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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 كتاُب الطََّهارَة  

 ارة لغة وشرعاً ؟تعريف الطه 
: النظافة والنزاهة عن األقذار احلسية واملعنوية ، فاألقذار احلسية: كالبول وحنوه ، واملعنوية: كالشرك وكل ُخلق  الطهارة يف اللغة

 رذيل .
 ارتفاع احلدث وما يف معناه ، وزوال اخلبث . وشرعاً :

ا تشطر  ل  الطهارة ، ويدخل يف هذا الوصف البول والري  وككل احلدث : هو الوصف القائم بالبدن املانع من الصالة وحنوها مم
 حلم اإلبل وحنو ذلك .

o . قولنا ) ما يف معناه ( كي : يف معىن ارتفاع احلدث ، كتجديد الوضوء ، فهو طهارة ، وكذا األغسال املسنونة 
o تسمى طهارة . وقولنا ) زوال اخلبث ( كي : النجاسة ، فإذا وقعت على ثوب  جناس  فطهرها ، هذه 
o . فالطهارة : ارتفاع احلدث ، وزوال اخلبث 
o  . احلدث كمر معنوي؛ لذا يعَّبَّ مع  بالرفع، كما اخلبث فأمر حسي؛ لذا يعَّب مع  باإلزالة 
o : الفرق بني طهارة احلدث وإزالة النجاسة 

على ثوب  بول ، مث جاءت األمطار طهارة احلدث تشطر  هلا النية على الصحي  خبالف إزالة النجاسة. ) رجل جاء  أواًل :
 ونظفت  ، وهو مل ينوي فان  يطهر ( .

 طهارة احلدث ال تسقط باجلهل والنسيان ، ألن  من باب األوامر ، خبالف طهارة اخلبث ألن  من باب الطروك . ثانياً :
 عيد الصالة .مث صلى ، وبعد الصالة علم ، فإن  جيب كن ي –وهو ال يعلم  –فلو كن رجاًل ككل حلم جزور 

 طهارة احلدث طهارة تعبدية غري معقولة املعىن ، خبالف طهارة اخلبث فإهنا طهارة معللة بوجود النجاسة احلسية. ثالثاً :
 طهارة احلدث البد من املاء خبالف طهارة اخلبث على القول الراج  كما سيأيت إن شاء هللا . رابعاً :

 مور :يبدأ العلماء مصنفاهتم بكتاب الطهارة أل 
) ال يقبل هللا  : ألن الطهارة شر  لصحة الصالة لقول  تعاىل ) إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا ... ( ، ولقول   أوالً 

 صالة كحدكم إذا كحدث حىت يتوضأ ( متفق علي  .
 : كن الطهارة ختلية وتنظيف ، والتخلية قبل التحلية . ثانياً 
 بدن  تطهري نيت  وقلب  هلل عز وجل . : ألجل كن يتذكر املتعلم بتطهري ثالثاً 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب  - 1 َا اأَلْعَماُل بِالنِ يَّاِت يـَُقوُل :  قَاَل : َسَِ َا  -َويف ِرَوايٍَة : بِالنِ يَِّة  -) إَّنَّ َوِإَّنَّ
اَّللَِّ َوَرُسوِلِه , َفِهْجَرتُُه إَل اَّللَِّ َوَرُسولِِه , َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه إَل ُدنـَْيا ُيِصيبُـَها َأْو  ِلُكلِ  اْمِرٍئ َما نـََوى , َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه إَل 

 ( .تُُه إَل َما َهاَجَر إلَْيِه اْمَرَأٍة يـَتَـَزوَُّجَها , َفِهْجرَ 
---------- 

نفْيل القرشي العـدوي ، كمري املؤمنني ، وثاين اخللفاء الراشدين ، ( هو كبو حفص عمر بن اخلطاب بن  ) عن ُعَمر ْبَن اْْلَطَّابِ 
ودفن مع ه   23كسلم يف السنة اخلامسة كو السادسة بعد البعثة ، فكان يف إسالم  عز للمسلمني ، قتل  كبو لؤلؤة اجملوسي عام: 

 وكيب بكر، وكانت خالفت  عشر سنني وستة كشهر وكياماً . النيب 
َا األَ   َا ِلُكلِ  اْمِرٍئ َما نـََوى () ِإَّنَّ  اختلف العلماء يف معناها ، هل مها مجلتان مبعىن واحد كو خمتلفتان ؟ ْعَماُل بِالنِ يَّاِت , َوِإَّنَّ
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 والراجـ  كن األوىل غري الثانية :
يعمل  اإلنسان وهو  فيها كن كل عمل ال بد في  من نية ، كل عمل : ) إمنا األعمال بالنيات ( سبب ، بنين النيب  األول 

: ) وإمنا لكل امرئ ما نوى ( نتيجـة  الثانيةعاقل خمتار ال بد في  من نية ، وال ميكن ألي عاقل خمتار كن يعمل عماًل بغري نية ، و
 هذا العمل : إذا نويت هذا العمل هلل والدار اآلخرة حصل لك ذلك ، وإذا نويت الدنيا فليس لك إال ما نويت .

 األعمال بالنيات ( جاءت متعلقة حبكم الشريعة على العمل .فجملة ) إمنا 
 ومجلة ) وإمنا لكل امرئ ما نوى ( جاءت متعلقة حبكم الشريعة على العامل .

 كما العمل : ال شيء من العمل يقبل ويكون مشروعاً إال بنية .
عمل  وإذا فسدت نيت  ضاع ثواب  وفسد كما العامل : فإن حظ العامل من عمل  على قدر نيت  .فإذا صحت نيت  ص  ثواب  و 

 عمل  .
 ومن هنا عظمت عناية السلف بالنية ، قال ابن املبارك ) كـم من عمل صغري كَّبت  النية ، وكـم من عمل كبري صغرت  النية ( .

َا اأَلْعَماُل )   ( واملراد ) باألعمال ( ما يصدر من املكلف ويدخل فيها األقوال .ِإَّنَّ
 ( نية وقصداً . ْت هجرته إل هللا ورسوله) َفَمْن َكانَ 

 ( ثواباً وكجراً . ) فهجرته إل هللا ورسوله
َيا ُيِصيبُـَها (  حقيقتها ما على األرض من اهلواء واجلو مما قبل قيام الساعة . ) وَمْن َكاَنْت ِهْجـَرتُُه ِإَل ُدنـْ

 هبا وإال فهي تدخل ضمن ) دنيا يصيبها ( .نص علي  لشدة االفتتان ) َأْو ِإَل اْمَرَأٍة يـَْنِكُحَها ( 
 . : من حيث كن  ال ثواب ل  فيها وال كجر، وقد يكون علي  فيها وزركي ) َفِهْجَرتُُه ِإَل َما َهاَجَر ِإلَْيِه ( 

 واهلجرة هنا : االنتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم . 
 ص  الطهارة بدوهنا .احلديث دليل على كن النية شر  لصحة الطهارة ، فال ت-1

 وهذا قول مجاهري العلماء .
ُلوا ُوُجوَهُكْم َوكَْيد َيُكْم إ ىَل اْلمَ -ك ُكْم َوكَْرُجَلُكْم إ ىَل لقول  تعاىل )يَا كَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا ُقْمُتْم إ ىَل الصَّالة  فَاْغس  رَاف ق  َواْمَسُحوا ب ُرُؤوس 

 اْلَكْعبَـنْي  ( .
ية معىن النية ، لقول  ) إذا قمتم ( كي : كرد م القيام للصالة ، ففي  استحاار ملعىن القيام ألجل الصالة ، وهذا هو ففي هذه اآل
 معىن النية .

) إمنا األعمال بالنيات ( فهذا احلديث نص يف وجوب النية يف العبادات ، فقد كثبت كن العمل ال يكون شرعياً   ولقول  -ب
 اب إال بالنية .يتعلق ب  ثواب كو عق

كن الطهارة باملاء عن احلدث عبادة من العبادات الفعلية ، فقد اشطُر  فيها من التحديد يف الغسالت واملغسوالت واملاء ما -ج
 يثبت كوهنا عبادة .

اَلٍف ع  ارمح  هللا :  قال النووي حَّة  اْلُوُضوء  َواْلُغْسل  َوالتـََّيمُّم  ب ال خ  ْنَدنَا ، َوب    قَاَل َمال ٌك َواللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َوَكمْحَُد لنن يََّة َشْرٌ  يف  ص 
نَي لَُ   الدن يَن ( َواإل ْخالُص َعَمُل اْلَقْلب  َوُهَو النن يَُّة ْبُن َحْنَبٍل َوَداُود ، َواْحَتجُّوا ب َقْول  اَّللَّ  تـََعاىَل : ) َوَما كُم ُروا إال ل يَـْعُبُدوا اَّللََّ خُمْل ص 

ي اْلُوُجوبَ َواألَ   . ْمُر ب    يـَْقَتا 
َا( ل ْلَحْصر  . َواْلُمرَاُد َكنَّ ُحْكَم اْلَعَمل  ال يـَْثُبُت  َوم ْن السُّنَّة  : قـَْولُُ   َا اأَلْعَماُل ب النن يَّات  ( أَلنَّ َلْفَظَة )إمنَّ   إال ب النن يَّة  ) إمنَّ

َا َوَدل يٌل آَخُر : َوُهَو قـَْولُُ    .    ) اجملموع ( .ل ُكلن  اْمر ٍئ َما نـََوى ( َوَهَذا ملَْ يـَْنو  اْلُوُضوَء َفال َيُكوُن لَُ  . . . إخل  ) َوإ منَّ
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 وقت النية . -2
األكمل كن ينوي مع بداية الوضوء كو قبل  بزمن يسري ، حىت تكون النية شاملة جلميع كجزاء الوضوء ، كما الواجب من ذلك فهو 

 . جباتكن ينوي مع كول الوا
يع َها ، قال ابن قدامة : َد َشْيٌء م ْن  َوجيَ ُب تـَْقد مُي النن يَّة  َعَلى الطََّهارَة  ُكلن َها ؛ ألَنَـَّها َشْرٌ  هَلَا ، فـَيُـْعَتبَـُر ُوُجوُدَها يف  مجَ  فَإ ْن ُوج 

َبات  الطََّهارَة  قـَْبَل النن يَّة  ملَْ يـُْعَتدُّ ب    . َوُيْسَتَحبُّ كَنْ  يـَْنو َي قـَْبَل َغْسل  َكفَّْي   ، ل َتْشَمَل النن يَُّة َمْسُنوَن الطََّهارَة  َوَمْفُروَضَها . فَإ ْن  َواج 
ْلُهَما . َوجَيُوُز تـَقْ  ري  . ــــــَغَسَل َكفَّْي   قـَْبَل النن يَّة  َكاَن َكَمْن ملَْ يـَْغس  ُل ملَْ جُيْز ه  ـــــاَل اْلَفصْ ـــــــ. . َوإ ْن طَ د مُي النن يَّة  َعَلى الطََّهارَة  ب الزََّمن  اْلَيس 

 َذل ك .    ) املغين ( .
 : : والنية هلا حمالن وقال الشيخ ابن عثيمني

 . األول : تكون في  سنة ، وهو قبل مسنون الطهارة إن وجد قبل واجب
 الثاين : تكون في  واجبة عند كول الواجبات .           ) الشرح املمتع ( .

 : هل تص  طهارت  ؟ على قولني : سيا حدث  ، مث تذكر كن  كان حمدثاً اختلف كهل العلم فيمن توضأ ينوي جتديد الطهارة نا -3
 قيل : تص  .

 وقيل : ال تص  .
 ألن  مل ينو  رفع احلدث .

َ كَنَُّ  َكاَن  قال ابن قدامة حُمْد ثًا، فـََهْل َتص  ُّ َطَهارَتُُ  ؟ َعَلى ر َوايـَتَـنْي : إْحَدامُهَا َتص  ُّ ؛ رمح  هللا : َوإ ْن نـََوى جَتْد يَد الطََّهارَة  ، فـََتبَـنيَّ
َنَُّ  َطَهارٌَة َشْرع يٌَّة ، فـَيَـْنَبغ ي َكْن ََيُْصَل لَُ  َما نـََواُه ، َول ْلَخََّب ، َوق َياًسا َعَلى َما َلْو نـََوى  ، َوالثَّان َيُة اَل َتص  ُّ َطهَ أل  َنَُّ  َرْفَع احلََْدث  ارَتُُ  ؛ أل 

 ملَْ يـَْنو  َرْفَع احلََْدث  َواَل َما َتَامََّنُ  ، َكْشَبَ  َما َلْو نـََوى التَّبَـرَُّد .
  رمح  هللا : َلْو تـََوضََّأ اْحت َياطًا ، مُثَّ بَاَن كَنَُّ  َكاَن حُمْد ثًا : فـََهْل جُيْز ي   َذل َك اْلُوُضوُء ؟ وقال النووي

َنَُّ  تـََوضََّأ ُمتَـَردن ًدا يف  النن يَّة  ، إذ ل ف ي   َوْجَهان   يس هو جازما ب احلََْدث  ، َوالتـََّردُُّد يف  َمْشُهورَان  ع ْنَد اخْلُرَاَسان ين نَي : َكَصحُُّهَما اَل جُيْز ي   ، أل 
حَّة  يف  َغرْي  الاَُّرورَة    . النن يَّة  َمان ٌع م ْن الصن 

َا ، َصاَدَفْت احلََْدَث فـََرفـََعْتُ  ، َواْلُمْخَتاُر اأْلَوَّل .   ) اجملموع (  َواْلَوْجُ  الثَّاين  : َنَـَّها َطَهارٌَة َمْأُموٌر هب   .جُيْز ي   أل 
رجل صلَّى الظُّهر بُوُضوء ، مث نقا  بعد الصَّالة ، مث جدَّد الُوُضوء للعصر ناسياً كن  كحدث رمح  هللا :  وقال الشيخ ابن عثيمني

فإ ذا كان ذاكرًا حلدث  ، فال يرتفع ؛ ألنَّ  حينئٍذ يكون متالعباً، ى جتديدًا مسنونًا ، ناسيًا حدثَ  ، هذا يرتفع حدثُ  ؛ ألن  نو ؛ ف
 يكون إال واإل نسان على طهارة .              ) الشرح املمتع ( .فكيف ينوي التجديَد وهو ليس على ُوُضوء ؛ ألن التَّجديد ال 

إذا صلى بالوضوء األول صالة مث بعد ذلك كحدث ، مث جاءت الصالة الثانية ، فقال : كجدد :  خالد املشيقح وقال الشيخ
 ك اآلن ، ألن هذا التجديد مشروع .الوضوء ، فتوضأ جمدداً للوضوء ، مث بعد ذلك تذكر كن  حمدث ، نقول : ارتفع حدث

  من عمل  إال بقدر نيت  ، وكن األجور يف األعمال الصاحلة احلديث دليل على وجوب اإلخالص ، وكن اإلنسان ليس ل -4
 تعظم بعظيم ما يف قلب العبد من سالمة القصد وصحة النية .

 : تصفية العمل عن مالحظة املخلوقني . واإلخالص
 واألدلة على وجوب اإلخالص كثرية :

نَي لَُ  الدن يَن َكَما بََدَكُكْم تـَُعوُدوَن ( قال تعاىل ) ُقْل كََمَر َريبن  ب اْلق ْسط  َوكَق يُموا ُوُجوَهُكْم  ٍد َواْدُعوُه خُمْل ص   ع ْنَد ُكلن  َمْسج 
نَي لَُ  الدن يَن َوَلْو َكر َه اْلَكاف ُروَن ( .  وقال تعاىل )فَاْدُعوا اَّللََّ خُمْل ص 
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  خُمْل صاً َلُ  الدن يَن ( .وقال تعاىل ) إ نَّا كَنـَْزْلَنا إ لَْيَك اْلك َتاَب ب احلَْقن  فَاْعُبد  اَّللََّ 
 وقال تعاىل ) ُقل  اَّللََّ كَْعُبُد خُمْل صاً َلُ  د يين  ( .

 ُقْل إين كُم ْرُت َكْن كَْعُبَد هللا خُمْل صاً لَُّ  الدين ( .وقال تعاىل ) 
نَي لَُ  الدن يَن احلَْ   ْمُد َّلل َّ  َربن  اْلَعاَلم نَي ( .وقال تعاىل ) ُهَو احلَْيُّ ال إ لََ  إ الَّ ُهَو فَاْدُعوُه خُمْل ص 

 ) إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ( متفق علي  . وقال 
 ) إن هللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً وابتغي ب  وج  هللا ( رواه النسائي . وقال 
 َك  ( رواه مسلم .. قال تعاىل ) من عم ل عماًل كشرك في  معي غريي تركت  وشر  وقال 

قال ) إن كخوَف ما كخاف عليكم الشرك األصغر ؟ قالوا : وما الشرك األصغر ؟ قال :  وعن حممود بن لبيد . كن رسول هللا 
الرياء ، يقول هللا عز وجل إذا جزى الناس بأعماهلم : اذهبوا إىل الذين كنتم تراؤون يف الدنيا فانظروا هل جتدون عندهم جزاء ( 

 محد .رواه ك
 احلديث دليل على كن العمل ال يقبل إال إذا كان خالصاً هلل تعاىل، والعمل الصاحل ال يقبل إال بشرطني: -5

 : كن يكون خالصاً هلل . األول
 حلديث الباب .

 . : كن يكون موافقاً لسنة النيب  الثاين
 ) من عم ل عماًل ليس علي  كمرنا فهو رد ( رواه مسلم . لقول  

 العلماء : حديث ) إمنا األعمال بالنيات ... ( ميزان لألعمال الباطنة . قال بعض
 وحديث ) من كحدث يف كمرنا ... ( ميزان لألعمال الظاهرة .

ٌن ( .وقد قال تعاىل )   َوَمْن َكْحَسُن د يًنا ممن َّْن َكْسَلَم َوْجَهُ  هلل َوُهَو حُمْس 
َوُهَو ( كخلص العمـل لرب  ، عز وجل ، فعمل إميانًا واحتسابًا )ِديًنا ِمَّْن َأْسـَلَم َوْجَهُه َّلِلَِّ  َوَمْن َأْحَسنُ قال ابن كثري : قول  تعاىل )

 ( كي : اتبع يف عمل  ما شرع  هللا ل  ، وما كرسل ب  رسول  من اهلدى ودين احلق حُمِْسن  
خلالص كن يكون هلل ، والصواب كن يكون متبًعا وهذان الشرطان ال يص  عمل عامل بدوهنما ، كي : يكون خالًصا صوابًا ، وا 

للشريعة فيص  ظاهره باملتابعة ، وباطن  باإلخالص ، فمن فقد العمل كحد هذين الشرطني فسد ، فمن فقد اإلخالص كان 
ُهْم منافًقا ، وهم الذين يراءون الناس ، ومن فقد املتابعة كان ضااًل جاهاًل ، ومىت مجعهما فهو عمل املؤمنني ) الَّذ   يَن نـَتَـَقبَُّل َعنـْ

ْدق  الَّذ ي َكانُوا يُوَعُدون (   .َكْحَسَن َما َعم ُلوا َونـََتجاَوُز َعْن َسين َئاِت  ْم يف  َكْصَحاب  اجْلَنَّة  َوْعَد الصن 
 لإلخالص فاائل كثرية : -6

 : كن  سبب ملغفرة الذنوب .أواًل 
 فر هللا هلا ، والقصة عند البخاري ومسلم.والدليل : قصة املركة الزانية اليت سقت الكلب فغ

رمح  هللا : فتأمل ما قام يف قلبها من حقائق اإلميان والعبودية يف هذه اللحظة ، فمنها :  كهنا مل تعمل  ابتغاء  قال ابن القيم
كهنا   -علي  ظاهر احلديث وكن  مل يرها كحد إال هللا وهذا يدل  -األجر من كحد ألهنا تعطي كلبًا فال تنتظر من  جزاء كو شيئًا 

كتعبت نفسها يف سقايتها هلذا الكلب فنزلت يف البئر مع كهنا امركة مث مألت خفها باملاء ومحلت  بفيها مث سقت هذا الكلب احلقري 
قدم ، فتأمل ما قام يف قلبها من كسرار اإلخالص فعندما متت هذه احلقائق يف قلبها) كحرقت كنوار هذا القدر من التوحيد ما ت

 منها من البقاء والزنا فغفر هللا هلا( .
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 عن القلب .والفحشاء كن  يصرف الفتن  ثانياً : 
 ( : فال تزول الفتـنة عن القلب إال إذا كان دين العبد كلن  هلل عز وجل .1/60قال اإلمام ابن تيمي  يف الفتاوى )

 ) كذلك لنصرف عن  السوء والفحشاء إن  من عبادنا ما جنى من فتنة املركة إال باإلخالص هلل تعاىل قال تعاىل ويوسف 
 املخلصني ( .

وخشيت  من هللا عز وجل كان كقوى من مجال امركة  ( : فإن قوة إخالص يوسف 261/ 10) قال ابن تيمية يف الفتاوى
 العزيز وحسنها وحب  هلا .

ت    َّلل َّ  َوحَمَبَّت    َلُ  ملَْ َيُكْن َشْيٌء َكَحبَّ إلَْي   م ْن َذل َك َحىتَّ يـَُقدن َمُ  َعَلْي   َوب َذل َك َوَذل َك كَنَّ اْلَقْلَب إَذا َذاَق َحاَلَوَة ُعُبود يَّ  وقال : ...
( م ْن ع َباد نَا اْلُمْخَلص نيَ  إنَّ ُ  َواْلَفْحَشاءَ ُيْصَرُف َعْن كَْهل  اإْل ْخاَلص  َّلل َّ  السُّوُء َواْلَفْحَشاُء َكَما قَاَل تـََعاىَل ) َكَذل َك ل َنْصر َف َعْنُ  السُّوَء 

َحاَلَوة  حَمَبَّت    َّلل َّ  َما مَيْنَـُعُ  َعْن حَمَبَّة  َغرْي ه  إْذ لَْيَس ع ْنَد فَإ نَّ اْلُمْخل َص َّلل َّ  َذاَق م ْن َحاَلَوة  ُعُبود يَّت    َّلل َّ  َما مَيْنَـُعُ  َعْن ُعُبود يَّت    ل َغرْي ه  َوم ْن 
ميَان  اْلُمَتَامن ن  ُعُبو الْ  د يَـَّتُ  َّلل َّ  َوحَمَبََّتُ  لَُ  َوإ ْخاَلَصُ  الدن يَن َلُ  َوَذل َك َقْلب  اَل َكْحَلى َواَل كََلذَّ َواَل َكْطَيَب َواَل كَْلنَيَ َواَل كَنـَْعَم م ْن َحاَلَوة  اإْل 

رُي الْ  ي اجنْ َذاَب اْلَقْلب  إىَل اَّللَّ  فـََيص  ًبا .يـَْقَتا  ْنُ  رَاغ ًبا رَاه   َقْلُب ُمن يًبا إىَل اَّللَّ  َخائ ًفا م 
ْرك  َوإ الَّ  وقال : ... ْعرَاض  َعْن اإْل ْخاَلص  َّلل َّ  الَّذ يَن ف يه ْم نـَْوٌع م ْن الشن  َا يـُْبتَـَلى ب    كَْهُل اإْل  فََأْهُل اإْل ْخاَلص  َكَما قَاَل اَّللَُّ  َوَهَذا إمنَّ

نَي  تـََعاىَل يف   { فَاْمَركَُة اْلَعز يز  َكاَنْت ُمْشر َكًة َحقن  يُوُسَف َعَلْي   السَّاَلُم } َكَذل َك ل َنْصر َف َعْنُ  السُّوَء َواْلَفْحَشاَء إنَُّ  م ْن ع َباد نَا اْلُمْخَلص 
َها ف يَما َوقـََعْت ف ي   م ْن السُّوء  َويُوُسُف َعَلْي   ال َا لَُ  َواْست َعانَت َها َعَلْي   ب النن ْسَوة  َوُعُقوبَت َها لَُ  فـََوقـََعْت َمَع تـََزوُّج  سَّاَلُم َمَع ُعُزوبَت    َوُمرَاَوَدِت 

نَي ( قَاَل تـََعاىَل ) إنَّ ) إالَّ ع َباَدَك م نْـ  ب احْلَْبس  َعَلى اْلع فَّة  : َعَصَمُ  اَّللَُّ ب إ ْخاَلص    َّلل َّ  ََتْق يًقا ل َقْول    ) أَلُْغو يـَنـَُّهْم َكمْجَع نَي ( ُهُم اْلُمْخَلص 
 ع َباد ي لَْيَس َلَك َعَلْيه ْم ُسْلطَاٌن إالَّ َمن  اتَـّبَـَعَك م َن اْلَغاو يَن ( و " اْلَغيُّ " ُهَو اتن َباُع اهْلََوى .

