل لَ َعَلى ُخفَّيْ  ْتِح ِبُوُضوٍء َواِحٍد َوَمَسحَ َصلَّى الصََّلَواِت يـَْوَم اْلفَ  وحلديث بـَُرْيَدة )َأنَّ النَّيبَّ -ب
 ُعَمُر( رواه مسلم. ملَْ َتُكْن َتْصنَـُعُه. قَاَل: َعْمداً َصنَـْعُتُه ََي 

ًئا ملَْ َتُكْن َتْصَنعَوأَمَّا قـَْول ُعَمر  : قال النووي ُكلِّ اِظب َعَلى اْلُوُضوء لِ  يـُوَ َكانَ   ُه؟ َفِفيِه َتْصرِيح أِبَنَّ النَّيبّ : َصنَـْعت اْليَـْوم َشيـْ
 )َعْمًدا َصنَـْعته ََي ُعَمر(.   َكَما قَاَل   ْلَجَوازِ ٍء َواِحد بـََيااًن لِ َذا اْليَـْوم ِبُوُضو َماًل اِبأْلَْفَضِل، َوَصلَّى الصََّلَوات يف هَ َصاَلة عَ 

 .  حيدث على وضوء مث يتوضأ من غري أن لى استحباب جتديد الوضوء ، وهو أن يكون حابنا عاتفق أصرمحه هللا : قال و 
 2  فائدة :
 . ىت يستحب التجديد ؟ فيه أقوال ألهل العلم رمحهم هللا  لكن م

 رمحه هللا : أصحها يف املذهب :  إن صلى ابلوضوء األول فرضاً أو نفاًل.   ويقال النو  
فإنه يسن  ول مث دخل وقت الصالة األخرى ديد الوضوء سنة فلو صلى إنسان بوضوئه األ: جترمحه هللا قال الشيخ ابن عثيمنيو 

 .  دد الوضوء وإن كان على طهارةأن جي
ذا صلى ابلوضوء الذي قبله فإنه يستحب أن ن مسنوانً إذا صلى ابلوضوء الذي قبله، فإوقال أيضًا رمحه هللا: وجتديد الوضوء يكو 

 جلديدة.يتوضأ للصالة ا
ضأ جتديداً للوضوء، ألنه  ذ يسن له أن يتو ت العصر وهو على طهارته فحينئمثاله: توضأ لصالة الظهر وصلى الظهر مث حضر وق

به أبن توضأ للعصر قبل دخول وقتها ومل يصل هبذا   شروعاً، فإن مل يصلصلى ابلوضوء السابق، فكان جتديد الوضوء للعصر م
 ل.ذا ليس مبشروع ألنه مل يصل ابلوضوء األو وضوء فههذا ال الوضوء مث ملا أذن العصر جدد

  فال يستحب هل يستحب له التجديد؟ وأما من مل يصل بهمن صلى ابلوضوء األول فقهاء يف كلم الإَّنا ت: و  ال شيخ اإلسالمق
لمون يف حياته وبعده إىل هذا يه املسوملا عل ، بل جتديد الوضوء يف مثل هذا بدعة ُمالفة لسنة رسول هللا  ، له إعادة الوضوء

 ت . الوق
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 ُبَضاَعةَ  اَء يف بِْئرِ ََبُب َما جَ  -34
ٌر يُْطَرُح ِفيَها احْلَِيُض َوحَلُْم اْلِكاَلِب َوالنَّنْتُ  َوضَّأُ : أَنـَتَـ  أَنَُّه ِقيَل ِلَرُسوِل هللِا   )  َسِعيٍد اْْلُْدِريِ  َأيب  َعنْ   ؟ ِمْن بِْئِر ُبَضاَعَة َوِهَي بِئـْ

 .  (  ُسُه َشْيءٌ : اْلَماُء َطُهوٌر اَل يـَُنج ِ  فـََقاَل َرُسوُل هللِا  
 ========== 

 حديث صحيح. :يث أيب سعيد دح
 ، نقله عنهم احلافظ يف التلخيص، وابن امللقن يف البدر املنري. وابن حزم،  صححه اإلمام أمحد، وحييي بن معني

هو  :قيل .َير بّن ساعدةابملدينة بد  هيو  :-والضم أشهر وأوضح ،بضم الباء وكسرها لغتان مشهورَتن  -(  بئر بضاعة) 
 . ابمسهت  يَ مِّ سُ لصاحبها فَ   كان امساً   :وقيل  ،اسم للبئر

 1  فائدة :
 الطهارة.احلديث دليل على أن األصل يف املياه 

ُسُه َشْيءٌ لقوله )   ( .  اْلَماُء َطُهوٌر اَل يـَُنجِّ
 هر. مثال: إنسان عنده ماء طاهر، وشك هل تنجس أم ال؛ فاألصل أنه طا

 2  فائدة :
 طهور وجنس.  إىل قسمني :  ينقسم  أن املاء احلديث دليل على

ُسُه شَ ِإنَّ اَْلَماَء َطُهو لقوله )   .  ْيٌء( فهذا احلديث حيكم للماء ابلطهورية، وأن املاء طهور ٌر اَل يـَُنجِّ
 جنس ابإلمجاع. جناسة فغريت لونه أو طعمه أو رحيه فإنه  إلمجاع: إذا وقعت فيهوهذا العموم خص منه اب 

 أو رحياً أنه ت النجاسة املاء طعماً أو لوانً الكثري إذا وقعت فيه جناسة فغري : أمجع أهل العلم على أن املاء القليل أو قال ابن املنذر
 جنس ما دام كذلك.

 أو طعمه أو رحيه. فالنجس: ما وقعت فيه جناسة فغريت لونه 
 ََبُب َما يـَُنجِ ُس اْلَماءَ 

َباِع ، فـََقا َعِن اْلَماِء َوَما يـَُنوبُُه ِمَن الدَّ   هللِا َرُسولُ  ُسِئلَ  ) قَاَل عن ابن عمر .  : ِإَذا َكاَن اْلَماُء قـُلََّتنْيِ ََلْ  َل َوابِ  َوالسِ 
 ( .  َُيِْمِل اْْلََبثَ 

 ========== 
 قال ابن حجر: صححه مجاعة من أهل العلم.من احلفاظ، و  صححه مجع غفري احلديث

ده خزَية، وابن حبان، واحلاكم، وحسن إسناالدارقطّن، وابن دقيق العيد، وابن د، والطحاوي، و ي، وأمح: الشافعفقد صححه
 النووي.

 (. 62/ 1( وابن القيم يف هتذيب السنن )335/  1وضعفه ابن عبد الرب يف التمهيد )
تـَُقل، أي: تمل، وهي قالل  يت بذلك ألهنا ة من الفخار، مس( بضم القلة، تثنية قلة، وهي اجلرة الكبري  نْيِ َماَء قـُلَّتَ إذا َكاَن اَلْ )

حتياط أن تكون القلتان طل ابلبغدادي، وهي مخس قرب، قال الشافعي: "االر  500هجر، معروفة عند الصحابة، مقدر القلتني 
 ( كيلو. 102( لرتات، أو ) 307قربتني ونصفاً " وتقدران حبوايل ) 
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، والتقدير: مل يقبل النجاسة بل يدفعها لنجس يف الرواَيت املتقدمةوقع تفسري ذلك ابكما   تني النجس( هو بفتحَلَْ َُيِْمْل َاْْلََبث)
 سه، ولو كان املعِن أنه يضعف عن محلها مل يكن للتقييد ابلقلتني معِن فإن ما دوهنما أوىل بذلك.فعن ن

 فائدة : 
مالقاة أنه ينجس مبجرد ،  هلنجاسة فلم تغري د إذا القى ااكلر ااملاء القليل استدل حبديث ابن عمر من قال من العلماء : إن 

 النجاسة. 
 لى قولني : وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة ع

ء قلتني فأكثر فهو عندهم كثري ال ينجس  أّن املاء اليسري يتنجس مبالقاة النجاسة له وإن مل يتغري ، وأّما إذا بلغ املا: لقول األولا
  .  إالّ ابلتغريُّ

 محد.أو ،  والشافعي ،    أبو حنيفةقال  وهبذا
 حَيِْمْل َاخْلََبَث ... (.  ِإَذا َكاَن اَْلَماَء قـُلََّتنْيِ ملَْ ) واستدلوا حبديث الباب -أ

 فهو كثري ال حيمل اخلبث، ويدل مبفهومه على أن : األخذ مبفهوم هذا احلديث، إذ يدل مبنطوقه على أن ما بلغ قلتنيوجه الداللة
 مل يتغري.   ىت ولوجرد املالقاة حجس مب قليل فيندون القلتني ما

 َيُكْن التَّْحِديُد ، إْذ َلْو اْستَـَوى ُحْكُم اْلُقلََّتنْيِ َوَما ُدوهَنَُما ملَْ  َعَلى َأنَّ َما ُدوهَنَُما يـَْنُجسُ : َوَتِْديُدُه اِبْلُقلََّتنْيِ يَُدلُّ  قال ابن قدامة
 ُمِفيًدا.

 الكلب أن يغسله سبع مرات( ويف رواية )فلريقه(. غ فيه إذا ول  ء أحدكم)طهور إان قال وحلديث أيب هريرة. قال:   -ب
اَنِء ِمْن ُوُلوِغ اْلَكْلِب، َوِإرَاَقِة ُسْؤرِِه، َوملَْ يـَُفّرِقْ  لنَّيبُّ َر ا: أَمَ قال ابن قدامة  ظَّاِهَر َعَدمُ َبنْيَ َما تـََغريََّ َوَما ملَْ يـَتَـَغريَّْ، َمَع َأنَّ ال ِبَغْسِل اإْلِ

 التـََّغريُِّ.
 : فاألمر ابإلراقة والغسل دليل النجاسة. قال النووي
 نه ال ينجس إال إذا تغري بنجاسة. هور، وأ: أنه طالقول الثاين

 . وهو مذهب مالك، وهو مذهب األوزاعي، والثوري، وداود
 يمية.ابن املنذر، والغزايل من الشافعية، وهو اختيار ابن تذا القول واختار ه 
 ( .  نـَْزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًاأَ وَ ه ( وقوله )  ُل َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماًء لُِيَطهِّرَُكْم بِ يـُنَـزِّ و تعاىل ) لقوله -أ

 م الطهورية حىته، فال ينزع عنه اسالسماء طهوراً، وهو إَّّنا يكون طهوراً بصفت: أّن هللا تعاىل قد مّسى املاء املنزل من وجه الداللة
  . عنه ابلتـََّغريُّ  ةتنتفي هذه الصف

َوأَنـَْزْلَنا  ) :فقال ،وراً ــــــهـــــهللا عز وجل مساه ط مبا ظهر فيه من النجاسة أنّ  فسد إالَّ املاء ال ي الدليل على أنّ  ابن عبد الَب : ...  قال
 اً ( . ُهور السََّماِء َماًء طَ ِمَن 
سُ يـُنَ ُهوٌر اَل اَْلَماَء طَ  نَّ وحلديث أيب سعيد السابق ) ِ -ب  ُه َشْيٌء ... (. جِّ

أنه ال يتأثر ابلنجاسة، وخص من ذلك املتغري األصل يف املاء الطهارة، و  )ال ينجسه شيء( دليل على أن  : قوله  وجه الداللة
 ابلنجاسة ابإلمجاع. 

اقفة ومل  كانت و بضاعة  فإن بئر  ع كونه واقفاً، : فهذا نص صحيح صريح على أن املاء ال ينجس مبالقاة النجاسة ممقال ابن القي
 يكن على عهده ابملدينة ماء جار أصاًل. )هتذيب السنن(. 
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 واب عن حديث القلتني:جلاو 
 أن هناك من العلماء من ضعفه، كابن عبد الرب، وابن القيم. : أوالً 

شيء«، استدالٌل  طهور ال ينجسه  اء سعيد: »امليف حديث أيب الل حبديث القلتني استدالل ابملفهوم، وقوله الستدأّن ا اثنياً:
 م .ملفهو ق ومفهوم ُقّدَم املنطوق على اابملنطوق، وإذا تعارض منطو 

ملظنة القلة، مث إن هذا املفهوم أن املفهوم ال عموم له، فال يلزم أن كل ما مل يبلغ القلتني ينجس، وإَّنا القليل قد حيمل اخلبث 
 على املفهوم.واملنطوق مقدم  يء( ال ينجسه ش )املاء طهوريعارض منطوق حديث 

 ََبُب اْلَماِء اَل َُيِْنبُ 
َها يف َجْفَنٍة ، َفَجاَء النَِّبي  اْغَتَسَل بـَْعُض َأْزَواِج النَِّبِ   )َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، قَاَل  اَلْت : َلُه ََي َأْو يـَْغَتِسَل ، فـَقَ  لِيَـتَـَوضََّأ ِمنـْ

 ( .  : ِإنَّ اْلَماَء اَل َُيِْنبُ  َرُسوُل هللِا  ًبا ؟ فـََقاَل  ُكْنُت ُجنُـ َرُسوَل هللِا ، ِإين ِ 
 ========== 

 ح .حديث صحي
عنه شعبة وهو ال  يقبل التلقني لكن قد رواهقال احلافظ يف الفتح: وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة ألنه كان 

 مشاخيه اال صحيح حديثهم. حيمل عن
 ، وابن ماجه . مذي ، والنسائي الرت  واه أيضاً واحلديث ر  
ملا أخرجه الدارقطّن من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت:   ،اضي هللا عنه هي ميمونة ر (  اْغَتَسَل بـَْعُض َأْزَواِج النَِّبِ   )

املاء ليس "فقال:  لت منه،يغتسل منه، فقلت له: إن قد اغتس ا فضلة، فجاء النيب غتسلت من جفنة، ففضلت فيهأجنبت فا
 .  بفضل غسلها من اجلنابة توضأ  يضا: "أن النيب عليه جنابة" فاغتسل منه. وملا رواه ابن ماجه من حديث ميمونة أ

 .   أي : قصعة كبرية( يف َجْفَنٍة ) 
َها َأْو يـَْغَتِسَل  َفَجاَء النَِّبي  )   .  شك ن يتوضأ" بدون"فأراد أرتمذي: وعند ال ( لِيَـتَـَوضَّأَ ِمنـْ
ًبا فـََقاَلْت : َلُه ََي َرُسوَل هللِا ، ِإين ِ ُكنْ )   واألنثى . من أصابته جنابة ِبماع أو إنزال ، وهو يطلق على الذكر  ( ُت ُجنـُ

  قبل ذلك أنه ال  من ذلك املاء ، ألهنا اغتسلت منه وهي جنب ، وهذا ظاهر يف كوهنا كانت تعلم  وغرضها أن ال يتوضأ النيب
 طهور املرأة .ن يتوضأ بفضل جيوز للرجل أ

 صل به، فيتنجس. أي إن اجلنابة ال تت قال: إن املاء ال ينجسه شيء(وعند الرتمذي ) (  ِإنَّ اْلَماَء اَل َُيِْنبُ ) 
 ه شيء من استعمال اجلنب، أو ُمالطته أو غري ذلك جنًسا. ": أي ال جيعل"ال ينجسه شيء ومعِن

 1  فائدة :
 يت إن شاء هللا . وضوء الرجل بفضل طهور املرأة ، وهذه مسألة خالفية ، وستأ ز اث من قال ِبو استدل ابحلدي

 2  فائدة :
 .  جة ملن أجاز الطهارة ابملاء املستعملأن استعمال اجلنب للماء ال يفقد املاء حكم الطهورية، وهو ح احلديث دليل على
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 ََبُب ُسْؤِر اهْلِرَّةِ 
َة، َدَخَل َفَسَكَبْت َلُه َوُضوًءا، َفَجاَءْت ِهرٌَّة  قـََتادَ َأنَّ َأَبَ )  –ََتَْت اْبِن َأيب قـََتاَدَة  اَنتْ وَكَ  -ِلٍك  ْبِن َماْعبِ َة بِْنِت كَ َعْن َكْبشَ 

ي ؟ فـَُقْلُت : نـََعْم،  َة َأخِ ََي ابـْنَ  ْعَجِبنيَ أَتَـ  ، فـََقاَل :ُر ِإلَْيهِ اإِلََنَء َحَّتَّ َشرَِبْت، قَاَلْت َكْبَشُة : فـََرآين أَْنظُ  َفَشرَِبْت ِمْنُه، فََأْصَغى هَلَا 
َا ِمَن الطَّوَّاِفنَي َعَلْيُكْم َوالطَّوَّ  وَل هللِا  فـََقاَل : ِإنَّ َرسُ  َا لَْيَسْت بَِنَجٍس، ِإهنَّ  ت ( . افَاقَاَل : ِإهنَّ

 ========== 
 .احلديث صحيح 

 القطط.هي األنثى من )اهلرة( 
َا   املتنجس. أي: ليست جنسة الذات، وأما النِجس بكسر اجليم فهو الشيء جليم، بفتح اٍس( َنجَ لَْيَسْت بِ )ِإهنَّ

 ذين يطوفون للخدمة.مجلة تعليلية لعدم جناسة اْلرة، قال الشوكان: تشبيه للهرة خبدم البيت ال)إهنا من الطوافني( 
 1  فائدة :

 اْلرة.طهارة سؤر احلديث دليل على 
 ماء.اهري العلوهذا قول مج

  دعها َتكل من خشاش األرض(ربطتها فلم تطعمها ومل ت )دخلت امرأة النار يف هرة قال: قال رسول هللا  عن ابن عمر 
 لفأرة(.)خشاش األرض: حشرات األرض وهوامها كا            متفق عليه

 ض. كل من خشاش األر طعمها ومل ترتكها َترأة كوهنا مل تولكنه بني أن إمث املفهذا احلديث مل ينكر على املرأة أهنا اَتذت هرة 
 2  فائدة :

أهنا من الطوافني، وهم اخلدم الذين يقومون خبدمة املخدوم، فهي مع الناس يف منازْلم وعند أوانيهم  العلة يف طهارة سؤرها : 
 ري(. تهم، فال َيكن التحرز منها، والقاعدة )املشقة جتلب التيسوأمتع

 3  فائدة :
 جنس. :   ا ودمها اْلرة وروثهبول حكم 

 كل جنسة. شيخ ابن عثيمني: ألن هذه األشياء كلها من حمّرم األال قال
 4  فائدة :

 كون طّوافة. ألن العلة اليت من أجلها ُخففت زالت اآلن، فال ت: جنسة  فإهنا تكون اْلرة إذا ماتت 
 5  فائدة :

 رة سؤرمها.الصحيح من أقوال العلماء طها حكم سؤر احلمار والبغل؟ 
 ي، وابن ابز. قدامة، وابن تيمية، وابن القيم، والسعد، واختاره ابن مالك والشافعي قول وهذا

 ألنه يكثر طوافه على الناس، فيشق االحرتاز.
 وحلاجة الناس إليهما يف الركوب واحلمل.

   عصر الصحابة، فلوويفركب يف زمنه، كان يركبها وت   طهارة سؤر البغل واحلمار، ألن النيب  : والصحيح عندي  ةن قدامقال اب
 ا السنور. تحرز منهما ملقتنيهما، فأشبهذلك، وألهنما مما ال َيكن ال لبني النيب  كان جنساً 

لك يف احلياة كاْلر، فيكون ريقهما وعرقُهَما طاهران، وذ: والصحيح الذي ال ريب فيه أن البغل واحلمار طاهران  وقال السعدي
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يف اْلرة )إهنا   ستعمل ْلما التحرز من ذلك ... مث قال: وقد قالكن امليان يف زمنه، وال َيويرك ما كثرياً، كان يركبه  أن النيب 
لوم أن املشقة يف احلمار والبغل أشد  كم( فعلل بكثرة طوفاهنا ومشقة التحرز منها، ومن املعليست بنجس، إهنا من الطوافني علي

 من ذلك.
 6  فائدة :

 رة وغري مؤذية. هاملنازل ألنه طاجواز اَتاذ اْلرة يف 
 7  ة :ئدفا

 ذلك فوائد :  ويفاحلديث حكمة الشرع يف قرن احلكم بعلته، يف 
 فما تكم بشيء إال وله حكمه. أواًل: بيان أن الشريعة سامية عالية،

َيدة ل حال لكن هذه ز ا علمت علة احلكم اطمأنت، وإن كان املؤمن سيطمئن على كابحلكم، ألن النفس إذ اثنياً: اقتناع النفوس
 طمأنينة.

 الشيخ ابن عثيمني[.هذه العلة ثبت له هذا احلكم املعلل. ]قاله  مشول احلكم بشمول هذه العلة، مبعِن أن ما ثبت فيهاً: اثلث
 ُضوِء اْلَمْرَأةِ ََبُب اْلُوُضوِء ِبَفْضِل وَ  -39

 ( .  وِء ِمْن ِإََنٍء َواِحدٍ ْلُوضُ يف ا ُد َرُسوِل هللِا  ِدي َويَ َفْت يَ اْختَـلَ )  َعْن أُمِ  ُصبَـيََّة اْْلَُهِنيَِّة ، قَاَلْت 
 َعْن َذِلكَ النـَّْهِي ََبُب  -40

، َأْو يـَْغَتِسَل الرَُّجُل ِبَفْضِل َأُة ِبَفْضِل الرَُّجِل َأْن تـَْغَتِسَل اْلَمرْ  هَنَى َرُسوُل هللِا  ) قَاَل   عن رجل صحب النِب  -81
 ( .  يًعاٌد : َوْليَـْغَتِفَا جَِ ، زَاَد ُمَسدَّ اْلَمْرَأِة 

 ( .  هَنَى َأْن يـَتَـَوضََّأ الرَُّجُل ِبَفْضِل َطُهوِر اْلَمْرَأةِ  َأنَّ النَِّبَّ   )اأَلقْـرَُع َعِن احْلََكِم ْبِن َعْمٍرو َوُهَو 
= ========= 

 : صحيح .   حديث أم صبية
 ث صحيح . ديح : َعْن رَُجٍل َصِحَب اَلنَِّبَّ  حديث 

 لنسائي ِبسناد صحيح. وي: رواه أبو داود واالنو قال 
ثقات، ومل أقف ملن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه يف معِن املرسل مردودة، ألن إهبام له وقال احلافظ يف الفتح: رجا 

ن يزيد األودي وهو عبد الرمحن هو بال يضر، وقد صرح التابعي أبنه لقيه، ودعوى بن حزم أن داود راويه عن محيد بن الصحايب 
 سم أبيه أبو داود وغريه )الفتح(. ح اباألودي وهو ثقة وقد صر ردودة، فإنه بن عبد هللا ضعيف م

 : ضعيف .  حديث احلكم بن عمرو
صة" ال تقوم به حجة. وقال النووي يف "اخلال ( فقال: مضطرب209/ 1يف "االستذكار" )ضعفه اإلمام البخاري، وابن عبد الرب 

 يس بصحيح. (: ل149/ 1هتذيب السنن" )عيف. وقال ابن القيم يف "(: ض200/  1)
 1  فائدة :

 أم صبية دليل على جواز اغتسال الزوجني من إانء واحد . يثدح
 مجيعاً فال اختالف فيه .  ماووضوئهقال الشوكان: فأما غسل الرجل واملرأة 

 يه . ( متفق عل ِكالان ُجُنبٌ   ،ِمْن إاَنٍء َواِحٍد  اَن َوَرُسوُل اَّللَِّ  أَْغَتِسُل أَ َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلْت: )ُكْنتُ -أ
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َنُه   -ِمْن ِإاَنٍء   ويف لفظ )ُكْنُت أَْغَتِسُل َأاَن َوَرُسوُل اَّللَِّ   اِن(. دَْع يل. قَاَلْت َومُهَا ُجنُـبَ  ٍد فـَيُـَباِدُرِن َحىتَّ أَُقوَل دَْع يل َواحِ  -بـَْيِّن َوبـَيـْ
  اْلَواِحِد ِمَن اجْلََنابَِة( متفق عليه.يف اإِلاَنءِ  يـَْغَتِساَلنِ  اَّللَِّ   ُسولُ اَنْت ِهَي َورَ َمَة. قَاَلْت )كَ َم َسلَ وعن أُ  -ب
 مجيعاً( رواه البخاري. ضؤون يف زمان رسول هللا  قال )كان الرجال والنساء يتو  وعن ابن عمر -ج

 ود )نديل فيه أيدينا(. د(، وزاد أبو دازاد ابن ماجه: )من إانء واح
لرجل واملرأة من اإلانء الواحد، وفيه نظر، ملا  التفاق على جواز اغتسال اي، مث القرطيب، والنووي ااحلافظ: ونقل الطحاو ل قا

 نه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد الرب عن قوم، وهذا احلديث حجة عليهم. حكاه ابن املنذر عن أيب هريرة أ
 2  ة :ئدفا
 .  مجَِيعاً(  ُسوِل اَّللَِّ  ) ... يـَتَـَوضَُّئوَن يف َزَماِن رَ بق عمر الساقول ابن يف معِن  العلماءاختلف  

 الء على حدة، وهؤالء على حدة.أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون مجيعاً يف موضع واحد، هؤ  فقيل:
 يه.ء واحد( ترد علقال احلافظ: والزَيدة املتقدمة يف قوله )من إان

 .يذهبون مث َتيت النسائي فيتوضأنلرجال يتوضؤون و أن معناه كان ا وقيل:
 قال احلافظ: وهو خالف الظاهر من قوله )مجيعاً(. 

 وهذا الصحيح. املراد مع الزوجات واحملارم،  وقيل:
 3  ة :فائد

 احلديث دليل على أنه جيوز لكل من الزوجني أن ينظر إىل عورة اآلخر. 
 ديث الباب. حل -أ

 َيينك( رواه أبو داود.  )احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت  ال: قال  وحلديث حكيم بن حزام. ق  -ب
 .  قط( فهو ضعيف ال يصح  وأما حديث عائشة )ما رأيت عورة رسول هللا 

 4  فائدة :
 على قولني : األحاديث فيها مسالة اغتسال الرجل بفضل املرأة ، وقد اختلف العلماء يف ذلكه هذ

 ال جيوز.  قول األول:لا
 ب احلنابلة.مذه وهذا

 واحلسن البصري أهنم منعوا التطهر بفضل املرأة ]قاله يف الفتح[. ،  وسعيد بن املسيب  ، يب  وصح عن عبد هللا بن سرجس الصحا
 (.ْلَمْرأَةِ ُل ِبَفْضِل اَ أَْو اَلرَّجُ  ،َأْن تـَْغَتِسَل اَْلَمْرأَُة ِبَفْضِل اَلرَُّجلِ  هَنَى َرُسوُل َاَّللَِّ ) البابحلديث -أ

 . ( ل بفضل طهور املرأةهنى أن يتوضأ الرج  وحلديث احلكم بن عمرو ) -ب
 : جيوز ذلك.  القول الثاين

 عية. شافوالة ،  واملالكي، وهذا مذهب مجهور العلماء من احلنفية 
أَْو ملَْ ََتُْل. قَاَل  َومَجَاِهري اْلُعَلَماء، َسَواء َخَلْت ِبهِ ة فَ د َماِلك َوَأيب َحِني َوِعنْ ِعْندانَ َجائِز : َوأَمَّا َتْطِهري الرَُّجل لَِفْضِلَها فـَُهَو قال النووي

 َوارَِدة ِبِه.  َكرَاَهة يف َذِلَك ِلأْلََحاِديِث الصَِّحيَحة الْ بـَْعض َأْصَحابَنا: َواَل 
 العلم. : اختارها ابن عقيل، وهو قول أكثر أهلقال ابن قدامةو 
 سلم. َكاَن يـَْغَتِسُل ِبَفْضِل َمْيُمونََة( رواه م  يبَّ  اس )َأنَّ اَلنَّ حلديث ابن عب-أ
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 : أنه صريح يف جواز تطهر الرجل بفضل طهور املرأة.وجه الداللة
 فـََقاَلْت َلُه: ِإّنِ  ، ا ِمنـْهَ ْغَتِسلَ َء لِيَـ َفَجا ، يف َجْفَنةٍ  ِاْغَتَسَل بـَْعُض أَْزَواِج اَلنَّيبِّ قال )أنه  -وقد تقدم  –ابن عباس  وحبديث-ب

 جُيِْنب( رواه أبو داود.  فـََقال: ِإنَّ اَْلَماَء اَل  ، ُكْنُت ُجنُـًبا
جوااًب عاماً، أبن املاء ال يصري هبذا   يب أن ظاهره يدل على أهنا خلت به لطهارة كاملة عن حدث، وأجاهبا الن وجه الداللة:

 ستعمل.جيتنب فيها فال ي الفعل إىل حالة  
 من فضل املرأة. ء به، فجاز للرجلجاز للمرأة الوضو اء طهور أنه م  -ج

 الراجح.  وهذا القول هو
 وأما اجلواب عن أحاديث النهي، فمن وجهني: 

  األدلة، ورجحه احلافظ ابن حجر والشوكان.األول: أن أحاديث النهي حممولة على الكراهة مجعاً بني
ما بقي من املاء، وبذلك مجع  ، واجلواز علىضاء لكونه قد صار مستعمالً ا تساقط من األعتمل أحاديث النهي على مالثان: 

 طايب.اخل
از على ما بقي من وهو ممكن ]اجلمع بني األحاديث[ أبن تمل أحاديث النهي على ما تساقط من األعضاء واجلو  قال احلافظ: 

 بني األدلة.  النهي على التنزيه مجعاً املاء وبذلك مجع اخلطايب، أو حيمل 
 ع:عن أحاديث املن النووي الوق

 أبجوبة:   وأما حديث احلكم بن عمرو: فأجاب أصحابنا عنه
قال  ، هو بصحيح قال الرتمذي: سألت البخاري عنه فقال ليس  ، قال البيهقي  ، جواب البيهقي وغريه أنه ضعيف  أحدها:

لصواب من  طّن: وقفه أوىل ابل الدارقوكذا قا ،أخطأ  موقوف عليه ومن رفعه فقدالبخاري: وحديث ابن سرجس الصحيح أنه 
قال البيهقي يف كتاب املعرفة: األحاديث السابقة يف الرخصة أصح فاملصري إليها   ، ه ليع اً روي حديث احلكم أيضا موقوفرفعه و 
 أوىل.

اود بن عبد ن رواية دهذا أ ويؤيد ،: جواب اخلطايب وأصحابنا: أن النهي عن فضل أعضائها، وهو ما سال عنها اْلواب الثاين
)أنه هنى أن تغتسل املرأة بفضل   عن النيب  لنيب محيد بن عبد الرمحن احلمريي، عن بعض أصحاب اعن ي، هللا األود
ويؤيده أان ال نعلم أحدًا من العلماء منعها   ،ملراد ما سقط من أعضائها أو يغتسل الرجل بفضل املرأة( حُيَمل على أن ا ،الرجل 
ن يصح وتعمل األمة  ال أن احلديث مل يقل أحد بظاهره، وحمملنا على ذلك أما ذكرته ... حي ويله علىفينبغي َت ، لرجل فضل ا

 كلها خبالف املراد منه.
 ه مجعاً بني األحاديث. )اجملموع(. : ذكره اخلطايب وأصحابنا: أن النهي للتنزياْلواب الثالث

راهة  ـــــــ، بل على سبيل األولوية وك  ديث ليس على سبيل التحرميأن النهي يف احل رمحه هللا: والصحيح  قال الشيخ ابن عثيمني
شيخ اإلسالم ابن  ه ... ، فالصواب: أن الرجل لو تطهر مبا خلت به املرأة، فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، هذا اختيارـــــــالتنزي

 تيمية رمحه هللا. ... )الشرح املمتع(.
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 اِء اْلَبْحرِ ََبُب اْلُوُضوِء ِبَِ 
َكُب اْلَبْحَر ، َوََنِْمُل َمَعَنا اْلَقِليَل ِمَن اْلَماِء ، فَِإْن وَل هللِا ِإَنَّ نـَْر ، فـََقاَل : ََي َرسُ  َسَأَل رَُجٌل النَِّبَّ  عن أيب هريرة . قال )

تَـُتهُ ُهوُر َماُؤُه ا الطَّ  ُهوَ :  هللِا   ََن ِبِه َعِطْشَنا ، َأفـَنَـتَـَوضَّأُ ِبَاِء اْلَبْحِر ؟ فـََقاَل َرُسولُ تـََوضَّأْ   ( .   حلِْلي َميـْ
==== ====== 

 احلديث صحيح .
 : هذا حديث حسن صحيح .   قال التمذي
 : هو حديث صحيح .    ) العلل الكبري للرتمذي ( .  قال البخاري

 : هذا حديث حسن صحيح .  لبغويوقال ا
 : حديث صحيح .   ) اجملموع ( .  وقال النووي

 هذا حديث صحيح جليل .:  بن امللقن ل اوقا
 1  فائدة :

 رب، وأنه يزيل النجاسة. يرفع احلدث األصغر واألكطهورية ماء البحر، وأنه احلديث يدل على 
طهور ماؤه وأن الوضوء جائز به  الفتيا ابألمصار من الفقهاء أن البحر : وقد أمجع مجهور العلماء ومجاعة أئمة قال ابن عبد الَب 

مل  ا الوضوء من ماء البحر و إنه روي عنهما أهنما كرهاص فد هللا بن عمرو بن العبن عمر بن اخلطاب وعب روي عن عبد هللاإال ما 
 )التمهيد(.  ذا الباب عن النيب يتابعهما أحد من فقهاء األمصار على ذلك وال عرج عليه وال التفت إليه حلديث ه

َُما قَااَل اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر َوَعْبِد اَّللَِّ  َعْن َعْبِد ، إالَّ أَنَُّه ُحِكيَ ْهِل اْلِعْلمِ : َوَهَذا قـَْوُل َعامَِّة أَ  وقال ابن قدامة يف اْلَبْحِر:    ْبِن َعْمرٍو، َأهنَّ
َنا ِمْنهُ   َوَحَكاُه اْلَماَوْرِديُّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب.،   ُهَو اَنرٌ ،  التـََّيمُُّم أَْعَجُب إلَيـْ

  أَْوىَل: َواأْلَوَّلُ 
 ُدوُل إىَل التـََّيمُِّم َمَع ُوُجوِدِه.اْلَبْحِر َماٌء، اَل جَيُوُز اْلعُ  ُدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا( َوَماءُ  )فـََلْم جتَِ ِل اَّللَِّ تـََعاىَل َقوْ لِ -أ

، َرُجٌل النَّيبَّ َريـْرََة قَاَل )َسَأَل َوُرِوَي َعْن َأيب هُ  -ب ِليَل ِمْن اْلَماِء، فَِإْن  َمَعَنا اْلقَ اْلَبْحَر، َوحَنِْملُ  إانَّ نـَرَْكبُ  فـََقاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّ
تَـُتُه( ُر َماُؤُه احلِْ : ُهَو الطَُّهو ضَّأُ مبَاِء اْلَبْحِر؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ْأاَن ِبِه َعِطْشَنا، أَفـَنَـتَـوَ تـََوضَّ   . لُّ َميـْ

ْرُه َماُء اْلَبحْ )َمْن ملَْ يُطَ أَنَُّه قَاَل   َوُرِوَي َعْن ُعَمَر -ج ُ(.َطهَّ ِر َفاَل هِّ  رَُه اَّللَّ
 ِخْلَقِتِه، َفَجاَز اْلُوُضوُء بِِه َكاْلَعْذِب.  اَبٍق َعَلى َأِصلْ  َوأِلَنَُّه َماءٌ -د

 َحاَل َكْونِِه اَنرًا، ملَْ ََيَْنْع َذِلَك اْلُوُضوَء ِبهِ رُي َد أَنَُّه َيصِ ـــــــ، َوِإْن أُرِيَو ِخاَلُف احلِْسِّ ـــــــــــاحْلَاِل فـَهُ  أُرِيَد ِبِه أَنَُّه اَنٌر يف َوقـَْوُْلُْم )ُهَو اَنٌر( إْن 
 َماًء. ... )املغّن(. 

 2  فائدة :
ْلَبْحِر َت اتَْ  هللِا، فَِإنَّ اٍز يف َسِبيلِ )اَل يـَرَْكُب اْلَبْحَر ِإالَّ َحاجٌّ، أَْو ُمْعَتِمٌر، أَْو غَ  ُل هللِا حديث:  َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو قَاَل: قَاَل َرُسو 

 . رواه أبو داوداَنرًا، َوَتَْت النَّاِر حَبْراً( 
 ذهب بعض العلماء إىل املنع من استعمال البحر استدالاًل هبذا احلديث.

 عيف ال يصح.ولكن هذا احلديث ض
 بشري بن مسلم هذا.ديثه يعّن حديث ( عن البخاري قال: مل يصح ح334/ 4روى البيهقي يف السنن الكربى ) 
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ل من كره سل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل ضد قو ه ابن خزَية بقوله يف صحيحه: ابب الرخصة يف الغب لوبو 
سل من البحر انراً وتت النار حبراً حىت عد سبعة أحبر سبعة نريان وكره الوضوء والغالوضوء والغسل من ماء البحر وزعم أن تت 

 يصح. ، وحديث عبد هللا بن عمرو قال فيه البخاري ال ديثى احلالعلة زعم، مث رو  مائة ْلذه
 رفون.: حديث ضعيف مظلم اإلسناد ال يصححه أهل العلم ابحلديث، ألن رواته جمهولون ال يع وقال ابن عبد الَب 

 : ضعفوا إسناده.  وقال اْلطايب
 : ضعيف ابتفاق األئمة.  وقال ابن امللقن 

 3  فائدة :
 ؟ الرجل )بنعم( وإَّنا قال: )هو الطهور ماؤه(  سأله حينما ب النيب مل جي ملاذا

 بنعم ألمرين: مل جيب النيب 
ضرورة اليت سأل عنها السائل، فال يكون عاماً  ألنه لو قال )نعم( لفهم من ذلك أن جواز الوضوء مباء البحر خاص حبالة ال -أ

 . حر عام يف حالة الضرورة ويف غريهاالوضوء مباء الب ( دل على أن جوازه .. ر ماؤ )هو الطهو   ا قالحبالة الضرورة وغريها، فلم
فلو قال: نعم، لرمبا  أنه أراد أن يبني أن استعمال ماء البحر عام يف الوضوء ويف غريه من الطهارات، ألن السؤال )أفنتوضأ( -ب

الوضوء كن استعماله يف ى أن ماء البحر َيدل علاؤه( و الطهور م ظن البعض أن هذا خاصًا ابلوضوء دون الغسل، فلما قال )ه 
 ويف غريه من الطهارات. 

 4  :دة فائ
 (؟ احلل ميتته يف اإلجابة ) ملاذا زاد النيب  

 بقوله )احلل ميتته( ألمرين: زاد النيب 
يف املياه كلها  ملعلوم أن األصللرجل كان مظنة أن خيفى عليه حكمها، وذلك ألنه سأل عن ماء البحر مع أن اهذا األن  -أ

 البحر مع أن األصل يف امليتات التحرمي. أن خيفى عليه حكم ميتة حكم ماء البحر فمن ابب األوىل رة، فما دام خفي عليه الطها
 بذكر هذه الفائدة. ته فزاده النيب  ة ميتمعرف هو يركب البحر وحاجته ماسة إىل -ب

 5  فائدة :
 يف البحر. ا ال يعيش إالم كل  : املراد مبيتة البحر

 ما مل يذكى ذكاة شرعية[. ريفها: كل ]امليتة تع
 حالل.:  رحكم ميتة البحو 

 فجميع ميتات البحر اليت ال تعيش إال فيه حالل. 
 طََعاُمُه(. ِر وَ َبحْ لقوله تعاىل )ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد الْ -أ

 وحلديث الباب )احلل ميتته(.  -ب
تَـَتاِن: احْلُوُت َواجلَْ الَ قَ  َرُسوَل اَّللَِّ  ِن ُعَمَر َأنَّ وَعْن َعْبِد اَّللَِّ بْ  -ج  . رَاُد( رواه ابن ماجه  )ُأِحلَّْت لََنا َميـْ
الَعْنرَبُ، َلُه  ثْـَلُه، يـَُقالُ ُجْعَنا ُجوًعا َشِديًدا، فَأَْلَقى الَبْحُر ُحوًَت َمِيًّتا ملَْ نـََر مِ وعن َجاِبر قال )َغَزْواَن َجْيَش اخلََبِط، َوأُمَِّر أَبُو ُعبَـْيَدَة فَ  -د
ُه مسََِع َجاِبرًا، يـَُقوُل: قَاَل أَبُو َأْخرَبَِن أَبُو الزَُّبرْيِ، أَنَّ بَـْيَدَة َعْظًما ِمْن ِعظَاِمِه، َفَمرَّ الرَّاِكُب َتَْتُه فَ ِنْصَف َشْهٍر، فََأَخَذ أَبُو عُ  َكْلَنا ِمْنهُ فَأَ 

ِدينَ ُعبَـْيَدَة: ُكُلوا فـََلمَّا َقدِ 
َ
ُ، َأْطِعُمواَن ِإْن َكاَن َمَعُكمْ فـََقاَل: )ُكلُ  لنَّيبِّ ْراَن َذِلَك لِ َة ذَكَ ْمَنا امل ( فََأََتُه بـَْعُضُهْم فََأَكَلُه(  وا، رِْزقًا َأْخَرَجُه اَّللَّ
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 َم منه(. (: احلُوُت السمك، وقيل هو ما عظُ 26/ 2متفق عليه. ... )قال يف "لسان العرب" )
 اللجنة: هل مسك القرش حرام أم حالل؟ علماءوسئل 

يف البحر )هو  ىل: )أحل لكم صيد البحر وطعامه(، وقوله القرش وغريه؛ لعموم قوله تعا جابوا: السمك كله حالل، مسكأف
 يتته(. الطهور ماؤه احلل م

 6  فائدة :
 يواانت:من احل  مثل هذا النوعاختلف العلماء يف؟  حكم ما يعيش ابلبحر وخارجه )الربمائيات(

 أواًل: التمساح: 
 لتمساح.اء يف أكل ااختلف الفقه

 ترمي أكله.  مهور إىلفذهب اجل
 وذهب املالكية إىل اجلواز، وهو رواية عن أمحد رمحه هللا. 

 يفرتس به.  وحجة من حرمه أن له اناب
 ُه(. َعامُ َوطَ اْلَبْحِر  وحجة من أابحه دخوله يف عموم قوله تعاىل: )ُأِحلَّ َلُكْم َصْيدُ 

 ماؤه، احلل ميتته(.  يف البحر )هو الطهور وقول النيب 
 اللجنة الدائمة لإلفتاء: أحيل أكل التمساح؟علماء  وقد سئل

ذوات األنياب ما تقدم من اآلية واحلديث، وقيل: ال يؤكل؛ لكونه من فأجابوا: ... أما التمساح فقيل: يؤكل كالسمك؛ لعموم 
 ول.والراجح األ من السباع،

 اثنياً: الضفدع. 
 ال جيوز أكله. 

 عن قتلها.  لنهي النيب 
َعْن قـَْتِلَها( رواه  يبُّ يف َدَواٍء فـَنَـَهاُه النَّ َعْن ِضْفدٍَع، جَيَْعُلَها  ِن ْبِن ُعْثَماَن )َأنَّ طَِبيًبا َسَأَل النَّيبَّ  َعْبِد الرَّمحَْ كما يف حديث َعنْ 

 أبو داود.
 ز قتله. قتله فال جيوز أكله، إذ لو جاز أكله جاي عن ما هنأن كل : ة والقاعد

  جواز أكله.وذهب بعض العلماء إىل
 لعموم قوله تعاىل )ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُه(. 

 تته(. ) ... احلل مي ولقوله 
 7  فائدة :

ْوَل َلَعْمرِي ِإنَّ َهَذا اْلقَ يُث ِنْصُف اْلِعْلِم الطََّهارَُة، وَ حْلَدِ َذا اِعيُّ: هَ ( عن احلمْيدي، قَاَل الشَّافِ 33/ 1نقل املاوردي يف احلاوي )
ُبُع ِمَن اأْلَْرِض الوضوء بهَصِحيٌح، أِلَنَّ َهَذا احْلَِديَث َدلَّ َعَلى َطَهارَِة مَ  ه،  ، َواآْليَُة َدالٌَّة َعَلى َطَهارَِة َما نـََزَل ِمَن السََّماِء الوضوء با يـَنـْ

 َن اأْلَْرِض.السََّماِء أَْو اَنِبًعا مِ  ُلو ِمْن َأْن َيُكوَن اَنزاًِل ِمنَ  خيَْ اُء اَل َواْلمَ 
 8  فائدة :

هو الطهور  : هبا مما حيتاج إليه السائل حلديث  : استحب العلماء أن يزيد )أي املفيت( على ما يف الرقعة ما له تعلق قال النووي
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 ع ( . مو ماؤه احلل ميتته. )مقدمة اجمل
 9  فائدة :

أخذها حبيث  سائل، بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومال : أنه ال يقتصر على مسألة: فمن جود اإلنسان ابلعلم قال ابن القيم 
ء البحر فقال )هو الطهور ماؤه احلل ميتته( فأجاهبم عن سؤاْلم امب املتوضأعن  النيب  يشفيه ويكفيه، وقد سأل الصحابة 

 رج السالكني(. األحيان إليه أحوج مما سألوه عنه. ... )مدا ا لعلهم يف بعضوجاد عليهم مب
 يذِ وِء َِبلنَّبِ ََبُب اْلُوضُ 

َلَة اْلِْن ِ  َأنَّ النَِّبَّ   )َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد    . (  اٌء َطُهورٌ َل : نَِبيٌذ ، قَاَل : ََتَْرٌة طَيِ َبٌة َومَ : َما يف ِإَداَوِتَك ؟ قَا  قَاَل َلُه لَيـْ
 ========== 
 احلديث ضعيف .

 موع ( . ) اجمل تفاق احملدثني .يف اب: ضع قال النووي
َلة اجلِّْن ؟ قَاَل اَل(  )َسأَْلت اِْبن َمْسُعود َهْل َشِهَد َأَحد ِمْنُكْم َمَع َرُسول اَّللَّ وقال يف شرح مسلم يف حديث  رواه مسلم،   لَيـْ

َلة  نَِّبيِذ َوُحُضور اِْبن َمْسُعود َمَعُه وء اِبلاْلُوضُ َمْذُكور ِفيِه ه الْ َغريْ ْلَمْرِوّي يف ُسَنن َأيب َداُوَد وَ ال احْلَِديث اَهَذا َصرِيح يف إِْبطَ قال:  لَيـْ
                    رو ْبن ُحَرْيث َوُهَو جَمُْهول. د َمْوىَل َعمْ ، َوَمَداره َعَلى زَيْ َحِديث النَِّبيذ َضِعيف اِبتَِّفاِق اْلُمَحدِِّثنيَ اجلِّْن، فَِإنَّ َهَذا احْلَِديث َصِحيح، وَ 

 )شرح مسلم( 
 : هذا احلديث أطبق علماء السلف على تضعيفه .  حجر قال ابنو 

 :: قد ضعف العلماء هذا احلديث بثالث علل  زيلعيوقال ال
 أحدها : جهالة أيب زيد . 

 سان أو غريه . والثانية : الرتدد يف أيب فزارة هل هو راشد بن كي
 ( نصب الراية)  ليلة اجلن .   لثالثة : أن ابن مسعود مل يشهد مع النيب او 

 أيضاً : الرتمذي ، وابن ماجه .  اهوقد رو 
 إانء صغري من جلد .(  َما يف ِإَداَوِتَك ؟) 

 غريها . أو احلنظة أو عري أو الذرة لشيه مثار من غري العنب كالتمر أو الزبيب أو التني أو غريها أو احلبوب كانبذ فماء ي) نبيذ ( 
 1  فائدة :

 ابلنبيذ . ال ِبواز الوضوء الباب من ق استدل حبديث
 لكن احلديث ال يصح . 

 .  املاُء أو ُعِدمَ وجد   ال يصحُّ التطهُُّر ابلنَّبيذِ أنه  ولذلك ذهب مجاهري العلماء : إىل 
وُسَف ة، وهو روايٌة عن أيب حنيفَة، اختارها أبو يلِة، والظاهريَّ مذَهُب اجلمهوِر: املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلَناب فهو

 ائفٌة ِمَن السََّلفِ ت ط قالوالطَّحاويُّ، وبه  
ُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسَفٍر أَْو َجاَء َأَحدٌ  لقوله تعاىل ) -أ وا َصِعيًدا اًء فـَتَـَيمَّمُ ِئِط أَْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء فـََلْم جتَُِدوا مَ  ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاَوِإْن ُكنـْ

 اً ( . طَيِّب
وليس النَّبيُذ ماًء مطلًقا، ال يف اللُّغِة، وال يف الشَّرع، فال جتوز املاِء إىل الرتاب بال وسيٍط،  وقع االنتقاُل عند َعَدمِ ه أنَّ ة : وجه الدَّل
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 .  ك املأموَر بهلنَّبيِذ فقد تر ِء، أو الصَّعيِد إذا مل جِيِد املاَء، ومن توضَّأ ابالطَّهارُة إالَّ ابملا
 . ( رواه أبو داود . ولو مل جيد املاء عشر سنني ..) الصعيد الطيب وضوء املسلم  عن أيب ذر . قال : قال -ب

 ليس مباء .  الصعيد يتيمم به ، وال يتوضأ ابلنبيذ ألنه: أن فيه أن من مل جيد املاء فقد جعل له  وجه الداللة
ُن، ما منعك أن  مع الَقوِم، فقال: َي فالصلَّى مث رأى رجاًل معتزاًل مل يصلِّ    هللارسولَ  ) أن نٍي عن ِعمراَن بِن ُحصَ -ج

 . ك ( متفق عليه  عيِد؛ فإنَّه يكفيَي رسوَل هللا، أصابْتّن َجنابٌة وال ماَء، فقال: عليك ابلصَّ ُتصلَِّي مع الَقوِم؟ فقال:  
 . َشراَب كذا ، أوكذا  املاِء، ألشبه أن يقول له: اطُلْب نبيذَ جُتزُِئ بغرِي  أنَّ الطَّهارَة لو كانت: وجه الدَّاللة

 َحاِقٌن ؟ ٌب أَُيَصلِ ي الرَُّجُل َوُهَو َبَ 
ْعُت َرُسو . قال :  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اأَلْرَقِم  اَلَء وَ   ) يـَُقوُل  َل هللِا  َسَِ اَلءِ قَاَمِت الصَّالَ ِإَذا َأرَاَد َأَحدُُكْم َأْن َيْذَهَب اْلَْ ْليَـْبَدْأ َِبْلَْ  ( .   ُة ، فـَ

صي نـَْفَسُه َِبلديَعاِء ُدوهَنُْم ، فَِإْن فـََعَل  لي أِلََحٍد َأْن يـَْفَعَلُهنَّ : اَل يـَُؤمي رَُجٌل قـَْوًما فـََيخُ َثاَلٌث اَل ُيَِ )   ُسوُل هللِا اَل رَ  ، قَاَل : قَ َعْن ثـَْوََبنَ 
 ( .  َحَّتَّ يـََتَخفَّفَ   َل ، َواَل ُيَصلِ ي َوُهَو َحِقنٌ فـََعَل فـََقْد َدخَ   قـَْعِر بـَْيٍت قـَْبَل َأْن َيْسَتْأِذَن ، فَِإنْ الَ يـَْنظُُر يف ْم ، وَ فـََقْد َخاهنَُ 

 َعَلى  ُثَّ َساَق ََنَْوهُ  -َو َحِقٌن َحَّتَّ يـََتَخفََّف ُيَصلِ َي َوهُ  اَل ُيَِلي ِلَرُجٍل يـُْؤِمُن َِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َأنْ  ) قَاَل  َعْن َأيب ُهَريـَْرَة ، َعِن النَِّبِ  و 
فـََعَل فـََقْد   فَِإنْ   ِبِِْذهِنِْم ، َواَل ََيَْتصي نـَْفَسُه ِبَدْعَوٍة ُدوهَنُْم ، ٍل يـُْؤِمُن َِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َأْن يـَُؤمَّ قـَْوًما ِإالَّ : َواَل ُيَِلي ِلَرجُ ْفِظ قَاَل َهَذا اللَّ 

 م ( . َخاهنَُ 
 ========== 

 حديث صحيح . حديث عبد هللا بن األرقم : 
 : حديث صحيح .  امللقن  قال ابن 

 :حديث صحيح .  وقال البغوي 
 : ضعيف . حديث ثوَبن  

 لقيم . ضعفه ابن خزَية ، وابن تيمية ، وا
 ، وابن ماجه ، وأمحد . وقد أخرجه أيضاً : الرتمذي  

 يث ضعيف . دححديث أيب هريرة : 
 1  ة :فائد 

 ط. الغائافعة البول أو دليل على النهي عن الصالة حال مدهذه األحاديث  
 ومن األدلة : 

 رواه مسلم .  ْخبَـثَاِن(َوال َوُهَو يَُداِفُعُه األَ   ،)ال َصالَة حِبَْضَرِة َطَعاٍم    قال  عن عائشة . قالت : 
 رواه أمحد . َوُهَو َحاِقٌن (  لَِّي الرَُّجلُ هَنَى َأْن ُيصَ  ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   ْن َأيب أَُماَمَة  وع

دكم إىل  والغائط، وقد ورد التصريح هبما عند ابن حبان من حديث عائشة ولفظه )ال يقوم أح اأْلَْخبَـثَان( أي: البول  يَُداِفُعُه  ُهوَ )َواَل 
روج، ومها يدفعانه عن الشغل  ن يدفعهما عن اخلومعِن يدافعه: أالصالة وهو حبضرة الطعام، وال وهو يدافعه األخبثان الغائط والبول(، 

 ليخرجا.  بغريمها
 )إذا أراد أحدكم أن يذهب إىل اخلالء وأقيمت الصالة فليبدأ ابخلالء(.   وقد قال 

 ن فصالته مكروهة عند أكثر العلماء. ولو صلى اإلنسان وهو يدافع األخبثا
 وقال بعض العلماء ببطالهنا. 
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 قن. لعلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاة احلاقن فأكثر ااختلفوا يف صال : رشدقال ابن 
 يقول: )إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصالة(.   ل: مسعت رسول هللا زيد بن أرقم قا  ملا روي من حديث 

 بول. الغائط وال يعّنان(  قال )ال يصلي أحدكم حبضرة الطعام وال هو يدافعه األخبث  يب عائشة عن النوملا روي عن 
 وملا ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضاً. 

 اجملتهد(. دة وأنه يعيد. ... )بداية أن صالته فاس وم إىل وذهب ق 
ا وهللا  لظاهر بطالهنهل اعن أاْلَقاِضي ِعَياٌض َماِء ِصحَُّة َصاَلتِِه َمَع اْلَكرَاَهِة َوَحَكى َواْلَمْشُهوُر ِمْن َمْذَهِبَنا َوَمَذاِهِب اْلُعلَ  : وقال النووي

 موع(. أعلم. )اجمل
ْلَقْلب ِبِه ،  اَلة حِبَْضرَِة الطََّعام الَِّذي يُرِيد َأْكله ، ِلَما ِفيِه ِمْن ِاْشِتَغال ااِديث َكرَاَهة الصَّ يف َهِذِه اأْلَحَ  :  قال النووي رمحه هللاو 

ُشوع ،    "َومُهَا : اْلبَـْول َواْلَغاِئط  اأْلَْخَبِثنيَ  وََكرَاَهتَها َمَع ُمَدافـََعةَوَذَهاب َكَماِل اخلُْ
 خَيَْف. اَلُة َحىتَّ يـَْقِضَي َحاَجَتُه، َسَواءٌ َخاَف فـََواَت اجْلََماَعِة َأْو مَلْ ا ُكرَِهْت َلُه الصَّ إَذا َكاَن َحاِقنً  :  قال ابن قدامة و 
 .   االستذكار( ) .         حاقٌن(  أن ُيصلِّي وهو ُء على أنَّه ال يَنبغي ألحٍد ل ابُن عبد الرَبِّ: )أمَجع العلمااقو 

 ( .   عارضة األحوذي )  .             على مْنعه(  : )وأمجعِت األمَّةوقال ابُن العريبِّ 
 .   ع (املبد  ال، ال نعلم فيه خالفًا( )اقن"، أي: بوَله، سواء خاَف اجلماعَة أو وقال برهان الدِّين ابُن ُمفلح: )"ويُكره أن يصلِّي وهو ح

 لعالم(. هذه احلال. )تيسري اوذهب مجهور العلماء إىل صحة الصالة مع كراهتها على  وقال البسام: 
 وقالوا: إن نـَْفى الصالة يف هذا احلديث، نَفٌي لكماْلا، ال لصحتها. 

َاَهاِن:  لِ (    املوسوعة الفقهية جاء )   ْلُفَقَهاِء يف ُحْكِم َصاَلِة احْلَاِقِن اجتِّ
 .   اِقِن َمْكُروَهةٌ َأنَّ َصاَلَة احلَْ اِفِعيَِّة، ِإىَل َنابَِلُة، َوُهَو َرْأٌي لِلشَّ ِفيَُّة َواحلَْ َفَذَهَب احْلَنَ 

 ِلَما َوَرَد ِمَن اأَلَحاِديِث السَّاِبَقِة.  
 َشِديَدًة مَلْ َتِصحَّ الصَّاَلُة . اأَلْخبَـَثنْيِ و زَْيٍد اْلَمْرَوزِيُّ ِمَن الشَّاِفِعيَِّة: ِإَذا َكاَنْت ُمَدافـََعُة بُ َوقَال اخْلُرَاَسانِيُّوَن َوأَ  
 :  ِميعُ َواْسَتَدل اجلَْ  
َها َأنَّ َرُسول اَّللَِّ ِث َعائِ حِبَِدي  ُ َعنـْ  َواَل َوُهَو يَُداِفُعُه اأَلْخبَـثَاِن.    ،َصاَلَة حِبَْضرَِة الطََّعامِ   قَال: اَل  َشَة َرِضَي اَّللَّ
 . ٌن  ٍئ َحىتَّ َيْسَتْأِذَن، َواَل يـَُقوَم ِإىَل الصَّاَلِة َوُهَو َحاقِ رِ َجْوِف بـَْيِت امْ  َأْن يـَْنظَُر يف  ئٍ نَُّه قَال: اَل حيَِل اِلْمرِ أَ  ول اَّللَِّ َوَما َرَوى ثـَْواَبُن َعْن َرسُ  
 ى اْلَفَساِد. يِث َأْصَحاُب الرَّْأِي الثَّاِن َفَحَمُلوُه َعلَ ظَاِهِر احْلَدِ َهِة مَحَُلوا النـَّْهَي يف اأَلَحاِديِث َعَلى اْلَكرَاَهِة. َوَأَخَذ بِ افَاْلَقائُِلوَن اِبْلَكرَ  
 .   َصاَلتُُه اَبِطَلةً  َماِلِكيَُّة فـََقْد َذَهُبوا ِإىَل َأنَّ احْلَْقَن الشَِّديَد اَنِقٌض لِْلُوُضوِء، فـََتُكونُ ا الْ أَمَّ  

 2  فائدة :
 احلكمة من النهي عن ذلك: 

 ور قلبه يف الصالة وإقباله عليها. ن للحدث َتنع حضألن مدافعة اإلنسا
 حاجته. فال يكون مقباًل على صالته ألنه مشغول.  ِبهنائها أبسرع وقت حىت يذهب لقضاء ماً فيها، وجتعله مهت وأيضاً َتنع خشوعه

 3  فائدة :
ل: أقضي حاجتك وتيمم  وضأ به، فهل تقو لى وضوء وهو يدافع البول والريح، فإذا قضى حاجته مل يكن عنده ماء يت الرجل ع  إذا كان  

 األخبثني؟ للصالة، أو تقول صل وأنت مدافع 
  ع مدافعة الصالة مقضي حاجتك وتيمم وال تصل وأنت تدافع األخبثني، ألن الصالة ابلتيمم ال تكره ابإلمجاع، أما اول: اجلواب نق

 األخبثني مكروهة ومن العلماء من حرمها. 



81 
 

 مم لعدم املاء؟وء حمتقناً أو أن حيدث مث يتيأيهما أفضل : يصلي بوض ه هللا : مية رمحابن تي وقد سئل شيخ اإلسالم
منهي االحتقان مكروهة صالته ابلتيمم بال احتقان أفضل من صالته ابلوضوء مع االحتقان ، فإن هذه الصالة مع ب : فأجا

    "علم" انتهى من "جمموع الفتاوى التفاق وهللا أصحتها روايتان . وأما صالته ابلتيمم فصحيحة ال كراهة فيها ابعنها . ويف 
 4  فائدة :

حاجته   وته صالة اجلماعة، فهل يصلي حاقنًا ليدرك اجلماعة، أو يقضيقن وخيشى إن قضى حاجته أن تف اإلنسان حا إذا كان ما احلكم
 اجلماعة؟  ولو فاتته

 اجلواب: يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته اجلماعة، ألن هذا عذر. 
 5  :  فائدة

 تب على قضاء حاجته خروج الوقت على قولني: ماء إذا تر اختلف العل
 افعة األخبثني. لو مع مد: يصلي و القول األول 

 وهذا قول اجلمهور. 
 حفاظاً على الوقت. 

ويل وجها  حاله حمافظة على حرمة الوقت، وال جيوز التأخري، وحكى املت فإن ضاق صلَّى على كان يف الوقت سعة، : وهذا إذا   قال النووي 
 فال يفوته. انتهى.  دأ ابألكل، وإن خرج الوقت؛ ألن مقصود الصالة اخلشوع، أنه يب

 وقال يف اجملموع: ... فـََلْو َخاَف فـَْوَت اْلَوْقِت فـََوْجَهاِن: 
 . ْرَمِة اْلَوْقتِ  أَنَُّه ُيَصلِّي َمَع اْلَعاِرِض حُمَاَفَظًة َعَلى حُ اِهرُي اأْلَْصَحابِ ي َقَطَع بِِه مجََ الصَِّحيُح الَّذِ 

 ِديِث. َوضَّأُ َوأَيُْكُل َوِإْن خرج الوقت مث يقضيها ِلظَاِهِر َهَذا احلَْ ُل اْلَعاِرَض فـَيَـتَـ َوالثَّاِن َحَكاُه اْلُمتَـَويلِّ أَنَُّه يُزِي 
َبِغي َأْن حُيَاِفَظ َعَلْيِه.  الصَّاَلِة اخلُْ نَّ اْلُمرَاَد ِمنْ َوأِلَ   ُشوُع فـَيَـنـْ

 ج الوقت. ه ويصلي ولو خر أنه يقضي حاجت : القول الثاين
 وهذا قول ابن حزم. 

 م. وهللا أعل
 6  فائدة :
 لك. ، أو جوع أو عطش كذمبدافعة األخبثني كل ما يشغل ابل املصلي من ريح يف جوفه، أو حر أو برد شديدين  لعلماءأحلق ا 

 ألن املعِن املراد موجود يف اجلميع، وهو حضور القلب. 
 7  فائدة :
 .  يكره فيه لإلمام أن خيص نفسه ابلدعاء دون املأمومني نه ... ( دليل على أ   مْ صي نـَْفَسُه َِبلديَعاِء ُدوهنَُ ٌل قـَْوًما فـََيخُ  يـَُؤمي رَجُ الَ قوله ) 

 .   شاركه املأمومون فيهص نفسه يف دعاء ياملراد به : أن خي  -على تقدير ثبوته  –فاحلديث 
ة احملفوظة  دعي األ وسائر ،  واهِدنفراد كقوله: ربِّ اغفر يل، وارمَحّْن، ها بلفظ اإليف الصالة كلِّ   واحملفوظ يف أدعيته :  قال ابن القيم

 ، اللهمَّ ابِعْد بيّن وبني خطاَيي …  احلديث. عنه فيها. ومنها قوله يف دعاء االستفتاح: اللهمَّ اغسلّن من خطاَيي ابلثلج واملاء البارد 
م«، فقال  اهند خعوة، فإن فَعل فقال يؤمَّ عبٌد قوًما فيُخصَّ نفَسه بد :  عن النيب  « من حديث ثوابن وروى اإلمام أمحد وأهل »السنن

هذا دليٌل على ردِّ احلديث املوضوع   ابن خزَية يف »صحيحه«، وقد ذكر حديث »اللهمَّ ابِعْد بيّن وبني خطاَيي … « احلديث، قال: يف 
  ا احلديث عندي يف ل فقد خاهنم«. ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول: هذة دوهنم، فإن فع»ال يؤمَّ عبٌد قوًما فيُخصَّ نفسه بدعو 

 زاد املعاد ( . .         )   لنفسه وللمأمومني ويشرتكون فيه، كدعاء القنوت وحنوه. وهللا أعلم  ء الذي يدعو به اإلمامدعاال
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 ََبُب َما َُيِْزُئ ِمَن اْلَماِء يف اْلُوُضوءِ 
 ( .   اْلُمد ِ ٌء َقْدُر ثـُلَُثِي  تـََوضََّأ فَُأِتَ ِبََِِنٍء ِفيِه َما   لنَِّبَّ َأنَّ ا  )  ارَةَ ُعمَ  عن أم 

 ========== 
 احلديث صحيح . 
 .   صححه أبو زرعة

ن العالء، وابن حبان يف صحيحه من طريق  زَية، وصححه، عن أيب كريب حممَّد ب: حديث أم عمارة حسن، وأخرجه ابن خ وقال النووي 
 املنهل.  كريب، قاله يف   أيب
وكسر السني على األشهر، وقيل: ُلَسينة ابلالم املضمومة والنون   تح النون، فيف امليم َنسيبة بف بضم العني املهملة بتخ ( ُعَمارََة  عن أم ) 

تال مسيلمة  مع زوجها زيد بن عاصم، وبيعة الرضوان، مث شهدت ق  صارية النجارية، شهدت أحداً )بنت كعب( بن عمرو بن عوف األن
، وخولة،  اً ن عاصم، َغزيَّة بن عمرو، فولدت له َتيمف عليها بعد زيد اب ا، وقطعت يدها، وَخلَ مامة، وُجرحت يومئذ اثّن عشر جرحابلي

أحاديث، وروى عنها احلارث بن عبد هللا  ة، وخيرب، والفتح، روت عن النيب وشهدت العقبة، وابيعت ليلتئذ، مث شهدت أحدا واحلديبي 
 وابن ماجه.   يوالرتمذي، والنسائ روى ْلا أبو داود،  يلى، وأم سعيد بنت سعد بن الربيع، كعب، وعكرمة، ولبن  
 أي : أراد الوضوء . (  تـََوضََّأ   َأنَّ النَِّبَّ  )  
 .   ثلثي املد ه ذلك املاء قدرواملعِن أن اإلانء الذي في،  أي هو قدر ثلثي املد (    ْدُر ثـُلَُثِي اْلُمد ِ فَُأِتَ ِبََِِنٍء ِفيِه َماٌء قَ ) 
 ما . ا مألمها ومد يده هبكّفْي اإلنسان املعتدل إذملء  املد ( )  

 1  فائدة :
 . التخفيف يف ماء الوضوء والغسل وعدم اإلسراف احلديث دليل على مشروعية 

 2  فائدة :
 :   توضأ به النيب ا كان يمقدار م
 توضأ ِبد :  ورد أنه  

 يه . فق عل( مت  َتِسُل اِبلصَّاِع َويـَتَـَوضَّأُ اِبْلُمدِّ غْ يَـ  يبُّ النَّ  َكانَ أنس قال )  كما يف حديث  
 مد:  وورد ثلثي 

 كما يف حديث الباب . 
 ْبُن ُخَزَْيَة. َوَصحََّحُه اِ  ، َفَجَعَل َيْدُلُك ِذرَاَعْيِه( َأْخَرَجُه َأمْحَدُ  ،ُمدٍّ أََتى بِثـُلَُثْي  )َأنَّ اَلنَّيبَّ  حديث َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن َزْيٍد و 

 وهذا أقل ما ورد أنه توضأ به. 
 .   أنه توضأ به املد هو أقل ما ورد  قال الصنعان: فثلثا 

 وورد أنه توضأ بثلث مد. 
 قال الصنعان: وأما حديث: أنه توضأ بثلث املد فال أصل له. 

 نصف مد. يف   وورد
لبيهقي من حديث أيب أمامة، ويف إسناده  رجه الطربان واالشوكان: أما حديث أنه توضأ بنصف مد فأخ لكنه حديث ال يصح. قال 

 هو مرتوك. ر، و الصلت بن دينا
 َيت تدل على أن املسألة تقريبية، وأنه ليس هناك شيء حمدد، لكن املهم هو عدم اإلسراف. الرواوهذه 

وجد شرط الغسل وهو   ليل والكثري إذاالوضوء والغسل غري مقدر، بل يكفي فيه القوأمجعوا على أن املاء الذي جيزئ يف  قال النووي: 
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 جرَين املاء على األعضاء. 
 عبه ابملاء. قه الرجل ل : من قلة فمحدمام أقال اإل

 وسوساً. ، أترضى أن تكون كذا؛ فرتكته يعّن مـ تلميذ أمحد ـ: كنت أتوضأ مباء كثري، فقال يل أمحد: َي أاب احلسن وقال امليموين
 اءِ ََبُب اإِلْسَراِف يف اْلمَ 

َنُه يـَُقوُل أنه  ُمَغفٍَّل  ْبنَ َعْبَد هللاِ عن  َع ابـْ َ  بـَْيَض ، َعْن َيَِنِي اْْلَنَِّة ِإَذا َدَخْلتـَُها ، فـََقاَل : َأْي ُبَِنَّ ْسأَُلَك اْلَقْصَر األَ ِإين ِ أَ ُهمَّ اللَّ  ) َسَِ ، َسِل اَّللَّ
 ( .  َوالديَعاءِ ُدوَن يف الطَُّهوِر ٌم يـَْعتَ  قـَوْ مَّةِ يـَُقوُل : ِإنَُّه َسَيُكوُن يف َهِذِه األُ     ْعُت َرُسوَل هللاِ اْْلَنََّة ، َوتـََعوَّْذ بِِه ِمَن النَّاِر ، فَِإين ِ َسَِ 

 ========== 
 احلديث صحيح . 

 ، وابن حجر يف ) التلخيص (  صححه ابن امللقن يف ) البدر املنري (  صحح إسناده النووي يف ) اجملموع ( ، و 
 ، وابن حبان ، واحلاكم . وأمحد   اجه ، اً : ابن موأخرجه أيض

   .  غلو فيهشيء وال د يف الجتاوز احلهو: ( الّسرف  ) 
 1  فائدة :

 احلديث دليل على ذم اإلسراف يف املاء . 
 سرفني(. لقوله تعاىل )وال تسرفوا إنه ال حيب امل-أ

 ود م(. رواه أبو داملا ذكر صفة الوضوء )فمن زاد فقد تعدى وأساء وظل وقال رسول هللا -ب
   لدعاء(. لطهور وا دون يف ا سيكون يف هذه األمة قوم يعتوحلديث الباب ) -ج

 .  وََكرَِه َأْهُل اْلِعْلِم اإِلْسرَاَف ِفيِه ، َوَأْن جُيَاِوُزوا ِفْعَل النَّيبِّ  قال البخاري : 
 .   شاطئ البحراء ولو كان على أمجع العلماء على النهي عن اإلسراف يف امل:  النووي  قال

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

اإلسراف ولو كان على هنر جار ، فكيف إذا كان على مكائن هم هللا : يكره تسرفوا إنه ال حيب املسرفني( وْلذا قال الفقهاء رمح
 . "ضوء وغري الوضوء من األمور املذمومة " انتهى من "شرح رَيض الصاحلني اصل : أن اإلسراف يف الو حلتستخرج املاء ؟فا

 ه . واتفقوا على أن اإلسراف يف استعمال املاء مكرو (   املوسوعة الفقهية) وجاء يف
 . يكون كاملوسوسىتح ث غرفات، وابملبالغة يف الغسل، والزَيدة على احلاجة ون ابلزَيدة على ثال يف املاء يك  سرفوال

 2  فائدة :
 احلديث دليل على النهي عن االعتداء يف الدعاء .