ْجَتَذبَُ  إلَْي   فـَيَـْنَصر ُف َعْنُ  َما ُيَاادُّ َذل َك م ْن السُّوء  َواْلَفْحَشاء  َوََيَاُف وقال : َوإ َذا َكاَن اْلَعْبُد خُمْل ًصا لَُ  اْجَتَباُه رَبُُّ  فـَُيْحي ي قـَْلَبُ  َوا
دن  َذل َك ؛ خب  اَلف  اْلَقْلب  الَّذ ي ملَْ َُيْل ْص َّلل َّ  فَإ نَُّ  يف  طََلٍب َوإ رَاَدٍة َوُحبٍن ُمْطلَ  َا ٍق فـَيَـْهَوى َما َيْسَنُ  َلُ  وَ م ْن ُحُصول  ض  يـََتَشبَُّث مب 

ُر الْ  يٍم َمرَّ ب ع ْطف    كََماَلُ  . فـََتارًَة جَتَْتذ بُُ  الصَُّوُر اْلُمَحرََّمُة َوَغيـْ ريًا َعْبًدا ل َمْن َلْو اختَََّذُه ُهَو َعْبًدا يـَْهَواُه َكاْلُغْصن  َكيُّ َنس  َقى َكس  ُمَحرََّمة  ؛ فـََيبـْ
ُبُ  اْلَكل َمُة َوَيْستَـْعب ُدهُ َلُ  َلَكاَن َذل َك َعْيًبا َونـَْقصً  ي   اْلَكل َمُة َوتـُْغا   َمْن يـُْثين  َعَلْي   َوَلْو ا َوَذمًّا . َوتَارًَة جَيَْتذ بُُ  الشََّرُف َوالرن ئَاَسُة فـَتُـْرض 

دن يَناُر َوكَْمثَاُل َذل َك م ْن اأْلُُمور  الَّيت  َتْستَـْعب ُد اْلُقُلوَب َواْلُقُلوُب ب اْلَباط ل  َويـَُعاد ي َمْن يَُذمُُّ  َوَلْو ب احلَْقن  . َوتَارًَة َيْستَـْعب ُدُه الدن ْرَهُم َوال
َذ إهَلَُ  َهَواُه َويـَتَّب َع َهَواُه ب َغرْي  ُهًدى م ْن اَّللَّ .    تـَْهَواَها فـََيتَّخ 

 كن  ب  تكمل العبودية هلل تعاىل .ثالثاً : 
 ( : وكلما قوي إخالص العبد كملت عبوديت  . 10/198قال اإلمام ابن تيمية يف الفتاوى )

ألن باإلخالص تقبل األعمال وترفع إىل هللا ، وكلما قبل العمل ارتفعت املنزلة والدرجة عند هللا تعاىل لذلك العبد ، وهلذا كان من 
 صبحوا يف كعايل عليني .كبرز صفات املقربني والسابقني عند هللا هو ) إخالصهم هلل ( فباإلخالص ارتفـعوا عن الناس وك

 كن  سبب الستغناء القلب عن الناس .اً : رابع
قال اإلمام ابن تيمي  يف الفتاوى : ال يستغين القلب عن مجيع املخلوقات إال بأن يكون هللا هو مواله الذي ال يعبد إال إياه ، وال 

 يستعني إال ب  ، وال َيب إال ل  ، وال يبغض إال ل  .
 ملااعفة احلسنات . كن  سببخامساً : 

اَئُة َحبٍَّة َواَّللَُّ ُيَااع ُف ل َمْن قال تعاىل )َمَثُل الَّذ يَن يـُْنف ُقوَن كَْمَواهَلُْم يف  َسب يل  اَّللَّ  َكَمَثل  َحبٍَّة كَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناب َل يف  كُ   لن  ُسْنبُـَلٍة م 
 َيَشاُء ( .
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ُ ُياَ قال ابن كثري   اع ُف ل َمْن َيَشاُء ( كي : حبسب إخالص  يف عمل  .: وقول  ههنا )َواَّللَّ
 ) واحلسنة بعشر كمثاهلا إىل سبعمائة ضعف .... ( رواه البخاري . وقال 

 : ومااعفة األجر حبسب كمال اإلسالم ، وبكمال وقوة اإلخالص يف ذلك العمل . قال ابن رجب
على كعني الناس خبمس وعشرين درج  ( رواه ابن ماجة  ) صالة الرجل تطوعًا حيث ال يراه الناس تعدل صالت  وقال 

 وصحح  األلباين .
 كن  سبب لقبول الدعاء وتفريج الكرب .سادساً : 

وفيها كهنم قالوا : اللهم إن كنا فعلنا ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما حنن  والدليل على ذلك : قصة الثالثة الذين دخلوا الغار
 صة معروف  وهي عند البخاري ومسلم .في  ففرج هللا عنهم ، والق

 كن  سبب للنصر على األعداء .سابعاً : 
 ) إمنا ينصر هللا هذه األمة باعيفها،بدعوِتم وصالِتم وإخالصهم ( . قال: قال  حلديث سعد 

 كن  ينجي العبد من النار يوم القيامة . ثامناً :
   إال هللا يبتغي هبا وج  هللا ( رواه البخاري .) فإن هللا حرم على النار من قال ال إل لقول  النيب 

( : فإن اإلخالص ينفي كسباب دخول النار، فمن دخل النار من القائلني ال إل  إال هللا ، 10/261قال ابن تيمية يف الفتاوى )
 فإن ذلك دليل على كن  مل َيقق إخالصها احملرم ل  على النار .

 حمبة هللا للعبد . تاسعاً :
 ) إن هللا َيب العبد التقي الغين اخلفي ( رواه مسلم . د . قال : قال رسول هللا حلديث سع

 الفوز بنعيم اجلنة . عاشرًا :
نَي . كُْولَئ َك هَلُْم ر ْزٌق مَّْعُلوٌم . فـََواك ُ  َوُهم مُّْكَرُموَن . يف    َجنَّات  النَّع يم  ( .قال تعاىل ) إ الَّ ع َباَد اَّللَّ  اْلُمْخَلص 

 ) من قال : ال إل  إال هللا خالصاً من قلب  دخل اجلنة ( . وقال 
 سبب إلظالل هللا للعبد يوم القيامة . احلادي عشر :

 ففي حديث السبعة الذين يظلهم هللا يف ظل  ) ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشال  ما تنفق ميين  ( متفق علي  .
 شيطان .سبب للحفظ من كيد ال الثاين عشر :

نَي ( .39قال تعاىل عن إبليس ) .... َوألُْغو يـَنـَُّهْم َكمْجَع نَي ) ُهُم اْلُمْخَلص  نـْ  ( إ الَّ ع َباَدَك م 
 طمأنينة القلب وسعادت  وراحت  . يف اإلخالص الثالث عشر :

ُ َمْن َعَرَف النَّاَس اْستَـرَاَح . َُ  اَّللَّ  قَاَل اْلُفَاْيل ْبُن ع َياٍض َرمح 
َفُعوَن َواَل َيُارُّون -َوَاَّللَُّ كَْعَلُم  -بن تيمية :  يُر يُد قال ا  كَنَـُّهْم اَل يـَنـْ

 . بين  وبني الناس كفاية هللا ما  الرابع عشر :
 بين  وبني الناس . قال عمر بن اخلطاب : من خُلصت نيت  يف احلق ولو على نفس  ؛كفاه هللا ما

 سبب لنزول السكينة . اْلامس عشر :
َي اَّللَُّ َعن  اْلُمْؤم ن نَي إ ْذ يـَُباي ُعوَنَك ََتَْت الشََّجرَة  فـََعل  عاىل )قال ت  .(ر يًباـْم فـَْتًحا قَ ك يَنَة َعَلْيه ْم َوكَثَابـَهُ َما يف  قـُُلوهب  ْم فَأَنَزَل السَّ  مَ ـَلَقْد َرض 

 فـََعل َم َما يف  قـُُلوهب  ْم ( من الصدق واإلخالص .) 
 حب  ُيسدد وتنبع احلكمة يف قلب ، وتصدر على لسان  .كن صاالسادس عشر : 
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 كما قال كحد علماء التابعني رمحة هللا تعاىل : ما كخلص عبٌد قط كربعني يوماً إال ظهرت ينابيع احلكمة من قلب  على لسان  .  
 ودواَءها . وقد قال سفيان بن عيينة رمح  هللا حنواً من هذا، وزاد علي  : وبصَّره عيوَب الدنيا: داَءها 
 من كقوال السلف يف اإلخالص يف العلم :-7

 على كن ال ينسب إيلن حرف من  .   -يقصد علم   -قال الشافعي : وددت كن اخللق تعلموا هذا العلم 
 ليس هلا في  نصيب . قال: اإلخالص إذ : كي شيء كشد على النفس؟ -رمح  هللا  -قيل لسهل التسطري 

والكسل ، وزينت هلا الشهوات ولذلك قيل : ختليص النيات على  والرياسة ، ومتيل إىل البطالة فالنفس َتب الظهور واملدح
 . األعمال العمال كشد عليهم من مجيع

 وقال بعاهم : إخالص ساعة جناة األبد ، ولكن اإلخالص عزيز .
 . بعاهم لنفس  : كخلصي تتخلصي وقال

 . هللا ج وقال : طوىب ملن صحت ل  خطوة مل يرد هبا إال و 
 . إذا نويت العمل ب  ، وإال فهـو وبال عليك يوم القيامة كان سفيان الثوري يقول : قالت يل والديت : يا ُبين ال تتعلم العلم إال

 وقال إبراهيم النخعي : من ابتغى شيئاً من العلم يبتغي ب  وج  هللا آتاه هللا من  ما يكفي  .
علم هلل ال يريد ب  إال ما عند هللا لكنت كنا الذي آتي  يف منزل  فأحدث  مبا عندي مما كرجو وقال الثوري : لو كعلم بالذي يطلب ال

 كن ينفع  هللا ب  .
وقال كبو داود الطيالسي رمح  هللا : ينبغي للعامل إذا حرنر كتاب  كن يكون قصده بذلك نصرة الدين ال مدح  بني األقران حلسن 

 التأليف . 
ال : كان الفقهاء يتواصون بينهم بثالث وكتب بذلك بعاهم إىل بعض : من عمل آلخرت  كفاه هللا وعن عون بن عبد هللا ق

 دنياه ، ومن كصل  سريرت  كصل  هللا عالنيت  ، ومن كصل  ما بين  وبني هللا كصل  هللا ما بين  وبني الناس . 
قط كنوي في  كن كتواضع إال مل كقم حىت كعُلوهم ، ومل وقال كبو يوسف : يا قوم ، كريدوا هللا بعلمكم ، فإين مل كجلس جملسًا 

 كجلس جملساً قط كنوي في  كن كعلوهم إال مل كقم حىت كُفتا  .
 قال األعمش : إن يل عشرين سنة ما ركيت خملصاً يف علم  إمنا صار العلم حرفة للمفاليس . 

 رجل على قدر نيت  فعلى قدر صدق اإلنسان وإخالص  َيفظ ، قال ابن عباس : إمنا َيفظ ال
 فعلى طالب العلم كن َيذر من الرياء وطلب الرياسة واملنزلة :

 قال محد بن سلمة : من طلب احلديث لغري هللا مكر ب  .
 وقال إسرائيل بن يونس : من طلب هذا العلم هلل شُرف وسُعد يف الدنيا واآلخرة ، ومن مل يطلب  هلل خسر يف الدنيا واآلخرة .

 خلطاب يقول : اللهم اجعل عملي صاحلاً ، واجعل  لوجهك خالصاً ، وال جتعل ألحد في  شيئاً . وكان عمر بن ا
 وقال ابن تيمية : فكلما قوي إخالص حب  ودين  هلل ، كملت عبوديت  واستغناؤه عن املخلوقات .

 باطل .وقال رمح  هللا : وكل حمبة ال تكون هلل فهي باطلة ، وكل عمل ال يراد ب  وج  هللا فهو 
وقال ابن قدامة : اعلم كن من غلب على قلب  حب اجلاه ، صار مقصور اهلمن على مراعاة اخللق ، مشغوفًا بالطردد إليهم واملراءاة 

 هلم .        
وقال : واعلم كن ككثر الناس إمنا هلكوا خلوف مذمة الناس، وحب مدحهم، فصارت حركاِتم كلها على ما يوافق رضى الناس، 

 دح ، وخوفاً من الذم ، وذلك من املهلكات .  رجاء امل
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وقال : ومل يزل املخلصون خائفني من الرياء اخلفي ، جيتهدون يف خمادعة الناس عن كعماهلم الصاحلة ، وَيرصون على إخفائها 
 خالصهم .     كعظم ما َيرص الناس على إخفاء فواحشهم ، كل ذلك رجاء كن َيلص عملهم ليجازيهم هللا تعاىل يف القيامة بإ

وقال : ومن الدواء النافع ) يف عالج الرياء ( كن يعود نفس  إخفاء العبادات ، وإغالق األبواب دوهنا ، كما نغلق األبواب دون 
 الفواحش ، فإن  ال دواء يف الرياء مثل إخفاء األعمال .

ظهور عباداِتم، وسفيان الثوري كان يقول: ال كعتد  وقال ابن اجلوزي : ما كقل من يعمل هلل تعاىل خالصاً، ألن ككثر الناس َيبون
 مبا ظهر من عملي ، وكانوا يسطرون كنفسهم .

 وقال : فاعلم كن ترك النظر إىل اخللق ، وحمو اجلاه من قلوهبم بالعمل ، وإخالص القصد ، وسطر احلال ، هو الذي رفع من رفع .
 ممن ال يُراد . وقال : إمنا يتعثر من مل َيلص ، وإمنا ميتنع اإلخالص

وقال رمح  هللا : وعالمة املخلص: كن يكون يف جلوت  كخلوت ، ورمبا تكلف بني الناس التبسم واالنبسا ، لينمحي عن  اسم 
 ) صيد اخلاطر ( .   الزاهد .

 وقال الذهيب : ينبغي للعامل كن ال يفطر عن حماسبة نفس  ، فإهنا َتب الظهور والثناء .
 هلل :عالمة كون العلم  -8

 ذلك ازداد ب  فجوراً كو فخراً . قال مالك بن دينار : إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علُمُ  ، وإذا طلب  لغري
 . هلل العلُم وخشع َكَسَره قال الذهيب : َفَمن طلَب العلَم لآلخرة

 من ازداد علما ومل يزدد خشية فليتهم علم  . قال بعض السلف :
 لغين املقدسي :ُسئ َل احلافظ عبد ا

َ ال تقرك من غري كتاب ؟ قال : كخاف  [ . 21/449العجب .      ] السري  مل 
يف الطاعة ، وكحب  فقال: إذا بذل اجملهود : مىت يعلم العبد كن  من املخلصني ؟ -رمح  هللا تعاىل  - وقد قيل لذي النون املصري

 . سقو  املنزلة عند الناس
 من مدح  كو ذم . ، ال يبايلفقال: إذا صار خلق  كخلق الرضيع ؟تعاىل ـ: مىت يكون العبد خملصاً  وقيل ليحىي بن معاذ ـ رمح  هللا

قال النووي : من عالمة املخلص كن يتكدر إذا اطلع الناس على حماسن عمل  كما يتكدر إذا اطلعوا على مساوي  ، فإن فرح 
 اصي . النفس بذلك معصية ورمبا كان الرياء كشد من كثري من املع

قال ابن مجاعة : حسن النية يف طلب العلم بأن يقصد ب  وج  هللا تعاىل والعمل ب  ، وتنوير قلب ، وَتلية باطن ، والقرب من هللا 
 تعاىل يوم القيامة ، والتعرض ملا كعد ألهل  من رضوان  ، وعظيم فال  .

 ة : املخلص يف تعلم  ، املتعلم ما ينفع  ، العامل مبا عل َم  .ال يكون املتعلم ناجياً إال هبذه األمور الثالث وقال ابن القيم :
 قول  ) َفَمْن َكاَنْت ه ْجَرتُُ  إىَل اَّللَّ  َوَرُسول    َفه ْجَرتُُ  إىَل اَّللَّ  َوَرُسول    ( . -9

 ( ثواباً وحكماً .  اَّللَِّ َوَرُسولِهِ ) َفِهْجَرتُُه إَل  نية وقصداً  ) َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه إَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِه (معناها  
 للعمل الذي يراد ب  وج  هللا والذي يراد ب  غري هللا ، وذلك باهلجرة :  وهذا مثل ضرب  الرسول 

فبعض الناس يهاجر ويدع بلده هلل تعاىل ، وابتغاء مرضات  ، فهذا هجرت  هلل ويؤجر عليها كاماًل ، ويكون كدرك ما نوى ، وبعض 
هاجر ألغراض دنيوية  ، كمن هاجر من بلد الكفر إىل بلد اإلسالم من كجل املال ، كو من كجل امركة يتزوجها ، فهذا الناس ي

 هاجر لكن  مل يهاجر هلل ، وهلذا قال الرسول : فهجرت  إىل ما هاجر إلي  .
   وقول  يبُـَها كَْو اْمَركٍَة يـَْنك ُحَها مهاجر هلل للناس كن  َفه ْجَرتُُ  إىَل َما َهاَجَر ( كي : هو كظهر )ومن َكاَنْت ه ْجَرتُُ  ل ُدنـَْيا ُيص 
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 لكن يف نيت  كن  هاجر من كجل امركة يتزوجها كو من كجل دنيا يصيبها .
 قال ابن امللقن : إن قلت مل ذم على طلب الدنيا وهو كمر مباح ال ذم في  وال مدح ؟

 يا ، وإمنا خرج يف صورة طالب فايلة اهلجرة فأبطن خالف ما كظهر .قلت : إمنا ذم لكون  مل َيرج يف الظاهر لطلب الدن
 هبا مثاًل يف هذا األصل األصيل من قواعد الدين . احلديث دليل على فال اهلجرة هلل ، حيث ضرب النيب  -10

 : ترك ما ال َيب  هللا ويرضاه إىل ما َيب  هللا ويرضاه . وشرعاً واهلجرة لغة : الطرك ،  
 الها عظيم :واهلجرة ف 

ْر يف  َسب يل  اَّللَّ  جيَ ْد يف  اأْلَْرض  ُمرَاَغماً َكث رياً َوَسَعًة ( .  قال تعاىل )َوَمْن يـَُهاج 
 ففي هذه اآلية وعد هللا تعاىل كن من هاجر يف سبيل  سيجد كمرين :

 مراغماً كثرياً . أوهلما : 
 سعة . وثانيهما :

: ) مراغمًا ( ومن يهاجر يف سبيل هللا إىل بلد آخر جيد يف كرض ذلك البلد من اخلري  واملراد باألمر األول كما يقول الرازي
 والنعمة ما يكون سبباً لرغم كنف كعدائ  الذين كانوا مع  يف بلدت  األصلية .

 واملراد باألمر الثاين ) سعة ( السعة يف الرزق .
  كنواع : 3وهي 

 هاجر من هجر ما هنى هللا عن  ( رواه البخاري .) وامل هجرة ترك املعاصي ، كما قال  األول :
 مفارقة الدار والتحول عنها ، وهذا ل  صور كعظمها مفارقة بلد الشرك إىل بلد اإلسالم . والثاين :

 باملتابعة . وهي كعظمها ؛ هجرة القلوب : وهي اهلجرة العظيمة ، وهي إىل هللا باإلخالص وإىل رسول   والثالث :
 يل على كن األعمال قد تتفق صورة وختتلف قصداً وثواباً وكجراً .احلديث دل -11
 التحذير من الدنيا وفتنتها .احلديث دليل على  -12

نـَْيا َوال يـَُغرَّنَُّكْم ب    اَّللَّ  اْلَغُروُر ( .قال تعاىل ) يَا كَيُـَّها النَّاُس إ نَّ َوْعَد اَّللَّ  َحقٌّ َفال تـَُغرَّنَُّكُم احْلََياُة الدُّ
 : ) إن مما كخاف عليكم من بعدي ما يفت  عليكم من زهرة الدنيا ( . متفق علي    وقال 

 :  من كرمت علي  نفس  هانت علي  الدنيا . قال ابن احلنفية
قيل لعلي : صف لنا الدنيا ؟ فقال : ما كصف من دار ؟ كوهلا عناء ، وآخرها فناء ، حالهلا حساب ، وحرامها عقاب ، من 

 يها فنت ، ومن افتقر فيها َحزن .استغىن ف
 قال ابن القيم : الدنيا كامركة بغي ال تثبت مع زوج ، إمنا ختطب األزواج ليستحسنوا إليها ، فال ترضى إال بالدياثة .

 وقال : الدنيا ال تساوي نقل كقدامك إليها ، فكيف تعدو خلفها .
 اقل  عن طاعة هللا وطلب اآلخرة .وقال : على قدر رغبة العبد يف الدنيا ورضاه هبا يكون تث

 وقال بعض الزهاد : دع الدنيا ألهلها كما تركوا هم اآلخرة ألهلها .
 وقال احلسن البصري : من نافسك يف دينك فنافس  ، ومن نافسك يف دنياك فألقها يف حنره .

 قال الشاعر يف وصف الدنيا :
 ا ال َيدع  كحالُم نوٍم كو كظٍل زائٍل          إن اللبيَب مبثله
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 وقال آخر :
 الدنيا ساعـْ                       فاجعلها طـاعـْ   

 والنفس طماعْ                       عوندها القناعــْ   
 التحذير من فتنة النساء لقول  ) كو امركة .. ( وخصها بالذكر لشدة االفتتان هبا . -13
 ن النساء ( متفق علي  .) ما تركت بعدي فتنة كضر على الرجال م قال 

 ) .. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن كول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء ( . رواه مسلم  وقال 
ط ري  اْلُمَقْنَطَرة   َواْلَقَناومما يدل على خطورة هذه الفتنة كن هللا بدك هبا يف قول  تعاىل ) زُين َن ل لنَّاس  ُحبُّ الشََّهَوات  م َن النن َساء  َواْلَبن نيَ 

نـَْيا ( .  م َن الذََّهب  َواْلف اَّة  َواخْلَْيل  اْلُمَسوََّمة  َواأْلَنـَْعام  َواحلَْْرث  َذل َك َمَتاُع احْلََياة  الدُّ
 قال ابن كثري : فبدك بالنساء ألن الفتنة هبن كشد .

 لنساء .قال سعيد بن املسيب : ما يئس الشيطان من شيء إال كتاه من ق َبل ا
 وقال كبو صاحل السمان : بلغين كن ككثر ذنوب كهل النار يف النساء .

 هذا احلديث من األحاديث اهلامة اليت عليها مدار اإلسالم . فائدة :
 كمجع وكغىن فائدة من هذا احلديث  . قال كبو عبد هللا : ليس يف كخبار النيب 

 علم .وقال الشافعي : يدخل يف سبعني باباً من كبواب ال
 وألمهيت  ابتدك ب  اإلمام البخاري صحيح  .

 واألربعني نووية . -ورياض الصاحلني  -وبدك ب  اإلمام النووي يف كتب  : األذكار 
 : اإلخالص هلل من عالمات الزهد . فائدة أخرى

 وذامُّ  يف احلقن  . يف عالمات الزهد  : كْن يستوي عنَد العبد حامُدهرمح  هللا شارحاً قول بعض السلف  قال ابن رجب
نيا ، واحتقارها ، وقلَّة  الرَّغبة فيها : فإنَّ   من عُظمت  الدُّنيا عنده كحبَّ املدَح وكر َه الذَّمَّ ، فرمبا  وهذا من عالمات الزُّهد يف الدُّ

استوى عنده حامُده وذامُّ  يف  فمنكثرٍي م َن احلق خشيَة الذَّمن  ، وعلى فعل  كثرٍي م َن الباطل  رجاَء املدح ،  محل  ذلك على ترك  
 وامتالئ  م ْن حمبَّة احلقن  ، وما في  رضا مـواله ، كما قال ابن مسعود : اليقني كنْ  احلقن  ، دلَّ على ُسقو  منزلة املخلوقني من قلب  ،

 الئم ، ... مث قال رمح  هللا : وال َيافون لومة  ال تُرضي النَّاَس بسخط هللا ... وقد مدح هللا الذين جُياهدون يف سبيل هللا ،
فُّع فيها على الناس،  الرن ياسة كشدُّ من  يف الذهب والفاة، فمن كخرج م ْن قلب  حبَّ الرياسة يف وهلذا يقال : الزهد يف الدُّنيا، والطرَّ

هد يف الدُّنيا كْن ال تأسى على عنده حامُده وذامُّ  يف احلقن  ، وكقول وهيب بن الورد: الز  فهو الزاهد حقاً ، وهذا هو الذي يستوي
 املَّبز يف زهد . ما فات منها، وال تفرح مبا آتاك منها، قال ابن السماك: هذا هو الزاهد

 وزيادِتا ونقُصها ، وهو مثُل استواء  املصيبة وعدمها كما سبق . وهذا يرجع إىل كنَّ  يستوي عند العبد إدبارها وإقباهلا
يفرح بزيادت  وال َيزن بنقص  ، كو   عمَّن مع  ماٌل : هل يكون زاهدًا ؟ قال : إْن كان ال -كمحد كظنُّ  اإلمام  -بعُاهم  وسئل

 كما قال .
 . : )) ال يـَْقَبُل اَّللَُّ َصالَة َأَحدُِكْم إَذا َأْحَدَث َحَّتَّ يـَتَـَوضََّأ (( قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 2

---------  
، فكان من ككثر  هو عبد الرمحن بن صخر الدوسي ، مشهور بكنيت  ، كسلم عام خيَّب ، والزم النيب  ْن َأِب ُهَريـَْرَة () عَ 

( حديثًا ، كان يسب  كل يوم اثنيت عشرة كلف تسبيحة ، كان من كوعية العلم ، ومن  5374الصحابة رواية للحديث ، روى ) 
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 ( هـ . 57عبادة والتواضع ، مات سنة ) كبار كئمة الفتوى ، مع اجلاللة وال
 :نفي القبول  ال يـَْقَبُل اَّللَُّ َصالَة َأَحدُِكْم () 

 وذلك إذا كان النفي لفقد شر  كو وجود مانع . تارة يراد ب  نفي الصحة :
 كحديث الباب ، وكحديث ) ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار ( وكحديث ) ال يقبل هللا صدقة من غلول ( .

 د نفي الثواب املطرتب على العمل .وكحيانا يرا
كحديث ) من شرب اخلمر مل تقبل ل  صالة كربعني صباحًا ( وكحديث ) من كتى كاهنًا فسأل  عن شيء مل تقبل ل  صالة 

 كربعني يوماً ( 
 كحديث ) إذا كبق العبد مل تقبل ل  صالة ( .. وتارة يكون مطردداً بينهما 

 نكرة يف سياق النفي فيعم كل صالة : صالة احلار والسفر ، وصالة اجلنازة . ( ) َصالَة َأَحدُِكمْ 
 إذا خرج من  ما ينقض الوضوء ، كالبول والغائط والري  . (إَذا َأْحَدَث ) 
 غاية لنفي القبول ، واملعىن : حىت يتوضأ باملاء ، كو ما يقوم مقام  . َحَّتَّ يـَتَـَوضََّأ () 
 لطهارة شر  لصحة الصالة .احلديث دليل على كن ا -1

 األدلة على ذلك :
ُلوْا ُوُجوَهُكْم َوكَْيد َيُكْم إ ىَل اْلمَ  أواًل : ُكْم َوكَْرجُ قول  تعاىل ) يَا كَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوْا إ َذا ُقْمُتْم إ ىَل الصَّالة  فاْغس  َلُكْم َراف ق  َواْمَسُحوْا ب ُرُؤوس 

 ( . إ ىَل اْلَكْعَبني  ...
 حديث الباب ، ولفظ مسلم ) الَ تـُْقَبُل َصالَُة َكَحد ُكْم إ َذا َكْحَدَث َحىتَّ يـَتَـَوضََّأ ( . ياً :ثان

 يـَُقوُل ) الَ تـُْقَبُل َصالٌَة ب َغرْي  ُطُهوٍر َوالَ َصَدَقٌة م ْن ُغُلوٍل ( رواه مسلم . عن اْبَن ُعَمر . قَاَل  َسَ ْعُت َرُسوَل اَّللَّ   ثالثاً :
ن   : رابعاً  ىٍن َعن  النَّيب 

ْفَتاُح الصَّالَة  الطُُّهوُر َوََتْر ميَُها التَّْكب رُي َوََتْل يُلَها التَّْسل يُم ( رواه الطرمذي .  َعْن َعل   قَاَل ) م 
حَّة الصَّاَلة .: احلَْد يث َنصن يف  ُوُجوب الطََّهارَة ل لصَّاَلة  ، َوَقْد َكمْجََعْت اأْلُمَّة َعَلى كَنَّ الطَّ قال النووي   َهارَة َشْر  يف  ص 

 كمجعت األمة على َترمي الصالة بغري طهارة من ماء كو تراب وال فرق بني الصالة املفروضة والنافلة . وقال رمحه هللا :
ة وكذلك جتب الطهارة لصالة اجلنازة ، قال النووي : إال ما حكي عن الشعيب وحممد بن جرير الطَّبي من قوهلما جتوز صال

 اجلنازة بغري طهارة ، وهذا مذهب باطل وكمجع العلماء على خالف  .
 احلديث دليل على بطالن الصالة باحلدث سواء كان خروج  اختيارياً كم اضطرارياً . -2
 احلديث دليل على كن من  كحدث كثناء الصالة جيب كن َيرج ويتوضأ ويعيدها . -3

 وهذا قول مجاهري العلماء .
) إ َذا َفَسا َكَحدُُكْم يف  اَلصَّاَلة  فـَْليَـْنَصر ْف ، َوْلَيتَـَوضَّْأ ، َوْلُيع ْد اَلصَّاَلَة ( َرَواُه  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ   ْلق حلديث َعل ي ْبن طَ -ك

بَّاَن .  َاخْلَْمَسُة ، َوَصحََّحُ  ا ْبُن ح 
حىت يتوضأ( فإن  يفيد كن صالة احملدث ال تقبل ، وهذا  وقد يستدل حبديث كيب هريرة )ال يقبل هللا صالَة كحد كم إذا كحدث-ب

 مل يفرق بني حدث وحدث . يعم ما قبل الصالة من احلدث اختياراً وما حصل يف كثنائها اضطراراً ، ألن  
 وقد ذهب بعض العلماء إىل كن اإلنسان إذا كحدث يف صالت  فإن  ينصرف ويتوضأ ويبين على ما ماى .

 .وهذا مذهب احلنفية 
) من كصاب  قيء كو قلس كو رعاف كو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبين على صالت   حلديث  عائشة قالت : قال رسول هللا 
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 وهو يف ذلك ال يتكلم ( ، لكن هذا احلديث ضعيف .
 من صلى وهو حمدث متعمداً بال عذر فهو آمث ، ولكن هل يكفر ؟-3

 : ال يكفر . قيل
 ونسب  النووي للجمهور .

النووي رمح  هللا : إن كان عاملًا باحلدث وَترمي الصالة مع احلدث فقد ارتكب معصيًة عظيمًة ، وال يكفر عندنا بذلك ،  يقول
 إال كن يستحل  ، وقال كبو حنيفة : يكفر الستهزائ .
 دليلنا : كن  معصية فأشبهت الزنا وكشباه  . انتهى .

 . : يكفر ونسب  النووي أليب حنيفة ، لتالعب  وقيل
 خرى وهو على طهارت  ، فإن  ال جيب علي  كن يعيد الوضوء .اً لصالة ، مث دخل وقت الصالة األكن اإلنسان إذا توض -4

 .. ( .لقول  ) ...إذا احدث .
 فيجوز كن يصلي الصلوات املفروضات والنوافل بوضوء واحد ما مل َيدث . 

 قال النووي : وهذا جائز بإمجاع من يعتد ب  .
جعفر الطحاوي وكبو احلسن بن بطال يف شرح صحي  البخاري عن طائفة من العلماء كهنم قالوا جيب الوضوء لكل  وحكى كبو

 صالة وان كان متطهراً .
 واحتجوا بقول هللا تعاىل ) إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم  ... ( .

 عند كل صالة . وما كظن هذا املذهب يص  عن كحد ولعلهم كرادوا استحباب جتديد الوضوء
 ودليل اجلمهور األحاديث الصحيحة منها :

ٍد ... ( رواه مسلم . حديث عمر ) َكنَّ النَّيبَّ -ك  َصلَّى الصََّلَوات  يـَْوَم اْلَفْت   ب ُوُضوٍء َواح 
ُّ  -ب َتْصنَـُعوَن قَاَل جُيْز ُئ َكَحَدنَا اْلُوُضوُء َما ملَْ َُيْد ْث  يـَتَـَوضَُّأ ع ْنَد ُكلن  َصالٍَة . قـُْلُت َكْيَف ُكْنُتمْ  وحديث كََنٍس قَاَل ) َكاَن النَّيب 

 ( رواه مسلم .
َفَصلَّى  -َوه َى كَْدََن َخْيبَـَر  -َعاَم َخْيبَـَر ، َحىتَّ إ َذا َكانُوا ب الصَّْهَباء   وحديث سويد بن النعمان ) كَنَُّ  َخرََج َمَع َرُسول  اَّللَّ  -ج

 َوَكَكْلَنا ، مُثَّ قَاَم إ ىَل اْلَمْغر ب  ... ( . ا ب اأَلْزَواد  ، فـََلْم يـُْؤَت إ الَّ ب السَّو يق  ، فََأَمَر ب    فـَثـُرن َى ، فََأَكَل َرُسوُل اَّللَّ  اْلَعْصَر ، مُثْ َدعَ 
لصلوات الفائتات يوم ويف معناه كحاديث كثرية : كحديث اجلمع بني الصالتني بعرفة واملزدلفة وسائر األسفار ، واجلمع بني ا-د

 اخلندق وغري ذلك .
 ( )شرح مسلموهذا القول ضعيف.   ، وقيل إهنا منسوخـة بفعل النيب إذا قمتم حمدثني -وهللا كعلم  -وكما اآلية الكرمية فاملراد هبا 

حق غريهم على وميكن جياب عن اآلية كياًا على ظاهرها من غري نسخ ، ويكون األمر يف حق احملدثني على الوجوب ، ويف 
 الندب .

قال ابن كثري : وقال آخرون بل املعىن كعم من ذلك ، فاآلية آمرة بالوضوء عند القيام إىل الصالة ، ولكن هو يف حق احملدث 
 على سبيل االستحباب ، ويف حق املتطهر على سبيل الندب .

 . لكن يسن جتديد الوضوء 
 ضَّأُ ع ْنَد ُكلن  َصالٍَة .. ( .يـَتَـوَ  حلديث كنس السابق ) َكاَن النَّيبُّ -ك

ٍد َوَمَسَ  َعَلى ُخفَّْي   فـََقاَل لَُ  ُعَمُر َلَقْد َصنَـْعَت اْليَـْومَ  وحلديث  بـَُرْيَدة ) َكنَّ النَّيبَّ -ب  َصلَّى الصََّلَوات  يـَْوَم اْلَفْت   ب ُوُضوٍء َواح 
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 ُ  يَا ُعَمُر ( رواه مسلم .َشْيئاً ملَْ َتُكْن َتْصنَـُعُ  . قَاَل : َعْمداً َصنَـْعتُ 
 وجاء يف حديث ضعيف ) من توضأ على طهر كتب هللا ل  عشر حسنات ( رواه كبو داود .-ج
  : لكن ما معىن جتديد الوضوء 

مث دخل وقت الصالة األخرى فإن  يسن كن  قال الشيخ ابن عثيمني رمح  هللا : جتديد الوضوء سنة فلو صلى إنسان بوضوئ  األول
 وضوء وإن كان على طهارةجيدد ال

صلى بالوضوء الذي قبل  فإن  يستحب  كياًا رمح  هللا :  وجتديد الوضوء يكون مسنونًا إذا صلى بالوضوء الذي قبل  ، فإذا وقال
 كن يتوضأ للصالة اجلديدة .

للوضوء ، ألن   جتديداً  الظهر وصلى الظهر مث حار وقت العصر وهو على طهارت  فحينئذ يسن ل  كن يتوضأ مثال  : توضأ لصالة
توضأ للعصر قبل دخول وقتها ومل يصل هبذا  صلى بالوضوء السابق ، فكان جتديد الوضوء للعصر مشروعًا ، فإن مل يصل ب  بأن

 فهذا ليس مبشروع ألن  مل يصل بالوضوء األول . الوضوء مث ملا كذن العصر جدد هذا الوضوء
 جيوز ل  كن يكمل صالت  ، بل جيب كن يقطعها ، وإن  ككملها فهو آمث .من انتقض وضوءه كثناء الصالة فإن  ال -5
كن من انتقض وضوءه وهو إمام فإن  جيب كن َيرج من صالت  ، وال جيوز كن يكمل صالت  ، ويقدم كحد املأمومني ليكمل -6

 باملصلني .
 اختلف العلماء يف سجود الشكر والتالوة هل ال بد من وضوء كم ال ؟-7

 بد من وضوء . : ال قيل
 وهذا املذهب ، ألهنا صالة .

 : ال يشطر  هلما طهارة . وقيل
 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمي  ، وابن القيم ، والشوكاين .

 كن  تطهر لسجود التالوة ، ومل ينقل كن  كمر بذلك . مل ينقل عن النيب -ك
شركون ومل ينقل كن  كمر كحدًا من املسلمني الذين كانوا مع  سجد بالنجم وسجد مع  املسلمون وامل وكياًا فإن النيب  -ب

 بالوضوء.
 كن  كان يسجد على غري طهارة . روي عن ابن عمر  -ج
 الصحيح .  وهذا هو القول 

 وكما قول كصحاب القول األول كن سجود الشكر والتالوة صالة ، فهذا غري مسلَّم في  .
: ) مفتاح الصالة الطهور ، وَترميها التكبري ، وَتليلها التسليم ( فهذا احلديث يبني  ألن املرجع يف مسمى الصالة قول النيب 

 كن الصالة اليت مفتاحها الطهور وَترميها التكبري وَتليلها التسليم 
 وهذه األمور منتفية يف سجود التالوة والشكر .

 غ من الصالة على كقوال :اختلف العلماء يف حكم صالة املأموم إذا تبني ل  حدث إمام  بعد الفرا  -8
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على كقوال :

 : يعيد املأموم صالت  . القول األول
 وهذا مذهب احلنفية .

 : إن كان اإلمام يعلم حدث  لزمت املأموم اإلعادة، وإن كان ال يعلم حدث  صحت صالة املأموم . القول الثاين
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 الصحيح .يعيدها ، وهذا القول هو  : تص  صالة املأموم فال القول الثالث
 يف الصالة خلف كئمة اجلور ) يصلون لكم ، فإن كصابوا فلكم ، وإن كخطأوا فلكم وعليهم ( رواه البخاري . لقول  -ك

وألن احلدث مما َيفى ، وال سبيل للمأموم إىل معرفة حدث اإلمام فكان معذورًا يف االقتداء ب  ، ألن  مل يكلف علم ما -ب
 عن  من كمره ، وإذا ص  اقتداؤه صحت صالت  فال يعيدها .غاب 

 وكذلك على القول الراج  لو كحدث اإلمام يف كثناء الصالة، فصالة املأمومني صحيحة ، وَيرج اإلمام ويقدم من يكمل هبم.
 اختلف العلماء إذا مل جيد اإلنسان ماًء وال تراباً كيف يصلي ؟-9

 حال  وجيب كن يعيد .جيب كن يصلي على  القول األول :
 :  َيرم علي  كن يصلي وجيب القااء . القول الثاين

 يصلي على حسب حال  .  القول الثالث :
 لقول  تعاىل ) فاتقوا هللا ما استطعتم ( .-ك

 ) إذا كمرتكم بأمر فأتوا من  ما استطعتم ( . متفق علي    ولقول الرسول -ب
 ى األقوال دلياًل . واختار هذا القول النووي وقال : هو كقو 

 واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمي  . 
 من صلى مث تذكر بعد فطرة كن صالت  هذه على غري طهارة فإن  جيب كن يعيدها .  -10
 يف احلديث الرد على من قال : إذا سبق  احلدث يف الصالة يتوضأ ويبين على صالت  . -11
 ( . 1436/  5/  26) الثالثاء :                 ة .ن الوضوء ال جيب مباشرة إال إذا حانت الصالك -12
َرَة َوَعاِئَشَة  - 3  ( .ل  ِلأَلْعَقاِب ِمَن النَّاِر ) َويْ  قَاُلوا : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َوَأِب ُهَريـْ

---------- 
بن وائل القرشي السهمي ، كسلم قبل كبي  ، كان كثري العبادة ، اختلف يف وفات  ، فقيل  ِن اْلَعاِص () َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمِرو بْ 

 هـــ . 63سنة : 
كم املؤمنني عائشة بنت كيب بكر الصديق ، كانت على جانب كبري من الفال والعلم والعقل والفهم ، قال فيها النيب  ) َوَعاِئَشَة (

 هــ 58كفال الثريد على سائر الطعام ( ماتت يف املدينة سنة :   ) فال عائشة على النساء . 
 واد يف جهنم ، وقد جاء يف ذلك حديث )ويل واد يف جهنم وقيل :كلمة ِتديد ووعيد ،   فقيل :اختلف يف معناها ،  ) َوْيل  (

 ( رواه ابن حبان لكن  ضعيف .
 ، وهو ُمَؤخَُّر الَقَدم  . واملراُد َكصحاهُبا . اأَلعقاب : مجُع َعق بٍ ِلأَلْعَقاِب ِمَن النَّاِر (  )
1-  ُّ َنا الصَّالَُة َوحَنُْن  احلديث ل  قصة : َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َعْمرٍو قَاَل )خَتَلََّف َعنَّا النَّيب  يف  َسْفَرٍة َسافـَْرنَاَها ، فَأَْدرََكَنا َوَقْد كَْرَهَقتـْ

 َوْيٌل ل أَلْعَقاب  م َن النَّار  ( . َمرَّتـَنْي  كَْو َثالَثاً .» َعَلى كَْرُجل َنا ، فـََناَدى ب َأْعَلى َصْوت     نـَتَـَوضَّأُ ، َفَجَعْلَنا مَنَْس ُ 
 احلديث دليل على وجوب غسل الرجلني إذا مل يكن عليها خف . -2

 للماء عليها . على الصحابة مسحهم كرجلهم مسحاً سريعاً من غري غسل وإجراء نأخذ ذلك من إنكار النيب 
 وهذا احلكم متفق علي  بني مذاهب املسلمني األربعة . 
 ولذلك بوب علي  اإلمام البخاري بقول  ) باب غسل الرجلني وال ميس  على القدمني ( . 

 . وقال اإلمام الطرمذي رمح  هللا : وفق  هذا احلديث كن  ال جيوز املس  على القدمني إذا مل يكن عليهما خفان كو جوربان
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 ( .باب إجياب غسل الرجلني ) وبوب علي  النسائي بقول   
 ( .باب الدليل على كن فرض الرجلني الغسل وكن مسحهما ال جيزئ  )كما بوب علي  البيهقي رمح  هللا بقول    

ل القدمني ال باب التغليظ يف ترك غسل العقبني يف الوضوء ، والدليل على كن الفرض غس) وبوب علي  اإلمام ابن خزمية بقول  
مسحهما إذا كانتا غري مغطيتني باخلف كو ما يقوم مقام اخلف ، ال على ما زعمت الروافض كن الفرض مس  القدمني ال 

 ( .غسلهما ، إذ لو كان املاس  على القدمني مؤديا للفرض ملا جاز كن يقال لتارٍك فايلًة : ويل ل  
 على غسل القدمني ( رواه سعيد بن منصور . هللا قال عبد الرمحن بن كيب ليلى ) كمجع كصحاب رسول 

 توعد من مل يستوعب . ن النيب تيعاب كعااء الوضوء بالتطهري ، ألوجوب اس -3
 قال البغوي معناه : ويل ألصحاب األعقاب املقصرين يف غسلها، وقيل: كراد كن األعقاب ختتص بالعذاب إذا قصر يف غسلها.

ر لصورة السبب ، فيلتحق هبا ما يف معناها من مجيع األعااء اليت قد َيصل التساهل يف قال احلافظ : وإمنا خصت بالذك
 إسباغها .

 كن من ترك جزءاً يسرياً مما جيب تطهريه ال تص  طهارت  .-4
 وهذا متفق علي  . قال النووي :

 رواه مسلم  .(وءك فرجع مث صلىفقال )ارجع فأحسن وض كن رجاًل توضأ فطرك موضع ظفر على قدم  فأبصره النيب  عن عمر 

 فيجب تعميم كعااء الوضوء بالغسل ، وذلك بإيصال املاء إىل مجيع كجزاء كعااء الوضوء وعدم ترك كي حمل منها .
يف احلديث  ) ويل لألعقاب من النار ( فتخصيص  ذكر األعقاب ألهنا يف مؤخرة القدم، فهي مظنة لعدم  جند ذلك يف قول   

 ها ملن مل يتعاهدها بذلك ، فدل على ضرورة العناية بإسباغ الوضوء يف حمل الفرض .وصول املاء إلي
وقد استنبط اإلمام البخاري رمح  هللا هذه الفائدة من احلديث يف إحدى املواضع اليت كخرج  فيها ، فقال ) باب غسل الرجلني  

 وال ميس  على القدمني ( .
 يف ) شرح مسلم ( بقول  ) باب وجوب غسل الرجلني بكماهلما .وبوب النووي رمح  هللا على هذا احلديث  
 وبوب علي  كبو داود يف سنن  ) باب يف إسباغ الوضوء ( . 
جيب استيعاب كعااء الوضوء بالتطهري ، وما ال يتم  –كما تقدم   –وجوب إزالة ما مينع وصول املاء إىل البشرة ، ألن   -5

 جني ( .ع –الواجب إال ب  فهو واجب . ) بوية 
 كن الكثري من الناس يتساهلون يف غسل مؤخرة األعااء وهذا خطأ جيب التنبي  علي  . -6
 إنكار املنكر وعدم السكوت علي  . -7
 مشروعية تعليم اجلاهل . -8
 كن العامل ينكر ما يرى من التاييع للفرائض والسنن ويُغلنظ القول يف ذلك ويرفع صوت  لإلنكار ) ابن امللقن ( . -9

 ليس كل مريد اخلري يدرك  ويصيب  . -10
 كن صحة القصد ال تكفي لقبول العمل حىت يكون خالصاً صواباً . -11
 الرد على الروافض الذين يقولون باملس  على القدمني . -12
 استحباب تكرار العلم ليحفظ ويفهم . -13
 فل من الكعبني من اإلزار ففي النار ( .) ما كس يف احلديث كن هللا قد يعذب بعض كجزاء اإلنسان كقول   -14
على كصحاب  ، حيث كان يتأخر عن القافلة وميشي آخرها كي يعني ضعيفهم وَيمل عاجزهم ويتفقد  شفقة النيب  -15
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 . كحواهلم
 . صبحرص الصحابة رضوان هللا عليهم على كداء الصالة وعدم تأخريها عن وقتها ولو كانوا يف حال السفر والتعب والن  -16
 عن اخلطأ إن وقع  ، وعدم سكوت   ن احلكم الشرعي عند حاجتهم إليهاعلى تعليم كصحاب  وبيا حرص النيب   -17

  . منهم
 : ومنهالقد جاء التهديد بالويل على بعض األعمال ،  -18

 املكذبني بالبعث . -ك 
 قال تعاىل ) ويل للمكذبني ( .

 الكافرين . -ب 
 من مشهد يوم عظيم ( . قال تعاىل ) فويل للذين كفروا

 القاسية قلوهبم . -ج 
 قال تعاىل : ) فويل للقاسية قلوهبم من ذكر هللا ( .

 املغتاب والنمام . -د 
 قال تعاىل : ) ويل لكل مهزٍة ملزة ( .

 املصلون الذين يؤخرون الصالة عن وقتها . -ه 
 قال تعاىل : ) فويل للمصلني الذين هم عن صالِتم ساهون ( .

 حك الناس .الذي يكذب ليض -و 
 : ) ويل للذي َيدث فيكذب لياحك القوم ويل ل  ويل ل  ( . رواه كبو داود قال رسول هللا 

 املكثر من املال غري املنفق . -ز 
 : ) ويل للمكثرين ، إال من قال باملال هكذا وهكذا ( . رواه ابن ماج  قال رسول هللا 

 فائدة :
يف صحيح  ، على رفع الصوت بالعلم لقول  ) فنادى بأعلى صوت  ( وإمنا يتم  –رمح  هللا  –استدل باحلديث اإلمام البخاري 

االستدالل بذلك حيث تدعو احلاجة إلي  لبعد كو كثرة مجع كو غري ذلك ، ويلحق بذلك ما إذا كان يف موعظة كما ثبت ذلك 
محد من حديث النعمان يف معناه يف حديث جابر ) كان إذا خطب وذكر الساعة اشتد غاب  وعال صوت  ( كخرج  مسلم، وأل

 وزاد ) حىت لو كن رجاًل بالسوق لسمع  ( .  ) فت  الباري ( .
) إَذا تـََوضََّأ َأَحدُُكْم فـَْلَيْجَعْل يف أَْنِفِه َماًء , ُثَّ لِيَـْنَتِثْر , َوَمْن اْسَتْجَمَر قال :  : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 4

َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نـَْوِمِه فـَْليَـْغِسْل َيَدْيِه قـَْبَل َأْن يُْدِخَلُهَما يف اإِلنَاِء َثالثًا , فَ فـَْلُيو  بَاَتْت  ِإنَّ َأَحدَُكْم ال َيْدِري أَْينَ تِْر , َوِإَذا اْستَـيـْ
 ( .َيُدُه 

 (ِبِْنَخَرْيِه ِمَن اْلَماِء  ) فـَْلَيْستَـْنِشقْ َويف َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم : 
 ( .ْن تـََوضََّأ فـَْلَيْستَـْنِشْق ) مَ َويف َلْفٍظ : 

--------- 
 ( هذا االستنشاق ، وهو جذب املاء بالنفس إىل باطن األنف .) فـَْلَيْجَعْل يف أَْنِفِه َماًء 

 االستنثار : هو إخراج املاء من األنف .ُثَّ لِيَـْنَتِثْر ( 
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 هذا احلديث متامن لثالث مسائل : -1
( ففي  دليل على األمر باالستنشاق ، وقد اختلف العلماء يف  إَذا تـََوضََّأ َأَحدُُكْم فـَْلَيْجَعْل يف أَْنِفِه َماًء , ُثَّ لِيَـْنَتِثرْ  األوىل : )

 حكم االستنشاق وكذلك املاماة يف الوضوء على كقوال :
 املاماة واالستنشاق فرضان يف الوضوء . القول األول :

 .وهذا مذهب احلنابلة 
 : وهو مذهب ابن كيب ليلى ومحاد وإسحاق . قال النووي 
 ) وإذا توضأت فمامض ( رواه كبو داود . حلديث لقيط بن صَّبة . قال : قال  -ك

 وهذا كمر باملاماة فدل على وجوهبا .
 حلديث الباب  )إذا توضأ كحدكم فليجعل يف كنف  ماًء مث لينتثر( .-ب
 وهذا كمر ، واألمر للوجوب . 

 ذكر كن  فعلهما ومل يطركهما . عليهما ، فكل من وصف وضوء النيب  مداومة النيب  -ج
ًيا ذََكَر كَنَُّ  مَتَْاَمَض َواْستَـْنَشَق ، َوُمَداَوَمُتُ  َعَلْيه َما َتُدلُّ َعَلى  قال ابن قدامة  : ُكلَّ َمْن َوَصَف ُوُضوَء َرُسول  اَّللَّ   ُمْستَـْقص 

َنَّ  ياًل ل ْلُوُضوء  اْلَمْأُمور  ب    يف  ك َتاب  اَّللَّ  " انتهى ُوُجوهب  َما ؛ أل   . ف ْعَلُ  َيْصُلُ  َكْن َيُكوَن بـََيانًا َوتـَْفص 
ْست ْنَشاَق . َوَهَذا اْلَمْذَهُب ُمْطَلًقا "قال املرداوي : َبان  يف  الطََّهارَتـَنْي  ( يـَْعين  اْلَمْاَمَاَة َواال  . َوَعَلْي   اأْلَْصَحاُب ،  قـَْولُُ  ) َومُهَا َواج 

يُّ : َحْيُث ق يَل ب اْلُوُجوب  ، فـَتَـْر  ُكُهَما كَْو َكَحَدمُهَا ، َوَلْو َسْهًوا : ملَْ ... َوَهْل َيْسُقطَان  َسْهًوا كَْم اَل ؟ َعَلى ر َوايـَتَـنْي  ... َوقَاَل الزَّرَْكش 
 رن َعايَة  اْلُكبـَْرى : َواَل َيْسُقطَان  َسْهًوا َعَلى اأْلَْشَهر  ، َوَقدََّمُ  يف  الصُّْغَرى .َيص  َّ ُوُضوُءُه . قَالَُ  اجلُْْمُهوُر قَاَل يف  ال

 قال ابن القيم : ومل يتوضأ إال متامض واستنشق ، ومل َيفظ عن  كن  كخل ب  مرة واحدة .
 كن الفم واألنف من الوج  ، بدليل دخوهلما يف حده . -د

 واالستنشاق سنتان من سنن الوضوء .املاماة  القول الثاين :
 وهذا مذهب احلنفية ، واملالكية ، والشافعية .