 ( .  َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة إِنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن رَبَُّكمْ اْدُعوا  )كما قال تعاىل  
 مثل أن يسأله أل ما ال يفعله هللا سي ال جيوز له سؤاله من اإلعانة على احملرمات، وَترة أبن َترة أبن يسأل ما تداء ابلدعاء عاالو 

اجة إىل الطعام والشراب، أو يسأله أن يطلعه على غيبه، أو  َتليده إىل يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من احل
يناقض حكمه  يسأله أن يهب له ولداً من غري زوجة وحنو ذلك مما سؤاله اعتداء، فكل سؤالاملعصومني، أو  يسأله أن جيعله من

 حيب سائله.  و يتضمن مناقضة شرعه وأمره، أو يتضمن خالف ما أخرب به، فهو اعتداء ال حيبه هللا والهللا، أ
 وفسر االعتداء برفع الصوت أيضاً يف الدعاء. 
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كل شيء دعاء كان   يفمجلة املراد، وهللا ال حيب املعتدين عتداء يف الدعاء مراداً هبا فهو من له، وإن كان االفاآلية أعم من ذلك ك
 أو غريه، كما قال )وال تعتدوا إن هللا ال حيب املعتدين(.

اء داء املنايف لدعّن مبا عنده املدل على ربه به، وهذا من أعظم االعتمتضرع بل دعاء مدل كاملستغومن العدوان أن يدعوه غري 
 خائف فهو معتد.  مسألة مسكني متضرع لالضارع الذليل الفقري املسكني من كل جهة يف جمموع حاالته، فمن مل يسأ

ُ تـََعاىَل َعِن ااِلْعتِ (   املوسوعة الفقهية جاء يف )  َعاِء ِبَقْولِِه هَنَى اَّللَّ  ( . بُّ اْلُمْعَتِديَن إِنَُّه الَ حيُِ  اْدُعوا رَبَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيةً ) َداِء يف الدُّ
 يـَْعَتُدوَن يف الدَُّعاِء .  َوَوَرَد يف احْلَِديِث : َسَيُكوُن قـَْومٌ   
ْعِتَداُء يف  قَال : َواالِ َضل حِبََسِب َما يـُْعَتَدى ِفيِه ، مُثَّ َتِكُب احْلَْظِر ، َوَقْد يـَتَـَفاقَال اْلُقْرُطيبُّ : اْلُمْعَتِدي ُهَو اْلُمَجاِوُز لِْلَحدِّ َوُمرْ  

 الدَُّعاِء َعَلى ُوُجوٍه : 
َها اجْلَْهُر اْلَكِثريُ  َها أَ  ِمنـْ َياُح ، َوِمنـْ َها َأْن يَْدُعَو اٍل َوحَنُْو َهَذا ِمَن الشََّطِط ْن يَْدُعَو َأْن َتُكوَن َلُه َمْنزَِلُة َنيبٍّ ، أَْو يَْدُعَو مبُحَ َوالصِّ . َوِمنـْ

 َو َذِلَك .  ِصَيًة ، َوحنَْ طَالًِبا َمعْ 
التـَّنَـفُِّس يف اْْلََواِء ،  ُزول اْلَمائَِدِة ، َوااِلْسِتْغَناِء َعنِ َمَدى الدَّْهِر ، َواْلُمْسَتِحياَلِت اْلَعاِديَِّة َكنُـ  َوقَال اْبُن َعاِبِديَن : َوحَيُْرُم ُسَؤال اْلَعاِفَيةِ 

 ( املوسوعة)  َعاُء اِبْلَمْغِفرَِة لِْلُكفَّاِر .ا حَيُْرُم الدُّ  مثَارًا ِمْن َغرْيِ َأْشَجاٍر ، َكمَ أَوْ 
  َعَلى اْلُوُضوءِ ةِ ََبٌب يف التَّْسِميَ 

 ( .  َلْيهِ وَء ِلَمْن ََلْ َيذُْكِر اْسَم هللِا تـََعاىَل عَ ُوضُ ُوُضوَء َلُه ، َواَل   الَ َصاَلَة ِلَمْن الَ )   َعْن َأيب ُهَريـَْرَة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  
=== ======= 

 اختلف العلماء يف هذا احلديث هل هو صحيح أم ضعيف؟
 من عدة طرق:  دواحلديث قد ور 

 الة والده.فقد جاء من حديث أيب هريرة عند أمحد وأيب داود ويف إسناده ضعف جلهالة يعقوب بن سلمة وجله
 حديث أيب سعيد عند أمحد يف مسنده ويف سنده مقال.وجاء من 
 يف سنده اضطراب وجهالة. يد عند أمحد والرتمذي و عيد بن ز حديث س وجاء من

 جداً.د ابن ماجه وسنده ضعيف  نعوجاء من حديث سهل بن سعد 
 :  فذهب مجاعة من العلماء إىل أنه ال يصح شيء منها 

 والعقيلي، والبزار، وابن املنذر. بو حامت، وأبو زرعة، منهم: اإلمام أمحد، وأ
 :  ا مبجموع طرقها وذهب مجاعة إىل تسينه

 لبان. ألمنهم: ابن سيد الناس، وابن حجر، والسيوطي، وابن القيم، والشوكان، وا 
 والراجح أنه ال يصح منها شيء. 
 وصفوا الوضوء أبنه كان يسمي. من الذين  يف صفة الوضوء، فلم ينقل واحد ألهنا ُمالفة ملا نقل عن الرسول  

 1  فائدة :
 على أقوال:  سمية على الوضوءاختلف العلماء يف حكم الت 

 : أهنا واجبة.  القول األول
 بعض أصحابه، ورجح هذا القول األلبان. د اختارهامحورواية عن أ ، وهذا قول الظاهرية 
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يذكر وء صحيح ملن مل قالوا: واملراد ابلنفي نفي الصحة، أي: ال وض(  تـََعاىَل َعَلْيهِ  ْسَم هللاِ َواَل ُوُضوَء ِلَمْن ملَْ يَْذُكِر احلديث الباب ) 
 اسم هللا عليه. 
 : أهنا سنة غري واجبة.القول الثاين

 ابن قدامة، وابن املنذر، وابن حزم وابن كثري، واختاره ابن حزم، والشيخ ابن ابز.  العلماء، ورجحه وهذا قول مجاهري
 ( حيث أن هللا مل أيمر ابلتسمية.اْغِسُلوا ...  تعاىل )ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالِة فَ له لقو  -أ

فقال َي رسول هللا، كيف الطهور؟ فدعا مباء فغسل كفيه   أن رجاًل أتى النيب )-وسيأيت  –وحلديث عبد هللا بن عمرو  -ب
 الوضوء ومل يذكر التسمية.   . ( رواه أبو داود، فذكر له النيب  .. ثالاثً، مث غسل وجهه ثالاثً 

ولو كانت واجبة   ،اهللا ... ( احلديث، وليس فيه التسمية، فدل على عدم وجوهب توضأ كما أمرك لألعرايب ) ... قوله  -ج
 لعلمها هذا األعرايب إْذ هو جاهل.

، مل يذكر أحد منهم أنه مسى يف أول وضوئه، ولو كانت التسمية واجبة الً وصفاً كام أن الصحابة الذين وصفوا وضوء النيب  -د
 .   كها مل يرت 

 اسم هللا عليه. يث )ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا( أي: ال وضوء كامل ملن مل يذكريكون حدقالوا و 
 : أهنا غري مشروعة.القول الثالث

 ورجحه الشيخ دبيان الدبيان ]أحكام الطهارة[. 
 يث صحيح.العبادات املنع حىت يقوم دليل صحيح على املشروعية، ومل يثبت يف الباب حد يف ألن األصل

 .  التسمية يف األحاديث الصحيحة اليت سيقت يف صفة وضوء النيب د ذكر ومل ير 
 عثمان، وعبد هللا بن زيد، وعلي، وعبد هللا بن عمرو، وغريهم. ثيكحد

 2  فائدة :
 ابلتسمية؟ لفظ إذا توضأ داخل احلمام، هل يت 

 نه. ذهب بعض العلماء إىل أنه يسمي بقلبه من غري أن يتلفظ هبا بلسا
رجل محد هللا بقلبه، فُيَخرَّج من هذه لارمحه هللا: إذا كان يف احلمام، فقد قال اإلمام أمحد: إذا عطس  بن عثيمنيقال الشيخ ا

 ه. الرواية أنه يسمي بقلب
 حينئٍذ.فقالوا: يتلفظ هبا بلسانه وال كراهة  وذهب آخرون إىل تغليب مشروعية التسمية

مام إذا دعت احلاجة إىل ذلك، ويسمي عند أول الوضوء، يقول أ داخل احلال أبس أن يتوض :  رمحه هللا  قال الشيخ ابن َبز
تزول عند احلاجة  ثر، فيأيت هبا وتزول الكراهة ألن الكراهةهللا( ألن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند األك )بسم

 مي ويكمل وضوؤه.إىل التسمية، واإلنسان مأمور ابلتسمية عند أول الوضوء، فيس
 3  فائدة :

 :  بعض املواضع اليت يشرع فيها التسمية 
 منها: عند الوضوء. 

 . )ال صالة ملن ال وضوء له(   ث البابيدحل
 ومنها: عند الركوب. 
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(. قال هللا تعاىل )َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَها بِ   ْسِم اَّللَِّ
  .. احلديث ويف آخره قال: رأيت النيب .هللا  الركاب قال: بسم ويف حديث علي ) ... وُأيَت بدابة لريكبها، فلما وضع رجله يف 

 . دو فعل كما فعلت( رواه أبو دا
 ومنها: عند الذبح والصيد. 

 لقوله تعاىل )َفُكُلوا ممَّا ذُِكَر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِه(. 
 َلِفْسٌق(.  نَّهُ ُكُلوا ممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِه َوإِ  )َوال َتَْ وقال تعاىل

  عليه فكل( متفق عليه.)إذا أرسلت كلبك املعّلم وذكرت اسم هللا بن حامت. قال: قال رسول هللا عدي وعن 
 ومنها: عند األكل. 

تطيش يف الصحفة فقال: َي غالم سم هللا، وكل  يدي  وكانت  حلديث عمرو بن سلمة. قال )كنت غالمًا يف حجر النيب 
 يه. لعبيمينك ... ( متفق 

 ملنزل. ا: عند دخول انهوم
 مبيت لكم وال دخوله، وعند طعامه، قال الشيطان: ال  دنقال )إذا دخل الرجل بيته فذكر هللا ع حلديث جابر. أن رسول هللا 

 عشاء( رواه مسلم.
 ومنها: عند اْلماع. 

الشيطان ما   نا الشيطان وجنبلو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم هللا، اللهم جنب)أنه قال   اس. عن النيبحلديث ابن عب
 رزقتنا ... ( متفق عليه. 

 ومنها: عند اْلروج من البيت. 
هلل، يقال اب )إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم هللا، توكلت على هللا، ال حول وال قوة إال قال: قال رسول هللا  أنس. حلديث

 . ( رواه أبو داود.له حينئذ: هديت وكفيت ..
 والصباح. ومنها: يف املساء 

يف األرض وال يف السماء، وهو  ء)من قال: بسم هللا، الذي ال يضر مع امسه شي قال: قال رسول هللا  عثمان.حلديث 
 . دو ايم، ثالث مرات، مل تصبه فجأة بالء حىت يصبح ... ( رواه أبو دالسميع العل

 ومنها: إذا عثر املرء أو عثرت دابته.
ال تقل تعس الشيطان، فإنك  :  فقلت: تعس الشيطان، فقال النيب  فُعِثر ابلنيب  حلديث رجل قال )كنت رديف النيب 

 ، وإذا قلت بسم هللا تصاغر حىت يصري مثل الذابب( رواه أبو داود.الشيطان تعاظم وقال: بقويت صرعته سعإذا قلت ت
 عند وضع امليت يف قَبه. :اهومن

 داود.  هللا، وعلى سنة رسول هللا( رواه أبو  القرب قال: بسم كان إذا وضع امليت يف  حلديث ابن عمر )أن النيب 
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 َبب صفة وضوء النِب  
لِيـَُعلِ َمَنا ،  َنُع َِبلطَُّهوِر َوَقْد َصلَّى َما يُرِيُد ، ِإالَّ صْ َوَقْد َصلَّى َفَدَعا ِبَطُهوٍر ، فـَُقْلَنا َما يَ  َأََتََن َعِليٌّ  ) ْبِد َخرْيٍ ، قَاَل  عَ َعنْ 

ثـََر َثاَلاًث ، َفَمْضَمَض َونـَثـََر ِمَن  ْضَمَض َواَيَدْيِه َثاَلاًث ، ُثَّ َتََ َل َغسَ  ِمَن اإِلََنِء َعَلى ََيِيِنِه ، فَـ ٍء ِفيِه َماٌء َوَطْسٍت فََأفْـرَغَ ُأِتَ ِبَِِنَ فَ  ْستَـنـْ
  يف َدهُ الشِ َماَل َثاَلاًث ، ُثَّ َجَعَل يَ ْمََن َثاَلاًث ، َوَغَسَل َيَدُه َل َيَدُه اْليُ اًث ، ُثَّ َغسَ  الَِّذي َيَُْخُذ ِفيِه ، ُثَّ َغَسَل َوْجَهُه َثالَ ف ِ اْلكَ 

َلَم ُوُضوَء   َسرَُّه َأْن يـَعْ ، َورِْجَلُه الشِ َماَل َثاَلاًث ، ُثَّ قَاَل : َمنْ  َواِحَدًة ، ُثَّ َغَسَل رِْجَلُه اْلُيْمََن َثاَلاثً ِه َمرًَّة اإِلََنِء َفَمَسَح ِبَرْأسِ 
 ( . فـَُهَو َهَذا  ُسوِل هللِا  رَ 

 ========== 
 صحيح .احلديث 

 والنسائي ، وابن ماجه ، وأمحد .  ذي ،لرتم: ا وأحرجه أيضاً 
 .  ابن قيس الوادعي (ْن َعْبِد َخرْيٍ  عَ ) 
 ابن أيب طالب . ( يٌّ  َعلِ َنَ َأَتَ  : قَاَل ) 
 اء يتطهر به . أي : مبابلفتح  ( َوَقْد َصلَّى َفَدَعا ِبَطُهوٍر ) 

 1  فائدة :
 أي : كفيه . (  َدْيِه َثاَلاثً َل يَ َغسَ َأفْـرََغ ِمَن اإِلََنِء َعَلى ََيِيِنِه ، فَـ فَ  ) قوله 

فـََغَسَلُهَما  ،ِه ِمْن إاَنئِِه فَأَفْـرََغ َعَلى يََديْ  ،َماَن َدَعا ِبَوُضوٍء عنهما: )أَنَُّه رََأى ُعثْ مُحْرَان َمْوىَل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن رضي هللُا  ويف حديث
 ( .  َمرَّاتٍ  َثالثَ 

 بداية الوضوء.يف  كفنياحلديث دليل على استحباب غسل الف
 اق العلماء.: وهو كذلك ابتفقال النووي

 : ألهنا آلة املاء.  قال الشيخ ابن عثيمني
 ملاذا ال يقال بوجوب ذلك؟ 

 فني.وبدأ بغسل الوجه، ومل يذكر غسل الك -ئدة كما يف آية املا  -ألن هللا ذكر الوضوء يف القرآن 
 ف نعلمه.من النوم، بغري خال قيام  ال: وليس غسلهما بواجب عند غري  قال ابن قدامة

 هذه مسألة أخرى(. بل إدخاْلما يف اإلانء ألن ود غسل الكفني هاهنا غسلهما بعد االستيقاظ من النوم وق)وليس املقص
 فائدة : 

ثـََر ُثَّ َتََْضَمضَ  ) قوله   .   واالستنشاق وعية املضمضةدليل على مشر (  َثاَلاثً  َواْستَـنـْ
 2  فائدة :

لعلماء، فلو َواْستَـْنَشَق( وهذا مذهب مجهور ا ،االستنشاق، لقوله )مُثَّ َمْضَمضَ تحباب تقدمي املضمضة على سلى ايل عاحلديث دل
 خالف فال أبس. 

 3  فائدة :
 يل: احلديث دليل على فروض الوضوء وهي كالتا
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 أواًل: غسل الوجه. 
 ن إىل املرفقني. اثنياً: غسل اليدي

 اثلثاً: مسح الرأس. 
 إىل الكعبني. رجلنيل الرابعاً: غس

اْلَمرَاِفِق  فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل ا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالةِ ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَ  األربعة تدل عليها اآلية، قال تعاىل )وهذه 
 (.  ْعَبنْيِ َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلكَ َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم  

 . تيبالرت  خامساً:
 :  العلماء فيه على قولنيوقد اختلف 
 : أنه واجب.  القول األول

 وهذا قول الشافعي، وأمحد. 
 ِإىَل  ُكمْ ُجلَ أَرْ ىَل اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم وَ ُكْم َوأَْيِدَيُكْم إِ اْغِسُلوا ُوُجوهَ ىَل الصَّالِة فَ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم إِ اىل )ََي أَيُـَّها الَّ ه تعلقول-أ
 . ْلَكْعَبنْيِ( ا

 وجه الداللة منها: 
 ية. واًل: أن هللا رتبها، فيجب أن ترتب كما يف اآلأ

نظريه إال  تقطع النظري من بني مغسولني، والعرب ال الرتتيب، فإنه أدخل ممسوحاً تدل على أنه أريد هبا  اثنياً: يف اآلية قرينة
 قدامة[.  ابن قالهلفائدة، والفائدة ها هنا الرتتيب. ]

ه مىت  كر فيها شيء من السنن، وألنقيل: فائدته استحباب الرتتيب، قلنا: اآلية ما سيقت إال لبيان الواجب، وْلذا مل يذ  فإن
و مفسر حكاه مرتباً، وه ل هللا ر يقتضي الوجوب، وألن كل من حكى وضوء رسو اقتضى اللفظ الرتتيب كان مأموراً به، واألم

 . ملا يف كتاب هللا 
َا اَل تَ )  رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع قَاَل فـََقاَل َرُسوُل هللِا عن -ب  َوَجلَّ فـَيَـْغِسَل  َعزَّ  اَّللَُّ َحىتَّ ُيْسِبَغ اْلُوُضوَء َكَما أََمرَهُ َأَحدُِكْم  ِتمُّ َصالَةُ ِإهنَّ

 ( رواه أبو داود .  َكْعَبنْيِ  الْ ِإىَل  ْأِسِه َورِْجَلْيهِ يََدْيِه ِإىَل اْلِمْرفـََقنْيِ َوََيَْسَح ِبرَ َوْجَهُه وَ 
)  ما قدمه هللا يف الذكر منه واجب ، وذلك معِن قوله قه أن ترتيب الوضوء وتقدمي وهبذا استدل اخلطايب حيث قال : فيه من الف

 كما أمره .. . حىت يسبغ الوضوء  
أنه توضأ غري مرتب مع  صفة وضوئه صحيحًا يف ينقل عنه نقاًل حيث كان يواظب على الرتتيب يف الوضوء، ومل  ه فعل -ج

 كثرة من رووا صفة وضوئه. 
 قط . توضأ منكوساً   يب  و أن الن: مل ير   قال البيهقي

 مرة واحدة البتة . ياً مل خيل بهمرتباً متوال : وكان وضوؤه   وقال ابن القيم
فاته، يف مرة ومرتني وثالث وغري ذلك،  الفهم يف صوكثرة اخت واطن اليت رأوه: وكلهم وَصفوه مرتباً مع كثرهتم وكثرة امل نوويوقال ال

لرتكه يف بعض بيان للوضوء املأمور به، ولو جاز ترك الرتتيب   صفة غري مرتبة، وفعله –اعه مع اختالف أنو  –ومل يثبت فيه 
 األحوال لبيان اجلواز . 

رجليه، فكان هذا بيااًن للوضوء   ه مث غسلل وجهه مث يديه مث مسح رأسبدأ يف وضوئه مبا بدأ هللا به، فغس أن الرسول  -د
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 ته )نبدأ مبا بدأ هللا به(. املأمور به يف القرآن، كما قال يف حج
 وءه. وعلى هذا القول فلو قدم عضواً على آخر مل يصح وض

 : أن الرتتيب غري واجب.القول الثاين
 وأصحاب الرأي.،  الك وهذا مذهب م

ها على بعض بواو اجلمع، وهي ال تقتضي الرتتيب، فكيف ما غسل  اء، وعطف بعضر بغسل األعضهللا تعاىل أمقالوا: ألن -أ
 تثاًل. كان مم

 قال  النيب  اسكيب يل وضوءاً، فذكر وضوء تنا أنه قال: أيتينا، فحدث )كان رسول هللا ع بنت ُمعوذ قالت وحلديث الرُّبـَيِّ -ب
 يديه ثالاثً ثالاثً، ومسح برأسه ... (. ة، ووضأ ثالاثً، ومضمض واستنشق مر  فيه: فغسل كفيه ثالاثً، ووضأ وجهه

 والصحيح األول.
 ري واجب(. ان )الرتتيب غلة القول الثاجلواب عن أدو 
بفعله أن الواو يف اآلية  نّي النيب ب ف بعضها على بعض ابلواو فهذا صحيح، لكن قوْلم: إن هللا أمر بغسل األعضاء وعط-أ

 ال ملطلق اجلمع.للرتتيب، 
ون على واجب، ع، فحديث معلول، وعلى فرض صحته فتقدمي املضمضة واالستنشاق تقدمي مسنديث الربيوأما ح -ب

 جوازه.واجلمهور على 
 أس، مث غسل الرجلني(.لر يبدأ ابلوجه، مث غسل اليدين، مث مسح ا رتتيب: هو أن أييت بفروض الوضوء مرتبة:)ال

 سادساً: املواالة. 
  زمن معتدل. ء بعضها إثر بعض حبيث يُغسل العضو قبل أن جيف الذي قبله يف: متابعة غسل األعضاّن التتابع، واملرادالة يعواملوا

 على أقوال :  م املواالة يف الوضوءلماء يف حكوقد اختلف الع
 ري ال يؤثر يف صحة الوضوء مطلقاً.: ال خالف بني الفقهاء أن التأخري اليس أوالً 

أنه توضأ وعليه جبة   فغسل األخرى، ألنه قد ثبت عن النيب  إىل مكان قريبمكان وانتقل  حدى رجليه يفكما لو غسل إ
 يديه من كميه من تت ذيلها وغسل يديه. خرج وأضيقة الُكم، فرتك وضوءه   شامية
 حرتاز منه. يشق االوألنه 

 روع وسنة يستحب فعلها. ابلوضوء على املواالة مش  أن اإلتيان -أيضاً   - اثنياً: ال خالف بينهم
 ال على أقوال: : اختلف العلماء هل املواالة واجبة أم ثاً اثل

 ه. وضوئتركها لزمه إعادة جبة، فمن : أهنا واالقول األول
 وهذا مذهب احلنابلة.

  ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ ُضوَءَك( َأْحِسْن وُ اُء. فـََقاَل: ِاْرِجْع فَ ِمْثُل اَلظُّْفِر ملَْ ُيِصْبُه اَْلمَ َدِمِه َويف قَ  ،َرُجاًل  َأى اَلنَّيبُّ  )رَ قَالَ  َعْن أََنٍس -أ
 َوالنََّساِئّيُ . 
 (؟َأْحِسْن ُوُضوَءكْرِجْع فَ ومعِن )اِ 

 ون أمرَه بغسل ما ترك. حيتمل: أي ائت به على أمت الوجوه وأكملها، فيك
 ظاهر معناه.  ولِه، قال اخلطايب: إن هذا هواستأنف وضوءك من أوحيتمل أن معناه: 
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ملعة قدر الدرهم مل  رأى رجاًل يصلي ويف ظهر قدمه )أن النيب  ن عن بعض أصحاب النيب خالد بن معداويؤيده حديث 
 . أن يعيد الوضوء والصالة(  اء، فأمره النيب امليصبها 

 ارجع فأحسن : ل له النيب ه مثل الظفر مل يصبها املاء، فقاأ وعلى ظهر قدمأبصر رجاًل توض وحلديث عمر )أن النيب -ب
 ع فتوضأ مث صلى( رواه مسلم. وضوءك، فرج

أحسن وضوءك[ ومل يقل: اغسل ذلك ] لقوله وء  الوضعلى وجوب املواالة يف : يف هذا احلديث دليل قال القاضي عياض 
 ع الذي تركته. املوض

الدرهم مل  قدمه ملعة قدر لي، ويف ظهر رأى رجاًل يص )أن رسول هللا  عض أصحاب النيب وعن خالد بن معدان، عن ب-ج
 . أن يعيد الوضوء(  بها املاء، فأمره رسول هللا يص

 غسل اللمعة . أه : ولو مل جتب املواالة ألجز   قال ابن قدامة
يعّن  -ل هبا؛ لإلخالوضوء كامالً جوب املواالة؛ ألّن األمر ابإلعادة لل:... واحلديث يدل على مذهب من قال بو  قال الشوكاينو 
 عة  . برتك اللم -واالةامل

 مل يتوضأ إال مرتباً متوالياً.  فإنه  فعله  -د
 كون بعضها متصالً ببعض.ن يجزائها، بل جيب أ يُبِن بعضها على بعض مع تفرق ألوضوء عبادة واحدة، فالألن او  -هـ

 أهنا سنة غري واجبة. القول الثاين:
 فعية. وهذا مذهب احلنفية، والشا

طهري هذه األعضاء من غري اشرتاط وَهُكْم ... ( فاهلل أمر بت آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوجُ أَيُـَّها الَِّذينَ لقوله تعاىل )ََي -أ
 بينها، فكيفما حصل الغسل أجزأ.ْسل الغَ املواالة يف 

 ض األحاديث لكنها ضعيفة : ود بعور  -ب
يغسل ذلك  بعض جسده ؟ فقال النيب  ئيغتسل من اجلنابة فيخطلرجل عن ا نيب أن رجاًل سأل العن ابن مسعود ) 

 ، وهو ضعيف ضعفه النووي وغريه . هقيي ( رواه الطربان والبياملكان مث يصل
ره يف لفظ : فعصر شعبلها عليها ؟ ، و  يصبها املاء ، فقال ِبمتِه فاغتسل من جنابة فرأى ملعــة مل  أن النيب وعن ابن عباس ) 

 د وابن ماجه ، وهو ضعيف ال يصح . ( رواه أمحعليها 
  لىجهه وذراعيه ثالاًث ثالاثً، مث دخل املسجد فمسح عوو  وضأ يف السوق؛ فغسل يديهت -رضي هللا عنهما -عمر أّن ابن-ج

 وابن حجر . جه البيهقي وصححه النووي وَصلى ( أخر  خفيه بعدما َجّف وضوؤه
 ( اجملموع)    ه . جلنازة، ومل ينكر عليوهذا دليل حسن؛ فإّن ابن عمر فعله حبضرة حاضري ا  ..نووي : قال ال

 ّقَب هذا االستدالل من وجهني:عُ وتُـ 

 ة .اء عن قدر الكفاين أّخر ذلك لعجز املأن يكو  : حيتملأحدمها

مل يبلغه ما  -ي هللا عنهمارض - بن عمر، ولعل عبد هللا ن النيب : أّن فعل الصحايب ال حيتج به إذا خالف ما ثبت عاثنيهما
 يف ذلك.   جاء عن النيب

 قط مع العذر.: أهنا واجبة وتسالقول الثالث
 تيمية.وهذا مذهب املالكية، واختاره ابن 
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 : لفتاوى  ن تيمية يف جمموع اقال شيخ اإلسالم اب
لوجوب ال تتناول إال املفرط، ال تتناول العاجز عن لشريعة، وذلك أن أدلة الت: هذا القول الثالث هو األظهر واألشبه أبصول اق
 لكت ألنه كان قادرًا على غسلاملأمور ابإلعادة مفرط، ي رواه أبو داود وغريه ذي هو عمدة املسألة الذواالة، واحلديث الامل

 سل غريها. اللمعة، كما هو قادر على غ
 القول الصحيح. وهذا القول الثالث هو

 4  ئدة :اف
 يكون مرة واحدة .  أسلر ا دليل على أن مسح(  ْأِسِه َمرًَّة َواِحَدةً َح ِبرَ َفَمسَ  قوله ) 

 .  وهذا مذهب اجلمهور
 ( .   َواِحَدةً َفَمَسَح ِبَرْأِسِه َمرَّةً حلديث الباب ) -أ

 ة(.... مث أدخل يده فمسح رأسه فأقبل هبما وأدبر مرة واحدبن زيد وفيه )  عبد هللا وحلديث -ب
كر هبا التثليث يف مسح الرأس كما ذكر يف  وغريه من األحاديث الصحيحة، فإنه مل يُذ  يف الصحيحني وكذلك حديث عثمان-ج

 غريه من األعضاء. 
فغسل وجهه ثالاثً، وغسل يديه ثالاثً،  لوضوء، فتوضأ النيب ا عن ن أعرابيًا سأل النيب وحلديث عبد هللا بن عمرو )أ-د

وقد جاء عند سعيد بن  : هذا الوضوء فمن زاد فقد تعدى وظلم(. رواه أبو داود،ل رجليه ثالاثً، مث قالومسح برأسه، وغس
 ح رأسه مرة واحدة.ث التصريح أبنه مسنصور يف هذا احلديم

 عن بقية األعضاء ابلعدد. رأس خارج يفية، فدل أن العرايب هبذه الكضأ أمام األفالرسول تو 
 غسل املراد منه املبالغة يف اإلسباغ. تخفيف، فال يقاس على الوألن الرأس مبّن على ال -هـ

دة، فالوقوف لزَين اة االعتبار حىت يلزم التمسك هبا، ملا فيها مصاف أن أحاديث الثالث مل تبلغ إىل درجإلن: اقال الشوكاين
يما بعد  غريمها هو املتعني ال سالصحيحني وغريمها من حديث عثمان وعبد هللا بن زيد، و  من األحاديث الثابتة يف على ما صح

 دة.تقييده يف تلك الرواَيت السابقة ابملرة الواح
ستيعاب ابملسح، ال إهنا ليث املسح إن صحت على إرادة االن األحاديث يف تث: وحيمل ما ورد مقال احلافظ ابن حجر و 
 ، مجعاً بني األدلة. مستقلة جلميع الرأس سحاتم

 وهذا القول هو الصحيح. 
 ه . التثليث يف مسح : إىل أنه يشرع العلماءوذهب بعض 

 وهذا مذهب الشافعي. 
 مسلم توضأ ثالاثً ثالاثً(. رواه : )أن النيب أ حلديث عثمان

 مسح برأسه ثالاثً(.  ب وحلديث عثمان عند أيب داود )أن النيب 
 هذه األدلة : ن اب عاْلو و 

تكرر فيحمل على الغالب، أو أن التثليث  خرى بينت أن املسح مل يفهي جمملة، والرواَيت األ) َيسح ثالاًث ( أما رواية مسلم 
 غسول. خيتص ابمل

 مسح برأسه ثالاثً( فهو ضعيف.  وأما حديث أيب داود عن عثمان )أن النيب 
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 رأس مرة. تدل على أنه مسح ال وأحاديث عثمان الصحاح كلها:  قال أبو داود
 ضاء أفرد مسح الرأس، ومل يصح عنه خالفه البتة. ل كان إذا كرر غسل األع : الصحيح أنه مل يكرر مسح رأسه، ب  قال ابن القيم

 5  :فائدة 
 .  ثالث مرات أن يكون -ما عدا الرأس  -ضاء الوضوء احلديث دليل على أن السنة يف غسل أع 

  َثالاًث(. َسَل ِكْلَتا رِْجَلْيهِ َويََدْيِه إىَل اْلِمْرفـََقنْيِ َثالاًث، ... مُثَّ غَ  ،ْجَهُه َثالاثً ...  لقوله )مُثَّ َغَسَل وَ 
ثَـ َثالَ  فـََغَسَل يََدْيهِ  ويف حديث عثمان ) ...  ، مُثَّ َغَسَل  ي أَيُْخُذ ِفيهِ فِّ الَّذِ ِمَن اْلكَ َر َثاَلاًث ، َفَمْضَمَض َونـَثـََر اًث ، مُثَّ ََتَْضَمَض َواْستَـنـْ

 ( .  َوْجَهُه َثاَلاثً 
 فمرة واحدة. وأما الواجب يف عدد غسل أعضاء الوضوء

 رة مرة، وعلى أن الثالث سنة. اء موقد أمجع املسلمون على أن الواجب يف غسل األعض...   ي:قال النوو 
 . َمرًَّة(َمرًَّة   َأ النَّيبُّ خاري: َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل )تـََوضَّ يف الب وقد ثبت

 (.  َمرََّتنْيِ َمرََّتنْيِ تـََوضََّأ  وَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيٍد )َأنَّ النَّيبَّ  
 6  فائدة :

 الوضوء. ني يفابليماحلديث دليل على استحباب البداءة 
 .فإنه فاته الفضل ومت وضوؤه اليمني يف الوضوء سنة، من خالفهاعلى أن تقدمي  : أمجع العلماء قال النووي

ال إعادة على من بدأ  ليمني وأمجعوا على أنه: ال خالف بني أهل العلم فيما علمناه يف استحباب البداءة اب وقال يف املغِن
 بيساره قبل َيينه. 

َفَمَسَح ِبَرْأِسِه َمرًَّة َواِحَدًة ،  اإِلاَنِء َل يََدُه يف  ، مُثَّ َجعَ َماَل َثاَلاثً َثاَلاًث ، َوَغَسَل يََدُه الشِّ مُثَّ َغَسَل يََدُه اْلُيْمَِن ب ) ... البا حلديث-أ
 ( .  اْلُيْمَِن َثاَلاًث   مُثَّ َغَسَل رِْجَلهُ 

  ِه( َويف َشْأنِِه ُكلِّ  ، ورِِه َوطُهُ  ،َوتـََرجُِّلِه  ، ُن يف تـَنَـعُِّلهِ يـُْعِجُبُه التـََّيمُّ   َرُسوُل اَّللَِّ َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلْت: )َكانَ  وحلديث-ب
 متفق عليه .

 و داود. ْأمُتْ فابدأوا مبََياِمِنُكْم( رواه أبا تـََوضَّ ذَ )إِ  َرُسوُل َاَّللَِّ   قَاَل: قَالَ  -رضي هللا عنه   -وحلديث َأيب ُهَريـْرََة  -ج
 .  رة من قوله أيب هري ، وحديث-  فحديث عائشة: من فعله 

ى ِمْثَل َسَل يََدُه اْلُيْسرَ مُثَّ َغَسَل يََدُه اْلُيْمَِن ِإىَل اْلِمْرَفِق َثاَلَث َمرَّاٍت مُثَّ غَ ...  وفيه )  -السابق  -مان وحلديث محران موىل عث-د
 متفق عليه .  ... ( رِْجَلُه اْلُيْمَِن ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ َك مُثَّ َمَسَح رَْأَسُه مُثَّ َغَسَل َذلِ 

 7  فائدة :
 : اليدان والرجالن. عضاء األربعة فقط، ومهاالتيامن ابلوضوء خاص ابألأن احلديث دليل على 

ما عضوان من  فيه ... واألذانن َيسحان مرة واحدة، ألهننه ال تيامن لنصوص تدل على ألوجه فا: أما اقال الشيخ حممد رمحه هللا
 عضو واحد.

 8  فائدة :
 شاء هللا.  أيت ذكرها إنالوضوء تنقسم إىل أمور، سي يف الوضوء، وحاالت االستعانة ابلغري يف  ستعانةجواز اال

 املثل إذا وجدها، وهذا ال خالف فيه. أبجرة  يوضئه إما متربعاً وإما : إذا مل يقدر على الوضوء لزمه تصيل من  قال النووي
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 9  فائدة :
 وء وشروطه والعمل بذلك.احلث دليل على االعتناء بتعلم آداب الوض

 10  فائدة :
 .علم وتبليغهفضل نشر ال 

 11  فائدة :
 عليم عن طريق الفعل أوىل من طريق التعليم ابلقول، وهذا أبلغ ألمرين:لتا 

 ال ينسى. أنه  أوال:
 هم املعِن.أقرب لفاثنياً: 

 12  فائدة :
 لي . فضل ع

ِه ٍب ، َعْن أَبِيِه ، َعْن جَ ْبِن ُشَعيْ  َعْن َعْمِرو َعا ِبَاٍء يف ِإََنٍء َكْيَف الطيُهوُر َفدَ : ََي َرُسوَل هللِا   َقالَ ، فَـ  َأنَّ رَُجاًل أََتى النَِّبَّ  )دِ 
،   ْيهِ َعْيِه السَّبَّاَحَتنْيِ يف ُأُذنَـ  َمَسَح ِبَرْأِسِه فََأْدَخَل ِإْصبَـ ُه َثاَلاًث ، ُثَّ َغَسَل ِذرَاَعْيِه َثاَلاًث ، ُثَّ ، ُثَّ َغَسَل َوْجهَ  فـََغَسَل َكفَّْيِه َثاَلاثً 

َمْن زَاَد  اًث َثاَلاًث ، ُثَّ قَاَل : َهَكَذا اْلُوُضوُء فَ َغَسَل رِْجَلْيِه َثالَ ، َوَِبلسَّبَّاَحَتنْيِ ََبِطَن ُأُذنـَْيِه ، ُثَّ  ى ظَاِهِر ُأُذنـَْيهِ  ِبِِِْبَاَمْيِه َعلَ َمَسحَ وَ 
 ( . -اَء َأسَ َأْو ظََلَم وَ  -ْد َأَساَء َوظََلَم َعَلى َهَذا َأْو نـََقَص فـَقَ 

َوَغَسَل َوْجَهُه َثاَلاًث ، ُثَّ  اَلاًث ، ثَ  فـََغَسَل َكفَّْيِه ِبَوُضوٍء فـَتَـَوضَّأَ  ُأِتَ َرُسوُل هللِا ) ، قَاَل  ْعِدي اْلِكْنِديَّ اْلِمْقَدام ْبَن مَ  وعن
 ( .  ِنِهَما ظَاِهِرمِهَا َوََبطِ َرْأِسِه َوُأُذنـَْيهِ َح بِ  َمسَ َمَض َواْستَـْنَشَق َثاَلاًث ، ُثَّ ََتَضْ ُثَّ ،  ِذرَاَعْيِه َثاَلاًث َثاَلاثً  َغَسلَ 

َنا  َكاَن َرُسوُل هللِا   ) ِن َعْفَراَء ، قَاَلتْ َعِن الريبـَيِ ِع بِْنِت ُمَعوِ ِذ ابْ و  ثـَتـْ َفذََكَرْت ُوُضوَء   َوُضوًءا ، أَنَُّه قَاَل : اْسُكِب يل َيَْتِيَنا َفَحدَّ
َثاَلاًث َثاَلاًث ، ، َوَوضََّأ َيَدْيِه  َوْجَهُه َثاَلاًث ، َوَمْضَمَض َواْستَـْنَشَق َمرَّةً َثاَلاًث ، َوَوضََّأ : فـََغَسَل َكفَّْيِه يِه ْت فِ قَالَ  َرُسوِل هللِا 

 ( .   َثاَلاثً َأ رِْجَلْيِه َثاَلاثً ُطوهِنَِما ، َوَوضَّ ا َوبُ مِهَ ُهورِ ِمِه َوَبُُِذنـَْيِه ِكْلتَـْيِهَما ظُ ِبَُؤخَِّر رَْأِسِه ، ُثَّ ِبَُقدَّ  َوَمَسَح ِبَرْأِسِه َمرََّتنْيِ 
 ( .  ْيِه يف ُحْجَرْي ُأُذنـَْيه َل ِإْصبَـعَ ، فََأْدخَ  تـََوضَّأَ  َأنَّ النَِّبَّ  وعنها ) 

 ========== 
 و نقص ( فهي شاذة . : حديث حسن إال قوله ) أ بو بن شعيحديث عمر 
 ) شرح مسلم ( .    ِهْم الصَِّحيَحة . َغرْيه أبََِسانِيدِ َجُه أَبُو َداُوَد وَ َصِحيح َأْخرَ َهَذا َحِديث :  قال النووي

 اجه ، والنسائي ، وأمحد . مذي ، وابن مضاً : الرت وأخرجه أي
األحاديث  ما ثبت يف  ، ملخالفته اق أخري املضمضة واالستنشحديث حسن لكنه شاذ بت : ِديَّ ِدي اْلِكنْ اْلِمْقَدام ْبَن َمعْ  حديث

 .  جه والذراعنييث أخر املضمضة واالستنشاق إىل ما بعد غسل الو يب غسل أعضاء الوضوء، حصحيحة املشهورة، يف ترتال
 أيضاً : أمحد ، والطربان .أخرجه  واحلديث
 ، اضطرب فيه ابن عقيل ومل يضبطه .   ث ضعيف: حدي ِذ اْبِن َعْفَراءَ بِْنِت ُمَعو ِ  الريبـَيِ عِ  حديث
 صراً . اً : الرتمذي ، وابن ماجه ُمته أيضوأخرج

 . ( شعيب  عن عمرو بن شعيب، عن أبيه)
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قول صحيًحا، وهذا ضمري لشعيب، فيكون احلديث متصل اإلسناد ا، فالرو رضي هللا عنهم( عبد هللا بن عم عن جده )
 .  وهو الصحيحاألكثرين 

 .  أو مسحه غسلها. ، أو غسل عضوا غري األعضاء املشروع( الذي رأيته مّن أبن زاد على عدد الغسالت هذا فمن زاد على  )
 هذه اللفظة شاذة كما سيأيت . (  َأْو نـََقصَ ) 
 . آداب الشرع  ( أي يف مراعاة  أساء د فق )
 . جاوز احلد : ( أي  وتعدى )
 . ا نقصها من الثوابسه مب( نف وظلم )

 1  فائدة :
 .شاء هللا   ، وسيأيت حكم مسحهما إن  كان َيسح أذنيه مع رأسه  ألحاديث أن النيب ذه ايف ه

 2فائدة :  
 املسح على األذنني .كيفية يف هذه األحاديث  
 هباميه ظاهرمها. صماخيت أذنيه ملسح ابطنهما، وَيسح ِبيه السباحتني[ يف حتيه ]أصبعأن يدخل سبا  وصفة مسحهما: 

 االقتداءعل له أجر العمل ابلسنة أفضل، ليج تيعاب احملل ابملسح، لكنم جلاز، ألن املقصود اسولو مسحهما بغري اإلهبا
 .   ابلنيب 

 اب .أحاديث البوالدليل على هذه 
 ( .  َتنْيِ اَبِطَن أُُذنـَْيهِ ِه َعَلى ظَاِهِر أُُذنـَْيِه ، َواِبلسَّبَّاحَ يف أُُذنـَْيِه ، َوَمَسَح ِبِِهْبَاَميْ ْأِسِه فََأْدَخَل ِإْصبَـَعْيِه السَّبَّاَحَتنْيِ رَ بِ مُثَّ َمَسَح ) 
 .  رمِِهَا َواَبِطِنِهَما(ِه َوأُُذنـَْيِه ظَاهِ مُثَّ َمَسَح ِبَرْأسِ ) 

ْيَمرِيُّ قَالَُه الصَّ ْجَه. َكَذا َس َواَبِطنُـُهَما َما يَِلي اْلوَ َفظَاِهُرمُهَا َما يَِلي الرَّأْ  ، َما السُّنَُّة أَْن ََيَْسَح ظَاِهَرمُهَا َواَبِطنَـهُ وَ  : رمحه هللا قال النووي 
اَخْي أُُذنـَْيِه َويُِديُرمُهَا َعَلى   َومَجَاَعاٌت: يُْدِخُل ُمَسبَِّحتَـْيِه يف ِصمَ ايلُّ َرَمنْيِ َواْلَغزَ  احلَْ مَّا َكْيِفيَُّة اْلَمْسِح فـََقاَل إَمامُ َوآَخُروَن َوُهَو َواِضٌح. َوأَ 

هْبَاَمنْيِ َعَلى  ظُُهوِر اأْلُُذَننْي. )اجملموع(.  اْلَمَعاِطِف َوَيُِرُّ اإْلِ
ُب  ِصَماَخْيِهَما، َوََيَْسَح ِبِِهْبَاَمْيِه ظَاهِ  يف  ْدِخل َسبَّابـَتَـْيهِ ( َواْلَمْسُنوُن يف َمْسِحِهَما َأْن يُ لفقهيةاملوسوعة اوجاء يف ) َرمُهَا ... َواَل جيَِ

 ْوىَل.  ِمْنُه اِبلشَّْعِر، فَاأْلُذُن أَ َما اْسَترَتَ ُب َمْسُح نَّ الرَّْأَس الَِّذي ُهَو اأْلْصل اَل جيَِ َترَتَ ِمَن اأْلُذَننْيِ اِبْلَغَضارِيِف؛ ألِ َمْسُح َما اسْ 
 ما. وكان َيسح أذنيه مع رأسه، وكان َيسح ظاهرمها وابطنه :يمقال ابن القو 

م يف ّن إصبعيه ما بني الوسطى واإلهبايته: أن يدخل اإلنسان سبابتيه يعح األذنني: كيفرمحه هللا: مس وقال الشيخ ابن عثيمني
 وهو الصفحة اليت تلي الرأس. ،  نيم َيسح به ظاهر األذندخلها يف الصماخ، واإلهباأن يرصها حىت تتأمل، ي صماخ األذنني، دون

 3  فائدة :
 رى.، وال يقدم اليمِن على اليسَتسحان مجيعاً أن األذنني  

 4  فائدة :
 السب.  ، أو ألنه يشار هبا عنديت بذلك ألنه يسبح هباصبع اليت بني اإلهبام والوسطى، مسالسباحتني: تثنية سباحة، وهي اإل

 ة اخلامسة من أصابع اليد.يظغلال هبام، وهي اإلصبعإهباميه: تثنية اإل
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 5  فائدة :
 ( . -َلَم َوَأَساَء ْو ظَ أَ  -اَد َعَلى َهَذا فـََقْد َأَساَء َوظََلَم  قَاَل : َهَكَذا اْلُوُضوُء َفَمْن زَ ُثَّ ...  قوله ) 

  .تعدٍّ وظلم، والزَيدة على الثالث   ، وهو غسل كل عضو ثالاثً السنة يف الوضوء التثليث فيه 
ْوِعِب  ِو، َوأَمَّا ِإَذا ملَْ َتْستَـ رَاُد اِبلثَّاَلِث اْلُمْستَـْوِعَبِة لِْلُعضْ مُ الّزََِيَدِة َعَلى الثَّاَلِث ، َوالْ  َأمْجََع اْلُعَلَماُء َعَلى َكرَاَهةِ   : رمحه هللا  النووي قال 

الصََّواُب َتنْيِ َوأََتى بِثَالَِثٍة، َهَذا ُهَو اًث أَِم اثـْنَـَتنْيِ ، َجَعَل َذِلَك اثـْنَـ َل َثاَل  َغسَ َوَلْو َشكَّ َهلْ  َي َغْسَلٌة َواِحَدٌة ، ِبَغْرفـََتنْيِ ، َفهِ اْلُعْضَو ِإالَّ 
َها َُمَاَفًة ِمَن اْرِتَكاِب  َعَليْـ زِيُد َثاَلاًث َواَل يَ َأْصَحابَِنا: جَيَْعُل َذِلَك  َوْيِّنُّ ِمنْ حُمَمٍَّد اجلُْ  َأْصَحابَِنا، َوقَاَل الشَّْيُخ أَبُو الَِّذي قَاَلُه اجْلََماِهرُي ِمنْ 

َا َتُكوُن الرَّ  اِبَعِة ، َواأْلَوَُّل ُهَو اجْلَارِي ِبْدَعٍة اِبلرَّ   ( شرح مسلم).   ا رَاِبَعةً تـََعمََّد َكْوهنََ اِبَعُة ِبْدَعًة َوَمْكُروَهًة ِإَذا َعَلى اْلَقَواِعِد ، َوِإَّنَّ
اَد يف اْلُوُضوِء َعَلى الثَّاَلِث َأْن َل اْبُن اْلُمَباَرِك: اَل آَمُن إَذا زَ رَاَهِة الّزََِيَدِة َعَلى الثَّاَلِث ، قَايف كَ  اَلفَ خِ   : ال رمحه هللا وقال الشوكاين

تَـلً لثَّاَلِث إالَّ َرجُ اَل يَزِيُد َعَلى امَثَ ، َوقَاَل َأمْحَُد َوِإْسَحاُق: أيَْ   ى .ٌل ُمبـْ
 6  فائدة :

،  ما ابلثالث ، ألن الوضوء وقع صحيحا َتل هبا الطهارة؛ إال أهنا ال تـَْبطُ وإن كانت ممنوعة ابالتفاق -ثالث على ال –هذه الزَيدة 
 .  هوالزَيدة : وقعت مردودة ، ال تبطل

اْلُعَلَماِء َكافًَّة ، َوَحَكى  ْذَهبُـَنا َوَمْذَهبُ ، َهَذا مَ  ُوُضوُءهُ يـَْبُطُل  ْد اْرَتَكَب اْلَمْكُروَه َواَل إَذا زَاَد َعَلى الثَّاَلِث فـَقَ :  رمحه هللا قال النووي
 ر .  ) اجملموع ( . ظَاهِ الصَّاَلِة ، َوَهَذا َخطَأٌ قـَْوٍم أَنَُّه يـَْبُطُل َكَما َلْو زَاَد يف  َعْن الدَّارِِميُّ يف ااِلْسِتْذَكارِ 

ُهْم َعْن قـَْوٍم : أَ الدَّارِ َوَحَكى ...   تـَْنزِيهٍ  : أَنَُّه َمْكُروٌه َكرَاَهةَ اِفِعيَِّة َد الشَّ َصحُّ ِعنْ اأْلَ   : رمحه هللا ظ ابن حجر احلافوقال  نَّ ِميُّ ِمنـْ
 . ) الفتح ( . فَاِسٌد  ُضوَء ، َكالّزََِيَدِة يف الصَّاَلِة ؛ َوُهَو ِقَياسٌ وُ الّزََِيَدَة َعَلى الثَّاَلِث تـُْبِطُل الْ 

 )حاشية الروض( . اً وضوؤه إمجاع، وال يبطل إذا زاد على الثالث فقد ارتكب املكروه ،واحد قال غري :رمحه هللا  ابن قاسم وقال الشيخ

 7  فائدة :
العلماء من  توضأ مرتني، مرتني، ومرة مرة، وأمجع ذلك ينايف ما ثبت أنه استشكل زَيدة لفظ "ونقص" ألن (  أو نقصقوله ) 

 . ة إذا عمت.القتصار على واحداحلديث، والفقه، على جواز اأهل 
لتثليث، وأساء إليها برتكه السنة  م نفسه مبا فوهتا من الثواب الذي حيصل ابأجيب أبن الظلم واإلساءة يف النقصان حيث إنه ظل

 .  ة مسيء. أفاده الشوكان يف النيلألن َترك السن
على الثالث، أو غسل   يف الغسلكان زاد   فعله  أي من زاد علي ... (  هذا أو نقصن زاد علي مف)  وقال يف املنهل: قوله

غسل على مرة أو مرتني، أو ترك عضوا من ا، أو نقص عن ذلك الفعل، كأن اقتصر يف العضوا غري األعضاء املشروع غسله
 اوأبنه أتْـَعب نفسه فيم ،  الفة النيب وضوء، أو بعضه فقد أساء إىل نفسه، وظلمها مبخأعضاء ال

  قص فقد أساء برتك األكمل، وظلم نفسه بنقص ثواب له، وأتلف املاء بال فائدة، وأما يف النة من غري حصول زاد على الثالث
ارا لشدة النكري عليه، وزجرا إظه ذمه  ا ترك عضوا من األعضاء، أو بعضه، وإَّناثواهبا إذا نقص العدد، أو بعدم االعتداد به إذ

 . له
 ( شاذة .  لزَيدة ) أو نقصوقيل : إن هذه ا

  .ضوء مرة مرة، ومرتني مرتنيواحملققون على أنه وهم، جلواز الو : سائي يف حاشيته على سنن الن قال السندي
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 8  فائدة :
 من غري كراهة .  معاونة املتوضئ... ( دليل على جواز  اسكيب قوله ) 

 ويدل لذلك :
عّن فقضى  قال: َي مغرية خذ اإلَداوة فأخذهتا، فانطلق حىت توارى فر فيف س  مع النيب تُ املغرية بن شعبة. قال )كن عن -أ

 فتوضأ( متفق عليه. حاجته، مث جاء ... فصببُت عليه 
ضى حاجته، قال أسامة: فجعلت أصب عليه ملا أفاض من عرفة عدل إىل الشعب فق هللا  وعن أسامة بن زيد )أن رسول-ب

 ويتوضأ( متفق عليه.
ًضا يف َحِديث ُأَساَمة ْبن  َعانَة يف اْلُوُضوء. َوَقْد ثـََبَت أَيْ َهَذا احْلَِديث: َدلِيل َعَلى َجَواز ااِلْستِ  ملغرية: يفعن حديث ا نوويال لقا

 يف ُوُضوئِِه ِحني اِْنَصَرَف ِمْن َعَرَفة   َعْنُه أَنَُّه َصبَّ َعَلى َرُسول اَّللَّ زَْيد َرِضَي اَّللَّ 
بوضوء فقال:    ت )أتيت النيب يث الربّيع بنت ُمعّوذ أهنا قالى احلاكم يف املستدرك من حدلفتح: رو افظ يف احلقال ا -ج

 بت عليه(. اسكيب، فسك
 لكونه بصيغة الطلبكونه يف احلضر، و ة من احلديثني املذكورين ل: وهذا أصرح يف عدم الكراهقال احلافظ

 يف.أبحد، لكنه قول ضع  وقد ذهب بعض العلماء إىل كراهة االستعانة
 9فائدة :  

 منها شيء. وقد وردت أحاديث تنهى عن االستعانة ال يثبت 
 . ااِلْسِتَعانَة. )شرح مسلم( بِثَابَِتٍة النـَّْهي َعْن َأَحاِديث لَْيَسْت : َوَقْد َجاَء يف قال النووي

 ماجه وهو ضعيف. نال يكل طهوره إىل أحد( رواه اب منها: حديث ابن عباس قال )كان رسول هللا  
ان يناول املسكني  يكلهما إىل أحد من أهله، ك ن رسول هللا نها: حديث العباس بن عبد الرمحن املدن قال )خصلتان مل يك مو 

 حديث ضعيف. شيبة وهوخيمره( رواه ابن أيب ضع الطهور من الليل و بيده، وي
قال النووي يف شرح املهذب: هذا  ( أبحد يف وضوئي أستعني أان ال)  لعمر، وقد ابدر ليصب املاء على يديه  ومنها : قوله 

 . حديث ابطل ال أصل له 
 لتقوى؟وعاً، ألنه من ابب التعاون على الرب وافإن قال قائل: ملاذا ال يكون هذا مشر  -
ح  ]الشر  من يُعينه. بأنه كلما أراد أن يتوضأ طل واب: ألن هذه عبادة ينبغي لإلنسان أن يباشرها بنفسه، ومل يرْد عن النيب جلا
   متع[امل

 10فائدة :  
 ة فهنا جتب االستعانة. إذا مل َيكنه التطهر إال ابالستعان  

  وإما أبجرة املثل إذا وجدها، وهذا ال خالف فيه. عاً مترب لزمه تصيل من يوضئه إما    يقدر على الوضوءقال النووي: إذا مل
 ْقَسام: ِفيِه َثاَلثَة أَ  قال النووي: قَاَل َأْصَحابَنا: ااِلْسِتَعانَة -

 تـَْقِدَيه إِلَْيِه. ْن اْلِبْئر َواْلبَـْيت َوحَنْومهَا، وَ َأَحدَها: َأْن َيْسَتِعني يف ِإْحَضار اْلَماء مِ 
 إِنَُّه ِخاَلف اأْلَْوىَل.  اليـُقَ َوَهَذا َجائِز، َواَل 

 ه.ْنزِيه، ِإالَّ َأْن َيُكون َمْعُذورًا مبََرٍض أَْو َغريْ ُروه َكرَاَهة تَـ كْ َوالثَّاِن: َأْن َيْسَتِعني مبَْن يـَْغِسل اأْلَْعَضاء، فـََهَذا مَ 
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ِإالَّ فـَُهَو ِخاَلف اأْلَْوىَل، َوَهْل ُيَسمَّى َمْكُروًها؟ ِفيِه َوْجَهاِن  أَبْس، وَ  ْذٍر َفاَل َيُصّب َعَلْيِه، فَِإْن َكاَن لِعُ  َوالثَّاِلث: َأْن َيْسَتِعني مبَنْ 
ُبوك َواِبلرُّبـَيِِّع اْلُمِغريَة ْبن ُشْعَبة يف َغْزَوة تَـ اَمة وَ أبُِسَ  ا ِاْسِتَعانَة النَّيبّ أَمَّ ْيَس مبَْكُروٍه؛ أِلَنَُّه ملَْ يـَثْـُبت ِفيِه هَنْي، وَ ا: َأَصّحهَما: لَ نَ أِلَْصَحابِ 

 اِبْلبَـَياِن. )شرح مسلم(.  نَُّه َمْأُمورأِلَ ِلبَـَياِن اجْلََواز، َوَيُكون أَْفَضل يف َحّقه ِحيَنِئٍذ؛ بِْنت ُمَعوِّذ فَ 
 11فائدة :  
 يب يف الوضوء غري واجب . قال : إن الرتت، استدل به من َمْعِدي اْلِكْنِديَّ َن اْلِمْقَدام بْ حديث 
تنشاق  سواحلديث من أدلة القائلني بعدم وجوب الرتتيب ، فهو يدل على عدم وجوب الرتتيب بني املضمضة واال وكان :قال الش

 واليدين . وغسل الوجه 
 واجلواب عن هذا :

ملا   ذكروه مرتبًا ، وكما أن النيب  –م كعثمان ، وعلي ، وابن زيد وغريه  –بة لصحامن ا أن من وصف وضوء النيب -أ
 أتى به مرتباً .  –كما يف حديث عبدهللا بن عمرو   –الوضوء علمهم 

 يف الصحيحني أبسانيد أصح من حديث املقدام . مان وزيد وحديثهماثفدل ذلك كله على أن الرواية ُمالفة ملا وصف ع
واالستنشاق على غسل  ة مضتعارض الرواية احملفوظة اليت فيها تقدمي املضب العظيم آابدي : هذه رواية شاذة ال الطيأبو ولذا قال 

 الوجه . 
 تيمية بقوله :   أشار إىل ذلك ابن د على القول بصحة حديث املقدام فقد خُيرّج على سقوط الرتتيب ابلعذر ، وق-ب

   ( . َل : اأُلُذََنِن ِمَن الرَّْأسِ ََيَْسُح اْلَمْأَقنْيِ ، قَاَل : َوقَا     َكاَن َرُسوُل هللاِ   )، قَاَل  ِبِ   النَّ  وءَ َعْن َأيب أَُماَمَة ، َوذََكَر ُوضُ  
 ========== 
 .  صحيحعبد الرزاق بسند  هلكنه صح من قول ابن عمر روا  ،مرفوعاً احلديث ال يصح 

 1  فائدة :
 اختلف العلماء يف ذلك على قولني : احلديث دليل على وجوب مسح األذنني ، وقد 

 : أنه واجب .  األولالقول 
 وهذا مذهب احلنابلة. 
 . (  َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسُكمْ  )  اىل له تعلقو -أ

 مر مبسح الرأس أمراً مبسحهما. ن الرأس فيكون األموإذا كانت األذانن ... األذانن من الرأس( وحلديث الباب ) -ب
. فإذا مسح برأسه خرجت خطاَيه من رأسه  العبد فمضمض خرجت خطاَيه من فيه، .. توضأإذا  ) ومن األدلة قوله  -ب

 ن أذنيه( رواه مالك. م رجحىت َت
 مسح الرأس. مأذنيه( دليل على أن األذنني من الرأس، فتكون حكم مسحهما حك فقوله: )حىت َترج من

 أن مسحهما سنة ليس بواجب.  ين : الثا القول
 ماء . وهذا مذهب مجهور العل

 واستدلوا :
فيغسل وجهه   ؛أمره هللا ىت يسبغ الوضوء كما ال تتم صالة أحدكم ح)  لفظ  قصة املسيء صالته بحديث رفاعة بن رافع يف -أ

 ( ؟ ...وَيسح برأسه ورجليه إىل الكعبني ،ويديه إىل املرفقني
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نّه  ، ودالٌّ على أهذا ُُمَّصٌص لفعل النيب عضاء األربعة، فانتفى وجوب ما عداها، و ه اقتصر على ذكر األ: أنّ ه االستداللجو 
 ب . االستحباحممول على 

 ( . توضأ كما أمرك هللا...... )  ه  يف صالته، وفيه قول  يءسما جاء يف حديث امل-ب
 فأحاله على اآلية، ومل أيمره مبسحهما . 

 ذانن من الرأس ( . عن حديث ) األا ابو جوأ
 تقدم . : أنّه ضعيف مرفوعاً، كما أحدمها
فيغسالن ال من الوجه فيمسحان معه، ما من الرأس ال يدل على املراد؛ إذ املعِن أهنّ : على فرض التسليم بصحته؛ فإنّه اثنيهما
 معه.  

 2  فائدة :
 املتبقي بعد مسح رأسه. ا َيسحان ابلبلل َّنوَيسح أذنيه بفضل ماء رأسه، وإاحلديث دليل على أنه 

 ة، والشيخ ابن ابز. ء واختاره ابن املنذر، وابن تيمير العلماوهذا مذهب أيب حنيفة، ونسب إىل مجهو 
 الرأس ( .  حلديث الباب ) األذانن من -أ

 أخذ ماء جديداً ألذنيه. أنه مل يثبت أنه  -ب
 ألذنيه ماء جديداً.ذ أخ   روا أن النيبككلهم مل يذ   والذين نقلوا صفة وضوء النيب  -ج

 ر.ماء جديداً، وإَّنا صح ذلك عن ابن عم ْلماأخذ  : ومل يثبت أنه    قال ابن القيم
مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتني يف   )أن النيب  -وقد تقدم  –ود حديث عبد هللا بن عمرو الذي أخرجه أبو دا -د

  جديداً ألذنيه.يذكر أنه أخذ ماءً  أذنيه ومسح ِبهباميه ظاهر أذنيه( ومل
 ماء جديداً ألذنيه. ذنني، فيسن إذا مسح رأسه أن أيخذجديد لألأخذ ماء إىل أنه يسن  : وذهب بعض العلماء

 (.َأَخَذ لَِرْأِسهِ  أَيُْخُذ أِلُُذنـَْيِه َماًء ِخاَلَف اَْلَماِء اَلَِّذي   َأى اَلنَّيبَّ  )أَنَُّه رَ  -عند البيهقي  -حلديث عبد هللا بن زيد -أ
 هقي.ألذنيه( وصححه البين أيخذ املاء ِبصبعيه فع عن ابن عمر )أنه كاوملا رواه مالك يف املوطأ عن ان-ب

 والراجح األول .
 ثان : ل الوأما الرد على أصحاب القو 

 أما رواية البيهقي فاجلواب عنها من وجهني: 
مث اليسرى أخذ ماًء  بعد ما غسل يده اليمِناٍء َغرْيَ َفْضِل يََدْيِه( يعّن َح ِبَرْأِسِه مبَِ سَ أواًل: أهنا شاذة، وأن احملفوظ رواية مسلم )َومَ 

 ألذنني. ديداً لرأسه وليس لج
 نه مل يبق يف يديه بلل من رأسه. اثنياً: وعلى فرض صحته فهو حممول على أ

 ماء جديداً.أخذه ألذنيه  يب نقال ابن املنذر: وغري موجود يف األخبار الثابتة اليت فيها صفة وضوء ال
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 َوااِلْسِتْنَشاقِ  ََبٌب يف اْلَفْرِق َبنْيَ اْلَمْضَمَضةِ 
َوُهَو يـَتَـَوضَُّأ ، َواْلَماُء َيِسيُل ِمْن َوْجِهِه َوحِلَْيِتِه  ِبِ  َعَلى النَّ  -ِِن يـَعْ  -َدَخْلُت  )ِه ، قَاَل أَبِيِه ، َعْن َجد ِ  َعْن طَْلَحَة ، َعنْ 

ُتُه يـَْفِصُل َبنْيَ اْلَمْضَمَضِة َوااِلْسِتْنَشاقِ ِه ، فَـ ْدرِ ى صَ لَ عَ   ( .  َرأَيـْ
 ========== 

 يث ضعيف .حد
 لل.وفيه عدة ع

 وفيه مصرف والد طلحة جمهول. ،   ظ: ضعيفمنها: أن يف إسناده ليث بن أيب سليم، قال احلاف
اجملموع شرح  ) .  ة بن مصرف ، وهو ضعيفديث طلححفيه جاء  ، وإَّنا  وأما الفصل : فلم يثبت فيه حديث أصالً :  قال النووي

 ب( املهذ 

 اق يف حديث صحيح البتة.الفصل بني املضمضة واالستنش: ومل جييء  مقال ابن القيو 
 1  فائدة :

فهو استحباب الفصل بني املضمضة واالستنشاق، وذلك أبن أيخذ لكل واحد ماًء جديداً، ليكون أبلغ يف احلديث دليل على 
 نقاء. واإل سباغاإل
 . كما تقدم   ن حديث طلحة بن ُمَصرِّف حديث ضعيف وفيه عدة عللكل

 2  فائدة :
 شاق يف الوضوء. ضمضمة واالستناجلمع بني امللسنة واألفضل ا
 اًث(. ِلَك َثاَل ذَ ُل عَ يـَفْ  ،َفَمْضَمَض َواْستَـْنَشَق ِمْن َكفٍّ َواِحَدةٍ  ،يََدهُ   أَْدَخَل يد يف صفة الوضوء )مُثَّ حلديث عبد هللا بن ز -أ

اق أن يكون بثالث املختار: أن السنة يف املضمضة واالستنشح : يف احلديث داللة واضحة على املذهب الصحي  قال النووي
 منها.  من كل واحدة غرفات يتمضمض ويستنشق

 : استدل به على استحباب اجلمع بني املضمضة واالستنشاق من كل غرفة. وقال ابن حجر
   رواه أبو داودنه املاء(. ف الذي أيخذ منثر ثالاثً، َيضمض وينتثر من الكالوضوء )مث َتضمض واست صفةيف  وعن علي  -ب

ُض ْضمَ مَ يـَتَ : َمَضُة َوااِلْسِتْنَشاُق َواأْلَْفَضِل َماُء ِإىَل اْلَفِم َواأْلَْنِف َحَصَلِت اْلَمضْ قَاَل َأْصَحابـَُنا َوَعَلى َأيِّ ِصَفٍة َوَصَل الْ :  قال النووي 
َهاٍة مُثَّ َواِحدَ   ُكلٍّ َوَيْستَـْنِشُق بَِثاَلِث َغَرفَاٍت يـََتَمْضَمُض ِمنْ  ارِيِّ َوُمْسِلٍم اَءِت اأْلََحاِديُث الصَِّحيَحُة يف اْلُبخَ ِه جَ َوبِ ...   َيْستَـْنِشُق ِمنـْ

ُ اْلَمِصرُي َوَغرْيمِِهَا َوأَمَّا َحدِ  اْلَمْذُكوِر يف   ْبِن زَْيدٍ  َعْبِد اَّللَِّ ْمِع بَِثاَلِث َغَرفَاٍت َكَما ذََكْراَن حِلَِديثِ اجلَْ  ىَل إِ يُث اْلَفْصِل َفَضِعيٌف فـَيَـتَـَعنيَّ
 )شرح مسلم( .    ابِ اْلِكتَ 

اجلمع بني املضمضة واالستنشاق مباء واحد أفضل من أن يفصل كل واحد مباء ؛ ألن :  ه هللاوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح
  ات () أنه مضمض واستنشق واستنثر ثالاث بثالث غرف يد يف صفة وضوء النيب بن ز  هللايف حديث عبد

 .   احد ، فعل ذلك ثالاث ( متفق عليهماويف لفظ : ) َتضمض واستنشق من كف و 
 . نثر ثالاث من غرفة واحدة ( رواه البخاري ضمض واستويف لفظ : ) َت

 .  وكذلك يف حديث ابن عباس وعثمان وغريمها
 )شرح العمدة(        .ديث أكثر وأصح من أحاديث الفصل " انتهىااألح وهذه
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 3  فائدة :
كذلك، مث اثلثة  هبا   نية يفعل ة ويتمضمض منها مث يستنشق، مث أيخذ غرفة اثة اجلمع كما اختاره النووي: أن أيخذ غرففص

 كذلك.
كان يصل بني املضمضة واالستنشاق ث، و بثال يتمضمض ويستنشق َترة بغرفة وَترة بغرفتني وَترة : وكان  قال ابن القيم

 . صف الغرفة لفمه ونصفها ألنفه فيأخذ ن
 4  فائدة :

 . هب اإلمامني أيب حنيفة ومالك القول ابلفصل بينهما ، هو مذ
 . مذهب اإلمامني الشافعي وأمحد ، وذهب إليه بعض املالكية ا هو بينهموالقول ابجلمع 

نَـُهَما ، أِبَنْ يَُّة َواْلَماِلِكيَُّة: ِإنَّ السُّنََّة يف اْلَمْضَمَضِة َوااِلسْ فِ نَ ال احلَْ ( ق  املوسوعة الفقهية) جاء يف  ُهَما  ِتْنَشاِق اْلَفْصل بـَيـْ  يَِتمَّ ُكلٌّ ِمنـْ
 .ْن تَِتمَّ اْلَمْضَمَضُة بَِثاَلِث َوااِلْسِتْنَشاِق بَِثاَلثِ ْي أَ ، أَ بَِثاَلِث َغَرفَاتٍ 

نَـُهَما" انتهىَحبَّاِن ِمْن َكفٍّ َواِحَدٍة ، جَيَْمعُ : ِإنَّ اْلَمْضَمَضَة َوااِلْسِتْنَشاَق ُمْستَ  َواحْلََنابَِلةُ َصحِّ األْ  َوقَال الشَّاِفِعيَُّة يف   .  بـَيـْ
األكمل، وإال، فإنه إذا مجع بينهما، أو فصل: فقد أتى أبصل السنة اليت هي املضمضة فضل و  األوهذا اخلالف إَّنا هو يف

 . واالستنشاق 
ل ذلك ثالاث بغرفة واحدة ؛ ملا ذكران من فإن شاء املتوضئ َتضمض واستنشق من ثالث غرفات ، وإن شاء فع:  ن قدامةاب قال

 ة . بثالث ، جاز ؛ ألن الكيفية يف الغسل غري واجب تنشاقواالسوإن أفرد املضمضة بثالث غرفات ، ...  األحاديث
مع والفصل ، وعلى أي وجه أوصل املاء على أن سنتهما تصل ابجلب : صحاألرمحه هللا: اتفق نص الشافعي وا وقال النووي

 ب( جملموع شرح املهذ)ا.   ضوينإىل الع
 5  فائدة :

 .  يف األنف من األذى  هو إخراج ما واالستنثار سنة أن يكون االستنثار ابليد اليسرى ،  لا
قَاَل َهَذا اًث مُثَّ َذا َثاَل  َواْستَـْنَشَق َونـَثـََر بَِيِدِه اْلُيْسَرى فـََفَعَل هَ َمضَ َمضْ تَ ملا رواه النسائي عن علي رض هللا عنه : ) أنه َدَعا ِبَوُضوٍء فَـ 

  ه والنسائي واللفظ ل ( رواه أمحد َّللَِّ طُُهوُر َنيبِّ ا
اليسرى يده ثر بنقال أصحابنا : ويست  ،السنة أن ينتثر ، وهو أن خيرج بعد االستنشاق ما يف أنفه من ماء وأذى... وي : النو  قال

 ) اجملموع ( .           ث الصحيح.للحدي
 ه .            ) املغّن ( . ر بيسراأن يتمضمض ويستنشق بيمناه ، مث يستنث تحبويس:  وقال ابن قدامة
 م . ) الفتح ( . فاملستحب أن يكون ابليسرى ... واستدل حبديث علي رضي هللا عنه املتقد:   ن حجر وقال احلافظ اب
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 . ( ائًِما اِلْسِتْنَشاِق ِإالَّ َأْن َتُكوَن صَ ْغ يف اْل َبنْيَ اأَلَصاِبِع ، َوََبلِ َأْسِبِغ اْلُوُضوَء ، َوَخل ِ  )  قَاَل   . قال :َلِقيِط ْبِن َصَْبََة عن و
 ( .  ِإَذا تـََوضَّْأَت َفَمْضِمضْ  رواية )  ويف

 ========== 
 حديث صحيح .