 واختار هذا القول ابن املنذر . 
ُلوا ُوُجوَهُكْم ( . -ك   لقول  تعاىل )فَاْغس 

ضيتهما ، وج  الداللة : كن هللا عدن فروض الوضوء اليت جيب فعلها ، ومل يذكر منها املاماة وال االستنشاق ، فدل على عدم فر 
 عليهما يف وضوئ  . وإمنا على سنيتهما ملواظبة النيب 

كن هللا كمر بغسل الوج  يف الوضوء ، وهو ما َتصل ب  املواجهة دون باطن الفم واألنف ، فال َتصل هبما املواجهة ، وهذا -ب
 يدل على كن املاماة واالستنشاق غري واجبني ، إذ كهنما غري داخلني يف مسمى الوج  .

)عشـر من الفطرة : ... وذكر منها املاماة واالستنشاق( رواه مسلم ، قالوا :  ديث عائشة قالت . قال رسول هللا وحل -ب 
 والفطرة هي السنة ، ويؤيد ذلك كن  جاء يف رواية ) عشر من السنة ( .

  ) املاماة واالستنشاق سنة ( رواه الدارقطين وهو ضعيف . ما ورد عن ابن عباس . قال : قال  -ج 
 جيب االستنشاق وحده يف الوضوء دون املاماة . القول الثالث :

 وهذا قول مجاعة من كهل الظاهر ، منهم ابن حزم ، وهو قول كيب ثور .
 وفعل  . واستدلوا : كن االستنشاق نُق ل من قول  
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 .توضأ كحدكم فليجعل يف كنف  ماًء مث لينتثر ( وهذا كمر ، واألمر للوجوب ) إذا  كما قال 
 . ومن فعل  كما يف األحاديث الكثرية اليت نقلت صفة وضوء النيب 

 وكما املاماة فقد نقلْت من فعل  فقط ، ومل تنقل من كمره ] لعلهم ياعفون رواية : وإذا توضأت فمامض [ .
 هو القول األول وهو وجوب املاماة واالستنشاق . والراجح

: فإن كان يف كثناء  عااء الوضوء كو جزء من  ولو صغرياً سان غسل عاو من كقال علماء اللجنة لإلفتاء : إذا نسي اإلن-2
 فإن  يغسل ما نسي  من كعاائ  وما بعده فقط . ،الوضوء كو بعده مباشرة وال زالت آثار املاء على كعاائ  مل جتف من املاء 

من املاء ، كو يف كثناء الصالة كو بعد كما إن ذكر كن  نسي غسل عاو من كعااء الوضوء كو جزء من  بعد كن جفت كعااؤه  
فإن  يستأنف الوضوء من جديد ، كما شرع هللا ويعيد الصالة كاملة النتفاء املواالة يف هذه احلالة وطول الفصل ،  -كداء الصالة 

 ل  .ولو يسرياً من كعااء الوضوء فكأمنا ترك غسل  ك الوضوء ، فمن ترك جزءاً  وهللا سبحان  كوجب غسل مجيع كعااء
توضأ فطرك موضع الظفر على قدم  ، فأمره كن يعيد رجاًل  قال : )ركى رسول هللا  ويدل لذلك ما رواه عمر بن اخلطاب  

  .الوضوء والصالة . قال : فرجع فصلى( رواه مسلم 
 لغري الصائم . يف االستنشاق تسن املبالغة  -3

َرَة،  ، إ الَّ كَْن َتُكوَن  َاَّللَّ   قَاَل: قَاَل َرُسولُ  َعْن َلق يط  ْبُن َصبـْ ْست ْنَشاق  ، َوبَال ْغ يف  َاال  ) َكْسب ْغ اَْلُوُضوَء، َوَخلن ْل بـَنْيَ َاأْلََصاب ع 
 رواه كبو داود .َصائ ًما ( 

 وتسن املبالغة كيااً يف املاماة . 
 قال النووي: املبالغة يف املاماة واالستنشاق سنة بال خالف .

 اة : كن يصل املاء كقصى احللق .املبالغة يف املام 
 واملبالغة يف االستنشاق : جذب املاء إىل كقصى األنف .

 فاملبالغة مستحبة وليست بواجبة ، بل مىت وضع املاء يف فم  ، وكداره : كفى
 َواْلَمْاَمَاُة: إَدارَُة اْلَماء  يف  اْلَفم  . " قال ابن قدامة رمح  هللا

ْست ْنَشاُق: اْجت َذا  . ُب اْلَماء  ب النـََّفس  إىَل بَاط ن  اأْلَْنف  َواال 
؛ ل َكْون    م نْ  ْست ْنَشاق  ْست ْنثَار  َعْن اال  ْست ْنثَاُر: إْخرَاُج اْلَماء  م ْن كَْنف   . َوَلك ْن يـَُعبـَُّر ب اال   . َلَواز م    َواال 

، َواَل إيَصاَل ا يع  اْلَفم  َا َذل َك ُمَباَلَغٌة ُمْسَتَحبَّةٌ َواَل جيَ ُب إَدارَُة اْلَماء  يف  مجَ  ، َوإ منَّ يع  بَاط ن  اأْلَْنف   ( )املغينيف  َحق ن َغرْي  الصَّائم.  ْلَماء  إىَل مجَ 

 وقال الشيخ ابن عثيمني رمح  هللا : ويكفي يف الواجب كن يديَر املاء يف فم  كدَن إدارة .   ) املمتع ( .
 وهللا كعلم .ال املاء إىل حلق ، بل فعل  مست اء يف فم  كفاه ذلك وال يلزم إيص، وحرك املوعلي  : فلو متامض اإلنسان

 (  َوَمْن اْسَتْجَمَر فـَْلُيوتِرْ  ) اجلملة الثانية
 في  كن  يشرع ملن استجمر كن يوتر . -1

 كي: استعمل اجلمار ، وهي احلجارة الصغرية يف االستنجاء .) َوَمِن اْسَتْجَمَر ( 
 كي: فليجعل احلجارة اليت يستنجي هبا وتراً ثالثاً ال كقل ، ملا ورد من النهي عن االستنجاء بأقل من ثالث كما تقدم. ) فـَْلُيوتِْر (

 .فاحلديث دليل على استحباب الوتر يف االستجمار 
 وهذا فيما فوق الثالث ، وكما دون الثالث فيجب اإليتار مجعاً بني األدلة . 

 ب الثالث ، وَترمي كقل من الثالث .فقد جاءت كحاديث تدل على وجو 
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َي  َلَقْد نـََهانَا َرُسوُل َاَّللَّ  )  كحديث سلمان قال -ك ، كَْو َكْن َنْستَـْنج  َي ب اْلَيم ني  َلَة ب َغائ ٍط كَْو بـَْوٍل، كَْو كَْن َنْستَـْنج  َكْن َنْستَـْقب َل اَْلق بـْ
 ب أََقلَّ م ْن َثاَلثَة  َكْحَجاٍر ( رواه مسلم .

 الداللة : قول  ) هنانا كن نستنجي بأقل من ثالثة كحجار ( واألصل يف النهي التحرمي وال صارف ل  . وج 
) إمنا كنا لكم مثل الوالد كعلمكم ، فإذا كتى كحدكم اخلالء فال تستقبلوها  وحلديث كيب هريرة . قال : قال رسول هللا  -ب

 ثالثة كحجار ( رواه كبو داود .وال تستدبروها ، وال يستنجي بيمين  ، وكان يأمر ب
 وج  الداللة : ) وكان يأمر بثالثة كحجار ( واألصل يف األمر الوجوب ، وال صارف ل  عن  .

ُّ -ب الثَّال َث فـََلْم  اْلَغائ َط ، فََأَمَرَن  كَْن آت َيُ  ب َثالَثَة  َكْحَجاٍر ، فـََوَجْدُت َحَجَرْين  ، َواْلَتَمْستُ  وحلديث ابن مسعود قال ) كََتى النَِّب 
َا ، فََأَخَذ احلََْجَرْين  َوكَْلَقى الرَّْوثََة َوقَاَل : َهَذا ر ْكٌس ( ر  ْدُه ، فََأَخْذُت َرْوثًَة ، فَأَتـَْيُتُ  هب   . ، زاد كمحد ) ائتين بغريها ( واه البخاري َكج 

 فهذه األحاديث تدل على كن  يشطر  كن يكون االستجمار بثالثة كحجار .
 زاد على الثالث فيستحب كن تقطع  على وتر . وما

 : كنقى بأربع يستحب كن يزيد خامسة . مثال
 كنقى بست يستحب كن يزيد سابعة .        
 كنقى بثمان يستحب كن يزيد تاسعة .        

 احلديث دليل على جواز االستجمار باحلجارة ، ويدل لذلك كيااً األحاديث السابقة . -2
  .قيم رمح  هللا يف ) إغاثة اللهفان ( إمجاع املسلمني على جواز االستجمار باألحجار يف زمن الشتاء والصيفوقد نقل ابن ال

 كيهما كفال االستنجاء باملاء كم االستجمار باألحجار ؟-3
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

 : االستنجاء باملاء كفال . القول األول
 عة .وهذا مذهب األئمة األرب

 قالوا : إن املاء قالع للنجاسة ، واحلجر خمفف هلا ، وما كان قالعاً للنجاسة فهو كفال . -ك
قال  ) نزلت هذه اآلية يف كهل قباء ) في  رجال َيبون كن يتطهروا ( قال كانوا يستنجون  عن النيب  -وحلديث كيب هريرة  -ب

 باملاء فنزلت فيهم هذه اآلية (
كراد االقتصار على كحدمها فاملاء كفال ؛ ملا روينا من احلديث ؛ وألن  يطهر احملل ، ويزيل العني واألثر ،  قال ابن قدامة : وإن
 . وهو كبلغ يف التنظيف

 ) املغين ( .  ؛ وإلمجاع الصحابة ؛ ملا ذكرنا من األخبار، بغري خالف بني كهل العلم وإن اقتصر على احلجر كجزكه
 باحلجر كفال .االستجمار القول الثاين : 

 وهو قول بعض السلف .
 قال يف املغين : وحكي عن سعد بن كيب وقاص وابن الزبري كهنما كنكرا االستنجاء باملاء .

 قالوا : إن املاء مطعوم فيجب تكرمي  ، واالستنجاء ب  إهانة ل  .-ك
 كن يف االستنجاء باملاء تلفاً للماء .-ب
 . كن  يبقى يف اليد ننت بعد االستنجاء-ج

 القول األول .والراجح 
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فلو مس  مرة كو يشطر  يف االستجمار باحلجارة كن يكون بثالثة كحجار فما فوق ، فال جيزىء كقل من ثالثة كحجار ،  -4
 لألحاديث السابقة .مرتني فزالت عني النجاسة ، وجب مسحة ثالثة ، 

 هل جيزئ حجر واحد ل  ثالث شعب كم ال ؟-5
 ملسألة على قولني :اختلف العلماء يف هذه ا

 : كن  ال جيزئ ، وكن  ال بد من ثالثة كحجار . القول األول
 لظاهر النص .

 : كن  جيزئ حجر ل  شعب ثالث . القول الثاين
 : ألن  َيصل بالشعب الثالث ما َيصل باألحجار الثالثة من كل وج  فال فرق . قالوا

الراج  يف ذلك ، ألن العلة معلومة ، فإذا كان احلجر ذا شعب ، :وهذا هو  وقالورجح  الشيخ ابن عثيمني رمح  هللا ، 
 واستجمر بكل جهة من  ص  .

 مىت جيوز كن يقتصر على كقل من ثالثة كحجار ؟-6
 قال بعض العلماء : جيوز كن يقتصر على كقل من ثالثة كحجار إذا كراد كن يتبع  باملاء .

 نس .قالوا : ألن املاء وحده كاٍف كما سبق يف حديث ك
 كن  ال جيوز، واألخذ بظـاهر احلديث كقوى؛ وهو كن  ال ينقص عن ثالثة كحجار حىت لو كراد كن يتبع ذلك باملاء . الصحيحلكن 

 هل يقوم غري احلجر مقام  كاخلشب واملناديل واخلرق ؟-7
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

 : يقوم غري احلجر مقام  .  القول األول
 يث سلمان ) وكن ال نستنجي بعظم كو روث ( .حلد-ك

 ختصيص هذين النوعني بالنهي يدل على كن  كراد احلجارة وما قام مقامها .وجه الداللة : 
 عن العظم والبعر والرجيع ، ولو كان متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً . : ويدل على عدم تعيني احلجر : هني   قال النووي

بشيء ملعىن معقول وجب تعديت  إىل ما وجد في  املعىن ، واملعىن هاهنا إزالة عني النجاسة ، وهذا َيصل وألن  مىت ورد النص -ب
 بغري األحجار كحصول  هبا .

 : ال جيزئ إال األحجار . القول الثاين
 ونسب  النووي لبعض الظاهرية .

 عليها ، فال جيزئ غريها . : إن احلجر متعني لنص   قالوا
 اجلمهور .مذهب  والصحيح

 ما األشياء اليت ال جيوز االستجمار هبا ؟-8
 العظم ، والروث .

 كن نستنجي برجيع كو عظم ( . رواه مسلم حلديث الباب ) هنانا رسول هللا -ك
 كن يُتمس  بعظم كو بعر ( . رواه مسلم وعن جابر قال : ) هنى رسول هللا -ب
وال تأتين بعظم  –كو حنوه  –حلاجت  ، فقال : كتبعين كحجاراً استنفض هبا وخرج  قال : ) انبعث النيب  وعن كيب هريرة -ج

 وال روث ( . رواه البخاري 
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: ) يا رويفع لعل احلياة ستطول بك بعدي ، ... فأخَّب الناس كن من  وعن رويفع بن ثابت قال : ) قال يل رسول هللا -د
 واه كبو داوداستنجى برجيع دابة كو عظم ؛ فإن حممداً من  بريء ( . ر 

 ما احلكمة من النهي عنها ؟-9
 كما العظم فإن  طعام اجلن .

 : ) فإهنا طعام إخوانكم من اجلن ( . لقول  
 وأما الروث :

 فإن كانت روث غري مأكول اللحم فلنجاست  .
 وإن كانت روث مأكول اللحم فألن  طعام دواب اجلن .

ألوه الزاد ، فقال هلم : ) كل عظم ذكر اسم هللا علي  يقع يف كيديكم كوفر ما ففي صحي  مسلم ملا ذكر جميء اجلن ل  ، وكهنم س
 يكون حلماً ، وكل بعرة علف لدوابكم ( .  

َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نـَْوِمِه فـَْليَـْغِسْل َيَدْيِه قـَْبَل َأْن يُْدِخَلُهَما يف اإِلنَاِء َثالثًا , فِإنَّ احلديث الثالث )  َحدَُكْم ال يَْدِري أَْيَن أَ َوِإَذا اْستَـيـْ
 بَاَتْت َيُدُه ( .

ويدل لذلك قول  تعاىل : )َوالسَّار ُق َوالسَّار قَُة فَاْقَطُعوا كَْيد يـَُهَما ( واملراد باليد املراد باليد عند اإلطالق الكف ، ) فـَْليَـْغِسْل َيَدْيِه ( 
 هنا الكف ، ألن القطع إمنا يكون من الكف .

 للمستيقظ من النوم كن يغسل يدي  ثالثاً قبل كن يدخلها يف اإلناء . ْمر النيب يف هذا احلديث ك-1
 وقد اختلف العلماء  هل هذا األمر للوجوب كم لالستحباب ؟

 كن ذلك واجب .  : القول األول
 وهذا مذهب كمحد وداود .

 ألن احلديث في  كمر ، واألمر يقتاي الوجوب .
 . األمر لالستحباب  : القول الثاين

 وهذا مذهب اجلمهور .                    ] الفت  [ .
واستدلوا بعدم الوجوب ، بالتعليل املذكور باحلديث  ) فإن كحدكم ال يدري ... ( ألن التعليل بأمر يقتاي الشك ، فهذه -ك

 قرينة صارفة عن الوجوب إىل الندب .
التها ال جيب العد يف غسلها ، فذكر العدد يف احلديث يدل على كن قالوا النجاسة املقيد إز (  فليغسلها ثالثًا ...)  وبقول -ب

 األمر لالستحباب .
 توضأ من الشن املعلق بعد قيام  من النوم، ومل يرو كن  غسل يده يف حديث ابن عباس . ]نيل األوطار[ . وحلديث كن  -ج

 لظاهر األمر .والراجح األول , 
َقَظ َكَحدُُكْم م ْن نـَْوم     ول  )اختلف العلماء يف املراد بالنوم يف ق-2  ( على قولني : إ َذا ا ْستَـيـْ

 املراد كل نوم ، فال فرق بني نوم الليل ونوم النهار ، ورجح  الشيخ ابن باز .القول األول : 
 لقول  : ) من نوم  ( . -ك

 :  كخذ بعموم  الشافعي واجلمهور فاستحبوه عقب كل نوم . قال ابن حجر
فإن كحدكم ال يدري كين باتت يده ( فإن ذلك يقتاي بإحلاق نوم النهار بنوم الليل ، وإمنا خص نوم الليل وللتعليل )  -ب
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 بالذكر للغلبة .
 املراد نوم الليل خاصة .القول الثاين : 

 وهذا مذهب كمحد وداود . 
 ... ( . نوم الليلملا جاء يف رواية كيب داود ) إذا استيقظ كحدكم من  -ك

 ) كين باتت يده ... ( والبيتوتة ال تكون إال بالليل .ولقول    -ب
 الراجح . وهذا القول هو

 اختلف العلماء يف  احلكمة من غسل اليدين ثالثاً بعد االستيقاظ من النوم قبل إدخاهلا يف اإلناء ؟-3
 : كن احلكمة معقولة ومدركة وليست معنوية .قيل 

 فقد تالمس كمكنة من بدن  مل يتم تطهريها باملاء ، فتعلق هبا النجاسة . وهي جوالن اليد يف بدن النائم بدون إحساس ،
 : كن هذا تعبد ال يعقل معناه .وقيل 

واستدلوا على ذلك بأن األحكام ال تبىن على الشك، وذلك كن اليقني يف اليد كهنا طاهرة، وجناستها كثناء النوم مشكوك فيها، 
ال يُزال بالشك ، فيكون األمر يف ذلك تعبديًا .] فالشارع ال يأمر بالتطهر من تنجس  فال يؤمر بغسلها لنجاستها ، ألن اليقني

 مشكوك [ .
من تعليل االستنثار بأن الشيطان يبيت على  –ما تقدم  –كن ما ورد يف هذا احلديث يشب   –وهو اختيار ابن تيمية  -:  وقيل

عبث الشيطان بيد اإلنسان ومالمستها ، مما قد يؤثر على  خيشوم اإلنسان ، فيمكن كن املراد هبذا احلديث ما خشي من
 اإلنسان ، وقد تكون هذه العلة من العلل املؤثرة اليت شهد هلا النص باالعتبار .

 حكم املاء إذا غمس يده يف اإلناء قبل غسلها ؟ -4
 ال ينجس ، وهو باق على طهوريت  ، وهذا قول مجهور العلماء .

 اليد ، ومل يتعرض للماء .هنى عن غمس  ألن النيب 
 وحكي عن احلسن البصري كن  ينجس إن قام من نوم الليل ، وحكي كيااً عن إسحاق بن راهوية وحممد بن جرير الطَّبي . 

 : وهو ضعيف جداً، فإن األصل يف اليد واملاء الطهارة، فال ينجس بالشك وقواعد الشريعة متظافرة على ذلك . قال النووي
َرَة َعْن َأِب  - 5  ( .ِري , ُثَّ يـَْغَتِسُل ِمْنُه ) ال يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكْم يف اْلَماِء الدَّاِئِم الَِّذي ال يَْ قَاَل :  : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ُهَريـْ

 ( .َماِء الدَّاِئِم َوُهَو ُجُنب  ) ال يـَْغَتِسُل َأَحدُُكْم يف الْ َوِلُمْسِلٍم : 
----------   

 يف الرواية األخرى )الذي ال جيري( كمياه الَّبك اليت يف البساتني . ( كي : الراكد املستقر كما فسره النيب اِء اَلدَّاِئِم يف اَْلمَ ) 
 ) ُثَّ يـَْغَتِسُل ِمْنُه ( 

 كي : ذو جنابة ، وهو من وجب علي  الغسل من مجاع كو إنزال مين .(  َوُهَو ُجُنب   )
 ألن املاء جانب حملَّ  .   وقيل: جملانبت  الناس حىت يتطهر ،  وقيل  هنَي كن يقرب الصالة ، : ألن و َسي اجلنب جنباً ؟ قيل :

 ] كشاف القناع [ .
َنَُّ  جَيْتَ  قال النووي : َوَكْصل اجْلََنابَة يف  اللَُّغة اْلبُـْعد ، َوُتْطَلق َعَلى الَّذ ي َوَجَب َعَلْي   ُغْسٌل ِب  َماٍع كَْو ُخُروج ن أل  ن ب الصَّاَلة َواْلق رَاَءة َمين 

َها . ] شرح مسلم [ . د َويـََتَباَعد َعنـْ  َواْلَمْسج 
قالوا : يا كبا هريرة ، كيف يفـعل ؟ قال : يتناول  تناواًل ( كي : يغطرف من ..( جـاءت زيادة )  ) اَل يـَْغَتِسُل َأَحدُُكْم يف اَْلَماءِ  
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 هذا املاء ويفيض على جسده .
 ت  األوىل يدل على النهي عن البول يف املاء الراكد ؟ وهذا النهي للتحرمي .احلديث برواي -1
 اَل يـَُبوَلنَّ َكَحدُُكْم يف  اَْلَماء  اَلدَّائ م  اَلَّذ ي اَل جَيْر ي ... ( . لظاهر حديث الباب ) -ك

 كن يبال يف املاء الراكد ( رواه مسلم . وحلديث جابر ) هنى رسول هللا  -ب
 ن َترمي البول في  ، ألن ذلك يقتاي تلوث  بالنجاسة واألمراض اليت قد َيملها البول .احلكمة م-2
ع املاء وال مفهوم احلديث ) اَل يـَُبوَلنَّ َكَحدُُكْم يف  اَْلَماء  اَلدَّائ م  ...( يدل على جواز البول يف املاء اجلاري ، ألن البول جيري م -3

 يستقر .
  كن يكون املاء الدائم قلياًل كو كثرياً ألمرين :ظاهر احلديث كن  ال فرق بني-4

 ألن هذا هو ظاهر احلديث ، فاحلديث يقتاي التحرمي ولو كان املاء كثرياً . أواًل :
 سداً للذريعة ، حىت ال يتساهل الناس هبذا األمر .ثانياً : 

 يد االتفاق على أن ماء البحر ال فائدة : لكن العلماء استثنوا املاء املستبحر )ماء البحر( ونقل ابن دقيق الع
 يدخل يف النهي.

 هل يلحق بالبول ما يف معناه كالتغو  ؟-5
 نعم .

: والتغو  يف املاء كالبول في  وكقب  ، وكذلك إذا بال يف إناء مث صب  يف املاء ، وكذا إذا بال بقرب النهر حبيث  قال النووي 
 جيري إلي  البول ، فكل  مذموم قبي  منهي عن  . 

ََذا الطَّر يق يـُْعَلم كَنَُّ  إ َذا َكاَن  وقال ابن القيم : َهى َعْن  َوهب  َقْد نـََهى َعْن اْلبَـْول يف  اْلَماء الدَّائ م ، َمَع كَنَُّ  َقْد َُيَْتاج إ لَْي   ، َفأَلَْن يـَنـْ
ْكَمة الشَّر يَعة ، َوَما ا ْشَتَمَلْت َعَلْي   م ْن َمَصال   اْلع َباد اْلبَـْول  يف  إ نَاء مُثَّ َيُصبنُ  ف ي   ب َطر يق  اأْلَْوىَل . َواَل َيْسطَر ي ب يف  َهَذا َمْن َعل َم ح 

ن الشَّر   ي اْلُقُلوب ، َوََتُْجبَها َعْن َرو يَّة حَمَاس  ْتُ  م ْن احلْ َكم يَعة َوبـَْهَجتَها ، َوَما كُود عَ َوَنَصائ حهْم . َودَْع الظَّاه ر يَّة اْلَبْحَتة ، فَإ نَـَّها تـُْقس 
 َواْلَمَصال   َواْلَعْدل َوالرَّمْحَة .                   ) ِتذيب السنن ( .

 يدل على النهي كن يغتسل ) كي ينغمس ( اجلنب يف املاء الراكد . –بروايت  الثانية  –احلديث -6
 للتحرمي كو للكراهة  على قولني : وقد اختلف العلماء هل هذا النهي

 كن  حرام . : ولالقول األ
 وذهب إلي  احلنفية والظاهرية .

 لظاهر احلديث . 
 فاحلديث في  هني ، والنهي يقتاي التحرمي وال صارف للتحرمي .

 كن  مكروه .  : القول الثاين
 وهو مذهب اجلمهور .

قال  )كنت جنباً  هريرة  : ألن االغتسال يف املاء الراكد ال ينجس ، ألن بدن اجلنب كما هو معلوم طاهر حلديث كيب قالوا 
 : سبحان هللا إن املؤمن ال ينجس ( . ... فقال رسول هللا 

 لظاهر احلديث . القول األولوالصحيح 
 احلكمة من النهي عن اغتسال اجلنب يف الراكد ؟-7
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o . إما حلفظ املاء من االستخباث واالستقذار 
o . وإما العلة التعبد ، وكهنا غري معقولة املعىن 

وهني  عن االغتسال يف املاء الدائم يتعلق مبسألة املاء املستعمل ، وهذا ملا في  من تقذير املاء على غريه ، ال اإلسالم :  قال شيخ
 كن  قال : إن املاء ال جينب . ألجل جناست  ، وال لصريورت  مستعماًل ، فإن  قد ثبت يف الصحي  عن  

 كد فإن  يتناول من  بإناء كو بيده .من كراد كن يغتسل من اجلنابة يف املاء الرا  -8
ل َكَحدُكْم يف  اْلَماء الدَّائ م َوُهَو ُجُنب . فـََقاَل : َكْيف يـَْفـَعل يَا كَبَا ُهَريـَْرة (  يـَتَـَناَولُه تـََناُواًل ؟ قَاَل :  كما يف رواية مسلم ) اَل يـَْغَتس 

 كي : يغطرف من هذا املاء ويفيض على جسده .
  املاء الراكد فهل يرتفع حدث  ؟لو انغمس اجلنب يف-9

 نعم ، يرتفع حدث  .
 ألن هذا املاء طهور مل ينجس  شيء ومل َيرج عن مسمى املاء .