 .   له شاهد كم:حلا ا : حسن صحيح، وقالقال التمذي
 وابن حجر يف )  ،  الوهم واإليهام( يف ) وابن القطان  ( ، م، والنووي يف )شرح صحيح مسل وصححه ابن قدامة يف )املغّن(  

 وغريهم.   اإلصابة(
 .  قال احلافظ يف الفتح: إسناد هذه الرواية صحيح  ( ضمضأت فتمذا توضإرواية ) 

 وابن ماجه . ،   ائيسنواحلديث أخرجه أيضاً : الرتمذي ، وال
عامر بن هللا بن املنتفق بن ربة بن عبد مهملة وهو لقيط بن عامر بن ص بفتح الالم وكسر القاف، وبطاء  ( َلِقيِط ْبِن َصَْبَةَ ) 

 لُعَقيلي، وقيل هو لقيط بن عامر بن صربة.ة بن عامر بن صعصعة، أبو رزين اُعَقيل بن كعب ابن ربيع
 .  من فرائضه، وسننه ومستحباته اً وال ترتك شيئكمله، ي أة أ ز م( بقطع اْل أسبغ الوضوء  )
 . مرة ف، وابمتخاطه يف كل ( أي أَته ِبذب املاء إىل أعلى األن نشاقوَبلغ يف االست )
فيفسد الصوم، فلذا كره  ال يف حال صومك فال تبالغ فيه خشية دخول املاء من اخليشوم إىل احللقي إ ( أ اً إال أن تكون صائم )

 م . لصائق لنشاتساال
 1  فائدة :
 باغ الوضوء . ( دليل على استحباب إس َأْسِبِغ اْلُوُضوءَ  قوله ) 

 طويلة تغطي البدن. حقه، ومنه قوْلم: درع سابغة، إذا كانت إعطاء كل عضو وإسباغ الوضوء هو: إكماله و 
 وإسباغ الوضوء على نوعني: 

 األول: إسباغ واجب. 
 سل احملل واستيعابه. ه غد بار وهو ما ال يتم الوضوء إال به، وي

 الثان: إسباغ مستحب. 
 ة. ثانية والثالثب من الغسلة الويراد به ما زاد على الواجوهو ما يتم الوضوء بدونه، 

 وء . وقد جاءت أحاديث يف فضل إسباغ الوض
َي رسول هللا قال: إسباغ  لى : باو )أال أدلكم على ما َيحوا هللا به اخلطاَي ويرفع به الدرجات؟ قال   عن أيب هريرة . قال : قال 

 فذلكم الرابط( رواه مسلم. ابط  ر الصالة بعد الصالة، فذلكم الر د، وانتظاىل املساجالوضوء على املكاره، وكثرة اخلطا إ
 ن ذلك َيحو اخلطاَي ويرفع الدرجات.لوضوء على املكاره وأدليل على فضل إسباغ ا

يف املساجد بعد الصلوات،  ات: نقل األقدام إىل اجلمعات، واجللوسفار الك .وقد جاء يف حديث اختصام املأل األعلى ) .. 
 د.غ الوضوء على الكريهات( رواه أمحوإسبا 

س حينئذ تطلب  الوضوء، وقد فّسر حبال نزول املصائب، فإن النف رجب: املراد أن يكون على حالة تكره النفس فيها ابن قال -
هد له أن وفّسرت الكريهات ابلربد الشديد، ويش،  وضوء والصالة من عالمة اإلَيان ال إىل ةاجلزع، فاالشتغال عنه ابلصرب واملبادر 
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ريب أن إسباغ الوضوء يف الربد يشق  غ الوضوء على السربات( والسربة شدة الربد، وال إسبا ...  يف بعض رواَيت حديث معاذ ) 
إن مل يكن لإلنسان فيه صنع وال تسبب كاملرض وغريه  ذنوب و للتأمل به، وكل ما يؤمل النفس ويشق عليها فإنه كفارة على النفس وت

، ن حصل به الرضى فذلك مقام خواص العارفني احملبني، فإكما دلت النصوص الكثرية على ذلك، وجيب الصرب على األمل بذلك
 وينشأ الرضا بذلك عن مالحظة أمور:

 الغرة والتحجيل به. أحدها: تذكر فضل الوضوء من حطه للخطاَي، ورفعه للدرجات، وحصول 
 قال بعض العارفني: من مل يعرف ثواب األعمال ثُقلت عليه يف مجيع األحوال.

هذا فمالحظة  عز وجل ملن عصاه من العذاب ابلربد والزمهرير، فإن شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم، الثان: تذكر ما أعده هللا 
 األمل املوعود يهون اإلحساس أبمل برد املاء.

مالحظة جالل من أمر ابلوضوء، ومطالعة عظمته وكربَيئه، وتذكر التهيؤ للقيام بني يديه ومناجاته يف الصالة، فذلك لث: الثا
كما قال بعض العارفني: ابملعرفة هانت  كل أمل ينال العبد يف طلب مرضاته من برد املاء وغريه، ورمبا مل يشعر أبمله ابلكلية    هّوني

 على العاملني العبادة.
بع: استحضار اطالع هللا عز وجل على عبده يف حال العمل له، وتمل املشاق ألجله، فمن تيقن أن البالء بعني من حيبه راال
 ا(. )واصرب حلكم ربك فإنك أبعينن ليه األمل كما أشار تعاىل إىل ذلك بقوله عز وجل لنبيه ان عه

طهرين( هبا وحيبها كما قال تعاىل )إن هللا حيب التوابني وحيب املتاخلامس: االستغراق يف حمبة من أمر هبذه الطاعة، وأنه يرضى 
 لنفس وَتملت به، كما يقال: احملبة هتّون األثقال.لى افمن امتأل قلبه من حمبة هللا أحب ما حيبه وإن شق ع

 ات احملبني. )ابن رجب شرح حديث اختصام املأل(. فإسباغ الوضوء على املكاره من عالم
أنه وصى ابنه عند موته فقال له: " أي بّن! عليك  كربى( ِبسناده عن عمر بن اخلطاب يف )الطبقات ال وقد روى ابن سعد
صيبة، وإسباغ  لسيف، والصرب على املوما هي؟ قال: " الصوم يف شدة احلر أَيم الصيف، وقتل األعداء اب قال:خبصال اإلَيان ". 

 قال: " شرب اخلمر.غيم، وترك ردغة اخلبال "، قال: وما ردغة اخلبال؟ الوضوء يف اليوم الشايت، وتعجيل الصالة يف يوم ال
 2  فائدة :
 .  مشروعية َتليل األصابع يل علىدل ( َوَخلِ ْل َبنْيَ اأَلَصاِبعِ قوله ) 

 ذلك على قولني:  اختلف العلماء يف هل هذا األمر للوجوب أم لالستحباب؟
 : أنه واجب. القول األول

 وكان. واختاره الصنعان والش
 واألمر يقتضي الوجوب.)وخلل بني األصابع( وهذا أمر،  لقوله 

 ألصابع. ني اأنه مستحب إذا وصل املاء إىل ما ب القول الثاين:
 وهذا مذهب مجاهري العلماء.

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

على لقيط وهذه األحاديث هو محله ديث مل يذكروا التخليل، فاجلمع بني ح وألن مجيع الذين وصفوا وضوء النيب  -ب
 االستحباب.
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 وهذا هو الراجح. 
إذا  د قال )رأيت رسول هللا ليل األصابع مل يكن حيافظ عليه، ويف السنن عن املستورد بن شدا: وكذلك َت قال ابن القيم
اعتنوا بضبط وضوئه، كعثمان وعلي ذين أصابع رجليه خبنصره( وهذا إن ثبت فإَّنا كان يفعله أحياانً، وْلذا مل يروه التوضأ يدلك 

 ده عبد هللا بن ْليعة.ى أن يف إسناوعبد هللا بن زيد والرّبـَّيع وغريهم، عل
 3  فائدة :

 لني.والرج اليدينأصابع  صابعابألاملراد 
 قال )إذا توضأت فخلل بني أصابع يديك ورجليك( رواه الرتمذي. ن رسول هللا فقد جاء يف حديث ابن عباس. أ

أصابع رجليه خبنصره( رواه إذا توضأ يدلك  د يف تفسري التخليل يف حديث املستورد بن شداد. قال )رأيت رسول هللا ور د وق
 أبو داود والرتمذي.

 وإزالة قذر، فيشرع ابليسرى.  سرى، ألن التخليل تطهرياد خنصر اليد اليوالظاهر أن املر  
 وخص اخلنصر ألنه أقدر على إيصال املاء. 

 يف بعض.  دين: فاألكمل يف َتليلها أن يضع بطن الكف اليمِن على اليسرى، ويدخل األصابع بعضهااليابع وأما أص
 4  فائدة :
 ن قال بوجوب املضمضة . ل ملدلي(  ِإَذا تـََوضَّْأَت َفَمْضِمضْ  قوله ) 
 اختلف العلماء يف حكم املضمضة واالستنشاق على أقوال :وقد 

 ضوء. فرضان يف الو شاق  املضمضة واالستن  : القول األول
 . وهذا مذهب احلنابلة

 سحاق. : وهو مذهب ابن أيب ليلى ومحاد وإقال النووي 
 ل على وجوهبا. حلديث الباب )وإذا توضأت فمضمض( وهذا أمر ابملضمضة فد -أ

 .  )إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماًء مث لينتثر( متفق عليه  رة. قال: قال رسول هللا وحلديث أيب هري-ب
 وهذا أمر، واألمر للوجوب.  

 ه فعلهما ومل يرتكهما. ذكر أن  عليهما، فكل من وصف وضوء النيب  مداومة النيب  -ج
َلى  عَ َوُمَداَوَمُتُه َعَلْيِهَما َتُدلُّ  ،ُمْستَـْقِصًيا ذََكَر أَنَُّه ََتَْضَمَض َواْستَـْنَشَق  وَء َرُسوِل اَّللَِّ : ُكلَّ َمْن َوَصَف ُوضُ  قال ابن قدامة
 َتاِب اَّللَِّ " انتهى. لِْلُوُضوِء اْلَمْأُموِر ِبِه يف كِ ْعَلُه َيْصُلُح َأْن َيُكوَن بـََيااًن َوتـَْفِصياًل ُوُجوهِبَِما ; أِلَنَّ فِ 

 : ومل يتوضأ إال َتضمض واستنشق، ومل حيفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة. قال ابن القيمو 
 خوْلما يف حده.يل دأن الفم واألنف من الوجه، بدل -د

 : املضمضة واالستنشاق سنتان من سنن الوضوء. القول الثاين
 ار هذا القول ابن املنذر.، واخت  والشافعية، واملالكية  ، نفية وهذا مذهب احل

 لقوله تعاىل )فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم(. -أ
مضة وال االستنشاق، فدل على عدم فرضيتهما،  املض: أن هللا عّد فروض الوضوء اليت جيب فعلها، ومل يذكر منها  وجه الداللة
 يف وضوئه.  عليهما نيتهما ملواظبة النيب  وإَّنا على س
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واألنف، فال تصل هبما املواجهة، وهذا يدل  ه املواجهة دون ابطن الفميف الوضوء، وهو ما تصل بأن هللا أمر بغسل الوجه -ب
  داخلني يف مسمى الوجه. ا غري على أن املضمضة واالستنشاق غري واجبني، إذ أهنم 

على آية الوضوء، وليس   ...( فأحاله النيبما أمرك هللالألعرايب: »... توضأ ك يف صالته، وفيه قوله  ءحديث املسي-ج
 .  فيها ذكر املضمضة واالستنشاق

ى ثالث مرات فلم هذا األعرايب صلّ  ألنّ  ؛ملصنف عليهر ااقتصوْلذا  ، وهذا احلديث من أحسن األدلة. ..: قال اإلمام النووي
 ،ا وواجبات الوضوءواجباهتِ  هُ مَ فعلّ  ،ال حبضرة الناس وتشاهد أعماْلعَ فْ ه ال يعرف الصالة اليت تُـ ذ أنّ حينئ النيب  مَ لِ عَ فَـ  ،حيسنها
فلو كانت املضمضة واالستنشاق   ،  يضبطهاه فاللئال يكثر علي ؛ومل يذكر له سنن الصالة والوضوء  ، كما أمرك هللا  توضأ :فقال 

لوضوء الذي سيما يف حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصالة اليت تشاهد فكيف اه مما خيفى ال فإنّ  ، ا ه إَيمهمَ لّ واجبتني لعَ 
 ؟ . خيفى

م، قالوا:  مسل )عشر من الفطرة: ... وذكر منها املضمضة واالستنشاق( رواه وحلديث عائشة قالت. قال رسول هللا  -د
 )عشر من السنة(. واية والفطرة هي السنة، ويؤيد ذلك أنه جاء يف ر 

 طّن وهو ضعيف.)املضمضة واالستنشاق سنة( رواه الدارق عن ابن عباس. قال: قال ما ورد  -ه
ا إَّنَّ  ،ال :قال ؟بةجلنافأنقضه لغسل اأ ،ضفر رأسي دُّ شُ  امرأة أَ إنّ  !قلت َي رسول هللا)  قالت -رضي هللا عنها -عن أم سلمة-و

 ( .  مث تفيضني عليك املاء فتطهرين ، يكفيك أن تثي على رأسك ثالث حثيات
 واإلفاضة إَّّنا تكون على ظاهر البدن. 
 أّن الفم واألنف من األعضاء الباطنة، فلم جيب غسلهما قياساً على العينني.-ز

 جيب االستنشاق وحده يف الوضوء دون املضمضة.   : ل الثالثالقو 
 ، منهم ابن حزم، وهو قول أيب ثور.وهذا قول مجاعة من أهل الظاهر

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

 .  اديث الكثرية اليت نقلت صفة وضوء النيب   األحما يفومن فعله ك
 ط، ومل تنقل من أمره ]لعلهم يضعفون رواية: وإذا توضأت فمضمض[.وأما املضمضة فقد نقلْت من فعله فق

 وهو وجوب املضمضة واالستنشاق.  والراجح هو القول األول
 5فائدة :  
 .  لغري الصائم  يف االستنشاقدليل على استحباب املبالغة ( ائًِما وَن صَ َتكُ الَّ َأْن َوََبِلْغ يف ااِلْسِتْنَشاِق إِ قوله ) 

 أيضاً يف املضمضة.  وتسن املبالغة
 اق سنة بال خالف.: املبالغة يف املضمضة واالستنشقال النووي 

 املبالغة يف املضمضة: أن يصل املاء أقصى احللق.
 . إىل أقصى األنفواملبالغة يف االستنشاق: جذب املاء 

 (؟  ملاذا ال يقال: إن املبالغة لغري الصائم واجبة مع أن الرسول قال: )وابلغ ... ن قيل : فإ
 عن نزول املاء يف اجلوف مع املبالغة وهذا أمر ممكن.اجلواب: أنه لو كان واجباً ملا منعه الصيام، ولوجب التحرز 



105 
 

 ََبُب خَتِْليِل اللِ ْحَيةِ 
 ََتَْت َحَنِكِه َفَخلََّل ِبِه حِلْيَـَتُه ، َوقَاَل : َكاَن ِإَذا تـََوضََّأ ، َأَخَذ َكفًّا ِمْن َماٍء فََأْدَخَلهُ   نَّ َرُسوَل هللِا أَ  )  اْبَن َماِلكٍ  َعْن أََنٍس يـَْعِِن 

 ( .  َذا َأَمَرين َريبِ  َعزَّ َوَجلَّ َهكَ 
 ========== 

 احلديث ضعيف .
 .  فةق أخرى ضعيه طر قال احلافظ: ولفيه الوليد بن زوران جمهول احلال، 

 1  فائدة :
 احلديث دليل على استحباب َتليل اللحية .

ِْمِذيُّ يَـَتُه يف اَلْ َكاَن خُيَلُِّل حلِْ   َعْن ُعْثَماَن  )َأنَّ اَلنَّيبَّ ذي : َ وقد جاء عند الرتم  لكنه ال يصح . و  ُوُضوِء( َأْخَرَجُه اَلرتِّ
 حية.ث يف َتليل اللحاديعدم صحة شيء من األذهب بعض العلماء إىل وقد 

 قال اإلمام أمحد وأبو زرعة: ال يثبت يف َتليل اللحية حديث.
 ُكلِّم يف أسانيدها. أنه خلل حليته قد تُ  ابن املنذر: األخبار اليت رويت عن النيب وقال 

ه عن عثمان روا ه ذكر التخليل، وقدوسبب التضعيف: أن حديث عثمان يف صفة الوضوء يف الصحيحني ويف غريمها وليس في 
 عة ومل يذكروا التخليل.مجا

 حلاكم، والنووي.وذهب بعض العلماء إىل تصحيحها، كابن خزَية، وا
 2  فائدة :

 من البشرة.  اللحية اخلفيفة جيب غسلها وما تتها
دَيً  اللحية إذا كان اب تت تصل به املواجهة، وما( والوجه ما  فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ  ألهنا يف حكم الظاهر فيدخل يف قوله تعاىل )

 تصل به املواجهة، فيدخل يف حكم الوجه. 
 3  فائدة :

 على قولني:  حكم َتليل اللحية الكثيفةماء يف اختلف العل
 سنة. أنه  القول األول:

 وهذا مذهب مجاهري العلماء.
 يته.كان خيلل حل  وشواهده، فإن فيه أن النيب   عثمان السابقحلديث -أ

 يل اللحية الكثيفة غري واجب، وأن ابطن اللحية الكثيفة ال جيب غسله: على أن َتل مهورومن أدلة اجل -ب
َل َوْجَهُه، َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماٍء، َفَمْضَمَض هِبَا َواْستَـْنَشَق، مُثَّ َأَخَذ ضََّأ فـََغسَ أَنَُّه تـَوَ ) اه البخاري َعْن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما ما رو 

 ( .   يـَتَـَوضَّأُ   اَّللَِّ   قَاَل: َهَكَذا رَأَْيُت َرُسولَ ْجَهُه ... مُثَّ ٍء َفَجَعَل هِبَا َهَكَذا، َأَضافـََها ِإىَل يَِدِه اأْلُْخَرى، فـََغَسَل هِبَِما وَ َما َغْرَفًة ِمنْ 
ة، فعلم من للحيكان كث اللحية، فغرفة واحدة ال تكفي لغسل الوجه، وغسل ما تت ا  من احلديث: أن النيب  ووجه الداللة

 اكتفى بغسل ظاهرها فقط.  ذلك أنه 
  ، ل ما تتها نت خفيفة تصف البشرة وجب غسل ابطنها، وإن كانت كثيفة مل جيب غسرمحه هللا: اللحية إن كا قال ابن قدامة

 ويستحب َتليلها. 
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 : يكره َتليلها. القول الثاين
 قالوا: ألنه مل يثبت يف َتليل اللحية حديث.

 بن زيد  الصحيحني، وحديث عبد هللا مل تذكر َتليل اللحية، كحديث عثمان يف وضوء النيب  ة يف صفة صحيحواألحاديث ال
  داود وغريها من األحاديث الصحيحة.فيهما، وحديث ابن عباس يف البخاري، وحديث علي عند أيب

 يته(.لل حلفعن انفع عن ابن عمر )أنه كان خي :ولعل مما يرجح االستحباب ورود ذلك عن ابن عمر
ُب التَّْخِليُل؛ َوممَّْن َرخََّص يف تـَْرِك ا َأنَّ َذِلَك اَل جيَِبُ : َوَمْذَهُب َأْكَثِر أَْهِل اْلِعْلمِ قال ابن قدامة لتَّْخِليِل اْبُن ُعَمَر، َواحلََْسُن ، َواَل جيَِ

، َوطَاُوٌس، َوالنََّخِعيُّ، َوالشَّ    اْلَعزِيِز َواْبُن اْلُمْنِذِر.، َوَسِعيُد ْبُن َعْبدِ اْلَقاِسِم، َوحُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ ، َوجُمَاِهٌد، َوأَبُو َيةِ ْعيبُّ، َوأَبُو اْلَعالِ ْبُن َعِليٍّ
 يَْذُكْر التَّْخِليَل.َمَر اِبْلَغْسِل، َومَلْ أِلَنَّ اَّللََّ تـََعاىَل أَ 

 مَلْ حَيِْكِه.  َوَأْكثـَُر َمْن َحَكى ُوُضوَء َرُسوِل اَّللَِّ 
 َأْكثـَُرُهْم، َوتـَرُْكُه ِلَذِلَك يَُدلُّ َعَلى َأنَّ َغْسَل نَـَقَلُه ُكلُّ َمْن َحَكى ُوُضوَءُه أَوْ ُوُضوٍء، َوَلْو فـََعَلُه يف ُكلِّ ُوُضوٍء لَ َوَلْو َواِجًبا َلَما َأَخلَّ ِبِه يف 

ْخِليِل َواْلُمَباَلَغِة،  ُغ اْلَماُء َما َتَْت َشْعرَِها ِبُدوِن التَّ َكاَن َكِثيَف اللِّْحَيِة َفاَل يـَبـْلُ   نَّ النَّيبَّ ؛ أِلَ اْلَكِثيِف لَْيَس ِبَواِجبٍ َما َتَْت الشَّْعِر 
ُ أَ َوِفْعُلُه لِ   ْعَلُم. )املغّن(.لتَّْخِليِل يف بـَْعِض َأْحَيانِِه يَُدلُّ َعَلى اْسِتْحَباِب َذِلَك، َوَاَّللَّ

هذا هو املذهب   ،ها وال البشرة تته اللحية الكثيفة جيب غسل ظاهرها بال خالف، وال جيب غسل ابطن : ويوقال النو 
قطع به مجهور األصحاب، وهو مذهب مالك وأيب حنيفة وأمحد ومجاهري شهور، الذي نص عليه الشافعي رمحه هللا، و الصحيح امل

  وأيب ثور. ...   ووجهًا أنه جيب غسل البشرة وهو مذهب املزنقوالً لماء من الصحابة والتابعني وغريهم، وحكى الرافعي الع
 )اجملموع(. 

 4  فائدة :
 للحية الكثيفة واللحية اخلفيفة؟ضابط ااختلف العلماء يف 

 ذلك العرف، فما عده الناس كثيفاً فهو كثيف، وما عدوه خفيفاً فهو خفيف.رجع يف فقيل: امل
 ه بغري مشقة فهو خفيف.ثيف، وما كان وصول املاء إىل تتهو كوقيل: ما وصل املاء إىل تته مبشقة ف

 و خفيف، وهذا أحسنها. ]النووي[. وقيل: ما سرت البشرة عن الناظر فهو كثيف، وما ال فه
 5  فائدة :

 .كيفية َتليل اللحية
 قال الشيخ ابن عثيمني: والتخليل له صفتان: 

  تتخلل به. ا حىت األوىل: أن أيخذ كفاً من ماء وجيعله تتها، ويعركه
 ابعه كاملشط. ]الشرح املمتع[.الثانية: أن أيخذ كفاً من ماء، وخيللها أبص

 يفية َتليل اللحية لكن ال يصح منها شيء:وقد وردت أحاديث يف ك
 كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء، فأدخله تت حنكه، فخلل هبا حليته(.   )أن رسول هللا   حديث الباب  منها: 

 صابعه من تتها( رواه الدارقطّن.إذا توضأ عرك بعض العراك، مث شبك أب سول هللا مر )كان ر بن عومنها: حديث ا
 6  فائدة :
 ى قولني: لع حكم غسل املسرتسل من اللحية العلماء يفاختلف 
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 : أنه واجب. القول األول
 واختار هذا الشيخ ابن عثيمني. ألن ما اسرتسل من اللحية تصل به املواجهة.

 : ال جيب. لثاينالقول ا
 الفرض الوجه وما يف حدوده.قالوا: ألن هللا أمر بغسل الوجه، فمحل -أ

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

 ََبُب اْلَمْسِح َعَلى اْلِعَماَمةِ 
 ََيَْسُحوا َعَلى َأَمَرُهْم َأنْ  َلمَّا َقِدُموا َعَلى َرُسوِل هللِا َسرِيًَّة ، فََأَصاَِبُُم اْلََبُْد فَـ  هللِا وُل َرسُ بـََعَث  ) َعْن ثـَْوََبَن ، قَاَل 

 ( .  َساِخنيِ اْلَعَصاِئِب َوالتَّ 
 ========== 

 .  من طريق راشد بن سعد عن ثوابن عن النيب  جاءاحلديث 
 .  كما قال اإلمام أمحد  ثوابن،من  ضعفه بعضهم أبن راشد بن سعد مل يسمع

 .  وقد أثبت بعضهم مساعه منه  
 الذهيب .  ، ووافقهواحلديث صححه احلاكم وقال: )صحيح على شرط مسلم(

اجليش من مخسمائة إىل ثالمثائة وقيل إىل أربعمائة، مسيت بذلك ألن الغالب عليها أن تسري ابلليل   القطعة من( السرية  َسرِيَّةً  )
 جليش وخيارهم. ، وقيل: ألهنا تكون من خالصة انهاروَتتفي ابل

 يعصب هبا.   ( مجع عصابة، وهي العمامة، مسيت بذلك ألن الرأساَْلَعَصاِئبِ )
 ( هي اخلفاف. َوالتََّساِخنيِ )

 1  فائدة :
 احلديث دليل على جواز املسح على العمامة يف الوضوء . 

 ختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني: وقد ا
 العمامة. : ال جيوز االقتصار على  لو األ القول

 وهذا مذهب اجلمهور. ... ]ذكر ذلك احلافظ ابن حجر[.
الك،  ك أمحد بن حنبل ... ، ومنع من ذلك مجاعة منهم: مالعلماء يف املسح على العمامة، فأجاز ذل : اختلفقال ابن رشد

 والشافعي، وأبو حنيفة. )بداية اجملتهد(.
ح شيئًا من رأسه، فال جيزيه بال خالف عندان، وهو مذهب أكثر مسح العمامة ومل َيس صر علىاقت  : وأما إذاوقال النووي

 العلماء. )اجملموع(. 
 فهو مذهب احلنفية واملالكية والشافعية. 

 ال َيسح على العمامة إال أن َيسح برأسه مع العمامة.  قال الرتمذي: وقال غري واحد من أصحاب النيب 
امة وحدها، فلو مسح اإلنسان على العمامة وحدها مل جيزئه، بل ال بد أن  ملسح على العمأنه ال جيزئ اقول فعند أصحاب هذا ال

 ن الرأس جيزئ عند أكثر هؤالء األئمة، واحتجوا:جزٍء من الرأس، ومن املعلوم أن مسح جزء مَيسح على 
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رته به، والعمامة ليست يقتضي إمساسه ابملاء ومباش وهذابقوله تعاىل )وامسحوا برءوسكم(. فأمر هللا مبسح الرأس يف الوضوء،  -أ
 برأس، فماسحها غري ما سح برأسه حقيقة. 

 ل التأويل، فال يرتك املتيقن للمحتمل.ملسح على الرأس، واحلديث يف العمامة حمتم وأبن هللا فرض ا-ب
 جواز املسح على العمامة.  القول الثاين:

 وهذا مذهب احلنابلة.
 علي. ور، وداود بن سحاق، وأبو ث، وإوهو قول األوزاعي

كر، وعمر، وأنس، واحتجوا ابألحاديث  منهم: أبو ب : وهو قول غري واحد من أهل العلم من أصحاب النيب  قال التمذي
 دة اليت فيها املسح على العمامة. الوار 

 ة. : وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر وأنس وأبو أمامقال ابن املنذر
 حلديث الباب.-أ

 َيسح على عمامته وخفيه( رواه البخاري. وحلديث عمرو بن أمية قال )رأيت رسول هللا -ب
 اه مسلم. واخلمار( رو على اخلفني  ث بالل قال )مسح رسول هللا وحلدي-ج

على العمامة، فدل  ء مع مسح على العمامة، ومل يُذكر يف احلديث أنه مسح على الناصية، أو على شي وجه الداللة: أن النيب 
 جواز االقتصار على العمامة يف املسح.

 م .صيته وعلى العمامة واخلفني(. رواه مسلتوضأ فمسح بنا وعن املغرية بن شعبة: )أن النيب -د
 وهذا القول هو الصحيح. 

 2  فائدة :
 اشرتط بعض الفقهاء للمسح على العمامة شروطاً: 

 أن يلبسها على طهارة.  منها:
 احلنابلة.ن مذهب ر مشهو وهذا امل

 قياساً على اخلف. 
 واختار ابن تيمية أنه ال يشرتط، واختاره ابن حزم.

 مطلقاً، والتخصيص حيتاج إىل دليل.العمامة مسح على  يس يف األحاديث إال أن الرسول لعدم الدليل، إذ ل
 أنه يشرتط ْلا توقيت.  ومنها:

 وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلة.
 خلف. لى اقياساً ع
 وقتها.  يح أنه ال يشرتط، ألنه مل يثبت أن النيب والصح
 ها متدلياً من اخللف[. حلنك( ذات ذوابة ]هي اليت يكون أحد أطراف أن تكون حمنكة )هي اليت دار منها تت ا ومنها:

 وهذا املشهور من مذهب احلنابلة.
 قالوا: ألن هذا هو الذي جرت العادة بلبسه عند العرب.-أ

 ليت يشق نزعها.نكة هي ان احملوأل-ب
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 ذلك غري احملنكة. )املغّن(. وألهنا إذا مل تكن حمنكة أشبهت الكوفية )الطاقية( والكوفية ال َيسح عليها، فك -ج
  يشرتط ذلك.إلسالم أنه الواختار شيخ ا

 ا.عليهألن النص جاء وورد ابملسح على العمامة، ومل يذكر قيداً آخر، فمىت ثبتت العمامة جاز املسح  
م كانوا يركبون وأما تنيكها زمن الصحابة فقد كان للحاجة إىل اجلهاد، قال ابن تيمية: والسلف كانوا حينكون عمائمهم، ألهن

 هللا، فإن مل يربطوا العمائم ابلتحنيك وإال سقطت.  اخليل، وجياهدون يف سبيل
 3  فائدة :

 :  مقدار ما َيسح من العمامة
 كثر العمامة، فلو مسح جزءاً منها ال يصح. أل  ال بد أن يكون املسح شامالً 

 4  فائدة :
 ل.ألن هذا تشبه ابلرج ،   جيوز للمرأة أن تلبس العمامةال 

 تشبهات من النساء ابلرجال.جال ابلنساء، واملاملتشبهني من الر  وقد لعن رسول هللا 
 5  فائدة :

 على قولني :  ن على قدمه( سانحكم املسح على اللفافة؟ )وهي اليت يلفها اإل اختلف العلماء يف 
 : ال جيوز مطلقاً. القول األول

 وهذا مذهب مجاهري العلماء.
 تثبت بنفسها. )قاله ابن قدامة(. وذلك ألن اللفائف ال  -أ

ورد على اخلف، وما هو يف معناه، وأما اللفائف واخلَِرق اليت تلف على األرجل فال تسمى خفاً، وال هي يف سح إَّنا أن امل-ب
 َيسح عليها إال بدليل. ، فال معناه

سح عليه، ألنه ال يسمى خفاً، وال هو يف : لو لّف على رجلِه قطعة من أََدم واستوثق شده ابلرابط ... مل جيز امل قال النووي 
 عناه.م
 حكي اإلمجاع على عدم اجلواز.  -ج

 : جيوز املسح عليها. القول الثاين
 يم.ن القواختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه اب

ان أو  ابملسح على التساخني، وهي كل ما يلف على الَقَدم، ويشد عليها خفاً ك حلديث الباب، حيث أمرهم رسول هللا -أ
 غريه.

 اللفافة.سح على اخلفاف موجود يف لبس  وألن الغرض املوجود يف امل-ب
 أن اللفائف أوىل ابجلواز من اخلفاف واجلوارب، ألن نزعها أشق. -ج

والصواب أنه َيسح على اللفائف، وهي ابملسح أوىل من اخلف واجلورب، فإن تلك اللفائف إَّنا   ن تيمية:بم ااإلسالقال شيخ 
بة الربد، وإما التأذي ابحلفاء، وإما التأذي ابجلرح، فإذا جاز املسح على لحاجة يف العادة، ويف نزعها ضرر، إما إصاتستعمل ل

 .األوىلاخلفني واجلوربني فعلى اللفائف بطريق 
 



110 
 

 ََبُب َغْسِل الر ِْجَلنْيِ 
 ( .    ِبِْنَصرِهِ تـََوضََّأ َيْدُلُك َأَصاِبَع رِْجَلْيهِ  ِإَذا  رَأَْيُت َرُسوَل هللِا   )َعِن اْلُمْستَـْورِِد ْبِن َشدَّاٍد ، قَاَل  

 ========== 
 حديث ضعيف .

 وأخرجه أيضاً : الرتمذي ، وابن ماجه ، وأمحد . 
 ث .  ) اجملموع ( . ه من رواية عبد هللا بن ْليعة، وهو ضعيف عند أهل احلديفإنيف؛ حديث ضعوهو :  قال النووي

 1  فائدة :
 املسألة .  روعية َتليل األصابع يف الوضوء وقد تقدمتاحلديث دليل على مش

 2  فائدة :
 إذا مل يكن عليهما خف . احلديث دليل على وجوب غسل الرجلني 

 متفق عليه  .اِب ِمَن النَّاِر()َوْيٌل ِلأَلْعقَ  قَالُوا: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   َأيب ُهَريـْرََة َوَعاِئَشَة  رِو ْبِن اْلَعاِص وَ َعمْ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبنِ وقد جاء : 

 ليل على وجوب غسل الرجلني إذا مل يكن عليها خف.يث داحلدفهذا 
 ني األربعة. وهذا احلكم متفق عليه بني مذاهب املسلم

 كله يدل على أن الواجب يف الرِجل الغسل ال املسح.   حلديث )ويل لألعقاب ... ( وفعله ذا ايف ه فقوله 
و املبني ألمر هللا، وقد قال يف يف صفة وضوئه أنه غسل رجليه وه وقد تواترت األخبار عن النيب :  قال احلافظ ابن حجر 

 مث يغسل قدميه كما أمره هللا(. مطواًل يف فضل الوضوء )ريه عبسه الذي رواه بن خزَية وغحديث عمرو بن 
 نهم الرجوع عن ذلك. ومل يثبت عن أحد من الصحابة خالف ذلك إال عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت ع

 ولذلك بوب عليه اإلمام البخاري بقوله )ابب غسل الرجلني وال َيسح على القدمني(. 
 ه ال جيوز املسح على القدمني إذا مل يكن عليهما خفان أو جورابن. ا احلديث أنه هذرمحه هللا: وفق مام التمذيوقال اإل

 وبوب عليه النسائي بقوله )ابب إجياب غسل الرجلني(. 
 ابب الدليل على أن فرض الرجلني الغسل وأن مسحهما ال جيزئ(. ي رمحه هللا بقوله ) ما بوب عليه البيهقك

بني يف الوضوء، والدليل على أن الفرض غسل القدمني ال لتغليظ يف ترك غسل العقب ااإلمام ابن خزَية بقوله )اب وبوب عليه
عمت الروافض أن الفرض مسح القدمني ال  اخلف، ال على ما ز  مسحهما إذا كانتا غري مغطيتني ابخلف أو ما يقوم مقام 

 ويل له(.  لًة:ملا جاز أن يقال لتارٍك فضيغسلهما، إذ لو كان املاسح على القدمني مؤدَي للفرض 
 على غسل القدمني( رواه سعيد بن منصور.  قال عبد الرمحن بن أيب ليلى )أمجع أصحاب رسول هللا 

 ملا تُوعد ابلنار.  ملاسح مؤدَيً للفرض: ولو كان اوقال ابن خزَية
س من شأنه االستيعاب  ح ليوعرقوبيه ابلنار، ألن املس ولو مل يكن الغسل واجباً ما خوف من مل يغسل عقبيهوقال ابن عبد الَب: 

  يبلغ به العراقيب وال األعقاب.وال
ني: املسح، وقد تبني هذا من ض يف أن واجب الرجل: قوله )مث غسل كلتا رجليه( صريح يف الرد على الروافوقال ابن دقيق العيد

أن  -العني والباء  بفتح -يف: حديث عمرو بن َعَبسة ، ومن أحسن ما جاء حديث عثمان ومجاعة وصفوا وضوء رسول هللا 
يث:  قال )ما منكم من أحد يقرب وضوءه( إىل أن قال )مث يغسل رجليه كما أمره هللا عز وجل( فمن هذا احلد ل هللا رسو 
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 الفعل وتبني أن املأمور به: الغسل يف الرجلني. انضم القول إىل
 الّرِجل من وجوه ثالثة: ارة ون احلقَّ فيما يتعلَّق بطه: والرَّافضة خيالفوقال الشيخ ابن عثيمني

 األول: أهنم ال يغسلون الّرِجل، بل َيسحوهنا مسحاً. 
 هر القدم فقط.الثان: أهنم ينتهون ابلتطهري عند العظم الناتئ يف ظ

وهو  فني عليَّ بن أيب طالب أهنم ال َيسحون على اخلُفني، ويرون أنه حمرَّم، مع العلم أنَّ ممن روى املسَح على اخلُ لث: الثا
 عندهم إمام.

 ََبُب َكْيَف اْلَمْسحُ 
يُن َِبلرَّْأِي َلَكاَن َأْسَفُل اْْلُفِ  َأْوىَل ) ، قَاَل  َعْن َعِليٍ   ََيَْسُح   َأْعاَلُه ، َوَقْد رَأَْيُت َرُسوَل هللِا  َِبْلَمْسِح ِمنْ َلْو َكاَن الدِ 

 ( .   َعَلى ظَاِهِر ُخفَّْيهِ 
 ========== 

 احلديث حسن .
 ه أيضاً : أمحد ، والنسائي يف الكربى . أخرجوقد 

 1  فائدة :
 أن السنة مسح أعلى اخلف. احلديث دليل على 

 . ظَاِهِر ُخفَّْيه(    َعَلىََيَْسحُ  َاَّللَِّ لقول علي )َوَقْد رَأَْيُت َرُسوَل 
 أما أسفل اخلف فال يشرع. 

 قطع، واألحاديث الصحيحة على خالفه. ث من: مل يصح عنه أنه مسح أسفلهما، وإَّنا جاء يف حديقال ابن القيم
 علماء إىل استحباب مسح أسفل اخلف، والصحيح األول.وقد ذهب بعض ال

 2  فائدة :
املسلمة إمرار اليد على القدم اليمِن واليسرى املسح على اخلف، فلذلك يكفي املسلم و به احلجة يف كيفية مل يرد حديث تقوم 

 لشافعي وأيب ثور وغريمها.ول احبيث يصدق عليه أنه مسح، كما هو ق
ا ه إذا فعل املكلف مالكيفية وال الكمية حديث يُعتمد عليه إال حديث علي يف بيان املسح، والظاهر أن : مل يرد يف قال الصنعاين

 يسمى مسحاً على اخلف لغة أجزأه.
اليسرى كذلك، ويكون املسح مرة واحدة، وال  ، و وصفة املسح: أن َيُِّر اليد اليمِن مبلولة ابملاء مفرجة األصابع على الرِجل اليمِن

 اره.يشرع تكر 
 : وجاءت بعض األحاديث يف بيان اجملزئ من املسح، ولكن ال يصح منها شيء، منها 

 َيسح على ظهر اخلف خطوطاً ابألصابع(.  أى النيب حديث علي: )أنه ر 
 ابملسح هكذا،  وقال: ليس هكذا السنة أمران  رجلهبرجل يتوضأ، فغسل خفيه، فنخسه ب وحديث جابر قال: )مرَّ رسول هللا 

 وأمرَّ بيديه على خفيه(. 
 3  فائدة :

 مني على قولني:يعاً، أم تقدم الياختلف العلماء يف مسح اخلفني هل َيسحان كاألذنني مج
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 : تقدم اليمني.القول األول
يمِن يف الرجلني واليدين، فكذلك يشرع  ل الألن املسح بدل من الغسل، والبدل له حكم املبدل، فكما أنه يشرع تقدمي غس-أ

 مسح اليمِن على اليسرى. تقدمي
 .التياُمنِ  ألصل، وهو استحبابُ أنَّه مل أيت نصٌّ صريٌح يف مْسح الّرِجلني مًعا، فيبقى ا -ب

 : َيسحان مجيعاً. القول الثاين
 ة.للحظاليد اليمِن َتسح الرجل اليمِن، واليد اليسرى َتسح الرجل اليسرى يف نفس ا

( ومل يقل: بدأ ابليمني، ولو كان مشروعًا لنقلت هذه الصفة وحفظت، ألنه   فمسح عليهما.. . ألن يف حديث املغرية قال: ) -أ
 . هللا سبحانه وتعاىل من شرع  

، القياس على األذنني، فطهارة املسح ال تيمن فيها، فكما أن األذنني عضوان مستقالن، ومع ذلك مل يشرع التيمن فيهما -ب
 ذلك الرجالن يف حالة املسح.فك

 أرجح وهللا أعلم.وهذا 
 4 فائدة:

 رى، وهذا ال أصل له فيما أعلم. وكال يديه على اليس قال الشيخ ابن عثيمني: وكثري من الناس َيسح بكال يديه على اليمني،  
 5  فائدة :

 احلديث دليل على جواز املسح على اخلفني .
 العلم.  ز عند عامة أهلجائ : املسح على اخلفنيقال ابن قدامة

 ابن املنذر عن ابن املبارك، قال: ليس يف املسح على اخلفني عن الصحابة اختالف.ونقل 
اره، إال عن مالك مع أن الرواَيت الصحيحة مصرحة عنه حد من فقهاء السلف إنك أعلم من روى عن أ: ال وقال ابن عبد الَب

 ِبثباته. 
 فيه. أنه مسح على خ يب أصحاب النمن  : حدثّن سبعون وقال احلسن البصري

ن املنذر يف كتاب : مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز املسح على اخلفني يف احلضر والسفر ... وقد نقل ابوقال النووي
يف  يب إلمجاع، إمجاع العلماء على جواز املسح على اخلف ويدل عليه األحاديث الصحيحة املستفيضة يف حديث مسح النا

واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه، قال احلافظ أبو بكر البيهقي روينا جواز املسح على وأمره بذلك وترخيصه فيه سفر وال احلضر
وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عباس وحذيفة ابن اليمان وأيب أيوب األنصاري  ى وسعد بن أيب وقاصاخلفني عن عمر وعل

بن سعد وأيب مسعود األنصاري واملغرية بن شعبة   عبد هللا وأنس بن مالك وسهل نر بوأيب موسى االشعري وعمار بن َيسر وجاب
د هللا بن احلارث بن جزء وأيب زيد االنصاري  )قلت( أمامة الباهلي وعب والرباء بن عازب وأيب سعيد اخلدري وجابر بن مسرة وأيب

 .  جملموع للنووي(وفة يف كتب السنن وغريها. )ار مع ورواه خالئق من الصحابة غري هؤالء الذين ذكرهم البيهقي وأحاديثهم
 وقد صرح مجاعة من احلفاظ أبن املسح على اخلفني متواتر. :  ابن حجروقال 

 املسح على اخلفني حنو أربعني من الصحابة.  لنيب َرَوى عن ا د الَب: وقال ابن عب
 قال النَّاظم: 

 واحتسب   يتاً ممَّا تواتر حديُث َمْن َكَذب ... وَمْن َبَِن هلل ب
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 ض ... ومسُح ُخفَّني وهذي بعض.ورؤيٌة شفاعٌة واحلو 
 متفق عليه .  فَّنْي(خلُْ  َوَمَسَح َعَلى اأنهَ تـََوضَّأَ  اْلُمِغريَة ْبن ُشْعَبة )َعْن َرُسوِل اَّللَّ عن  -أ

 رواه البخاري .  فَّنْيِ(خلُْ ََيَْسُح َعَلى ا َعْمرِو ْبِن أَُميََّة الضَّْمرِيِّ )أَنَُّه رََأى النَّيبَّ  وعن  -ب
 اري . رواه البخ )أَنَُّه َمَسَح َعَلى اخْلُفَّنْيِ( َعْن َسْعِد ْبِن َأىِب َوقَّاٍص َعِن النَّيبِّ و  -ج

 6  فائدة :
 الَغسل على أقوال: اء أيهما أفضل املسح أو العلم ختلفا 

 أن الَغسل أفضل.  القول األول:
اب وابنه عبد هللا وأبو أيوب األنصاري. ]ذكر ذلك من الصحابة منهم عمر بن اخلطاعة وهذا مذهب الشافعي، وذهب إليه مج

 النووي[.
 ألنه املفروض يف كتاب هللا. -أ

 ... ]ذكر ذلك ابن قدامة[.    الب من فعل رسول هللاوألنه الغ-ب
 )إن هللا حيب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معاصيه( رواه أمحد. لقوله و -ج

 : أن املسح أفضل.لثاينالقول ا
 وهذا مذهب أمحد.

 .  : وذهب إليه احلكم ومحادقال النووي
والروافض، قال: وإحياء  ل البدع من اخلوارج ن أهألجل من طعن فيه م واختاره ابن املنذر، وقال: والذي أختاره أن املسح أفضل، 

 ما طعن به املخالفون من السنن أفضل من تركه. 
اختاره ابن القيم يف زاد املعاد، وقال: ومل يكن يتكلف ضّد حاله اليت عليها قدماه،  ب حاله، و ى حسأن اإلنسان عل:  والراجح

 يلبس اخلف ليمسح عليه، وهذا تني غسل القدمني، ومل كشوفنزعهما، وإن كانت مبل إن كانت يف اخلف مسح عليهما ومل ي
 أعدل األقوال يف مسألة األفضل من املسح والغسل. 

 ( .  يف َغْزَوِة تـَُبوَك ، َمَسَح َأْعَلى اْْلُفَّنْيِ َوَأْسَفَلُهَما  َوضَّْأُت النَِّبَّ  ) َبَة ، قَاَل ْبِن ُشعْ  ةِ َعِن اْلُمِغريَ 
==== ====== 

 . احلديث ضعيف
ال، إلرسأعل بعدة علل، منها االنقطاع، فإن يف سنده ثْور بن يزيد، رواه عن رجاء بن َحْيوة، وهو مل يسمع منه، وأعل ابقد و  

 ومل يدركه، وهذا ما رجحه البخاري وأبو زرعة وأبو حامت.  يعّن أن كاتب املغرية يرويه عن النيب 
 والرتمذي وغريهم.، وأبو داود، وأبو زرعة ،  وأمحد، وأبو حامت، خاري الب احلديث ونقاده: مثلولذلك ضعف هذا احلديث جهابذة 

 يث الصحيحة على خالفه. جاء يف حديث منقطع، واألحاد إَّنا: مل يصح عنه أنه مسح أسفلهما، و قال ابن القيم
 1  فائدة :

 . أسفل اخلف  مسح وعليه فال يشرع ،احلديث ضعيف 
 جاء يف حديث منقطع، واألحاديث الصحيحة على خالفه.  ، وإَّنالهماأسفصح عنه أنه مسح قال ابن القيم: مل ي 

 .  وقد ذهب بعض العلماء إىل استحباب مسح أسفل اخلف
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 األول. حصحيوال
، و  ، والثوريِّ نِذر عن احلسن، وعروة بن الزُّبري، وعطاء، والشَّعيب، والنَّخعي، واألوزاعيِّ

ُ
أصحاب الرأي، قال النوويُّ: حَكى ابن امل

 .          ) اجملموع ( .  أنَّه ال ُيستَحبُّ مْسُح األسَفلِ :  محدوأ
نقيطيُّ: فذهب مجاعٌة من أهل العلم إىل  ة، وأمحد، والثوريُّ، واألوزاعيُّ، ه يكفي مسُح ظاِهرِه، وممَّن قال به: أبو حنيفأنَّ وقال الشِّ

نِذر عن احلسن، وعروة بن الزبري،
ُ
 .  )أضواء البيان(.     ، وغريهم نَّخعيُّ وال يب،وعطاء، والشَّع وحكاه ابن امل
نِذر

ُ
قال: )وهبذا نقول، وال أعَلُم أحًدا يرى أنَّ   -نياخلفَّ  هورِ مسح على ظُ  بعد أن ذَكر حديث املغرية أنَّ النيبَّ  -قال ابن امل

.        سِح أعلى اخُلفِّ  على متَصرَ اق إلعادَة على َمنمسَح أسفِل اخلفِّ وحده جُيزي من املسِح، وكذلك ال أعلُم أحًدا أوجَب ا
 . )اإلشراف(

هو ظاهر القدم، ومل يَرِْد ما يُعاِرض هذا يف   املسح حملإن إسناد هذا احلديث صحيٌح، وقد أفاد هذا احلديُث أن :  قال احلافظ 
يف كميته حديٌث وال كيفية املسح رد يف  دون كيفيَّته، ومل ي حمل املسح حديث صحيح، وقد اقتصرت إفادة احلديث على بيان

 .حيحص
 2  فائدة :

 .ن حمل املسح ظاهر اخلفأ
 3 فائدة :

 .أن األحكام الدينية ال تثبت ابلرأي 
 4 :فائدة  

 .أن ما يبدو لإلنسان انفًعا قد يكون ضارًّا
 اْلَمْسِح َعَلى اْْلَْورََبنْيِ َبب 

 ( .   ى اْْلَْورََبنْيِ ، َوالنـَّْعَلنْيِ َمَسَح َعلَ َأ وَ تـََوضَّ   َل هللِا  َأنَّ َرُسو   )َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة  
 . َمَسَح َعَلى اْْلُفَّنْيِ  ْعُروَف َعِن اْلُمِغريَِة ، َأنَّ النَِّبَّ   : الَ ُُيَدِ ُث ِِبََذا احْلَِديِث أِلَنَّ اْلمَ ِدي ٍ قَاَل أَبُو َداُوَد : َكاَن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمهْ 

.  َولَْيَس َِبْلُمتَِّصِل َبنْيِ أَنَُّه َمَسَح َعَلى اْْلَْورَ  يِ  ، َعِن النَِّبِ   ًضا َعْن َأيب ُموَسى اأَلْشَعرِ : َورُِوَي َهَذا أَيْ َد قَاَل أَبُو َداوُ   َوالَ َِبْلَقِويِ 
َماِلٍك ، َوأَبُو أَُماَمَة ، َوَسْهُل  ، َواْلََبَاُء ْبُن َعاِزٍب ، َوأََنُس ْبُن ُعودٍ ٍب ، َواْبُن َمسْ قَاَل أَبُو َداُوَد : َوَمَسَح َعَلى اْْلَْورََبنْيِ َعِليي ْبُن َأيب طَالِ 

 .    ، َواْبِن َعبَّاسٍ ُن ُحَرْيٍث َوُرِوَي َذِلَك ، َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّابِ و بْ ْبُن َسْعٍد ، َوَعْمرُ 
 ========== 

 .شاذ ضعيفذا احلديث ه
". نْيِ َمَسَح َعَلى اخْلُفَّ   يبَّ حْلَِديِث ؛ أِلَنَّ اْلَمْعُروَف َعْن اْلُمِغريَِة أَنَّ النَّ يٍّ اَل حُيَدُِّث هِبََذا امْحَِن ْبُن َمْهدِ الرَّ َكاَن َعْبُد   : د قال أبو داو 

 انتهى
ِة ، َوأَْهُل اْلُكوَفِة ، َوأَْهُل اْلَبْصرَِة ، ِن اْلُمِغريََة : أَْهُل اْلَمِدينَ َرَواُه عَ  ِح ، وقال علي بن املديّن : "َحِديُث اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة يف اْلَمسْ 

  يبيهقَل: َوَمَسَح َعَلى اجْلَْورََبنْيِ ، َوَخاَلَف النَّاَس " انتهى من "السنن الكربى" للُل ْبُن ُشَرْحِبيَل َعِن اْلُمِغريَِة ِإالَّ أَنَُّه قَاَزيْ َوَرَواُه هُ 
ونَُه على اخلفني ، غري أيب ّلهْم يـَْروُ اس كُ فـََقاَل : "النَّ  ؟ َغسَّاَن: َسأَْلت حَيَْي ْبَن َمِعنٍي َعْن َهَذا احْلَِديثاْلُمَفضَُّل ْبُن َوقَاَل 
 ي . انتهى من "السنن الكربى" للبيهق."قيس
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 .  رقطّن ، والبيهقيوالُعقيلي ، والدا والنسائي ،  لم ،وممن ضعفه أيضاً: سفيان الثوري ، واإلمام أمحد ، وابن معني ، ومس
ِْمِذيُّ قَاَل: َحِديٌث يِث : " َوَهُؤاَلِء ُهْم أَْعاَلُم أَئِمَِّة احْلَدِ  قال النووي َحَسٌن ، فهؤالء مقدمون عليه ، بل كل واحد ، َوِإْن َكاَن الرتِّ

ِْمِذيِّ ،   ( .  اجملموع)        ة .ِل اْلَمْعرِفَ َفاِق أَهْ اِبتِّ من هؤالء َلْو انـَْفَرَد ُقدَِّم َعَلى الرتِّ
 .  ولكن صح املسح على اجلوربني عن الصحابة

: َعِليِّ ْبِن َأيب طَاِلٍب ، َوَعمَّاِر ْبِن   اْلَمْسِح َعَلى اجْلَْورََبنْيِ َعْن ِتْسَعٍة ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا ِوَي ِإاَبَحةُ " رُ قال ابن املنذر : 
   ""األوسط د .َوَسْهِل ْبِن َسعْ   أَُماَمَة ،َأيب ، َوِباَلٍل ، وَ  ِن ُعَمَر ، َواْلرَبَاِء ْبِن َعاِزبٍ َمْسُعوِد ، َوأََنِس ْبِن َماِلٍك ، َوابْ   ، َوَأيب ِسرٍ َيَ 

  .ثَة َعَشر َصَحابِيًّااَلِء َثاَل َهؤُ قال ابن القيم : " َوزَاَد أَبُو َداُوَد : أبو أمامه ، وعمرو بن حريث ، وعمر ، وابن َعبَّاٍس ، فَـ 
 .   ْيسٍ ، اَل َعَلى َحِديث َأيب قَـ  َواْلُعْمَدة يف اجْلََواز َعَلى َهُؤاَلِء  

َا ُعْمَدته َهُؤاَلِء َرمِحَُه اَّللَّ  لهْنَصافه َوَعدْ َوَهَذا ِمْن إِ  ...  َوَقْد َنصَّ َأمْحَُد َعَلى َجَواِز اْلَمْسِح َعَلى اجْلَْورََبنْيِ ، َوَعلََّل رَِوايَة َأيب قـَْيسٍ   ، َوِإَّنَّ
 (  هتذيب السنن ) ه .  ُمَؤثِّر َيِصّح َأْن حُيَال احْلُْكم َعَليْ ْورََبنْيِ َواخْلُفَّنْيِ فـَْرق اجلَْ  ْلِقَياس ، فَِإنَُّه اَل َيْظَهر َبنْي الصََّحابَة ، َوَصرِيح ا

ُهْم، َمسَ بَة َرِضَي اَّللَُّ : " الصََّحا وقال ابن قدامة  اً . ُحوا َعَلى اجْلََواِرِب ، َومَلْ َيْظَهْر َْلُْم ُُمَاِلٌف يف َعْصرِِهْم ، َفَكاَن إمْجَاع َعنـْ
 ٌب يف ااِلْنِتَضاحِ َبَ 

َتِضُح ( . ا ََبَل يـَتَـَوضَّ ِإذَ  وُل هللِا   ) َكاَن َرسُ َعْن ُسْفَياَن ْبِن احْلََكِم الثَـَّقِفيِ  َأِو احلََكِم ْبِن ُسْفَياَن الثَـَّقِفي  ، قَالَ   أُ َويـَنـْ
 قَاَل بـَْعُضُهْم : احْلََكُم َأْو اْبُن احْلََكمِ ، وَ قَاَل أَبُو َداُوَد : َواَفَق ُسْفَياَن َجَاَعٌة َعَلى َهَذا اإِلْسَناِد 

 َح فـَْرَجُه ( . َل ُثَّ َنضَ َبَ    َرُسوَل هللاِ  ) رَأَْيُت َعْن ُُمَاِهٍد ، َعْن رَُجٍل ِمْن ثَِقيٍف َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
 ( .  ََبَل ُثَّ تـََوضَّأَ َوَنَضَح فـَْرَجهُ  هللِا وَل  َأنَّ َرسُ ) َعْن ُُمَاِهٍد ، َعِن احْلََكِم َأْو اْبِن احْلََكِم ، َعْن أَبِيِه 

 ========== 
 احلديث مضطرب .

 كلها فيها مقال : جاءت عدة أحاديث يف هذا الباب  
 وهو ضعيف . َضح (  انْ قَال : ) َجاَءِن ِجرْبِيل فـََقال : ََي حُمَمَُّد ِإَذا تـََوضَّْأَت فَ   َأنَّ النَّيبَّ  رََة : عن َأيب ُهَريْـ وجاء عند الرتمذي 

م املضمضة واالستنشاق وقص الشارب والسواك وتقلي -أو الفطرة-قال ) إن من الفطرة  وعن عمار بن َيسر، أن رسول هللا 
 د وهو ضعيف .ط واالستحداد واالختتان، واالنتضاح ( رواه أمحرباجم ونتف اإلباألظفار وغسل ال

فرغ من وضوئه أخذ  فعلمه الوضوء، فلما لسالم ملا نزل على النيب ليه ايل ع) أن جرب  وعن عن أسامة بن زيد عن النيب 
 وهو ضعيف .ه أمحد ضوئه ( روايرش بعد و  حفنة من ماء فرش هبا حنو الفرج، قال فكان النيب  

 1  ة :فائد
 تعريف النضح .

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

يتأول  يستنجوا ابحلجارة ال َيسون املاء، وقدم أن عادة أكثرهابملاء، وكان من  : االنتضاح ها هنا االستنجاءوقال اْلطايب
 .  وسة الشيطانك وساالنتضاح على رش الفرج ابملاء بعد االستنجاء ليندفع بذل

 وذكر النووي: أن رش الفرج ابملاء بعد االستنجاء هو املراد من احلديث عند اجلمهور. اهـ املنهل 
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وضأ وقيل رش الفرج ابملاء بعد لى هذا معِن "إذا توضأ" أي أراد أن يتاء ابملاء، وعنج)أي النضح( االست وقال السندي: قيل هو 
 هللا أعلم. عليه اجلمهور، وكأنه يؤخر أحيااًن إىل الفراغ من الوضوء. ون، و االستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطا

 2  فائدة :
 . َسرَاِويَلُه َح فـَْرَجُه وَ َأْن يـَْنضَ ابملاء احلديث دليل على أنه يستحب ملن فرغ من االستنجاء  

 حلنابلة . وهذا مذهب الشافعية وا
 قطعاً للوسواس . 

 . اكثريً إن كان الشيطان يريبه  يستحب  وقيل :
 .   وهو مذهب احلنفية، واملالكية 

قطع فرج ابملاء؛ حىت يقال العلماء: احلديث يشرع ملن كان عنده بعض اخلواطر أو الوساوس إذا استنجى أن يرش ما حول ال
 .إىل ذلكما من مل يكن عنده وساوس فال حاجة الوساوس، وأ

ة،  كان أيب يفعل ذلك. وروي ذلك عن جماهد، وميمون، وسلم  : قال العيّن: وكان ابن عمر إذا توضأ نضح فرجه، قال عبيد هللا
 وابن عباس، وعن هذا قال 

ذا كان به وسوسة.  وضوء، وال سيما إبعد فراغه من الى فرجه، وسراويله أصحابنا: من مجلة مستحبات الوضوء أن ينضح املاء عل
 اهـ املنهل.

 ََبُب تـَْفرِيِق اْلُوُضوءِ 
 :  هللِا  ، َوَقْد تـََوضََّأ َوتـََرَك َعَلى َقَدِمِه ِمْثَل َمْوِضِع الظيْفِر ، فـََقاَل َلُه َرُسولُ  النَِّبِ  رَُجاًل َجاَء ِإىَل نَّ أََنُس ْبُن َماِلٍك ) أَ 

 ُضوَءَك ( .  فََأْحِسْن وُ اْرِجعْ 
َها اْلَماُء  َظْهِر َقَدِمِه ُلْمعَ  لِ  َويف ُيصَ  رََأى رَُجالً  ) َأنَّ النَِّبَّ  َعْن َخاِلٍد ، َعْن بـَْعِض َأْصَحاِب النَِّبِ   ْرَهِم ، ََلْ ُيِصبـْ ٌة َقْدُر الدِ 

 . (  وَء َوالصَّاَلةَ َأْن يُِعيَد اْلُوضُ  فََأَمَرُه النَِّبي  
 ========== 

 1  فائدة :
 قوله ) ِاْرِجْع فََأْحِسْن ُوُضوَءك( : 

 ه بغسل ما ترك. أمرَ  حيتمل: أي ائت به على أمت الوجوه وأكملها، فيكون
 معناه: استأنف وضوءك من أولِه، قال اخلطايب: إن هذا هو ظاهر معناه. وحيتمل أن 

 . لوضوء والصالة( أن يعيد ا النيب ويؤيده احلديث الثان ) ... فأمره 
 2  فائدة :

 استدل هبذه األحاديث من قال بوجوب املواالة يف الوضوء وقد تقدمت املسألة . 
 َأْن يُِعيَد اْلُوُضوَء َوالصَّالََة ( .  ) ... فََأَمرَُه النَّيبُّ    اج النيب بعض أزو  د عنففي حديث خال

 دون إعادة الوضوء. ط بغسل اللمعة فق واالة واجبة ألمرهوجه الداللة ظاهر، إذ لو مل تكن امل
: ارجع فأحسن  لنيب قال له اء، ف  يصبها املاأبصر رجاًل توضأ وعلى ظهر قدمه مثل الظفر مل وحلديث عمر )أن النيب 

 وضوءك، فرجع فتوضأ مث صلى( رواه مسلم. 
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يقل: اغسل ذلك ومل ،  سن وضوءكأح:  وضوء لقوله قال القاضي عياض: يف هذا احلديث دليل على وجوب املواالة يف ال
 املوضع الذي تركته. 

 3  فائدة :
 .  الوضوء ابلتطهريحاديث وجوب استيعاب أعضاء يف هذه األ

 توعد من مل يستوعب.  ) ويل لألعقاب من النار ( فالنيب  جاء يف الصحيحني قوله  وقد 
 عذاب إذا قصر يف غسلها. تص ابلد أن األعقاب َتغسلها، وقيل: أرا معناه: ويل ألصحاب األعقاب املقصرين يف قال البغوي

 قد حيصل التساهل يف يع األعضاء اليتن مجهبا ما يف معناها مقال احلافظ: وإَّنا خصت ابلذكر لصورة السبب، فيلتحق 
 إسباغها. 

 وفيه أن من ترك جزءاً يسرياً مما جيب تطهريه ال تصح طهارته. 
ض  م َيرْتُك بـَعْ مِّ ُفوا يف اْلُمتَـيَ ا جيَِب َتْطِهريه اَل َتِصّح َطَهارَته َوَهَذا ُمتـََّفق َعَلْيِه ، َواْختَـلَ ًءا َيِسريًا ممَّ تـََرَك ُجزْ َمْن  َأنَّ  : ...  قال النووي 

َها : ِإَذا تـََرَك أََقّل اََيت : ِإْحَدايَفة َثاَلث رِوَ َوْجهه ، َفَمْذَهبَنا َوَمْذَهب اجْلُْمُهور أَنَُّه اَل َيِصّح َكَما اَل َيِصّح ُوُضوُءُه ، َوَعْن َأيب َحنِ 
َزأَُه ، َوالثَّالَِثة : ِإَذا تـََرَك الرُّْبع َفَما ُدونه َأْجَزأَُه ، َولِْلُجْمُهوِر َأْن حَيَْتجُّوا  الدِّْرَهم َأجْ ْدر َك أََقّل ِمْن قَ ِمْن النِّْصف َأْجَزأَُه ، َوالثَّانَِية : ِإَذا تـَرَ 

 ) شرح مسلم ( .  م .    أَْعلَ ِقَياِس . َواَّللَُّ اِبلْ 
 . رك أي حمل منها دم تاء أعضاء الوضوء وعفيجب تعميم أعضاء الوضوء ابلغسل، وذلك ِبيصال املاء إىل مجيع أجز 

 4  فائدة :
 أن من ترك جزاًء يسرياً مما جيب تطهريه ال تصح طهارته وهذا متفق عليه ]قاله النووي[. 

 5  فائدة :
املاء ال  صول املاء إىل البشرة، كالعجني أو اجلص أو مادة صمغية كالغراء وحنوه؛ ألن إزالة ما َينع و ث على وجوب ابحلدييستدل 

 طهارة. غري مغسول فال تتم ال يبقىيصل ملا تتها، ف
م  ، لكن شيخ اإلسال رمحه هللا : " وإذا كان هناك مانع َينع وصول املاء مل يصدق عليه أنه غسل العضو ال الشيخ ابن عثيمنيق

كثريا ما   فإنهال الذين يستعملون البوية لي به . وهذا ينطبق على العم: إن الشيء اليسري يعفى عنه ال سيما فيمن ابت رمحه هللا قال
ى عن نقطة أو النقطتان إما أن ينسوها أو ال جيدون ما يزيلوهنا به يف احلال ، فعلى رأي شيخ اإلسالم رمحه هللا يعفيكون فيه ال

ٍر َعَلى َقَدِمِه ظُفُ ضََّأ َفرَتََك َمْوِضَع عن ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َأنَّ َرُجاًل تـَوَ  ] وهو ما روى مسلم –حلديث نبغي أن أنخذ ابهذا . ولكن ي
أن  نه ال يعفى عن الشيء ولو كان يسريا ، فهو إن أمكنه وأ - َصلَّى [ فـََقاَل اْرِجْع فََأْحِسْن ُوُضوَءَك فـََرَجَع مُثَّ  ْبَصرَُه النَّيبُّ فَأَ 

 ."ايفة " انتهى من "شرح الكبري ، وإال مسح عليه وصار كاجل يزيله قبل أن خيرج وقت الصالة أزاله
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َلةِ   ََبُب اْلُوُضوِء ِمَن اْلُقبـْ
 ( . ِإالَّ أَْنِت ؟ َفَضِحَكتْ : َمْن ِهَي َل ُعْرَوةُ ، قَاأْ الصَّاَلِة َوََلْ يـَتَـَوضَّ َج ِإىَل ، ُثَّ َخرَ ائِهِ قـَبََّل اْمَرَأًة ِمْن ِنسَ  َأنَّ النَِّبَّ  )َعْن َعاِئَشَة 

======= === 
 احلديث ضعيف .

 وقد صححه ابن جرير وابن عبد الرب والزيلعي، واأللبان .  
والبخاري ، وأبو داود ، والرتمذي ، ، بل ، وأمحد بن حن طانوحيي بن سعيد الق، وضعفه كثريون: منهم سفيان الثوري 

 والنووي.، بيهقي وال، والدارقطّن 
 1  فائدة :

 علماء يف هذه املسألة على أقوال :نقض الوضوء ، وقد اختلف الال ياحلديث دليل على أن مس املرأة 
 بغري شهوة.  : أن مس املرأة ال ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أم القول األول

 مذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا. وهذا 
 حلديث الباب . -أ

صح فإنه يغّن عنه األحاديث الصحيحة اآلتية ، مع مل ياحلديث فهو ظاهر جدًا يف الداللة على هذا القول، وإن هذا  فإن صح 
 لتمسك ابألصل.ا

للوضوء، وال يوجد هذا  أن هذا الشيء انقض أن األصل بقاء الطهارة وعدم نقضها حىت أييت دليل صحيح يدل على  -ب
 د هبا اجلماع، وليس مطلق املالمسة. املراسيأيت أن الدليل هنا، وأما اآلية ف 

َلِتِه فَِإذَ  ْنُت َأاَنُم َبنْيَ يََدْي َرُسوِل اَّللَِّ عنها قالت: )كُ  عن عائشة رضي هللا  -ج  فـََقَبْضُت رِْجَليَّ  ا َسَجَد َغَمَزِن َورِْجاَلَي يف ِقبـْ
 . خاري فَِإَذا قَاَم َبَسْطتُـُهَما( رواه الب

 . اَد َأْن يُوتَِر َمسَِّّن ِبرِْجِلِه( أَرَ  سناد صحيح: )َحىتَّ ِإَذاويف رواية للنسائي ِب
ِدي َعَلى َبْطِن َقَدَمْيِه َوُهَو يف  َوقـََعْت يَ اْلَتَمْسُتُه فَـ لَيـَْلًة ِمْن اْلِفرَاِش فَ  وعنها رضي هللا عنها قالت: )فـََقْدُت َرُسوَل اَّللَِّ  -د

 ِمْن ُعُقوبَِتَك( رواه مسلم.وُذ ِبرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، َومبَُعافَاِتَك أَعُ  ُهَو يـَُقوُل: اللَُّهمَّ  َومُهَا َمْنُصوبـََتاِن وَ اْلَمْسِجدِ 
َساِجٌد .. ( وهي عند  َومُهَا َمْنُصوبـََتاِن َوُهوَ قـََعْت يَِدي َعَلى َقَدَمْيِه ُبُه بَِيِدي فـَوَ ويف رواية للبيهقي ِبسناد صحيح: )َفَجَعْلُت َأْطلُ 

 ئي أيضاً. النسا
مس عائشة رضي هللا عنها وهو يصلي، ولو كان مس املرأة انقضًا للوضوء لبطل   النيب  بال شك أن اديثوظاهر هذه األح
 الوضوء والصالة. 

 ضعيفاً، فقالوا: لعله كان من فوق حائل!!  ذه األحاديث جواابً وأجاب الشافعية عن ه
 للظاهر.التأويل فيه تكلُّف وُمالفة  : وهذا قال الشوكاين

 نقض الوضوء.نه ي: أ القول الثاين
 وإىل ذلك ذهب ابن مسعود، وابن عمر، والزهري، وهو مذهب الشافعي. 