 ال يرتفع حدث  . : وقيل
 وهذا قول من يقسمون املاء إىل ثالثة كقسام ، ويعتَّبون هذا املاء طاهراً غري مطهر ألن  مستعمل . 

انغمس في  طهور يرفع احلدث . وكما النهي يف احلديث فليس ل  عالقة بنجاسة املاء ، وقد األول ، وكن املاء بعدما  والصحيح
 سبقت احلكمة من النهي .

 االغتسال من اجلنابة يف املاء اجلاري ؟ احلديث يدل على جواز-10
 ملفهوم احلديث .-ك

 وألن املعىن املذكور يف املاء الدائم غري موجود يف املاء اجلاري .-ب
 ( .دُِكْم فـَْليَـْغِسْلُه َسْبعاً ) إَذا َشـــــــِرَب اْلَكْلُب يف إنَاِء َأَحــــــقَاَل :  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ْن َأِب ُهَريـَْرَة عَ  - 6

 ( .َوِلُمْسِلٍم : ) ُأوالُهنَّ بِالتـَُّراِب 
وُه الثَّاِمَنَة ) إَذا َوَلَغ اْلَكْلُب يف اإِلناِء فَاْغِسُلوُه َسْبعًا َوَعفِ رُ قَاَل :   َوَلُه يف َحِديِث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمَغفٍَّل : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 

 ( .بِالتـَُّراِب 
---------- 

,  ـــــهن ر إناء كحدكمكي : ُمطَ ,  ُطُهوُر إ نَاء  َكَحد ُكْم إ ْذ َوَلَغ ف ي   اَْلَكْلُب ...( بام الطاء)  ويف رواية كخرى) إَذا َشـــــــِرَب اْلَكْلُب ( 
 و ) الولوغ ( هو كن يدخل الكلب لسان  يف املاء وَيرك  في  ، سواء شرب كم مل يشرب من املاء .

 ) ُكْخرَاُهنَّ، كَْو كُواَلُهنَّ ب التـُّرَاب  ( .وللطرمذي ويف رواية ملسلم كيااً ) فلريقــ  ( ) َوِلُمْسِلٍم : ُأوالُهنَّ بِالتـَُّراب ( 
 دليل على  وجوب غسل اإلناء الذي ولغ في  الكلب سبع مرات . احلديث-1
 ويؤخذ هذا احلكم من احلديث من وجهني : 

 ور إناء حدكم ... ( ولفظ الطهور ال يكون إال من حدث كو جناسة .هقول  )  ُ  األول :
 بإراقت  كما يف الرواية ) فـَْلرُي ْقُ  ( . ألن  كمر  الثاين :

 علم .وهذا قول ككثر كهل ال
قال النووي : وقد اختلف العلماء يف ولوغ الكلب ، فمذهبنا كن  ينجس ما ولغ في  ، وجيب غسل إنائ  سبع مرات إحداهن 
بالطراب ، وهبذا قال ككثر العلماء . حكى ابن املنذر وجوب الغسل سبعاً عن كيب هريرة ، وابن عباس ، وعروة بن الزبري ، وطاوس 
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 واألوزاعي ، وكمحد ، وإسحاق ، وكيب عبيد ، وكيب ثور . قال ابن املنذر : وب  كقول .   ) اجملموع ( . وعمرو بن دينار ، ومالك ،
 وقال ابن قدامة :  ال َيتلف املذهب كن جناسة الكلب جيب غسلها سبعاً ، إحداهن بالطراب ، وهو قول الشافعي . ) املغين ( .

 بعاً ( وهذا كمر ، واألمر للوجوب .وبالوجوب قال مجهور العلماء لقول  ) فليغسل  س
 يلي ويرى كبو حنيفة كنَّ الغسل من ولوغ الكلب ثالث مرات، واحتج ل  كصحاب  مبا: 
 روي عن كيب هريرة موقوفاً ) كن  يغسل من ولوغ  ثالث مرات ( رواه الدارقطين . -ك
  مبا روى َتسيناً للظن عن خمالفة النص .ركى ال قالوا: وكبو هريرة هو الراوي للغسل من الولوغ سبعاً، فالعَّبة مبا 

 .واألثر رواه الدارقطين وقال: هذا موقوٌف ، ومل يروه هكذا غري عبد امللك عن عطاء، وهللا كعلم 
 احلافظ يف اجلواب عن ذلك : وقال

عن ابن سريين عن . وهذا من  رواية محاد بن زيد عن كيوب َوَرَدْت من -كي : موافقة ركي كيب هريرة ملا رواه من السبع  -فاملوافقة
 فمن رواية عبد امللك بن كيب سليمان عن عطاء عن ، وهو دون األول يف القوة بكثري ) الفت  ( . :كص  األسانيد وكما املخالفة

 مبا روى ال مبا ركى . –كما هو مذهب اجلمهور   –ركى ال مبا روي ( فالعَّبة  وكما قوهلم )العَّبة مبا 
ومل  غريه، وهو القصد يف هذا الباب: بأنَّ احلديَث إذا ص َّ عن رسول هللا  لذي نَديُن هللا ب ، وال َيَسُعناالقيم : وا قال ابن 

وترك كل ما خالف ، وال نطرك  خلالف كحٍد من الناس   يص َّ عن  حديٌث آخر ينسخ  ، كنَّ الفرض علينا وعلى األمَّة األخذ حبديث 
على  إذ من املمكن كْن ينسى الراوي احلديث، كو ال َياره وقت الفتيا، كو ال يتفطن لداللت  كائنًا من كان ال راوي  وال غريه،

يكون معارضاً يف نفس األمر ، كو يقلد غريه يف فتواه  تلك املسألـة ، كو يتأول في  تأوياًل مرجوحاً ، كو يقوم يف ظنن   ما يعارض  وال
العلم بانتفائ  وال  وال سبيل إىل-إمنا خالف  ملا هو كقوى من  ، ولو ُقدن ر انتفاء ذلك كل  كو كنَّ   خبالف  العتقاده كنَّ  كعلم من  ، 

عدالت  حىت تغلب سيئاتُ  حسنات  ، وخبالف هذا احلديث الواحد  مل يكن الراوي معصوماً، ومل توجب خمالفت  ملا رواه سقو  -ظن 
 ال َيصل ل  حجة . ) إعالم املوقعني ( .

  ()نيل األوطار عليها. ، من الغرائب اليت ال يُدَرى ما احلاملورواية غريه النَّيبن   : وترجي  ركي الصحايب على روايت  عنالشوكاين وقال
بعض طرق حديث كيب هريرة مرفوعاً ) يف الكلب يلغ يف اإلناء يغسل  ثالثاً كو مخساً  واحتجوا أليب حنيفة كيااً بأن  جاء يف -ب
 رقطين .سبعاً ( رواه الدا كو

وفيها  -كما قال الدارقطين نفس  بعد تلك الرواية-وهي روايٌة ضعيفٌة جدناً، ألنَّ فيها عبد الوهاب ابن الاحاك وهو مطروك 
 عروة . إَساعيل ابن عياش وروايت  عن احلجازيني ضعيفٌة وهي هنا عن واحٍد منهم وهو هشام بن

 .األوىل ن سؤر الكلب ومل يقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك م ن بابالعذرة كشد يف النجاسة م   واستدل بعاهم: بأنَّ  -هـ
ال يكون كشـد منها يف تغليظ احلكم ، وبأنَّ  قياٌس يف مقابلة  قال احلافظ ابن حجر : ال يلزم م ن كوهنا كشد من  يف االستقذار كن

 االعتبار .  ) الفت  ( . النَّص وهو فاسد
 ريها ، فيجب غسل اإلناء كو الثوب سبع مرات .مل يفرق العلماء بني اآلنية وغ-2

 . وقال العراقي : ذكر اإلناء خرج خمرج األغلب 
 .احلديث دليل على وجوب استعمال الطراب يف تطهري جناسة الكلب -3

 كُواَلُهنَّ ب التـُّرَاب  ( . لرواية مسلم )
 وهذا قول مجاهري العلماء .

األوىل )َسْبـَع م رَاٍر( و)َسْبعاً( ويرد علي  بثبوت  ل  حجـٌة إال عدم ذكر الطراب يف الروايةفليس  -كبعض املالكية-وَمن مل يُقْل ب  
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( وكالمها يف ) مسلم ( وعن كيب هريرة َنَة ب التـُّرَاب   .)كُوالُهنَّ ب التـُّرَاب ( ) وعفن ُروُه الثَّام 
(مسلم )كُواَلُهنَّ  غسلة بالطراب ، ففيجاء عدة روايات يف موضع ال-4 ( وعند الطرمذي )ُكْخرَاُهنَّ، كَْو كُواَلُهنَّ ب التـُّرَاب   ب التـُّرَاب 

 وعند الدارقطين )إحداهن(.
 ألمور :وكرج  هذه الروايات رواية ) كوالهن ( ، 

 كهنا كص  إسناداً وككثر رواة . أواًل :
 ا إلزالة الطراب .كن الغسل بالطراب لو كانت هي األخرية لكان ينبغي كن تتبع  غسلة بعده ثانياً :
 ختريج كحد الشيخني هلا ، ومها من وجوه الطرجي  عند التعارض . ثالثاً :

 األفال كن يكون الطراب يف غري الغسلة األخرية ليأيت علي  ما ينظف ، واألفال كن يكون يف األوىل .قال النووي: 
 وقد نص الشافعي على كن األوىل كوىل .قال الشوكاين : 
 رواية كوالهن كرج  لكثرة رواِتا بإخراج الشيخني هلا ، وذلك من وجوه الطرجي  عن التعارض .:وقال الصنعاين 

 ألن األوىل إذا كانت بالطراب صارت الغسالت الثانية واليت بعدها تزيده طهرة ونظافة .وقال الشيخ حممد رمحه هللا : 
 على قولني :اختلف العلماء هل يقوم غري الطراب مقام  كم ال -5
 : يشطر  الطراب وال يقوم غريه مقام  . لقول األولا

 ألن النص ورد يف الطراب ، وألن  كحد الطهورين .
 شنان وما كشبههما مقام الطراب على األص  . ] شرح مسلم [ .وال يقوم الصابون واإل قال النووي :

 : يقوم غريه مقام  . وقيل
 واختاره بعض العلماء . 

 احلصول علي  .اب لتوفره وسهولة وإمنا نص على الطر قالوا : 
 والراج  األول ، واختاره الشيخ ابن عثيمني . 

 قال الشيخ ابن عثيمني  عن القول بأن  جيزئ عن الطراب غريه  قال : وهذا في  نظر ملا يلي :
 كن الشارع نص على الطراب ، فالواجب اتباع النص . أواًل :
 ومل يشر إليهما .  يف عهد النيب شنان كانت موجودة كن السدر واإل ثانياً :
 لعل يف الطراب مادة تقتل اجلراثيم اليت خترج من لعاب الكلب . ثالثاً :
 )وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً(. كن الطراب كحد الطهورين، ألن  يقوم مقام املاء يف باب التيمم إذا عدم. وقال  رابعاً :

شنان ، مال بعيد ، فإن استعمال اإلب ، لكن لو فرض عدم وجود الطراب وهذا احت: كن  ال جيزئ عن استعمال الطرا فالصحيح
 كو الصابون خري من عدم  .   ) الشرح املمتع ( .

 ذهب بعض العلماء إىل كن جناسة اخلنزير تغسل سبعاً كالكلب .-6
رمي  وكمجع املسلمون على ذلك وحرم قالوا : ألن النص وقع يف الكلب ، واخلنزير شر من  وكغلظ ، ألن هللا تعاىل نص على َت

 اقتناؤه . ] املغين [ .
 كن  ال يقاس على الكلب وذلك ألمور : الصحيح ولكن
 ألن النص ورد يف الكلب . أواًل :
 ومل يرد إحلاق  . وألن اخلنزير مذكور يف القرآن ، وموجود يف زمن النيب  ثانياً :
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ل كن  يكفي غسلة واحدة بال تراب وب  قال ككثر العلماء الذين قالوا بنجاسة : واعلم كن الراج  من حيث الدلي قال النووي
 ألن األصل عدم الوجوب حىت يرد الشرع ال سيما يف هذه املسألة املبنية على التعبد . ] اجملموع [ .، اخلنزير وهذا هو املختار 

 ىل غسل  سبعاً وهو قول الشافعي . ] شرح مسلم [ .وذهب ككثر العلماء إىل كن اخلنزير ال يفتقر إ أيضاً :وقال رمحه هللا 
 ككثر العلماء على كن بول  ورجيع  جيب غسل  سبعاً كولوغ  .-7

 على الولوغ ألن  هو الغالب ، وما خرج خمرج الغالب فال مفهوم ل  . قالوا : وإمنا نص النيب 
 الطراب .وعلى هذا القول : لو بال كلب يف إناء فإن  يغسل سبع مرات إحداها ب

 وذهب بعض العلماء إىل كن الغسل سبعاً خاص بنجاسة الولوغ ، كما بول  كو روث  كو دم  فكسائر النجاسات .
 وهذا قول الظاهرية .

 لقول  ) إذا ولغ .... ( . -ك
 على ذلك . الكالب كانت تبول يف كمكنة الناس وجمالسهم ومل ينبن  الرسول وألن  -ب

متج  وقوي من حيث الدليل ألن األمر بالغسل سبعا من الولوغ إمنا كان لينفرهم عن مواكلة الكلب  : وهذا الوج  قال النووي
 وهذا مفقود يف غري الولوغ . ] اجملموع [ .

: وهذا حكم خمتص بولوغ  فقط وليس في  ما يدل على جناسة ذات  كلها حلمًا وعظمًا ودمًا وشعرًا وعرقًا وإحلاق  قال الشوكاين
 اس على الولوغ بعيد جداً . ] السيل اجلرار [ .هذه بالقي

 لو كدخل الكلب يده كو رجل  يف اإلناء فهل يغسل سبعاً كالولوغ كم ال ؟ -8
 ال يسبع ، وإمنا يغسل كسائر النجاسات .نقول : 

 .ألن النص جاء يف الولوغ وهذا ال يسمى ولوغاً 
 بعاً كم ال ؟لو ولغ الكلب يف غري اإلناء كالثوب فهل جيب غسل  س -9

 إن ولوغ الكلب يف غري اإلناء ال يار . قيل :
 ألن  خص الولوغ يف اإلناء .  

 وقيل : جيب التسبيع في  .
إن ذ كر اإلناء خرج خمرج الغالب ؛ ألن الكلب غالبًا ما يلغ يف اإلناء ، وإذا كان خرج خمرج الغالب فال مفهوم ل  وال قالوا : 

 َيصص احلكم .
  .كصاب لعاب الكلب الثوب كو اليد كو األرض وجب في  التسبيع بناًء على هذا القول الثاين  إذا بناًء عليه

 . الراجحوهذا القول هو 
 :صحة لفظة ) فـَْلرُيِْقُه (  فائدة : 

 هذه الرواية رواها مسلم وانفرد هبا ) علي بن مسهر عن األعمش ( .
 بالشذوذ . وقد تكلم بعض العلماء يف هذه الزيادة وحكموا عليها

 كالنسائي ، ومحزة الكناين ، وابن عبد الَّب ، وابن مندة. 
رُ  قال احلافظ ابن حجر : َلك ْن قَاَل النََّسائ يُّ اَل كَْعَلُم َكَحًدا تَابََع َعل يَّ ْبَن ُمْسه رٍ  ُّ إ نَـَّها َغيـْ  َعَلى ز يَاَدة  فـَْلرُي ْقُ  َوقَاَل مَحَْزُة اْلك َناين 

ن   اأْلَْعَمش َكأيب ُمَعاو يَة َوشْعَبة َوقَاَل بن َمْنَدْه اَل تـُْعَرُف َعن   بن َعْبد  اْلبَـرن  ملَْ َيْذُكْرَها احْلُفَّاُظ م ْن َكْصَحاب  حمفوظ  َوقَاَل   النَّيب 
ْسَناد . ب َوْجٍ  م َن اْلُوُجو ه  إ الَّ  ََذا اإْل  ين  ْبن  ُمْسـه ٍر هب 

 الباري ( .  ) فت                   َعْن َعل 
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 واإلمام البخاري مل َيرج هذه اللفظة يف صحيح  .
 :وقد صح  هذه الزيادة بعض األئمة منهم
يف إناء كحدكم  ) إذا ولغ الكلب  قال رسول هللا: احلديث بسنده إىل كيب هريرة، قال اإلمام الدارقطين، فإن  قال بعد كن ساق

 .ثقات ي ، روات  كلهمفليهرق ، وليغسل  سبع مرات ( صحي : إسناده صح
 .ن خزمية يف صحيح  وكذلك ابن حبانبوقد كورده ا

فإن زيادة الثقة  بعد كن نقل كقوال بعض األئمة يف تعليل زيادة ) فلريق  ( قلت وهذا غري قادح في  - رمح  هللا -وقال العراقي 
كمحد بن حنبل، وَيىي بن معني، والعجلي، وغريهم ، قد وثق   مقبولة عند العلماء والفقهاء واألصوليني واحملدثني، وعلي بن مسهر

 هبم الشيخان، وما علمت كحداً تكلم في ، فال ياره تفرده ب  . وهو كحد احلفاظ الذين احتج
 .الزيادة كيااً اإلمام الشوكاين يف النيل وقد صح  هذه

 .األحكام وابن دقيق العيد يف شرح  على عمدة
 .فالراوي املتفرد هبا ثقة فتقبل زيادت  يف تصحي  هذه الزيادة على ظاهر اإلسنادونالحظ كن هؤالء األئمة اعتمدوا 

هلذا فاملعىن فيها صحي ، إذ احلكم بنجاسة اإلناء يستلزم  على زيادة )فلرُي ْق ( عند مسلم، وحكموا عليها بالشذوذ، وال داعي 
األعمش وهو ثقٌة احتج ب  البخاري  هو: )علي بن ُمسه ر( عن ( وراوي هذه الزيادة...: )ُطُهوُر إ نَاء  اإلراقة، ويؤيده قول  

 .يار تفرُّده ومسلم، ووثق  كمحد وابن معني والعجلي وغريهم فال
ْن إنَائِِه , أَنَُّه رََأى ُعْثَماَن َدَعا ِبَوُضوٍء , فََأفْـَرَغ َعَلى َيَدْيِه مِ )ِن َعفَّاَن رضي هللُا عنهما : َعْن مُحَْراَن َمْوَل ُعْثَماَن بْ  - 7

 َغَسَل َوْجَهُه َثالثًا , َوَيَدْيِه إَل فـََغَسَلُهَما َثالَث َمرَّاٍت , ُثَّ َأْدَخَل ََيِيَنُه يف اْلَوُضوِء , ُثَّ ََتَْضَمَض َواْستَـْنَشَق َواْستَـْنثـََر , ُثَّ 
َو ُوُضوِئي َهَذا , َوقَاَل : يـَتَـَوضَُّأ نَْ  رِْجَلْيِه َثالثًا , ُثَّ قَاَل : رَأَْيُت النَِّبَّ اْلِمْرفـََقنْيِ َثالثًا , ُثَّ َمَسَح ِبَرْأِسِه , ُثَّ َغَسَل ِكْلَتا 

 . (ْن َذْنِبهِ َمْن تـََوضََّأ َنَْو ُوُضوِئي َهَذا , ُثَّ َصلَّى رَْكَعتَـنْيِ , ال ُُيَدِ ُث ِفيِهَما نـَْفَسُه ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم مِ )
---------- 

 هو مُحران بن كبان بن خالد، ثقة من التابعني ، مات سنة مخس وسبعني، رمح  هللا.) َعْن مُحَْراَن ( 
 ول إلي  .ؤ َسي موىل ، ألن  إذا مات ومل يكن ل  وارثاً فإن مال  ي كي : عتيق  ،(  ) َمْوَل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ 

يب العاص بن كمية القرشي األموي، كمري املؤمنني، وثالث خلفاء املسلمني، كسلم هو عثمان بن عفان بن ك ( ) أَنَُّه رََأى ُعْثَمانَ 
رقية، فلما توفيت زونج  كختها كم كلثوم، فسمي ذا النورين،  ، وهاجر اهلجرتني، وتزوج ابنة النيب قدميًا على يد كيب بكر 

 . هــ ، ودفن بالبقيع35، قتل شهيداً سنة :  باجلنة َبشََّرُه النيب 
 بفت  الواو ، وهو املاء الذي يتوضأ ب  ، كي : طلب ماء يتوضأ ب  .) َدَعا ِبَوُضوٍء ( 

 كفي  : مثىن كف ، وهي الراحة مع األصابع ، َسيت بذلك ألهنا تكف األذى عن البدن .) فـََغَسَل َكفَّْيِه َثاَلَث َمرَّاٍت ( 
 والَغْسل : جريان املاء على العاو .

 كدار املاء يف فم  .كي : ( َتََْضَمضَ  )
 االستنشاق : جذب املاء بالنفس إىل باطن األنف .) َواْستَـْنَشَق ( 
 االستنثار : هو إخراج املاء من األنف .) َواْستَـْنثـََر ( 

من اللحية الوج  مأخوذ من املواجهة ، َسي بذلك ألن  يواج  ب  ، وحده من منابت الشعر املعتاد إىل ما نزل ) ُثَّ َغَسَل َوْجَهُه ( 
 ، ومن األذن إىل األُذن عرضاً .
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املرفق بكسر امليم وفت  الفاء، وهو مفصل العاد من الذراع، َسي بذلك ألن  يُرتفق ب  يف اإلتكاء وحنوه، كي : ) ِإَل اَْلِمْرَفِق ( 
 يستعان ب  .

 ق ، ألن املاس  يلصق يده باملمسوح .كي : كمرَّ يده علي  مبلولة باملاء ، والباء لإللصا) ُثَّ َمَسَح ِبَرْأِسِه ( 
 مثىن كعب ، والكعبان : عظمان ناتئان يف كسفل الساق .) ِإَل اَْلَكْعبَـنْيِ ( 

كي : شب  وضوئي ، وهو بام الواو ، ألن املراد ب  فعل الوضوء ، وقد ورد عند كيب داود ) توضأ ) تـََوضََّأ َنَْو ُوُضوِئي َهَذا ( 
 مثل وضوئي هذا ( .

 حلديث دليل على استحباب غسل الكفني يف بداية الوضوء .ا-1
 وهو كذلك باتفاق العلماء . قال النووي :

 : ألهنا آلة املاء . قال الشيخ ابن عثيمني
 ملاذا ال يقال بوجوب ذلك ؟ 

 وبدك بغسل الوج  ، ومل يذكر غسل الكفني . –كما يف آية املائدة   –ألن هللا ذكر الوضوء يف القرآن 
 بن قدامة : وليس غسلهما بواجب عند غري القيام من النوم ، بغري خالف نعلم  .قال ا

 ( . ) وليس املقصود غسل الكفني هاهنا غسلهما بعد االستيقاظ من النوم وقبل إدخاهلما يف اإلناء ألن هذه مسألة كخرى
 ضوء .احلديث دليل على مشروعية املاماة واالستنشاق ، وقد تقدم كهنما من فروض الو  -2
لقول  )مُثَّ َمْاَمَض، َواْستَـْنَشَق ( وهذا مذهب مجهور العلماء ، تقدمي املاماة على االستنشاق  احلديث دليل على استحباب-3

 ، فلو خالف فال بأس .
 احلديث دليل على فروض الوضوء وهي كالتايل : -4

 غسل الوج  . أواًل :
 غسل اليدين إىل املرفقني . ثانياً :
 س  الركس .م ثالثاً :
 غسل الرجلني إىل الكعبني . رابعاً :

ُلوا ُوُجوَهكُ  ْم َوكَْيد َيُكْم إ ىَل اْلَمرَاف ق  وهذه األربعة تدل عليها اآلية ، قال تعاىل ) يَا كَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا ُقْمُتْم إ ىَل الصَّالة  فَاْغس 
ُكْم َوكَْرُجَلُكْم إ ىَل   اْلَكْعبَـنْي  ( .َواْمَسُحوا ب ُرُؤوس 

 الطرتيب .  خامساً :
 وقد اختلف العلماء في  على قولني :

 كن  واجب . القول األول :
 وهذا قول الشافعي ، وكمحد .

ُلوا ُوُجوَهُكْم َوكَْيد َيُكْم إ ىَل اْلمَ  -ك  ُكْم َوكَْرُجَلُكْم إ ىَل  رَاف ق  لقول  تعاىل )يَا كَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا ُقْمُتْم إ ىَل الصَّالة  فَاْغس  َواْمَسُحوا ب ُرُؤوس 
 اْلَكْعبَـنْي  ( وج  الداللة منها :

 كن هللا رتبها ، فيجب كن ترتب كما يف اآلية . أواًل :
 يف اآلية قرينة تدل على كن  كريد هبا الطرتيب ، فإن  كدخل ممسوحًا بني مغسولني ، والعرب ال تقطع النظري من نظريه إال ثانيًا :

 لفائدة ، والفائدة ها هنا الطرتيب . ] قال  ابن قدامة [ .
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: اآلية ما سيقت إال لبيان الواجب ، وهلذا مل يذكر فيها شيء من السنن ، وألن  مىت  قلنا : فائدت  استحباب الطرتيب ، فِإن قيل
حكاه مرتباً ، وهو مفسر  ل هللا اقتاى اللفظ الطرتيب كان مأموراً ب ، واألمر يقتاي الوجوب، وألن كل من حكى وضوء رسو 

 ملا يف كتاب هللا .
، حيث كان يواظب على الطرتيب يف الوضوء ، ومل ينقل عن  نقاًل صحيحًا يف صفة وضوئ  كن  توضأ غري مرتب مع   فعل   -ب 

 كثرة من رووا صفة وضوئ  .
مث غسل رجلي  ، فكان هذا بيانًا للوضوء بدك يف وضوئ  مبا بدك هللا ب  ، فغسل وجه  مث يدي  مث مس  ركس   كن الرسول  -ج 

 املأمور ب  يف القرآن ، كما قال يف حجت  ) نبدك مبا بدك هللا ب  ( .
 وعلى هذا القول فلو قدم عاواً على آخر مل يص  وضوءه .

 كن الطرتيب غري واجب . القول الثاين :
 وهذا مذهب مالك وكصحاب الركي .

األعااء ، وعطف بعاها على بعض بواو اجلمع ، وهي ال تقتاي الطرتيب، فكيف ما غسل   قالوا : ألن هللا تعاىل كمر بغسل-ك
 كان ممتثالً .

قال  يأتينا، فحدثتنا كن  قال: اسكيب يل وضوءاً، فذكر وضوء النيب  وحلديث الرُّبـَين ع بنت ُمعوذ قالت )كان رسول هللا -ب
 . ( .ي  ثالثاً ثالثاً، ومس  بركس  ..واستنشق مرة، ووضأ يدفي  : فغسل كفي  ثالثاً، ووضأ وجه  ثالثاً، ومامض 

 األول . والصحيح
 . ) ما اجلواب عن أدلة القول الثاين ) الرتتيب غري واجب 
بفعل  كن الواو يف اآلية  قوهلم : إن هللا كمر بغسل األعااء وعطف بعاها على بعض بالواو فهذا صحي  ، لكن بنين النيب -ك

 طلق اجلمع .للطرتيب ، ال مل
وكما حديث الربيع ، فحديث معلول ، وعلى فرض صحت  فتقدمي املاماة واالستنشاق تقدمي مسنون على واجب ،  -ب

 واجلمهور على جوازه .
 ) الطرتيب : هو كن يأيت بفروض الوضوء مرتبة : يبدك بالوج  ، مث غسل اليدين ، مث مس  الركس ، مث غسل الرجلني ( .

 ة . املواال سادساً :
واملواالة يعين التتابع ، واملراد: متابعة غسل األعااء بعاها إثر بعض حبيث يُغسل العاو قبل كن جيف الذي قبل  يف زمن 

 معتدل.
 وقد اختلف العلماء يف حكم املواالة يف الوضوء ؟

 : ال خالف بني الفقهاء كن التأخري اليسري ال يؤثر يف صحة الوضوء مطلقاً . أوالً 
كن  توضأ وعلي  جبة  ل إحدى رجلي  يف مكان وانتقل إىل مكان قريب فغسل األخرى ، ألن  قد ثبت عن النيب كما لو غس

 شامية ضيقة الُكم ، فطرك وضوءه وكخرج يدي  من كمي  من َتت ذيلها وغسل يدي  .
 وألن  يشق االحطراز من  .

 واالة مشروع وسنة يستحب فعلها .كن اإلتيان بالوضوء على امل –كيااً  –: ال خالف بينهم  ثانياً 
 : اختلف العلماء هل املواالة واجبة كم ال ؟ ثالثاً 

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :
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 كهنا واجبة ، فمن تركها لزم  إعادة وضوئ  . القول األول :
 وهذا مذهب احلنابلة .

ُّ  َعْن كََنٍس -ك ْن ُوُضوَءَك( َكْخَرَجُ  كَبُو َداُوَد، َرُجاًل، َويف   قَاَل )رََكى اَلنَّيب  ْع فََأْحس  ْبُ  اَْلَماُء. فـََقاَل: ا ْرج  ْثُل اَلظُّْفر  ملَْ ُيص  َقَدم    م 
.  ُ  َوالنََّسائ ين

ْن ُوُضوَءك ( ؟ ْع فََأْحس   ومعىن ) ا ْرج 
 كي ائت ب  على ك م الوجوه وككملها ، فيكون كمرَه بغسل ما ترك . ُيتمل :
 معناه : استأنف وضوءك من كول   ، قال اخلطايب : إن هذا هو ظاهر معناه . كن وُيتمل

ركى رجاًل يصلي ويف ظهر قدم  ملعة قدر الدرهم مل  ) كن النيب  ويؤيده حديث خالد بن معدان عن بعض كصحاب النيب 
 كن يعيد الوضوء والصالة ( رواه كبو داود . يصبها املاء ، فأمره النيب 

: ارجع  كبصر رجاًل توضأ وعلى ظهر قدمـ  مثل الظفر مل يصبها املاء ، فقال ل  النيب  مر ) كن النيب وحلديث ع-ب
 فأحسن وضوءك ، فرجع فتوضأ مث صلى ( رواه مسلم .

] كحسن وضوءك [ ومل يقل : اغسل  يف هذا احلديث دليل على وجوب املواالة يف الوضوء لقول    قال القاضي عياض :
 ع الذي تركت  .ذلك املوض

ركى رجاًل يصلي ، ويف ظهر قدم  ملعة قدر  ) كن رسول هللا   وعن خالد بن معدان ، عن بعض كصحاب النيب -ج
 وهو حديث خمتلف يف صحته كن يعيد الوضوء ( رواه كبو داود  الدرهم مل يصبها املاء ، فأمره رسول هللا 

 بة ألمره بغسل اللمعة فقط دون إعادة الوضوء .وج  الداللة ظاهر ، إذ لو مل تكن املواالة واج
 مل يتوضأ إال مرتباً متوالياً . ، فإن   فعل   -د
 وألن الوضوء عبادة واحدة ، فال يُبىن بعاها على بعض مع تفرق كجزائها ، بل جيب كن يكون بعاها متصالً ببعض . -ه

 كهنا سنة غري واجبة . القول الثاين :
 والشافعية .وهذا مذهب احلنفية ، 

ُلوا ُوُجوَهُكْم  ... ( فاهلل كمر بتطهري هذ ه األعااء من غري اشطرا  لقول  تعاىل )يَا كَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا ُقْمُتْم إ ىَل الصَّالة  فَاْغس 
 املواالة يف الَغْسل بينها ، فكيفما حصل الغسل كجزك .

 كهنا واجبة وتسقط مع العذر . القول الثالث :
 وهذا مذهب املالكية ، واختاره ابن تيمية .

 ( : 21/135يف جمموع الفتاوى )  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
هذا القول الثالث هو األظهر واألشب  بأصول الشريعة ، وذلك كن كدلة الوجوب ال تتناول إال املفر  ، ال تتناول العاجز  : قلت 

لة الذي رواه كبو داود وغريه املأمور باإلعادة مفر  ، ألن  كان قادراً على غسل تلك عن املواالة ، واحلديث الذي هو عمدة املسأ
 اللمعة ، كما هو قادر على غسل غريها .
 وهذا القول الثالث هو القول الصحي  .

َوْجَهُ   َغَسلَ  كن يكون ثالث مرات ، لقول  ) مُثَّ  -ما عدا الركس  –احلديث دليل على كن السنة يف غسل كعااء الوضوء -5
 .مُثَّ َغَسَل ك ْلَتا ر ْجَلْي   َثالثًا ( .اْلم ْرفـََقنْي  َثالثًا ، .. ، َويََدْي   إىَل  َثالثاً ...

 وكما الواجب يف عدد غسل كعااء الوضوء فمرة واحدة .
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ااء مرة مرة ، :  هذا احلديث كصل عظيم يف صفة الوضوء ، وقد كمجع املسلمون على كن الواجب يف غسل األع قال النووي
 وعلى كن الثالث سنة .
ُّ وقد ثبت يف البخاري :   َمرًَّة َمرًَّة ( . َعن  اْبن  َعبَّاٍس قَاَل ) تـََوضََّأ النَّيب 

 َّ  تـََوضََّأ َمرَّتـَنْي  َمرَّتـَنْي  ( . وَعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  زَْيٍد ) َكنَّ النَّيب 
 ل اليد لقول  )، َويََدْي   إىَل اْلم ْرفـََقنْي  َثالثًا ( .احلديث دليل على دخول املرفق يف غس -12

 فيجب غسل املرفق مع اليد يف الوضوء ، وهذا مذهب األئمة األربعة .
 لقول  تعاىل  ) َوكَْيد َيُكْم إ ىَل اْلَمرَاف ق  ( كي مع املرافق .-ك

الوضوء ، مث غسل يده اليمىن حىت كشرع يف العاد ، مث  وعن نـَُعْيم اجملمر قال ) ركيت كبا هريرة يتوضأ فغسل وجه  فأسبغ -ب
 يتوضأ ( رواه مسلم . يده اليسرى حىت كشرع يف العاد ، مث مس  ركس  ، ....مث قال : هكذا ركيت رسول هللا 

 جاءت عدة كحاديث تدل على دخول املرفق مع اليد وإن كان يف إسنادها ضعف .-ج
 ديث عثمان يف صفة الوضوء )فغسل كفي  إىل املرفقني حىت مس كطراف العادين(.جاء عند الدار قطين بإسناد حسن من ح

 إذا توضأ كدار املاء على مرفق  ( لكن يف إسناده ضعف . وكما يف حديث جابر قال ) كان رسول هللا 
 وجاء عند البزار والطَّباين من حديث وائل بن حجر يف صفة الوضوء ) وغسل ذراعي  حىت جاوز املرفق ( .

 وجاء عند الطحاوي والطَّباين من حديث ثعلبة بن عباد عن كبي  مرفوعاً ) مث غسل يدي  حىت يسيل املاء على مرفقي  ( .
 فهذه األحاديث يقوي بعاها بعااً ] قال  احلافظ [ .

 وقد ذهب بعض العلماء إىل كن إدخال املرفقني يف غسل اليدين يف الوضوء ال جيب .
 ة ، وداود الظاهري ، وهو قول الطَّبي .قال بذلك زفر من احلنفي

 كن  كخل ب  ولو مرة واحدة فطرك غسل املرفقني . ومما يدل على دخوهلما كن  مل ينقل عن   -ج
 ، سيأيت ذكرها إن شاء هللا .وحاالت االستعانة بالغري يف الوضوء تنقسم إىل كمور جواز االستعانة يف الوضوء ،  -13

 على الوضوء لزم  َتصيل من يوضئ  إما متَّبعاً وإما بأجرة املثل إذا وجدها ، وهذا ال خالف في  . قال النووي : إذا مل يقدر
 جيوز الزيادة يف الوضوء على ثالث مرات ؟ ال-14

 كل  مل يزد على ثالث .  ألن فعل النيب -ك
يف الطهور؟ فدعاء مباء يف إناء فقال يا رسول هللا ك وحلديث عمرو بن شعيب عن كبي  عن جده ) كن رجاًل كتى النيب -ب

فغسل كفي  ثالثًا ، مث غسل وجه  ثالثًا ، مث غسل ذراعي  ثالثًا ، مث مس  بركس  ... مث غسل رجلي  ثالثًا ثالثًا مث قال : هكذا 
 الوضوء فمن زاد على هذا فقد كساء وظلم ( رواه كبو داود .

 . قال كمحد وإسحاق : ال يزيد على الثالث إال رجل مبتلى
 وقال ابن املبارك : ال آمن إذا زاد يف الوضوء على الثالث كن يأمث .

من توضأ حنو وضوئي هذا ، مث صلى ركعتني ال ، لقول  ) ... احلديث دليل على استحباب صالة ركعتني بعد الوضوء -15
 َيدث فيهما نفس  إال غفر ل  ما تقدم من ذنب  ( .

 رين :وهذا الثواب املوعود ب  مرتب على األم
 وضوؤه على الكيفية املذكورة . األول :
صالة ركعتني عقب الوضوء بالوصف املذكور ) ال َيدث فيهما نفس  ( كي : ال يسطرسل مع النفس مع إمكان دفع   الثاين :
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 وقطع  ، كما ما يهجم على النفس ويتعذر دفع  فهو معفو عن  .
 فائدة : حديث النفس ينقسم إل قسمني :

 هم على اإلنسان فيدفع  فهذا ال ياره .حديث نفس ي -ك 
 حديث نفس يستمر ويسطرسل مع  فهذا َيرم  من فال الوضوء وفال هاتني الركعتني بعده وما يطرتب على ذلك من املغفرة . -ب 

 احلث دليل على االعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروط  والعمل بذلك .-16
 فال نشر العلم وتبليغ  .-17
 ق الفعل كوىل من طريق التعليم بالقول ، وهذا كبلغ ألمرين :التعليم عن طري -18

 كن  ال ينسى . أوال :
 كقرب لفهم املعىن . ثانياً :

 فال عثمان .19
املنَّب وقال : إمنا فعلت  صلى ذات يوم على جواز فعل العبادة مع قصد التعليم ، وهذا ال يقدح يف إخالص  . والنيب -20

 اليت .ذلك لتأمتوا يب ولتعلموا ص
؟  َشِهْدُت َعْمَرو ْبَن َأِب َحَسٍن َسَأَل َعْبَد اَّللَِّ ْبَن زَْيٍد َعْن ُوُضوِء النَِّبِ   اِزين ِ َعْن أَبِيِه قَاَل : )َعْن َعْمِرو ْبِن َُيََْي اْلمَ  - 8

َعَلى َيَدْيِه ِمْن التـَّْوِر , فـََغَسَل َيَدْيِه َثالثًا , ُثَّ َأْدَخَل َيَدُه يف  فََأْكَفأَ  َفَدَعا بِتَـْوٍر ِمْن َماٍء , فـَتَـَوضََّأ هَلُْم ُوُضوَء َرُسوِل اَّللَِّ 
ًا , ُثَّ َأْدَخَل َيَدُه يف التـَّْوِر , التـَّْوِر , َفَمْضَمَض َواْستَـْنَشَق َواْستَـْنثـََر َثالثًا بَِثالِث َغْرفَاٍت , ُثَّ َأْدَخَل َيَدُه فـََغَسَل َوْجَهُه َثالث

 ْدبـََر َمرًَّة َواِحَدًة , ُثَّ َغَسَل رِْجَلْيِه ( .َغَسَلُهَما َمرَّتـَنْيِ إَل اْلِمْرفـََقنْيِ ُثَّ َأْدَخَل َيَدُه يف التـَّْوِر , َفَمَسَح رَْأَسُه , فََأقْـَبَل هِبَِما َوأَ فَـ 
َُُا َحَّتَّ رََجَع إَل اْلَمكَ َويف ِرَوايٍَة : ) َبَدَأ ِبَُقدَِّم رَْأِسِه , َحَّتَّ َذَهَب هِبَِما إَل   ( . اِن الَِّذي َبَدَأ ِمْنُه  قـََفاُه , ُثَّ َردَّ

 ( . التـَّْوُر : ِشْبُه الطَّْسِت . أهـَماًء يف تـَْوٍر ِمْن ُصْفٍر  فََأْخَرْجَنا لَهُ  ) أَتَانَا َرُسوُل اَّللَِّ َوايٍَة َويف رِ 
---------- 

 ؟؟؟ اْلَماِزين ِ ( )َعْن َعْمِرو ْبِن َُيََْي 
 ؟؟؟ ) َعْن أَبِيِه (

 ؟؟؟ ) َشِهْدُت َعْمَرو ْبَن َأِب َحَسٍن (
 هــ . 63، شهد غزوة كحد وما بعدها ، قتل يوم احلرة سنة : األنصاري ، صحايب جليل  َسَأَل َعْبَد اَّللَِّ ْبَن زَْيٍد () 

 التور إناء صغري .) َفَدَعا بِتَـْوٍر ِمْن َماٍء ( 
 ديث دليل على استحباب غسل الكفني يف بداية الوضوء ثالثاً .احل-1
 احلديث دليل على استحباب اجلمـع بني املامامة واالستنشاق يف الوضوء .-2

قال النووي : يف احلديث داللة واضحة على املذهب الصحي  املختار : كن السنة يف املاماة واالستنشاق كن يكون بثالث 
 ن كل واحدة منها .غرفات يتمامض ويستنشق م

 : استدل ب  على استحباب اجلمع بني املاماة واالستنشاق من كل غرفة . وقال احلافظ ابن حجر
 : ومل جييء الفصل بني املاماة واالستنشاق يف حديث صحي  البتة . قال ابن القيم

 رفة ثانية يفعل هبا كذلك ، مث كما اختاره النووي : كن يأخذ غرفة ويتمامض منها مث يستنشق ، مث يأخذ غ  وصفة اجلمع
 ثالثة كذلك .
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يتمامض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتني وتارة بثالث ، وكان يصل بني املاماة واالستنشاق  قال ابن القيم : وكان 
 فيأخذ نصف الغرفة لفم  ونصفها ألنف  .

 الفصل ، وهذا مذهب احلنفية .وذهب بعض العلماء إل السنة 
ْست ْنَشاق  ( َكْخَرَجُ   طَْلَحَة ْبن  ُمَصرن ٍف، َعْن كَب ي  ، َعْن َجدن ه  قَاَل ) رَكَْيُت َرُسوَل َاَّللَّ  ث واستدلوا حبدي ُل بـَنْيَ اَْلَمْاَمَاة  َواال  يـَْفص 

  كَبُو َداُوَد ب إ ْسَناد  َضع يف
احد ماًء جديدًا ، ليكون كبلغ يف اإلسباغ فهو يدل على استحباب الفصل بني املاماة واالستنشاق ، وذلك بأن يأخذ لكل و 

 واإلنقاء .
 لكن حديث طلحة بن ُمَصرن ف حديث ضعيف وفي  عدة علل .

 منها : كن يف إسناده ليث بن كيب سليم ، قال احلافظ : ضعيف . 
 وصفة اجلمع ؟

 هبا كذلك ، مث ثالثة كذلك .كما اختاره النووي : كن يأخذ غرفة ويتمامض منها مث يستنشق ، مث يأخذ غرفة ثانية يفعل 
يتمامض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتني وتارة بثالث ، وكان يصل بني املاماة واالستنشاق  : وكان  قال ابن القيم

 فيأخذ نصف الغرفة لفم  ونصفها ألنف  .
 كن يغسل بعض األعااء مرة وبعاها مرتني وبعاها ثالثاً .احلديث دليل على كن  جيوز -3

 ــــَل يََدُه يف  التَّـــــــْور  ، فـََغَسَلُهَما َمرَّتـَنْي  إىَل اْلم ْرفـََقنْي ... ( .ـــل  يف حديث الباب )  مُثَّ كَْدَخــــــَل يََدُه فـََغَسَل َوْجَهـــــُ  َثالثاً ، مُثَّ كَْدخَ لقو 
 عاها مرتني وبعاها مرة .قال النووي : في  داللة على جواز خمالفة األعااء ، وغسل بعاها ثالثاً وب

وقد كر ه بعض العلماء كن َيالف بني األعااء يف العدد ، فإذا غسلت الوج  مرة، فال تغسل اليدين  : وقال الشيخ ابن عثيمني
خالف فغسل الوج  ثالثًا ، واليدين مرتني ، واألفال كن يأيت  مرتني وهكذا ، والصواب كن  ال يكره ، فإن  ثبت كن الرسول 

 مرة ، وهبذا مرة .  هبذا
احلديث دليل على كن مس  الركس يكون مرة واحدة حيث مل يذكر العدد يف مس  الركس ، وهذا ما ذهب إلي  مجاهري  -7

 العلماء .
 قال ) ومس  بركس  واحدة ( رواه كبو داود . - يف صفة وضوء النيب  –حلديث علي -ك

َدةمُثَّ كَْدَخَل يَدَ . .. وحلديث الباب وفي  )-ب  ( . ُه يف  التـَّْور  ، َفَمَسَ  رَْكَسُ  ، فَأَقْـَبَل هب  َما َوكَْدبـََر َمرًَّة َواح 
وكذلك حديث عثمان السابق وغريه من األحاديث الصحيحة ، فإن  مل يُذكر هبا التثليث يف مس  الركس كما ذكر يف غريه -ج

 من األعااء .
فغسل وجه  ثالثاً، وغسل يدي  ثالثاً،  عن الوضوء، فتوضأ النيب  النيب وحلديث عبد هللا بن عمرو ) كن كعرابيًا سأل -د

 ومس  بركس  ، وغسل رجلي  ثالثاً ، مث قال : هذا الوضوء فمن زاد فقد تعدى وظلم ( . رواه كبو داود .
 وقد جاء عند سعيد بن منصور يف هذا احلديث التصري  بأن  مس  ركس  مرة واحدة . 

 األعرايب هبذه الكيفية ، فدل كن الركس خارج عن بقية األعااء بالعدد . فالرسول توضأ كمام
 وألن الركس مبين على التخفيف ، فال يقاس على الغسل املراد من  املبالغة يف اإلسباغ . -ه
 احلكمة يف كن الركس ميس  وال يغسل ؟ -8

ألن الغسل يشق على اإلنسان ، وال سيما إذا كثر  إمنا كوجب هللا يف الركس املس  دون الغسل ،قال الشيخ ابن عثيمني : و
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 الشعر وكان يف كيام الشتاء .
 احلديث دليل على كن املشروع يف الركس هو املس  ال الَغسل لقول  ) ومس  ركس  .. ( . -9

 هبا ركس  . والفرق بني املس  والغسل ، كن املس  ال َيتاج إىل جريان املاء ، بل يكفي كن يغمس يده يف اإلناء مث ميس 
 وكما الغسل فال بد من جريان املاء .

 واختلف العلماء يف احلكم لو غسل ركس  بداًل من مسح  على كقوال :
 : كن  جيزئ . القول األول

 ألن هللا كسقط الَغسل ختفيفاً ، فإذا غسل  فقد اختار لنفس  ما هو كغلظ .
 : جيزئ مع الكراهة . القول الثاين

 وهذا املذهب .
 : كن  ال جيزئ . الثالث القول

 ألن  خالف كمر هللا ورسول  .
 كن  مكروه جداً . والصحيح

َُقدَّم  رَْكس     يف احلديث صفة مس  الركس -10  .اْلَمَكان  الَّذ ي بََدكَ م ْن (، مُثَّ َردَّمُهَا َحىتَّ َرَجَع إىَل  َذَهَب هب  َما إىَل قـََفاهُ ، َحىتَّ )بََدكَ مب 
 دك مبقدم ركس  ، فيذهب بيدي  إىل قفاه مث يردمها إىل املكان الذي بدك من  .املشروع : كن يب

 وقد ذكر النووي رمح  هللا يف ) شرح مسلم ( اتفاق العلماء على استحباب هذه الكيفية .
 وهذه الصفة جاءت :

َُقدَّم  رَْكس    ، َحىتَّ َذَهَب هب  َما إ ىَل قـَفَ   -ك ْنُ  ( . ياُه ، مُثَّ َردَّمُهَا إ ىَل اْلَمَكان  الَّذ  كما يف حديث الباب ) بََدكَ مب   بََدكَ م 
َمال    َحىتَّ  كن  تـََوضََّأ ل لنَّاس  َكَما رََكى َرُسوَل اَّللَّ  ) وعن ُمَعاو يََة  -ب يـَتَـَوضَُّأ ، فـََلمَّا بـََلَغ رَْكَسُ  َغَرَف َغْرَفًة م ْن َماٍء فـَتَـَلقَّاَها ب ش 

 رواه كبو داود  .، َوم ْن ُمَؤخَّر ه  إ ىَل ُمَقدَّم   (ُمَقدَّم    إ ىَل ُمَؤخَّر ه   ، مُثَّ َمَسَ  م نْ اَد يـَْقطُرُ ى َوَسط  رَْكس    َحىتَّ َقَطَر اْلَماُء كَْو كَ َوَضَعَها َعلَ 
ْقَدام  ْبن  َمْعد ي َكر َب  -ج َلمَّا بـََلَغ َمْسَ  رَْكس    َوَضَع َكفَّْي   َعَلى ُمَقدَّم  رَْكس    تـََوضََّأ ، فَـ  قَاَل ) رَكَْيُت َرُسوَل اَّللَّ   َعْن اْلم 

ْنُ  ( رواه كبو داود .  فََأَمرَّمُهَا َحىتَّ بـََلَغ اْلَقَفا ، مُثَّ َردَّمُهَا إ ىَل اْلَمَكان  الَّذ ي بََدكَ م 
 : هذه الكيفية ليست واجبة 

ء ليست واجبة، فالواجب هو حصول الغسل بالنسبة لألعااء املغسولة، قال ابن قدامة: كيفية الغسل كو املس  يف الوضو 
 كفال وككمل. وحصول املس  لألعااء املمسوحة، بأي كيفية كانت، لكن ال شك كن اتباع الصفة الثابتة عن النيب 

  ِبؤخر رأسه ؟فِإن قيل : ما اجلواب عن رواية ) فََأقْـَبَل هِبَِما َوَأْدبـََر ( فِإن ظاهر هذه الرواية أنه بدأ 
 اجلواب عن هذه الرواية من وجوه :

 كن ) الواو ( ال تقتاي الطرتيب ، ويكون التقدير ) كدبر وكقبل ( . أواًل :
 ويؤيد ذلك ما ورد عند البخاري من طريق سليمان بن بالل بلفظ ) فمس  ركس  ، فأدبر ب  وكقبل ( .

    )كدبر( البداءة بالدبر، فيكون من تسميت  الفعل بابتدائ  . ] نيل األوطار [ َيمل قول  )كقبل( على البداءة بالفعل، وقولثانياً : 
 : كو َيمل على بيان اجلواز . ثالثاً 
 .  احلكمة من مس  الركس على هذه اجلهة : استيعاب جهيت الركس باملس 
   الرجال ثبت يف حق النساء وكذا املركة كالرجل يف صفة مس  الركس ، ألن األصل يف األحكام الشرعية : كن ما ثبت يف حق
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 العكس إال بدليل َيصص .
 اختلف العلماء هل جيب تعميم الركس باملس  كم يكفي بعا  ، بعد اتفاقهم على مشروعية مس  مجيع الركس  على كقوال :-11

 جيزئ مس  بعض الركس .القول األول : 
 وهذا مذهب الشافعي ، وكصحاب الركي .