 لقوله تعاىل )أَْو الَمْسُتُم النَِّساَء(. -أ
 ؤيد بقاؤه على معناه احلقيقي لمس من مجلة األحداث املوجبة للوضوء وهو حقيقة يف ملس اليد، ويرحت أبن الاآلية صقالوا: 
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 ة يف جمرد اللمس من دون مجاع.ظاهر قراءة )أو ملستم( فإهنا 
 ملاعز  قول النيب واألصل يف معِن اللمس أنه اللمس ابليد، وقد جاء يف األحاديث استعمال اللمس مبعِن ملس اليد، كما يف 

.َلَعلََّك قـَبـَّْلَت أَْو َلَمْسَت( رواه أمحد( : 
 ( رواه أمحد.َواْلَيُد زاَِنَها اللَّْمسُ ) وقوله 

 أنه ينقض إذا كان لشهوة. : لثالقول الثا
 وهذا مذهب مالك وأمحد. 

املرأة عندهم، واألحاديث اليت ى نقض الوضوء مبس وهؤالء حاولوا اجلمع بني النصوص، اآلية )أَْو اَلَمْسُتُم النَِّساء( وهي دالة عل
 النقض. استدل هبا من رأى عدم 

أن ولكن الصحيح يف معِن اآلية:  -كما ذهبوا إليه   -ملس لق ادالة على نقض الوضوء مبط وهذا املسلك صحيح لو كانت اآلية
مقدم على تفسريه غريه، لدعاء  بن جرير، وتفسريه املراد هبا اجلماع، كذا فسرها عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما، واختاره ا

 وجواب(.سؤال الم ... )اإلس ي أصله يف البخار يف الدين وعلّمه التأويل( رواه أمحد و  )اللهم فّقهه النيب 
 والراجح أنه ال ينقض مطلقاً. 

 السلف. وأما اآلية )أَْو الَمْسُتُم النَِّساَء( فاملراد هبا اجلماع، فقد ذهب إىل ذلك كثري من
 ابن عباس أنه فسرها ابجلماع.  فقد صح عن
 ل ذلك.صح من غري وجه عن عبد هللا بن عباس أنه قا: وقد قال ابن كثري

 ا رواه عبد الرزاق يف املصنف وابن جرير يف التفسري. ن أيب طالب كملي بوذهب إليه أيضاً ع
( اءَ قال: عِن هللا بقوله )أَْو الَمْسُتُم النِّسَ   لك ابلصواب قول منوقد رجح ذلك أيضاً ابن جرير فقال يف تفسريه: وأوىل القولني يف ذ

 اجلماع دون غريه.
( املراد به اجلماع كما قاله ابن عباس وغريه من العرب، وهو يروى عن علي  َساءَ النِّ  أَْو الَمْسُتمُ  تعاىل )  : قوله  قال ابن تيمية 

 ال كتاب وال سنة.  ضوء من مس النساء،وغريه وهو الصحيح يف معِن اآلية، وليس يف نقض الو 
 متكلف. مْحلقول غري صحيح و  خاص به  ) ... فإذا سجد غمزن( حيتمل أنه حبائل أو قول بعض العلماء يف قول عائشة 

: واخلصوم حيملون هذا احلديث على أن املس وقع حبائل، وهذا التأويل مع شدة بـُْعده يدفعه بعض ألفاظه، ... مث  قال الزيلعي
 احلديث. ق بعضاً من ألفاظ سا

ان نه كفتح( من أن اللمس حيتمل أمبا ذكره ابن حجر يف )ال يف ملسها لقدمه : واالعتذار عن حديث عائشة وقال الشوكاين
 للظاهر.  حبائل أو على أن ذلك خاص به تكلف، وُمالفة

 2  فائدة :
ة فهو أضعف األقوال، وال يعرف هذا س املرأة لغري شهو (: وأما وجوب الوضوء من جمرد م236/ 21قال ابن تيمية يف الفتاوى ) 

؛ مع أن هذا األمر غالب ال ذلك ر املسلمني أن يتوضئوا منأنه أم من الصحابة، وال روى أحد عن النيب  القول عن أحد
ناس ا يكثر ابتالء الإن الرجل ال يزال يناول امرأته شيئًا وَتخذه بيدها، وأمثال ذلك مميكاد يسلم فيه أحد يف عموم األحوال؛ ف

اد، ذلك عنه ولو أبخبار اآلح أيمر بذلك مرة ويشيع ذلك، ولو فعل لنقل يب به، فلو كان الوضوء من ذلك واجبًا لكان الن
 ء من ذلك ـ مع عموم البلوى به ـ علم أن ذلك غري واجب.  بشيفلما مل ينقل عنه أحد من املسلمني أنه أمر أحداً من املسلمني
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 َمسِ  الذََّكرِ ُضوِء ِمْن اْلوُ  ََببُ 
َعْت َرُسوَل هللِا  عن  َا َسَِ  ( .  تَـَوضَّأْ ْليَـ  َمسَّ ذََكَرُه فَـ َمنْ  )يـَُقوُل  ُبْسَرة بِْنت َصْفَواَن ، َأهنَّ

 ََبُب الريْخَصِة يف َذِلكَ 
أَنَُّه َبَدِويٌّ ، فـََقاَل : ََي َنِبَّ هللِا ، َما تـََرى يف َمسِ   َفَجاَء رَُجٌل كَ  َقِدْمَنا َعَلى َنِبِ  هللِا ) ْلٍق ، َعْن أَبِيِه ، قَاَل َعْن قـَْيِس ْبِن طَ 
 ( .  َقاَل : َهْل ُهَو ِإالَّ ُمْضَغٌة ِمْنُه ، َأْو قَاَل : َبْضَعٌة ِمْنهُ ؟ فَـ  َد َما يـَتَـَوضَّأُ الرَُّجِل ذََكَرُه بـَعْ 

 ========== 
 : صحيح .  حديث بسرة 

 .  ني ، واإلمام أمحد كما يف )االستذكار(ف ، وصححه ابن معو ر قال الشافعي : مع
 وقال البخاري : أصح شيء يف هذا الباب حديث بسرة . 

 . الرتمذي : حسن صحيح وقال 
 الرب ، وابن امللقن . ححه الدارقطّن ، وابن عبدوص

 واحلديث أخرجه أيضاً : الرتمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وأمحد .
 ، والطربان ، وابن حزم ، وضعفه كثري من احلفاظ كما سيأيت . صححه ابن حبان :   حديث طلق بن علي

 1  فائدة :
 قولني :  على ر ينقض الوضوء أم الاختلف العلماء هل مس الذك

 : ينقض الوضوء .  القول األول
 د وابن حزم.فعي، وأمحد وداو وإىل هذا ذهب عمر، وابنه عبد هللا، وابن عباس، وعائشة، وسعيد، وعطاء، والشا 

يسار، بُن قدامة: وهو مذهُب ابن ُعمر، وسعيد بن املسيَّب، وعطاء، وأابن بن عثمان، وُعروة، وسليمان بن ال اق
  ، ، وهو املشهور عن مالٍك، وقد ُروي أيًضا عن عمر بن اخلطَّاب، وأيب هريرة، وابن ِسريينواألوالزُّهريِّ ، والشافعيِّ ،   وزاعيِّ
 ية .وأيب العال

 . َمسَّ ذََكرَُه فـَْليَـتَـَوضَّأ( )ْفَواَن رَة بِْنت صَ ُبسْ  حلديث
 أنه ال ينقض الوضوء.:  القول الثاين

 .واختاره ابن املنذر وهو قول احلنفية
َا ُهَو َبْضَعٌة ِمْنَك(   ) ديث طلق بن علي حل  . ِإَّنَّ

 : أنه ينقض الوضوء إذا كان لشهوة. القول الثالث
 ختاره األلبان.وا يمية يف بعض كتبه،ار شيخ اإلسالم ابن توهو اختي

 والراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاً.
 .  أنَّ املسَّ انقٌض للوضوء  أي: -ذهب إليه األوَّلونفالظَّاهر: ما  :    ال الشَّوكانُّ ق

 فمن وجوه : حديث طلق وأما اجلواب عن 
 أنه ضعيف.  أواًل:
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ابن اجلوزي، وادعى النووي أن احلفاظ اتفقوا على تضعيفه،  ، و ار قطّن، والبيهقيامت، وأبو زرعة، والدفقد ضعفه الشافعي، وأبو ح
 ه.حكى االتفاق على ضعفورّده ابن عبد اْلادي فقال: أخطأ من 

 من العلماء من قال إنه منسوخ حبديث بسرة.  نياً:اث
 حزم. ابن، و  ، والبيهقي واحلازمي ،  ، وابن العريب ، والطربان  وممن قال ابلنسخ: ابن حبان

يف أول  جدسوهم يبنون امل طلق متقدم، وحديث بسرة متأخر، ودليل تقدمه أنه قدم املدينة على عهد رسول هللا  ألن حديث
 اْلجرة.

لعي يف قد ذكر هذه الشواهد الزيأن حديث بسرة أكثر رواة وأصح إسنادًا وأقرب إىل االحتياط، فإن له شواهد كثرية، و  اثلثاً:
 ن حجر يف )تلخيص احلبري(.ة( واب)نصب الراي

وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم  يبأ : ويف الباب عن جابر وأيب هريرة وعبد هللا بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بنقال ابن حجر
 ى بنت أنيس. وية بن حيدة وقبيصة وأرو لنعمان بن بشري وأنس وأيب بن كعب ومعاسلمة وابن عباس وابن عمر وعلي بن طلق وا

أن حديث النقض ابملس انقل عن األصل، وحديث عدم النقض مبق على األصل، والناقل عن األصل أوىل ابلرتجيح، فإن   :رابعاً 
 علم. ة دمعه زَي
 2  فائدة :

 وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة. ،  هذا احلكم عام للرجال والنساء
جل مس فرجه فليتوضأ، وأَيا امرأة مست فرجها  )أَيا ر  ول هللا حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: قال رس-أ

 البخاري تصحيحه. م مافلتتوضأ( رواه أمحد والبيهقي، وقد نقل الرتمذي يف )العلل الكبري( عن اإل
لذكر واألنثى، ولفظ الفرج يشمل القُبل والدبر، من لعموم )من مس فرجه فليتوضأ( قال الشوكان: ولفظ )من( يشمل ا -ب

 هو مالك.ه يرد مذهب من خصص ذلك ابلرجال و الرجل واملرأة، وب
 ح.حيص ما جاء عن عائشة قالت )إذا مست املرأة فرجها توضأت( رواه البيهقي وسنده -ج

 3  فائدة :
 مسه من غري حائل. ابملس يف قوله )من مس ذكره ... ( املراد 

د وجب عليه الوضوء( رواه ابن   سرت فق ليس دوهنا حجاب وال )إذا أفضى أحدكم إىل فرجه  حلديث أيب هريرة. قال: قال -أ
 حبان وصححه احلاكم وابن عبد الرب. 

 (. منيثيوألن مع احلائل ال يسمى مساً. )قاله ابن ع-ب
 4  فائدة :

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:؟  هل املس يكون بباطن الكف فقط، أم بباطنه وظاهره
 ظهره.الكف و ق بني ابطن : أنه ال فر القول األول

 وبه قال عطاء واألوزاعي وأمحد.
ا سرتة فليتوضأ( ويف لفظ )إذ  -هما ينب ليس -)إذا أفضى أحدكم بيده إىل فرجه  واحتج أمحد حبديث النيب  قال ابن قدامة:

 عليه الوضوء( رواه الشافعي يف مسنده، وظاهر كفه من يده. أفضى أحدكم إىل ذَكره، فقد وجب
 ه إال بباطن كفه.: ال ينقض مس لثاينالقول ا
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 وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق. 
 قالوا: ألن ظاهر الكف ليس آبلة اللمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه.

ها كما يقال: أفضى بيده مبايعاً، وأفضى بيده إىل إن اإلفضاء املذكور يف احلديث: إَّنا هو ببطن -كما قال الشافعي   - الو وقا
 . إىل ركبتيه راكعاً األرض ساجداً، و 
 والراجح األول.

، ورد عليهم فهك  : وزعمت الشافعية أن اإلفضاء ال يكون إال بباطن الكف، وأنه ال نقض إذا مس الذكر بظاهرقال الصنعاين
 باطن الكف أو ظهرها. احملققون أبن اإلفضاء لغة: الوصول، أعم من أن يكون ب

 5  فائدة :
 هل ينقض إذا مسه بذراعه؟

 ينقض. قيل: ال 
 نقض. وقيل: أنه ي

 وهو قول عطاء واألوزاعي، ألنه من يده.
 والراجح األول.
طع السارق، وغسل ليد يف الشرع ال يتجاوز الكوع، بدليل قا لق: والصحيح األول، ألن احلكم املعّلق على مطقال ابن قدامة

 نوم الليل، واملسح يف التيمم.اليد من 
 6  فائدة :

 َكَر غريه؟هل ينقض الوضوء إذا مس ذَ 
  ينقض.ال  قيل:

 وهو قول أيب حنيفة وداود.
 ألنه ال نص فيه، واألخبار إَّنا وردت يف ذكر نفسه فيقتصر عليه. 

 ينقض. وقيل:
 فعية واحلنابلة.شاالل وهو قو 

 ذََكر نفسه وذََكر غريه، وهو الصحيح. : مشل قوله )مس الذكر( قال املرداوي
هوة وخروج اخلارج، وحاجة اإلنسان تدعو إىل مس ذكر نفسه، الش  ه معصية وأدعى إىل : ولنا أن مس ذَكر غري  وقال ابن قدامة

دم على الدليل، ويف بعض ألفاظ خرب بسرة )من مس الذكر  يقه فإذا انتقض مبس ذكر نفسه فبمس ذكر غريه أوىل، وهذا تنبي
 ليتوضأ(.ف

 ( وسنده صحيح.وحديث بسرة هبذا اللفظ جاء عند النسائي وأمحد )يُتوضأ من مس الذكر
 7  دة :فائ
 هل هناك فرق بني مس ذََكر الصغري والكبري؟ 

 الصحيح أنه ال فرق. 
 . ور: وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثقال ابن قدامة
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 غريه من صغري وكبري حي أو ميت، ذكر أو أنثى، انتقض وضوء املاس: فإذا مس الرجل أو املرأة قـُُبل نفسه أو وقال النووي
 ال وضوء على من مس ذكر الصغري.  أنه والزهري: إىل وذهب األوزاعي

 ألنه جيوز مسه والنظر إليه. 
 يتوضأ(. مل و  )أنه قّبل زبيبة احلسن واستدل البعض مبا روي عن النيب 

 والراجح األول وأنه ينقض.
 واخلرب ليس بثابت. نا: عموم قوله )من مس الذكر فليتوضأ(، وألنه ذكر آدمي متصل به أشبه الكبري، : ولقال ابن قدامة

 8  فائدة :
 اختلف العلماء يف ذلك على قولني:  هل ينقض الوضوء مبس حْلقة الدبر؟ 

 : أنه ينقض الوضوء.القول األول
 عطاء والزهري والشافعي ورواية عن اإلمام أمحد. هبذ وإليه

 قوله )من مس فرجه فليتوضأ(. لعموم
 (. وألنه أحد الفرجني أشبه الذكر. )قاله يف املغّن

: والدبر فرج، ألنه منفرج عن اجلوف، وخيرج منه ما خيرج، وعلى هذا فإنه ينتقض الوضوء مبس حلقة عثيمنيقال الشيخ ابن 
 الدبر.

 : ال ينقض الوضوء. ينثاالقول ال
 وهو مذهب مالك. 

 . ( . مس ذكره .. ( وهو املبنّي لرواية )من مس فرجه .ألن يف احلديث )من 
 9  فائدة :

خلالف إَّنا هو يف مس حلقة الدبر، ألنه قد ورد حديث بسرة بنت صفوان بلفظ )من مس واينقض الوضوء،  مس األليتني ال
 فرجه فليتوضأ( رواه النسائي. 

 حلقة الدبر كاخلالف يف مس الذكر. مس   يف فاخلالف
 ذلك فمسه ال ينقض الوضوء، كمس اخلصيتني والصفحتني.وأما ما جاور 

 أو ركبتيه ومل َيس ذكره مل جيب عليه الوضوء. انتهى. أو أليتيه أنثييه فإن مس :  قال اإلمام الشافعي
 .  وراء ذلك من ابطن األليني فال ينقض بال خالفا م  أما ،: قال أصحابنا: واملراد ابلدبر ملتقى املنفذ  وقال النووي

  :يف قول عامة أهل العلم   ،بط ألنثيني واإلكالرُّفغ وا  ،: وال ينتقض الوضوء مبس ما عدا الفرجني من سائر البدن  ل ابن قدامةوقا
 ألنه ال نص يف هذا وال هو يف معِن املنصوص عليه فال يثبت احلكم فيه. 

 من ابطن. "ُمتار الصحاح". أو أصول الفخذين ج، فر والرُّْفغ: ما حول ال
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 ََبُب اْلُوُضوِء ِمْن حُلُوِم اإِلِبلِ 
َها َوُسِئَل َعْن حُلُوِم اْلَغَنِم ،   ِئَل َرُسوُل هللاِ سُ ) َعِن اْلََبَاِء ْبِن َعاِزٍب ، قَاَل  َعِن اْلُوُضوِء ِمْن حُلُوِم اإِلِبِل ، فـََقاَل : تـََوضَُّئوا ِمنـْ

َها ، َوُسِئَل َعِن ااقَ فَـ  َا لصَّاَلِة يف َمَباِرِك اإِلِبِل ، فـََقاَل : اَل ُتَصليوا يف َمَباِرِك اإِلبِ َل : اَل تـََوضَُّئوا ِمنـْ ِمَن الشََّياِطنِي َوُسِئَل ِل ، فَِإهنَّ
َا بـَرَكَ َعِن الصَّاَلِة يف َمَراِبِض اْلغَ   ( . ةٌ َنِم ، فـََقاَل : َصليوا ِفيَها فَِإهنَّ

 ========== 
 صالة إن شاء هللا . ، وسيأيت يف كتاب الاحلديث صحيح 

 1فائدة :  
 احلديث دليل على وجوب الوضوء من أكل حلم اإلبل . 

  هذه املسألة على قولني : تلف العلماء يفاخ وقد
 : أنه ينقض الوضوء . القول األول

 وهذا مذهب اإلمام أمحد، وإسحاق. 
 احلديث مطلقاً.ي وحكاه عن أصحاب ة، واختاره البيهقزَيخ ورجحه ابن املنذر، وابن

 قال اخلطايب: ذهب إىل هذا عامة أهل احلديث.
 املنذر ، وأشار البيهقي إىل ترجيحه واختياره .، وابن بو بكر بن خزَية : واختاره من أصحابنا أ قال النووي

 ليل ، وهو الذي أعتقد رجحانه . لدا ورجحه النووي نفسه حيث قال : ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث
َها)  يث الباب .حلد-أ  ( .  تـََوضَُّئوا ِمنـْ

يث وإليه ذهب  بل ، قواًل بظاهر هذا احلدوء من أكل حلم اإل: قد ذهب عامة أصحاب احلديث إىل إجياب الوض قال اْلطايب
 أمحد بن حنبل .

ِشْئَت َفاَل تـََوضَّْأ«.  أَأَتـََوضَُّأ ِمْن حُلُوِم اْلَغَنِم قَاَل »ِإْن ِشْئَت فـَتَـَوضَّْأ َوِإْن   اَّللَِّ  َجاِبر ْبن مَسُرََة )َأنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسولَ وحلديث -ب
اَل ُأَصلِّى يف َمَبارِِك قَ  ، نـََعمْ : نـََعْم فـَتَـَوضَّْأ ِمْن حُلُوِم اإِلِبِل«. قَاَل ُأَصلِّى يف َمرَاِبِض اْلَغَنِم قَاَل : ِبِل قَاَل ِمْن حُلُوِم اإلِ  قَاَل أَتـََوضَّأُ 

 رواه مسلم .  اإِلِبِل قَاَل »اَل( 
 ديث جابر بن مسرة . ، حديث الرباء وح  ق ، صح يف هذا الباب حديثان عن رسول هللا : قال إسحا   قال التمذي

 البيهقي ْلذا املذهب. صرنتقال إمام األئمة ابن خزَية: مل نر خالفاً بني علماء احلديث أن هذا اخلرب صحيح، وا :  قال النوويو 
يف َهَذا َحِديثَاِن : َحِديث    حَّ َعْن النَّيبّ قَاَل َأمْحَد ْبن َحنـَْبل َرمِحَُه اَّللَّ تـََعاىَل ، َوِإْسَحاق ْبن رَاْهَوْيِه : صَ يف شرح مسلم : وقال 

 فه . اجْلُْمُهور َعَلى ِخاَل  أَقْـَوى َدلِياًل َوِإْن َكانَ َهب َجاِبر ، َوَحِديث اْلرَبَاء ، َوَهَذا اْلَمذْ 
وت هذين احلديثني وجودة م اإلبل جيب ، لثبوالوضوء من حل –بعد ذكره حديث جابر وحديث الرباء  -قال ابن املنذر : 

 . إسنادمها 
 أنه ال ينقض الوضوء. :  القول الثاين
 : وهو قول مجهور العلماء. قال النووي

 والشافعي. ، وأيب حنيفة  ،  الك هب مفهو مذ
َلَفاء اأْلَْربـََعة الرَّاِشُدوَن أَبُو َبْكر َوُعَمر َهَب إِلَْيِه اخلُْ َفَذَهَب اأْلَْكثـَُروَن ِإىَل أَنَُّه اَل يـَنـُْقض اْلُوُضوء ، ممَّْن ذَ .. : . قال يف شرح مسلم
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َحة ، َوَعاِمر ْبن رَبِيَعة ، َوأَبُو أَُماَمة ،  ْرَداء ، َوأَبُو طَلْ َواْبن َعبَّاس ، َوأَبُو الدَّ  ب ،َوُعْثَمان َوَعِلّي ، َواْبن َمْسُعود ، َوُأيَبّ ْبن َكعْ 
 .  بُو َحِنيَفة ، َوالشَّاِفِعّي ، َوَأْصَحاهبمْ نَي ، َوَماِلك َوأَ َومَجَاِهري التَّاِبعِ 

 ت النار( رواه أبو داود.ا مسترك الوضوء مم حلديث جابر قال )كان آخر األمرين من رسول هللا  -أ
ا كان آخر ا مست النار«، عام يشمل اإلبل وغريها، وقد صرَّح بقوله: »آخر األمرين«، وإذ: أّن قوله: »ممداللة لوجه ا

ترك الوضوء، فالواجب أن أنخذ ابآلخر من الشريعة؛ ألنَّ اآلخر يكون انسخًا لألول، فيكون هذا احلديث انسخًا األمرين 
 ء .م اإلبل والغنم، إذ كالمها يف مسِّ النار سوانَّه مل ُيفرِّق بني حلردة يف الوضوء من حلم اإلبل؛ ألالوالألحاديث 

 )الوضوء مما خيرج ال مما يدخل( رواه الدار قطّن والبيهقي.  أنه قال:  ن النيب ومبا روي عن ابن عباس ع-ب
ا نقض الو ه : أّن أكل حلم اإلبل ال ينتقض الوضوء به؛ ألنَّ وجه الداللة  اإلنسان. ضوء مبا خيرج من ليس مما خيرج، وإَّنَّ

 :وتـُُعق َب هذا االستدالل من وجهني
 : أنّه حديث منكر . أحدمها
 م . ته لوجب تقدمي أحاديث الوضوء من حلم اإلبل؛ لكوهنا أخصُّ منه، واخلاص يُقّدم على العالى فرض التسليم بصح: عاثنيهما

 والراجح القول األول.
 ... (.  )كان آخر األمرين حديثواب عن ا اجلوأم 

 : هذا احلديث عام، وحديث الوضوء من حلوم اإلبل خاص، واخلاص مقدم على العام. قال النووي
خربهم عام، وخربان خاص، والعام ال يُنسخ به اخلاص، ألن من شرط النسخ تعذر اجلمع، واجلمع بني : أن  ال ابن قدامةوق

 عدا حمل التخصيص. لعام على ما يل ااخلاص والعام ممكن بتنز 
 تنبيه :

 أما حديث ابن عباس )الوضوء مما خيرج ... ( فضعيف ال يصح.
هو حديث ضعيف فيه ثالث علل. انظر تقيقها يف "السلسلة ( و 55لدار قطّن )ص ( وضعفه، وا116/ 1رواه البيهقي )

 (. 959الضعيفة " )
 خاص. ضوء فهو عام، وحديث إجياب الو  -تنزاًل   -وإن صح 

د من قوله )توضئوا منها .. ( غسل اليدين والفم، فهذا بعيد، ألن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي ال  ل من قال إن املراوأما قو 
 الشرعية على معانيها الشرعية واجب. لغوي، ومحل األلفاظال

 2فائدة: 
 ريها على قولني: رش والكبد وغكالكاختلف العلماء: هل نقض الوضوء خاص ابللحم، أو شامل جلميع أجزاء اإلبل  

 : عدم النقض.لقول األولا
 وهذا مذهب أمحد، ومجهور العلماء، واختاره الشيخ حممد بن إبراهيم.

 له. ألن النص مل يتناو  قالوا: -أ
 وألن العلة تعبدية فال يقاس عليها.-ب

 : أنه ينقض. القول الثاين
 وهذا اختيار الشيخ السعدي، والشيخ بن عثيمني.
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َتُة َوالدَُّم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر( فلحم اخلاللغة يشمل مجيع األجزالحم يف ن الأ-أ نزير يشمل كل ما  ء، بدليل قوله تعاىل )ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ
  جلده.يف
 اْلرب وغريه.  كلون، لِِعلمِه أن الناس أيأن يف اإلبل أجزاء كثرية قد تقارب اْلرب، ولو كانت غري داخلة؛ لبنيَّ ذلك الرسول -ب
أجزاء حيوان تتبعض أجزاؤه حاًل وحرمة، وطهارة وجناسة، وسلباً وإجياابً، وإذا كان كذلك فلتكن  يعة حممد أنه ليس يف شر -ج

 احدة. )الشرح املمتع(.اإلبل كلها و 
نه داخل يف حكمها  ألقض، قال السعدي مرجحاً هذا القول: والصحيح أن مجيع أجزاء اإلبل كالكرش والقلب واملصران وحنوها ان

 ناها، والتفريق بني أجزائها ليس له دليل وال تعليل. ولفظها ومع
 3فائدة: 

 علماء.وهذا مذهب أكثر ال الصحيح أن لنب اإلبل ال ينقض الوضوء،
 ألن احلديث إَّنا ورد يف اللحم.-أ

 وألن األصل عدم النقض حىت يثبت أنه انقض. -ب
 غريه. هو حديث ضعيف رواه ابن ماجه و فبل( وأما حديث )توضئوا من ألبان اإل

 4فائدة: 
 اختلف العلماء يف احلكمة من الوضوء من حلوم اإلبل:

 احلكمة تعبدية.  : فقيل
ِبِل تـََعبُِّديٌّ، َوَعَلْيِه اأْلَْصَحاب ... َوقِ داوي رمحه هللا: القال املر   ُهَو ُمَعلَّل.  يَل:صَِّحيُح ِمْن اْلَمْذَهِب: َأنَّ اْلُوُضوَء ِمْن حلَِْم اإْلِ

 ال تصلوا فيها فإهنا من الشياطني ... (.  ) وهو ما جاء يف حديث الرباء: معلل،  وقيل
 ت من الشياطني(. ويف لفظ ابن ماجه )فإهنا خلق

 د جاء يف حديث: )على ذروة سنام كل بعري شيطان( رواه ابن خزَية وأمحد.وق
ن جنس الشياطني ونوعهم، فإنَّ كلَّ عاٍت متمرٍِّد أهنا م -وهللا أعلم-طني، يريد لشيايف اإلبل إىل أهنا من ا أشار  قال ابن تيمية:

عام، كما لإلنس شياطني ... فلعلَّ اإلنسان إذا أكل واإلبل شياطني األنشيطاٌن من أي الدواب كان، كالكلب األسود شيطان، 
النَّاُر ابملاء، فأُمر ابلوضوء من ن ُخلق من النار، وإَّنا ُتطفئ شيطابيها حبال الشيطان، والحلم اإلبل أورثته نفارًا ومشاسًا وحااًل ش

 (1/185)شرح عمدة الفقه:يتغري ابملطاعم اليت يطعمها.  َب اإلنسان وُخلقه حلومها كسراً لتلك السَّورة، وقمعاً لتلك احلال، وهذا ألنَّ قل

، خبالف من مل يتوضأ منها،  قوة الشيطانية ما يزيل املفسدةء البل كان يف ذلك من إطفاوقال أيضاً: فإذا توضأ العبد من حلوم اإل
 يهم من احلقد ما صار. الوضوء منها صار ف فإن الفساد حاصل معه، وْلذا يقال: إن األعراب أبكلهم حلوم اإلبل مع عدم

 5  فائدة :
ح، فاستحيا أن يقوم بني م ريكان خيطب ذات يوم، فخرج من أحده  ما يُذكر يف سبب نقض الوضوء بلحم اإلبل: أن النيب 

أكلوا من حلمه   سرتاً عليه!: من أكل حلم جزور فليتوضأ! فقام مجاعة كانوا  وكان قد أكل حلم جزور، فقال رسول هللا  الناس،
 ضأوا، هذه القصة ال تصح. فتو 

فسري فيما علمت. " السلسة  والتلسنة وال يف غريها من كتب الفقه قال الشيخ األلبان رمحه هللا: ال أصل ْلا يف شيء من كتب ا
 . يفة الضع
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 ََبٌب يف تـَْرِك اْلُوُضوِء ممَّا َمسَِّت النَّارُ 
ًزا َوحَلًْما فََأَكَل ، ُثَّ َدَعا ِبَوُضوٍء فـَتَـَوضََّأ ِبِه ، ُثَّ َصلَّى الظيْهَر ، ُثَّ َدَعا بِ   رَّْبُت ِللنَِّب ِ قَـ  قال )َجاِبر ْبن َعْبِد هللِا عن  ِل َفضْ ُخبـْ

 ( .   قَاَم ِإىَل الصَّاَلِة َوََلْ يـَتَـَوضَّأْ طََعاِمِه فََأَكَل ، ُثَّ 
 ( .  اْلُوُضوِء ممَّا َغريََِّت النَّارُ  كُ تـَرْ  ُسوِل هللِا  َكاَن آِخَر اأَلْمَرْيِن ِمْن رَ   وعنه . قال ) 

 ========== 
 صحيح . حديث جابر : 

 .  النََّساِئّي َوَغرْيمهَا ِمْن أَْهل السَُّنن أبََِسانِيِدِهْم الصَِّحيَحةِحيح َرَواُه أَبُو َداُوَد وَ ث صَ َحِديحديث جابر الثان : قال النووي : 
 1  فائدة :

 الوضوء مما مسته النار .  جيب دليل على أنه ال احلديث 
 ومن األدلة : 

 متفق عليه .  ضَّْأ(ٍة، مُثَّ َصلَّى َوملَْ يـَتَـوَ َشا َأَكَل َكِتفَ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس. )َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 
كِّنَي َفَصلَّى َومَلْ يـَتَـَوضَّْأ(َفدُ  َكِتِف َشاٍة،  حَيْتَـزُّ ِمنْ  وعن َعْمرِو ْبِن أَُميََّة )أَنَُّه رََأى َرُسوَل اَّللَِّ   متفق عليه   ِعَي ِإىَل الصَّالَِة فَأَْلَقى السِّ

 مثُْ  لَّى اْلَعْصَر،َفصَ  -َوِهَى أَْدََن َخْيرَبَ  -َعاَم َخْيرَبَ، َحىتَّ ِإَذا َكانُوا اِبلصَّْهَباِء  اَّللَِّ )أَنَُّه َخرََج َمَع َرُسوِل اِن عن ُسَوْيد ْبَن النـُّْعمَ و 
َمْغِرِب، َفَمْضَمَض َوَمْضَمْضَنا، مُثَّ َكْلَنا، مُثَّ قَاَم ِإىَل الْ َوأَ  َدَعا اِبأَلْزَواِد، فـََلْم يـُْؤَت ِإالَّ اِبلسَّوِيِق، فََأَمَر ِبِه فـَثـُّرَِى، فََأَكَل َرُسوُل اَّللَِّ 

 َصلَّى َوملَْ يـَتَـَوضَّْأ(. 
 متفق عليه .  َل ِعْنَدَها َكِتفاً، مُثَّ َصلَّى َوملَْ يـَتَـَوضَّْأ(َأكَ   النَّيبَّ وَعْن َمْيُمونََة )َأنَّ 

 العلماء. ينقض الوضوء، وهذا مذهب مجاهريال  ذه األحاديث دليل على أن أكل ما مسته النارفه
وبه قال  العراق،افقه من أهل : وهذا قول مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل املدينة، وسفيان الثوري فيمن و قال ابن املنذر 

فًا يف اختالاألوزاعي وأصحابه، وكذلك قال الشافعي، وأمحد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وال أعلم اليوم بني أهل العلم 
مث   على عدم الوضوء مما مست النار، سابقة اليت تدلمث ذكر األدلة ال ...  نار إال الوضوء من حلوم اإلبلترك الوضوء مما مست ال

: والدليل على أن الرخصة هي الناسخة اتفاق اخللفاء الراشدين املهديني: أيب بكر الصديق، وعمر بن ل بعضهمقال: وقا
قال: عليكم بسنيت وسنة اخللفاء  ء، وقد ثبت أن النيب وعلي بن أيب طالب يف ترك الضو  فان،اخلطاب، وعثمان بن ع

 ما حيتاجون إليه يف الليل والنهار. اً علم قط عنهم مجيعالراشدين املهديني من بعدي، وال جيوز أن يس
ِء ممَّا َمسَّْت النَّار ، مُثَّ َعقَّبَـَها اِبأْلََحاِديِث اِديث اْلَوارَِدة اِبْلُوُضو حَ يف َهَذا اْلَباب اأْلَ  -َرمِحَُه اَّللَّ تـََعاىَل  -ذََكَرُمْسِلم :  وقال النووي

ْذُكُروَن  يث يَ ار ، َفَكأَنَُّه ُيِشري ِإىَل َأنَّ اْلُوُضوء َمْنُسوخ ، َوَهِذِه َعاَدة ُمْسِلم َوَغرْيه ِمْن أَئِمَّة احْلَدِ  النَّ ا َمسَّتْ اْلَوارَِدة ِبرَتِْك اْلُوُضوء ممَّ 
 ضَُّئوا ممَّا َمسَّْت النَّار . : تـَوَ  ء يف قـَْوله  يـََرْوهَنَا َمْنُسوَخة ، مُثَّ يـَُعقُِّبوهَنَا اِبلنَّاِسِخ . َوَقْد ِاْختَـَلَف اْلُعَلَمااأْلََحاِديث الَّيِت 

تَـ َفَذَهَب مَجَاِهري اْلُعَلَماء ِمْن السََّلف َواخْلََلف ِإىَل أَنَُّه اَل يُـ    سَّْتُه النَّار . َقض اْلُوُضوء أبَِْكِل َما مَ نـْ
دِّيق َرِضَي اَّللَّ َعْنُه ، َوعُ   ، َوُعْثَمان ْبن َعفَّاَن ، َوَعِلّي ْبن َأيب طَاِلب ، َوَعْبد اَّللَّ ْبن طَّاب َمر ْبن اخلَْ ممَّْن َذَهَب إِلَْيِه أَبُو َبْكر الصِّ

ْرَداء ، َوا و ُعَمر َوأََنس ْبن َماِلك ، َوَجاِبر ْبن مَسُرَة ، َوزَْيد ْبن اَثِبت ، َوأَبُو ُموَسى ، َوأَبُ َعبَّاس ، َوَعْبد اَّللَّ ْبن ْبن َمْسُعود ، َوأَبُو الدَّ
ُهْم أَ ، َوأُ  ُهَريـْرَة َصَحابَة ِعنَي . َوَهُؤاَلِء ُكّلهْم مجَْ يَبّ ْبن َكْعب َوأَبُو طَْلَحة ، َوَعاِمر ْبن رَبِيَعة ، َوأَبُو أَُماَمة ، َوَعاِئَشة َرِضَي اَّللَّ َعنـْ

َأمْحَد ، َوِإْسَحاق ْبن رَاْهَوْيِه ، َوحَيَْي ْبن حَيَْي ، َوَأيب ّي ، وَ َوالشَّاِفعِ  َوَذَهَب إِلَْيِه مَجَاِهري التَّاِبِعنَي َوُهَو َمْذَهب َماِلك ، َوَأيب َحِنيَفة . 
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َثَمَة َرمِحَُهْم ا   .  َّللَّ ثـَْور ، َوَأيب َخيـْ
 . ُوُجوب اْلُوُضوء الشَّْرِعّي ُوُضوء الصَّاَلة أبَِْكِل َما َمسَّْتُه النَّار  َوَذَهَب طَائَِفة ِإىَل 

 . ْبد اْلَعزِيز ، َواحلََْسن اْلَبْصرِّي ، َوالزُّْهرِّي ، َوَأيب ِقاَلبََة ، َوَأيب جِمَْلز ر ْبن عَ ّي َعْن ُعمَ َوُهَو َمْروِ  
 . ا َمسَّْتُه النَّار  ِء حِبَِديِث تـََوضَُّئوا ممَّ اَل َواْحَتجَّ َهؤُ  

َها مُجَْلة ، َواَبِقيَها يف ُكُتب أَئِمَّة احْلَِديث  ْتُه الممَّا َمسَّ َواْحَتجَّ اجْلُْمُهور اِبأْلََحاِديِث اْلَوارَِدة ِبرَتِْك اْلُوُضوء  نَّار ، َوَقْد ذََكَر ُمْسِلم ُهَنا ِمنـْ
 .اْلَمْشُهورَة 

 ء ممَّا َمسَّْت النَّار ِِبََواَبنْيِ : َجابُوا َعْن َحِديث اْلُوُضو َوأَ  
تـَْرك اْلُوُضوء ممَّا َمسَّْت النَّار ، َوُهَو َحِديث  ْمَرْيِن ِمْن َرُسول اَّللَّ َل : َكاَن آِخر اأْلَ قَا أَنَُّه َمْنُسوخ حِبَِديِث َجاِبر  : َأَحدمَها  

 . ْن أَْهل السَُّنن أبََِسانِيِدِهْم الصَِّحيَحة َوالنََّساِئّي َوَغرْيمهَا مِ  ُودَ َصِحيح َرَواُه أَبُو َدا
َناُه َكاَن يف الصَّْدر اأْلَوَّل ، مُثَّ َأمجَْ ْلُوُضوِء َغْسل الْ د ابِ َأنَّ اْلُمرَا:  َواْْلََواب الثَّاين    عَ َفم َواْلَكفَّنْيِ ، مُثَّ ِإنَّ َهَذا اخلِْاَلف الَِّذي َحَكيـْ

 مسلم ( . شرح )     ى أَنَُّه اَل جيَِب اْلُوُضوء أبَِْكِل َما َمسَّْتُه النَّار . َوَاَّللَّ أَْعَلم . اْلُعَلَماء بـَْعد َذِلَك َعلَ 
ضهم إىل اجلمع بني األحاديث أبن أحاديث األمر ابلوضوء حممولة على االستحباب، وهذا ما جنح إليه اخلطايب،  وقد ذهب بع

 ة.تيميواجملد ابن 
 .  (َشِرَب لَبَـًنا ، فـََلْم َيَُْضِمْض َوََلْ يـَتَـَوضَّْأ َوَصلَّى   ِإنَّ َرُسوَل هللِا   ) قال َماِلٍك   ْبن أََنسعن 
== ======== 

 ح .احلديث صحي
 1  فائدة :

 نَّ َلُه َدمَساً(.: إِ َشِرَب لََبناً، َفَمْضَمَض َوقَالَ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس )َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ جاء يف الصحيحني : 
 ث دليل على استحباب املضمضة من شرب اللنب.احلديفهذا 

نَب . قَاَل اْلُعَلَماء : وََكَذِلَك َغرْيه ِمْن اْلَمْأُكول َواْلَمْشُروب ُتْسَتَحّب  ة ِمْن ُشْرب اللَّ ِفيِه ِاْسِتْحَباب اْلَمْضَمضَ ال النووي رمحه هللا : ق
  . َتِلعَها يف َحال الصَّاَلة  تـَبـَْقى ِمْنُه بـََقاََي يـَبْـ الَّ َولِئَ  ، َلُه اْلَمْضَمَضة 

ويلحق به كل طعام  ،ه من الدسم لينظف فم ،ن يتمضمض : فيه دليل على أنه ينبغي ملن شرب اللنب أقال الشيخ ابن عثيمنيو 
بقاء الدسم يف الفم رمبا ينتج ألن  ، دسم فإنه ينبغي لإلنسان أن يتمضمض حىت يزول ما يف فمه من هذا ال ، أو شراب فيه دسم 

 الدسم.فكان من احلكمة أن يتمضمض اإلنسان من أجل هذا  ،أو أمراض على اللثة أو اللسان  ،عنه روائح كريهة 
 : أن األمر فيه لالستحباب  والدليل على 

 .  ت ابليمض ما أنه شرب لبنا فمضمض مث قال: لو مل أَتض -راوي احلديث-ما رواه الشافعي عن ابن عباس  
 َشِرَب لَبَـًنا فـََلْم يـََتَمْضَمض َوملَْ يـَتَـَوضَّأ(. يبّ َأنَّ النَّ وحديث الباب ) 

 2  فائدة :
 بغي لإلنسان أن يهتم بنظافة فمه. أنه ين ق دليل على :يف حديث ابن عباس الساب

 3فائدة :  
 أن شرب اللنب ال ينقض الوضوء.
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 4  فائدة :
 ك:قرن احلكم بعلته، وفائدة ذل  فيه

 الية، فما تكم بشيء إال وله حكمه.واًل: بيان أن الشريعة سامية عأ
ؤمن سيطمئن على كل حال لكن هذه زَيدة اطمأنت، وإن كان امل اثنياً: اقتناع النفوس ابحلكم، ألن النفس إذا علمت علة احلكم

 طمأنينة.
 شيخ ابن عثيمني[.له هذا احلكم املعلل. ]قاله الثبت ِن أن ما ثبت فيه هذه العلة اثلثاً: مشول احلكم بشمول هذه العلة، مبع

 ََبُب اْلُوُضوِء ِمَن الدَّمِ 
فََأَصاَب رَُجٌل اْمَرَأَة رَُجٍل ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ، َفَحَلَف  - َغْزَوِة َذاِت الر ِقَاعِ يـَْعِِن يف - هللِا  َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ  ) َعْن َجاِبٍر ، قَاَل 

َبُع أَثـََر النَِّبِ  َّتَّ ُأَهرِيَق َدًما يف َأصْ َي حَ َأْن اَل أَنـَْتهِ  ٌل : َمْن رَجُ  فـََقالَ  َمْنزاًِل ، ، فـَنَـَزَل النَِّبي  َحاِب حُمَمٍَّد ، َفَخَرَج يـَتـْ
عْ َيْكَلُؤََن ؟ فَانـَْتَدَب رَُجٌل ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َورَُجٌل ِمَن األَْنَصاِر ، فـََقاَل : ُكوََن ِبَفِم ال الرَُّجاَلِن ِإىَل َفِم   ِب ، قَاَل : فـََلمَّا َخَرجَ شِ 

 فـََلمَّا رََأى َشْخَصُه َعَرَف أَنَُّه رَبِيَئٌة ِلْلَقْوِم ، فـََرَماُه ِبَسْهٍم َتى الرَُّجلُ  ، َوأَ الشِ ْعِب اْضَطَجَع اْلُمَهاِجِريي ، َوقَاَم األَْنَصاِريي ُيَصل ِ 
ُْم َقْد نَ َّتَّ رََماُه بَِثالَثَِة َأسْ ، حَ فـََوَضَعُه ِفيِه فـَنَـَزَعُه  تَـَبَه َصاِحُبُه ، فـََلمَّا َعَرَف َأهنَّ َوَلمَّا   ِه َهَرَب ، ِذُروا بِ ُهٍم ، ُثَّ رََكَع َوَسَجَد ، ُثَّ انـْ

َت يف ُسورٍَة َأقْـَرُؤَها فـََلْم  َل َما رََمى ، قَاَل : ُكنْ َأوَّ  رََأى اْلُمَهاِجِريي َما َِبألَْنَصاِريِ  ِمَن الدَِّم ، قَاَل : ُسْبَحاَن هللِا َأاَل أَنـْبَـْهَتِِن 
 ( .  ُأِحبَّ َأْن َأْقطََعَها

 ========== 
 احلديث صحيح .

 ان ، واحلاكم ، وحسنه النووي يف اجملموع . ة ، وابن حبابن خزَي صححه
َيْت َذات الرِّقَاع أِلَنَّ أَْقَدام س ِمْن اْلِْْجرَة أِبَْرِض ة مخَْ ِهَي َغْزَوة َمْعُروَفة َكاَنْت َسنَ ( يف َغْزَوِة َذاِت الر ِقَاِع )  َغطََفاَن ِمْن جَنْد ، مسُِّ

َها اخْلَِرق ، َهَذا ُهَو الصَِّحيح يف َسَبب َتْسِمَيتَها ، َوَقْد ثـََبَت َهَذا يف الصَِّحيح َعْن أَ َفاء فـََلفُّ ْن احلَْ اْلُمْسِلِمنَي نـُقَِّبْت مِ  ُموَسى يب وا َعَليـْ
َيْت جِلََبٍل ُهَناَك يـَُقال َلُه الرِّقَاع ، أِلَنَّ ِفيِه بَـ اأْلَْشَعرِّي َرِضَي ا َيْت ِبَشَجرٍَة ُهَناَك  مُحْرَة َوسَ َياًضا وَ َّللَّ َعْنُه . َوِقيَل : مسُِّ َواًدا . َوِقيَل : مسُِّ

َأنَّ َهِذِه اأْلُُمور ُكّلَها ُوِجَدْت َمَعَها ، َوُشرَِعْت َصاَلة اخْلَْوف يف ُعوا رَاََيهتْم َوحَيَْتِمل َرقَـ  يـَُقال َْلَا َذات الرِّقَاع ، َوِقيَل : أِلَنَّ اْلُمْسِلِمنيَ 
 ) شرح مسلم ( .         يَل : يف َغْزَوة َبِّن النَّْضر .قَاع ، َوقِ ف الرِّ َغْزَوة ِخاَل 

 من املسلمني أبن قتلها . (   فََأَصاَب رَُجلٌ  )
 . الرجل املشرك الذي قتلت زوجته (   َفَحَلفَ ) 
 أي : أصب . ( َأْن اَل أَنـَْتِهَي َحَّتَّ ُأَهرِيَق َدًما يف َأْصَحاِب حُمَمٍَّد  ) 
َبُع أَثـََر اَفَخرَ  )  أي : يلحقهم . (  لنَِّبِ   َج يـَتـْ
 أي : حيفظنا وحيرسنا . (   َمْن رَُجٌل َيْكَلُؤََن ؟ )
 وهو عمار بن َيسر . (   رِينَ َهاجِ فَانـَْتَدَب رَُجٌل ِمَن اْلمُ  )
 .  وهو عباد بن بشر(  َورَُجٌل ِمَن األَْنَصاِر  )

 دو .ا بطرفه الذي يلي العأي : قف( فـََقاَل : ُكوََن ِبَفِم الشِ ْعِب ) 
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 ذلك املشرك . ( فـََلمَّا رََأى ) 
 .  أي : شخص األنصاري (  َشْخَصهُ ) 
 شرك . امل(  َعَرفَ  )
 .  صاري أي : األن ( أَنَُّه  )

 ي : طليعتهم . أ( رَبِيَئٌة لِْلَقْوِم ) 
 أي : وقعه فيه ووصل إىل بدنه ومل جياوزه . ( فـََرَماُه ِبَسْهٍم فـََوَضَعُه ِفيِه  )

 : نزع السهم من جسده .  أي ( فـَنَـَزَعُه ) 
 .  اَلَوهِتَا َعْن َمرَارَة أمََل اجْلُرْحع َصاَلته اِلْشِتَغالِِه حِبَ ْقطَ اأْلَْنَصارِّي َوملَْ يَـ  (َحَّتَّ رََماُه بَِثالَثَِة َأْسُهٍم ، ُثَّ رََكَع َوَسَجَد  )
 املشرك . (  فـََلمَّا َعَرفَ  )
ُْم َقْد َنِذرُ  ) ْنَذار فـَُهَو  ه ، اْلُمْعَجَمة َأْي َعِلُموا َوَأَحسُّوا مبََكانِِه يـَُقال : نَِذْرت ِبِه ِإَذا َعِلْمت النُّون وََكْسر الذَّال ِبَفْتحِ (  وا ِبهِ َأهنَّ َوأَمَّا اإْلِ
ْعاَلم َمَع ََتْوِيفا  .  إْلِ

َسبَّْحته َتْسِبيًحا َوُسْبَحااًن ، َوَمْعَِن ُسْبَحان اَّللَّ التـَّْنزِيه َّلِلَِّ ، لنـََّقاِئص ، لتَّرْبِيَة ِمْن اَأْصل التَّْسِبيح التـَّْنزِيه َوالتـَّْقِديس َوا ) ُسْبَحان اَّللَّ (
 .  ْبت ِمْنهُ ئ اَّللَّ ِمْن السُّوء بـَرَاَءة ، َواْلَعَرب تـَُقول : ُسْبَحان اَّللَّ ِمْن َكَذا ِإَذا تـََعجَّ ْصَدر مبَْحُذوٍف َأْي أُبـَرِّ ْلمَ ُنِصَب َعَلى ا

 .  ملَ َما أَيـَْقْظتِّن  :  َأيْ   (  أَنـْبَـْهتِِن ) َأاَل 
 .   يف الدَّاَلِئلِقيُّ َوِهَي ُسورَة اْلَكْهف َكَما بـَيـََّنُه اْلبَـيـْهَ  ) يف ُسورَة ( 

   أَْن ُأَضيِّع ثـَْغرًا أََمَرِن َرُسول اَّللَّ اَّللَّ َلْواَل آَذنـُْتك َوامَْي زَاَد اِْبن ِإْسَحاق َحىتَّ أُْنِفدَها فـََلمَّا ََتبََع َعَليَّ الرَّْمي رََكْعت فَ ْقطَعَها ( ) َأْن أَ 
 . ْو أُْنِفدَها ا أَ حِبِْفِظِه َلَقَطَع نـََفِسي قـَْبل َأْن أَْقطَعهَ 

 1  فائدة :
 ى قولني : ديث دليل على أن خروج الدم من غري السبيلني ال ينقض الوضوء ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة علاحل

 : ينقض الوضوء .  ولالقول األ
 وهذا مذهب احلنفية ، واحلنابلة .

 وقتادة .  ، وابن أيب ليلى ، وعطاء ،  قمةوعل ،وسعيد بن املسيب ، وابن عمر ،  ابن عباس و   علي ،  وروي ذلك عن
 قاء فتوضأ( رواه الرتمذي. حلديث أيب الدرداء قال: )أن النيب -أ

أَْو َمْذٌي فـَْليَـْنَصِرْف فـَْليَـتَـَوضَّأ( رواه ابن  ، أَْو قـََلسٌ  ، َصابَُه َقْيٌء أَْو ُرَعافٌ  أَ )َمنْ  ل رسول هللا حديث عائشة. قالت: قا-ب
 .ماجه وهو ضعيف

َا َذِلِك ِعْرٌق، فتَـَوضَِّئي ِلُكلِّ َصالٍة(. للمرأة املستحاضة  قول النيب -ج  )ِإَّنَّ
 .ذلكرق، وكلُّ الدماء كقالوا: فـََعلََّل وجوَب الوضوِء أبنه دم ع

واه ( ر  ) ليس يف القطرة والقطرتني من الدم وضوء ، حىت يكون دمًا ســــــائالً  عن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا -د
 ل ابن حجر : إسناده ضعيف جداً .الدارقطّن ، وهو ضعيف ، قا

 إذا كان كثرياً .عندان احلنابلة يفرقون بني اليسري والكثري ، فال نقض إال تنبيه : 
 قيل: قدر الكف. وقيل: قدر الدرهم. وقيل: يرجع إىل العرف. وقيل: املعترب أوساط  واختلف العلماء يف قدر الكثري: نبيه :ت
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 اس قلة وكثرة. الن
 أن خروج الدم من غري السبيلني ال ينقض الوضوء قلياًل كان أو كثرياً.  :  القول الثاين

 تيمية.  ر شيخ اإلسالم ابنوهذا مذهب الشافعي، وهو اختيا
  ،بن حممد  قاسموال، وسامل ، وابن املسيب ، وعائشة ، وأبو هريرة ، وجابر ، وابن أيب أوىف  ،: وهبذا قال ابن عمر  قال النووي

 .وداود وقال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعني، وأبو ثور ، ومالك ، وربيعة ،  كحول  وم، وعطاء ، وطاوس 
 . كان يف غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى يف صالته(    أن النيب لباب )حلديث ا-أ

ولو نقض الدم ملا جاز بعده الركوع والسجود وإَتام واستمر يف الصالة فركع وسجد ، ة ، : أنه خرج منه دماء كثري  وجه الداللة
 ) نووي ( .  وضوء مع جناسته .ش ال ينقض الالدم الفاح على أنبذلك فلم ينكره ، مما يدل  الصالة ، وعلم النيب  

ن الدم  الصالة بعد خروج الدم ولو كاار يف قد اطلع على ذلك ومل ينكر عليه االستمر  ومعلوم أن النيب :  وقال الشوكاين
رك حىت خيوضون املعا بة وقد كان الصحا،  انقضا لبني له وملن معه يف تلك الغزوة وَتخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز

 .  ار ( . ) السيل اجلر  تتلوث أبداهنم وثياهبم ابلدم ومل ينقل أهنم كانوا يتوضئون لذلك وال مسع عنهم أنه ينقض الوضوء
ن هو م معارك القتال وجماولة األبطال يف كثري من األحوال مامع يباشرون ن الصحابة رض فقد كا:  وقال صديق حسن خان

 .  بيان ذلك مع شدة االحتياج إليه وكثرة احلامل عليه لو كان خروج الدم انقضاً ملا ترك ن أوضح من الشمس فالشهرة مبكا
 :أَْمَرْيِن  َواِضَحة َعَلى احْلَِديث يَُدّل ِبَداَلَلةٍ  َذاَوهَ   (  عون املعبودقال يف ) 

 . َواء َكاَن َساِئاًل أَْو َغرْي َساِئل ُقض الطََّهارَة سَ َأَحدمهَا : َأنَّ ُخُروج الدَّم ِمْن َغرْي السَِّبيَلنْيِ اَل يـَنْـ 
شَّاِفِعّي َوَماِلك َومَجَاَعة ِمْن يف ُسُبل السَّاَلم قَاَل ال اِعيل اأْلَِمري اْلَيَماِنّ مسَْ َوُهَو قـَْول َأْكَثر اْلُعَلَماء َوُهَو احْلَّق . قَاَل حُمَمَّد ْبن إِ 

 م ِمْن اْلَبَدن ِمْن َغرْي السَِّبيَلنْيِ لَْيَس بَِناِقٍض . اِنـْتَـَهى . ِإنَّ ُخُروج الدَّ الصََّحابَة َوالتَّاِبِعنَي : 
َهِقيُّ َعنْ ُمَلقِّن يف اْلَبْدر اْلُمنِ الْ  َوقَاَل احْلَاِفظ ِسرَاج الدِّين ْبن    ُمَعاذ لَْيَس اْلُوُضوء ِمْن الرَُّعاف َواْلَقْيء . َوَعْن اِْبنري : َرَوى اْلبَـيـْ

ُضوء ِمْن َسن َواْلَقاِسم تـَْرك اْلوُ َواحلَْ ُه َرَعَف َفَمَسَح أَْنفه خِبِْرَقٍة مُثَّ َصلَّى . َوَعْن اِْبن َمْسُعود َوَسامل ْبن َعْبد اَّللَّ َوطَاُوٍس اْلُمَسيِّب أَنَّ 
 الدَّم .

د . قَاَل اْلبَـَغِويُّ : َوُهَو قـَْول َأْكَثر الصََّحابَة َوالتَّاِبِعنَي . اِنـْتَـَهى اَب ثـَْور َوَداوُ نـََّوِوّي يف َشْرحه َعطَاء َوَمْكُحواًل َورَبِيَعة َوَماِلًكا َوأَ زَاَد ال 
 َكاَلمه . 

 ارِّي . حَيَْي ْبن َسِعيد اأْلَْنصَ   د اْلرَبّ يف ااِلْسِتْذَكارَعبْ  َوزَاَد اِْبن 
 ) عون املعبود ( .   ْبن َعبَّاس َوَجابِر َوَأيب ُهَريـْرَة َوَعاِئَشة . اِنـْتَـَهى .إِنَُّه قـَْول اِ  َوقَاَل بَْدر الدِّين اْلَعْيِّنّ يف َشرْح اْْلَِدايَة : 

 ه مالك. روا )وصلى عمر وجرحه يثعب دماً( -ب
 املسلمون يصلون يف جراحاهتم(. وقال احلسن )ما زال -ج
 ، واألصل براءة الذمة .  لعدم الدليل-د

 ألصل ال نقض حىت يثبت ابلشرع ، ومل يثبت . يف املسألة : أن ا: وأحسن ما أعتقده  قال النووي
 ذلك . على ومل يقم دليل : األصل عدم النقض حىت يقوم ما يدفع األصل ،  وقال الصنعاين

 ى أنه ينقض الطهارة الصحيحة انقض فعليه الدليل ، فإن هنض به فذاك ، وإال فقوله رّد عليه . ومن ادع وقال الشوكاين :
 م ابن تيمية والشيخ السعدي.القول شيخ اإلسال ورجح هذا
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وب، لكن االستحباب الوجقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ليس مع املوجبني دليل صحيح، بل األدلة الراجحة تدل على عدم 
 . ظاهر جه متو 

هبا  يل على نقض الوضوء: الصحيح أن الدم والقيء وحنومها ال ينقض الوضوء قليلها وكثريها ألنه مل يرد دلوقال الشيخ السعدي
 واألصل بقاء الطهارة.

ح أو خرج من األنف أو من جر واء رمحه هللا: الدم الكثري اخلارج من غري السبيلني ال ينقض الوضوء، س وقال الشيخ ابن عثيمني
 السبيلني الرأس، أو من أي مكان من البدن، إال ما خرج من السبيلني، وذلك ألنه ال دليل على أن خروج الدم من غريمن 

 لوضوء.ينقض ا
 ََبٌب يف اْلُوُضوِء ِمَن النـَّْومِ 

َتِظُروَن  َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا    )َعْن أََنٍس ، قَاَل    ( .  َق رُُءوُسُهْم ، ُثَّ ُيَصليوَن َواَل يـَتَـَوضَُّئونَ َشاَء اآلِخَرَة َحَّتَّ خَتْفِ اْلعِ يـَنـْ
َا اْلُوُضوُء َعَلى َمْن ََنَم ُمْضَطِجًعا ، فَِإنَُّه ِإَذا اْضَطَجَع اْسَتَْخْت َمَفاِصلُ إِ قال )  هللِا   َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َأنَّ َرُسولَ   (   هُ َّنَّ

َناِن ، َفَمْن ََنَم فـَْليَـتَـَوضَّأْ )   قَاَل َرُسوُل هللِا   ، قَاَل :ْبِن َأيب طَاِلٍب  يِ  َعْن َعلِ   ( .  وَِكاُء السَِّه اْلَعيـْ
====== ==== 

 حيح . : ص حديث أنس
 صححه الدارقطّن ، والنووي يف اجملموع . 

 ن وال يتوضئون(.يصلو ينامون مث  قال )كان أصحاب رسول هللا  وأصل احلديث يف مسلم : عن أنس 
 ضّعفه أمحد، والبخاري وغريمها.   عند أئمة الشأن، وقد: ضعيف  حديث ابن عباس

 ل احلديث . : إنه حديث ضعيف ابتفاق أه قال النووي
 : ضعيف .  ليحديث ع

الفاسي،  قطان وقد َأعّل بـَْعُض أهل العلم هذا احلديث ابالنقطاع؛ منهم: أبو زرعة الرازي، وعبد احلق اإلشبيلي، وابن ال
 وابن امللقن. 

 1  :فائدة 
 اختلف العلماء يف النوم هل ينقض الوضوء أم ال على أقوال : 

 ي حال.أنه ال ينقض الوضوء أب : القول األول
 وي أليب موسى األشعري، وسعيد بن املسيب، وشعبة. ونسبه النو 

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

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

فيصلون وال دهم غطيطاً، مث يقومون يوقظون للصالة حىت إن ألمسع ألح رواية للبيهقي )لقد رأيت أصحاب رسول هللا ويف 
 ن(.يتوضئو 
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ري  لبخارواه ا . يناجي رجاًل يف جانب املسجد، فما قام إىل الصالة حىت انم القوم( عن أنس. قال )أقيمت الصالة والنيب  -ب
 ومسلم 

س بعض القوم( وكذا إسحاق بن راهوية يف مسنده، عن ابن علية عن عبد العزيز يف هذا احلديث )حىت نعقال احلافظ: وقع عند 
 ه آخر عن أنس، وهو يدل على أن النوم مل يكن مستغرقاً. ند ابن حبان من وجهو ع

قال: ما ينتظرها أحد ، انم النساء والصبيان، فخرج فصالةابلعشاء حىت انداه عمر: ال عن عائشة قالت )أعتم رسول هللا -ج
 من أهل األرض غريكم ... ( متفق عليه.

 : أنه انقض مطلقاً.الثاينالقول 
 ، واملزن، وأيب عبيد والقاسم بن سالم، وإسحاق بن راهوية. نووي للحسن البصري ونسبه ال

 قال ابن املنذر: وبه أقول. 
رواه  أن ال ننزع خفافنا ... ولكن من بول وغائط وريح(  أيمران إذا كنا سفراً  ل هللا رسو  حلديث صفوان بن عسال قال: )كان

 الرتمذي. 

 ضوء منه. غائط يف إجياب الو : قرن النوم ابلبول وال وجه الداللة
ُب :  قال ابن املنذر َلمَّا قـََرَن النـَّْوَم ِإىَل  أِلَنَّ النَّيبَّ َعسَّاٍل ِن اَنئٍِم َعَلى ظَاِهِر َحِديِث َصْفَواَن بْ ُكلِّ َعَلى وََكَذِلَك اْلُوُضوُء جيَِ

ُهَما الطََّهارََة َعَلى َأيِّ َحاٍل َكاَن َذِلَك، َوَجَب َأْن  َط َواْلبَـْوَل حَ اْلَغاِئِط َواْلبَـْوِل َوَأمْجََع أَْهُل اْلِعْلِم َأنَّ اْلَغائِ  َداَثِن يُوِجُب ُكلُّ َواِحٍد ِمنـْ
 جَيُوُز اخْلُُروُج َعْن  َلى اْلُعُموِم اَل ُم يُوِجُب اْلُوُضوَء َعَلى َأيِّ َحاٍل َكاَن النـَّْوُم، َواأْلَْخَباُر ِعْنَد َأْصَحابَِنا عَ وُن إِلَْيِهَما َوُهَو النـَّوْ ْقرُ اْلمَ َيُكوَن 

َواَل ُحجٍَّة ِمْن َحْيُث ذََكْراَن َمَع َمْن أَْوَجَب أَْو ُسنٍَّة أَْو ِإمْجَاٍع، اٍب ِكتَ ظَاِهِر احْلَِديِث ِإىَل اَبِطِنِه َواَل َعْن ُعُموِمِه ِإىَل ُخُصوِصِه ِإالَّ بِ 
 .          ) األوسط ( .  يف َحاٍل ُأْخَرى  َأْسَقطَُه َعْنهُ اْلُوُضوَء َعَلى النَّائِِم يف َحاٍل وَ 

 ثر. أو ك قل أنه إذا انم ممكناً مقعدته على األرض مل ينقض، سواءً  القول الثالث:
 افعي.: وهذا مذهب الشقال النووي

 : وهذا أقرب املذاهب عندي، وبه جيمع بني األدلة. قال الشوكاين
 ال ينقض حبال. قض الوضوء، وقليلهأن كثري النوم ين القول الرابع:

 ونسبه النووي للزهري، وربيعة، واألوزاعي، ومالك، وأمحد يف إحدى الروايتني عنه.
 اً بني األدلة. مجع لراجح وهذا القول هو ا

 ل على أن النوم انقض مطلقاً. فحديث صفوان يد
 وحديث أنس )نوم الصحابة( حيمل على أن النوم اليسري ال ينقض الوضوء.

النوم ليس حداثً يف نفسه وإَّنا هو دليل على خروج الريح، ولذلك إذا انم طويل رمبا خيرج منه ريح، ويؤيد  ؤيد هذا اجلمع: أنوي
 اء السه، فإذا انمت العينان استطلق الوكاء( رواه أمحد.)العني وك  ال: قال رسول هللا ق  ث عليهذا حدي

 .  الذي يربط بهالسه: اسم حللقة الدبر. وكاء: الوكاء اخليط 
 املعِن: اليقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من اخلروج، ألنه ما دام مستيقظاً أحس مبا خيرج منه. و  

 2  فائدة :
والقليل هو الذي يشعر  ، هو املستغرق الذي ال يشعر فيه اإلنسان ابحلدث لو أحدث نوم الكثري والقليل : أن الكثري الالفرق بني
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  .الريحلو أحدث ، كخروج  فيه اإلنسان ابحلدث
 3  فائدة :

 مجهور العلماء على أن النوم ليس حبدث ولكنه مظنة احلدث . 
 . سه ليس بناقض ، ولكنه مظنة خروج الريحور السلف واخللف : أن النوم نفومجهربعة ، قال ابن تيمية : مذهب األئمة األ

 4فائدة :  
شبهه من األدوية املزيلة للعقل، فينقض الوضوء يسريه وكثريه  غماء والسكر وما أ: فأما غري النوم، وهو اجلنون واإلقال ابن قدامة

 إمجاعاً. 
 ن واإلغماء.جلنو انتقاض الوضوء اب: أمجعت األمة على وقال النووي

 4  فائدة :
 أن الوضوء ال ينتقض ابلنوم إال يف حال االضطجاع. الفقهاء :  قال بعض

َا اَ  حلديث ابن عباس يف قوله  ْن اَنَم ُمْضَطِجًعا( فهو نص صريح يف عدم النقض ابلنوم إال إذا كان ْلُوُضوُء َعَلى مَ )ِإَّنَّ
والركوع والسجود، فإن األعضاء  ج احلدث، خبالف القعود والقيام فيخر  اسرتخت مفاصله مضطجعاً، فإنه إذا انم مضطجعاً 

 م به حجة. ديث ضعيف فال تقو لكن كما تقدم أن احل --- متماسكة فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج اخلارج
 ََبُب َمْن ُُيِْدُث يف الصَّاَلةِ 

ْليَـتَـَوضَّْأ َوْلُيِعِد الصَّاَلةَ َأَحدُُكْم يف الصَّاَلِة ،  َسا ِإَذا فَ )  َعْن َعِليِ  ْبِن طَْلٍق ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا    ( .  فـَْليَـْنَصِرْف فـَ
 ========== 

 بن سالم .  احلديث ضعيف جلهالة حال مسلم
 والدارقطّن ، والبيهقي . ث أخرجه أيضاً : الرتمذي ، وابن حبان ،  واحلدي

 1  فائدة :
 أن خيرج ويتوضأ ويعيدها. جيب  احلديث دليل على أن من أحدث أثناء الصالة

 قول مجاهري العلماء. وهذا
 . ْد اَلصَّاَلَة( َوْلُيعِ  ،َوضَّْأ  َوْليَـتَـ  ،َفَسا َأَحدُُكْم يف اَلصَّاَلِة فـَْليَـْنَصِرْف  حلديث الباب )-أ

دث ال تقبل، وهذا احمل وقد يستدل حبديث أيب هريرة )ال يقبل هللا صالَة أحدِكم إذا أحدث حىت يتوضأ( فإنه يفيد أن صالة-ب
 مل يفرق بني حدث وحدث. الصالة من احلدث اختياراً وما حصل يف أثنائها اضطراراً، ألنه يعم ما قبل 
د أنه ال جيوز البناء بل جيب االستئناف وهو مذهب املسور بن ُمرمة  مذهبنا الصحيح اجلديقد ذكران أن ...  : قال النووي

 .  وهو الصحيح من مذهب أمحدكاه صاحب الشامل عن ابن شربمة ، وحوبه قال مالك وآخرون الصحايب 
َنافـُهَ تُُه ، َويـَْلزَ فََأمَّا الَِّذي َسبَـَقُه احْلََدُث ، فـَتَـْبُطُل َصاَل :  وقال ابن قدامة  ا . ُمُه اْسِتئـْ

َرَواُه أَبُو ( فـَْليَـتَـَوضَّْأ ، َوْلُيِعْد َصاَلَتُه  َصاَلتِِه ، فـَْليَـْنَصِرْف ، يف  إَذا َفَسا َأَحدُُكمْ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :ِلَما َرَوى َعِليُّ ْبُن طَْلٍق ، قَالَ 
 َداُود ، َواأْلَثـَْرُم . 

 : إّنِ ُقْمُت ِبُكْم، مُثَّ َقالَ َكاَن قَائًِما ُيَصلِّي هِبِْم، فَاْنَصَرَف، مُثَّ َجاَء َورَْأُسُه يـَْقطُُر، فَـ    اَّللَِّ أَنَّ َرُسولَ )  ٍب  ْبِن َأيب طَالِ  َوَعْن َعِليِّ 
َأَصاَبِّن، أَْو َأَصابَُه يف َبْطِنِه رِزٌّ، فـَْليَـْنَصِرْف الَِّذي   ِمْنُكْم ِمْثلُ ذََكْرُت َأّنِ ُكْنُت ُجنُـًبا َوملَْ أَْغَتِسْل، فَاْنَصَرْفُت فَاْغَتَسْلُت، َفَمْن َأَصابَهُ 
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  اأْلَثـَْرُم . ْستَـْقِبْل َصاَلَتُه { َرَواهُ ْليَ فـَْليَـْغَتِسْل ، أَْو لِيَـتَـَوضَّْأ ، وَ 
 َوَعَمٍل َكِثرٍي ، فـََفَسَدْت َصاَلتُُه ، َكَما َلْو تـََنجََّس جَنَاَسًة ٍن َطوِيلٍ إالَّ بـَْعَد َزمَ َعَلى َوْجٍه اَل يـَُعوُد  َوأِلَنَُّه فـََقَد َشْرَط الصَّاَلِة يف أَثـَْنائَِها

ْد السُّرْتََة إالَّ بَِعيَدًة ِمْنُه ، أَْو تـََعمََّد احْلََدَث ، أَ ِمْثِل َذِلَك ، أَْو اْنَكَشفَ ىَل حَيَْتاُج يف إزَالَِتَها إ ْسِح ، ُة اْلمَ ْو انـَْقَضْت ُمدَّ ْت َعْورَتُُه َوملَْ جيَِ
 ) املغّن ( .              َوَحِديثـُُهْم َضِعيٌف .

 ما مضى.  ه فإنه ينصرف ويتوضأ ويبّن علىصالتإىل أن اإلنسان إذا أحدث يف  وقد ذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب احلنفية.

على صالته وهو أ وليبّن ذي فلينصرف وليتوض)من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو م حلديث عائشة قالت: قال رسول هللا 
 يف ذلك ال يتكلم(، لكن هذا احلديث ضعيف.

 2  فائدة :
 أمجع العلماء على ذلك.الوضوء وتبطل به الصالة، وقد  ينقضأن خروج الريح من الدبر احلديث دليل على 

 ويدل لذلك :
شيء أم ال، فال ينصرف حىت منه ته فلم يدِر أخرج )إذا اشتكى أحدكم يف صال قال: قال رسول هللا  أيب هريرة  حديث

 رواه مسلم .  يسمع صوَتً أو جيد رحياً( 
ل رجٌل ِمن َحضرَموت: ما احلَدُث َي أاب اق ،ًا ن أْحَدَث حىتَّ يتوضَّ  مَ تُقَبُل صالةُ  ) ال قال: قال رسوُل هللا  وعنه 

 ( رواه البخاري . ُهَريرَة؟ قال: ُفساٌء أو ُضراطٌ 
 العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء .ل املنذر : أمجع أه قال ابن

 الوضوء إمجاعاً .  الغائط ... والريح ، فهذا ينقضول و وقال ابن قدامة : اخلارج من السبيلني على ضربني : معتاد كالب
 ََبٌب يف اْلَمْذيِ 

فـََقاَل  -َأْو ذُِكَر َلُه    َتَشقََّق َظْهِري ، َفذََكْرُت َذِلَك ِللنَِّبِ  ُت َأْغَتِسُل َحَّتَّ ُكْنُت رَُجاًل َمذَّاًء َفَجَعلْ   )، قَاَل  َعْن َعِليٍ  
 ( .  ْأ ُوُضوَءَك ِللصَّاَلِة ، فَِإَذا َفَضْخَت اْلَماَء فَاْغَتِسلْ ـِسْل ذََكَرَك ، َوتـََوضَّ ِإَذا رَأَْيَت اْلَمْذَي فَاغْ ْل : الَ تـَْفعَ  َرُسوُل هللِا  

َعْن َذِلَك ،      هللِا ُسولَ ْنُت أَْلَقى ِمَن املَْذِي ِشدًَّة ، وَُكْنُت ُأْكِثُر ِمَن ااِلْغِتَساِل ، َفَسأَْلُت رَ ) ك  ُحنَـْيٍف ، قَالَ ْبنِ َعْن َسْهِل و 
َا َُيْزِيَك ِمْن َذِلَك اْلُوُضوُء ، قـُْلُت : ََي َرُسوَل هللِا ، َفَكْيَف ِبَا يُ فـَقَ  ْنُه ؟ قَاَل : َيْكِفيَك َبَِْن َتَُْخَذ َكفًّا ِمْن ِصيُب ثـَْويب مِ اَل : ِإَّنَّ

 ( .  َأَصابَهُ ُه َماٍء ، فـَتَـْنَضَح ِِبَا ِمْن ثـَْوِبَك ، َحْيُث تـََرى أَنَّ 
 بـَْعَد اْلَماِء ، فـََقاَل :  ِن املَاِء َيُكونَ َعمَّا يُوِجُب اْلُغْسَل ، َوعَ  َسأَْلُت َرُسوَل هللِا  ) ْبِن َسْعٍد األَْنَصاِريِ  ، قَاَل َعْبِد هللاِ وعن 

 ( .  لصَّاَلةِ َوضَّْأ ُوُضوَءَك لِ َك ، َوتَـ يَـيْ َذاَك اْلَمْذُي ، وَُكلي َفْحٍل ََيِْذي ، فـَتَـْغِسُل ِمْن َذِلك فـَْرَجَك َوأُنـْثَـ 
 ========== 

 : حديث صحيح ، وأصله يف الصحيحني كما سيأيت .  حديث علي
 صحيح .: حديث  حديث سهل

 إذا عنعن لكونه مدلساً ، ولكنه ههنا صرح ابلتحديث . : يف إسناده حممد بن إسحاق وهو ضعيف  ينقال الشوكا
 دفق وال يعقبه فتور، ورمبا ال حيس خبروجه. خيرج عند الشهوة وبال بيض لزج يق أماء رق( املذي َبب يف ) 
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 ي .( أي : كثري املذ ذَّاءً ـُكْنُت رَُجاًل مَ )  
 خاري أنه املقداد، ويف رواية للب الصحيحنيوقد اختلفت الرواَيت يف السائل، ففي ( َأْو ذُِكَر َلُه   َذِلَك لِلنَِّبِ  َفذََكْرُت ) 

فأمرت عمار بن َيسر( ويف صحيح ابن خزَية رواية )أن عليًا سأل( من غري شك، رجاًل( ويف رواية أمحد والنسائي ))فأمرت 
 : ه الرواَيتواجلمع بني هذ

 ابن حبان أبن علياً أمر عماراً أن يسأل، مث أمر املقداد بذلك، مث سأل بنفسه. مجع 
أسند السؤال إىل نفسه ألنه هو ك أمر عمارًا أن يسأل، وأما علي فأل، وكذلن يسومجع احلافظ ابن حجر أنه أمر املقداد أ

 ووي.صاحبه فهو الذي أمرهم ابلسؤال، وهذا اجلمع رجحه أيضاً الن
 : سبب ذلك اء يف مسلم ج
سائي الن ملكان ابنته، فأمرت املقداد( ويف رواية )من أجل فاطمة( ويف رواية قال علي: وكنت أستحيي أن أسأل النيب  )

 تحييت أن أسأله(. تيت، فاس  )وكانت فاطمة ابنة النيب 
 ( أي : املّن فاغتسل .   فاغتسل  فَِإَذا َفَضْخَت اْلَماءَ ) 

 1  فائدة :
 أن املذي جنس، وهو إمجاع.  احلديث دليل على  

 مجعت األمة على جناسة املذي والودي. )اجملموع( قال النووي رمحه هللا: أ
 كحكم البول يف النجاسة.وأمره ابلوضوء، فدل هذا على أن حكم املذي  ره، ألنه أمره بغسل ذك

 2فائدة :  
 احلديث دليل على أن خروج املذي يوجب الوضوء.

 انقض للوضوء. يف " املغّن " إمجاع العلماء على أن خروج املذي ابن قدامة رمحه هللاوقد نقل 
 ( .  وَءَك لِلصَّالَةِ ـــــــضُ  وُ أْ ــــــــــ فَاْغِسْل ذََكَرَك ، َوتـََوضَّ لقوله ) 
 فقال: فيه الوضوء(. )  ويف رواية

 مة عن ابن املنذر.فهو ال يوجب الغسل إمجاعاً كما حكاه ابن عبد الرب، ونقله ابن قدا
 3  فائدة :

 اختلف العلماء يف كيفية تطهري الثوب الذي أصابه املذي على قولني: 
 سل. أنه ال جيزئ فيه إال الغَ  القول األول:

 وهذا مذهب مجاهري العلماء.
 ( .  ةِ ُضوَءَك لِلصَّالَ فـَتَـْغِسُل ِمْن َذِلك فـَْرَجَك َوأُنـْثـَيَـْيَك ، َوتـََوضَّْأ وُ  )  –عبد هللا بن سعد  – حلديث الباب-أ

 َويـَتَـَوضَّأُ(.  ، فـََقاَل: يـَْغِسُل ذََكرَُه ولقوله يف حديث علي )   -ب
 .  ْنَضْح فـَْرَجَك(تـََوضَّْأ َوا َوِلُمْسِلٍم ) (   َوضَّأْ َوتَـ  َولِْلُبَخارِيِّ )اْغِسْل ذََكَركَ 

نضحه ، وإذا أمر  ئ ال جيز و  ذي فيجب غسل امل ،أمر بغسل الذكر منه ، واألصل يف األمر الوجوب  : أنه  الداللة وجه
 بغسل الذكر منه فكذلك سائر احملال . 

 دث ، فوجب غسله كالبول وحنوه . ل احلالقياس على سائر النجاسات ِبامع أنه خارج جنس من سبي-ج
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 : يكفي فيه النضح. اينالقول الث
 ختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية. ا

مبا يصيب ثويب منه؟ قال: يكفيك أن َتخذ كفًا من ماء فتنضح به   رسول هللا، كيف قال )... فقلت: َي  الباب وفيه حلديث 
 ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه(. 

 ى طهارة املذي ابلنضح وهو الرش . ل عل: أنه دلي وجه الداللة
 ب غسله. املاء عليه وال جي : واستدل به على أن املذي إذا أصاب الثوب يكفي نضحه ورشّ َتفة األحوذي قال صاحب

رمحه هللا: املذي يكفي فيه النضح وهو أن يعم احملل الذي أصابه املاء بدون عصر وبدون فرك وكذلك  خ بن عثيمنيال الشيق
 الذكر كله واألنثيني وإن مل يصبهما. غسل جيب فيه 

 4  : فائدة
 على أقوال :  اختلف العلماء هل جيب غسل الذكر كله أم ال 

 ملوضع الذي أصابته النجاسة منه. سل رأس الذكر أو ا: أنه يكتَفى بغ القول األول
 وهذا مذهب اجلمهور.

 خرج.  املإحلاقاً له بسائر النجاسات، فهو حدث من األحداث فال يغسل منه إال
 : أنه جيب. القول الثاين

 حلنابلة.وهذا مذهب ا
 )يغسل ذكره ويتوضأ(.  لقوله 

 يع الذكر واألنثيني.: يغسل مجالقول الثالث
 نابلة.ملشهور من مذهب احلوهذا ا

 فقد جاء عند أيب عوانة )يغسل ذكره وأنثييه(، قال احلافظ: إسناده ال مطعن فيه. 
 وهذا القول هو الصحيح. 

 5  :فائدة 
 : احلكمة من األمر بغسل الذكر واألنثيني

 طايب.  يشعر به اإلنسان، قاله اخليل: إن املذي فيه لزوجة، فرمبا انتشر على الذكر واألنثيني وملق
 لك خيفف املذي أو يقطعه، وال سيما إذا كان غسله ابملاء البارد، فإنه من أسباب قطعه وعدم استمرار خروجه. وقيل: إن ذ

 6فائدة :  
بني أن ينيب من يسأل عنه حىت ال تفوت املصلحة، ففيه اجلمع  ث دليل على أن من استحي من السؤال، فعليهحلديا

 عرفة احلكم.وعدم التفريط يف ماملصلحتني: استعمال احلياء، 
 7فائدة :  

 هذا احلديث من أدلة القاعدة )املشقة جتلب التيسري(. 
 8فائدة :  

 جواز االستبانة يف الفتوى. 
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 9  دة :فائ
 استحباب حسن العشرة مع األصهار. 

 10:  فائدة 
 رفاً. استعمال األدب يف ترك املواجهة مبا ُيستحيا منه ع 

 11فائدة :  
 وتوقريه. ة احرتامهم للنيب ليه الصحابة من شدبيان ما كان ع 

 ََبٌب يف اإِلْكَسالِ 
َيا الَِِّت َكانُوا يـَْفُتوَن ، أَ نَّ أَ  ) َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد ، َحدََّثِِن ُأيَبي ْبُن َكْعٍب   هللِا  َنْت رُْخَصًة رَخََّصَها َرُسولُ نَّ اْلَماَء ِمَن املَاِء ، َكااْلُفتـْ

 ( .   َأَمَر َِباِلْغِتَساِل بـَْعدُ  يف َبْدِء اإِلْساَلِم ، ُثَّ 
 ========== 

 . حديث صحيح
هو حديث حسن  لبيهقي وغريهم أبسانيد صحيحة، قال الرتمذي ه وارواه الدارمي وأبو داود والرتمذي وابن ماج:  قال النووي

 صحيح.
َط أَْهله َوملَْ يـُْنزِل . َويف النَِّهايَة َأْكَسَل : ِإَذا َجاَمَع مُثَّ أَْدرََكُه  َل الرَُّجل يف اجلَِْماع : ِإَذا َخالَ قَاَل اجْلَْوَهرِّي : َأْكسَ (  اإلكسال َبب )

 ) عون املعبود ( .   ل .اْلُفُتور فـََلْم يـُْنزِ 
َيا الَّ )   لُغسل من ماء املّن . أي : ماء ا( نَّ اْلَماَء ِمَن املَاِء ِِت َكانُوا يـَْفُتوَن ، أَ َأنَّ اْلُفتـْ
 بضم الراء وسكون اخلاء املعجمة ، ومعناها : التسهيل يف األمر . (   ًة رَخََّصَها َرُسوُل هللاِ َكاَنْت رُْخصَ   ) 
، وفرض الغسل ويف رواية ) يف أول اإلسالم مث هني عنها ( أي : عن هذه الرخصة (  دُ ِم ، ُثَّ َأَمَر َِباِلْغِتَساِل بـَعْ الَ يف َبْدِء اإِلسْ  )

 مبجرد اإليالج .
 1  فائدة :

 ينزل . نسخ هذا احلكم ، ووجب الغسل ابإليالج ولو مل  كان يف أول اإلسالم ال جيب الغسل إال ابإلنزال ، مث
َماُن يـَتَـَوضَّأُ َكَما يـَتَـَوضَّأُ فـََلْم َُيِْن قَاَل ُعثْ   اْمَرأََتهُ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن فـََقاَل أَرَأَْيَت ِإَذا َجاَمَع الرَُّجلُ أَنَُّه َسَأَل ) َخاِلٍد اجْلَُهِّنَّ  ْبن زَْيد عن 

ْعُتُه ِمْن َرُسوِل هللاِ  ِد يب طَاِلٍب َوالزَُّبرْيَ ْبَن اْلَعوَّاِم َوطَْلَحَة ْبَن ُعبَـيْ َفَسأَْلُت َعْن َذِلَك َعِليَّ ْبَن أَ   لِلصَّالَِة َويـَْغِسُل ذََكرَُه قَاَل ُعْثَماُن مسَِ
 ( رواه البخاري ومسلم .  َمُروُه ِبَذِلكَ فَأَ  يَبَّ ْبَن َكْعٍب هللِا َوأُ 

 ا يـَتَـَوضَّأُ لِلصَّاَلِة( أي: وضوء شرعياً ال وضوءاً لغوَيً.أُ( خرب مبعِن األمر، أي: فليتوضأ.)َكمَ ضَّ ِإَذا َجاَمَع فـََلْم َُيِْن( أي: مل خيرج منّيه.)قَاَل ُعْثَماُن يـَتَـوَ ) 
ا َأَصابَُه ِمَن  مَ َعِن الرَُّجِل ُيِصيُب ِمَن اْلَمْرأَِة مُثَّ يُْكِسُل فـََقاَل » يـَْغِسلُ  َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّ )  ٍب قَاَل َب َعْن ُأىبَِّ ْبِن َكعْ  َأىِب أَيُّو َعنْ و 

 ( رواه مسلم . َوضَّأُ َوُيَصلِّى اْلَمْرأَِة مُثَّ يـَتَـ 
َلَعلََّنا أَْعَجْلَناَك فـََقاَل    َرُجٍل ِمَن األَْنَصاِر َفَجاَء َورَْأُسُه يـَْقطُُر فـََقاَل النَّيبُّ أَْرَسَل ِإىَل  وَل هللِا َأنَّ َرسُ )  َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ و 
 ( متفق عليه .  ِجْلَت ، أَْو ُقِحْطَت فـََعَلْيَك اْلُوُضوءُ ِإَذا أُعْ :  ، فـََقاَل َرُسوُل هللِا  َعمْ نَـ 

من أثر الغسل.)َلَعلََّنا طرة ٍل ِمَن األَْنَصاِر( ويف رواية )مر على رجل من األنصار(.)َفَجاَء َورَْأُسُه يـَْقطُُر( أي: ينزل منه املاء قطرة قأَْرَسَل ِإىَل َرجُ   َرُسوَل اَّللَِّ )َأنَّ 
من اجلماع.)ِإَذا أُْعِجْلَت أَْو ُقِحْطَت( جل( واملعِن: قد أعجلناك عن فراغ حاجتك ا الر ( كلمة )لعل( هنا إلفادة التحقيق، بدليل الرواية األخرى )أعجلنأَْعَجْلَناكَ 
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َعَلْيَك اْلُوُضوُء( أي: إَّنا الواجب وقحوط األرض وهو عدم إخراجها النبات.)فَـ  اسه،معِن اإلقحاط هنا عدم إنزال املّن، وهو استعارة من قحوط املطر وهو احنب
 سل.ليك غعليك الوضوء فقط وليس ع

 ( متفق عليه .  املاء من املاء )قال:  عن أيب سعيد عن رسول هللا  و 
 ُث نسخ هذا احلكم : ووجب الغسل ِبجرد اإليالج ولو َل ينزل . 

 متفق عليه  .َجَب اْلُغْسُل( فـََقْد وَ  ،مُثَّ َجَهَدَها ،ا َجَلَس َبنْيَ ُشَعِبَها اأَلْربَعِ )إذَ  قَالَ  َأنَّ النَّيبَّ   يـْرََة  ُهرَ  َأيب  : عن احلديث األول

 ِإْن ملَْ يـُْنزِْل(. َوملسلم )وَ 
 َجَهَدَها( أي: بلغ املشقة، ن مكان الرجل من املرأة حال اجلماع. )مُثَّ ية ع)َبنْيَ ُشَعِبَها اأَْلَْرَبِع( أي: شعب املرأة األربع، واملراد هنا: يداها ورجالها، وهو كنا

 ْسُل( أي: عليهما مجيعاً. ج ذكره يف فرجها. )فـََقْد َوَجَب اَْلغُ واملعِن: بلغ جهده فيها، وذلك ِبيال
 فهذا احلديث دليل على أن اإليالج )اجلماع( يوجب الغسل وإن مل ينزل.

اْلَفرْج َوَجَب اْلُغْسل َعَلى  َبْل َمىَت َغاَبْت احلََْشَفة يف  َوقَّف َعَلى نـُُزول اْلَمِّنّ،ِديث: أَنَّ ِإجَياب اْلُغْسل ال يـَتَـ  احلَْ : َوَمْعَِن  قال النووي
مْجَاع َعَلى َما ،مْ َوَقْد َكاَن ِفيِه ِخاَلف لِبَـْعِض الصََّحابَة َوَمْن بـَْعده ، َوَهَذا ال ِخالف ِفيِه اْليَـْوم  ،ل َواْلَمْرأَةالرَّجُ  .  ذََكْراَنهُ  مُثَّ اِنـَْعَقَد اإْلِ

 انتهى.
فتجد الزوجني  ، لى كثري من الناس وإن مل ينزل وهذا خيفى ع ، وجوب الغسل رمحه هللا: وهذا صريح يف ابن عثيمني  وقال الشيخ

عندهم على عدم وجوب الغسل إال  بناءوهذا  ،ال سيما إذا كاان صغريين ومل يتعلما  ،وال يغتسالن  ،حيصل منهما هذا الشيء 
 .وهذا خطأ. ... )الشرح املمتع( ، ابإلنزال

َعِن الرَُّجِل جُيَاِمُع أَْهَلُه مُثَّ ُيْكِسُل َهْل َعَلْيِهَما   اًل َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َرجُ  ) قَاَلتْ   ْوِج النَّيبِّ َعْن َعاِئَشَة زَ :  احلديث الثاين
 ه مسلم .( رواألَفْـَعُل َذِلَك َأاَن َوَهِذِه مُثَّ نـَْغَتِسُل  ِإّنِ :  ُة َجاِلَسٌة. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ِئشَ اْلُغْسُل َوَعا

 2فائدة :  
 ( فاجلواب: إَّنا املاء من املاء عن حديث ) : ما اجلوابفإن قيل 
 إما أن يكون منسوخ.  -أ

 س بني شعبها األربع ... (. ا جلإذ وهذا املشهور عند أكثر العلماء، وانسخه حديث )
 مل على حالة االحتالم.وإما أن حي-ب

 وهو قول ابن عباس. 
 ابن ابز رمحه هللا.  ومال إليه احلافظ ابن حجر، ورجحه الشيخ وقد بّوب على ذلك النسائي،

 3  فائدة :
نـْزَال َوُهَو َمْذَهب َداُوَد الظَّاِهرِّي . ُبوا ِإىَل َأْن اَل ُغْسل ِإالَّ ِمْن َذهَ َواْعَلْم َأنَّ قَِلياًل ِمْن الصََّحابَة َوالتَّاِبِعنَي (   عون املعبودقال يف )  اإْلِ

ُبوبَة احلََْشَفة َوُهَو الصََّواب . ِد اِْلِتَقاء اخْلَِتاَننْيِ ُهور ِإىَل ِإجَياب اْلُغْسل مبَُجرَّ َوَذَهَب اجْلُمْ    بـَْعد َغيـْ
. َأْخرََج َماِلك يف  ، الرُّْخَصة أَْفىَت ِبُوُجوِب اْلُغْسل َوَرَجَع َعْن اأْلَوَّل َأنَّ بـَْعض َمْن َرَوى َعْن النَّيبّ ْسخ َوممَّا يـَُؤيِّد النَّ  . ..: ُث قال

َكانُوا يـَُقوُلوَن : ِإَذا    يبّ النَّ  ْبن اْلُمَسيِّب َأنَّ ُعَمر ْبن اخلَْطَّاب َوُعْثَمان ْبن َعفَّاَن َوَعاِئَشة َزْوج ْن اِْبن ِشَهاب َعْن َسِعيداْلُمَوطَِّإ عَ 
 ْبن َمْسُعود َوُأيبَِّ ْبن َكْعب َوَغرْيهْم أَْيًضا ، فَاحْلَّق وع َعْن َعِلّي َوَعْبد اَّللَّ َب اْلُغْسل . قـُْلت : َوثـََبَت الرُّجُ سَّ اخْلَِتان اخْلَِتان فـََقْد َوجَ مَ 

 ) عون املعبود ( .                اجْلُْمُهور . ِه َما َذَهَب إِلَيْ 
 4  فائدة :
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 ء إذا جامع من وراء حايل على قولني:اختلف العلما 
 : جيب الغسل.القول األول

 ) إذا جلس بني شعبها األربع ..... ( .  لعموم احلديث
 : ال جيب الغسل. القول الثاين

 تان اخلتان .. ( ومع احلايل ال حيصل مس. اخل حلديث )إذا التقى اخلتاانن .. ( ويف لفظ )إذا مس
 واألول أرجح.

 ِلَمْن َأرَاَد َأْن يـَُعودَ ََبُب اْلُوُضوِء 
، َأاَل   َذاَت يـَْوٍم َعَلى ِنَسائِِه ، يـَْغَتِسُل ِعْنَد َهِذِه َوِعْنَد َهِذِه ، قَاَل : قـُْلُت َلُه : ََي َرُسوَل هللاِ طَافَ  َأنَّ النَِّبَّ  )يب رَاِفٍع َعْن أَ 

 ( .  ُب َوَأْطَهرُ َُتَْعُلُه ُغْساًل َواِحًدا ، قَاَل : َهَذا َأزَْكى َوَأْطيَ 
 .  َذا أََنٍس َأَصحي ِمْن هَ َد : َوَحِديثُ قَاَل أَبُو َداوُ 

 ========== 
 احلديث سيأيت َترجيه . 

 1  فائدة :
 جلماع الثان لألوىل أو لغريها. ان اسواء ك،  احلديث دليل على استحباب الغسل ملن أراد أن يعود للجماع 

 كن هذا احلديث ضعيف سنداً ومتناً.ل
حديثه وسربه، وها هو ذا قد تفرد مبا يُنكر عليه،  معني )صاحل( وهذا يفيد اعتبار قال ابن  السند ففيه عبد الرمحن بن أيب رافع،أما 

 فليس هو حبجة، وكذلك فعمته سلمى جمهولة، قال ابن القطان: ال تعرف.
 نسائه بغسل واحد(. كان يطوف على  نكارة املنت: فهو ُمالف ملا رواه مسلم عن أنس )أن النيب   وأما

 س أصح من هذا.حديث أن  -إخراج حديث أيب رافع عقب  -ود ولذا قال أبو دا
طيباً( نضح فيطوف على نسائه مث يصبح حمرمًا ي ويعارضه أيضًا حديث أم املؤمنني عائشة قالت )كنت أطّيب رسول هللا 

 متفق عليه.
 وبّوب له النسائي: الطواف على النساء يف غسل واحد.

 2  ئدة :فا
 أراد املعاودة:ء ملن الوضو : يف ذلك  هدي النيب 

نَـُهَما ُوُضوًءا(. َرَواُه ُمْسلِ يَـتَـ مُثَّ أَرَاَد َأْن يـَُعوَد فـَلْ  ،)ِإَذا أََتى َأَحدُُكْم أَْهَلهُ  ٍد َاخْلُْدرِيِّ قال: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  حلديث َأيب َسِعي  م .َوضَّْأ بـَيـْ
ق أبمر خيص نشاط الرجل يف  هذا التعليل مشعر أبن القضية تتعلْود( ف وله يف رواية احلاكم )فإنه أنشط للعوالصارف عن الوجوب ق

 اجلماع، وليس معلق أبمر شرعي.
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ُر اْلُغْسلَ   ََبٌب يف اْْلُُنِب يـَُؤخِ 
ِه ؟ يف َأوَِّل اللَّْيِل َأْو يف آِخرِ  َكاَن يـَْغَتِسُل ِمَن اْْلََنابَةِ   قـُْلُت ِلَعاِئَشَة : َأرَأَْيِت َرُسوَل هللِا  ) احْلَاِرِث ، قَاَل ْبنِ  َعْن ُغَضْيفِ 

َا اْغَتَسَل يف آِخرِِه ، قـُْلُت : اَّللَُّ  َا اْغَتَسَل يف َأوَِّل اللَّْيِل ، َوُرِبَّ ََبُ احْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َجَعَل يف اأَلْمِر َسَعًة قـُْلُت : َأكْ قَاَلْت : ُرِبَّ
َا َأْوتـََر يف آِخرِِه ، قـُْلُت : اَّللَُّ ُر َأوََّل اللَّْيِل َأْم يف آِخرِهِ َكاَن يُوتِ   أَْيِت َرُسوَل هللِا رَ أَ  َا َأْوتـََر يف َأوَِّل اللَّْيِل َوُرِبَّ  ؟ قَاَلْت : ُرِبَّ

َا َجَهَر َِبْلُقْرآِن َأْم ََيُْفُت ِبِه ؟ قَ َكاَن ََيَْهُر   ِت َرُسوَل هللِا يْ حْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َجَعَل يف اأَلْمِر َسَعًة . قـُْلُت : َأرَأَ  اَأْكََبُ  اَلْت : ُرِبَّ
ُ َأْكََبُ احْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َجَعَل يف ا َا َخَفَت ، قـُْلُت اَّللَّ  ( .  ِر َسَعةً أَلمْ ِبِه َوُرِبَّ

ًتا ِفيِه ُصورٌَة َواَل َكْلٌب وَ الَ َتْدُخُل اْلَمالَِئَكُة  )اَل  قَ  ، َعِن النَِّبِ    َعْن َعِليِ  ْبِن َأيب طَاِلٍب      ( .   اَل ُجُنبٌ بـَيـْ
 ============== 

 : صحيح . ْبِن احْلَاِرثِ  ُغَضْيفِ عحديث 
 د .ابن ماجه ، وأمح واحلديث أخرجه أيضاً : النسائي يف الكربى ، و 

 : ضعيف .  حديث علي
ًتا ِفيِه َكْلٌب َواَل َصنُِّف هِبَِذِه الرتَّْمَجَِة ِإىَل َتْضِعيِف َما َوَرَد َعْن َعِليٍّ ِقيَل َأَشاَر اْلمُ :  قال ابن حجر  َمْرُفوًعا ِإنَّ اْلَماَلِئَكَة اَل َتْدُخُل بـَيـْ

َلِكْن َرِميُّ َما َرَوى َعْنُه َغرْيُ ابِْنِه َعْبُد اَّللَِّ فـَُهَو جَمُْهوٌل وِن َوفـَْتِح اجْلِيِم احلَْضْ َوَغرْيُُه َوِفيِه جُنَيٌّ ِبَضمِّ النُّ ُصورٌَة َواَل ُجُنٌب َرَواُه أَبُو َداُوَد 
 .                  ) الفتح ( .   َوثَـَّقُه اْلعجِلّي َوصحح َحِديثه بن ِحبَّاَن َواحْلَاِكمُ 

 1  فائدة :
 أن االغتسال من اجلنابة ليس على الفور ما مل حيضر وقت الصالة.  دليل علىاحلديث  

فاغتسلت ، مث جئت فقال :   ُت منه ، فذهبتلقيه يف بعض طريق املدينة وهو جُنب ، قال فاَننس أن النيب ) أيب هريرة  عن
هارة ، فقال : سبحان هللا ، إن املسلم ال ــــــطعلى غري ك وأان ــــــــ ريرة ؟ قلت : كنت جنُبًا فكرهُت أن أجالســــــأين كنت َي أاب ه

 ( . س ينج
 . حوائجه تصرف اجلنب يف وفيه جواز َتخري االغتسال عن أول وقت وجوبه ، ... وعلى جواز: حلافظ ابن حجرقال ا

 2  فائدة :
 متفق عليه .  ُقُد َوْهَو ُجُنٌب؟ قَاَلْت نـََعْم َويـَتَـَوضَّأُ(يـَرْ   َعْن َأىِب َسَلَمَة قَاَل )َسأَْلُت َعاِئَشَة َأَكاَن النَّيبُّ جاء يف الصحيحني : 

 جنب(. وال صورة وال  إن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه كلبحديث الباب ) احلديث دليل على ضعف فهذا 
أن املراد ابلكلب   ل: ويقويهقا،  نب من يتهاون ابالغتسال ويتخذ تركه عادة ال من يؤخره ليفعلهقال اخلطايب: حيتمل أن املراد ابجل

 وما ال َيتهن. غري ما أذن يف اَتاذه، وابلصورة ما فيه روح 
 ( .  ْن َغرْيِ َأْن ََيَسَّ َماءُهَو ُجُنٌب مِ يـََناُم وَ  َكاَن َرُسوُل هللِا    )َعْن َعاِئَشَة ، قَاَلْت 

====== ==== 
 احلديث معلول .

سلف على إنكاره على أيب إسحاق، منهم: إمساعيل بن أيب خالد،  ديث من ال : وهذا احلديث مما اتفق أئمة احلال ابن رجبق
، واجلوزجان، والرتمذي، أبو بكر األثرمو بة، ويزيد بن هارون، وأمحد بن حنبل، وأبو بكر بن أيب شيبة، ومسلم بن حجاج، وشع

 . .  ) الفتح (  والدارقطّن، وحكى ابن عبد الرب عن سفيان الثوري، أنه قال: هو خطأ
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 أخرجه أيضاً : الرتمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ،   واحلديث
 1فائدة :  

 إذا أراد أن ينام .  أن يتوضأللجنب واملستحب اءت األدلة على أن األفضل  ج
 قولية والفعلية.اثبت ابلسنة ال وهو 

 :  القولية
َأَحدُُكْم فـَْلرَيُْقْد(.   إَذا تـََوضَّأَ  ،ُقُد َأَحُداَن َوُهَو ُجُنٌب؟ قَاَل: نـََعْم أَيـَرْ  ،  قَاَل: )ََي َرُسوَل اَّللَِّ  حلديث ابن عمر: َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب 

 متفق عليه.
 :  والفعلية:

 عليه .  ( متفق مَ أَرَاَد َأْن يـََناَم َوُهَو ُجُنٌب تـََوضََّأ ُوُضوَءُه لِلصَّالَِة قـَْبَل َأْن يـََنا َكاَن ِإَذا    َرُسوَل اَّللَِّ   َأنَّ ) َعْن َعاِئَشَة 
 2فائدة :  

 .   اجلواب عن حديث الباب ) من غري أن َيس ماء (
 : أنه ضعيف ال يصح .  اْلواب األول
 ماء الغسل، أما الوضوء فثابت. َيس ماء( على  ْلا )من غري أن و قال بعضهم َيكن محل ق:   اْلواب الثاين 

 للوضوء لبيان اجلواز.  أن تركه :  اْلواب الثالث
ْمَناُه، َوَلْو َصحَّ ملَْ َيُكْن أَْيًضا ُُمَالًِفا، َبلْ ِإَذا ثـََبَت َضْعُفُه مَلْ يـَْبَق ِفيِه َما يـَتَـَعرَّض بِِه وَ   : ... قال النووي  َوااَبِن :   َكاَن َلُه جَ َعَلى َما َقدَّ

َماَمنْيِ اجْلَِليَلنْيِ َأيب اْلَعبَّاس ْبن ُشَرْيٍح َوَأيب بَ : َأَحدمَها  َهِقيِّ : َأنَّ اْلُمرَاد اَل ََيَّس َماء لِْلُغْسِل . لْ ْكر اَجَواب اإْلِ  بَـيـْ
ات اَل ََيَّس َماء َأْصاًل ، لِبَـَياِن اجْلََواز . ِإْذ َلْو َواَظَب َعَلْيِه لَتَـَوهََّم ْعض اأْلَْوقَ َوُهَو ِعْنِدي َحَسٌن : أَنَّ اْلُمرَاد أَنَُّه َكاَن يف بَـ :  الثَّاين وَ  

 )شرح مسلم(    أَْعَلم . اَّللَُّ ُوُجوبه . وَ 
 3فائدة :  

 قبل النوم؟ما احلكمة من الوضوء للجنب  
 قيل: أنه خيفف احلدث.

 وقيل: أنه إحدى الطهارتني. 
 إىل الغسل. إىل العود أو  وقيل: أنه ينشط 

 4فائدة :  
 هل املرأة كالرجل؟

 كام إال ما ورد الدليل ابلتفرقة بينهما. يف األح استواؤمهاالظاهر أن املرأة اجلنب والرجل يف هذا سواء، ألن األصل 
 رمحه هللا: واختلفوا: هل املرأة يف َذِلَك كالرجل، أم ال؟ - قال ابن رجب احلنبلي 

 سواء. فقالت طائفة: مها
 ول الليث، وحكي رواية َعن أمحد، وقد نص على التسوية بينهما يف الوضوء لألكل. َوهَو ق

  املرأة.لرجل دونَ ة َتتص اب والثان: أن الكراه
 َوهَو املنصوص َعن أمحد. 
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 . باري( كاَن أيمرها ابلوضوء، وإَّنا أخربت َعن وضوئه لنفسه. )فتح ال  ذكر أن النيب ولعله يستدل أبن عائشة مَل ت
 5:  فائدة 

 هل احلائض كالرجل اجلنب يف ذلك، فيشرع ْلا الوضوء عند األكل وعند النوم؟
ينفعها  ج الدم مستمر، فال ينفعها الوضوء بتخفيف احلدث، بل لو اغتسلت مل وهو خرو  دث احلائضواجلواب: ال، ألن ح

 االغتسال، أما اجلنب، فإذا اغتسل ارتفعت جنابته، وإذا توضأ خفت. 
 ع دم احلائض فيصح قياسها حينئذ على اجلنب فتتوضأ قبل األكل وقبل النوم.ن ... إذا انقطلك

مل يرتفع الشافعي رمحه هللا على أن ذلك ليس على احلائض؛ ألهنا لو اغتسلت د: نصَّ دقيق العي: وقال ابن  قال ابن حجر 
 حدثُها خبالف اجلنب لكن إذا انقطع دمها استحب ْلا ذلك.

 ِه األحاديث املذكورة يف َهذا الباب: على أن وضوء اجلنب خيفف جنابته.: وقد دلت َهذبقال ابن رج
ن الوضوء ال على أنه ال ُيستحب الوضوء للحائض والنفساء ]يعّن: قبل النوم[؛ ألمتفقون  وأصحابنا -رمحه هللا  - وقال النووي

 ... )شرح مسلم(.  ب، وهللا أعلم.يؤثر يف حدثهما، فإن كانت احلائض قد انقطعت حيضتها صارت كاجلن
 ََبٌب يف اْْلُُنِب يـَْقَرأُ اْلُقْرآنَ 

َأْو قَاَل :   -ا اللَّْحَم َوَلَْ َيُكْن َُيُْجُبُه  ِمَن اَْلاَلِء فـَيـُْقرِئـَُنا اْلُقْرآَن ، َوَيَُْكُل َمَعنَ ََيُْرجُ  ، َكانَ  َرُسوَل هللِا ِإنَّ  عن علي . قال ) 
 ( .   لَْيَس اْْلََنابَةَ ُقْرآِن َشْيءٌ َعِن الْ  -َُيِْجُزُه 

 ========== 
 كثرياً.هذا احلديث ُمتلف فيه اختالفاً  

 وكذا البغوي .  ،ن صحيح . وقال : حس فصححه: الرتمذي 
 ال مطعن فيه .  واحلاكم وقال : صحيح اإلسناد ، عبد هللا بن سلمة

 البغوي . : وصححه الرتمذي ، وابن السكن ، وعبد احلق ، و  وقال ابن حجر
 : وضعف بعضهم بعض رواته ، واحلق أنه من قبيل احلسن يصلح للحجة .  أيضاً وقال 

 والبيهقي . ،  وضعفه : الشافعي 
 ه . : أهل احلَِديث اَل يثبتون الشَّاِفِعي  اإلمامقَالَ 

َا تـََوقََّف الشَّاِفِعيُّ َرمِحَُه اَّللَُّ يف ثـُُبوِت احْلَِديِث ؛: َوإِ  وقال البيهقي َعَلى َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسِلَمَة اْلُكويفِّ ، وََكاُن َقْد َكرُبَ ،  رَُه أِلَنَّ َمَدا َّنَّ
َا َرَوى َهَذا احْلَِديَث بَـ َوَعْقلِ  َوأُْنِكَر ِمْن َحِديِثهِ   . ْعَد َما َكرُبَ ، قَاَلُه ُشْعَبُة ِه بـَْعُض النَّْكرَِة ، َوِإَّنَّ

ِْمِذيُّ  وقال النووي  . ) اجملموع ( . يٌح ، َوقَاَل َغرْيُُه ِمْن احْلُفَّاِظ اْلُمَحقِِّقنَي : ُهَو َحِديٌث َضِعيٌف  َصحِ َحِديٌث َحَسنٌ  :  قَاَل الرتِّ
 .لك الشيخ األلبانوضعفه كذ

 ه . وابن املنذر وقال : وحديث علي ال يثبت إسناد
 واإلمام أمحد ، نقل عنه اخلطايب أنه كان يوهن حديث علي هذا .

 ة .  ) الفتح ( . ذا احلديث : " َواحْلَقُّ أَنَُّه ِمْن قَِبيِل احلََْسِن َيْصُلُح لِْلُحجَّ عن ه ظ ابن حجرقال احلاف
املشار إليه وهو عبد هللا بن سلمة قد قال   فإن الراوي  ،وال نوافقه عليه  ، : " هذا رأى احلافظ يف احلديث  األلباين وقال الشيخ

  حفظهتغري ب : صدوق ترمجته من التقري احلافظ نفسه يف 
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هللا  و  ، ديث حالة التغري ، فالظاهر هو أن احلافظ مل يستحضر ذلك حني حكم حبسن احل وقد سبق أنه حدث هبذا احلديث يف 
 ل ( . إرواء الغلي م .      ) أعل

 : ي وأمحد والبيهقي واخلطايب قد ضعفوا احلديث ، فقوْلم مقدَّم لوجوه : فهذا اإلمام الشافع وقال
 ر . كثلم وأ: أهنم أعاألول 

 جيوز أن ح مفسر الالثان : أهنم قد بينوا علة احلديث ، وهي كون راويه قد تغري عقله وحدث به يف حالة التغري ، فهذا جر 
 ة ( . َتام املنر .          ) يصرف عنه النظ

 1  فائدة :
 احلديث دليل على أن اجلنب ممنوع من قراءة القرآن حىت يغتسل .

 أنه حيرم على اجلنب قراءة القرآن. )كما قال اخلطايب والنووي(.اهري العلماء، مجوهذا قول 
اْلُمَباَرِك ْعَدُهْم ِمْثِل : ُسْفَياَن الثَـّْورِيِّ ، َواْبِن ، َوالتَّاِبِعنَي ، َوَمْن بَـ  ِم ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِّ ِل الِعلْ : َوُهَو قـَْوُل َأْكَثِر أَهْ  ل التمذيقا

 ي ( . نن الرتمذق . ) سَأمْحََد ، َوِإْسَحااِفِعيِّ ، وَ ، َوالشَّ 
 ى ( . او جمموع الفت ك .  )بـََعَة ُمتَِّفُقوَن َعَلى َمْنِعِه ِمْن َذلِ اأْلَرْ  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : فَِإنَّ اأْلَئِمَّةَ 

 ع ( . بدائع الصنائ )  َعامَِّة اْلُعَلَماِء  ُقْرآِن ِعْندَ ُجُنِب ِقرَاَءُة الْ وقال الكاسان رمحه هللا : َواَل يـَُباُح لِلْ 
 . ا ملَْ َيُكْن ُجنُـًبا( ْرآَن مَ يـُْقرِئـَُنا اَْلقُ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ )الباب حلديث -أ
 من قبيل ذاهتا ، وكأهنم يرون أنه يصري د تقويته ابألحاديث األخرى الواردة يف املسألة قد احتج بعض العلماء هبذا احلديث بعو 

 . يث احلسن لغريهاحلد
الظنون ، وهي كافية يف  غلبات رمحه هللا : " ويف الباب أحاديث أخر ضعيفة ، وقد ينتهي جمموعها إىل قال َتج الدين السبكي

 ى ( . طبقات الشافعية الكرب )              ر .   املسألة ، فاملختار ما عليه اجلمهو 
ْنِضَماِم وَُّة ابِ َأَحاِديُث يف ترمي ِقرَاَءِة اْلُقْرآِن لِْلُجُنِب ، َويف ُكلَِّها َمَقاٌل ، َلِكْن َتُْصُل اْلقُ  َقْد َوَرَدتْ رمحه هللا : " وَ  وقال املباركفوري

 ي ( . األحوذ تفة .           ) ْن يـَُتَمسََّك هِبَا  بـَْعِضَها ِإىَل بـَْعٍض َوجَمُْموُعَها َيْصُلُح أِلَ 
 . ، فقد ثبت عن مخسة منهم  ته بني الصحابةويؤيد هذا القول شهر 

 اه الرتمذي.قرآن( رو )ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئاً من ال وحلديث ابن عمر قال: قال رسول هللا -ب
 وهذا احلديث ضعيف ال يصح ابالتفاق. 

 نها.ده ضعيفة هذا موإمساعيل بن عياش يف روايته عن غري أهل بلمساعيل بن عياش عن موسى بن عطية، ألنه من رواية إ
مث مسح ثالاثً، أيت علي بوضوء، فمضمض واستنشق ثالاثً، وغسل وجهه ثالاثً، وغسل يديه وذراعيه  عن أيب العريف قال: )-ج

فأما ال: هذا ملن ليس ِبنب، ضأ، مث قرأ شيئًا من القرآن، مث قيتو  برأسه، مث غسل رجليه، مث قال: هكذا رأيت رسول هللا 
 د.( رواه أمحآية اْلنب فال وال 

فقال:   دار قطّنفهذا احلديث صريح يف منع اجلنب من قراءة القرآن، لكن احلديث معلول، والراجح وقفه، وقد صححه موقوفاً ال
 هو صحيح عن علي.

 :  د ثبت عن مخسة منهم ، وهم ؤيد هذا القول شهرته بني الصحابة ، فقوي
 .    عمر بن اْلطاب  
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] والكراهة ٌب ( . السَّْلَماِنِّ قَاَل : ) َكاَن ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َيْكرَُه َأْن يـَْقَرَأ اْلُقْرآَن َوُهَو ُجنُ  َعْن َعِبيَدةَ روى عبد الرزاق يف "مصنفه" 
  عند السلف تعّن احلرمة [

 .  اخلالفيات وصحح إسناده البيهقي يف  جْلُُنُب اْلُقْرآَن (صنف بلفظ : ) اَل يـَْقَرأُ اورواه ابن أيب شيبة يف امل
 .  قال ابن كثري : " هذا إسناد صحيح "و 

   . يَّاِت ، ِبِِْسَناٍد َصِحيٍح أَ اْلُقْرآَن َوُهَو ُجُنٌب ، َوَساَقُه َعْنُه يف اخلِْاَلفِ  يـَْقرَ وقال ابن حجر : " َوَصحَّ َعْن ُعَمَر : أَنَُّه َكاَن َيْكرَُه َأنْ 
 .    علي بن أيب طالب  

 وقد تقدم عنه . 
 .    مسعود  ابن 
يـُْقرُِئ َرُجاًل ، فـََباَل اْبُن َمْسُعوٍد ،  ، َوُهوَ ابن أيب شيبة يف " املصنف " َعْن إبـْرَاِهيَم ، َأنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َكاَن ََيِْشي حَنَْو اْلُفرَاِت  روى 

  ( .  َمْسُعوٍد : إّنِ َلْسُت ِِبُُنبِ ْبنُ فـََقاَل ا.  َما َلَك ؟ قَاَل : إنَّك بـُْلت)ُل َعْنُه ، فـََقاَل : اْبُن َمْسُعوٍد :  َفَكفَّ الرَّجُ 
 . عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما

ُد الرَُّجُل ] يعّن : سجدة التالوة [ ، َوال يـَْقَرأُ  ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، أَنَُّه ، َكاَن يـَُقوُل : ) ال َيْسجُ  اَنِفعٌ قال اإلمام مالك : َأْخرَبانَ 
 . ( ُهَو طَاِهٌر اْلُقْرآَن ، ِإال وَ 

سجود التالوة رى جواز اجلنابة ، ألن ابن عمر كان ي فقد محله بعض العلماء على أن املراد به الطهارة الكربى ، وهي الطهارة من
  ب سجود املسلمني مع املشركنيبدون وضوء . انظر : فتح الباري ، كتاب اجلمعة ، اب

 .   سلمان الفارسي   
الطحاوي يف " شرح   " رواهِإّنِ َلْسُت ِِبُُنبٍ  ،قَاَل : " نـََعْم  َل يـَْقَرأُ ، َفِقيَل َلُه : أَتـَْقَرأُ َوَقْد َأْحَدْثَت ؟َأْحَدَث َفَجعَ َعْن َسْلَماَن أَنَُّه 

 .  معان اآلاثر 
 دين الذين أمرانل على منع اجلنب من قراءة القرآن ومن بينها آاثر عن اثنني من اخللفاء الراشفهذه مخسة آاثر عن الصحابة تد

 ابلتمسك بسنتهم والعض عليها ابلنواجذ .  
َتِشرًا ِعْنَد الْ  جْلُُنبِ : " َتْرمَِي اْلِقرَاَءِة َعَلى ا اوردي بل قال أبو احلسن امل َكافَِّة َحىتَّ اَل خَيَْفى َعَلى َقْد َكاَن َمْشُهورًا يف الصََّحابَِة ُمنـْ

  ( . لكبري احلاوي ا )     م .           رَِجاِْلِْم َوِنَسائِهِ 
 تح ( . ة .          ) الفرمحه هللا : " واالعتماد يف املنع على ما روي عن الصحاب وقال احلافظ ابن رجب

 : إىل اجلواز. ذهب بعض العلماءو 
صحته فقال:  هل العلم منهم: ابن عباس، فقد ذكره عنه البخاري يف صحيحه تعليقاً جمزوماً بوقد ذهب إىل هذا القول مجاعة من أ

 أبساً. يَر ابن عباس ابلقراءة للجنب  ومل
 (. وهو جنب وروى ابن املنذر يف األوسط عن عكرمة عن ابن عباس )أنه كان يقرأ ورده

املسيب، فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن حممد بن طارق  وجاء هذا القول أيضاً عن مجاعة من التابعني، منهم: سعيد ابن 
 نعم(.ب شيئاً من القرآن؟ فقال: يب: أيقرأ اجلنقال: )سألت ابن املس

 نذر.ورجح هذا القول مجاعة من احملققني، منهم: داود الطربي، وابن حزم، وابن امل
 واه مسلم.يذكر هللا على كل أحيانه( ر  حلديث عائشة قالت: )كان رسول هللا -أ
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 وهذا الذكر عام يشمل قراءة القرآن والتسبيح واالستعاذة وغري ذلك.
 صلية.الرباءة األ-ب
 تقوم به احلجة يف منع اجلنب.  مل يثبت حديث صحيح-ج

 ز : وأجاب اجلمهور على أدلة من قال ابجلوا
 يذكر هللا على كل أحيانه( فاجلواب من وجهني:  )كان رسول هللا ث عائشة أما حدي

 : أن املراد ابلذكر يف احلديث غري القرآن، ألنه املفهوم عند اإلطالق. ألولا
 عائشة )كان يذكر هللا .. ( أبن املراد ابلذكر غري القرآن فإنه املفهوم عند اإلطالق. اب أصحابنا عن حديث : وأجال النوويق
 ذا أطلق ال يراد به القرآن.: ليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب، ألن ذكر هللا إرجبقال ابن و 

ر يف احلديوقال ابن حبان رمحه هللا : " وقد توهم غري املت يذكر هللا على كل أحيانه (  ) كان النيب ث أّن حديث عائشة : بحِّ
جنب   ، وكان ال يقرأ وهو اً غري القرآن ، إذ القرآن جيوز أن ُيسمى ذكر الذي هو يعارض هذا ، وليس كذلك ؛ ألهنا أرادت الذكر 

 ل . ويقرأ يف سائر األحوا
 .   اَّللََّ َعَلى ُكلِّ َحاٍل َفَمْحُموٌل َعَلى اأْلَذَْكاِر الَّيِت لَْيَسْت قـُْرآانً نَُّه َكاَن يَْذُكرُ  َعاِئَشَة أَ رمحه هللا : " َوأَمَّا َحِديثُ  وقال املاوردي 

ءة القرآن حال اجلنابة، ومنها ما رواه علي قال: كان رسول أنه عام وقد خصصته األحاديث السابقة الدالة على ترمي قرا ثاين:وال
 ذكر ذلك الصنعان يف سبل السالم(. ما مل يكن جنباً. ) رآن على كل حاليقرئنا الق هللا 

 والراجح املنع . 
 ْسِجدَ ََبٌب يف اْْلُُنِب َيْدُخُل اْلمَ 

َها عن  ُ َعنـْ  ( .  اَل ُأِحلي اْلَمْسِجَد حِلَاِئٍض َواَل ُجُنبٍ )   قالت : قال رسول هللا   َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
 ========== 

 ُمتلف فيه: هذا احلديث
 وابن القطان، والزيلعي، والشوكان، والشيخ ابن ابز. حه ابن خزَية، صح

 وعبد احلق اإلشبيلي، والنووي، والبوصريي.بن حزم، وضعفه آخرون: البيهقي، وابن املنذر، وا
 1  فائدة :

 ني : على أن احلائض ال تدخل املسجد ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قول  احلديث دليل
 : املنع .  ولالقول األ

 حلديث الباب . -أ
ُل  -ب َا َكاَنْت تـَُرجِّ اِوٌر  ِحيَنِئٍذ جمَُ   َوِهَي َحاِئٌض َوَرُسوُل هللِا  َرُسوِل هللِا رَْأَس  -تـَْعِّن  -عن عروة قال: أخربتّن َعاِئَشة )َأهنَّ

ُلُه وَ يف اْلَمْسِجِد يُْدِن َْلَا رَْأَسُه َوْهَي يف ُحْجَرهِتَا فَ   َي َحاِئض( متفق عليه.هْ رُتَجِّ
وهي خارج   رجل النيب فكانت ت مل تدخل املسجد ألهنا حائض، -رضي هللا عنها  -من احلديث أن عائشة  ووجه الداللة

 دم جواز دخول احلائض املسجد.املسجد، وهو يدن ْلا رأسه، مما يدل على ع
 ها له وتعظيماً. خل املسجد تنزييف احلديث: وفيه أن احلائض ال تد قال ابن بطال

 يف فوائد احلديث:. .. وأن احلائض ال تدخل املسجد. وقال ابن حجر
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 دخل املسجد تنزيهاً له وتعظيماً. ائض ال ت: وفيه أن احلوقال العيِن
العيد مسجد املصلى. )هذا على القول أبن مصلى خلروج لصالة العيد، وأمر احليض أن يعتزلن أمر النساء اب وألن النيب  -ج

 اختيار الشيخ ابن عثيمني(.  وهو
: إن حيضتك ليست   . فقال إن حائضقال ْلا: )انوليّن اخلْمرة من املسجد، فقلت:  وحلديث عائشة أن رسول هللا  -ج

 يف يدك( رواه مسلم. 
 هني: وجه الداللة من وج

 على كالمها.  وأقرها النيب  كث يف املسجد،قوْلا )إن حائض( هذا دليل على أنه كان معروفاً أن احلائض ال َت أواًل:
يس كلك، ويدك ليس فيها  ملسجد ولْلا )إن حيضتك ليست يف يدك( يعّن إن يدك فقط اليت ستدخل ا يف قوله  اثنياً:

 حيض خبالف كلك.
 الَّ َعابِرِي َسِبيٍل َحىتَّ تـَْغَتِسُلوا(. ال ُجنُباً إِ الَة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلوَن وَ َربُوا الصَّ وال تـَقْ   ولقوله تعاىل )-د

 : اجلواز .  القول الثاين
 وهو قول املزن. 

وهو مذهب نب واحلائض املزن بقوله: واحلديثان يدالن على عدم حل اللبث يف املسجد للج إىل رأي  حيث أشار الشوكان
 .   األكثر ... وقال داود واملزن وغريمها: إنه جيوز مطلقاً 

َها ِوَشاٌح . قَالَ اِئَشَة )َأنَّ َولِيَدًة َكاَنْت َسْوَداَء حِلَىٍّ ِمَن اْلَعَرِب، فََأْعتَـُقوَها، َفَكاَنْت َمَعُهمْ حلديث عَ  -أ ْت: َفَخَرَجْت َصِبيٌَّة َْلُْم َعَليـْ
ٌة َوْهوَ قَاَلْت: فـََوَضَعْتُه أَْو َوَقَع ِمنـَْها، َفَمرَّْت ِبِه حُ  ، ْن ُسُيورٍ َأمْحَُر مِ  ُدوهُ  ، ُمْلًقى، َفَحِسبَـْتُه حلَْمًا َفَخطََفْتهُ َدَيَّ   ، قَاَلْت: فَاْلَتَمُسوُه فـََلْم جيَِ

ُة فَ قَاَلْت: َواَّللَِّ ِإّنِ َلَقائَِمٌة َمَعُهْم، ِإْذ َمرَِّت احلُْ   ،بُـَلَهاقَاَلْت: َفطَِفُقوا يـَُفتُِّشوَن َحىتَّ فـَتَُّشوا قُـ  ، ِبهِ ُموِن قَاَلْت: فَاهتََّ  قَاَلْت: فـََوَقَع   ،أَْلَقْتهُ َدَيَّ
نَـُهمْ  َْمُتُموِن ِبِه  ،بـَيـْ   َرُسوِل اَّللَِّ  ْت ِإىَل قَاَلْت: َفَجاءَ  ، َوَأاَن ِمْنُه بَرِيَئٌة، َوُهَو َذا ُهوَ  -ْمُتْم َزعَ  -قَاَلْت: فـَُقْلُت َهَذا الَِّذي اهتَّ

ْنِدي  جَتِْلُس عِ قَاَلْت: َفالَ  ،قَاَلْت: َفَكاَنْت ََتْتِيِّن فـََتَحدَُّث ِعْنِدي  ، اْلَمْسِجِد أَْو ِحْفشٌ ا ِخَباٌء يف فََأْسَلَمْت. قَاَلْت َعاِئَشُة: َفَكاَن ْلََ 
َْلَا: َما َشْأُنِك اَل تـَْقُعِديَن   َشُة: فـَُقْلتُ قَاَلْت َعائِ  ، رَبَِّنا َأاَل إِنَُّه ِمْن بـَْلَدِة اْلُكْفِر َأجْنَاِن  أََعاِجيِب جَمِْلسًا ِإالَّ قَاَلْت: َويـَْوَم اْلِوَشاِح ِمنْ 

 َذا احْلَِديث( رواه البخاري.ثـَْتِّن هبَِ َمِعي َمْقَعداً ِإالَّ قـُْلِت َهَذا؟ قَاَلْت: َفَحدَّ 
رد واملعهود من النساء احليض، ومل ي على عهد رسول هللا  اكنة يف مسجد النيب هذه املرأة س من احلديث أن:  وجه الداللة

سجد، من سكِن املسجد، وال أنه أمرها وقت حيضها أن تعتزل املسجد، فدل على جواز دخول احلائض يف امل منعها أنه 
 فيه. ومكثها 

 جد.ملرأة يف املسولذلك استدل شراح احلديث هبذا احلديث على جواز مبيت ا
 رجال كان أو امرأة عند أمن الفتنة. من املسلمني،  : ويف احلديث إابحة املبيت واملقيل يف املسجد ملن ال سكن لهقال ابن حجر

 لعدم الدليل. -ب
 والراجح األول.

 حليض.عموم ْلا، وحيتمل أن هذه السوداء كانت عجوزاً قد يئست من اقضية عني ال  وأما قصة هذه املرأة فهي
 2  فائدة :

مسجداً، فاملسجد هو: ما  ه الصالة يعترباملصلى يف املدارس ليس يف حكم املسجد، بل هو مصلى، وليس كل مكان تقام في
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 أعد للصالة على سبيل العموم وهيئ وبّن.
 ال جيعله مسجداً.صلى فيه فهذا وأما جمرد أن يتخذ مكاانً ي

 َتكث فيه. )لقاء الباب املفتوح(. تدخل مصلى املدرسة و وعلى هذا؛ فيجوز للمرأة احلائض أن 
 3  فائدة :

 .  ال يدخل املسجداستدل ابحلديث من قال أن اجلنب 
 وهذا قول مجهور العلماء ، خالفاً البن حزم وداود . 

 ا ( . يٍل َحىتَّ تـَْغَتِسُلو َعاِبرِي َسبِ َوال ُجنُباً ِإالَّ  لقوله تعاىل ) -أ
 جه الدَّاللةو 

 .  ُمكثٍ وُز له ِقرابُن حملِّ الصَّالِة، وهي املساِجُد، إالَّ مروًرا فقط من غرِي  أنَّ اجلُُنب ال جي أوالً :  
لَبَصِل واألشياِء املكروهِة ا كان آِكُل اأنَّ املساِجَد بيوُت هللا عزَّ وجلَّ، وحملُّ ذِكرِه، وعباَدتِه، ومأًوى ملالئَكِته، وإذ: اثنًيا

  .ذي تُرُم عليه الصَّالُة ِمن ابب أْوىلالبقاِء يف املسجد، فاجلُُنب الممنوًعا من  
 .... وال جنب (  وحلديث الباب ) ال أحل املسجد  -ب

 4  فائدة :
 .  أجاز احلنابلة للجنب إذا توضأ أن يلبث يف املسجد 

جيلسون يف املسجد  رجااًل من أصحاب رسول هللا  ل : رأيتقا ن يسارعطاء ب عن ثرمسعيد بن منصور واأل ملا روى  
 .إسناده صحيحة .  نبون، إذا توضؤوا وضوء الصالوهم جم

يتحدثون يف املسجد على غري وضوء، وكان الرجل يكون جنباً   أصحاب رسول هللا كان : قال زيد بن أسلم وما روى
 ث .توضأ، مث يدخل، فيتحد في

جنبا إال عابري سبيل حىت ( : " وحيرم على اجلنب اللبث يف املسجد لقوله تعاىل : ) وال 148/ 1" )ناعكشاف القيف " قال
جيلسون يف  ار قال : رأيت رجاال من أصحاب النيب عن عطاء بن يس تغتسلوا ( ، إال أن يتوضأ ، ملا روى سعيد بن منصور

 .  " : إسناده صحيحبدع. قال يف "املاملسجد وهم جمنبون إذا توضئوا وضوء الصالة 
 هِ ََبٌب يف الرَُّجِل َيَُِد اْلِبلََّة يف َمَنامِ 

اَل َيْذُكُر اْحِتاَلًما . قَاَل : يـَْغَتِسُل ، َوَعِن الرَُّجِل يـََرى أَنَُّه َقْد  اْلبَـَلَل وَ َعِن الرَُّجِل َيَِدُ  ُسِئَل َرُسوُل هللِا  ) َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت 
َها ُغْسٌل ؟ قَاَل : نـََعْم . ِإَّنََّ ُد اْلبَـَلَل . قَاَل : اَل ُغْسَل َعَلْيِه فـََقاَلْت : أُمي ُسَليْ َلَم َواَل َيَِ اْحتَـ   ا النِ َساءُ ٍم اْلَمْرَأُة تـََرى َذِلَك َأَعَليـْ

 ( .  َشَقاِئُق الر َِجالِ 
 ========== 

  ثيابه . ( أي : املّن مبلالً   َعِن الرَُّجِل َيَُِد اْلبَـَللَ ) 
 يذكر وقته أو حلماً تسبب يف إنزاله . أي : يرى املّن بعد استيقاظه من النوم وال اً ( اَل َيْذُكُر اْحِتاَلموَ ) 
َا النِ َساُء َشَقاِئُق الر ِ  )  الشقائق: أي نظائرهم وأمثاْلم يف اخللق والطباع، فكأهنّن ُشققن من الرجالمعِن ( .   َجالِ ِإَّنَّ

شقيق الرجل أخوه ثاْلم كأهنن ُشققن منهم؛ وألن حواء خلقت من آدم عليه الصالة والسالم و أمي نظائرهم و : أقال ابن األثري
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 ل بعد النوم كالرجل. رأة برؤية البلألبيه وألمه؛ ألنه شق نسبه من نسبه، يعّن فيجب الغسل على امل
جبات فموزعة حبسب فطرة هللا اليت فطر كالً  وااحلقوق وال ويفهم من هذا تبعاً أهنن مستوَيت مع الرجال يف الكرامة اإلنسانية، أما

 .ن تم ِعمارة الكو من الرجال والنساء عليها لت
 1  فائدة :

 . غسل عليه من رأى أنه احتلم مث استيقظ ومل جيد بلال ، فال 
 يث الباب .حلد

، فـََهْل َعَلى  فـََقاَلْت : ََي َرُسوَل اَّللَِّ ، ِإنَّ اَّللََّ اَل َيْسَتْحِيي ِمْن احْلَقِّ   َجاَءْت أُمُّ ُسَلْيٍم ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ ) أُمِّ َسَلَمَة قَاَلْت  وحلديث 
 متفق عليه . َء( ِإَذا رََأْت اْلَما:    ؟ قَاَل النَّيبُّ َذا اْحتَـَلَمتْ اْلَمْرأَِة ِمْن ُغْسٍل إِ 

فال غسل عليه . قال ابن املنذر : أمجع على هذا كل من أحفظ عنه من  ، جيد منيا ومل  ،قد احتلم إذا رأى أنه :  قال ابن قدامة
اختالفا أيضا . وروي حنو ذلك عن عمر ل ال نعلم فيه فعليه الغس ،ومل يذكر احتالما  ،فرأى منيا  أهل العلم ... وإن انتبه

تادة ومالك والشافعي وإسحاق ; ألن  سن وجماهد وقوالنخعي واحل وبه قال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبري والشعيب ،وعثمان 
  .الظاهر أن خروجه كان الحتالم نسيه " انتهى

، فال ًا ، فعليه الغسل. ومن احتلم ومل جيد منيًا حتالمّن، ومل يذكر الو استيقظ النائم ووجد امل(  ةوسوعة الفقهيامل) جاء يف 
رجل جيد البلل وال يذكر احتالما؟ قال: يغتسل، وعن سئل عن ال  أن النيب -نهارضي هللا ع -غسل عليه؛ ملا روت عائشة

 .انتهى  .ل: ال غسل عليهالرجل يرى أنه قد احتلم ومل جيد بلال؟ قا
ْد بـََلاًل َفاَل ُغسْ مجاع أَنَُّه ونقل ابن املنذر اال   .النووي  هقال .َل عليهإَذا رََأى يف َمَناِمِه أَنَُّه اْحتَـَلَم، أَْو َجاَمَع َوملَْ جيَِ

 2  فائدة :
 اخلالصة : 

 أن ُيتلم وَيد منياً : -أ
 فيجب الغسل إمجاعاً . 

 .  : )ِإَذا رََأْت اْلَماَء(  لنَّيبُّ َمْت ؟ قَاَل اَلى اْلَمْرأَِة ِمْن ُغْسٍل ِإَذا اْحتَـلَ فـََهْل عَ للحديث السابق ) 
 .فعليه الُغسلُ   -أي: املّنَّ   -اءاحلديَث يدلُّ على أنَّ َمن احتَـَلم فرأى امل  أنَّ :وجه الدَّاللة

 .  تيميَّةبِد الرَبِّ، وابُن قدامة، والنوويُّ، وابُن  نَقل اإلمجاَع على ذلك: ابُن َحزٍم، وابُن ع  وأمجع العلماء على ذلك .
 ُيتلم وَل َيد منياً وال بلاًل .  أن-ب

 فال غسل عليه ابإلمجاع . 
 ديث الباب .حل

 وحلديث أم سلمة السابق . 
 ال ُغسَل عليه(. أمْجعوا على أنَّ الرَّجل إذا رأى يف مناِمه أنَّه احتلم، أو جاَمع ومل جِيد بلاًل: أْن    ُن املُنِذر:قال اب

ومل جِيد بَلاًل، وال أثـََر لإلنزال؛ أنَّه ال ماء على أنَّ احملتِلم رجاًل كان أو امرأة، إذا مل يُنزْل إمجاِع الُعلَ  يف:  وقال ابن عبِد الََب ِ 
اًل، وأنَّ الُغسل ال إْن رأى الوطء واجِلماع الصَّحيح يف نومه، وأنَّه إذا أنزل فعليه الُغسل امرأًة كان أو رجُغسل عليه، و 
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 .  غّن عن كلِّ َتويل وتفسرٍي، وابهلل التوفيقما يُ  -ابإلنزالجيب يف االحتالم إالَّ  
نائُم أنَّه جياِمُع، وأنَّه قد أنزل، مث يستيِقُظ فال يرى شيًئا، ك أبن يرى ال: أمَّا ما مل خُيرِْج فال جِيُب الُغسل، وذلوقال النوويي 

  .املسلمني  فال ُغسَل عليه ِبمجاعِ 
 .  ًما َمن رأى منيًّا وَل يتذكَّر احتال

 .  جِيُب عليه الُغسل فإنَّه 
 ُط حاَله ٍم، والنَّائم قد ال حُيسُّ به؛ ألنَّه ال يضبِ نَّ الظَّاهر أنَّ املّنَّ عن احتالأل
 ن رأى بلاًل وشكَّ يف كونه منيًّا أو َمذَيً م-د

صَّالَة اليت صلَّى بعد االحتالِم، ويُعيد ال ،ابةأنَّ املاء مّنٌّ، وَجب أن يغتسل ُغسل اجلَن : إذا تذكَّر أنَّه احتَلَم وعَرفقال ابن َبز
ِرُف هل هو مّنٌّ أو َمْذي أو بول؟ فإنَّه يغِسُل ثوبَه  عليه؛ ال يع واملاُء اشتبه ،إن كان مل يتذكَّر شيًئا من ذلكأمَّا  ،وقبل االغتسالِ 

 .  إالَّ إذا غَلَب على ظنِّه أنَّه مّنٌّ  ، ابةوال يلَزُمه ُغسُل اجلن ،للَحيطةِ 
 . الصَّحيح؛ ألنَّ األصَل براءة الذِّمَّة: قيل: جِيُب عليه الُغسل احتياطًا، وقيل: ال جيب، وهو منيقال ابن عثي 

 3  ة :فائد
 قد تتلم، ألن النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجال حيتلمون فالنساء كذلك . املرأة

 اْلنابة  َبب الغسل من 
 ( .  الشَّْعَر ، َوأَنـُْقوا اْلَبَشرَ  ِإنَّ ََتَْت ُكلِ  َشْعَرٍة َجَنابًَة فَاْغِسُلوا )    َل َرُسوُل هللاِ َعْن َأيب ُهَريـَْرَة قَاَل : قَا 

 . : احْلَاِرُث ْبُن َوِجيٍه َحِديثُُه ُمْنَكٌر ، َوُهَو َضِعيفٌ  بُو َداُودَ قَاَل أَ 
ِمَن النَّاِر قَال َعِليٌّ :  ْن َجَنابٍَة َلَْ يـَْغِسْلَها فُِعَل ِِبَا َكَذا وََكَذاَع َشْعَرٍة مِ َمْن تـََرَك َمْوضِ ) قَاَل  َرُسوَل هللِا  ، َأنَّ  َعْن َعِليٍ  

 ( .  اَدْيُت رَْأِسي َثاَلاًث ، وََكاَن ََيُزي َشْعَرهُ عَ َفِمْن ُثَّ 
 ========== 

 و ضعيف.ملصنف، ألن فيه احلارث بن وجيه حديثه منكر وهضعيف كما قال ا:  حديث أيب هريرة 
 والبخاري.،  والشافعي ، والرتمذي ، ف احلديث: أبو داود وقد ضع

 : ضعيف .  يث عليوحد
 أن حيمل على ظاهره، فيكون معناه: إن كل شعرة تتها جزء لطيف من البدن حلقته اجلنابة.  حيتمل )إن َتت كل شعرة جنابة(  

 على املبالغة. وحيتمل أن حيمل 
 1  فائدة :

 نابة والتأكيد فيه. وب الغسل من اجلعلى وج  احلديث دليل 
ُتْم ُجنُـبً  لقوله تعاىل )   ا ( . فَاطَّهَُّرو ا  َوِإْن ُكنـْ
  َب هو الذي خرج منه املّنُّ دفًقا بلذَّةٍ اجلُنُ ة : أن وجه الدَّالل
 . ل (  املاَء فاغتسِ َفضختَ  ل ) إذاقا أنَّ النيبَّ  -وقد تقدم  –عليٍّ وحلديث 

 .   املّنِّ دفًقا لَفضَخ هو خروجُ أنَّ اة : وجه الدَّالل
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 2  فائدة :
 جلسم ابملاء. تعميم اعلى وجوب احلديث دليل 
 نه جيب غسل مجيع البدن يف اجلنابة وال يعفى عن شيء منه، قيل وهو إمجاع. واحلديث يدل على أ:  قال الصنعاين

واء كن الشعر الذى علي البشرة ان بال خالف وس افاضة املاء على مجيع البدن شعره وبشره فواجبوأما النية و : ...  قال النووي
ف الكثيف يف الوضوء الن الوضوء متكرر فيشق اء إىل مجيعه ومجيع البشرة تته بال خالف خباليصال املخفيفا أو كثيفا جيب ا

ر والبشرة  حلدث االصغر ودليل وجوب ايصال املاء إىل الشعغسل بشرة الكثيف وْلذا وجب غسل مجيع البدن يف اجلنابة دون ا
)وان   وهو بيان للطهارة املأمور هبا يف قوله تعاىل   ول هللاا ما سبق من حديث جبري بن مطعم وغريه يف صفة غسل رسمجيع

لبشرة( فرواه أبو داود )تت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا ا كنتم جنبنا فاطهروا( وأما حديث أيب هريرة عن النيب 
 . ني والبخاري وأبو داود وغريهم عي وحيي بن معولكنه ضعيف ضعفه الشاف

 3  فائدة :
 تها من البشرة. وجوب تروية أصول الشعر وإيصال املاء إىل ما ت ليل علىاحلديث د
 4فائدة :  

 الشعر . من يوجب االستنشاق يف اجلنابة؛ ِلَما يف داخل األنف منذا احلديث وقد حيتج هب
 وأجيب عنه من ثالثة أوجه: 

 احلديث.من رواية احلارث بن وجبه، وهو ضعيف منكر  ه ضعيف؛ ألنّه: أنّ أحدها
 محله على االستحباب مجعاً بني األدلة. : الثاين

 بشرة.  أّن البشرة عند أهل اللغة ظاهر اجللد، وداخل الفم واألنف ليس بشرة، وأّما الشعر فاملراد به ما على ال :والثالث
 5فائدة :  

 قولني :  ل ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة علىالدلك يف الغس استدل ابحلديث من قال بوجوب
 : أنه واجب .  ألولالقول ا

 من الشافعية . وهو قول املالكية ، واملزن 
 َحُه اِْبُن ُخَزَْيَة.َوَصحَّ  ،مْحَدُ َجَعَل يَْدُلُك ِذرَاَعْيِه( َأْخَرَجُه أَ فَ  ،أََتى بِثـُلَُثْي ُمدٍّ  )َأنَّ اَلنَّيبَّ   َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن زَْيٍد  حلديث-أ

 يشرتط فيه إمرار اليد فكذلك هنا. وقياساً على التيمم، ألن التيمم-ب
 اب . وحلديث الب-ج

 : أن الدلك غري واجب .  القول الثاين
 وهو قول مجهور العلماء . 