 الباء للتبعيض .قالوا : وا برؤوسكم (  لقول  تعاىل ) وامسح -ك
 مس  بناصيت  وعلى العمامة ( رواه مسلم . وحلديث املغرية بن شعبة : ) كن النيب -ب

مس  على ناصيت  ، هذا دليل على كن  ال جيب تعميم الركس ، إذ لو وجب مس  مجيع الركس ملا  وج  الداللة : فكون النيب 
 اكتفى بالعمامة عن الباقي .

يتوضأ وعلي  عمامة قطرية ، فأدخل يده من َتت العمامة فمس  مقدم ركس  ومل  وحلديث كنس قال ) ركيت رسول هللا  -ج
 ينقض العمامة ( رواه كبو داود .

 وج  الداللة : كن  نص صري  يف اقتصاره على مقدم ركس  مما يدل على جواز االقتصار على بعض الركس يف املس  .
 ب استيعاب مجيع الركس .جيالقول الثاين : 

 وهذا مذهب مالك كمحد .
َُقدَّم  رَْكس   ، َحىتَّ َذَهَب هب  َما إ ىَل قـََفاُه، مُثَّ َردَّمُهَا إ ىَل اَْلَمَكان  اَلَّذ ي بََدكَ م ْن (.  ...حلديث الباب ) -ك  بََدكَ مب 

يف كتاب ربنا من قول  تعاىل )وامسحوا برؤوسكم( فهو دليل يف صفة وضوئ  في  بيان ملا كنزل إلينا  وج  الداللة: كن فعل النيب 
 على وجوب مس  مجيع الركس .

 ، ومل ينقل عن  كن  اقتصر على بعض الركس . كن هذا هو الذي ثبت عن النيب  -ب
 اقتصر على مس  بعض الركس . : مل ينقل عن كحد كن   قال ابن تيمية
   اقتصر على مس  بعض الركس البتة .: مل يص  عن  حديث واحد كن قال ابن القيم

 وألن هللا سبحان  وتعاىل ذكر مس  الركس، ومسمى الركس حقيقة هو مجيع الركس، فيقتاي وجوب مس  مجيع الركس . -ج
 الصحيح . وهذا القول هو

  ما اجلواب عن أدلة القول الثاين ) يكفي مسح بعضه ( ؟ 
 لصاق .فليست الباء للتبعيض وإمنا هي لإل : أما اآلية

: فنقول كن  ورد مع العمامة ، فال يتم االستدالل ب  ، ألن املس  على بعض الركس مع العمامة كو على العمامة هو  وأما احلديث
 مذهب كهل احلديث .

ٍد كَنَُّ  اقْـَتَصَر عَ  ( : ملَْ َيص  َّ َعْنُ  1/193قال ابن القيم رمح  هللا يف ) زاد املعاد ( ) َلى َمْس   بـَْعض  رَْكس    كَْلَبتََّة ، يف  َحد يٍث َواح 
َيت    كَْكَمَل َعَلى اْلع َماَمة   .  َوَلك ْن َكاَن إَذا َمَسَ  ب َناص 

نَّ  ال جيزئ ؛ لقول  تعاىل: : ولو مس  بناصيت  فقط دون بقيَّة الرَّكس فإ(1/187ثيمني يف "الشرح املمتع" )وقال الشيخ ابن ع
 قل  ) ببعض رؤوسكم ( .(  ومل ي)وامسحوا برءوسكم

 احلديث دليل على جواز اختاذ مجيع األواين واستعماهلا .-12
فجميع األواين من خشب ، كو جلود ، كو ُصفر ، كو حديد ، كو خزف ، يباح اختاذها واستعماهلا ، ويستثىن من ذلك آنية 

 الذهب والفاة لورود النص يف ذلك .
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 .ورِِه , َويف َشْأنِِه ُكلِ ِه(يـُْعِجُبُه التـََّيمُُّن يف تـَنَـعُِّلِه , َوتـََرجُِّلِه , َوُطهُ  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ )ْت : ِئَشَة رضي هللا عنها قَالَ َعْن َعا - 9
---------- 

 كي : يسره ويرضي  ، ويف لفظ ) َيب التيمن ( .) يـُْعِجُبُه ( 
 ( كي : االبتداء باليمني قبل الشمال .) اَلتـََّيمُُّن 

 ال يف خلع  . كي : يف لبس نعل عُِّلِه ( ) تـَنَـ 
 كي : تسري  شعره ودهن  وجتميل  .) َوتـََرجُِّلِه (  

 بام الطاء ، كي : فعل الطهارة يف الوضوء والغسل .) َوُطُهورِِه ( 
  ذلك مما يستقب .هذا تعميم بعد ختصيص، لكن هذا العموم خمصوص مبثل دخول اخلالء واالستنجاء وغري(  َويف َشْأنِِه ُكلِ هِ  )
 احلديث دليل على استحباب البداءة باليمني يف الوضوء .-1

 : كمجع العلماء على كن تقدمي اليمني يف الوضوء سنة، من خالفها فإن  فات  الفال و م وضوؤه . قال النووي
على كن  ال إعادة على من بدك  : ال خالف بني كهل العلم فيما علمناه يف استحباب البداءة باليمني وكمجعوا وقال يف املغين

 بيساره قبل ميين  .
 حلديث الباب . -ك

ََيام ن ُكْم ( رواه كبو داود . قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ   وحلديث َكيب  ُهَريـَْرَة -ب  ) إ َذا تـََوضَّْأ ُمْ فابدكوا مب 
 . ، وحديث كيب هريرة من قول   فحديث عائشة : من فعل  

ْثَل . وفي  ) .. –السابق  –عثمان ن موىل وحلديث محرا-ج مُثَّ َغَسَل يََدُه اْلُيْمىَن إ ىَل اْلم ْرَفق  َثاَلَث َمرَّاٍت مُثَّ َغَسَل يََدُه اْلُيْسَرى م 
 ( . ... َذل َك مُثَّ َمَسَ  رَْكَسُ  مُثَّ َغَسَل ر ْجَلُ  اْلُيْمىَن إ ىَل اْلَكْعبَـنْي  

 عااء األربعة فقط ، ومها : اليدان والرجالن .التيامن بالوضوء خاص باأل -2
: كما الوج  فالنصوص تدل على كن  ال تيامن في  ... واألذنان ميسحان مرة واحدة ، ألهنما عاوان  قال الشيخ حممد رمحه هللا

 من عاو واحد .
 فإن قيل : كيف علمت عائشة حبب  للتيمن ؟-3

 علمت بإخباره هلا ، كو بالقرائن .
كان يبدك باليمني يف كل شيء ، لكن هذا الظاهر غري مراد ، وإمنا املراد البداءة باليمني فيما كان   ديث كن النيب ظاهر احل-4

من باب التكرمي ، كاألخذ واإلعطاء ، ولبس الثوب ، ودخول املسجد ، ولبس النعال وحنوها ، وما كان خبالف ذلك فإن  يبدك 
 ملسجد ، واالستنجاء ، وخلع الثوب وحنوها .باليسار كدخول اخلالء ، واخلروج من ا

 والقاعدة يف ذلك :
: هذه قاعدة مستمرة يف الشرع ، وهي كن ما كان من باب التكرمي والتشريف ، كلبس الثوب وتقليم األظافر وقص  قال النووي

كدخول اخلالء واخلروج من   الشارب وترجيل الشعر ... وغري ذلك مما هو يف فعل  يستحب التيامن في  ، وكما ما كان باده ،
 املسجد واالمتخا  واالستنجاء وخلع الثوب ... فيستحب التياسر في .

 كمثلة : اخلروج من اخلالء ، ولبس النعال ، ولبس الثوب وحنو ذلك باليمني .
 ودخول اخلالء ، واالستنجاء ، وخلع الثوب ، هذه بالشمال .

  .بعض األحاديث اليت وردت يف البداءة باليمني-5
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 إذا انتعل كحدكم فليبدك باليمني ، وإذا انتزع فيبدك بالشمال ( متفق علي  .) قال 
 كما يف حديث كيب هريرة السابق ) إذا توضأ م وإذا لبستم فابدؤوا باليمني ( .  وقال 
 ) إذا ككل كحدكم فليأكل بيمين  وإذا شرب فليشرب بيمين  ( متفق علي  . وقال 

رمى مجرة العقبة ، مث انصرف إىل الُبدن فنحَرها ، واحلجام جالس ، وقال بيده عن ركس  ، فحلق   وعن كنس ) كن رسول هللا
 شق  األمين فَقَسم  فيمن يلي  ( رواه مسلم .

 ويف رواية ) ... قال للحالق : خذ ، وكشار إىل جانب  األمين ، مث األيسر ... ( .
 فظة على ذلك ما مل مينع مانع .احملا ما استطاع (  نستفيد من قوهلا ) ...-6
َّ جواز التنعل ،  -7 ْعُت النَّيب  َغْزَوٍة َغَزْونَاَها ) اْسَتْكث ُروا م َن النن َعال  فَإ نَّ  يـَُقوُل يف    وقد جاء يف صحي  مسلم َعْن َجاب ٍر قَاَل َسَ 

 الرَُّجَل اَل يـَزَاُل رَاك ًبا َما انـْتَـَعَل ( .
 تنظيف  .مشروعية تسري  السعر و  -8
 جواز اختاذ الشعر . -9

ِلنَي ِمْن آثَاِر ) إنَّ ُأمَِِّت يُْدَعْوَن يـَْوَم الِقَياَمِة ُغر ًا حُمَجَّ أَنَُّه قَاَل : َعْن النَِّبِ   َعْن نـَُعْيٍم اْلُمْجِمِر َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 10
 . َتُه فـَْليَـْفَعلْ ( . َفَمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن يُِطيَل ُغرَّ اْلُوُضوِء 

ُلُغ اْلَمْنِكبَـنْيِ , ُثَّ َغَسَل رِ َويف َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم :  َرَة يـَتَـَوضَُّأ , فـََغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيِه َحَّتَّ َكاَد يـَبـْ ْجَلْيِه َحَّتَّ رََفَع إَل ) رَأَْيُت أَبَا ُهَريـْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  َفَمْن اْسَتطَاَع  ِلنَي ِمْن آثَاِر اْلُوُضوِء (يـَُقوُل : إنَّ ُأمَِِّت يُْدَعْوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُغرًَّا حُمَجَّ السَّاقـَنْيِ , ُثَّ قَاَل : َسَِ
 ِمْنُكْم َأْن يُِطيَل ُغرََّتُه َوََتِْجيَلُه فـَْليَـْفَعْل .

ْعُت َخِليِلي  ُلُغ احْلِْلَيةُ يـَُقوُل:  َويف َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم: َسَِ ُلُغ اْلُوُضوُء ِمْن اْلُمْؤمِ  ) تـَبـْ  ( .ِن َحْيُث يـَبـْ
---------- 

ْجمر   -بام النون  -هو نُعيم  () َعْن نـَُعْيٍم اْلُمْجِمِر 
ُ
بام امليم وسكون اجليم وكسر امليم وبالراء، ويقال:  -بن عبد هللا امل

، كي: يبخره ، روي عن  كن   جُيَمن ُر مسجد رسول هللا  لُقن َب هو وكبوه باجملمر، ألن كل واحد منهما كان -بتشديد امليم الثانية 
 عشرين سنة . قال : جالست كبا هريرة 

 كمة اإلجابة ، وهم املسلمون ، وقد تطلق كمة ويراد هبا كمة الدعوة ، وليست مرادة هنا . ( ِإنَّ ُأمَِِّت ) 
هة الفرس، مث استعملت يف اجلمال والشهرة وطيب الذكر، مجع كغر ، كي ذو غرة، وكصل الغرة ملعة بيااء تكون يف جب (ُغرًّا  )

، كي كهنم إذا دعوا على رؤوس األشهاد نودوا هبذا الوصف ، وكانوا على هذه  النور الكائن يف وجوه كمة حممد واملراد هنا : 
 الصفة .

 النور .د هنا : واملرامن التحجيل ، وهو بياض يكون يف ثالث قوائم من قوائم الفرس ،  (حُمَجَِّلنَي  )
 ( ) من ( للتعليل ، وكثر الشيء : ما يعقب  ناشئاً عن  . ) ِمْن أَثَِر اَْلُوُضوءِ 

ُلُغ اْلُوُضوُء (  ُلُغ احْلِْلَيُة ِمْن اْلُمْؤِمِن َحْيُث يـَبـْ ويف لفظ النسائي ) تبلغ حلية املؤمن ( ولفظ ابن حبان ) تبلغ حلية كهل اجلنة ) تـَبـْ
 مبلغ الوضوء ( .

ضوء ملعىن : كن زينة املؤمن اليت يُزينن  هللا تعاىل هبا يف القيامة تبلغ حيث يبلغ الوضوء ، كي : املواضع اليت كان يبلغ إليها ماء الو وا
 .يف الدنيا 

 احلديث دليل على فال الوضوء ، وقد جاءت كحاديث كثرية يف فال  :-1
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يدعون يوم القيامة من بني األمم ، ووجوههم وكيديهم  َياَمة  ُغرًّا حُمَجَّل ني ( كي : كهنمحديث الباب ) إ نَّ كُمَّيت  يَْأُتوَن يـَْوَم اَْلق  -ك
 تتألأل نوراً وبياضاً من آثار الوضوء .

 ) الطهور شطر اإلميان ( رواه مسلم . وقال -ب
ُن ُوُضوءَ  وقال -ج َلَها م َن ) َما م ن  اْمر ٍئ ُمْسل ٍم ََتُْارُُه َصالٌَة َمْكُتوبٌَة فـَُيْحس  َها َوُخُشوَعَها َورُُكوَعَها إ الَّ َكاَنْت َكفَّارًَة ل َما قـَبـْ

 الذُّنُوب  َما ملَْ يـُْؤت  َكب ريًَة َوَذل َك الدَّْهَر ُكلَُّ  ( رواه مسلم .
نَـْي   َمَع اْلَماء  فـََغَسَل َوْجَهُ  َخرََج م ْن وَ  -كَو  اْلُمْؤم ُن  -)إ َذا تـََوضََّأ اْلَعْبُد اْلُمْسل ُم  وقال -د َها ب َعيـْ كَْو  -ْجه    ُكلُّ َخط يَئٍة َنَظَر إ لَيـْ

ر  َقْطر  اْلَماء   َها يََداُه َمَع اْلَماء   -َمَع آخ  ر  َقْطر  اْلَماء   -فَإ َذا َغَسَل يََدْي   َخرََج م ْن يََدْي   ُكلُّ َخط يَئٍة َكاَن َبَطَشتـْ فَإ َذا  -كَْو َمَع آخ 
َها ر ْجالَُه َمَع اْلَماء  َغَسَل  ر  َقْطر  اْلَماء   -ر ْجَلْي   َخَرَجْت ُكلُّ َخط يَئٍة َمَشتـْ ( رواه مسلم . -كَْو َمَع آخ   َحىتَّ ََيْرَُج نَق يًّا م َن الذُّنُوب 

 هل الوضوء من خصائص هذه األمة كم كان موجوداً يف األمم السابقة  على قولني :اختلف العلماء -2
 : كن الوضوء من خصائص هذه األمة . األولالقول 

 حلديث الباب .
 خص الغرة والتحجيل هبذه األمة ، ولو كان الوضوء لغريهم لثبت هلم ما ثبت هلذه األمة . وج  االستدالل : كن النيب 

 ( رواه مسلم . واية ) ... سيما ليست ألحدكم ...وكيااً جاء يف ر 
 صائص هذه األمة ، وإمنا املخصوص هبا الغرة والتحجيل .كن الوضوء ليس من خ القول الثاين :

 ورج  هذا القول احلافظ ابن حجر .
)هاجر إبراهيم بسارة، ودخل هبا قرية، فيها ملك من امللوك كو جبار من اجلبابرة،  حلديث كيب هريرة قال: قال رسول هللا  -ك

 ( رواه البخاري .ت تتوضأ وتصلي ...فقامفأرسل إلي  كن كرسل إيلن هبا، فأرسل هبا، فقام إليها، 
ت  كم  فدعت  فأىب ) كان رجل يف بين إسرائيل يقال ل  ُجَرْيج يصلي ، فجاء وحلديث كيب هريرة . قال : قال رسول هللا  -ب

 احلديث وفي  : فتوضأ وصلى ، مث كتى الغالم ، فقال: من كبوك ؟ قال: الراعي ( رواه البخاري . كن جييبها ...
 ) هذا وضوئي ووضوء األنبياء قبلي ( رواه ابن ماج  وهو ضعيف . ل  ج ولقو 

 وإمنا خصت ب  هذه األمة الغرة والتحجيل .الراجح , وهذا القول هو 
اختلف العلماء يف ، وقد إطالة الغرة والتحجيل ] جماوزة احملل املفروض [ يف الوضوء  استدل حبديث الباب من قال باستحباب-3

 ى قولني :عل هذه املسألة
 كن ذلك مستحب .القول األول : 

 والرواية املشهورة عن كمحد .، واحلنفية ، وهذا مذهب الشافعي 
ْنُكْم َكْن يُط يَل ُغرََّتُ  فـَْليَـْفَعل ( .حلديث الباب )  -ك  َفَمْن ا ْسَتطَاَع م 

 ولفعل كيب هريرة كما ثبت عن  ذلك . -ب
 ن والساقني . رواه كبو عبيد بإسناد صحي  كما قال احلافظ ابن حجر .كان يغسل العادي ولفعل ابن عمر فقد –ج 

 : كن ذلك ال يشرع .القول الثاين 
 واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم والسعدي .، وكمحد يف رواية ، وهذا مذهب مالك 

يدل عليها ، وإمنا يدل على نور كعااء كن جماوزة حمل الفرض بدعوى كهنا عبادة دعوى َتتاج إىل دليل ،وحديث الباب ال -ك
 الوضوء يوم القيامة .
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مل يذكروا إال كن  يغسل الوج  واليدين إىل املرفقني والرجلني إىل الكعبني ، وما كان ليطرك  كن كل الواصفني لوضوء النيب -ب
 الفاضل يف كل مرنة من وضوئ  .
وزة حمل الفرض يف طهارة املاء ، ألن هللا تعاىل ذكر حدن الوضوء إىل : الصحي  كن  ال يستحب جما قال الشيخ السعدي رمحه هللا

 مل يذكر كحد منهم كن  فعل ذلك وال رغب في  . املرفقني والكعبني ، وكل الواصفني لوضوء النيب 
 كن الزيادة تؤدي إىل كون غري املأمور ب  مأموراً ب  ، كالعاد فإن  ليس من كعااء الوضوء .-ج
  ميكن إطالتها ، فإهنا خمتصة بالوج  ، فإذا دخلت يف الركس ال تسمى غرة .كن الغرة ال -د

 الراجح . وهذا القول هو
 ما اجلواب عن أدلة القول األول ) مشروعية الغرة والتحجيل ( ؟وأ 

 قيم .كما رجـ  ذلك ابن حجر وابن ال  كما قول  )فمن استطاع ...( فهي مدرجة من كالم كيب هريرة ال من كالم النيب 
كن  جتاوز املرفقني والكعبني ، ولكن كبا هريرة كان يفعل ذلك  وكما فعل كيب هريرة ، فقد قال ابن القيم : مل يثبت عن النيب 

 ويتأول حديث إطالة الغرة . 
هو إمنا كن  غسل يدي  حىت كشرع يف العادين ، ورجلي  حىت كشرع يف الساقني ، ف وكما حديث كيب هريرة يف صفة وضوء النيب 

 .يدل على مسألة اإلطالة يدل على إدخال املرفقني والكعبني يف الوضوء ، وال 
 َسي يوم القيامة بذلك ؟قول  ) يوم القيامة (  -4
 ألن الناس يقومون من قبورهم .-ك

 قال تعاىل )يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس ل َربن  اْلَعاَلم نَي ( .
 لقيام األشهاد .-ب

 َم يـَُقوُم اأْلَْشَهاُد ( .قال تعاىل  ) َويـَوْ 
 لقيام املالئكة .-ج

 ( . فناً ...قال تعاىل ) يـَْوَم يـَُقوُم الرُّوُح َواْلَمالئ َكُة صَ 
 يف القرآن على عدة معان : كطلقت األمةقول  ) إن كميت ... ( -5
 ئفة .طا -ك

 كما قال تعاىل ) َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف  ُكلن  كُمٍَّة َرُسوالً ... ( .
 وكما يف هذا احلديث . 

 مبعىن اإلمام .-ب
 كما قال تعاىل ) إ نَّ إ بـْرَاه يَم َكاَن كُمًَّة قَان تاً َّلل َّ  َحن يفاً ( .

 مبعىن امللة .-ج
 كقول  تعاىل عن املشركني ) إ نَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى كُمٍَّة ... ( .

 مبعىن الزمن .-د
 كُمٍَّة ... ( . كما قال تعاىل )َوادََّكَر بـَْعدَ 

 فال هذه األمة . -6
 قرن احلكم مبا يرغب إلي  ، حثاً على فعل  . -7
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 باُب دخوِل اْلالِء واالستطابةِ 
 ( املكان اخلايل املعد لقااء احلاجة . اْلالء) 

 وَسي خالًء :
 اإلنسان َيلو ب  عن غريه . ألن قيل :
 ألن  يتخلى في  عن املؤذي من بول كو غائط . قيل :

 ألن مريد قااء احلاجة يطلب مكان خالياً . قيل :و 
وقول  ) االستطابة ( هو طلب الطيب، واملراد هبا هنا: تطهري القبل والدبر من كثر البول كو الغائط حبجر كو ماء؛ ألن  طيب احملل 

 من اخلبث الطارئ علي .
 ويف احلديث ) هنى كن يستطيب بيمين  ( .

 ( .ِمْن اْْلُُبِث َواْْلََباِئِث  ) اللَُّهمَّ إين ِ َأُعوُذ ِبكَ إَذا َدَخَل اْْلَالَء قَاَل :  َكانَ   : َأنَّ النَِّبَّ   َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ  - 11
---------- 
فرد عن كنس ( كي : عند إرادة الدخول ال بعده ، وقد صرح هبذا البخاري يف األدب املِإَذا َدَخَل َاْْلَاَلَء  ) َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ 
 إذا كراد كن يدخل ... ( . قال : ) كان النيب 

( اخلُبث  بام الباء مجع خبيث ، وهم ذكران الشياطني ، واخلبائث مجع خبيثة ، وهن إناث الشياطني ،  اْْلُُبِث َواْْلََباِئثِ )  
 فكأن  استعاذ من ذكران الشياطني وإناثهم .

 اخلبائث : الذوات الشريرة ، فكأن  استعاذ من الشر وكهل  .وقيل: اخلْبث : بإسكان الباء ، الشر ، و 
 قال اخلطايب : اخلُبث بام الباء ، وعامة احملدثني يقولون : اخلْبث بإسكان الباء ، وهو غلط والصواب الام 

م كبو عبْيد إمام قال النووي : وهذا الذي غلنطهم في  ليس بغلط ، وقد صرح مجاعة من كهل املعرفة بأن الباء هنا ساكنة ، منه
 هذا الفن ، والعمدة في  .

 احلديث دليل على استحباب  قول هذا الدعاء ) اَللَُّهمَّ إ ينن  كَُعوُذ ب َك م ْن َاخْلُُبث  َواخْلََبائ ث  ( عند دخول اخلالء .-1
 : وهذا األدب متفق على استحباب  ، ويستوي في  الصحراء والبنيان . قال النووي

 يقال عند إرادة الدخول يف األماكن املعدة لذلك .هذا الدعاء -2
. شمري الثياب، وهذا مذهب اجلمهوريقال هذا الدعاء إذا كان يف غري األماكن املعدة لذلك كالصحراء يف كول الشروع عند ت-3

 ) قال  يف الفت  ( .
قااء احلاجة ، وال يشطر  كن يكون معداً لقول  ) كان إذا دخل اخلالء ... ( واخلالء هو املوضع الذي َيلو اإلنسان بنفس  ل

 لقااء احلاجة .
 كن هذه األماكن َتارها الشياطني .: احلكمة من االستعاذة من الشياطني قبل دخول اخلالء -4

) إن هذه احلشـوش حمتَارة ، فإذا كتى كحدكم اخلالء فليقل : كعوذ باهلل من اخلبث  كما يف حديث زيد بن كرقم . قال: قال 
 بائث ( رواه كبو داود .واخل

 : َتارها الشياطني .  حمتضرة: كماكن قااء احلاجة .        احلشوش
 ( : قال احلطناب : وخصن هذا املوضع باالستعاذة لوجهني :4/10جاء يف املوسوعة الفقهية )

 .بأنن  خالٌء ، وللشنياطني بقدرة اَّللن تعاىل تسلنٌط باخلالء ما ليس هلم يف املأل  األو ل :
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كنن موضع اخلالء قذٌر ينزنه ذكر اَّللن تعاىل في  عن جريان  على اللنسان ، فيغتنم الشنيطان عدم ذكره ، ألنن ذكر اَّللن تعاىل  الث اين :
 يطرده ، فأمر باالستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمًة بين  وبني الشنيطان حىتن َيرج .