ٍل معتزل مل يصل مع ته إذا هو برجابلناس فلما انفتل من صال ث وفيه: صلى النيب ديث عمران بن حصني ) ... احلديحل -أ
ك ابلصعيد فإنه يكفيك، مث قال له ع القوم؟ قال: أصابتّن جنابة وال ماء، قال: عليقال: ما منعك َي فالن أن تصلي م ،القوم

 ... ( رواه البخاري.بعد أن حضر املاء: اذهب فأفرْغه عليك 
 .    ألخربه النيب ان الدلك الزماً مل يطلب منه إال إفراغ املاء على جسده، ولو ك  فالرسول 

 ) ... مث غسل سائر جسده(.   صفة غسل النيب ديث عائشة يفوحل -ب
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قضه لغسل اجلنابة؟ قال: إَّنا يكفيِك أن تثي  ديث أم سلمة )قالت: قلت َي رسول هللا! إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنحلو  -ج
 طهرين( رواه مسلم.عليك املاء فت ك ثالث حثيات، مث تفيضنيعلى رأس

 ملا طهرت مبجرد إفاضة املاء. فهذا دليل على أن الدلك ليس بواجب، وإال 
 ه . طهور إىل حمله، فأجزأه، كالذي ال تناله يدوألنّه أوصل ال-د

 تنبيه : 
 ء(.عضاء املغسولة يف الوضو إمرار اليد الغاسلة على العضو املغسول مع املاء. )فهو خاص ابألالدلك: 

 جرَين املاء وإسالته على األعضاء. والَغْسل: 
 لعضو. َيدة، ألن الغسل ال يشرتط فيه إمرار اليد على اوعلى هذا: فالدلك غسل وز 

 ََبٌب يف ِإتْـَياِن احْلَاِئضِ 
 ( .  َأْو ِنْصِف ِديَنارٍ ُق ِبِديَناٍر يـََتَصدَّ  ) اِئٌض قَاَل يف الَِّذي َيَِْت اْمَرأََتُه َوِهَي حَ   َعِن النَِّبِ   َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، 

 ========== 
 خرب قد تكلم يف إسناده .  هذاقال ابن املنذر : 

 ابتفاق احلفاظ.   هو ضعيف :  قال النووي
 1  فائدة :

 . لقد اتفق الفقهاء على حرمة وطء احلائض يف الفرج للعامد املختار العامل ابلتحرمي  
وهن من وا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن فأتهو أذى فاعتزل عن احمليض قل ) ويسألونك لقوله تعاىل 

 ين ( . ب املتطهر حيث أمركم هللا إن هللا حيب التوابني وحي
 . فال بد من انقطاع دم احليض واالغتسال منه  

 . د ( زل على حممأو كاهنا فقد كفر مبا أنحائضا أو امرأة يف دبرها   ) من  وعن أيب هريرة أن رسول هللا  
 ح ( . اصنعوا كل شيء إال النكا )     وقال النيب

ضها قد يؤدي إىل العقم . وقد نص الشافعية على أن وطء احلائض يف  أثناء احليض يورث أمراضاً كثرية خطرية ... بعواجلماع يف 
 .  ر عل ذلك التوبة واالستغفاالفرج كبرية من العامد املختار العامل ابلتحرمي . وعلى من ف

 2:  فائدة 
 على قولني :  ة وعدمهامن حيث الكفار حكم من أتى زوجته وهي حائض اختلف العلماء يف 

 كفارة. أنه عليه الالقول األول: 
 وهذا مذهب اإلمام أمحد، وهو قول ابن عباس واحلسن البصري وسعيد بن جبري وقتادة واألوزاعي. 

 أو نصف دينار(.  حلديث الباب )يتصدق بدينار 
 عليه كفارة وإَّنا التوبة فقط. : أنه ليسلثاينالقول ا

 مجاهري العلماء . وهذا قول 
، ويستغفر هللا ، وزعموا أن هذا احلديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ،   : وقال أكثر العلماء : ال شيء عليه قال اْلطايب

 تقوم احلجة بشغلهاوال يصح متصاًل مرفوًعا ، والذَِّمم بريئة ، إال أن 
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، َأَصّحهَما ُوُجوب اْلَكفَّارَة قـَْواَلِن لِلشَّافِ َويف : النوويقال و  يَفة َوَأمْحَد يف ِإْحَدى الّرَِوايـََتنْيِ َوُهَو اجْلَِديد، َوقـَْول َماِلك َوَأيب َحنِ  ِعيِّ
الزُّْهرِّي َوأَبُو يِّ َوَمْكُحول وَ يب ُمَلْيَكة َوالشَّْعيبّ َوالنََّخعِ طَاء َواْبن أَ لَْيِه ِمْن السََّلف: عَ َومَجَاِهري السََّلف: أَنَُّه اَل َكفَّارَة َعَلْيِه، َوممَّْن َذَهَب إِ 

ْخِتَياِنّ َوُسْفَيان الثَـّْورِّي َواللَّْيث ْبن َسْعد الّزاَِند َورَبِيَعة َومَحَّ   شرح مسلم() -تـََعاىَل َأمْجَِعنيَ َرمِحَُهْم اَّللَّ -اد ْبن َأيب ُسَلْيَمان َوأَيُّوب السِّ
 ن األحاديث الواردة يف ذلك ال تصح. إ -أ

 تفاق احلفاظ.هو ضعيف اب قال النووي:
 اً ألخذان به. : لو كان احلديث اثبتوقال الشافعي

 وقد أعل البيهقي هذا احلديث أبشياء منها: 
 أن مجاعة رووه عن شعبة موقوفاً على ابن عباس وأن شعبة رجع عن رفعه. 

 اًل. وأن هذا احلديث روي معض
إذا   يتصدق بدينار فإن مل جيد فنصف دينار، وروي أنه  ف دينار على الشك، وروي نه اضطراابً، ألنه روي بدينار أو نصوأن يف مت

 كان دماً أمحر دينار، وإذا كان أصفر فنصف دينار. 
 وقالوا: األصل براءة الذمة.-ب

 وهللا أعلم . 
  اْلَكفَّارَِة رَِوايـََتاِن :  ْلَفرِْج أمَِثَ ، َوَيْستَـْغِفُر اَّللََّ تـََعاىَل ، َويف اِئَض يف افَِإْن َوِطَئ احلَْ :  قوال قال ابن قدامة ملخصاً األ

ُب َعَلْيِه َكفَّارٌَة  إْحَدامُهَا ،  . جيَِ
أَيْيت اْمَرأََتُه َوِهَي َحاِئٌض : يـََتَصدَُّق  ، يف الَِّذي قَاَل  يبَّ نَّ النَّ ِلَما َرَوى أَبُو َداُود ، َوالنََّساِئيُّ ، ِبِِْسَناِدمِهَا ، َعْن اْبِن َعبَّاٍس ، أَ 

 ( . اٍر أَْو بِِنْصِف ِديَناٍر  ِبِدينَ 
 . اَل َكفَّارََة َعَلْيِه  َوالثَّانَِيةُ 

 . َوِبِه قَاَل َماِلٌك ، َوأَبُو َحِنيَفَة ، َوَأْكثـَُر أَْهِل اْلِعْلِم  
َقهُ َمْن أََتى َكاهِ )  لَِقْوِل النَّيبِّ   َرَواُه  ( َعَلى حُمَمٍَّد  أََتى َحاِئًضا، فـََقْد َكَفَر مبَا أُْنزِلَ  مبَا قَاَل، أَْو أََتى اْمَرأََتُه يف ُدبُرَِها، أَوْ ًنا َفَصدَّ

 . اْبُن َماَجْه ، َومَلْ يَْذُكْر َكفَّارًَة 
 دُّبُِر . َوْطَء يف ال، فََأْشَبَه الْ  أْلََذى َوأِلَنَُّه َوْطٌء هنَُِي َعْنُه أِلَْجِل ا 

 ) املغّن ( .                 .َولِلشَّاِفِعيِّ قـَْواَلِن َكالّرَِوايـََتنْيِ  
  -وهم اجلمهور  -ن صحَّ عنده شيء من هذه األحاديث سار إىل العمل هبا ، وَمن مل يصح عنده شيء منها مَ   :ال ابن رشدق

 د ( .جملتهداية ال . ) ب يكم حىت يثبت بدلسقوط احلعِمل على األصل الذي هو 
 فائدة : 

 ( . اإلنصاف  ل ) كفارة كالرج، وأما املرأة فإن كانت مطاوعة للرجل، فعليها   على القول بوجوب الكفارة فهي على الرجل
 3  فائدة :

 : شروطة إال بثالث -على من جامع زوجته وهي حائض  –وال جتب الكفَّارة  :   قال الشيخ ابن عثيمني
 . أن يكون عاملاً 
 . ـ أن يكون ُمتاراً  راً أن يكون ذاك
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 . َل احليُض يف أثناء اجلماع ، فال كفَّارة ، وال إمث  يِض ، أو انسياً ، أو أُكرهت املرأُة ، أو َحصَ فإن كان جاهالً للّتحرمي ، أو احل 
، وإن وطئها  ليه وال كفارة ، أو مكرها : فال إمث ع بتحرَيهفإن كان انسيا أو جاهال بوجود احليض ، أو جاهال :  ال النوويق

 ة . رية ، وجتب عليه التوبقد ارتكب معصية كبرية ، نص الشافعي على أهنا كب، فاً ابحليض والتحرمي ، ُمتار  اً ، عامل اً عامد
 4فائدة :  

 حكم وطء احلائض بعد الطهر وقبل االغتسال ؟
 مجاهري العلماء أنه ال جيوز . 

 أكثر فقهاء السلف .  ابلة ، وهو قولكية ، والشافعية ، واحلنل املالفهو قو 
 هل العلم . بل قال ابن املنذر : هو كاإلمجاع من أ

 َبب احليض 
ًئا أَْلَقى   َأنَّ النَِّبَّ   )  ْعِض َأْزَواِج النَِّبِ   َعْن ِعْكرَِمَة ، َعْن بَـ   ( .  ثـَْوَبً َعَلى فـَْرِجَها َكاَن ِإَذا َأرَاَد ِمَن احْلَاِئِض َشيـْ

 ========== 
 حديث قوي . 

 قال ابن حجر : إسناده قوي . 
 .  وإسناده جيد:  ابن رجب  قال

 1  فائدة :
والركبة، أن يستمتع ابمرأته وهي حائض أن أيمرها أن تلبس ثوابً تسرت به ما بني السرة  األوىل للرجل إذا أرداحلديث دليل على أن 

 . مث يباشرها فيما سوى ذلك
 لى ذلك : ع ومما يدل 

 متفق عليه . (   َهاَدااَن ِإَذا َكاَنْت َحاِئًضا َأْن َتُشدَّ ِإزَاَرَها مُثَّ يـَُباِشرُ أَيُْمُر ِإحْ  َكاَن َرُسوُل هللِا  )    قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ 
 . اجللَد، وليس املراد به اجلماع، ألن مجاع احلائض حرام مث يباشرها( من املباشرة اليت هي أن َيس اجللُد )  

 2  فائدة :
 : على ثالثة أقسام ومالعبته المرأته وهي يف فرتة احليض أو النفاس  اشرة الرجلمب

 فـََهَذا َحرَام ِبِِمْجَاِع اْلُمْسِلِمنَي . وبَِنصِّ اْلُقْرآن اْلَعزِيز  ،ج َأْن يـَُباِشرَها اِبجلَِْماِع يف اْلَفرْ : َأَحدَها
 . تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن (ى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء يف اْلَمِحيِض َوال  ُهَو أَذً ْلَمِحيِض ُقلْ اقال هللا تعاىل : ) َوَيْسأَُلوَنَك َعْن 

َلِة أَْو اْلُمَعانـََقة أَْو اللَّْمس أَْو َغرْي َذِلَك  ة اْلُمَباَشرَ : اْلِقْسم الثَّاين   . َلَماءَفاِق اْلعُ َحالل اِبتِّ  َوُهوَ  ،ِفيَما فـَْوق السُّرَّة َوَتْت الرُّْكَبة اِبْلُقبـْ
 .يَما َبنْي السُّرَّة َوالرُّْكَبة يف َغرْي اْلُقُبل َوالدُّبُر اْلُمَباَشرَة فِ : اْلِقْسم الثَّاِلث

 د اختلف العلماء يف جوازه .  ا قفهذ
 فذهب إىل ترَيه األئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي . 

 الشافعية .  املالكية و بعض احلنفية و  وذهب إىل جوازه اإلمام أمحد ، واختاره
 . َو اْلُمْخَتار اهـ: هو األقٌوى دلياًل َوهُ  قال النووي

 : والسنةواحتج القائلون ابجلواز أبدلة من القرآن 
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 . َن ( رْ أما القرآن ، فاحتجوا ابآلية السابقة : ) فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء يف اْلَمِحيِض َواَل تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطهُ -أ
 . ج فما دامت حائضا فوطؤها يف الفرج حرام اهـاحمليض هو زمان احليض ومكانه ، ومكانه هو الفر   : بن عثيمنيقال ا

 . موضع الدم ابالعتزال دليل على إابحته فيما عداه اهـفتخصيصه :  قدامةوقال ابن 
 يف اْلبُـُيوِت َفَسَأَل يِهْم ملَْ يـَُؤاِكُلوَها َوملَْ جُيَاِمُعوُهنَّ ْرأَُة فِ َحاَضْت اْلمَ  ا َأنَّ اْليَـُهوَد َكانُوا ِإذَ )وأما السنة فروى مسلم َعْن أََنٍس -ب

ىَل آِخِر  َل اَّللَُّ تـََعاىَل : )َوَيْسأَُلوَنَك َعْن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء يف اْلَمِحيِض ... إِ فَأَنـْزَ  يبَّ النَّ  َأْصَحاُب النَّيبِّ 
ًئا  وا : َما يُرِيدُ ِإال النَِّكاَح . فـَبَـَلَغ َذِلَك اْليَـُهوَد فـََقالُ  : اْصنَـُعوا ُكلَّ َشْيءٍ  اَل َرُسوُل اَّللَِّ يَِة( فـَقَ اآل َهَذا الرَُّجُل َأْن يَدََع ِمْن أَْمراَِن َشيـْ

 !! ِإال َخاَلَفَنا ِفيهِ 
 . اهـ . قاله النووي  وُهنَّ َومَلْ ُيَساِكُنوُهنَّ يف بـَْيت َواِحدخُيَاِلطُ  ت ( َأْي ملَْ و ومعِن ) مَلْ جُيَاِمُعوُهنَّ يف اْلبُـيُ 

ًئا أَْلَقى َعَلى فـَْرِجَها ثـَْواًب .    َأنَّ النَّيبَّ  َواِج النَّيبِّ وروى أبو داود  َعْن ِعْكرَِمَة َعْن بـَْعِض أَزْ -ج َكاَن ِإَذا أَرَاَد ِمْن احْلَاِئِض َشيـْ
 اهـ .  سناده قوي ال احلافظ : إق

 .اهـيف فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه  لى الزوج أن جيامع زوجتهحيرم ع ) فتاوى اللجنة الدائمة) وجاء يف 
َمَرَها َأْن تـَتَّزَِر يف فـَْوِر ِشَرَها أَ َأْن يـَُبا  ملا رواه البخاري ومسلم عن َعاِئَشَة قَاَلْت : َكاَنْت ِإْحَدااَن ِإَذا َكاَنْت َحاِئًضا فََأرَاَد َرُسوُل اَّللَِّ 

 . مُثَّ يـَُباِشُرَها َحْيَضِتَها 
 . يـَُباِشُر ِنَساَءُه فـَْوَق اإِلزَاِر َوُهنَّ ُحيَّضٌ  ُل اَّللَِّ وروى مسلم َعْن َمْيُمونََة قَاَلْت : َكاَن َرُسو 

 . طَّايبُّ اَله اخلَْ قَ  .أي : أَوَّله َوُمْعَظمه ) يف فـَْور َحْيَضتَها ( 
َا َوَقَع َوَحِديث " اْصنَـُعوا ُكلَّ شَ :  قال ابن القيم   ،َوُهَو النَِّكاح ،َعَلى َمْوِضع احْلَْيض َخاصَّة ْيٍء ِإال النَِّكاَح" ظَاِهٌر يف َأنَّ التَّْحرمي ِإَّنَّ

 . َوُهَو أَْوىَل  ، ِاْجِتَناب اأَلَذى بـَْلغ يف نَّ َذِلَك أَ َوَأاَبَح ُكّل َما ُدونه . َوَأَحاِديث اإِلزَار ال تـَُناِقضُه ، ألَ 

   3ة :  فائد 
 . عنهنَّ ويف احلديث: َفضُل أُمَّهاِت املؤمِننَي ونْشرِهنَّ العلَم رِضَي هللاُ 

 4فائدة :  
 .   وفيه: بياُن أنَّ اإلسالَم ِديُن الُيسر

 5فائدة :  
 .  ِة احلَيض ُمراعاُة احلالِة النَّفسيَِّة للمرأِة يف ُمدَّ 

َا قَاَلْت ْن َعاِئشَ عَ  ، َوَلَْ َنْدُن ِمْنُه َحَّتَّ   ْلُت َعِن امِلثَاِل َعَلى احلَِْصرِي ، فـََلْم نـَْقُرْب َرُسوَل هللاِ ُكْنُت ِإَذا ِحْضُت نـَزَ   )َة َأهنَّ
 ( .َنْطُهرَ 

 ========== 
 حديث ضعيف .

يعتزل نساءه وهن حيض، وإَّنا يضطجع معهن يف حلاف واحد، يكن  مل أن النيب  األحاديث الكثرية الدالة على وقد جاءت
 ت . ويباشرهن إذا كن متزرا

 ة . حة الكثري فهو حديث منكر، ملخالفته لألحاديث الصحي
 الفراش .  (  عن املثال) 
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 1  فائدة :
َما فـَْوق السُّرَّة َوَتْت  ِفيا حلائض مطلقًا ، وقد تقدم اتفاق العلماء على جواز مباشرهت ث على اجتناب ااستدل بعضهم هبذا احلدي

َلِة أَْو اْلُمَعانـََقة أَْو اللَّْمس أَْو َغرْي َذِلكَ   .  الرُّْكَبة اِبْلُقبـْ
 لك عن ابن عباس .وقد حكي ذ

 واجلواب :
 امرأته يف حال احليض ، وأنكرت عليه خالته ميمونة فرجع عنان يعتزل فراش حكي عن ابن عباس أنه ك قال ابن رجب : وقد-أ
 . ) فتح الباري ( . لك ذ

عِن الراحة من فإَّنا كان ذلك على م –إن صح عن ابن عباس  –وهذا  –كما قال ابن العريب يف أحكام القرآن   –أو يقال  -ب
 مضاجعة املرأة يف هذه احلالة . 

 كي عن عائشة : وح
 لباب . كما يف حديث ا  ولعل ذلك
 واجلواب :

 أنه حديث ضعيف .:  اْلواب األول
 .  وَلٌة َفَسَقطَ ْلَمْشُهوِر، َعْن أُمِّ َذرٍَّة َوِهَي جَمْهُ َوأَمَّا َهَذا اخلَْرَبُ فَِإنَُّه ِمْن طَرِيِق َأيب اْلَيَماِن َكِثرِي ْبِن اْلَيَماِن الرَّحَّاِل َولَْيَس ابِ :  حزمن قال اب
 واية الثقات احلفاظ األثبات . ف ر الاليمان وأم ذرة ليسا مبشهورين ، فال يقبل تفردمها مبا خيابن رجب : أبو وقال 

 وقال األلبان : حديث منكر وإسناده ضعيف . 
 ون اجلماع . صرحية الدالة على جواز قرابن احلائض ومباشرهتا د: أنه ُمالف لألحاديث الصحيحة ال  اْلواب الثاين 

 ء إال النكاح ( . ) اصنعوا كل شي كحديث أنس 
 يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض ( متفق عليه .  أن ادإذا أر  وحديث ميمونة ) كان رسول هللا 

 : على القول بصحة احلديث ، فيكون املعِن :  اْلواب الثالث
وال  ) علي الغشيان، كما يف قوله تعايل  الدنو والقرابنمنسوخ، اللهم إال أن حيمل وهذا احلديث ُمالف ملا سبق، لعله ل الطييب : قا

 ) شرح املشكاة ( .  ن كل واحد من الزوجني يدنو ويقرب من اآلخر عند الغشيان.فإ ( تقربوهن حىت يطهرن
ول معِن  والدنو حقيقته ، بل هو مؤ  َتكيد لقوْلا ) مل نقرب ( وليس املراد ابلقربوقال الطيب آابدي : قوْلا ) مل ندن منه ( هو 

 ليغشاها .  : أنه مل تقرب رسول هللا   عِنملكناية عن اجلماع ، كما قال الطييب ، وا  –بكسر الغني   –ن الغشيا
ض سوى اإليالج يف فرجها وجيوز وجيوز ما  أن عائشة رضي هللا عنها جاء عنها خالفه ، وهو : ال حيرم من احلائ اْلواب الرابع : 

 ب ( . لك . ) فتح الباري البن رجعدا ذ
َها ِبَشْيٍء ِمْنُه ، َفَشاّذ ُمْنَكر َغرْي َمْعُروف َواَل َمْقُبول ، وَ غَ وَ  َوأَمَّا َما ُحِكَي َعْن ُعبَـْيَدة السَّْلَماِنّ وي :  قال النو  ًئا ِمنـْ َلْو  رْيه ِمْن أَنَُّه اَل يـَُباِشر َشيـْ

زَار ، َوِإْذنه يف َذِلَك   نَّيبّ ال ةَمْذُكورَة يف الصَِّحيَحنْيِ َوَغرْيمهَا يف ُمَباَشرَ َمْشُهورَة الْ َحاِديِث الصَِّحيَحة الْ َصحَّ َعْنُه َلَكاَن َمْرُدوًدا اِبأْلَ  فـَْوق اإْلِ
 .    ) شرح مسلم ( . ُمَخاِلف َوبـَْعده ِبِِمْجَاِع اْلُمْسِلِمنَي قـَْبل الْ 

َماِم التَّابِ  َصاِحُب احلَْ َوأَمَّا َما َحَكاهُ ... وقال :  ِمْن َبَدنِِه   يء وكسر الباء من انه ال يباشر ش َوُهَو بَِفْتِح اْلَعنْيِ ِعيُّ اِوي َعْن ُعبَـْيَدة السَّْلَماِنِّ اإْلِ
ًئا ِمْن َبَدهِنَا َفاَل َأظُنُُّه يَ  زَاِر َوِإذْ  َمْشُهورَِة يف ُمَباَشَرتِِه صَِّحيَحِة الْ  َمْرُدوٌد اِبأْلََحاِديِث ال ِصحُّ َعْنُه َوَلْو َصحَّ فـَُهَو َشاذٌّ َشيـْ  يف َذِلَك يف  نِهِ فـَْوَق اإْلِ
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ُ َأعْ  إالَّ النَِّكاَح(  يءنعوا كل ش)اص قوله  َلُه َوَمْن بـَْعَدُه َوَاَّللَّ  .  ) اجملموع ( .  َلمُ َوِبِِمْجَاِع َمْن قـَبـْ
ول  يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت ، وهذا قول شاذ خارج عن قن أنه جيب أن روي عن ابن عباس وَعبيدة السلما : ف وقال القرطِب 

 ) التفسري ( .  العلماء .                  
 ََبُب َمْن قَاَل ِإَذا َأقْـبَـَلِت احْلَْيَضُة َتدَُع الصَّاَلةَ 

َا َكاَنْت ُتْسَتَحاُض ، فـََقالَ ) َمَة بِْنِت َأيب ُحبَـْيٍش َعْن فَاطِ    َرُف ، فَِإَذا َكاَن َذِلكَ يـُعْ : ِإَذا َكاَن َدُم احْلَْيَضِة فَِإنَُّه َأْسَوُد   هَلَا النَِّبي  َأهنَّ
َا هُ فََأْمِسِكي َعِن الصَّاَلِة ، فَِإَذا َكاَن اآلَخُر فـَتَـَوضَِّئي َوَصلِ ي فَإِ   ( .   َو ِعْرقٌ َّنَّ

 ========== 
 احلديث اثبت يف الصحيحني دون قوله ) أسود يعرف ( .  

 والدارقطّن ، واحلاكم . ضاً : النسائي ، وابن حبان ،  واحلديث أخرجه أي
َا َكاَنْت ُتْستَ )    .  غري وقته املعتاد  ل منها الدم يفينز : أي   (َحاُض  َأهنَّ

 املرأة حبيث ال ينقطع عنها أبداً، أو ينقطع عنها مدة يسرية. لى الستحاضة: استمرار الدم عا) تستحاض ( 
 . خيتلف عن دم احليض يف طبيعته ويف أحكامه وهو دم طبيعي كما يف احلديث: )إن ذلك عرق( فهو 

 أي : وِجد . (  َضِة  َن َدُم احْلَيْ : ِإَذا َكا    فـََقاَل هَلَا النَِّبي ) 
اء وفتح الراء، أي: تعرفه النساء بلونه وثخانته، وجيوز ضم الياء وكسر الراء مأخوذ من اإلعراف، أي: له  اليضم ب (فَِإنَُّه َأْسَوُد يـُْعَرُف ) 

 َعْرف، والَعْرف: الرائحة. 
 سود . ار إليه الدم األ بكسر الكاف ، واملش(   ِلكَ فَِإَذا َكاَن ذَ  )
 أي : اتركي الصالة .  ( ِسِكي َعِن الصَّاَلِة فََأمْ  )
 أي : غري األسود ، أبن كان أصفر أو أشقر أو أكدر . ( اآلَخُر  انَ فَِإَذا كَ  )

َا ُهوَ )  فجر، ال دم  ، ألنه دم عرق ان ود ليس حبيض فاغتسلي وتوضئي أي: دم عرق، واملعِن: أن غري األس(   ِعْرقٌ فـَتَـَوضَِّئي َوَصلِ ي فَِإَّنَّ
 . حيض

 1  فائدة :
 ي . احلديث دليل على أنه جيب على املستحاضة أن تصل

َا ُهَو ِعْرقٌ لقوله )   ( .   فَِإَذا َكاَن اآلَخُر فـَتَـَوضَِّئي َوَصلِّي فَِإَّنَّ
 املستحاضة حكمها حكم الطاهرات ابالتفاق. ف

 2  فائدة :
 على أن احلائض ال تصلي .  احلديث دليل 

احْلَال، َوَأمْجَُعوا َعَلى  َوالنـَُّفَساء اَل جتَِب َعَلْيِهَما الصَّاَلة َواَل الصَّْوم يف  ِئضَفق َعَلْيِه َأمْجَع اْلُمْسِلُموَن َعَلى َأنَّ احْلَا ا احْلُْكم ُمتـَّ : َهذَ  ال النوويق
 ْوم. َما َقَضاء الصَّ  جيَِب َعَلْيهِ َوَأمْجَُعوا َعَلى أَنَّهُ   أَنَُّه اَل جيَِب َعَلْيِهَما َقَضاء الصَّاَلة، 

 ْلا الصالة يف حال حيضها.  وز: وقد أمجع العلماء على أن احلائض ال جي قال ابن رجب 
 األدلة على ذلك: 

 ( .  فَِإَذا َكاَن َذِلَك فََأْمِسِكي َعِن الصَّاَلةِ حديث الباب ) -أ
َحُرورِيٌَّة أَْنِت؟  : أَ َوال تـَْقِضي الصَّالَة؟ فـََقاَلتْ  ، ِض تـَْقِضي الصَّْوَم اَبُل احْلَائِ ها فـََقلُت: َما ْلُت َعاِئَشَة رضي هللا عنَعْن ُمَعاَذَة قَاَلْت: )َسأَ -ب

 متفق عليه .   َضاِء الصَّالِة(َوال نـَُؤمَُّر ِبقَ  ، ْوِم فـَنـَُؤمَُّر بَِقَضاِء الصَّ  ، َوَلِكّنِّ َأْسَأُل. فـََقاَلْت: َكاَن ُيِصيبـَُنا َذِلَك  ، ُرورِيٍَّة  فـَُقْلُت: َلْسُت حِبَ 
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 ق عليه. متفيف حديث أيب سعيد )أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم(   قوله -ج
 .. فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة( متفق عليه. لفاطمة بنت أيب حبيش ) .  وقوله  -د

 3  فائدة :
 احلكمة من قضاء الصوم دون الصالة. 

 َواِحَدة. )قاله النووي(. نَُّه جيَِب يف السََّنة َمرَّة إِ ة ُمَتَكّرِرَة فـََيُشّق َقَضاُؤَها خِبِاَلِف الصَّْوم، فَ اَلة َكِثريَ نهَما َأنَّ الصَّ اْلُعَلَماء َواْلَفْرق بـَيْ قيل: قَاَل 
 الصالة.  بقضاءقالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر وال يعلم ما احلكمة ولذلك  وقيل: احلكمة تعبدية، وهي أمر الرسول 

 4  فائدة :
ك النوافل اليت كان يعملها يف صحته وشغل  اء احليض، كما يثاب املريض على تر أثناختلف العلماء هل تثاب احلائض على تركها الصالة 

 ابملرض عنها؟ 
 قيل: ال تثاب على الرتك. 

 الصالة زمن احليض يقتضي ذلك. بنقصان الدين برتك  ألن وصفه ْلا 
 قول الشارع يف تركه، وهذا القول أقرب. ت امتثال ا قصدوقيل: تثاب، إذ

 5  فائدة :
وتسبيح يف أوقات الصالة بداًل عنها، لكن هذا قول ضعيف، ولذلك ذهب مجهور  هاء إىل أنه جيب على احلائض وضوء لفقذهب بعض ا

 الصالة. بداًل عن لوات ، وال التسبيح والتهليل والذكر يف أوقات الصالعلماء إىل أنه ال جيب على احلائض الوضوء 
احلائض وضوء وال تسبيح وال ذكر يف أوقات الصلوات وال   ى لف أنه ليس علواخل: مذهبنا ومذهب مجهور العلماء من السلف قال النووي

 يف غريها وممن قال هبذا االوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة. 
 6  فائدة :
 املستحاضة: أحوال 

 : القسم األول: املستحاضة املبتدأة 
مييز بكل حال، ألنه ليس ْلا عادة ترجع  ذه ترجع إىل التفه ستحاضة املبتدأة )يعّن من أول ما بدأت احليض والدم عليها( : أن املأوالً 

 إليها. 
 ستة أو سبعة أَيم مث تغتسل وتصلي.  اثنياً: فإذا كانت ليس ْلا َتييز، ودمها على وترية واحدة، فهنا جتلس غالب عادة النساء

 ة املعتادة ]ْلا ثالثة أحوال[: املستحاض  ثان:القسم ال 
فهذه ترجع إىل حيضها املعلوم السابق، فتجلس فيها ويثبت ْلا أحكام احليض وما  قبل االستحاضة، وم أواًل: أن يكون ْلا حيض معل

 عداها استحاضة. 
تبسك حيضتك، مث اغتسلي،  قدر ما كنت  م، فقال: امكثي الد  ت إىل رسول هللا حلديث عائشة )أن أم حبيبة بنت جحش شك -أ

 رواه مسلم(. فكانت تغتسل لكل صالة
 ويف رواية قال لفاطمة بنت أيب حبيش ) ... ولكن دعي الصالة قدر األَيم اليت كنِت تيضني فيها، مث اغتسلي وصلي( متفق عليه.  -ب

صار الدم أيتيها ابستمرار، فيكون حيضها ستة  االستحاضة، فمث طرأت عليها كان أيتيها احليض ستة أَيم من أول كل شهر،   مثال: امرأة
 وما عداها استحاضة.  من أول كل شهر م أَي

 أن ال يكون حيض معلوم قبل االستحاضة، فهذه تعمل ابلتمييز.  اثنيًا: 
 حلديث الباب ) ... فإنه دم أسود يعرف ... (. 
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 ساء. ادة غالب الن، فهذه تعمل بع: أن ال يكون حيض معلوم وال َتييز صاحللثاً اث
 عة يف علم هللا تعاىل ... (. تة أَيم أو سب ي سففي حديث محنة بنت جحش اآليت ) ... فتحيض

 7  فائدة :
 ما احلكم لو افرتض أنه وجد عند املرأة صفتان )عادة وَتييز(؟  

 ة لتمييزها، فهذا ال إشكال فيه. أواًل: إما أن تكون عادهتا موافق 
ُمتلف( فهنا اختلف العلماء أيهما تقدم  مييز التف عن عادهتا )عادهتا ستة أَيم من أول الشهر، و يز لكنه ُمتليكون عندها َتياثنياً: أن 

 على قولني: 
 : تعمل ابلتمييز. القول األول 

 قال يف املعّن: وهو ظاهر مذهب الشافعي. 
 نه دم أسود يعرف ... (. حلديث الباب ) ... فإ-أ

 ارة قائمة به. وألن صفة الدم أم  -ب
 : أهنا تعمل ابلعادة. القول الثاين

 وهذا املذهب. 
 ) ... امكثي قدر ما كانت تبسك حيضتك ... (. يبة:  حب حلديث أم -أ

 يف املقال.   : فردها إىل العادة بدون استفصال، وترك االستفصال يف مقام االحتمال ينزل منزلة العموم وجه الداللة 
تقطع فيكون يوماً  أو ي ولهسود رمبا يضطرب ويتغري وينتقل أخر الشهر أو أ ألن الدم األ د عن االضطراب،وألنه أسهل على املرأة، وأبع -ب

 أسود ويوم أمحر، فجلوسها أَيم عادهتا أسهل عليها وأضبط ْلا، ألن العادة ال تبطل داللتها أبداً. 
 وهذا القول هو الراجح. 

 8  :  فائدة
 بعض صفات دم احليض:  

 دم أمحر.   دم االستحاضةد يعرف، بينما أنه دم أسو  أواًل: 
 ة، وأما دم االستحاضة فهو دم عادي ليس له رائحة. ريهأنه دم مننت، أي له رائحة ك اثنيًا: 
 أن دم احليض ثخني غليظ، ودم االستحاضة رقيق ليس ثخيناً.  اثلثًا: 
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ْدتُُه يف بـَْيِت ُأْخِِت  جَ َأْستَـْفِتيِه َوُأْخَِبُُه ، فـَوَ  ْيُت َرُسوَل هللِا تَـ ِديَدًة ، فَأَ َكِثريًَة شَ ُكْنُت ُأْسَتَحاُض َحْيَضًة    ) بِْنت َجْحٍش قَاَلْت  مَحَْنةعن 
.   َة َوالصَّْومَ ِِن الصَّالَ َما تـََرى ِفيَها َقْد َمنَـَعتْ زَيـَْنَب بِْنِت َجْحٍش فـَُقْلُت : ََي َرُسوَل هللِا ، ِإين ِ اْمَرَأٌة ُأْسَتَحاُض َحْيَضًة َكِثريًَة َشِديَدًة ، فَ 

ِذي ثـَْوًَب . فـََقاَلْت : ُهَو َأْكثـَُر ِمْن َذِلَك  ِهبُ فـََقاَل : أَنـَْعُت َلِك اْلُكْرُسَف ، فَِإنَُّه يُذْ  َم . قَاَلْت : ُهَو َأْكثـَُر ِمْن َذِلَك . قَاَل : فَاختَِّ  الدَّ
َا أَثُجي َثجًّا َعَلْيِهَما فَأَْنِت َأْعَلُم . قَاَل هَلَا :   يتِ ا فـََعْلِت َأْجَزَأ َعْنِك ِمَن اآلَخِر ، َوِإْن َقوِ مَ َرْيِن أَيَـّهُ ُرِك َبَِمْ : َسآمُ  . قَاَل َرُسوُل هللِا  ِإَّنَّ

عَ  ٍم َأْو َسبـْ َا َهِذِه رَْكَضٌة ِمْن رََكَضاِت الشَّْيطَاِن فـََتَحيَِّضي ِستََّة َأَيَّ ٍم يف ِعْلِم هللِا ، ِإَّنَّ ا رَأَْيِت أَنَِّك َقْد َطُهْرِت ،  ذَ ِسِلي َحَّتَّ إِ ُثَّ اْغتَ َة َأَيَّ
َقْأِت فَ  َمَها َوُصوِمي ، فَِإنَّ َذِلَك ََيْزِيِك ، وَكَ َصل ِ َواْستَـنـْ َلًة َوَأَيَّ َلًة َأْو َأْربـًَعا َوِعْشرِيَن لَيـْ ي يف ُكلِ  َشْهٍر َكَما  َذِلَك فَافْـَعلِ ي َثاَلاًث َوِعْشرِيَن لَيـْ

ِت َعَلى َأْن تـَُؤخِ ِري الظيْهَر َوتـَُعجِ ِلي اْلَعْصَر فـَتَـْغَتِسِلنَي َوَُتَْمِعنَي َبنْيَ وِي ُهْرَن ِميَقاُت َحْيِضِهنَّ َوطُْهرِِهنَّ ، َوِإْن قَ طْ ُء ، وََكَما يَ ُض النِ َسا َتَِي
لِ الصَّالََتنْيِ الظيْهِر َواْلَعْصِر ، َوتـَُؤخ ِ  ، َوتـَْغَتِسِلنَي َمَع اْلَفْجِر ي َتِسِلنَي َوَُتَْمِعنَي َبنْيَ الصَّالََتنْيِ فَافْـَعلِ غْ اَء ، ُثَّ تَـ نَي اْلِعشَ رِيَن اْلَمْغِرَب َوتـَُعجِ 

 ( .  : َوَهَذا َأْعَجُب اأَلْمَرْيِن ِإيَلَّ   فَافْـَعِلي ، َوُصوِمي ِإْن َقِدْرِت َعَلى َذِلَك . قَاَل َرُسوُل هللِا  
 ========== 

 ته. احلديث ُمتلف يف صح هذا 
اَرُقْطِّنّ:  رتِّْ ر: َرَواُه َأمْحد، َوأَبُو َداُود، َواْبن َماَجه، َوالر قال يف احمل َبل، َوحسنه الُبَخارِّي، َوقَاَل الدَّ ِمِذّي َوَصححُه، وََكَذِلَك َصححُه َأمْحد بن َحنـْ

َهِقّي: ت هنه أَبُو َحامِت.  تفرد ِبِه اْبن عقيل َولَْيَس ِبَقوي، وو   ج.  بن حُمَمَّد بن عقيل، َوُهَو ُُمَْتلف يف ااِلْحِتَجا فرد ِبِه عبد هللا َوقَاَل اْلبَـيـْ
 أي: أَيمها كثرية أو كثري يف كميتها، ومعِن )شديدة( أي: يف كيفيتها، مبعِن أن دمها شديد.   (َحْيَضًة َكِثريًَة َشِديَدًة  ) 
َا ِهَي رَْكَضةٌ ) س  فتق عرقها، وقيل: إن الشيطان وجد بذلك طريقًا إىل التلبي  شيطان ضرهبا حىت ( قيل: هو حقيقة وأن النِ  ِمَن اَلشَّْيطَاِإَّنَّ
 ليها يف أمر دينها ووقت طهرها وصالهتا حىت أنساها ذلك عادهتا. ع

 1  فائدة :
  لدمها َتييز، فهنا تعمل بعادة ة حيضها، وليس ابملستحاضة اليت ال تعرف عاد -على فرض صحته  -محل بعض العلماء هذا احلديث 

 كون حيضها ستة أَيم أو سبعة أَيم من كل شهر. فيغالب النساء، 
 مبيناً أحوال املستحاضة:   عثيمنيبن قال الشيخ ا

فة واحدة أو  احلالة الثالثة: أال يكون ْلا حيض معلوم وال َتييز صاحل أبن تكون االستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على ص
هر، يبتدئ  ل شمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أَيم أو سبعة من كتعن حيضاً، فهذه ى صفات مضطربة ال َيكن أن تكو عل

 من أول املدة اليت رأت فيها الدم، وما عداه استحاضة. 
فيها قد منعتّن الصالة  شديدة فما ترى  إن أستحاض حيضة كبرية  ،حلديث محنة بنت جحش رضي هللا عنها أهنا قالت: َي رسول هللا 

علم هللا تعاىل، مث اغتسلي حىت إذا رأيت أنك  يف َّنا هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أَيم أو سبعة إ  ام؟ فقال ) ... والصي
ححه، ونقل  ود والرتمذي وصقد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثالاثً وعشرين ليلة وأَيمها وصومي(. احلديث رواه أمحد وأبو دا

 حسنه. ه وعن البخاري أنعن أمحد أنه صححه،  
جتهاد فتنظر فيما هو أقرب إىل حاْلا ممن يشاهبها خلقة ويقارهبا سناً ورمحاً، وفيما  لال)ستة أَيم أو سبعة( ليس للتخيري وإَّنا هو  وقوله 

  ب أن يكون سبعة وإن كان األقر  ، تة جعلته ستة قرب أن يكون سهو أقرب إىل احليض من دمها، وحنو ذلك من االعتبارات، فإن كان األ
 علته سبعة. ... )رسالة يف الدماء الطبيعية للنساء(. ج

ك: أن ترى الدم أول ما تراه يف اخلامس من الشهر ويستمر عليها من غري أن يكون فيه َتييز صاحل للحيض ال بلون وال غريه  ذل  مثال 
 ئ من اليوم اخلامس من كل شهر. م أو سبعة تبتدفيكون حيضها من كل شهر ستة أَي
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 2  فائدة :
مٍ )   ه قول َعةً  ، فـََتَحيَِّضي ِستََّة َأَيَّ  (؟ َأْو َسبـْ

على غري وجه التحديد بني الستة والسبعة، لكن على معِن اعتبار حاْلا حبال من هي مثلها   طايب: يشبه أن يكون ذلك منه اخلقال 
 دت ستاً وإن سبعاً فسبعاً. عأن تقعد ستاً قبيتها، فإن كانت عادة مثلها منهن ها أو أهل ويف مثل سنها من نساء أهل إقليم 
أَيم أو سبعة( ليس للتخيري، وإَّنا هو لالجتهاد، فتنظر مبا هو أقرب إىل حاْلا ممن يشاهبها ِخْلَقًة   ستة وقال الشيخ ابن عثيمني: قوله )

 من دمها. ويقارهبا سناً ورمحاً، ومبا هو أقرب إىل احليض  
زَارِ قَا ؟َوِهَي َحاِئضٌ   ،ُيَِلي ِللرَُّجِل ِمِن ِاْمَرأَتِهِ  امَ   لنَِّبَّ  )أَنَُّه َسَأَل اَ  ْن ُمَعاٍذ  عَ   ( .   َل: "َما فـَْوَق َاإْلِ

---------- 
فيما بني السرة والركبة  ئضاً احلديث ضعيف وال يصح، وقد تقدمت املسألة، وأنه من أدلة من قال إنه حيرم االستمتاع ابلزوجة إذا كانت حا

 . روهو قول اجلمهو ما عدا الفرج،  
 والصحيح اجلواز كما تقدم. 

 ا َزْوُجَهاْغَشاهَ ُب اْلُمْسَتَحاَضِة يَـ َب
َا َكاَنْت ُمْسَتَحاَضًة وََكاَن َزْوُجَها َُيَاِمُعَها  )َعْن مَحَْنَة بِْنِت َجْحٍش    ( .  َأهنَّ

 .   (  َهاُجَها يـَْغَشامي َحِبيَبَة ُتْسَتَحاُض َفَكاَن َزوْ َكاَنْت أُ   )َعْن ِعْكرَِمَة قَاَل  
====== ====== 
 فائدة : 

   . وجته املستحاضة الزوج ز هذه اآلاثر دليل على جواز وطء 
 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : 

 : يكره وطؤها إال أن خياف العنت. لقول األول
 وهذا مذهب احلنابلة. 

 ستحاضة ال يغشاها زوجها(. )امللقول عائشة -أ
 حلائض. كا   ذى فيحرم وطؤهاوألن هبا أ -ب

 : جيوز وطؤها مطلقاً. القول الثاين
 ء. الفقها وهذا قول أكثر 

 عن محنة بنت جحش: )أهنا كانت مستحاضة، وكان زوجها جيامعها(.  ديث البابحل-أ
 قال النووي: إسناده حسن. 

 جها يغشاها. تستحاض وكان زو وقال عكرمة: كانت أم حبيبة  -ب
 ام احليض. من أحك )إَّنا ذلك عرق وليس ابحليضة( وعلى ذلك فال أيخذ شيئاً   يب قطعاً لقول الن أن هذا الدم ليس دم حيض  -ج
 أن العبادات أعظم حرمة من اجلماع، فاملستحاضة يف لزوم العبادة كالطاهرة فكذلك يف مسألة اجلماع.  -د
م عرق فال َينع الوطء، وألن  ة د وألن االستحاض  ن عوف وغريه من وطء زوجاهتم املستحاضات،ع عبد الرمحن بمل َين ألن النيب  -هـ

 ك يف حل الوطء. )قاله السعدي(. يء فكذلحكمها حكم الطاهرات يف كل ش 
 وهذا القول هو الراجح. 

حتج للمانعني أبن دمها جيرى  وجها العنت، وامرجحًا مذهب اجلمهور: ... وقال أمحد ال جيوز املوطئ إال أن خياف ز  قال النووي:
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 ئض. فأشبهت احلا
 م . مبا احتج به الشافعي يف األ  بنا واحتج أصحا

 لُوا النَِّساَء يف اْلَمِحيِض َوال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن( وهذه قد تطهرت من احليض. اْعَتزِ وهو قول هللا تعاىل )فَ 
أبو داود وغريه هبذا  اه ها جيامعها( رو هللا عنها )أهنا كانت مستحاضة وكان زوج نة بنت جحش رضىواحتجوا أيضا مبا رواه عكرمة عن مح

 اللفظ ِبسناد حسن. 
 قال ابن عباس )املستحاضة أيتيها زوجها إذا صلت، الصالة أعظم(. ي قال:  وىف صحيح البخار 

 . وغريها، فكذا يف املوطأ وألن املستحاضة كالطاهر يف الصالة والصوم واالعتكاف والقراءة 
 . وألنه دم عرق فلم َينع الوطء كالناسور

 ا قال ابن عباس. أعظم كملشرع ومل يرد ابلتحرمي، بل ورد ِبابحة الصالة اليت هي  ، اب وألن التحرمي
 واجلواب عن قياسهم على احلائض، أنه قياس خيالف ما سبق من داللة الكتاب والسنة فلم يقبل. 

 .   يف شيء. )اجملموع(  ركهيض الذي ال يشال النزاع، فوجب إحلاقه بنظائره ال ابحلحكم الطاهرات يف غري حم  وألن املستحاضة ْلا
 َفَساءِ ََبُب َما َجاَء يف َوْقِت النـي 

َلًة َأْو َأْربَ  -تـَْقُعُد بـَْعَد نَِفاِسَها َأْربَِعنَي يـَْوًما  َكاَنِت النـيَفَساُء َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا   )َعْن أُمِ  َسَلَمَة قَاَلْت   ى  وَُكنَّا َنْطِلي َعلَ  -ِعنَي لَيـْ
 ( .  ِمَن الَكَلفِ  -تـَْعِِن  -َوْرَس الْ ُوُجوِهَنا 

 ===== == ===== 
 القطان يف بيان الوهم واإليهام واإلمام ابن حزم. وصححه احلاكم وحسنه النووي وغريه. تلف فيه وقد ضعفه ابن ُماحلديث هذا 

 1  فائدة :
 . ثالثة مع الطلق ند الوالدة أو معها أو قبلها بيومني أو  دم خيرج من املرأة ع  النفاس :  

 وأحكامه هي أحكام احليض فيما جيب وحيرم. 
 2  فائدة :

 حد.  فاس الن  ألقل ليس  
 ومجهور العلماء. ، وإسحاق  ، والشافعي ، ه قال الثوري وهذا املذهب وب 

 ثرياً. وهذا القول هو الصحيح. ألنه مل يرد يف الشرع تديده، فريجع فيه إىل الوجود، وقد وجد قليالً وك 
 اً. بعني يومها وجب عليها االغتسال والصالة، ولو كان ذلك قبل مرور أر ساملرأة من نفا فمىت طهرت 

  ْوًما ِإال َأنْ َساَء َتدَُع الصَّالَة أَْربَِعنَي يَـ َوالتَّابِِعنَي َوَمْن بـَْعَدُهْم َعَلى َأنَّ النـُّفَ  قال الرتمذي رمحه هللا: وَ َقْد َأمْجََع َأْهُل اْلِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِّ 
َا تـَْغَتِسُل وَ   ي. ُتَصلِّ تـََرى الطُّْهَر قـَْبَل َذِلَك فَِإهنَّ

 3  ائدة :ف
 على قولني :  اختلف العلماء يف أكثر النفاس 

 : أكثره أربعون يوماً. القول األول 
 وهذا املذهب، وبه قال أكثر أهل العلم. 

ن النفساء تدع الصالة أربعني يومًا إال أن ترى الطهر  أمن بعدهم، على و  مذي: أمجع أهل العلم من أصحاب النيب قال أبو عيسى الرت 
 ذلك.   قبل
 : واألدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوماً متعاضدة ابلغة إىل حد الصالحية واالعتبار، فاملصري إليها متعني. الشوكاين ل قا
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 حلديث الباب.  -أ
 حنواً من أربعني يوماً. رواه ابن اجلارود يف املنتقى.  النفساء تنتظر  بت عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال: وث -ب
وال ُمالف   ليس يف مسألة أكثر النفاس موضع لالتباع والتقليد إال من قال ابألربعني، فإهنم أصحاب رسول هللا  : الَبد ل ابن عب قا

اع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس  بغريهم، ألن إمجعن غريهم وال جيوز عندان اخلالف عليهم  ْلم منهم، وسائر األقوال جاَءت 
 ون سنة وال أصل. د هرب عنهمتسكن إليهم فأين امل

 وألنه قول من مسينا من الصحابة ومل نعرف ْلم ُمالفاً يف عصرهم فكان إمجاعاً.  :  وقال ابن قدامة 
 وهذا القول هو الصواب وذلك ألمور: 

 األول: أنه قول الصحابة وال ُمالف ْلم. 
 ل الصحابة إىل غريهم. قو ن جتاوز بد يف املسألة من تديد أَيم جتلس فيها النفساء وال َيك  الثان: أنه ال 

 الثالث: أنه قول األطباء وهم من أهل االختصاص يف معرفة الدم فاتفق قوْلم مع رأي ابن عباس وقول أكثر أهل العلم. 
سالم  )اإلاء الطهر وهو انقطاع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي. س فإذا رأت النف نفاس فال حدَّ له يف قول أكثر أهل العلموأما أقل ال 

 ال وجواب(. سؤ 
 وقال مالك والشافعي وأمحد يف رواية أكثره ستون يوماً. 

 وقال احلسن البصري جتلس أربعني يوماً إىل مخسني فإن زاد فهي استحاضة. 
 . منها دليل صحيح ك من األقوال وهي اجتهادات ليس على شيء  وقيل غري ذل

 4  فائدة :
 ق إنسان. يتبني فيه خل ال يثبت النفاس إال إذا وضعت ما  

فلو وضعت سقطاً صغرياً مل يتبني فيه خلق إنسان، فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم املستحاضات، وأقل مدة  
 نون يوماً من ابتداء مدة احلمل. يتبني فيها خلق إنسان مثا

أو رأس حرم عليه مجاعها مادام الدم انزالً  أو رجل  أعضاؤه من يدأبن ظهرت فيه  ،: إذا كان اجلنني قد َتلق مة ئاء اللجنة الداقال علم
هر أعضاؤه يف خلقه فيجوز له أن  أما إذا كان مل تظ  ،وجيوز أن جيامعها يف فرتات انقطاعه أثناء األربعني بعد أن تغتسل  ،إىل أربعني يومًا 

 م. صلي معه وتصو إَّنا هو دم فاسد ت   ،ألنه ال يعترب دم نفاس   ،ولو حني نزوله  جيامعها 
: إذا أسقطت املرأة ما تبني فيه خلق اإلنسان من رأس أو يد أو رجل أو غري ذلك فهي نفساء ْلا أحكام  لشيخ عبد العزيز بن َبز قال ا 

ومىت طهرت ألقل من أربعني وجب عليها الغسل   ،أربعني يوماً  وال حيل لزوجها مجاعها حىت تطهر أو تكملالنفاس فال تصلي وال تصوم 
 ضان وحل لزوجها مجاعها. وم يف رم والصالة والص 

املستحاضة  أما إذا كان اخلارج من املرأة مل يتبني فيه خلق اإلنسان أبن كان حلمة وال َتطيط فيه أو كان دماً: فإهنا بذلك تكون ْلا حكم 
 هل العلم. ضة عند أحكم املستحا  لي وتصوم يف رمضان وتل لزوجها ... ألهنا يفصوعليها أن ت  ،  ال حكم النفاس وال حكم احلائض

وم  وقال الشيخ ابن عثيمني: قال أهل العلم: إن خرج وقد تبنيَّ فيه خلق إنسان: فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاساً، ترتك فيه الصالة والص
وال من   ن الصيامالصالة وال ميعترب دم نفاس بل هو دم فساد ال َينعها من  ُملَّق: فإنه الجنبها زوجها حىت تطهر، وإن خرج وهو غري ويت 

 غريمها.
 قال أهل العلم: وأقل زمن يتبني فيه التخطيط واحد ومثانون يوماً. انتهى. 

ِه أَْربَِعنَي يـَْوًما، مُثَّ )ِإنَّ َأَحدَُكْم جُيَْمُع َخْلُقُه يف  والدليل: قوله  ُ  َك، مُثَّ  ِمْثَل َذلِ َقًة ِمْثَل َذِلَك، مُثَّ َيُكوُن ُمْضَغةً لَ  َيُكوُن عَ َبْطِن أُمِّ َعُث اَّللَّ  يـَبـْ
َفُخ ِفيِه الرُّوح(. َمَلًكا فـَيـُْؤَمُر أِبَْرَبِع َكِلَماٍت َويـَُقاُل َلُه اْكُتْب َعَمَلُه َورِْزَقُه َوَأَجَلُه َوَشِقيٌّ أَْو َسِعيٌد مُثَّ    يـُنـْ
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 سان َير بعدة مراحل يف احلمل: نديث على أن اإلفدل هذا احل
 علقة، مث أربعني اثلثة مضغة. مث ينفخ فيه الروح بعد َتام مائة وعشرين يوماً.   عني أخرىنطفة، مث أربأربعني يوماً 

ُتْم يف والتخليق يكون يف مرحلة املضغة، وال يكون قبل ذلك، لقول هللا تعاىل:   َخَلْقَناُكْم ِمْن تـُرَاٍب  اْلبَـْعِث فَِإانَّ   رَْيٍب ِمنْ )ََي أَيُـَّها النَّاُس ِإْن ُكنـْ
َ َلُكم(. ْن نُْطفَ مُثَّ مِ   ٍة مُثَّ ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُُمَلََّقٍة َوَغرْيِ ُُمَلََّقٍة لِنـَُبنيِّ

 ة. فوصف هللا تعاىل املضغة أبهنا ُملقة وغري ُملق 
 ذلك. لرأس واألطراف وحنو  اَتطيط اجلسم ك ومعِن التخليق أن تظهر يف احلمل آاثر

 5  فائدة :
  وذلك ابنقطاع الدم، اغتسلت وصلت وجوابً. األربعني قبل النفساء إذا طهرت 

 وجيوز لزوجها أن يطأها وال يكره، وهذا مذهب مجاهري العلماء. 
 الكراهة. ألن الكراهية تتاج إىل دليل، وال دليل على 

 لوطء. ا شيء، فكذا يف  وألن حكمها حكم الطاهرات يف كل
 6  فائدة :

 هي يف األربعني؟ ا الدم و لو طهرت قبل األربعني مث عاد إليه هاحكم
م  إذا طهرت النفساء يف األربعني فصامت أَيماً، مث عاد إليها الدم يف األربعني فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصالة والصيام يف األَي 

 . ابز رمحه هللا(اليت عاد فيها الدم. )قال الشيخ ابن 
عتربه نفاساً يف مدة األربعني ولكن صومها املاضي يف حال الطهارة وصالهتا  ح أهنا ت ن عاد عليها الدم يف األربعني فالصحيوقال رمحه هللا: فإ

 وحجها كله صحيح ال يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة. 
 7  فائدة :

 الدم النازل من النفساء بعد األربعني؟  حكم
زوجها، إىل أن تنقضي عادهتا الشهرية، كما هو    يقرهبادم حيض ال تصلي فيه املرأة وال تصوم والوقت العادة، فهو  إن كان نزوله يف

يلزمها أن تتوضأ لكل فريضة  معلوم. وأما إن كان نزوله يف غري العادة، فهو دم استحاضة؛ واملستحاضة: تصوم وتصلي، وجيامعها زوجها. و 
 وافل. وء ما شاءت من النضها، وتصلي ابلو بعد دخول وقت

 ربعني يوماً فصادف عادة احليض فهو حيض، وإن مل يصادف عادة فهو استحاضة. اء على أقال ابن قدامة: فإن زاد دم النفس
   8فائدة :

 نَّ النفاس هو الدم، ومل يُوجد. : وإن ولدت ومل تر دماً، فهي طاهر ال نفاس ْلا؛ أل  قال ابن قدامة 
 عليها. جوب الغسل و لف العلماء يف لكن اخت 

 ال يلزمها الغسل.  فقيل: 
 لى النفساء، وليست هذه نفساء، وال يف معناها. وهذا مذهب املالكية واحلنابلة. أوجبه ع  ألن الشرع إَّنا

فإذا   لس مدة النفاس، ى الدم، وهذا اندر جداً، وعلى هذا ال جتواختاره الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا فقال: وإذا نفست املرأة فقد ال تر 
 تسل، بل تتوضأ وتصلي. ا ال تغ عند طلوع الشمس ودخل وقت الظهر ومل تر دما فإهنولدت 
 يلزمها الغسل.   وقيل:

 ألن الوالدة مظنة للنفاس املوجب للغسل، فقامت مقامه يف اإلجياب. 
 ة الدائمة لإلفتاء، فقالوا: وهو مذهب الشافعية، واختاره علماء اللجن 
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؛ ألن الغالب يف الوالدة خروج دم  عد الغسلا الغسل والصالة والصوم، ولزوجها أن جيامعها بم وجب عليهد امل ومل خيرج إذا وضعت احل
 ولو قليل مع املولود أو عقبه. 

 واألحوط: أن تغتسل خروجاً من خالف العلماء. )اإلسالم سؤال وجواب(. 
 ممَبب التي

ِعْقٌد هَلَا ِمْن َجزِْع َظَفاِر ، َفُحِبَس النَّاُس ابِْتَغاَء  َقَطَع َبَِوَّاَلِت اْْلَْيِش َوَمَعُه َعاِئَشُة فَانْـ َعرََّس  ُسوَل هللِا َأنَّ رَ  )ْن َعمَّاِر ْبِن ََيِسٍر ع
َها أَبُو َبْكرٍ ِعْقِدَها َذِلَك َحَّتَّ َأَضاَء اْلَفْجُر ، َولَْيَس َمَع النَّاِس َماٌء فـَتَـ  ُ  نَّاَس وَ : َحَبْسِت ال َوقَالَ  َغيََّظ َعَليـْ لَْيَس َمَعُهْم َماٌء ، فَأَنـَْزَل اَّللَّ

ْرِض ، ُثَّ رَفـَُعوا  َفَضَربُوا َِبَْيِديِهْم ِإىَل األَ  رُْخَصَة التََّطهيِر َِبلصَِّعيِد الطَّيِ ِب ، فـََقاَم اْلُمْسِلُموَن َمَع َرُسوِل هللِا  َلى َرُسوِلِه اىَل عَ تـَعَ 
ًئا ، َفَمَسُحوا ِِبَا ُوُجوَههُ   ُضوا ِمنَ َوََلْ يـَْقبِ  يـَُهْم ، أَْيدِ  َاِب َشيـْ  ( .   ْيِديـَُهْم ِإىَل اْلَمَناِكِب ، َوِمْن ِبُطوِن أَْيِديِهْم ِإىَل اآلََبطِ ْم َوأَ التي

 قال ) إىل املرفقني ( .   وعنه . أن رسول هللا  
 ========== 

 سنده ومتنه . فيه اضطراب يف  األول :  احلديث
 ضعيف . :   ديث الثاين احل
 يف إسناد هذه الرواية جمهول .  ل املنذري : قا

 : وهذا اإلسناد جمهول ال يثبت .   بن رجبوقال ا 
 التعريس نزول املسافر آخر الليل نزلة للنوم واالسرتاحة . ( عر س  ) 

 1  فائدة :
 ط . اآلابيد ابلتيمم يكون إىل استدل هبذا احلديث من قال : إن مسح ال

 على أقوال :  ه املسألة العلماء يف هذ وقد اختلف 
 دين إىل اإلبطني . مسح الي: جيب أن يبلغ ابلتيمم   القول األول

 وهذا قول الزهري . 
 حلديث الباب . 

 : أن الصحابة تيمموا إىل املناكب واآلابط .  وجه الداللة 
 لكنه ضعيف . 

 ه وإسناده ، فكيف حيتج به . اً يف متن اختالفاً شديد الزهري اختلف فيه الرواةفحديث ابن شهاب قال العظيم الطيب آابدي : 
 .  ملرفقني : إىل ا  القول الثاين

 حلديث الباب الثان ) إىل املرفقني ( . -أ
 وهو ضعيف كما تقدم . 

لتيمم  احد وهو الطهارة ، ألن ا ألهنما من جنس و أن اليد مطلقة يف التيمم مقيدة يف الوضوء ابملرفق ، فيحمل املطلق على املقيد ، -ب
 دل ال خيالف املبدل . وء ، والببدل الوض 

اشرتط بلوغ املسح إىل املرفقني من أن ذلك مشروط يف الوضوء، فجوابه أنه قياس يف مقابلة النص،   ل به من وأما ما استد : قال ابن حجر 
 فهو فاسد االعتبار. 

 َوَصحََّح َاأْلَِئمَُّة َوقْـَفه.  ، ِّنُّ اَرُقطْ َيَدْيِن ِإىَل اَْلِمْرفـََقنْيِ( َرَواُه اَلدَّ بٌَة لِلْ َوَضرْ   ،َوْجهِ التـََّيمُُّم َضْربـََتاِن َضْربٌَة لِلْ )  حلديث ابن عمر . قال : قال  -ج
 .  : أن التيمم بضربة واحدة َيسح هبما وجهه ويديه إىل الكوعني  القول الثالث
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 وهذا مذهب احلنابلة . 
َا َكاَن َيْكِفيَك َأنْ ار وفيه ) حلديث عم َماَل َعَلى اَْلَيِمنيِ  ، ِحَدةً ًة َواَكَذا" مُثَّ َضَرَب بَِيَدْيِه َاأْلَْرَض َضْربَ َدْيَك هَ  تـَُقوَل بِيَ ِإَّنَّ َوظَاِهَر   ، مُثَّ َمَسَح اَلشِّ

 متفق عليه .  َكفَّْيِه َوَوْجَهه( 
 .   الراجحوهذا 

 2فائدة :  
  اآلابط . قول الزهري : التيمم إىل 

 لماء . قد حكاه عنه غري واحد من الع 
 الرب يف التمهيد ، والباجي يف املنتقى وغريهم .  وابن عبد   حلاوي ،وسط ، واجلصاص يف أحكام القرآن ، واملاوردي يف ا نذر يف األابن امل

 3فائدة :  
 استنكر بعضهم ثبوت ذلك عن الزهري . 

 جملموع(. ذا يصح عنه. )اأنه جيب مسحهما إىل اإلبطني، وما أظن ه النووي: وحكى املاوردي وغريه عن الزهريقال 
ن َل َيد املاء عشر سنني فإذا وجد املاء فليمسه بشرته فإن ذلك  سلم وإ )إن الصعيد الطيب طهور امل وعن أيب ذر. قال: قال 

 . خري( 
 ========== 
 حديث فيه ضعف . 

 الدارقطّن ، والذهيب . واحلديث صححه : الرتمذي ، وابن حبان ، واحلاكم ، و 
 ي ، وابن حبان . ، والنسائضاً : الرتمذي واحلديث أخرجه أي

 ال أعلم بني أهل اللغة اختالفاً يف أن الصعيد وجه األرض .  لزجاج :، قال اوجه األرض    (إن الصعيد  )  
 املسلم .. ( . ويف رواية ) وضوء ( طهور املسلم ) 

  (  وإن َل َيد املاء عشر سنني 
ُ
 بـََلَغْت ُمدَّة َعَدم اْلَماء  ى َوِإنْ ُه َأْن يـَْفَعل التـََّيمُّم َمرَّة بـَْعد أُْخرَ  َأْي لَ د ، َوَمْعَناهُ اِبْلَعْشِر التَّْكِثري اَل التَّْحِديرَاد امل

 . ِسِننَي نَّ التـََّيمُّم َدفْـَعة َواِحَدة َتْكِفيه لَِعْشِر َواتََّصَلْت ِإىَل َعْشر ِسِننَي ، َولَْيَس يف َمْعَِن أَ 
 1  فائدة :

 ابلكتاب والسنة واإلمجاع.، وذلك اثبت اء ند عدم املروعية التيمم عاحلديث دليل على مش
 التيممواجد للماء ال يف بيته، وال يف رحله إن كان مسافراً، وال ما قرب منه؛ فإنه يشرع له ان غري  فإذا ك

 قوله تعاىل ) فلم جتدوا ماء فتيمموا ( . ل
 وحلديث الباب . 

ِد اَْلَماَء( رواه مسلم.  ، ورًاَنا َطهُ تـُْربـَتُـَها لَ  )َوُجِعَلتْ  عن ُحَذيـَْفَة. قال: قال   ِإَذا ملَْ جنَِ
. قال: قال َعْن عَ وَ  َاُب يل َطُهورًا( رواه أمحد. ِليٍّ  )َوُجِعَل اَلرتُّ
 َما َمنَـَعَك َأْن ُتَصلَِّى يف  ُفاَلنُ ِم فـََقاَل »َيَ  ُمْعَتزاًِل ملَْ ُيَصلِّ يف اْلَقوْ رََأى َرُجالً  ن ُحَصنْي اخْلُزَاِعيُّ )َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ عن ِعْمرَان بْ و 

، َأَصابـَْتِّن َجَنابٌَة َواَل َماَء. قَاَل َقاَل اْلَقْوِم«. فَـ   رواه البخاري .  »َعَلْيَك اِبلصَِّعيِد فَِإنَُّه َيْكِفيَك( ََي َرُسوَل اَّللَِّ
اء، من غري فرق بني من كان حدثه  د عدم املجواز التيمم عنتدل هذه األحاديث مجيًعا على  :األحاديثوجه الداللة من هذه 

 ن . التيمم جائز ولو طال الزمتدل على أن الصعيد طهور للمسلم وأنه مىت تعذر استعمال املاء فإن  رب، كماحداًث أصغر أم أك
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 وهو من خصائص هذه األمة.
اأَلْرُض   ، َوُجِعَلْت يلَ َشْهرٍ  ُنِصْرُت اِبلرُّْعِب َمِسريَةَ  ي َأَحٌد قـَْبلِ ْعَطُهنَّ مَخْسًا ملَْ يُـ قَاَل )أُْعِطيُت    َأنَّ النَّيبَّ عن َجاِبر ْبن َعْبِد اَّللَّ 

َا َرجُ  ، َوأُِحلَّْت يلَ َمْسِجدًا َوَطُهوراً، فََأَيُّ َة، وََكاَن لشََّفاعَ َوأُْعِطيُت ا ،ياِِنُ َوملَْ تَِلَّ أَلَحٍد قـَْبلِ اْلَمغَ  ٍل ِمْن أُمَّىِت أَْدرََكْتُه الصَّالَُة فـَْلُيَصلِّ
 ، َوبُِعْثُت ِإىَل النَّاِس َعامًَّة( متفق عليه. َخاصَّةً يـُبـَْعُث ِإىَل قـَْوِمِه  النَّيبُّ 
رعب، وأُحلت يل ُفضلت على األنبياء بست: أُعطيت جوامع الكلم، وُنصرت ابل)  قال أن رسول هللا  أيب هريرة  وعن

 .  ( رواه مسلم لت إىل اخللق كافة، وُختم يب النبيونا، وأُرسض طهورًا ومسجدً الغنائم، وُجعلت يل األر 
ُجعلت صفوفنا كصفوف املالئكة، وُجعلت لنا األرض   فضلنا على الناس بثالث:)  قال: قال رسول هللا  حذيفة وعن 

 ( رواه مسلم . مل جند املاءكلها مسجًدا، وجعلت ترتبها لنا طهورًا إذا 
صالة إال يف بيعهم وكنائسهم،  ْلم ال فإن أهل الكتاب مل تكن أُبيحت (  وطهورًا  ض مسجًدات يل األر ُجعل)  قوله  :  قال اْلطايب

ا ْلا لتكثر  مة أن يصلوا حيث أدركتهم الصالة، وذلك من رمحة هللا تعاىل ورأفته هبم تيسريًا للطاعة وتكثريً ورخَّص هللا تعاىل ْلذه األ
 .  عليها مثوبتهم

 يشاركها فيها غريها من األمم، كما شرفًا ملم ـ رخصة وفضيلة اختصت هبا هذه األمة زادها هللا أي التيم وهو ـ:  جملموعجاء يف ا
 .   لصحيحة املشهورة عن رسول هللا صرحت به األحاديث ا

 واحلكمة من مشروعية التيمم : 
 أواًل : رفع احلرج واملشقة . 

ُ لِيَ )  قوله تعاىل ل  وهو الضيق واملشقة. (  َحرَجٍ  ُكْم ِمنْ ْجَعَل َعَليْ َما يُرِيُد اَّللَّ
ر، بل أابح التيمملهذا سهَّ : أي فقال ابن كثري املرض، وعند فقد املاء توسعة عليكم، ورمحة بكم،  عند  ل عليكم ويسَّر ومل يعسِّ

 .  وجعله يف حق من شرع له يقوم مقام املاء
 .  رادة التطهري: إاثنياً 

َر ْن يُرِيُد لِ َوَلكِ )  لقوله تعاىل   ( .  ُكمْ ُيَطهِّ
والتيمم عند عدم فرض عليكم من الوضوء واألحداث، والغسل من اجلنابة كم مبا : ولكن يريد أن يطهر قال ابن جرير الطَبي

 . املاء، فتنظفوا وتطهروا به أجسامكم من الذنوب
 .  إَتام النعمةاثلثاً : 

 ( .  ونَ  َتْشُكرُ ْم َلَعلَُّكمْ َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيكُ )  تعاىللقوله  
نه لكم يف ذلك مع التيمم، وتصيريه لكم الصعيد الطيب طهورًا، رخصة م حته لكم : أي يتم نعمته عليكم ِباب قال ابن جرير 

 .  أنعمها عليكم بطاعتكم إَيهسائر نعمه اليت أنعم هبا عليكم أيها املؤمنون لعلكم تشكرون هللا على نعمه اليت 
 2فائدة :  

 طلب املاء يف رحله وبقربه وبداللة. ملاء أن يجيب على فاقد ا
 جيد املاء إال بعد الطلب.جتَُِدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا( وال يقال: مل فـََلْم  لقوله تعاىل )

 واختلف العلماء إذا وجد املاء لكن بثمن زائد على قولني:
 مم ولو معه قيمته.يعدل إىل التي فقيل:
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 عدوم.  حكم امللزَيدة جتعله يفوعللوا ذلك أبن هذه ا
 إنه يشرتيه إذا مل يكن عليه ضرر. عنده؛ فإن كان قادراً على شرائه لوجود مثنه  وقيل:

 ول: )فـََلْم جتَُِدوا َماًء( واملاء هنا موجود.ألن هللا يق
 وهذا القول هو الصحيح.

  ذلك من املنة. اض، ملا يف يلزمه االقرت و ليس معه إال بعضه؛ فهو عادم للماء، وال • لكن إن كان غري واجد الثمن، أ
 3فائدة :  

 إن شاء هللا . املسألة  ء مبطل للتيمم ولو كان اثناء الصالة ، وستأيتود املااحلديث دليل على أن وج
 4فائدة :  

ا ابملاء، فتيمم وصلى مث تاختلف الفقهاء يف حكم من نسي املاء يف رحله أو يف موضع َيكنه استعما
ً
 ذكر املاء، فهلله وكان عامل

 إعادة الصالة وال يصح تيممه أم ال؟ على قولني:  جتب عليه
 .  تيممه: أنه ال جتب عليه اإلعادة ويصح وللقول األا
 وهو قول أيب حنيفة وصاحبه حممد بن احلسن، 

 .  ي يف القدمي(، ورواية عند احلنابلةواملشهور عند املالكية، وقول للشافعية )هو قول اإلمام الشافع
ُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها يَُكلِّفُ  اَل ) وله تعاىل قل  ( .   اَّللَّ

وسع، وليس يف وسع الناس استعمال املاء قبل علمه به، وإذا مل يكن ُماطًبا  ن هللا سبحانه وتعاىل كلفنا حبسب الأ : لةوجه الدال
 ابستعماله فوجوده كعدمه.

 ( .  فـََلْم جتَُِدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا)   قوله تعاىل ول
يف رحله وال استعماله فهو مبنزلة من ال ماء  صول إىلناسي غري واجد ملا هو انس له، إذ ال سبيل إىل الو أن ال:  ةوجه الدالل

 .  حبضرته
 .  : أنه جتب عليه اإلعادة وال يصح تيممهالقول الثاين

د(، ومذهب يف اجلدي اإلمام الشافعيلمالكية، والصحيح عند الشافعية )هو قول وهو قول أيب يوسف من احلنفية، ورواية ل 
 ( .  ًء فـَتَـَيمَُّمواوا َمافـََلْم جتَِدُ )  قوله تعاىل ل-أ احلنابلة

ينافيه  أن هللا سبحانه وتعاىل أابح التيمم عند عدم املاء، وهذا واجد للماء، ألن وجود املاء ال ينافيه النسيان، وإَّنا :  ةوجه الدالل
 العدم، فلم يتحقق الشرط.

اْلالك،  سبًبا لصيانة نفسه عن لكونه   ينسى عادة؛ ألن املاء من أعز األشياء يف السفر؛نسي ما ال لناسي للماء قدأن ا-ب 
 م . فكان القلب متعلًقا به، فالتحق النسيان فيه ابلعد

 4فائدة :  
 ط.ان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقمثال: إنس،  وجد ماء يكفي بعض طهره اختلف العلماء إذا

 املاء أواًل مث يتيمم.  أن يستعمل: جيب  فقيل
 َوامْسَُعوا(. َما اْسَتطَْعُتْم ا اَّللََّ لقوله تعاىل )فَاتَـُّقو -أ

 . متفق عليه ( إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم ) ولقوله -ب
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 بل التيمم.وليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله ق-ج
 له. : يتيمم وال يلزم استعماوقيل

 ح.واألول أرج
 5:  فائدة 

 قولني: اختلف العلماء: هل التيمم مبيح أو رافع؟ على 
 مبيح ال رافع.: أنه  القول األول

 وبه قال مالك والشافعي وأمحد، ونسبه النووي للجمهور. 
 . ، فإذا وجده فليمسه بشرته( )الصعيد طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني حلديث الباب 

 يرفع حدثه، دل على أن التيمم ملوهذا ي ليمسه بشرته( فأمره إذا وجد املاء أن َيسه بشرته،ذا وجده ف: يف قوله )فإةوجه الدالل
 وإَّنا أابح له فعل ما ُشرعْت الطهارة له، ولو رفع احلدث مل حيتج إىل املاء إذا وجده.

 مقام املاء. : أنه رافع ويقوم القول الثاين
 ة.ابن تيمي ره شيخ اإلسالموهذا مذهب أيب حنيفة واختا

فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُه َما يُرِيُد اَّللَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن َصِعيدًا طَيِّبًا ُموا لقوله تعاىل )فـََلْم جتَُِدوا َماًء فـَتَـَيمَّ -أ
رَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَ يُرِيُد لُِيطَ   ُكُروَن(. ُكْم َتشْ ْيُكْم َلَعلَّ هِّ

 ا يطهران ابملاء. يطهران ابلرتاب كم يريد أنأن هللا سبحانه أخرب أنه  وجه الداللة:
 )وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً(.  جابر . قال : قال  وحلديث -ب

 وجه الداللة من وجهني: 
 ض طهوراً كما جعل املاء طهوراً. أن هللا جعل األر  األول:
 لطَّهور ابلفتح: ما يُتطهر به. هوراً( واقوله ) .. وطَ  الثاين:

 صعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني(. إن ال) حلديث الباب و   –ج 
 مساه وضوءاً، فدل على أنه إذا عدم املاء طهور مبنزلة املاء.  أن النيب  وجه الداللة:

 .م املبدل(أن البدل له حكالشرعية )بدل عن طهارة املاء، والقاعدة وألنه -د
 وهذا القول هو الصحيح. 

 ح )القول املرجوح(:أنه مبيفائدة اخلالف، إذا قلنا 
o   .فإنه إذا تيمم لنافلة مل يصّل به فريضة، ألن الفريضة أعلى 
o  لى.إذا تيمم ملس املصحف مل يصّل به انفلة، ألن الوضوء للنافلة أع 
o  ضرورة. لى قدر ال املبيح يقتصر عيمم، ألن وإذا خرج الوقت بطل الت 

 وأما على القول أنه رافع )وهو الصحيح(: 
يمم لنافلة فإنه يصلي به فريضة وغريها من الصلوات، وال يبطل خبروج الوقت، ألنه يقوم مقام املاء، )وسبق أن هذا هو نه من تفإ

 الصحيح(.
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 7فائدة :  
ألرض ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة  لى وجه اكل ما تصاعد ع  جيوز التيمم على... ( استدل به من قال  قوله ) الصعيد

 ل : على أقوا
 : أنه ال بد من الرتاب. ول األولالق

 وهذا مذهب أمحد والشافعي وداود وأكثر الفقهاء. ]قاله النووي[ 
َاُب يل طَ وعند أمحد )َوُجِعَل اَل)َوُجِعَلْت تـُْربـَتُـَها لََنا َطُهورًا(،  حلديث -أ  ُهورًا(. رتُّ

 الرتاب طهوراً لذكره فيما مّن هللا تعاىل به عليه. ان غري كم الطهارة، وذلك يقتضي نفي احلكم عما عداه، ولو كراهبا حبفخص ت
 ُه(. ُكْم َوأَْيِديُكْم ِمنْ ولقوله تعاىل )فـََلْم جتَُِدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا َصِعيداً طَيِّباً فَاْمَسُحوا ِبُوُجوهِ  -ب

تعاىل )منه( أي: ببعضه، وال  ، وقال كما فسره ابن عباس  -وهو الرتاب  -ابلتيمم ابلصعيد انه أمر ة: أن هللا سبحوجه الدالل
 حيصل املسح بشيء منه إال أن يكون ذا غبار يعلق ابليد والوجه. 

 ملها وحجرها ومدرها. : جيوز بكل ما تصاعد على األرض من تراهبا ور  القول الثاين
 يمية وابن القيم.ره ابن تة ومالك، واختاا مذهب أيب حنيفوهذ

 تَـَيمَُّموا َصِعيداً طَيِّباً فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُه(. َماًء فَـ لقوله تعاىل )فـََلْم جتَُِدوا -أ
 وجه الداللة من وجهني: 

 .اء األرضملدر وسائر أجز يتناول احلجر وارض، وهذا يعم كل صاعد، فأحدمها: أن الصعيد هو الصاعد على وجه األ
ة، فيكون ابتداء الفعل ابألرض، وانتهاء املسح ابلوجه، فيمسح من وقت  ء الغايالثان: أن معِن )منه( يف اآلية املذكورة البتدا

 الضرب ال قبله. 
 . )جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً(  ولقوله   -ب

 ض.م جائز ِبميع أجزاء األر فدل على أن التيم
حىت أقبل على  يب ليه النمن حنو بئر مجل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد ع ل النيب جهم قال: )أقب وحلديث أيب-ج

 اجلدار فمسح بوجهه ويديه مث رّد عليه السالم(. 
 .    َلَما فعله النيب ة هبذا التيمم حيطان املدينة مبنية من حجارة سود من غري تراب، ولو مل تثبت الطهار قال الطحاوي : 

 يرد أهنم محلوا الرتاب معهم وال أمرهم يقهم، ملهو وأصحابه يف غزوة تبوك وقطعوا تلك الرمال يف طر  ملا سافر وألن الرسول  -د
 به، بل كانوا يتيممون مبا تيسر ْلم من األرض. 

 وهذا القول هو الصحيح. 
 ري ذلك. حجر أو غبار أو رمل أو تصاعد على وجه األرض من تراب له غكل ما : والصحيح أنه يصح التيمم بقال السعدي

وك قطعوا تلك الرمال يف طريقهم وماؤهم يف غاية القلة، ومل يرد أنه محل معه غزوة تب: وملا سافر هو وأصحابه يف وقال ابن القيم
 ثر من الرتاب. مال أكالرتاب وال أمر به، وال فعله أحد من أصحابه مع القطع أبن يف املفاوز الر 

إذا تيمم على األرض ار، بل ول الراجح أنه ال يشرتط للتيمم أن يكون تراب له غب: القرمحه هللا عثيمني وقال الشيخ حممد بن
 أجزأه سواء كان فيها غبار أم ال. 
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 ََبُب ِإَذا َخاَف اْْلُُنُب اْلََبَْد أَيـَتَـَيمَّمُ 
َلٍة ََبرَِدٍة يف  ) َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قَاَل  تَـَيمَّْمُت ، ُثَّ َصلَّْيُت  ِلَك فَـ ِسِل فََأْشَفْقُت ِإِن اْغَتَسْلُت َأْن َأهْ اِت السيالَ  َغْزَوِة ذَ اْحتَـَلْمُت يف لَيـْ

ْغِتَساِل ِِن ِمَن االِ ُنٌب ؟ فََأْخََبْتُُه َِبلَِّذي َمنَـعَ لَّْيَت َبَِْصَحاِبَك َوأَْنَت جُ فـََقاَل : ََي َعْمُرو صَ  َبَِْصَحايب الصيْبَح َفذََكُروا َذِلَك ِللنَِّبِ  
ْعُت اَّللََّ يـَُقوُل : }وَ وَ  ًئا تـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما{ َفَضِحَك َرُسوُل هللِا  اَل تـَقْ قـُْلُت ِإين ِ َسَِ  ( .  َوََلْ يـَُقْل َشيـْ

 ========== 
 .  إسناده قوي  قال احلافظ يف الفتح : 

 1  فائدة :
 عن احلدث األصغر. ألكرب و فالتيمم يكون عن احلدث ا،  ء فإنه يتيمم ويصلي  مل جيد املا ى أن اجلنب إذااحلديث دليل عل

 وهذا مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب األئمة األربعة. 
 حلديث الباب . -أ

  رَّغُ َكَما َتََ   ،فـََتَمرَّْغُت يف الصَِّعيِد  ،اَء َأِجِد اْلمَ فـََلْم  ، ْبُت فََأْجنَـ  ،يف َحاَجٍة   النَّيبُّ َعْن َعمَّاِر ْبِن ََيِسٍر رضي هللا عنهما قَاَل: )بـََعَثِّن -ب
ابَُّة  َسَح  مُثَّ مَ  ،ًة َب بَِيَدْيِه اأَلْرَض َضْربًَة َواِحدَ مُثَّ َضرَ  -ا َيْكِفَيَك َأْن تـَُقوَل بَِيَدْيَك َهَكَذا فـََقاَل: إَّنََّ  ،َفذََكْرُت َذِلَك َلُه  مُثَّ أَتـَْيُت النَّيبَّ  ،الدَّ
مَ   متفق عليه .   ُه(َوْجهَ َوظَاِهَر َكفَّْيِه وَ  ،اَل َعَلى اْلَيِمنِي  الشِّ

ما منعك َي   : قال ، مع القوم لّ صَ مل يُ  لٍ زِ تَ عْ مُ  لٍ جُ رَ ا انفتل من صالته إذا هو بِ فلمّ ... )، وفيه: حديث عمران بن حصني -ج
 متفق عليه . (  ه يكفيكعليك ابلصعيد فإنَّ   :قال  ،وال ماء ، بةتّن جناأصاب :قال ؟،فالن أن تصلي مع القوم

 ر، كان طهوراً يف األكرب؛ كاملاء. فناب عنها التيمم؛ كالوضوء، وألّن ما كان طهوراً يف احلدث األصغأهّنا طهارة عن حدث، -د
 بن مسعود، وحكي مثله عن إبراهيم  وعبد هللامن اخللف وال أحد من السلف إال ما جاء عن عمر الف فيه أحد : ومل خي لنوويقال ا

 عنه. النخعي التابعي، وقيل إن عمر وعبد هللا رجعا 
ه أال ترا ء (اْم جتَُِدوا مَ فـَلَ )  يتيمم؛ ألنّه ليس داخاًل يف عموم: ... وكان مذهب عبد هللا بن مسعود: أّن اجلنب ال قال القرطِب

ه كان يعتقد َتصيص العموم ابلذريعة. وال بعد يف القول به على ضعفه. ة، وكأنّ قد سّلم ذلك أليب موسى، وحنا إىل منع الذريع
 لذلك، وتوّقف يف حديث عّمار مل يذكره حنين اخلطاب فكان يرى أّن اآلية ال تتناول اجلنب رأساً؛ فمنعه التيمم وأّما عمر ب

لصحيح؛ ألّن اآلية بعمومها متناولٌة له؛ ، وهو اوابن مسعود: أهّنما رجعا إىل أّن اجلنب يتيمم د صّح عن عمرذّكره به. وق
 ) املفهم ( .        .     وحلديث عّمار، وحديث عمران بن حصني

َر َعلَ  َلْيِه َأنْ ْو َحرَاٍم فـَعَ ِمْن اْحِتالٍم أَْو مِجَاٍع َحالٍل أَ  َمْن َأَصابـَْتُه َجَنابَةٌ :  شيخ اإلسالم قال الْغِتَساُل ْيِه ايـَْغَتِسَل َوُيَصلَِّي فَِإْن تـََعذَّ
َرَض َخاَف َأْن َيَْ اْْلََواُء اَبرًِدا َوِإْن اْغَتَسَل  يف َمَرِضِه أَْو َيُكونَ  لَِعَدِم اْلَماِء أَْو لَِتَضرُّرِِه اِبْسِتْعَمالِِه ِمْثُل َأْن َيُكوَن َمرِيًضا يَزِيُد االْغِتَسالُ 

َر الصَّالَة َعْن َوْقِتَها"  َيمَّمُ اِع أَْو زَُكاٍم أَْو نـَْزَلٍة فَِإنَُّه يـَتَـ ِبُصدَ   . هـ .   ا.  َوُيَصلِّي . َسَواٌء َكاَن َرُجال أَْو اْمَرأًَة َولَْيَس َلُه َأْن يـَُؤخِّ
 2  فائدة :

 .   مل املاءالربد إذا استعلى جواز التيمم إذا خاف اإلنسان من شدة ع  احلديث دليل 
 قوله تعاىل )وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة(. ل

 سبحانه )وال تقتلوا أنفسكم(. قوله ول
 وحلديث الباب . 

 تيمم كاجلريح واملريض. وألنه خائف على نفسه، فأبيح له اليدل على اجلواز، ألنه ال يقر على اخلطأ،   سكوت النيب :  وجه الداللة 
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 ربد من وجهني: شدة ال  : فيه دليل على جواز التيمم عند -عمرو بن العاص يف شرح حديث -دي رمحه هللا قال مشس احلق آاب
 التبسم واالستبشار.  األول:
 . أقوى داللة من السكوت على اجلواز  ال يقر على ابطل، والتبسم واالستبشار  عدم اإلنكار؛ ألن النيب   والثاين:

فأبقاه   معه ماء كعدم عني املاء، وجعله مبنزلة من خياف العطش و عمال املاء،  عدم إمكان است جعل وقال اخلطايب: فيه من الفقه أنه 
 ليشربه وليتيمم به خوف التلف. 

 : املرض ثالثة أضرب:   قال النووي و 
ع ووجع  وذلك كصدا  ،شاً إبطاء برء وال زَيدة أمل وال شيئاً فاح ء معه تلفاً وال مرضاً ُموفاً وال مرض يسري ال خياف من استعمال املا :  أحدها

 محى وشبهها. ضرس و 
وبه قال العلماء كافة إال ما حكاه أصحابنا عن أهل الظاهر وبعض أصحاب مالك: أهنم جوزوه  عندان،  فهذا ال جيوز له التيمم بال خالف  

 لآلية. 
فوات   لنفس أو عضو أو نفس أو عضو، أو حدوث مرض خياف منه تلف ا خياف معه من استعمال املاء تلف ال: مرض  الضرب الثاين 

 فهذا جيوز له التيمم مع وجود املاء.  ،عضو منفعة 
وهو الداء الذي خيامر   ،أو زَيدة املرض، وهي كثرة األمل، وإن مل تطل مدته أو شدة الضِن  ، : أن خياف إبطاء الربء ثب الثالالضر 

 وكلما ظن أنه برئ نكس.  ، صاحبه
  هذب( )شرح املاود وأكثر العلماء لظاهر اآلية وعموم البلوى. الك وأمحد ودل أبو حنيفة وموبه قا  ،حيح جواز التيمم وال إعادة عليه فالص 

 .  الك سواء كان ألجل برد أو غريه رمحه هللا: ويف هذا احلديث جواز التيمم ملن يتوقع من استعمال املاء اْل قال ابن حجر و 
فأجنب جاز له التيمم، وإن أمكنه غسل   ستعمال املاء مرض يضره منه االدائمة( من به جروح أو قروح أو كسر أو وجاء يف فتاوى )اللجنة 

 وجب عليه ذلك وتيمم للباقي. ن جسده  الصحيح م
 3  فائدة :

 ذا مذهب اجلمهور. جواز إمامة املتيمم ابملتوضئني. وهاحلديث دليل على 
املاسحنَي؛ ألن كلَّ واحٍد ممن ، والغاسُل اسُح الغاِسلنيَ املتوضئنَي، واملتوضُئ املتيممنَي، واملوجائٌز أن يؤمَّ املتيمُم : قال ابن حزم
إذا حضرت  وليس أحُدمها أبطهَر من اآلخر، وال أحُدمها أمتَّ صالًة من اآلخر، وقد أمر رسول هللا  فرَضه، ذكران قد أدَّى 

مهله، حاشا بيَّنه وال أعليه السالم ل ري ذلك، ولو كان ههنا واجٌب غري ما ذكره هم، ومل خيص عليه السالم غالصالة أن يؤمَّهم أقرؤ 
وزفر وسفيان والشافعي وداود وأمحد وإسحاق وأيب ثور، وروي ذلك عن ابن عباس  يوسف هلل من ذلك، وهو قول أيب حنيفة وأيب
 . ء والزهري ومحاد بن أيب سليمانيد ابن املسيب واحلسن وعطا، وهو قول سعوعمار بن َيسر ومجاعة من الصحابة 

يَُّد املطَلقني ، وقال ربيعة : ال يؤم املتيمم ال املقطالب ، قال : ال يؤمُّ املتيمُم املتوضئني ، و علي بن أيب  ملنع يف ذلك عنوروي ا
 . من جنابة إال من هو مثله ، وبه يقول حيي بن سعيد األنصاري 

 . يؤمهم ن احلسن واحلسن بن حي : ال وقال حممد ب
 . ن فعل أجزأهأن يؤمهم ، فإ  وكره مالك وعبيد هللا بن احلسن

 . وقال األوزاعي : ال يؤمهم إال إن كان أمرياً 
: النهي عن ذلك أو كراهته ال دليل عليه من قرآن وال من سنَّة وال من إمجاع وال من قياس ،   -أي : ابن حزم  -علي قال 

 . التوفيقيم من قسم ، وابهلل تعاىل وكذلك تقس
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 4فائدة :  
 ليل يعمل به. د  أن إقرار النيب 

 يقال ، ويطلع عليه بغري إنكار دال على اجلواز ،   ضرته أوملا يفعل حب وقد اتفقوا على أن تقرير النيب   ال ابن حجر :ق
مل نعلم ، فإن علمنا   فهو حجة سواء علمنا أنه اطلع عليه أم  : أن ما فعله الصحابة يف عهد النيب  قال الشيخ ابن عثيمني  

 .على ذلك  قرار النيب جه وضوحه : إضح أنه حجة ، و أنه اطلع عليه فوا
هللا عنه دليل على اطلع عليه هللا الذي ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء ، وسكوت  ليه فقد وإن مل نعلم أنه اطلع ع

 .   تعاىل ال يرضاه بينه هللاأنه رضيه ، ألنه لو فعل أحٌد شيًئا على وجه االختفاء وهللا 
 يـَتَـَيمَّمُ   اْلَمْجُروحِ ََبٌب يف 

   رَُجاًل ِمنَّا َحَجٌر َفَشجَُّه يف رَْأِسِه ، ُثَّ اْحتَـَلَم َفَسَأَل َأْصَحابَُه فـََقاَل : َهْل ُتَُِدوَن يل رُْخَصًة يف َأَصابَ َخَرْجَنا يف َسَفٍر فَ  )َعْن َجاِبٍر قَاَل 
ُأْخَِبَ ِبَذِلَك فـََقاَل : قـَتَـُلوهُ   َلى النَِّبِ  َنا عَ َماَت ، فـََلمَّا َقِدمْ ْلَماِء فَاْغَتَسَل فَ ِدُر َعَلى اَوأَْنَت تـَقْ  ؟ فـََقاُلوا : َما َنَُِد َلَك رُْخَصةً التـََّيميِم 

َا ِشَفاُء اْلِعيِ  السي  َا َكاَن َيْكِفيِه َأنْ قـَتَـَلُهُم اَّللَُّ َأاَل َسأَُلوا ِإْذ َلَْ يـَْعَلُموا فَِإَّنَّ عَلى   َ -ُموَسى َأْو يـَْعِصَب َشكَّ  -َويـَْعِصَر  يـَتَـَيمََّم َؤاُل ، ِإَّنَّ
َها َويـَْغِسَل َسائَِر َجَسِدهِ ِخْرقَ  ُجْرِحهِ   ( .   ًة ، ُثَّ ََيَْسَح َعَليـْ

 ========== 
 يف سنده ضعف . 

 قال البيهقي :  
 وأخرجه أيضاً : الدارقطّن ، والبيهقي . 

 وجرحه وشقه . رب الرأس خاصة الشج ض (   هِ ُه يف رَْأسِ فََأَصاَب رَُجالً ِمنَّا َحَجٌر َفَشجَّ  )
 ل اجملروح . الرج(   ُثَّ اْحتَـَلمَ ) 
 أي : الرجل اجملروح . (    َفَسَأَل َأْصَحابَُه فـََقالَ  )

 م الفقدان . الضرورة يف حك على احلقيقة ومل يعلموا أن الوجدان عند محلوا الوجدان(  َما َنَُِد َلَك رُْخَصًة َوأَْنَت تـَْقِدُر َعَلى اْلَماِء  )  
   .  وا له بتكليفهم له ابستعمال املاء مع وجود اجلرح يف رأسه م تسببأسند القتل إليهم ألهن(  تَـُلوُه  فـََقاَل : قَـ ) 
 (  ُ  إَّنا قاله زجراً وهتديداً . (  قـَتَـَلُهُم اَّللَّ
 م . حلكحني جهلوا ا فلم مل يسألوا ال سألوا، فيه حض على السؤال عند اجلهل،ه: أي (   أال سألوا إذ َل يعلموا) 
َا ِشَفاُء اْلِعيِ  السيؤَ )   اجلهل ، واملعِن : أن اجلهل داء وشفاءها السؤال والتعلم . لعي بكسر العني وتشديد الياء ا ( اُل  فَِإَّنَّ
 لى اجلراحة . أي : يقطر عليها املاء ، واملراد أنه َيسح ع (  َويـَْعِصَر  ) 
   ( أي : يشد   َأْو يـَْعِصبَ  
َها ، ِحِه ِخْرَقةً عَلى ُجرْ )    اء . قة ابملأي : على اخلر (  ُثَّ ََيَْسَح َعَليـْ

 1  فائدة :
 اختلف العلماء هل َيسح على اجلبرية أم ال؟ على قولني: ، وقد يف هذا احلديث املسح على اجلبرية  

 . : أنه ال َيسح على اجلبريةالقول األول 
 لبان. وهذا اختيار ابن حزم، ورجحه الشيخ األ

 به حجة. قوم يثبت حديث ت ألنه مل
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 ب شيء. قال البيهقي: ال يثبت يف هذا البا 
 : أنه َيسح على اجلبائر. القول الثاين

 وهذا مذهب مجاهري العلماء. 
 َماَجه ِبَسَنٍد َواٍه ِجداً.  اِْبنُ َواُه َبائِِر( رَ َفَأَمَرِن َأْن أَْمَسَح َعَلى َاجلَْ    اِْنَكَسَرْت ِإْحَدى َزْنَديَّ َفَسأََلْت َرُسوَل َاَّللَِّ  قَاَل: ) حلديث علي -أ

 ساعد والذراع. مها ال )زندي( الزندان
 وقد حسنه بعض العلماء.   الباب  ديث وحل-ب

 ان. قالوا: إن األحاديث وإن كان فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعض، وهذا ما ذهب إليه الصنعان والشوك
 اجلبائر. على  أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان َيسح-ج

مسح على العصائب وغسل سوى ذلك(. قال البيهقي: هو عن  عصوبة فهقي من طريق انفع عن ابن عمر )أنه توضأ وكفه مفقد روى البي
 ابن عمر صحيح. 

 وهذا الراجح . 
 2  فائدة :

 على قولني : أم ال  هل يشرتط وضع اجلبرية على طهارة اختلف العلماء : 
 رة. يشرتط أن توضع على طها  قيل:

 .   اخلرقي د يف الرواية املعتمدة عند احلنابلة ، اختارها شافعي ، وأمحوبه قال ال
واستدلوا ابلقياس على اخلفني ، فكما يشرتط لبس اخلفني على طهارة جلواز املسح عليها ، فكذلك يشرتط تقدم الطهارة قبل شد اجلبرية ،  

 ائل فأشبه اخلف . ألنه مسح على ح
 .   ال يشرتط وقيل:

 ختارها املوفق ، وابن تيمية ، واملرداوي . ، ومالك ، واقال أبو حنيفة  وبه 
 باب ، حيث مل يذكر فيه أنه لبس اخلرقة على طهارة ، حيث إن طهارته الغسل . ديث الحل-أ

 ة . ا على غري طهار وهذه العلة موجودة إذا لبسهشقة نزعها ، أن اشرتاط الطهارة للجبرية تغليظ على الناس ، فإَّنا جاز املسح عليها مل-ب
 يت فجأة. وألهنا َت 

 وهو اختيار ابن تيمية.  وهذا الصحيح 
على اخلفني يف هذه املسألة قياس فاسد، فإن اجلرح يقع فجأة، أي يف وقت ال يعلم املاسح وقوعه فيه، فلو اشرتطت الطهارة   وقياسها 

 ا منتفيان شرعاً. واملشقة، ومهواحلالة هذه ألفضى إىل احلرج  
 خلفني، وهو قياس فاسد. ا على اها إال إذا لبسها على طهارة ليس معه إال قياسهال َيسح علي : ومن قال:يميةقال ابن ت

 3  فائدة :
 :   بعض الفروق بني املسح على اخلف واملسح على اجلبرية 

 ال يشرتط أن توضع على كمال طهارة خبالف اخلف.  أواًل: 
 ى. املسح على اخلف فال َيسح عليه يف الطهارة الكرب ضرر، خبالف   ، ألن يف نزعهاَيسح عليها يف الطهارة الصغرى والكربى : اثنياً 
ة خبالفه، وهذا املسح بدل عن  املسح يكون عليها كلها وليس على بعضها، ألن األصل أن البدل له حكم املبدل ما مل ترد السن ثًا:اثل

 رية. يعم مجيع اجلب ب أن يعم العضو كله، فكذلك املسح جيب أن الغسل، فكما أن الغسل جي 
، ألن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها، خبالف اخلفني فيمسح عليها  ل الربء املسح عليها غري مؤقت، بل َيسح عليها حىت حيص رابعًا: 
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 للمقيم يوماً وليلة. 
 خلفني، فيجوز من غري حاجة. جيوز املسح عليها إال عند احلاجة، خبالف املسح على ا ال  خامسًا:
 4  فائدة :

 :  مكشوفضو جرح لكنه  ذا كان على الع إ 
 يتيمم عنه. 

مكشوفاً، ال جبرية  سح عليها عند الوضوء وال حيتاج إىل التيمم، وإَّنا حيتاج إىل التيمم إذا كان العضو فإنه َي فإذا كان على العضو جبرية 
 تيمم عنه. عليه، ومل يستطع غسله وال مسحه ابملاء، فإنه ي

 رابط.  ما أن يكون مكشوفاً وإما أن يكون عليه لصوق أوفهذا اجلرح إ ، عضاء الوضوء  فإذا كان هناك جرح يف أحد أ -
 وال حيتاج مع هذا املسح إىل التيمم.  ، لصوق فإن كان عليه لصوق أو رابط فإنه يغسل اجلزء الصحيح مث يبل يده ابملاء وَيسح على ال 

فإنه   ، فإن تعذر  ، فالواجب مسحه  ، حه وأمكن مس ، ه كان الغسل يضر   فإن ، وفاً فالواجب غسله ابملاء إن أمكن أما إن كان اجلرح مكش
 مث إذا انتهى من الوضوء تيمم.  ، بال غسل وال مسح  ا اجلرح يُبقي هذ

جلرح وحنوه إما أن يكون مكشوفًا أو  (: قال العلماء رمحهم هللا تعاىل: إن ا169/ 1يف "الشرح املمتع" )قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا 
 راً. مستو 

 وهذا على الرتتيب.   ،فإن تعذر املسح فالتيمم  ، للجرح   فإن تعذر غسله ابملاء فاملسح ،جب غسله ابملاء  كشوفاً فالوافإن كان م
  ، كما لو كان مكشوفاً    ،ىل التيمم  فليس فيه إال املسح فقط، فإن ضره املسح مع كونه مستوراً فيعدل إ ،وإن كان مستوراً مبا يسوغ سرته به  

 " انتهى. رمحهم هللا   ا ذكره الفقهاءهذا م
 جبرية مسح عليها، وإن كان مكشوفاً تيمم عنه. ن عليه وقال الشيخ ابن ابز رمحه هللا: إن كا

ِم َيَُِد اْلمَ   اَء بـَْعَد َما ُيَصلِ  يف اْلَوْقتِ ََبٌب يف اْلُمتَـَيمِ 
ا طَيِ ًبا َفَصلََّيا ، ُثَّ َوَجَدا  َصِعيدً ُة َولَْيَس َمَعُهَما َماٌء ، فـَتَـَيمََّما َرِت الصَّالَ َفٍر ، َفَحضَ َخَرَج رَُجاَلِن يف سَ  ) ْدِريِ  قَاَل َعْن َأيب َسِعيٍد اْلُْ 

 يُِعْد : َأَصْبَت ِللَِّذي َلَْ َلُه فـََقاَل  َفذََكَرا َذِلكَ   تـََيا َرُسوَل هللاِ اْلَماَء يف اْلَوْقِت ، فََأَعاَد َأَحُدمُهَا الصَّاَلَة َواْلُوُضوَء َوََلْ يُِعِد اآلَخُر ، ُثَّ أَ 
 ( .   ُتَك . َوقَاَل ِللَِّذي تـََوضََّأ َوَأَعاَد : َلَك اأَلْجُر َمرََّتنْيِ َك َصالَ السينََّة ، َوَأْجَزأَتْ 

 ========== 
 أعل ابإلرسال. هذا احلديث 

 وهو مرسل. يث َوْهٌم وليس مبحفوظ،  عيد يف هذا احلدقال أبو داود: وِذْكُر أيب س
 املخصوص.  ى الوجه( أي: قصدا الصعيد الطاهر عل ِعيًدا طَيِ ًبا تَـَيمََّما صَ فَـ ) 
 ( إما ظناً منه أن األوىل بطلت بوجود املاء يف الوقت، وإما احتياطاً. فََأَعاَد َأَحُدمُهَا اَلصَّاَلَة َواْلُوُضوءَ )
 كتاب والسنة. املشروع ابل  ي: وافقت احلكم( أَأَصْبَت اَلسينَّةَ ََلْ يُِعْد: "  فـََقاَل ِللَِّذي)
 ( مرة لصالته األوىل ابلتيمم، ومرة لصالته الثانية ابلوضوء. رََّتنْيِ ْجُر مَ َوقَاَل ِلآْلَخِر: َلَك َاأْلَ )

 1  فائدة :
 وجود املاء للمتيمم له حاالت: 

 .   الة: أن جيد املاء قبل الص احلالة األوىل 
 ويبطل تيممه.  هذه احلالة جيب عليه أن يتوضأ ففي 

ل دخوله يف الصالة، أن طهارته تنتقض وعليه أن يعيد الطهارة  ملاء قبوأمجعوا على أن من تيمم كما أمر، مث وجد ا ذر: قال ابن املن 
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 ويصلي. 
 .  : أن جيد املاء بعد خروج وقت الصالة احلالة الثانية 

 فال إعادة عليه ابإلمجاع. 
 ج الوقت، أن ال إعادة عليه. ملاء بعد خرو وصلى، مث وجد ا: وأمجعوا على أن من تيمم نذر ال ابن املق

 .   املاء بعد الصالة وقبل خروج الوقتأن جيد :   احلالة الثالثة 
 فال إعادة عليه عند مجاهري العلماء.  

 الباب . حلديث 
 الصالة. د وقال عطاء والقاسم بن حممد ومكحول وابن سريين والزهري: يعي

 الف بني العلماء: فهذه موضع خ  أثناء الصالة،   : أن جيد املاءاحلالة الرابعة
 أن يتوضأ ويعيد الصالة.  ه، وجيب: أنه يبطل تيمم   القول األول

 واإلمام أمحد. ، وهبذا قال أبو حنيفة 
 وبه قال الثوري، واختاره ابن عبد الرب. 

 وهذا وجد املاء.   لقوله تعاىل )فلم جتدوا ماًء فتيمموا ... (-أ
 ا وجد املاء. ُه( وهذَوْلُيِمسَُّه َبَشَرتَ   ،فـَْليَـتَِّق َاَّللََّ  اَْلَماَء فَِإَذا َوَجدَ  وحلديث أيب ذر ) ... -ب
 وألن من وجد املاء يف أثنائها قد قدر على استعمال املاء فبطل تيممه كاخلارج من الصالة.  -ج 

 : أنه يكمل صالته وال يقطعها. القول الثاين
 بن املنذر. ورجحه ا، اهري  وداود الظ، والشافعي ،  وهبذا قال مالك  

 قوله تعاىل )وال تبطلوا أعمالكم(. ل
 ل. ول األو والراجح الق

 2  فائدة :
قال للرجل: )لك األجر مرتني( وقد أخرب أن الرجل إذا حكم فأخطأ فله أجر واحد، وهذا   احلديث  فيه إشكال، وهو أن الرسول  

 الذي أشران إليه؟  وبني احلديث  ك األجر مرتني( نه اجتهد فأخطأ، فكيف جنمع بني قوله: )لأالرجل ال شك  
ألول فعل، وأما احلديث الذي أشران إليه فليس منه إال فعل واحد وهو أن احلاكم اجتهد فأخطأ يف  فعالن ااجلواب: أن هذا احلديث فيه 

األجر  أجر واحد، و  ة ليس فيها إال ثان حبسب االجتهاد، فاحلقيقة أن اإلعادل قضية واحدة، أما هذا فله فعالن: األول حبسب املاء، وا
 ديثني الذي ظاهرها التعارض. )ابن عثيمني(. بني احلاألول حاصل بدون اجتهاد، فهذا هو اجلمع 

 3  فائدة :
 أن التيمم رافع ال مبيح، وقد تقدمت املسألة. 

 4  فائدة :
 أن وجود املاء مبطل للتيمم. 

 5  فائدة :
 أن التيمم يشرع عند فقد املاء. 

 6  فائدة :
 ملاء ولو طال الزمن فإن التيمم جائز. ذر استعمال اأنه مىت تع  
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 7  فائدة :
 طهارة التيمم بوجود املاء.   بطالن

 8  فائدة :
 أن إصابة السنة خري من كثرة العمل.   

ْعُت َرُسوَل هللِا قال : َأْوس ْبن َأْوٍس الثَـَّقِفيي عن   َوابـَْتَكَر ، َوَمَشى َوََلْ يـَرَْكْب ،  ُثَّ َبكَّرَ َواْغَتَسَل ، َمْن َغسََّل يـَْوَم اْْلُُمَعِة ) وُل يـَقُ  َسَِ
 ( .  َوِقَياِمَها َن اإِلَماِم فَاْسَتَمَع َوََلْ يـَْلُغ َكاَن َلُه ِبُكلِ  ُخْطَوٍة َعَمُل َسَنٍة َأْجُر ِصَياِمَها َدََن مِ وَ 

 ========== 
 احلديث صحيح . 

 ع . وي يف اجملمو البغوي ، والنو حسنه الرتمذي ، وصححه البيهقي ، وحسنه 
 بن ماجه ، وأمحد . ى ، وا واحلديث أخرجه الرتمذي ، والنسائي يف الكرب 

 1  فائدة :
 كل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها . احلديث دليل على فضل عظيم من فضائل اجلمعة ، وهو من قام هبذه األعمال فله ب

 و . تماع وعدم اللغل ، والتبكري ، واملشي ، والدنو ، واالس الغس
 فائدة : 
 ( اختلف يف معناها :  َتَسلَ َمْن َغسََّل يـَْوَم اْْلُُمَعِة َواغْ   قوله )

 فقيل: أن معِن غسل أي غسل رأسه، ومعِن اغتسل أي غسل سائر بدنه. 
 غتسل هو أيضا بسب ذلك. جامع زوجته فأوجب عليها الغسل فكأنه غسلها واوقيل معِن غسل أي 

 د الغسل. وقيل املراد َتكي
 لك السيوطي عن النووي. ل نقل ذىل من هذه التفسريات فاختار بعضهم املعِن األو ختلف يف األو وقد ا

  هذا احلديث )من غسل رأسه من يوم اجلمعة(. ففي شرح النسائي للسيوطي: واملختار أن معناه غسل رأسه، ويؤيده رواية أيب داود يف
 قال اخلطايب: اختلف الناس يف معناه: و 

املعنيني الختالف اللفظني. وقال أال تراه يقول يف   لفة بنيم املظاهر الذي يراد به التوكيد ومل تقع املخا أنه من الكال هم من ذهب إىل فمن
 هذا احلديث ومشى ومل يركب ومعنامها واحد. 

 ذهب األثرم صاحب أمحد.وإىل هذا  
ا مؤونة فأفرد ذكر غسل الرأس من  ور، ويف غسلهب ْلم ِلمم وشعل( معناه غسل الرأس خاصة، وذلك ألن العر وقال بعضهم: قوله )غسّ 

 سل( معناه غسل سائر اجلسد. ه )واغتأجل ذلك، وقول
 وإىل هذا ذهب مكحول. 

 لبصره.   إىل اجلمعة، ليكون أملك لنفسه وأحفظ يف طريقهوزعم بعضهم أن قوله )غّسل( معناه أصاب أهله قبل خروجه 
 أي: ابلغ يف ذلك، أو اغتسل كغسل اجلنابة.  سم، واغتسل،غّسل بتنظيف اجلوقال الشيخ اين عثيمني: معناها 

 2  دة :فائ
 (.  َبكََّر َوابـَْتَكرَ ُثَّ قوله ) 

 )بّكر( أي: أتى الصالة يف أول وقتها. 
 به جزم ابن العريب.أو اخلطبة، ورجح العراقي، وقيل: كرره للتأكيد، و )َوابـَْتَكَر( قيل: أدرك 
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 :لمعناه على أقوااختلف أهل العلم يف 
 ا . ة، وهي أوْلة اخلطبراح يف الساعة األوىل و" ابتكر ": أدرك ابكور  فقيل: أي:

  . "البالء ال يتخطاهاوقيل: "بكر" أي : تصدق قبل خروجه، وَتول فيه احلديث " ابكروا ابلصدقة فإن 
 . نيالختالف املعنيواملبالغة ، وليس املخالفة بني اللفظني وقيل : معنامها واحد كرره للتأكيد 

ي ، أن "بكر" مبعِن راح يف أول الوقت ، "وابتكر" مبعِن أدرك أول العراق بارك فوري رمحه هللا : " والراجح ـ كما صرح بهقال امل
 .اخلطبة 

 التبكري لصالة اجلمعة . وفيه فضيلة 
 وهذا مذهب مجاهري العلماء. 

 باب . حلديث ال-أ
َا قـَرََّب َبَدنَة، َوَمْن رَاَح يف السَّاَعِة  جْلََنا )َمِن اْغَتَسَل يـَْوَم اجْلُُمَعِة ُغْسَل ا قَالَ    َرُسوَل اَّللَِّ : َأنَّ حلديث َأيب ُهَريـَْرَة و -ب بَِة مُثَّ رَاَح َفَكَأَّنَّ
َا قـَرََّب بـََقَرًة. َوَمْن رَاَح يف السَّ الثَّانِ  َا قـَرَّبَ َيِة َفَكَأَّنَّ َب َدَجاَجًة. َوَمْن رَاَح يف  ا قـَرَّ رَاَح يف السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َفَكَأَّنََّ  َرَن. َوَمنْ  َكْبًشا أَقْـ اَعِة الثَّالِثَِة َفَكَأَّنَّ

َا قـَرََّب بـَيْ   ُعوَن الذِّْكَر( متفق عليه. َضًة. فَِإَذا َخرََج اإِلَماُم َحَضَرِت اْلَمالِئَكُة َيْسمَ السَّاَعِة اخْلَاِمَسِة َفَكَأَّنَّ
 " يف السَّاَعة اأْلُوىَل ".  َماِلك  مُثَّ رَاَح( زَاَد َأْصَحاب اْلُمَوطَّأ َعنْ قـَْولُُه: ) ظ رمحه هللا: " قال احلاف

 ل النـََّهار. قوله )من راح( اْلُمرَاد اِبلرََّواِح الذََّهاب أَوَّ 
َكُة َيْكتـُُبوَن  َمالَئِ ى ُكلِّ اَبٍب ِمْن أَبـَْواِب اْلَمْسِجِد الْ ِة َكاَن َعلَ ْوُم اجْلُُمعَ )ِإَذا َكاَن يَـ  َل: قَاَل النَّيبُّ قَا -رضي هللا عنه  -وَعْن َأيب ُهَريـَْرَة  -ح

 َوَجاُؤوا َيْسَتِمُعوَن الذِّْكَر( متفق عليه.   اأَلوََّل فَاأَلوََّل فَِإَذا َجَلَس اإِلَماُم َطَوُوا الصُُّحفَ 
 ، ألن الفرض يسقط بعد ذلك. إهنا ال تطوىما صحف الفرض فالصحف(.قال ابن القيم: أي صحف الفضل، فأ )وطويت قوله  

َها َأوَّل النـََّهار، َوالسَّ  اِفِعّي َومَجَاِهري َأْصَحابه َواْبن َحِبيب اْلَماِلِكّي َومَجَاِهري اْلُعَلَماء َهب الشَّ : َوَمذْ قال النووي  اَعات  ِاْسِتْحَباب التـَّْبِكري إِلَيـْ
 . )شرح مسلم(. ِعْندهْم ِمْن َأوَّل النـََّهار 

 3  فائدة :
 وأهنما مبعِن.   ،ايب عن األثرم أنه للتأكيد  كى اخلط: حقال النووي ( َوَمَشى َوََلْ يـَرَْكْب  له )قو 

 واملختار أنه احرتاز من شيئني: 
 وإن كان راكباً.  ، نفي توهم محل املشي على املضي والذهاب  أحدمها: 

ى ذلك  فنف ،اد وجود شيء من املشي ولو يف بعض الطريق حتمل أن املر على " مشى " النفي الركوب ابلكلية ; ألنه لو اقتصر  : والثاين 
 ومل يركب يف شيء منها. )شرح املهذب(.  ،وبني أن املراد مشى مجيع الطريق    ،الحتمال  ا

َلِكْن  اَل أَبَْس بِرُُكوبِِه َذَهااًب َوِإََياًب(  ُعْذٌر )فَ ْن َكاَن( َلهُ رَْكْب( )إْن مَلْ َيُكْن ُعْذٌر، فَإِ يَـ )َوَمَشى َومَلْ  جاء يف كشاف القناع: ... )ماشياً( ِلَقْولِِه 
ََيُب رَاِكًبا اَل أَبَْس ِبِه َوَلْو ِلَغرْيِ ُعْذٍر.   اإْلِ

 إىل اجلمعة ماشياً. دليل على استحباب الذهاب ويف هذا  
 حلديث الباب . -أ

َلَة )َأََتِن   َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  اْبنِ وحلديث -ب اَل َأْحَسُبُه قَاَل يف اْلَمَناِم فـََقاَل ََي حُمَمَُّد  رٍَة قَ َرىبِّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل يف َأْحَسِن ُصو اللَّيـْ
َأْو قَاَل يف حَنْرِي فـََعِلْمُت َما يف    َثْدَييَ َدَها َبنْيَ بـَرْ  َدُه َبنْيَ َكِتَفيَّ َحىتَّ َوَجْدتُ َهْل َتْدرِى ِفيَم خَيَْتِصُم اْلَمألُ اأَلْعَلى قَاَل قـُْلُت اَل. قَاَل فـََوَضَع يَ 

فَّارَاُت اْلُمْكُث يف اْلَمَساِجِد  ارَاِت. َواْلكَ اِت َوَما يف اأَلْرِض قَاَل ََي حُمَمَُّد َهْل َتْدرِى ِفيَم خَيَْتِصُم اْلَمألُ اأَلْعَلى قـُْلُت نـََعْم. قَاَل يف اْلَكفَّ لسََّموَ ا
اُغ اْلُوُضوِء يف اْلَمَكارِِه َوَمْن فـََعَل َذِلَك َعاَش خِبَرْيٍ َوَماَت خِبَرْيٍ وََكاَن ِمْن َخِطيَئِتِه َكيَـْوَم  ِإْسبَ ْشُي َعَلى األَْقَداِم ِإىَل اجْلََماَعاِت وَ اِت َواْلمَ  الصََّلوَ ْعدَ بَـ 
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َنًة فَاْقِبْضِّن  رَاِت أَُلَك ِفْعَل اخلَْرْيَاِت َوتـَْرَك اْلُمْنكَ ِإّنِ َأسْ  اللَُّهمَّ ِل اَل ََي حُمَمَُّد ِإَذا َصلَّْيَت فـَقُ َوَلَدْتُه أُمُُّه َوقَ  َوُحبَّ اْلَمَساِكنِي َوِإَذا أََرْدَت ِبِعَباِدَك ِفتـْ
 م( رواه الرتمذي. نَّاُس نَِيا ْيِل َوالللَّ َوِإْطَعاُم الطََّعاِم َوالصَّالَُة ابِ ِإلَْيَك َغرْيَ َمْفُتوٍن قَاَل َوالدََّرَجاُت إِْفَشاُء السَّاَلِم 

ت له مزيد فضل، السيما إن كان بعد االغتسال، كما يف السنن عن أوس بن أوس، .. وكلما بعد  جلُُمعا قال ابن رجب: واملشي ِإىَل ا
ديث أوس  ا تقّدم يف حالركوب كم ل منواملشُي ِإىَل املسجد أفض،  كثرة اخلُطا املكان الَِّذي َيشي منه ِإىَل املسجد كان املشي منه أفضل ل

صلَّى   شي َعَلى األقدام، وكان النيب ذكُر امليف اجلُُمعة، وْلذا جاء يف حديث معاذ 
ُ
ال خيرُج ِإىَل الصالة إال ماشًيا حىت العيد خيرج ِإىَل امل

 ابن رجب(.  ... )رسائل لل.  َعَلى األقدام أقرُب ِإىَل اخلضوع والتذ ماشًيا، فإن اآليت للمسجد زائر هللا، والزَيرة 
 4  ائدة :ف

 فضل الدنو من اإلمام يوم اجلمعة . 
 5  ئدة :فا

 . ترمي اللغو 
ِلِح  ِبَس ِمْن َصاَولَ يِب اْمَرأَتِِه ِإْن َكاَن هَلَا، َمْن اْغَتَسَل يـَْوَم اْْلُُمَعِة َوَمسَّ ِمْن طِ )أَنَُّه قَاَل  ْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َعِن النَِّبِ  ع

نَـُهَما ، َوَمْن َلَغا َوخَتَطَّى رِقَاَب النَّاِس َكاَنْت َلُه ظُهْ َوََلْ  ِه ، ُثَّ ََلْ يـََتَخطَّ رِقَاَب النَّاِس،  ثَِيابِ   ( .   ًرايـَْلُغ ِعْنَد اْلَمْوِعظَِة َكاَنْت َكفَّارًَة ِلَما بـَيـْ
======== == 
 حديث حسن . 

 . ، وابن خزَية   والطحاوي أحرجه البيهقي ، 
 ( اللغو ما ال حيسن من الكالم .   ومن لغا) 

 1  فائدة :
 ل على ترمي اللغو يف خطبة اجلمعـــة . ديث دلياحل

" َمْرُفوًعا )ِإَذا قـُْلَت ِلَصاِحِبَك: أَْنِصْت  ِديَث َأيب ُهرَيـَْرَة وجاء يف ح َما يف "اَلصَِّحيَحنْيِ  َغْوت( فـََقْد لَ  ،بُ ِم خَيْطُ يـَْوَم َاجْلُُمَعِة َواإْلِ
َماُم خَيُْطُب فـَُهَو َكَمَثِل َاحلَِْماِر حَيِْمُل َأْسَفارًا  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ اء يف حديث ابن عباس وقد ج َواَلَِّذي   ،)َمْن َتَكلََّم يـَْوَم َاجْلُُمَعِة َواإْلِ

 .  دُ لَْيَسْت َلُه مُجَُعٌة( َرَواُه َأمحَْ   ،يـَُقوُل َلُه: أَْنِصتْ 
 وحيرم ثواب صالة اجلمعــة . ب له ظهراً ( فتكت  ة ( يفسره حديث الباب يف قوله ) كانت له ظهراً ليست له مجع   ومعِن )

عتك ، َت من األجر ، وقيل : بطلْت فضيلة مجقال النضر بن مشيل : معِن ) لغوت ( : خب:  رمحه هللا ل احلافظ ابن حجرقا
 . وقيل : صارت مجعُتك ظهراً 

داود وابن خزَية من حديث عبد هللا بن  واه أبو ة متقاربة املعِن ، ويشهد للقول األخري : ما ر وال أهل اللغ)ابن حجر( : أق قلت 
الصالة ،  : معناه : أجزأْت عنه  -أحد رواته  -عمرو مرفوعا : ) ومن لغا وَتطى رقاب الناس كانت له ظهرًا ( قال ابن وهب 

 ي ( . فتح البار  )   عة .         وُحرم فضيلة اجلم
أي : كانت مجعته له ظهراً ، مبعِن : أن الفضيلة اليت كانت تصل له  ظهراً (قوله : ) كانت له : رمحه هللا  در الدين العيِنوقال ب

 د ( . شرح سنن أيب داو ة .    )  الفضيلمن اجلمعة : مل تصل له ، لفوات شروط هذه 
 2  فائدة :

ـ يعّن  مجعة له احلصى يلهيه عن االستماع للخطبة، ومن لغا فال غا ـ ألن مس مس احلصى فقد لمن :  ال  قال ابن عثيمني : ق
بث بغري مس حيرم ثواب اجلمعة اليت فضلت هبا هذه األمة على غريها، وإذا كان هذا يف مس احلصى، فكذلك أيضًا الذي يع
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يعبث ابلسواك، يريد أن  اجة، أو الذي ا ويلفها دون حلقلم، أو الساعة، أو املروحة اليت حيركه احلصى، الذي يعبث بتحريك ا
، كأن أيتيه النوم أو النعاس، فأخذ يتسوك ليطرد النعاس عنه، فهذا ال أبس به؛ ألنه ملصلحة  حلاجةيتسوك واإلمام خيطب إال 

 .اهـ .استماع اخلطبة
 ةِ ََبٌب يف اْلُغْسِل يـَْوَم اْْلُُمعَ 

ْْلُُمَعِة َولَِبَس ِمْن َأْحَسِن ثَِيابِِه ، َوَمسَّ ِمْن ِطيٍب ِإْن  ْوَم ا َمْن اْغَتَسَل يَـ )     : قَاَل َرُسوُل هللِا  َرَة ، قَاالَ َوَأيب ُهَريْـ َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ  ، 
  الَتِهِ يـَْفرَُغ ِمْن صَ َذا َخَرَج ِإَماُمُه َحَّتَّ أَْنَصَت إِ   َلُه ، ُثَّ اِس ، ُثَّ َصلَّى َما َكَتَب اَّللَُّ َكاَن ِعْنَدُه ، ُثَّ أََتى اْْلُُمَعَة فـََلْم يـََتَخطَّ َأْعَناَق النَّ 

َلَها   نَـَها َوَبنْيَ ُجَُعِتِه الَِِّت قـَبـْ  ( . َكاَنْت َكفَّارًَة ِلَما بـَيـْ
 ( .   تِ ِة ، َوِمْن ُغْسِل اْلَمي ِ َن احِلَجامَ ُمَعِة ، َومِ ٍع : ِمَن اْْلََنابَِة ، َويـَْوَم اْلُْ َكاَن يـَْغَتِسُل ِمْن َأرْبَ   َأنَّ النَِّبَّ  )  َعْن َعاِئَشَة  

 َصِة يف تـَْرِك اْلُغْسِل يـَْوَم اْْلُُمَعةِ الريخْ  ٌب يف َبَ 
 ( .   لُ  فـَُهَو َأْفضَ  فَِبَها َونِْعَمْت ، َوَمِن اْغَتَسلَ َمْن تـََوضََّأ يـَْوَم اْْلُُمَعةِ )  َعِن احلََْسِن ، َعْن ََسَُرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  

==== ====== 
 حممد بن إسحاق ، وقد صرح ابلتحديث عند أمحد ، فانتفت شبهة تدليسه .  من أجل   حديث حسن ،يرة : حديث أيب سعيد وأيب هر 

 ضعيف . حديث عائشة :  
 ة أقوال: ن مسرة ويف مساعه من مسرة خالف على ثالث هذا احلديث من رواية احلسن البصري عحديث احلسن عن َسرة : 

 .  ه مطلقاً، فحديثه حممول على االتصال أنه مسع من   :األول
قال: )مساع احلسن من مسرة بن جندب صحيح(،   البخاري أنه  بن املديّن، والبخاري، والرتمذي، فقد نقل الرتمذي عن  ذهب علي وهذا م 

ع منه قول قوي؛ ألن  قول أبنه مسل ابز فقال: )وا لك، ورجح هذا القول الشيخ عبد العزيز بنوحكى عن علي بن عبد هللا أنه قال مثل ذ
ان ومخسني أو تسع ومخسني، واحلسن مقيم يف البصرة فيبعد جداً أال يلقاه وأال أيخذ عنه إال حديث  سنة مث مسرة مقيم يف البصرة، ومات 

 ع منه مطلقاً(. نهم … فهذا مما يؤيد قول من قال: إنه مسالعقيقة، مع حرص التابعني على لقاء الصحابة واألخذ ع
 .  : أن احلسن مل يسمع من مسرة مطلقاً القول الثاين

ب ال مساع، وهو مذهب حيي القطان وابن معني وابن حبان، قال احلافظ: وذلك ال يقتضي االنقطاع، وقـَوَّى ذلك ابن  هي كتا وقالوا:
 القيم. 

   ه إال حديثاً واحداً، وهو حديث العقيقة،: أنه مل يسمع من  القول الثالث
سأل احلسن: ممن مسع حديث العقيقة، فسألته:  ين أن أصحيحه« عن حبيب بن الشهيد قال: )أمرن ابن سري البخاري يف »وقد ذكر ذلك 

 فقال: من مسرة بن جندب(. 
 و الصحيح ى عبد احلق أنه هوهذا قول النسائي والدارقطّن والبزار، واختاره ابن عساكر، وادع

 راح يف الساعة األوىل .... (. ابة مث  )من اغتسل كغسل اجلن يف حديث أيب هريرة. قال ما  اجلنابة ككغسل (    ُمَعةِ َمْن اْغَتَسَل يـَْوَم اْلُْ )  
َلَها )   نَـَها َوَبنْيَ ُجَُعِتِه الَِِّت قـَبـْ   ْضُل َثاَلثَةِ َوفَ ( وعند مسلم )   اجلمعة اليت قبلهاغفر له ما بينه وبني وعند ابن خزَية ) ( َكاَنْت َكفَّارًَة ِلَما بـَيـْ

ٍم( أ  ي: من األَيم اليت َتيت بعد يوم اجلمعة. َأَيَّ
( الضمري يعود على مقدر يفهم من السياق، واجلار واجملرور متعلق مبحذوف، والتقدير: من توضأ فبالرخصة أخذ ونعمت  ا ونعمت فبه) 

 ل . فالوضوء رخصة، والسنة الغس  تيسرياً على الناس، الرخصة؛ ألن فيها 
 1  فائدة :

 ضل ثالثة أَيم. خرى وف اجلمعة، وهو غفران الذنوب بينه وبني اجلمعة األضل من فضائل احلديث فيه ف 
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 وهذا األجر مرتب على هذه األعمال أن يقوم هبا، وهي: 
 واإلنصات، مث الصالة مع اإلمام.   وأن يصلي ما استطاع،ولبس أحسن الثياب وتطيب ، ومل يتخط رقاب الناس ، االغتسال، 

هر، ويدهن أو َيس من طيب بيته، مث  اع من طبلفظ )ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر ما استطعند البخاري ء يف حديث آخر وقد جا
 بني اجلمعة األخرى(. خيرج فال يفرق بني اثنني، مث يصلي ما كتب له، مث ينصت إذا تكلم اإلمام، إال غفر له ما بينه و 

  ، مُثَّ أَْنَصتَ  ،َفَصلَّى َما ُقدَِّر َلهُ  ،َتى اجْلُُمَعةَ  أَ مُثَّ  ،)َمِن اْغَتَسلَ  قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  قَاَل:  -عنه رضي هللا  -َة َوَعْن َأيب ُهَريـْرَ وجاء عند مسلم : 
َماُم ِمْن ُخطَْبِتهِ  َنُه َوَبنْيَ اجْلُُمَعِة َاأْلُ َعُه: ُغِفَر َلُه مَ مُثَّ ُيَصلِّي مَ  ، َحىتَّ يـَْفرَُغ َاإْلِ ٍم(   ُل َثاَلثَةِ َوَفضْ   ،ْخَرى ا بـَيـْ  . َأَيَّ

 تنبيه : 
ن عند البخاري ) .. إال غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى( فاقتصر فيه على غفران ذنوب أَيم  يث سلماحد جاء يف حديث الباب ، و 

 ( .   مٍ ثَِة َأَيَّ َوَفْضُل َثاَل  ،َنُه َوَبنْيَ اجْلُُمَعِة َاأْلُْخَرىِفَر َلُه َما بـَيْـ غُ أما حديث مسلم )  ...  األسبوع فقط 
 بني هذه األحاديث : التوفيق و 

 أخرب أوالً أن الغفران ألَيم األسبوع، مث تفضل هللا بزَيدة ثالثة أَيم فأخرب به.   أبنه  أبن يقال  
 2  فائدة :
 مشروعية الغسل للجمعة . ( دليل على   َمْن اْغَتَسَل يـَْوَم اْْلُُمَعةِ قوله )  

 على ثالثة أقوال: هو واجب أم ال هل  ل للجمعة اء يف حكم الغس وقد اختلف العلم
 ب. واجأنه : القول األول 

 وهو قول طائفة من السلف، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن املنذر عن أيب هريرة وعمار. أدلتهم 
  حُمَْتِلٍم( متفق عليه.  َعَلى ُكلِّ ُمَعِة َواِجبٌ قَاَل )اْلُغْسُل يـَْوَم اجلُْ  اَّللَِّ حلديث َأىِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ َأنَّ َرُسوَل  -أ

 متفق عليه .   )إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل( قال :   قال ابن عمر .وحلديث   -ب
مٍ قَاَل )َحقٌّ َّللَِّ َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َأْن  وحلديث َأىِب ُهرَيـَْرَة َعِن النَّيبِّ    -ج َعِة َأَيَّ  ه(. متفق عليه َسُه َوَجَسدَ يـَْغِسُل َرأْ   يـَْغَتِسَل يف ُكلِّ َسبـْ

عضها التصريح بلفظ الوجوب، ويف بعضها األمر به، ويف بعضها أنه حق على كل مسلم،   بأن يف: وجه االستدالل ِبذه األحاديث
 والوجوب يثبت أبقل من هذا. 

 أنه مستحب غري واجب. القول الثاين: 
 مذهب مجهور العلماء من السلف واخللف. وهذا 

 وجوب: ستدلوا بعدم الوا
 . فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل(  اجلمعة )من توضأ يوم  -حديث الباب  –يث مسرة بن جندب حبد -أ

 فدل على اشرتاك الغسل والوضوء يف أصل الفضل وعدم تتيم الغسل. 
أقوى ما   ه مسلم، وهذار له ... ( روان توضأ مث أتى اجلمعة، فاستمع وأنصت، غف)م وحبديث أيب هريرة. قال: قال رسول هللا  -ب

 استدلوا به. 
َنَما ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب خَيُْطُب النَّاَس يـَْوَم اجْلُُمَعِة ِإْذ َدَخَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن فـََعرََّض بِِه عُ قَاَل  يُب ُهَريـَْرةَ وعن أَ  -ج اَبُل رَِجاٍل   َمُر فـََقاَل َما)بـَيـْ

ْعُت النَِّداَء َأْن تـََوضَّْأُت مُثَّ أَقْـبَـْلُت. فـََقاَل ُعَمُر َواْلُوُضوَء أَْيضاً أمََلْ َتْسَمُعوا   مسَِ َما زِْدُت ِحنيَ ُن ََي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي  اَل ُعْثَما لنَِّداِء. فـَقَ يـََتَأخَُّروَن بـَْعَد ا
 عليه. ْغَتِسل( متفق َء َأَحدُُكْم ِإىَل اجْلُُمَعِة فـَْليَـ يـَُقوُل »ِإَذا َجا َرُسوَل اَّللَِّ 

 م أهل احلل والعقد، ولو كان واجباً ملا تركه وأللزموه به. جلمع وهومن حضر ذلك ا  : أن الرجل فعله وأقره عمر نووي قال ال
أن عمر يف هذا احلديث مل أيمر   ابلغسل يوم اجلمعة ليس بفرض واجب، : ومن الدليل على أن أمر رسول هللا وقال ابن عبد الَب 
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 للجمعة ما أجزأت اجلمعة إال به. فرضاً   ن الغسل واجباً ثمان حني ذكره عمر بذلك، ولو كاوال انصرف ع  النصراف للغسل، عثمان اب
ابن عبد الرّب وهلّم  : وعلى هذا اجلواب عّول أكثر املصّنفني يف هذه املسألة. كابن خزَية والّطربّي والّطحاوّي وابن حّبان و قال ابن حجر و 

الغسل ليس شرطًا يف صّحة   على أنّ .  مجاعًا منهمّصحابة وافقومها على ذلك فكان إ من حضر من ال: أّن  ضهم فيهوزاد بع ...  جرّاً.
 وهو استدالل قوّي. )الفتح(.   ،الّصالة 

َتابُوَن اجْلُُمَعَة ِمْن َمَنازِ  -د ُهمُ  ُيِصيبـُُهمُ  اْلَعَباِء وَ ِْلِْم ِمَن اْلَعَوايل فـََيْأتُوَن يف وَعْن َعاِئَشَة قَاَلْت )َكاَن النَّاُس يـَنـْ ُسوَل  َتى رَ  الرِّيُح فَأَ اْلغَُباُر فـََتْخرُُج ِمنـْ
ُهْم َوُهَو ِعْنِدي فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   اَّللَِّ   َلْو أَنَُّكْم َتَطهَّْرمُتْ لِيَـْوِمُكْم َهَذا( متفق عليه. :  ِإْنَساٌن ِمنـْ
 .  ن َيس طيباً( لم وأن يسنت وأ وحبديث )غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمت -ه

ابلعاطف، فالتقدير الغسل واجب واالستنان والطيب كذلك، قال: وليسا بواجبني   لذكرمها: ظاهره وجوب االستنان والطيب  قال القرطِب
 الواجب بلفظ واحد.مع اتفاقاً، فدل على أن الغسل ليس بواجب، إذ ال يصح تشريك ما ليس بواجب 

 ّي. ّي والّطحاو إىل ذلك الّطرب   : وقد سبققال ابن حجر 
 أو ريح يتأذى به الناس. له عرق  : أن غسل اجلمعة واجب على من القول الثالث

 وهذا اختيار ابن تيمية. 
َتابُوَن اجْلُُمَعَة ِمْن َمَنازِِْلِْم ِمَن اْلعَ  -السابق  -حلديث عائشة  ُهُم الرِّيُح َفأََتى  اُر فـََتْخرُ يبـُُهُم اْلغُبَ ايل فـََيْأتُوَن يف اْلَعَباِء َوُيصِ وَ )َكاَن النَّاُس يـَنـْ ُج ِمنـْ

ُهْم َوُهَو ِعْنِدي فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ إِنْ   َرُسوَل اَّللَِّ   َلْو أَنَُّكْم َتَطهَّْرمُتْ لِيَـْوِمُكْم َهَذا(.  َساٌن ِمنـْ
 ليل هذا احلديث. عرق وحنوه بد هو ملن كان به جوب االغتسال للجمعة على كل حمتلم إَّنا ى و أن األمر الدال عللة : وجه الدال 

 . مؤكدة والراجح قول اْلمهور أنه سنة  
 أجاب أصحاب القول األول عن أدلة اجلمهور: 

 أما حديث مسرة فضعيف. 
وم اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل  قال: )من توضأ ي قال الشيخ حممد بن عثيمني: وأما ما روي عن مسرة بن جندب أن النيب 

لذي ذكرانه آنفاً: )غسل اجلمعة واجب على كل  سعيد ا ما أخرجه األئمة السبعة وغريهم، وهو حديث أيب  ديث ال يقاومأفضل( فهذا احل
مسرة إال يف حديث  من حيث السند ضعيف، ألن كثريًا من علماء احلديث يقولون: إنه مل يصح مساع احلسن عن  حمتلم( مث إن احلديث

فإنه حيمل على السماع،   لتدليس،مساع الراوي من شيخه، وكان ثقة ليس معروفًا ابأنه مىت ثبت ا يف املصطلح: العقيقة، وإن كنا رجحن
لذي  ء ابلتدليس، مث إن هذا احلديث من حيث املنت إذا َتملته وجدته ركيكًا ليس كاألسلوب اعلى أن احلسن رمحه هللا رماه بعض العلما

لبالغة  عف يف ا أين مرجع الضمري؟ ففيه شيء من الركاكة أي: الضنعمت( )هبا( اجلمعة فبها و  خيرج من مشكاة النبوة: )من توضأ يوم 
 .   يب )ومن اغتسل فالغسل أفضل( فيظهر عليه أنه من كالم غري الن

 بلفظ )من اغتسل ... (. وأما حديث أيب هريرة )من توضأ يوم اجلمعة ... ( فقد ورد بلفظ آخر يف الصحيح 
ة منكراً على عثمان ترك  ع اخلطبفهذا نوقش أبنه يدل على الوجوب، ألنه قط،  ليهخيطب فأنكر ع الذي دخل وعمر وأما حديث الرجل 

 الغسل. 
لك الصحايب  على القائل ابالستحباب ال له، ألن إنكار عمر على رأس املنرب يف ذلك اجلمع على مثل ذقال الشوكان: فما أراه إال حجة 

وجوب كان معلومًا عند  أبن ال ا وقع من ذلك اإلنكار، من أعظم األدلة القاضيةر الصحابة ملالذين هم مجهو  اجلليل وتقرير مجيع احلاضرين
 الصحابة. 

 ل لضيق الوقت، إذ لو فعل لفاتته اجلمعة. وأيضاً: إَّنا مل يرجع عثمان للغس
 وأجاب اْلمهور عن أصحاب القول الثاين:  -
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 ... (.   اًل: أما حديث )غسل يوم اجلمعة واجب علىأو 
قدر عليه( والسواك والطيب غري واجبني ابإلمجاع،  يب ما ي اظ احلديث زَيدة وهي )والسواك، وأن َيس من الطء يف بعض ألف فقد جا

 ما يدل على عدم الوجوب، إذ ال يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد.فاقرتان الغسل هب
 جب. َتكيد السنية كما يقال: حقك أو إكرامك علّي واو حممول على وب إلزام، إذ ه: إن معِن )واجب( أي: وجوب اختيار ال وجوقالوا 

 ياً: وأما حديث )إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل(. اثن
 مصروف عن الوجوب إىل االستحباب ابألدلة األخرى اليت سبقت يف أدلة القول الثان. فهذا 

  وجوب الوتر، وقراءة البسملة يف الصالة، ووجوب  جوبه أقوى منمؤكٌد جداً، وو : األمر ابالغتسال يف يومها، وهو أمر  مقال ابن القي
من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة يف الصالة، ووجوب الوضوء من الرُّعاف،   الوضوء

 املأموم.  يف التشهد األخري، ووجوب القراءة على    واحلجامة والقيء، ووجوب الصالة على النيب
 3  ة :فائد 

 العلماء يف وقت االغتسال على ثالثة أقوال: اختلف 
 : يشرتط االتصال بني الغسل والرواح.   لول األو الق

 وإليه ذهب مالك. 
 )من اغتسل مث راح يف الساعة األوىل(.  حلديث أيب هريرة. قال: قال رسول هللا 

 عدم االشرتاط.  الثاين: القول 
 هاب. خريه على الذالة، ويستحب َتلكن ال جيزئ فعله بعد الص

 وهذا مذهب اجلمهور. 
 وائح الكريهة، واملقصود عدم َتذي اآلخرين. الة الر قالوا: ألن الغسل إلز 

 : أنه ال يشرتط تقدمي الغسل على صالة اجلمعة، بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه. القول الثالث
 اود ونصره ابن حزم. يه ذهب دوإل

 ر(. )مذهب اجلمهو  والراجح القول الثاين 
 تسل للجمع ة مل يغ ن عبد الرب اإلمجاع على أن من اغتسل بعد الصالوادعى اب 
 4  فائدة :

 االغتسال للصالة، ويدل لذلك: 
 )إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل(.  قوله  -أ

 َساَعٍة  أَيَّةُ  فـََناَداُه ُعَمرُ  ْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ ُجٌل ِمْن أَ َعِة َدَخَل رَ ا ُهَو خَيُْطُب النَّاَس يـَْوَم اجْلُمُ عن ابن عمر )َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب بـَيـْنَ  -ب
ْعُت النَِّداَء فـََلْم أَزِْد َعَلى َأْن تـََوضَّ َهِذِه فـََقاَل ِإّنِ ُشِغْلُت اْليَـْوَم فـََلْم أَنـَْقِلْب ِإىَل َأْهِلي َحىتَّ  ْمَت َأنَّ  ًا َوَقْد َعلِ ْأُت. قَاَل ُعَمُر َواْلُوُضوَء أَْيضمسَِ

 .  َكاَن أَيُْمُر اِبْلُغْسِل(   ُسوَل اَّللَِّ رَ 
ت الغسل مل يذهب بعد، مل يكن  : حيث أنكر عمر على عثمان إتيانه اجلمعة مقتصراً على الوضوء وَتركاً للغسل، ولو كان وقالداللة وجه 

 ة وليس لذات اليوم. حلضور الصال ا على أن الغسل كن لعثمان أن يغتسل بعد اجلمعة، فدل هذ اإلنكار يف حمله، فكان َي
 قال )من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة، مث راح فكأَّنا قرب بدنة( متفق عليه.   سول هللاوحلديث أيب هريرة. أن ر   -ج

 رتتيب، فكان الغسل قبل الرواح. قوله )من اغتسل مث راح( فالتعبري بـ )مث( دليل على ال: وجه الداللة 
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 5  فائدة :
وبه قال مجاهري العلماء. وقال األوزاعي: جيزئه،   ، بنامن مذهو اغتسل للجمعة قبل الفجر مل جتزئه على الصحيح رمحه هللا: ل قال النووي 

نخعي والثوري وأمحد وإسحاق وأيب  ولو اغتسل ْلا بعد طلوع الفجر أجزأه عندان وعند اجلمهور، حكاه ابن املنذر عن احلسن وجماهد وال
 ثور. 

 6  ئدة :فا
 ر ال حيضر. مسافيب أو  د اجمليء للجمعة، وعليه فال غسل على امرأة أو ص خاص مبن أرا الغسل  

 ويدل لذلك: 
 )إذا جاء أحدكم اجلمعة ... (  لقوله 

 أن الغسل قبل الرواح.   )من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة، مث راح ... ( فقوله )مث راح .. ( دليل ولقوله 
 معة. يريد حضور اجلوغريها ممن ال  فال يشرع للمرأة 
لغسل ال يشرع ملن مَل حيضر اجلمعة، وقد تقّدم الّتصريح مبقتضاه يف آخر رواية  اأّن  : واستدل من مفهوم احلديث على قال ابن حجر 

 ور خالفاً ألكثر احلنفّية. عثمان بن واقد عن انفع، وهذا هو األصّح عند الّشافعّية، وبه قال اجلمه
 تسال ألجلها والتأدب آبداهبا. شرع ْلا االغاملرأة اجلمعة  لكن إن حضرت 

يحه بقوله: )ذكر االستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها( مث ساق حديث عثمان بن واقد  ح يف ص وقد بوب ابن حبان 
 فليغتسل(.  الرجال والنساء)من أتى اجلمعة من  العمري عن انفع عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 

الزَيدة رواها ابن خزَية وابن حبان والبيهقي يف السنن، وقد اختلف يف   ه( وهذزَيدة )من الرجال والنساءواحلديث متفق عليه دون 
 صحتها: 

 (. 649/ 4ملنري. )(، وابن امللقن يف البدر ا405/ 4فصححها النووي رمحه هللا يف اجملموع )
د َأيب َعَوانَة َواْبن ُخَزَْيََة َواْبن ِحبَّان يف  نْ ع عِ ان ْبن َواِقد َعْن اَنفِ (: َفِفي رَِوايَة ُعْثمَ 358/ 2تح )ه هللا يف الف رمح  قال احلافظ ابن حجر

ار: َأْخَشى  َلِكْن قَاَل اْلبَـزَّ  ، اله ثَِقات  ُغْسل( َورِجَ َوَمْن ملَْ أَيْهِتَا فـََلْيَس َعَلْيهِ  ،ِصَحاحهْم بَِلْفِظ )َمْن أََتى اجْلُُمَعة ِمْن الّرَِجال َوالنَِّساء فـَْليَـْغَتِسْل 
 . َمان ْبن َواِقد َوِهَم ِفيِه  ن ُعثْ َأْن َيُكو 

 وما خشيه البزار من وهم عثمان فيه، جزم به أبو داود، صاحب السنن، رمحه هللا. 
ن حيي بن معني أنه ثقة؟ فقال:  بن حممد حيكي عنه فقال: ضعيف. قلت أليب داود: إن عباس قال أبو عبيد اآلجري: سألت أاب داود ع

من أتى اجلمعة من الرجال والنساء فليغتسل(، وال نعلم أن أحدًا قال هذا غريه. ... )هتذيب  )قال  ضعيف؛ حدث هذا أن النيب هو 
 (. 505/ 19الكمال( ) 

 (. 430/ 8)َيدة وضعفها، كما يف )السلسلة الضعيفة( وجزم األلبان رمحه هللا بشذوذ هذه الز 
 : يؤيد القول ابغتسال النساء للجمعة   ومما

ه عن عبيدة ابنة انئل قالت: مسعت ابن عمر وابنة سعد بن أيب وقاص يقوالن: من جاء منكن اجلمعة  ف مصن ما رواه ابن أيب شيبة يف 
 هله الرجال والنساء ابلغسل يوم اجلمعة. فلتغتسل. وروى عن طاوس مبثله، وعن شقيق أنه كان أيمر أ

 رين، وْلذا تدعى املرأة إليه إن أرادت احلضور. ضللحا   الروائح الكريهة املؤذية عة معقول املعِن، وهو النظافة وقطعواالغتسال للجم
أربعة أوجه: الصحيح   وليس بواجب وجواب يعصى برتكه بال خالف عندان، وفيمن يسن له ، وغسل اجلمعة سنة: رمحه هللا  قال النووي 

افر والعبد وغريهم؛ لظاهر  سوامل واء الرجل واملرأة والصيبس  ، : يسن لكل من أراد حضور اجلمعة ملصنف واجلمهوراملنصوص، وبه قطع ا
والنتفاء   وإن كان من أهل اجلمعة، ملفهوم احلديث،  ،وهم يف هذا سواء. وال يسن ملن مل يرد احلضور  ، وألن املراد النظافة ،حديث ابن عمر 
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غسل من الرجال   هس علي ومن مل أيهتا فلي ،يغتسل ن أتى اجلمعة من الرجال والنساء فلقال: )م لنيب املقصود، وحلديث ابن عمر أن ا 
 والنساء( رواه البيهقي هبذا اللفظ ِبسناد صحيح. 

  ملن أتى اجلمعة، فال معِن الغتسال من ال  )من جاء منكم اجلمعة ... ( يدل على أن األمر ابالغتسال  قال ابن املنذر: ظاهر قوله 
 اجلمعة. التخلف عن إتيان  من املسافرين وسائر من رُّخص له يف أييت اجلمعة 

 7  :  فائدة
 ( فيه مشروعية لبس أحسن الثياب للجمعة .  َولَِبَس ِمْن َأْحَسِن ثَِياِبهِ  قوله )

 ِتْحَباِب َذِلَك. يـََتطَيََّب( اَل ِخاَلَف يف اسْ َنِظيَفنْيِ، وَ ْن يـَْغَتِسَل، َويـَْلَبَس ثـَْوَبنْيِ : )َويُْسَتَحبُّ ِلَمْن أََتى اجْلُُمَعَة أَ  قال ابن قدامة 
َها. يم بن القوقال ا   : يُْسَتَحّب َأْن يـُْلَبَس ِفيِه َأْحَسُن الثـَّياِب اّليِت يـَْقِدُر َعَليـْ

 حلديث الباب . -أ
تَـَها يـَْوَم اجْلُُمَعِة  َلِبسْ ِذِه فَـ ِو اْشرَتَْيَت هَ ِجِد فـََقاَل ََي َرُسوَل هللِا لَ  اَبِب اْلَمسْ طَّاِب َرَأى ُحلََّة ِسرَيَاَء ِعْندَ حلديث اْبِن ُعَمَر )َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْ و -ب

َا يـَْلَبُس َهِذِه َمْن اَل َخاَلَق َلُه يف اآل َولِْلَوْفِد ِإَذا َقِدُموا َعَلْيَك فـََقاَل َرُسوُل هللِا   ِخَرِة( متفق عليه. ِإَّنَّ
احللة لكوهنا كانت  ل تلك لبس مث وقصر اإلنكار على  لعمر على أصل التجمل للجمعة، يره يث: من جهة تقر من احلد وجه الداللة

 حريراً. )الفتح(. 
ظهار مجال  يدل على مشروعية جتمل اإلنسان للجمعة والوفود وجمامع املسلمني الذي يقصدوهنا، إل : فإن سكوته وقال ابن امللقن 

 اله. فلذا ق -أعّن التجمل  -عمر مقرراً وكان ذلك عند  اإلسالم، واإلغالظ على العدو،
َأْن يـَتَِّخَذ ثـَْوَبنْيِ لِيَـْوِم   -َأْو َما َعَلى َأَحدُِكْم ِإْن َوَجْدمُتْ  -قال )ما َعَلى َأَحدُِكْم ِإْن َوَجَد  أن رسول هللا سالم.  بن وعن عبد هللا  -ج

 بو داود. ِة، ِسَوى ثـَْويَبْ ِمْهَنِتِه( رواه أاجْلُُمعَ 
 اجلمعة، و َتصيصه مبلبوس غري ملبوس سائر األَيم. ة يوم ب احلسنستحباب لُبس الثيا و احلديث يدل على ا  عون املعبود: قال يف

َلى، قَاَل: أَْدرَْكُت َأْصَحاَب حُمَمٍَّد  -د   ِة لَِبُسوا َأْحَسَن ثَِياهِبِْم، ْوَم اجْلُُمعَ َأْصَحاِب الشََّجَرِة، ِإَذا َكاَن يَـ ، ِمْن َأْصَحاِب َبْدٍر وَ  َعِن اْبِن َأيب لَيـْ
 َمسُّوا ِمْنُه، مُثَّ رَاُحوا ِإىَل اجْلُُمَعِة. مصنف ابن أيب شيبة.   ِطيبٌ  َكاَن ِعْنَدُهمْ َوِإْن  

 ، َوَتطَيََّب أبَِْطَيِب َما جتَُِد. وَعْن جُمَاِهٍد، قَاَل: اِْلَبْس أَْفَضَل ثَِياِبَك يـَْوَم اجْلُُمَعةِ  -ه
 َة ِإَذا َكاَن يـَْوَم اجْلُُمَعِة اْغَتَسُلوا، َولَِبُسوا ِمْن َأْحَسِن ثَِياهِبِْم، َوَتطَيـَُّبوا. َزيـْنَ الَِثنَي ِمْن مُ ْكُت ثَ ِويََة ْبِن قـُرٍَّة، قَاَل: أَْدَر وَعْن ُمَعا -و

 8  فائدة :
 وم اجلمعة . ( مشروعية وَتكد الطيب ي َكاَن ِعْنَدهُ َوَمسَّ ِمْن ِطيٍب ِإْن  قوله ) 

 باب الطيب للجمعة. استح : وأكثر العلماء على ل ابن رجب قا
 )ُغْسُل يـَْوِم اجْلُُمَعِة َعَلى ُكلِّ حُمَْتِلٍم َوِسَواٌك َوََيَسُّ ِمَن الطِّيِب َما َقَدَر َعَلْيه( متفق عليه.   َسِعيٍد قَاَل. قال يث َأيب حلد -أ

 . اء يف رواية ملسلم )و لو من طيب املرأة(وج
 خف رحيه. وهو ما ظهر لونه و :  قال احلافظ 

َواك َوَمسُّ الطِّيب، َوقـَْوله ك َوَيََ )َوِسَوا :َ قـَْوله وويل النقا )َما َقَدَر َعَلْيِه(. قَاَل اْلَقاِضي: حُمَْتِمل   ّس ِمْن الطِّيب( َمْعَناُه: َويَُسّن السِّ
َو اْلَمْكُروه لِلّرَِجاِل، َوُهَو َما َظَهَر َلْونه َوَخِفَي رحيه  ة( َوهُ ْو ِمْن ِطيب اْلَمْرأَ َكَنُه َويـَُؤيِّدُه. قـَْوله: )َولَ لُه مبَا أَمْ َوحُمَْتِمل لَِتْأِكيِدِه َحىتَّ يـَْفعَ لَِتْكِثريِِه 

ُ أَْعَلمُ َحُه لِلرَُّجِل ُهَنا لِلضَُّرورَِة ِلَعَدِم َغرْيه، َوَهَذا َيدُ َفَأابَ   .ّل َعَلى ََتِْكيده، َواَّللَّ
ِمْن ُدْهِنِه، َأْو ََيَسُّ ِمْن   ُجٌل يـَْوَم اجْلُُمَعِة َويـََتَطهَُّر َما اْسَتطَاَع ِمْن طُْهٍر َوَيدَِّهنُ ُل رَ )اَل يـَْغَتسِ  نَّيبُّ َماَن اْلَفارِِسي قَاَل: قَاَل ال وَعْن َسلْ  -ب

َنُه َوَبنْيَ اجْلُُمَعِة اأُلْخَرى( ُغِفرَ  لََّم اإِلَماُم ِإالَّ ِتَب َلُه مُثَّ يـُْنِصُت ِإَذا َتكَ َصلِّي َما كُ الَ يـَُفّرُِق َبنْيَ اثـَْننْيِ مُثَّ يُ ِطيِب بـَْيِتِه مثَّ خَيْرُُج فَ   رواه البخاري. َلُه َما بـَيـْ
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 اأْلُْسُبوع.   الّتطَّيِب يف َغرْيِِه ِمْن َأَّيمِ قيم: اخْلَاّصُة اخْلَاِمَسُة الّتطَّيُب ِفيِه َوُهَو أَْفَضُل ِمنْ قال ابن ال 
 9  فائدة :
 ( فيه النهي عن َتطي الرقاب يوم اجلمعة .   اَق النَّاسِ َأْعنَ   ُمَعَة فـََلْم يـََتَخطَّ ُثَّ أََتى اْلُْ  قوله )

 )اْجِلْس، فـََقدْ  َلُه النَّيبُّ   ُطُب، فـََقالَ خيَْ  يـَْوَم اجْلُُمَعِة َوالنَّيبُّ  قال )َجاَء َرُجٌل يـََتَخطَّى رِقَاَب النَّاسِ  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن بُْسٍر   وجاء يف حديث
 د. آَذْيَت( رواه أبو داو 

 هذا احلديث: النهي عن َتطي رقاب اجلالسني لصالة اجلمعة.  ففي
 ال اجلمهور. وابلكراهة ق

 ونقله ابن املنذر عن اجلمهور. 
 ذهب احلنابلة. هة تنزيه، وهو املشهور عند الشافعية، وموقال ابن حجر: واألكثر على أهنا كرا

 نرب. إذا كان اخلطيب على امل وقـَيَّد مالك واألوزاعي الكراهة مبا 
 : إىل أنه حيرم ذلك. ذهب بعض العلماءو 

 بُْسٍر السابق )اْجِلْس، فـََقْد آَذْيَت( .. حلديث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن 
 ا يف ذلك " انتهى. ب الناس، وشددو م، كرهوا أن يتخطى الرجل يوم اجلمعة رقا: والعمل عليه عند أهل العلقال التمذي 

 غا وَتطى رقاب الناس كانت له ظهراً ( . ومن ل   )  بن عمرو . قال : قال وحلديث عبد هللا  
 ن الشيخ ابن عثيمني. ققني: كابن املنذر، وابن عبد الرب، والنووي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، ومن املعاصريوهذا ما رجحه مجع من احمل

ملن يراه  الصحيح قال النيب حلديث وهذا أذى، كما جاء يف ا حرمي: ألن األذى حيرم قليله وكثريه،اًل القول ابلت معل  قال ابن املنذر
 يتخطى: )اجلس فقد آذيت( "اجملموع(. 

ة  ي أذى، وال حيل أذى مسلم حبال، يف اجلمع للمتخطي يوم اجلمعة: )آذيت( بيان أن التخط ويف قول رسول هللا  وقال ابن عبد الَب: 
 وغري اجلمعة. 

 حاديث فيه. ام، لألختار أن َتطي الرقاب حر وقال النووي يف )روضة الطالبني( امل
لرجل رآه يتخطى رقاب الناس: )اجلس فقد آذيت(   : َتطي الرقاب حرام حال اخلطبة وغريها، لقول النيب وقال الشيخ ابن عثيمني

علة  التخطي إىل فرجة؛ ألن ال ْلم عن استماع اخلطبة، حىت وإن كان ناس، وإشغااًل كان يف أثناء اخلطبة؛ ألن فيه أذيًة لل   ويتأكد ذلك إذا
 ي األذية موجودة " انتهى. وه

 :    يستثَن
 فيجوز له ذلك، إذا مل جيد طريقاً إال ذلك. اإلمام : 

ْد َطرِ  قال ابن قدامة  َماُم إَذا مَلْ جيَِ  ْوِضُع َحاَجٍة. ... )املغّن(. ، أِلَنَُّه مَ يًقا، َفاَل يُْكَرُه َلُه التََّخطِّي : َفَأمَّا اإْلِ
  َماَم، َوملَْ َيُكْن َلُه َطرِيٌق ِإالَّ َأْن يـََتَخطَّى رِقَاَب النَّاِس لَِيِصل ِإىَل َمَكانِِه، َجاَز َلهُ ْن َكاَن اْلُمَتَخطِّي ُهَو اإلْ .. فَإِ يف )املوسوعة الفقهية( . جاء 

 ٍة. َمْوِضُع َحاجَ َذِلَك بَِغرْيِ َكرَاَهٍة؛ أِلنَُّه 
 :  إىل فُرَجةٍ  أو

 يتخطى إىل تلك الفرجة. أي: فيجوز أن 
رجة، ال يصل إليها بتخطي الرجل والرجلني، فال أبس، فإن تركوا أول املسجد فارغًا وجلسوا  : ومن مل جيد موضعًا إال فقدامة ال ابن ق

 م ضيعوا حق نفوسهم. ... )الكايف(. دونه، فال أبس بتخطيهم؛ ألهن
  ، ن برتكها خطي ; ألن اجلالسني وراءها مفرطو ره الت خطي، قال األصحاب: مل يكال يصلها إال ابلت  ، أى فرجة قدامهم : وإن ر النووي وقال
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 وسواء وجد غريها أم ال، وسواء كانت قريبة أم بعيدة. 
أكثر من رجلني  حبيث ال يتخطى وكانت قريبة  ،وإن مل يكن موضع  ، يتخطى مث قال: ... لكن يستحب إن كان له موضع غريها أن ال 

وإال فليتخط ... مث   ،يقعد موضعه وال يتخطى   إليها إذا أقيمت الصالة يستحب أنقدمون كانت بعيدة ورجا أهنم يتوإن   ،وحنومها دخلها  
عندي. ألن   قال ابن املنذر: ال جيوز شيء من ذلك ،م ذكر عن قتادة أنه قال: يتخطاهم إىل جملسه، وعن أيب نصر جواز ذلك ِبذهن

 ذى حيرم قليله وكثريه. األ
 فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصريهم.  ما إذا كان يف الصفوف األول فرجة لتخطي  : وقد استثّن من كراهة ا وقال ابن حجر 

 10  فائدة :
ُ َلُه   )  قوله   . معة هناك وقت هني قبل الزوال يوم اجلل : ليس استدل به من قا( ُثَّ َصلَّى َما َكَتَب اَّللَّ

 لني: على قو لزوال يوم اجلمعة أم ال : هل هناك وقت هني قبل الف العلماء  وقد اخت
 الزوال وقت هني إال يوم اجلمعة فتجوز الصالة فيه. : أن وقت القول األول 

 وهذا مذهب الشافعي، ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن ابز. 
 ( .    َلهُ مُثَّ َصلَّى َما َكَتَب اَّللَُّ ث الباب )  حلدي-أ
جْلُُمَعِة، َويـََتَطهَُّر َما اْسَتطَاَع ِمْن طُْهٍر، َوَيدَِّهُن ِمْن ُدْهِنِه، َأْو ََيَسُّ  ْغَتِسُل َرُجٌل يـَْوَم ا)اَل يَـ  َل: قَاَل النَّيبُّ َسْلَمان اْلَفارِِسي قَامثله حديث و 

، مُثَّ  خَيْرُُج، َفاَل يـَُفّرُِق َبنْيَ اِمْن ِطيِب بـَْيِتِه مُثَّ  َنُه َوَبنْيَ اجْلُُمَعِة اأُلْخَرى(  َماُم، ِإالَّ ُغِفَر َلهُ  اإلِ يـُْنِصُت ِإَذا َتَكلَّمَ  ُيَصلِّي َما ُكِتَب َلُه، مُثَّ  ثـَْننْيِ  َما بـَيـْ
 ار الصالة إىل الزوال. فقوله )مُثَّ ُيَصلِّي َما ُكِتَب َلُه ... ( يدل على استمر  وجه الداللة:

َها إاّل الّصاَلِة َما ُكِتَب َلُه َوملَْ  َنَدبَُه إىَل : فَـ قال ابن القيم  َماِم يف وَ  ََيْنَـْعُه َعنـْ ُهْم ُعَمُر ْبُن  ْقِت ُخُروِج اإْلِ َوِْلََذا قَاَل َغرْيُ َواِحٍد ِمْن الّسَلِف ِمنـْ
َماُم َأمحَْ  اخلَْطّاِب  َماِم َيَْ َوتَِبَعُه َعَلْيِه اإْلِ َبٍل: ُخُروُج اإْلِ َماِم اَل  َع ِمنْ َم، َفَجَعُلوا اْلَمانِ َة َوُخطْبَـُتُه ََتَْنُع اْلَكاَل َنُع الّصاَل ُد ْبُن َحنـْ  الّصاَلِة ُخُروَج اإْلِ

 انِْتَصاَف النّـَهاِر. )زاد املعاد(. 
،  رواه أبو داود عة، وقال: إن جهنم تسجر إال يوم اجلمعة( أنه كره الصالة نصف النهار إال يوم اجلم) حلديث أيب قتادة. عن النيب و -ب

 يم، وفيه انقطاع. وهو حديث ضعيف، فيه ليث بن أيب سل
هنى عن الصالة نصف النهار حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة( رواه الشافعي، وهو حديث   هريرة  )أن النيب  يث أيبوحلد-ج

 ال يصح.  ضعيف
لّصاَلِة اَل َيْدرِي ِبَوْقِت الّزَواِل  اًل ابِ ُجُل َيُكوُن ُمَتَشاغِ ْشُعُروَن ِبَوْقِت الّزَواِل َوالرّ ُقوِف َواَل يَ َيُكونُوَن يف اْلَمْسِجِد َتَْت السّ َوأَْيًضا: فَِإّن الّناَس  -د

 يُْشرَُع َلُه َذِلَك.  ْنظَُر إىَل الّشْمِس َويـَْرِجُع َواَل َواَل َُيِْكُنُه َأْن خَيْرَُج َويـََتَخّطى رِقَاَب الّناِس َويَـ 
ها مقال، لكن ابجتماعها يقوي  كان فياستثناء يوم اجلمعة وإن  حاديث الواردة يف الباب واليت فيها استدل أبن األ  بعض العلماء -هـ

 بعضها بعضاً كما قال البيهقي ومن بعده احلافظ ابن حجر والشيخ ابن ابز. 
 ذا ضمت قوي اخلرب. شواهد ضعيفة، إ ويف إسناده انقطاع، وقد ذكر له البيهقي افظ ابن حجر يف حديث أيب قتادة السابق:  قال احل

 م اجلمعة كغريه. قاً يو وقت الزوال وقت هني مطل : أنالقول الثاين
 وهذا مذهب أيب حنيفة وأمحد، وعزاه ابن حجر للجمهور. 

َهااَن َأْن ُنَصلِّي ِفيِهنَّ يَـ  ُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ حلديث ُعْقَبة ْبن َعاِمر قال )َثاَل -أ اَلشَّْمُس اَبزَِغًة  يِهنَّ َمْوََتاَن: ِحنَي َتطُْلُع ْن نـَْقرُبَ فِ َوأَ  ،نـْ
 رواه مسلم .  َوِحنَي يـَُقوُم قَائُِم اَلظَِّهريَِة َحىتَّ تـَُزوَل اَلشَّْمُس ... (  ،ْرَتِفعَ ىتَّ تَـ حَ 
ِة َحىتَّ َتْطُلَع صُّْبِح مُثَّ أَْقِصْر َعِن الصَّالَ لِّ َصاَلَة ال َأْخربِْن َعِن الصَّاَلِة قَاَل: صَ  َوحلديث عمرو بن َعَبسة قال )قلت َي رسول هللا! -ب
َا َتطُْلُع ِحنَي َتطُْلُع َبنْيَ قـَْرَنْ َشْيطَاٍن َوِحيَنِئٍذ شَّْمسُ ال    َيْسَتِقلَّ الصَّاَلَة َمْشُهوَدٌة حَمُْضورٌَة َحىتَّ َيْسُجُد َْلَا اْلُكفَّاُر، مُثَّ َصلِّ فَِإنَّ  َحىتَّ تـَْرتَِفَع فَِإهنَّ
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، فَِإنَّ الصَّاَلَة َمْشُهوَدةٌ نَّ حِ ْر َعِن الصَّاَلِة فَإِ الظِّلُّ اِبلرُّْمِح مُثَّ أَْقصِ   حَمُْضورٌَة َحىتَّ ُتَصلَِّى اْلَعْصَر مُثَّ  يَنِئٍذ ُتْسَجُر َجَهنَُّم، فَِإَذا أَقْـَبَل اْلَفيُء َفَصلِّ
َا تـَْغُرُب َبنْيَ قـَْرَنْ  الشَّْمُس فَ ْقِصْر َعِن الصَّاَلِة َحىتَّ تـَْغُربَ أَ    َْلَا اْلُكفَّاُر( رواه مسلم.ْسُجدُ َشْيطَاٍن َوِحيَنِئٍذ يَ ِإهنَّ

 ي عن الصالة فيها، ومل يفرق بني يوم وآخر. أن وقت الزوال معدود يف األوقات املنه   وجه الداللة من احلديثني:
 قول هو الصحيح. وهذا ال

 11فائدة :  
 جوب اإلنصات حال اخلطبة . على و  دليل(     ِمْن َصالَتِهِ ا َخَرَج ِإَماُمُه َحَّتَّ يـَْفرُغَ  أَْنَصَت ِإذَ ُثَّ  قوله )

 ومما يدل على وجوب اإلنصات وترمي الكالم . 
 فق عليه. َماُم خَيُْطُب فـََقْد َلَغْوَت( مت ُمَعِة َواإلِ ْلَت ِلَصاِحِبَك أَْنِصْت. يـَْوَم اجلُْ ِإَذا قُـ )  قَاَل   ديث أيب ُهرَيـَْرَة َأْخرَبَُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ح -أ

ذا قال: أنصت، وهو يف األصل أمر  يث النهي عن مجيع أنواع الكالم حال اخلطبة، ونبه هبذا على ما سواه، ألنه إي احلد: ففقال النووي
 مبعروف، ومساه لغواً، فغريه من ابب أوىل. 

ُهَما وحلديث اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاَّللَُّ  -ب َماُم خَيُْطُب فـَُهَو َكَمَثِل َاحلَِْماِر حَيِْمُل َأْسَفاجْلُمُ ْن َتَكلََّم يـَْوَم اَ )مَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َعنـْ   ، رًا َعِة َواإْلِ
 . ِبِِْسَناٍد اَل أَبَْس بِهِ  ،  َأمْحَدُ لَْيَسْت َلُه مُجَُعٌة( َرَواهُ  ، َواَلَِّذي يـَُقوُل َلُه: أَْنِصتْ 

 من وجهني:  وجه الداللة 
 ونقص ال يوصف هبا َترك الندب.  صفة ذم ابحلمار، ومعلوم أن ذلك  األول: أنه شبه املتكلم 

 وشدة ترَيه.   ا مجعة، فلما استعار له لفظ نفي اإلجزاء وعدم الصحة، دّل على َتكيد منعهالثان: نفي أن يكون له مجعة، وقد علمنا أهن
 ل لإلسفار ِبامع عدم االنتفاع. ابحلمار احلام  شبه من مل َيسك عن الكالم 

 ْؤَمُر َِبْلُغْسلِ  فـَيُـ  يف الرَُّجِل ُيْسِلمُ ََببٌ 
 ( . أُرِيُد اإِلْساَلَم فََأَمَرين َأْن َأْغَتِسَل ِبَاٍء َوِسْدٍر.  أَتـَْيُت النَِّبَّ  ) قـَْيِس ْبِن َعاِصٍم قَاَل  عن 

 ========== 
 حديث صحيح . 

 وصححه النووي يف اخلالصة . ، وابن حبان ،  صححه ابن خزَية 
 . )حديث اثبت(    (: 114  /2املنذر يف "األوسط" ) وقال ابن
 أخرجه أيضاً : الرتمذي ، والنسائي ، وأمحد .   واحلديث
 1  فائدة :

 لعلماء يف هذه املسألة على قولني : احلديث دليل ملن قال بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم ، وقد اختلف ا
 عليه الغسل . : جيب   ل األولالقو 

 الشوكان. ورجحه  ملنذر، مالك، وأيب ثور، وابن ا وهذا املذهب، وهو مذهب
 حلديث الباب . -أ
 َأْصُلُه ُمتـََّفٌق َعَلْيه. اَلرَّزَّاقِ وَ َأْن يـَْغَتِسَل( َرَواُه َعْبُد    ِعْنَدَما َأْسَلم َوأََمَرُه اَلنَّيبُّ  ، )يف ِقصَِّة مُثَاَمَة ْبِن أاَُثلٍ   حلديث َعْن َأيب ُهَريـَْرَة  و   -أ

البعض قد وقع به التبليغ، ودعوى عدم األمر ملن عداهم ال يصلح متمسكًا ألن غاية ما فيها  أمر ، ألن والظاهر الوجوبلشوكاين: قال ا
 عدم العلم بذلك، وهو ليس علماً ابلعدم. 

وى  جب عليه أن يغتسل، ملا ر افر موجب للغسل، فإذا أسلم الكافر و أّن إسالم الك   ( ذهب املالكّية واحلنابلة إىلة الفقهية املوسوعجاء يف )
اذهبوا به إىل حائط بّن فالن فمروه أن يغتسل( وعن )قيس بن عاصم أنّه  :  أسلم، فقال الّنيّب  )أّن مثامة بن أاثل  رة هري أبو 
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 م والتقاء اخلتانني. فأقيمت املظّنة مقام احلقيقة كالّنو باً من جنابة، أن يغتسل مباء وسدر( وألنّه ال يسلم غال  أسلم: فأمره الّنيّب 
 ال جيب الغسل عليه.  :  اينالثول الق

 وهذا مذهب الشافعي. 
 : وهبذا قال أبو حنيفة وأكثر العلماء. قال اْلطايب

كان واجبًا ملا خص ابألمر بعضاً  و ظاهراً، ولو  ل من أسلم ابلغسل لنقل نقاًل متواترًا أألن العدد الكثري واجلم الغفري أسلموا، فلو أمر ك-أ
 مر إىل الندب. األ صرفبعض، فيكون ذلك قرينة ت  دون 
 ملا بعث معاذاً إىل اليمن أمره أن يدعوهم إىل )شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا، فإن هم أن النيب  -ب

 م. ل واجبات اإلساللو كان الغسل واجباً ألمرهم به، ألنه أو أطاعوا ... ( و 
 الوجوب ألنه ابالتفاق أن السدر غري واجب. دم ى عمباء وسدر، وهذا دليل علملن أسلم أن يغتسل  أن أمره -ج

 وهذا القول هو الراجح. 
ِه   َر اْلُكْفرِ : أَْلِق َعْنَك َشعْ  النَِّبي   فـََقاَل َلهُ فـََقاَل : َقْد َأْسَلْمتُ  النَِّبِ   أَنَُّه َجاَء ِإىَل  )َعْن ُعثـَْيِم ْبِن ُكَلْيٍب ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِ 

 .   ( واختنت 
---------- 

د ، وعثيم بن كثري ، وأبيه كثري بن  ــــــالشتماله على ثالثة جماهيل : شيخ ابن جريج الذي مل ُيسمَّ يف السن  جدًا ،احلديث ضعيف 
  .كليب

  .مجهور احملدثني حيي ، وهو مرتوك ومطعون فيه عند إبراهيم بن أيب ابن ُجريج يف هذا احلديث هو : ل إن شيخ بل قد قي
 ( 1/158)   "( ، "هتذيب التهذيب2/125والتعديل" )اجلرح ينظر: "

 .  ود (تفة املود  ه . ) : إبراهيم هذا متفق على ضعفه بني أهل احلديث ما خال الشافعي وحد  قال ابن القيم
عيد قيق الوي يف "اجملموع"  ، وابن دقدسي يف " ذخرية احلفاظ" ، والنو : ابن طاهر امل عف احلديث من العلماء احملققنيوممن ض

يف " اإلمام" ، والذهيب يف " " تنقيح التحقيق" ، واحلافظ ابن كثري يف " إرشاد الفقيه" ، واحلافظ ابن حجر يف "التلخيص" ، 
 "  واملباركفوري يف "تفة األحوذيلصغري" ، والسيوطي يف "اجلامع ا

 1  فائدة :
 لم : أن حيلق شعر رأسه .  ستحب مجهور العلماء للكافر إذا أسا

 . حلديث الباب  َذَهَب مُجُْهوُر اْلُفَقَهاِء ِإىَل َأنَّ اْلَكاِفَر ِإَذا َأْسَلَم ُيَسنُّ َحْلُق رَْأِسهِ  ( املوسوعة الفقهية )  جاء يف
 .  و قصر، واحللق أفضللم الكافر أن يزيل شعره حَبْلٍق أ: يستحب إذا أسمحلوا األمر على االستحباب ، فقالوا :  قال السِ ْندي

 .  .   : ُيْسَتَحبُّ لِْلَكاِفِر إَذا َأْسَلَم َأْن حَيِْلَق َشْعَر رَْأِسِه ، َنصَّ َعَلْيِه الشَّاِفِعيُّ يف اأْلُمِّ  يالنوو  وقال
ب .           اِل اأْلَْمِر ااِلْسِتْحَباَأْحوَ  ... َوأََقلُّ  َل: اْحِلقْ أََمَر َرُجاًل َأْسَلَم، فـََقا  النَّيبَّ ْسَتَحبُّ إزَاَلُة َشْعرِِه ؛ أِلَنَّ يُ : " وَ  قال ابن قدامة و 

 ) املغّن ( . 
اراً خاصاً ألهل الكفر ،  شعحلق الشعر الذي يكون  -على القول بصحته  -وذهب بعض العلماء إىل أنه املقصود هبذا احلديث 

 .  ر الكفر(لرواية بـ ) شعولذا مساه يف ا
َئِة يف اْلِباَلِد اْلُمْخَتِلَفةِ  ْفِر :ْلُمرَاُد ِبَشْعِر اْلكُ َوا :  قال املباركفوري   .الشَّْعُر الَِّذي ُهَو لِْلُكفَّاِر َعاَلَمٌة ِلُكْفرَِها ، َوِهَي ُُمَْتِلَفُة اْْلَيـْ

 أَِو احْلَْلِق أَبًَدا ، َوِإَذا يُرِيُدوَن َحْلَق الرَّْأِس اجْلَزِّ وَن َْلَا ِبَشْيٍء ِمَن ُشُعوٌر َطوِيَلٌة اَل يـَتَـَعرَّضُ  الرَّْأِس ، ْنِد َوِمْصَر َْلُْم يف َمْوِضٍع ِمنَ َفَكَفرَُة اْلِْ 
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 ي ( . تفة األحوذ ر .           ) حَيِْلُقوَن ُكلَُّه ِإالَّ ذلك املقدا
، َبْل   َلُه َحْلُق الرَّْأِس َكَما يـَْلَزُم اْلُغْسلُ ْلَزمَ ِلَق رَْأَسُه َحىتَّ يَـ َأنَّ ُكلَّ َمْن َأْسَلَم َأْن حيَْ  أَْعَلُم لَْيَس اْلُمرَاُد َواَّللَُّ "عون املعبود"  يفوقال 

 اْلُكْفِر  اِهِر َعاَلَمٌة مُمَيِّزٌَة َبنْيَ َو َعَلى الظَّ فَّاِر َعاَلَمٌة ِلُكْفرَِها ... َوهُ كُ ِإَضاَفُة الشَّْعِر ِإىَل اْلُكْفِر يَُدلُّ َعَلى َحْلِق الشَّْعِر الَِّذي ُهَو لِلْ 
ْساَل   م . َواإْلِ

أمر أحًدا ممن أسلم من أكابر الصحابة أن حيلق شعره ، وال من غريهم من متأخري  " ومل ينقل إلينا أنه ال الشوكاين : وق
 ن .اء هذا الشأا أوضح ذلك علما فاحلديث املذكور يف حلق الرأس ضعيف كمومع هذاإلسالم غري هذا الرجل ، 

 2  فائدة :
 ( . اختنت و قوله ) 

سلم رجل كبري فخاف على نفسه من اخلتان سقط عنه، ألن الغسل والوضوء وغريمها يسقط إذا خاف وإن أ: ابن قدامة قال
ن يطهر أسلم ترى له أ حنبل: سألت أاب عبد هللا عن الذّمي إذا على نفسه منه، فهذا أوىل، وإن أمن على نفسه لزمه فعله، قال 

 ابخلتان؟  
أحب إيل أن يتطهر، ألن احلديث: اختنت إبراهيم وهو ابن مثانني سنة ـ قال قال:  كبريا؟ذلك، قلت: إن كان   قال: ال بد له من

 .تعاىل: ملة أبيكم إبراهيم
 َأْهَلُه ِفيهِ  ََبُب الصَّاَلِة يف الثَـّْوِب الَِّذي ُيِصيبُ 

ُيَصلِ  يف الثَـّْوِب الَِّذي َُيَاِمُعَها ِفيِه؟ فـََقاَلْت:   َهْل َكاَن َرُسوُل هللِا   النَِّب ِ َحِبيَبَة َزْوَج  أَنَُّه َسَأَل ُأْخَتُه أُمَّ  )  َأيب ُسْفَيانَ َعْن ُمَعاِويََة ْبِن 
 ( .   نـََعْم ِإَذا ََلْ يـََر ِفيِه َأًذى

 ========== 
، وقيل: قبل ذلك. روى عن  الفتح  الرمحن األموي، أسلم يوم ب بن أَُميَّة بن عبد مشس أبو عبدَصْخر بن َحرْ (    َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َأيب ُسْفَيانَ ) 

تويف  قال ابن إسحاق: وكان معاوية أمريا عشرين سنة، وقال حيي بن بكري، عن الليث: ،  وعن أيب بكر، وعمر، وأخته أم حبيبة النيب 
  ، 59ات سنة ونصفا، وقيل: م 19ته ، وكانت خالف 60لم: مات يف رجب سنة الوليد بن مسل ، وقا 60يف رجب ألربع بقني منه سنة 

 أخرج له اجلماعة.   86، وقيل: ابن 78مات وهو ابن   وقيل:
 ا . رملة بنت أيب سفيان رضي هللا عنهم(   أُمَّ َحِبيَبةَ )  
 أو حنوه.  ( أي أثر مّن، إذا َل ير فيه أذى)

 1  فائدة :
 . فيه الرجل زوجته إذا مل ير فيه أذى الذي جيامع  وب جواز الصالة يف الث 

 2  فائدة :
 لقائل به. عند ا  جناسة املّن  

 3  فائدة :
 أنه يُطَلب من املصلي جتنب األذى يف صالته.  

 4  فائدة :
 وهللا أعلم. أنه يطلب العمل ابألصل حىت يـُتَـيَـقََّن خالفُه، وال عربة ابلظن الطارئ  
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 5  فائدة :
ْلا: "وغسل فرجه وما أصابه من  عند قو  يث ميمونة رضي هللا عنها، . قال احلافظ يف الفتح يف شرح حديرى جناسة النيب كان استدل به من  

 سة.  ألن الغسل ليس مقصورا على إزالة النجا ،األذى" ما نصه: وأبعد من استدل به على جناسة املّن، أو على جناسة رطوبة الفرج 
 لَْيَس يل ِإالَّ ثـَْوٌب َواِحٌد َوَأََن َأِحيُض ِفيِه َفَكْيَف َأْصَنُع ؟  ِإنَّهُ  َلْت : ََي َرُسوَل هللاِ فـََقا  َساٍر أََتِت النَِّبَّ  َلَة بِْنَت يَ َأنَّ َخوْ ) َعْن َأيب ُهَريـَْرَة  

ِم َواَل َيُضري قَاَل : َيْكفِ لدَُّم ؟  َلْت : فَِإْن ََلْ ََيُْرِج اقَاَل : ِإَذا َطُهْرِت فَاْغِسِليِه ، ُثَّ َصلِ ي ِفيِه . فـََقا  ( .   ِك أَثـَُره يِك َغْسُل الدَّ
 ========= = 

 .  ضعيف، ألن يف إسناده ابن ْلِيَعة ث احلدي
 أي أثر الدم، أما إذا بقي شيء من جرمه فإنه ال يكفي. )َواَل َيُضريِك أَثـَُره( 

   فائدة :
 سل. الجتهاد يف الغاحليض بعد ايعفى عما بقي من أثر لون دم احلديث يدل على أنه  
 لقوله )وال يضرِك أثرُه(. 

  َما اْسَتَطْعُتْم(. وا اَّللََّ موم قوله تعاىل )فَاتَـّقُ ولع
 وألنه من املعلوم أن الَغْسل قد ال يُذهب اللون. 

 قى اللون ال أثر له. وأيضاً: إن جمرد اللون ليس خبثاً، وإَّنا اخلبث عني النجاسة، وقد زالت فيب 
وصلى علقمة يف  عائشة،  ت فيه فرقة، وممن رخص فيهم يغسل فيبقى أثره يف الثوب، فرخصاختلفوا يف الد: و  ابن املنذر قال 

ثوب فيه أثر دم وقد غسل، وهذا قول الشافعي، وروي عن عائشة أهنا أمرت أن تلطخ بشيء من زعفران... وابلقول األول  
وليس عليه  دم من ثوبه، فقد أتى مبا أمر به، يف ثوبه دم ال ر: وإذا غسل منهل العلم من فقهاء األمصاأقول، وهو قول عوام أ

بني ذلك، دل على أن الثوب  معلوما أن أثره قد يذهب ابلغسل وقد ال يذهب، ومل يفرق النيب  ملا كان أكثر من ذلك، و 
 .اهـ .الذي فيه دم احمليض يطهر ابلغسل على ظاهر أمره

 النِ َساءِ  الصَّاَلِة يف ُشُعِر ََببُ 
 ( .  يف حُلُِفَنا، َأْو   ُيَصلِ  يف ُشُعِرََن  الَ  َكاَن َرُسوُل هللِا    )اَلْت   َعاِئَشَة قَ َعنْ 

 ََبٌب يف الريْخَصِة يف َذِلكَ 
 ( .   هِ ي َوُهَو َعَليْ ِمْنُه َوِهَي َحاِئٌض ، َوُهَو ُيَصل ِ َصلَّى َوَعَلْيِه ِمْرٌط َوَعَلى بـَْعِض َأْزَواِجِه  َأنَّ النَِّبَّ  ) َعْن َمْيُمونََة 

 ========== 
 يلي البدن .   وب الذيمجع ِشعار ، وهو الث (    يف ُشُعِرَنَ ) 
ال يصلي   ، ولفظ الرتمذي ) كان رسول هللا مجع حلاف ، وهو ما مطلق ما يُتغطى به وقت النوم ، وإن مل يباشر اجلسد (  يف حُلُِفَنا) 
 حلُُف نسائه ( .  يف

 1  فائدة :
َا ِاْمتَـَنَع ِمْن الصَّاَلةنَِّهايَة : إِ اَل يف الق َوَطَهارَة الثَـّْوب َشْرط يف ِصحَّة الصَّاَلة   ، ض َصاهَبَا َشْيء ِمْن َدم احْلَيْ ُكون أَ ِفيَها َُمَافَة َأنَّ يَ  َّنَّ

 ا . خِبِاَلِف النـَّْوم ِفيهَ 
 بعض النجاسات ، كدم احليض وحنوه .  قيل : هذا الفعل ترزاً من وجود 

 امع فيه حني مل ير به أذى . الذي ج أنه صلى يف الثوب د عنه  من ابب األوىل ، وإال فقد ور  نه : هذا الفعل م وقيل
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 2فائدة :  
ُيَصلِّ يف الثَـّْوِب الَِّذي   هللِا َهْل َكاَن َرُسوُل  أُمَّ َحِبيَبَة َزْوَج النَّيبِّ هذا احلديث يعارض احلديث السابق )عن معاوية أنه سأل

 ( . مَلْ يـََر ِفيِه أًَذىيِه ؟ فـََقاَلْت : نـََعْم ِإَذا جُيَاِمُعَها فِ 
 يصلي يف حلف النساء .  ريح يف كونه  فإنه ص

 واجلمع بينهما ؟
بة لبيان أم حبي حممول على االستحباب ، وحديث –ال يصلي يف حُلف النساء  من كونه  –أبن ما دل عليه حديث عائشة 

 اجلواز . 
  ُيِصيُب الثَـّْوبَ ْوِل الصَِّب ِ ََبُب بَـ  -137

 ( .  ْغَسُل ِمْن بـَْوِل اْْلَارِيَِة ، َويـَُرشي ِمْن بـَْوِل اْلُغاَلمِ يُـ )     قال رسول هللا ْمح قَاَل : السَّ  عن أيب 
 ( .   ْوِل الذََّكرِ ْنَضُح ِمْن بَـ ا يـُْغَسُل ِمْن بـَْوِل األُنـَْثى َويُـ ِإَّنََّ  )    قال رسول هللا  َعْن لَُبابََة بِْنِت احْلَاِرِث قَاَلْت : و 

 ========== 
 د كثرية ، له شواهيث أيب السمح حديث صحيح و حد

 وحديث علي . كحديث لبابة بنت احلارث ، وحديث أم قيس ، وحديث عائشة ، 
 دده وتقاطره، ورجحه النووي. هو أن يغمر ويكاثر ابملاء مكاثرة ال يبلغ جرَين املاء وتر  (  النضح )  

 ه. مله كلَّ فـَْرٍك، أو َعْصٍر حىت يشلنَّضح: أن تـُْتِبَعُه املاء دون  ابن عثيمني: وا وقال الشيخ 
 فهو أن يغسله ويغمره ابملاء. (  الَغْسل )  

 هي الفتية من النساء، واملراد هنا: الصغرية اليت يف زمن الرضاع. )َاْْلَارِيَِة( 
 1  فائدة :

 . يكون ابلنضح َتفيفاً  -مها إذا ابل على ثوب أو فراش أو غري   - أيكل الطعام يفية تطهري بول الغالم الذي ملديث فيها كهذه األحا
 أحاديث أخرى يف الصحيحني:  جاءت  وقد
مل يغسله(  فبال على ثوبه، فدعا مباء فنضحه عليه و  أم قيس بنت حمصن )أهنا أتت اببن ْلا صغري مل أيكل الطعام إىل رسول هللا عن 

 متفق عليه. 
 اء( متفق عليه. بصيب حينكه، فبال عليه فأتبعه امل يت رسول هللا  عائشة قالت )أ وعن 

 دعا مباء، فأتبعه بوله ومل يغسله(. يه ففبال علوملسلم )
 ففي هذه األحاديث أن بول الغالم يكفي فيه النضح، وبول اجلارية يغسل. 

 وهذا مذهب الشافعي وأمحد. 
اق بن راهوية ومجاعة من  واحلسن البصري وأمحد بن حنبل وإسحء بن أىب رابح وممن قال ابلفرق: علي بن أىب طالب وعطا  :  قال النووي

 صحاب احلديث وبن وهب من أصحاب مالك. وألسلف ا
 : وهو قول علي وعطاء واحلسن والزهري وإسحاق. قال الشوكاين 

بول الغالم، وبعضها  ابلنضح يف   رية، فاألحاديث السابقة بعضها يفعل النيبفهذه األحاديث فيها التفريق بني بول الغالم وبول اجلا 
 ة. جلاري ول بني بول الغالم وبول افرق بصريح الق 

 فثبت هبذه األحاديث أن حكمهما ُمتلف، فحكم بول الغالم النضح، وحكم بول اجلارية الغسل. 
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 : إىل أهنما سواء يف وجوب الغسل. وذهب بعض العلماء
 احلنفية واملالكية.  وهذا مذهب

 سل البول. اليت جاءت يف غاستدلوا ابلعمومات 
 بوله ... (.   يعذابن وما يعذابن يف كبري، أما أحدمها فكان ال يستنزه منل  إهنمامّر بقربين فقال:  لنيب  كحديث ابن عباس )أن ا -أ

ْم فـَنَـَهاهُ  ، فـََزَجَرُه النَّاسُ  ،ِة اْلَمْسِجدِ َجاَء َأْعرَايبٌّ فـََباَل يف طَائِفَ )  قَالَ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك : وحديث األعرايب الذي ابل يف املسجد -ب
 .   ِبَذنُوٍب ِمْن َماٍء; َفأُْهرِيَق َعَلْيِه. ُمتـََّفٌق َعَلْيِه. بـَْوَلُه أََمَر النَّيبُّ  َقَضى   فـََلمَّا النَّيبُّ 

 بذلك. وهو التفريق لصحة األحاديث    والراجح القول األول
 .   نوأما اجلواب عن أدلة القول الثا  -

 لعام. خاصة، واخلاص يقضي على ا  اديث البابن هذه األدلة عامة، وأحفاجلواب أ
: وأما احلنفية واملالكية فاستدلوا ملا ذهبوا إليه ابلقياس، فقالوا املراد بقوله )ومل يغسله( أي غساًل مبالغًا فيه، وهو خالف  ال الشوكاين ق

 اجلارية.  بول الغالم و يبعده ما ورد من األحاديث يف التفرقة بنيالظاهر، و 
 2  فائدة :

 له. ج به الغائط فال بد من غسقوله )بول( خر 
 له )غالم( خرج به اجلارية. وقو 

 3  فائدة :
 قوله )مل أيكل الطعام( اختلف العلماء يف املراد ابلطعام الذي مل أيكله: 

 : ما عدا اللنب فقط. فقيل
 ل شيئاً. : مل أيك وقيل
 ظ ابن حجر. )الفتح(. ه احلاف لذي يلعقه للمداواة، ورجححينك به، والعسل اه، والتمر الذي للنب الذي يرضع : املراد ابلطعام ما عدا ا وقيل

 قال ابن القيم رمحه هللا: إَّنا يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذَيً به. )تفة املودود(. 
أي:  م ويتناوله ويشرئب إليه )ذا كان يريد الطعا وابتالعه، بل إ ما يوضع يف فمه إبراهيم رمحه هللا: ليس املراد امتصاصه وقال الشيخ حممد بن 

 لع إليه ويطلبه(، أو يصيح أو يشري إليه، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه أيكل الطعام. يتط
 4  فائدة :

 ؟  احلكمة من التفريق بني بول الغالم وبول اجلارية  
 م. : أن بول األنثى أننت وأثقل من بول الغال قيل

 غسله. بد من  ا بول اجلارية فينتشر فالجيتمع فيكتفى برشه، وأمول الغالم وقيل: أن ب
 وقيل: كثرة محل الرجال والنساء للذكور، فتعم البلوى ببوله، فيشق عليه غسله. 

كثرة  صة يف الذكور لابلذكور منها ابإلانث، يعّن فحصلت الرخ  ورجحه احلافظ ابن حجر وقال: وأقوى ما قيل يف ذلك: أن النفوس أعلق
 ة . املشق

 نثى؛ ملالزمتهم مَحَْل الذكران؛ لفرط فرحهم هبم، وحمبتهم ْلم . دون األصَّ هبذا التخفيف الذكر .. وخُ قال القرطِب :

 5  فائدة :
 لنووي[. إذا أكل الصيب الطعام على جهة التغذية فإنه جيب الغسل بال خالف. ]قاله ا 
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 6  فائدة :
 والصغري.  بني بول الكبريالبول جنس، ال فرق  

ابل عليه الصيب، وال خالف يف جناسته، وقد نقل بعض أصحابنا إمجاع  ء الذي هذا اخلالف يف كيفية الشي: واعلم أن  قال النووي 
من أجل  جوز النضح يف الصيب ريه: وليس جتويز من العلماء على جناسة بول الصيب، وأنه مل خيالف فيه إال داود الظاهري، قال اخلطايب وغ

 . يف إزالته فهذا هو الصوابليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف   أن بوله 
 7  :  فائدة

 احلديث دليل على سهولة الشرع ومساحته. 
 8  فائدة :

 املبادرة إىل تطهري النجاسة. 
ْيلَ   ََبٌب يف اأَلَذى ُيِصيُب الذَّ

بـْرَ   اْمَرَأٌة ُأِطيُل َذيِْلي ، َوَأْمِشي يف  : ِإين ِ  فـََقاَلتْ   النَِّبِ  ا َسأََلْت أُمَّ َسَلَمَة َزْوجَ َأهنََّ  ) ْوٍف اِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن عَ َعْن أُمِ  َوَلٍد إِلِ
 ( .  يَُطهِ ُرُه َما بـَْعَدهُ  :  اْلَمَكاِن اْلَقِذِر فـََقاَلْت : أُمي َسَلَمَة قَاَل َرُسوُل هللِا  

اْلَمْسِجد ُمْنِتَنًة َفَكْيَف نـَْفَعُل ِإَذا ُمِطْرََن ؟ قَاَل : أَلَْيَس  ِإىَل   ، ِإنَّ لََنا َطرِيًقا قـُْلُت : ََي َرُسوَل هللاِ  ) َلْت اأَلْشَهِل قَاَعِن اْمَرَأٍة ِمْن َبِِن َعْبِد 
َها ؟ قَاَلْت : قـُْلُت : بـََلى   ( .   . قَاَل : فـََهِذِه ِِبَِذهِ  بـَْعَدَها َطرِيٌق ِهَي َأْطَيُب ِمنـْ

 ===== ===== 
 . عوف  براهيم بن عبد الرمحن بن سناده ضعيف إلهبام أم ولد إألول إاحلديث ا

 احلديث ضعفه ابن املنذر يف األوسط ، والنووي يف اجملموع . و 
 شواهد :  احلديث لهلكن  

 اب . واألحاديث اآلتية يف تطهري التعال ابلرت منها احلديث الذي يليه ، 
 .   لثوب الذي يلي األرض وإن مل َيسهااوهو طرف (    ي ِإين ِ اْمَرَأٌة ُأِطيُل َذْيلِ )  
 أي : يف مكان ذي َقَذر ، أي : يف املكان النجس . (   ْلَقِذرِ َكاِن اَوَأْمِشي يف اْلمَ ) 
ُرُه  )    أي : الذيل . (  يَُطهِ 

 يل ما يتشبث ابلذيل من القَذر . أي : أن املكان الذي بعد املكان القذر يز (  َما بـَْعَدهُ 
 1  فائدة :

 على النجاسة ( يف كيفية تطهريه على قولني : رض َير على وجه األا الذي تسحبه اء يف ذيل املرأة ) وهو أسفل ثوهبماختلف العل
 : جيب غسل ذيل املرأة الذي أصابته جناسة .   القول األول

 املنذر . ور املعتمد عند احلنابلة ، واختاره ابن وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وهو القول املشه
 ماء طهوراً ( . قوله تعاىل ) وأنزلنا من السماء  لعموم
 يض ) حتيه مث اقرصيه مث اغسليه ... ( .  دم احل يف  وقوله 

 سة . وقياساً على الثوب إذا أصابه البول ، فكما أنه ال يطهره إال املاء ، فكذلك الثوب الطويل إذا مّر على النجا 
 فال جيب غسله . طاهر  روره على  : يطهر ذيل املرأة مب  القول الثاين

 وهذا اختيار ابن تيمية ، وابن القيم . -بسة نجاسة َي نه قّيده مبا إذا كانت اللك  –وبه قال مالك 
 .   –حديث الباب   –حلديث أم سلمة 



195 
 

ُب َغْسُلُه كَ ْوِب اْلَمْرأَ ِإىَل أَنَُّه ِإَذا تـََنجََّس َذْيل ثَـ  َذَهَب الشَّاِفِعيَُّة َواحْلََنابَِلةُ (  املوسوعة الفقهية جاء يف )  ا بـَْعَدُه  رُُه مَ اْلَبَدِن ، َواَل يَُطهِّ ِة فَِإنَُّه جيَِ
 . ِمَن اأْلْرِض 

اِهٍر ََيِبٍس ، َسَواءٌ  َلى َمْوِضٍع طَ ِة ِإَذا َمرَّْت بـَْعَد اإْلَصابَِة عَ اْلَمْرأَِة اْلَياِبِس ِمَن النََّجاسَ  َوَذَهَب اْلَماِلِكيَُّة ِإىَل أَنَُّه يـُْعَفى َعمَّا ُيِصيُب َذْيل ثـَْوبِ 
 ْرًضا َأْو َغرْيَُه . َكاَن أَ 

ِة قـُُيوٍد ِهَي : قـَيَّدُ وَ   وا َهَذا اْلَعْفَو ِبِعدَّ
ْيل ََيِبًسا َوَقْد َأطَالَْتهُ  -أ    . سَّرْتِ ، الَ لِلزِّيَنِة َواخْلَُياَلءِ لِل  َأْن َيُكوَن الذَّ

فٍّ َأْو َجْوَرٍب ، فـََعَلى َهَذا َلْو َكاَنْت الَِبَسًة َْلَُما َفاَل َعْفَو ، َكاَن  َسٍة خلُِ َذا َكاَنْت َغرْيَ الَبِ  ُتِطيُلُه لِلسَّرْتِ ِإالَّ إِ وِم أَنَُّه الَ قَال الدُُّسوِقيُّ : ِمَن اْلَمْعلُ 
 يَِّها أَْم اَل . َذِلَك ِمْن زِ 

 ْسل ، ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْعُفوًّا َعْنُه َكالطِّنِي .  اْلغُ َرْطَبًة فَِإنَُّه جيَِبُ َفٌة َجافٌَّة ، فَِإْن َكاَنْت ثَـّْوِب ُُمَفَّ لنََّجاَسُة الَّيِت َأَصاَبْت َذْيل الَوَأْن َتُكوَن ا  -ب 
 .   ََيِبًسا َعَلْيِه بـَْعَد اإْلَصابَِة طَاِهرًا َوَأْن َيُكوَن اْلَمْوِضُع الَِّذي ََتُرُّ  -ج 

ى رطب فال يطهر إالّ  ا جر علابلثوب منه شيء، فأما إذ ال يعلق اً ما ُجر على ما كان َيبسقول إَّنا هو فيكان الشافعي ي:   قال اْلطايب
 ابلغسل. 

طيب منه فيكون  تطهره ولكنه َير ابملكان فيقذره مث َير مبكان أ وقال أمحد بن حنبل ليس معناه إذا أصابه بول مث مر بعده على األرض أهنا 
 به منه شيء. هذا بذاك ليس على أنه يصي 

 يطأ األرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضا فأن  لقذرة مثا إَّنا هو أن يطأ األرض اال مالك: إن األرض يطهر بعضها بعضوق
 سد فإن ذلك ال يطهره إالّ الغسل. وحنوه يصيب الثوب أو بعض اجل النجاسة مثل البول

 مل السنن ( . .                       ) معا  اع األمةقلت وهذا إمج
 لَ ٌب يف اأَلَذى ُيِصيُب النـَّعْ َبَ 

َاَب َلُه طَ  ) قَاَل   َرُسوَل هللِا  ، َأنَّ  َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ   ( .  ُهورٌ ِإَذا َوِطَئ َأَحدُُكْم بِنَـْعِلِه اأَلَذى ، فَِإنَّ التي
 ( .  ابُ ُهوُرمُهَا التيَ َذا َوِطَئ اأَلَذى ِبُفَّْيِه ، َفطَ إِ ) قَاَل  َعِن النَِّبِ    ،وعنه 

 ========== 
 ، وعن أيب سعيد .  ن عائشةث ُمتلف فيه ، وله شاهد عهذا احلدي

 لكن ضعف النووي كله طرقه يف كتابه اجملموع ، وكذا احلافظ يف التلخيص .
 .واحلديث أخرجه أيضاً : البيهقي ، وابن حبان ، وابن خزَية 

 1  فائدة :
إرادة  اسة عندفية تطهري النعال من النجكيوالدلك ، وقد اختلف العلماء يف  اخلف ابلرتاب  على طهارة أسفلاحلديث دليل 

 الصالة على قولني: 
 جيزئ دلكهما ابألرض مطلقاً.  : القول األول

 وبه قال األوزاعي ، والنخعي . 
 ، وابن مفلح .  تيمية، وابن القيمواختار هذا القول: ابن قدامة، وشيخ اإلسالم ابن 

 طهور(.  أحدكم بنعله األذى فإن الرتاب له الباب )إذا وطئ ثحلدي
َابُ َطُهورُ فَ  لفظ اآلخر )وال  ( .  مُهَا الرتُّ
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 ب مطهر للنعل مما يصيبهما من األذى.أن الرتا فأخرب 
ًذى، فـَْلَيْمَسْحُه،  ى يف نـَْعَلْيِه َقَذرًا أَْو أَ ْر، فَِإْن رَأَ اْلَمْسِجِد فـَْليَـْنظُ  َأَحدُُكْم إىَل إَذا َجاَء  )  َوَعْن َأيب َسِعيٍد ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

 ( .  ِفيِهَما  ْلُيَصلِّ وَ 
 قَاَل : ُكنَّا اَل نـَتَـَوضَّأُ ِمْن َمْوِطٍئ .َرَوامُهَا أَبُو َداُود . َوَعْن اْبِن َمْسُعودٍ 

 ْم . ابَُه َكانُوا ُيَصلُّوَن يف نَِعاْلِِ َوَأْصحَ  َوأِلَنَّ النَّيبَّ 
 ُمتـََّفٌق َعَلْيِه .  ُيَصلِّي يف نـَْعَلْيِه ؟ قَاَل : نـََعْم .  ٍك : َأَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  َمالِ يَد : َسأَْلت أََنَس ْبنَ بُو َمْسَلَمَة َسِعيُد ْبُن يَزِ قَاَل أَ 

 .   ) املغّن (            . ا ملَْ َتِصحَّ الصَّاَلُة ِفيَها زِْئ َدْلُكهَ جَنَاَسٍة ُتِصيبُـَها ، فـََلْو ملَْ جيُْ َوالظَّاِهُر َأنَّ النـَّْعَل اَل ََتُْلو ِمْن 
 والنعل  ابلدلك ، فال بد من غسل ما أصابته النجاسة . عدم طهارة أسفل اخلف  ل الثاين : القو 

 ة .دة عند احلنابلديد ، وأمحد يف الرواية املشهورة املعتموقال قال : حممد بن احلسن الشيبان ، ومالك ، والشافعي يف اجل
َنَما َرسُ َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ حلديث أيب  ُيَصلِّي أبَِْصَحاِبِه ِإْذ َخَلَع نـَْعَلْيِه فـََوَضَعُهَما َعْن َيَسارِِه، فـََلمَّا رََأى َذِلَك اْلَقْوُم    وُل هللاِ ، قَاَل )بـَيـْ

َنا نَِعالََنا،   أَْلقَ ْم، قَالُوا: رَأَيـَْناكَ َلُكْم َعَلى إِْلَقاِء نَِعاِلكُ قَاَل: َما محََ َصالََتُه،  مَّا َقَضى َرُسوُل هللِا أَْلَقْوا نَِعاَْلُْم، فـَلَ  ْيَت نـَْعَلْيَك فَأَْلَقيـْ
َمْسِجِد فـَْليَـْنظُْر: ُكْم ِإىَل الْ َجاَء َأَحدُ  َوقَاَل: ِإَذا-اَل: أًَذى أَْو قَ  -َأََتِن فََأْخرَبَِن َأنَّ ِفيِهَما َقَذرًا  : ِإنَّ ِجرْبِيَل فـََقاَل َرُسوُل هللِا 

 وسيأيت إن شاء هللا . رواه أبو داود   أًَذى فـَْلَيْمَسْحُه َوْلُيَصلِّ ِفيِهَما(رًا أَوْ َأى يف نـَْعَلْيِه َقذَ فَِإْن رَ 
ن لكهما إذ لو كانه ال جيزئ ديهما قذراً، فهذا يدل على أخلع نعليه يف صالته بعد إخباره أبن ف أبن النيب  وجه الداللة : 

 هو يف صالته. نعليه و  جمزائً ملا خلع النيب 
 هذا: واْلواب عن 

النيب مل يدلكهما ألنه مل يعلم ابلقذر فيهما حىت أخربه جربيل، ومما يدل على ذلك تتمة احلديث: )إن جربيل أَتن فأخربن أن  أن
 قذراً(.  فيهما

ُهَما .ْز َدْلُكُهَما جيَُ ُدلُّ َعَلى أَنَُّه ملَْ يَ  ، إنَّ ِفيِهَما َقَذرًا .َلْيهِ يف نـَعْ   : فـََقْوُل النَّيبِّ فَِإْن ِقيلَ دامة : قال ابن ق : قـُْلَنا ، َوملَْ يـَُزْل اْلَقَذُر ِمنـْ
َقْل أَنَُّه َدَلَكُهَمااَل َداَلَلَة يف َهَذا  . ْيِه السَّاَلمُ يُل َعلَ ْخرَبَُه ِجربِْ ، َحىتَّ أَ يـَْعَلْم اِبْلَقَذِر ِفيِهَمانَُّه ملَْ ؛ أِلَ أَنَُّه ملَْ يَْدُلْكُهَما اِهرُ ، َوالظَّ ؛ أِلَنَُّه ملَْ يـُنـْ

 ( املغّن)
 والراجح األول.

ألرض، أم ال تطهر بدون غسل، دلكها اب وقد اختلف العلماء: يف جناسة أسفل النعل وحنوه: هل تطهر ب: قال ابن رجب احلنبلي 
 تطهر ابلدلك؟جاسات فون بول ادمي أو عذرته فال بد من غسلها ، وبني غريها من النيفرق بني أن يكأم 

 .وقد حكى عن أمحد ثالثة رواَيت كذلك على ثالثة أقوال.
 . شيبة وحيي بن حيي النيسابوري ابن أيب والقول بطهارهتا ابلدلك : ] قول [ كثري من أصحابنا، وهو قول قدمي للشافعي، وقول

 .د من أصحابنا: تطهر بذلكوقال ابن حام
 . خيثمة وسليمان بن داود اْلامشيقول أيب  والقول ابلفرق بني البول والعذرة

 ) الفتح ( .           وأجودها ... " ـ مث ذكر حديث أيب سعيد اآليت .   ويف هذا الباب أحاديث متعددة.
لوا إذا أصاب أكثر اخلّف أو النعل جناسة فدلكها اهر احلديث وقايف شرح السنة ذهب أكثر أهل العلم إىل ظ البغوي :قال 

  .يف القدمي اهـ يقال الشافع رها فهو طاهر وجازت الصالة فيه وبه ذهب أث ابألرض حىت
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 ََبُب اْلُبَصاِق ُيِصيُب الثَـّْوبَ 
 .   (  ُه بِبَـْعضٍ يف ثـَْوبِِه ، َوَحكَّ بـَْعضَ   هللِا  بـََزَق َرُسولُ  ) َعْن َأيب َنْضَرَة ، قَاَل  

 =========== 
 البخاري .  آليت يف احلديث سنده ضعيف ، لكن يغّن عنه حديث أنس ا

 البصاق . البزاق هو ) بزق ( 
 أي : رد بعض ثوبه على بعض . (    َوَحكَّ بـَْعَضُه بِبَـْعضٍ ) 

 1  فائدة :
 يف ثـَْوِبِه(.   اَل )بـََزَق النَّيبُّ  ْن أََنٍس قَ ع : ومسلم يث مرسل ، لكن جاء يف صحيح البخاري احلديث دليل على طهارة البصاق ، واحلد

 .   رة البصاق واملخاطاى طهاحلديث دليل علف
 .  وهذا مذهب مجاهري العلماء  
 احلديث دليل على أن البلغم والنخامة طاهر. و 

َلِة، َفشَ  َرَأى َُنَاَمًة يف   َأنَّ النَّيبَّ  َعْن أََنٍس ):  البخاري جاء يف ما  فـََقاَل »ِإنَّ   ِدهِ َوْجِهِه، فـََقاَم َفَحكَُّه بِيَ   يف يَ ْيِه َحىتَّ رُئِ قَّ َذِلَك َعلَ اْلِقبـْ
َلِة  -َصالَتِِه، فَِإنَُّه يـَُناِجى َربَُّه  َأَحدَُكْم ِإَذا قَاَم يف  َنُه َوَبنْيَ اْلِقبـْ َلِتِه، َفاَل يَـ  -َأْو ِإنَّ َربَُّه بـَيـْ َيَسارِِه، َأْو َتَْت  َوَلِكْن َعْن بـْزَُقنَّ َأَحدُُكْم ِقَبَل ِقبـْ

 .   ئِِه فـََبَصَق ِفيِه، مُثَّ َردَّ بـَْعَضُه َعَلى بـَْعٍض، فـََقاَل »َأْو يـَْفَعْل َهَكَذا«(ا رِدَ َقَدَمْيِه«. مُثَّ َأَخَذ َطَرَف 
خيرج من الرأس والبلغم  وال فرق بني ما حها يف ثوبه وهو يف الصالة وال تت قدمه. رمحه هللا: ولو كانت جنسة ملا أمر مبس قال ابن قدامة

 اخلارج من الصدر. 
ُلْغَنا َعْن الصََّحابَِة   ،َأْشَبَه اآْلَخرَ  ،ُد نـَْوَعْي النَُّخاَمةِ حَ غم أوقال أيضاً: البل ًسا جَنَُس ِبِه اْلَفُم ... َومَلْ يـَبـْ   -ِم اْلبَـْلَوى بِِه َمَع ُعُمو   - وَلْو َكاَن جنَِ
 .  َشْيٌء ِمْن َذِلك 
وضوء ، وكذلك البزاق واملخاط والدمع الذي يسيل من  لقض ا : أمجع أهل العلم على أن خروج اللنب من ثدي املرأة ال ين رقال ابن املنذ

 العني ، والعرق الذي خيرج من سائر جسده . 
 

 وصىل هللا وسمل عىل نبينا محمد 

 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد 

 السعودية / رحفاء 