لتجاء إىل هللا عز وجل من اخلبث واخلبائث ألن هذا املكان خبيث ، وقال الشيخ ابن عثيمني : فائدة هذه االستعاذة : اال
واخلبيث مأوى اخلبثاء فهو مأوى الشياطني ، فصار من املناسب إذا كراد دخول اخلالء كن يقول : كعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث 

 تع ( .حىت ال يصيب  اخلبث وهو الشر ، وال اخلبائث وهو النفوس الشريرة .  ) الشرح املم
فإن العلة تقتاي من املسلم كن َيافظ على االستعاذة عند كل ، حىت لو دخل اخلالء لغري قااء احلاجة هذا الدعاء يقال -5

دخول للخالء ، سواء كان بقصد قااء احلاجة ، كو كان لغري ذلك من األمور اليت يستعمل الناس اليوم هلا دورات املياه من كمور 
 ذلك َيفظ املسلم نفس  من كذى الشياطني .النظافة املتنوعة ، وب
تَـَوضَّأ ]يعين، : كعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث(  قال كمحد : يقول إذا دخل اخلالء1/190جاء يف "املغين" )

ُ
: وما دخلت قط امل

 مكان الوضوء[ ومل كقلها إال كصابين ما ككره .
 كن يقول هذا الذكر ؟اختلف العلماء لو نسي -6
 ويقول  . يرجع قيل :ف

 أرجح .إن  سنة فات حملها ، وهذا  وقيل :
 فال يكفي إمراره بنفس  .، البد من هذا الذكر النطق باللسان  -7
 دعية كخرى تقال قبل دخول اخلالء لكن ال يص  منها شيء .وردت ك-8
ديث مجاعة عن عبد العزيز بن وردت التسمية )بسم هللا اللهم إين كعوذ بك من اخلبث ...( وهي شاذة ال تص ، فقد روى احل-ك

صهيب دون ذكر التسمية ، منهم شعبة ، ومحاد بن زيد ، وهشْيم بن َبشري ، وإَساعيل بن ُعبينة ، ومحاد بن سلمة ، وعبد 
 الوارث ، ومحاد بن واقد .

كن يقول : بسم ) سطر ما بني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل كحدهم اخلالء  ووردت يف حديث علي . قال : قال النيب -ب
 هللا ( رواه الطرمذي ، وهو ضعيف .

قال : ) ال يعجز كحكم إذا دخل مرفَق  كن يقول : اللهم إين كعوذ بك من الرجس  ما جاء عن كيب كمامة كن رسول هللا -ج
 النجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم ( . لكن  حديث ضعيف 

 رجل  اليسرى دخواًل واليمىن خروجاً . دمي، وهو تقهناك كدب آخر يفعل قبل دخول اخلالء -9
، واليسار ضد هو من باب التكرمي، ألن القاعدة كن اليمني تقدم يف كل ما دخوالً  فيسن ملن دخل اخلالء كن يقدم رجل  اليسرى

 ذلك .
 ويدل هلذه القاعدة :

 كل  ( . متفق علي   يعجب  التيمن يف تنعل  وترجل  وطهوره ويف شأن  حديث عائشة قالت ) كان النيب -ك
 ) إذا انتعل كحدكم فليبدك باليمني وإذا خلع فليبدك بالشمال ( متفق علي  . وحديث كيب هريرة . قال : قال رسول هللا  -ب
 داود . ) إذا توضأ م وإذا لبستم فابدؤا مبيامنكم ( رواه كبو وحديث كيب هريرة . قال : قال رسول هللا  -ج

مي اليمني يف كل ما هو من باب التكرمي ؛ كالوضوء والغسل واخلروج من اخلالء ، ويستحب تقدمي يستحب تقد قال النووي :
 اليسار ضد ذلك ؛ كاالستنجاء ودخول اخلالء .... .
 فعند اخلروج يقدم اليمين ، ألن اخلروج ككمل وكفال .
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 يستعيذ إظهاراً للعبودية ، وجيهر هبا للتعليم . كان -10
 احلاجة هي كماكن الشياطني . كن كماكن قااء -11
 كن الذكر من كعظم األسباب اليت تنجي من الشيطان .-12
 إثبات وجود اجلن .-13
َلَة ِبَغاِئٍط َوال بـَْولٍ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َأِب أَيُّوَب األَْنَصاِريِ   - 12 ْيُتْم اْلَغاِئَط , َفال َتْستَـْقِبُلوا اْلِقبـْ , َوال  ) إَذا أَتـَ

 ( .وا َتْسَتْدِبُروَها , َوَلِكْن َشر ُِقوا َأْو َغر ِبُ 
َها , َوَنْستَـْغِفُر اَّللََّ  قَاَل أَبُو أَيُّوَب :    . َعزَّ َوَجلَّ فـََقِدْمَنا الشَّاَم , فـََوَجْدنَا َمَراِحيَض َقْد بُِنَيْت َنَْو اْلَكْعَبِة , فـَنَـْنَحِرُف َعنـْ

يـَْقِضي  ) رَِقْيُت يـَْومًا َعَلى بـَْيِت َحْفَصَة , فـََرأَْيُت النَِّبَّ طَّاِب رضي هللا عنهما قَاَل :  ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَْ َعْن َعْبِد اَّللَِّ  - 13
 ( .ْستَـْقِباًل بـَْيَت اْلَمْقِدِس ) مُ اَم , ُمْسَتْدِبَر اْلَكْعَبَة ( . َويف ِرَوايٍَة َحاَجَتُه ُمْستَـْقِبَل الشَّ 

--------- 
ْيُتْم اْلَغاِئطَ )   كي : مكان قااء احلاجة .(  إَذا أَتـَ

َلَة (   كي : الكعبة .) اَل َتْستَـْقِبُلوا اَْلِقبـْ
قال العلماء : هذا خطاب ألهل املدينة ومن يف معناهم ، حبيث إذا شرق كو غرب ال  ) َوَلِكْن َشر ُِقوا َأْو َغر ِبُوا( قال النووي :

 ها .يستقبل الكعبة وال يستدبر 
وجاء عند ابن خزمية ) دخلت (  ( وجاء يف الرواية الثانية ) َلَقْد َظَهْرُت َذاَت يـَْوٍم َعَلى َظْهر  بـَْيت َنا ) رَِقْيُت يـَْوماً َعَلى بـَْيِت َحْفَصةَ 

 على حفصة بنت عمر فصع دُت على ظهر البيت ( ؟
بيت إلي  على سبيل اجملاز لكوهنا كخت  فل  من  سبب ، وطريق اجلمع كن يقال : إضافت  ال وطريق اجلمع : قال ابن حجر :

في  ، واستمر يف يدها إىل كن ماتت فورث  عنها ، وحيث  وحيث كضاف  إىل حفصة كان باعتبار كن  البيت الذي كسكنهـا النيب 
، ومل تطرك من َيجب  عن  كضاف  إىل نفس  كان باعتبار ما آل إلي  احلال ، ألن  ور ث حفصة دون إخوت  ، لكوهنا كانت شقيقت 

 االستيعاب .
يف حديث كيب كيوب كدب من آداب قااء احلاجـة ، وهو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قااء احلاجــة ، وقد -1

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على كقوال :
 َيرم يف الصحراء ويف البنيان االستقبال واالستدبار . القول األول :

 قول كيب كيوب األنصاري ، وجماهد ، والنخعي ، والثوري ، وابن حزم ، ورجح  ابن تيمية وابن القيم والشوكاين .وهذا 
َلَة ب َغائ ٍط َواَل بـَْوٍل، َوَلك ْن َشرن قُوا كَْو َغرن بُوا ( . حلديث الباب )-ك  اَل َتْستَـْقب ُلوا اَْلق بـْ

َلَة ب َغائ ٍط كَْو بـَْوٍل ( رواه مسلم . ُسوُل َاَّللَّ  لََقْد نـََهانَا رَ  وحلديث سلمان . قال   )-ب  َكْن َنْستَـْقب َل اَْلق بـْ
) إمنا كنا لكم مبنزلة الوالد كعلمكم ، فإذا كتى كحدكم الغائط فال يستقبل  وحلديث كيب هريرة . قال : قال رسول هللا  -ج

 القبلة وال يستدبرها ( رواه كبو داود .
َلَة َوالَ يَ اَجت    َفالَ َيْستَـْقب ل  الْ ـــ)إ َذا َجَلَس َكَحدُُكْم َعَلى حَ  : قال رسول هللا .قال وحلديث كيب هريرة -د  رواه مسلم  .(ْسَتْدب ْرَهاق بـْ

 فهذه األحاديث صرَية يف النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ، واألصل يف النهي التحرمي ، وهو عام يف الفااء والبنيان .
 : جواز االستقبال واالستدبار مطلقاً يف البنيان دون الفااء . ثاينالقول ال

 :  هو مذهب مالك والشافعي وإسحاق . وقالوهذا مذهب اجلمهور ، كما نسب ذلك ابن حجر إليهم ، 
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 ورجح  النووي وابن حجر .
قاي حاجت  مستقبل الشام ي قال : ) ارتقيت على بيت حفصة فركيت النيب  -حديث الباب الثاين  –حلديث ابن عمر -ك

 مستدبر الكعبة ( .
 .رواه الطرمذي ت  قبل كن يقبض بعام يستقبلها ( كن نستقبل القبلة ببول ، فركي وحلديث جابر قال : ) هنى رسول هللا -ب
رمحن، كليس ركيت ابن عمر كناخ راحلت  مستقبل القبلة، مث جلس يبول إليها، فقلت: يا كبا عبد ال مروان األصفر قال )وعن -ج

 قد هني عن هذا؟ قال: بلى، إمنا هني عن هذا يف الفااء، فإذا كان بينك وبني القبلة شيء يسطرك فال بأس( رواه كبو داود .
 العام ، وفي  مجع بني األحاديث فيتعني املصري إلي  . وج  الداللة : كن  تفسري من الصحايب )ابن عمر( لنهي رسول هللا 

 از .: اجلو  القول الثالث
 : وهذا مذهب عروة بن الزبري ، وربيعة شيخ مالك ، وداود الظاهري . قال النووي

 واستدلوا بنفس كدلة القول الثاين :
 يقاي حاجت  مستقبل الشام مستدبر الكعبة ( . حديث ابن عمر السابق قال ) ارتقيت على بيت حفصة فركيت النيب 

 .نستقبل القبلة ببول ، فركيت  قبل كن يقبض بعام يستقبلها ( رواه الطرمذي  كن حديث جابر السابق قال ) هنى رسول هللا 
 وج  الداللة من احلديثني : كهنما ناسخان ألحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قااء احلاجة .

 القول األول ، وهو التحرمي مطلقاً .والراجح 
ال يستدبرها ببول وال بغائط ، فإن  هنى عن ذلك يف حديث كيب كيوب وسلمان ال يستقبل القبلة و  : وكان قال ابن القيم 

 وكيب هريرة ، وعامة هذه األحاديث صحيحة وسائرها حسن ، واملعارض هلا إما معلول السند ، وإما ضعيف الداللة .
 ما اجلواب عن حديث ابن عمر )ارتقيت يوماً بيت حفصة ...( ؟وأ 
 قول ، والقول كقوى من الفعل . كن  فعل ، وحديث النيب -ك

 كن الفعل َيتمل اخلصوصية كو غريها .-ب
 كن هذا الفعل لو كان شرعاً ملا تسطر ب  .-ج
 حكم استقبال النريين ) الشمس والقمر ( حال قااء احلاجة ؟ اختلف العلماء يف -2
 ذهب بعض الفقهاء إىل كن  يكره استقبال النريين .ف
 ملا فيها من نور هللا .-ك

 هنى كن يبول الرجل وفرج  باٍد إىل الشمس كو القمر ( . وحلديث ورد  ) كن رسول هللا -ب
 كن  ال يكره .والصحيح 

 التعليل الذي ذكروه منقوض بسائر الكواكب .-ك
 : هذا حديث باطل . وقال النووي: هذا حديث باطل ال كصل ل  ،  قال ابن حجروكما احلديث فباطل ، -ب

هنى عند قااء احلاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارمها، واحتج    هللا: وكما استدالل  بأن النيب قال ابن القيم رمح
مل ينقل عن  ذلك يف كلمة واحدة، ال بإسناد صحي  وال ضعيف وال مرسل وال  باحلديث، فهذا من كبطل الباطل، فإن النيب 

وها من الفقهاء: منهم من قال: العلة كن اسم هللا مكتوب عليهما، ومنهم متصل، وليس هلذه املسألة كصل يف الشرع. والذين ذكر 
 من قال: ألن نورمها من نور هللا، ومنهم من قال: إن التنكب عن استقباهلما واستدبارمها كبلغ يف التسطر وعدم ظهور الفرجني .

عليل الذي ذكروه ، وهو ملا فيهما من نور هللا والصحي  كن  ال يكره استقبال النريين وقت قااء احلاجة ، والت قال السعدي :و



 46 

 تعاىل ، منقوض بسائر الكواكب ، وعلة غري معتَّبة .
 تعظيم الكعبة . -3
 استقبال القبلة يكون : -4

 شرطاً : يف الصالة .
 ويكون حراماً : عند قااء حاجة .

 لقبلة بعد سالم  من الصالة .ويكون مكروهاً : للخطيب يوم اجلمعة ، ويكره لإلمام إطالة قعوده مستقبلة ا
 ويكون مستحباً : عند الدعاء ، وعند األذان .

 جواز استقبال القبلة حال االستنجاء . -5
 جواز استقبال بيت املقدس حال قااء احلاجة . -6
 . ما كان علي  ابن عمر من شدة احلرص على تتبع آثار النيب  -7
 ما ُخص ب  .        كلها للتشريع إال  بيان كن كفعال النيب  -8
 وهو يف تلك احلالة ، وال جيوز ل  ذلك ؟ فإن قيل : كيف نظر ابن عمر إىل النيب -9

يف تلك احلالة، وإمنا صعد السط  لارورة ل  كما يف الرواية اآلتية  مل يقصد ابن عمر اإلشراف على النيب  قال ابن حجر :
ريق نافع عن ابن عمر ، نعم ملا اتفقت ل  رؤيت  يف تلك احلالة عن غري قصـد )فحانت من  التفاتة( كما يف رواية للبيهقي من ط

كحب كن ال َيلي ذلك من فائدة ، فحفظ هذا احلكم الشرعي ، وقد دل ذلك على شدة حرص الصحايبن على تتبع كحوال النيب 
  ليتبعها ، وكذلك كان . 

 قصد لذلك ، فنَقَل ما رآه .وقال يف العمدة : وقعت من  تلك الرؤية اتفاقاً من غري 
وقال الكرماين : َيتمل كن يكون ابن عمر َقصَد ذلك ، وركى ركس  دون ما عداه من بدن  ، مث تأمل قعـوده ، فعرف كيف هو 

 جالس ليستفيد فعل  ، فنقل ما شاهد .
 وهي خطأ تعد من قسم املقلوب  :قال احلافظ ابن حجر فائدة : جاء يف رواية البن حبان ) مستقبل القبلة مستدبر الشام ( ، 

ُل أَنَا َوُغالم  َنِْوي إَداَوًة ِمْن َماٍء َوَعنَـزَ  ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ أَنَُّه قَاَل :  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - 14 , ةً َيْدُخُل اْْلَالَء , فََأمحِْ
 ( .فـََيْستَـْنِجي بِاْلَماِء 

 . واإِلداوُة : ِإناء  صغري  مْن جلٍد .الَعنَـَزُة : احلَْربَُة الَصِغريَُة 
--------- 

 (  املراد باخلالء الفااء ، ويدل لذلك : ...َيْدُخُل اْْلالَء  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ )
 قول  يف الرواية األخرى  ) كان إذا خرج حلاجت  ( .-ك

 وقرينة محل العنزة مع املاء .-ب
   فيها متعلقة بأهل  .وكيااً يف األخلية يف البيوت كان خدمت-ج
 ( مقارب يل يف السن . ) َوُغاَلم  َنِْوي 
 اختلف ما املراد بالغالم :و

) كليس فيكم صاحب النعلني والطهور عند هذا احلديث قول كيب الدرداء : ابن مسعود ، ورجح  البخاري حيث ذكر  فقيل
 .، ويشكل على هذا رواية : ) من األنصار ( خدمة النيب  ، ألن  كان يتوىلملراد بصاحب النعلني: ابن مسعودوالوساد ( ، وا
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 : كبو هريرة . وقيل
 إذا كتى اخلالء كتيت  مباء يف ركـوة فاستنجى ( . فقد روى كبو داود من حديث كيب هريرة قال : ) كان النيب 

 لوضوئ  وحاجت  ( .اإلداوة  وكيااً جاء يف قصة ذكر اجلن من حديث كيب هريرة : ) كن  كان َيمل مع النيب 
 : جابر . وقيل

 انطلق حلاجت  فأتبع  جابر بإداوة ( . ألن  جاء عند مسلم يف حديث جابر الطويل الذي يف آخر الكتاب : ) كن النيب 
 إناء صغري من جلد .) ِإَداَوًة ِمْن َماٍء (   

 ( عصا كقصر من الرم  ، وقيل : احلربة الصغرية . ) َوَعنَـَزةً 
 ( كي : يتطهر باملاء ما كصاب السبيلني من كثر البول كو الغائط . ِجي بِاْلَماءِ ) فـََيْستَـنْ 

 وقد كان هناك خالف لبعض السلف بكراهت  .، االقتصار على املاء باالستنجاء  احلديث دليل على جواز -1
 ومما يدل على جواز االستنجاء باملاء :

 رواه كبو داود كان يفعل ذلك(.   يستنجوا باملاء فإين كستحييهم فإن النيب  حديث عائشة كهنا قالت لنسوة  )مرن كزواجكنن كن-ب

 ثالث حاالت : ل قاضي احلاجة من حيث استعمال املاء واحلجارة  -2
 كن يقتصر على املاء . األول :

 .وهذا جائز 
 حلديث الباب .

 وحلديث عائشة السابق .
 : كن يقتصر على احلجارة فقط .الثانية 

 ز .وهذا جائ
 وقد نقل ابن القيم رمح  هللا : إمجاع املسلمني على جواز االستجمار باألحجار يف زمن الشتاء والصيف .

 ومن كدلة اجلواز :
 كن نستنجي بأقل من ثالثة كحجار ( رواه مسلم . حديث سلمان ) هنانا رسول هللا -ك

ُّ -ب َرين  كَْن آت َيُ  ب َثالَثَة  َكْحَجاٍر ، فـََوَجْدُت َحَجَرْين  ، َواْلَتَمْسُت الثَّال َث فـََلْم اْلَغائ َط ، فََأمَ  وحديث ابن مسعود قال ) كََتى النَّيب 
َا ، فََأَخَذ احلََْجَرْين  َوكَْلَقى الرَّْوثََة َوقَاَل :  َهَذا ر ْكٌس ( ْدُه ، فََأَخْذُت َرْوثًَة ، فَأَتـَْيتُـُ  هب   رواه البخاري . َكج 

 رواه كمحد (. ر بثالثة كحجار) إمنا كنا لكم مثل الوالد كعلمكم، ... وكان يأم يرة . قال : قال رسول هللا وحديث كيب هر  -ج
 كن جيمع بني احلجارة واملاء . الثالثة :

 وهذا كفال عند ككثر العلماء .
 ألن  كبلغ يف النظافة .أواًل : 
 ت مباشرِتا باليد .وألن  إذا استعمل احلجر كواًل خفف النجاسة وقلَّ ثانياً : 

: فالذي علي  اجلماهري من السلف واخللف وكمجع علي  كهل الفتوى وكئمة األمصار ، كن األفال كن جيمع بني املاء  قال النووي
 واحلجر ، فيستعمل احلجر كوالً لتخف النجاسة وتقل مباشرِتا بيده ، مث يستعمل املاء .

ي كمجع علي  كهل الفتوى من كهل األمصار ، كن األفال كن جيمع بني املاء : مذهب مجهور السلف واخللف الذ وقال العيين
 واحلجر .
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 .  وقد ورد يف ذلك حديث لكن  ال يص 
 للعنَزة ؟ احلكمة من استصحاب النيب اختلف العلماء يف -3

 : ليستطر هبا عند احلاجة . فقيل
 : يركزها لتكون إشارة إىل منع من يروم املرور بقرب  . وقيل

 : كان َيملها ألن  كان إذا استنجى توضأ ، وإذا توضأ صلى . يلوق
  . ورجح  النووي .  الصحيح وهذا هو

 جواز استخدام الرجل الفاضل بعض كصحاب  يف حاجت  .-4
يف احلديث كن خدمة العامل شرفًا للمتعلم ، وقد مدح كبو الدرداء ابن مسعود فقال : ) كليس فيكم صاحب النعلني والطهور -5

 والوساد ( .
 . ألن ابن مسعود كان يتوىل خدمة النيب 

 . منقبة ألنس خلدمت  النيب  -6
 واالستعانة بالغري بالوضوء هلا ثالث حاالت :جواز االستعانة بالغري بالطهارة ،  -7

 : استعانة يف إحاار املاء ، وهذا جائز ما مل يكن هناك مننة . احلالة األول
 نة يف صب املاء ، وهذا جائز  .: استعا احلالة الثانية

يف سفر فقال : يا مغرية خذ اإلَداوة فأخذِتا ، فانطلق حىت توارى عين  حلديث املغرية بن شعبة . قال ) كنُت مع النيب -ك
 فقاى حاجت  ، مث جاء ... فصببُت علي  فتوضأ ( متفق علي  .

إىل الشعب فقاى حاجت  ، قال كسامة : فجعلت كصب  ملا كفاض من عرفة عدل وعن كسامة بن زيد ) كن رسول هللا -ب
 علي  ويتوضأ ( متفق علي  .

ذا احلديث دليل على جواز االستعانة يف الوضوء ، وقد ثبت كياًا يف حديث كسامة بن هعن حديث املغرية : ويف  قال النووي
 يف وضوئ  حني انصرف من عرفة ( . زيد  ) كن  صب على رسول هللا 

بوضوء فقال :  روى احلاكم يف املستدرك من حديث الربينع بنت ُمعونذ كهنا قالت ) كتيت النيب يف الفتح :  قال احلافظ-ج
 اسكيب ، فسكبت علي  ( .

 قال احلافظ : وهذا كصرح يف عدم الكراهة من احلديثني املذكورين لكون  يف احلار ، ولكون  بصيغة الطلب 
 انة بأحد ، لكن  قول ضعيف .وقد ذهب بعض العلماء إىل كراهة االستع

 : استعانة يف الوضوء يف فعل  ، كأن يوضئ  ، فيقول اغسل رجلي ، فهذا مكروه إال حلاجة ، كرجل مريض احلالة الثالثة
ُكْم ذََكَرُه بَِيِميِنِه َوُهَو يـَُبوُل َوال ) ال َُيِْسَكنَّ َأَحدُ قَاَل :  : َأنَّ النَِّبَّ  َعْن َأِب قـََتاَدَة احْلَاِرِث ْبِن رِْبِعيٍ  األَْنَصاِريِ   - 15

 ( .َوال يـَتَـنَـفَّْس يف اإِلنَاِء يـََتَمسَّْح ِمْن اْْلَالِء بَِيِميِنِه 
---------- 

،  ، شهد غزوة ُكحد وما بعدها، وكان يقال ل : فارس رسول هللا احلارث بن ربعي األنصاري اخلزرجي   ( َعْن َأِب قـََتاَدةَ )
 هـ .54املدينة سنة :  تويف يف

هنى كن يتنفس يف اإلناء ، ....  كي : ال يستنج  حبجر وال ماء بيده اليمىن ، وعند مسلم ) كن النيب  ) َواَل يـََتَمسَّْح بيمينه ( 
خوذ من وكن يستطيَب بيمين  ( كي : كن يستنجي ، قال ابن امللقن : االستطابة : إزالة األذى عن املخرجني حبجر وحنوه ، كو مأ
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 الطيب ، ألن إزالة الفالة ُتطين ب احملل ، وُتذهب عن  القذر .
 ال َيرج النفس من جوف  يف الوعاء الذي يشرب في  . كي :) واَل يـَتَـنَـفَّْس يف اإِلنَاِء ( 

 احلديث دليل على كن  يكره للبائل كن ميسك ذكره بيمين  حال البول . -1
 اء .والقول بالكراهة هو قول مجهور العلم

 قالوا : ألن  من باب اآلداب والتوجي  واإلرشاد .
 وألن  من باب تنزي  اليمني ، وذلك ال يصل النهي في  إىل التحرمي .

 فائدة : وحمل النهي إذا مل تكن ضرورة ، فإن كان مَثن ضرورة جاز من غري كراهة .
جيعل ميناه  او الذي يكون من  األذى واحلدث ، وكان قال اخلطايب : إمنا كره مس الذكر باليمني تنزيها هلا عن مباشرة الع

 لطعام  وشراب  ولباس  ويسراه ملا عداها من مهنة البدن .
وقال الشيخ ابن عثيمني رمح  هللا : ألن اإلنسان يف حال البول قد َيصل من  رشاش ، فإذا كان الرشاش فإن  ينبغي كن يكون 

ًا قد ياطر اإلنسان إىل ذلك فإذا اضطر إىل هذا فال بأس مثل كن تكون األرض على اليد اليسرى دون اليمىن ، ولكن كحيان
 س ب ، كما بدون حاجة فان النيب طيع كن َيركها فحينئذ يكون حمتاجاً إىل مسك ذكره بيمين  فال باً صلبة ويده اليسرى ال يست

 هنى عن ذلك قال  ) ال ميسن كحدكم ذكره بيمين  وهو يبول ( .
 لماء هل يكره مس الذكر باليمني مطلقاً كم حال البول فقط على قولني :اختلف الع -2

 : يكره حال البول فقط . القول األول
 (  فال يتعدى النهي إىل غريها . حلديث الباب ) إ َذا بَاَل َكَحدُُكْم َفاَل يَْأُخَذنَّ ذََكَرُه ب َيم ين    

 إن كان ال يبول جاز حلديث ) هل هو إال باعة منك ( .وألن  رمبا تتلوث يده اليمىن إذا مس ذكرها هبا ، ف
 : باب ال ميسك ذكره بيمين  إذا بال . بخاري رمح  هللا يف صحيح وبوب ال

قال احلافظ ابن حجر : كشار هبذه الطرمجة إىل كن النهي املطلق عن مس الذكر باليمني كما يف الباب قبل  حممول على املقيد حبالة 
 اه مباحاً . ) الفت  ( .البول، فيكون ما عد

 وبوب كبو داود رمح  هللا يف سنن  باب : كراهية مس الذكر باليمني يف االستَّباء .
 : يكره مطلقاً حال البول وغريه . القول الثاين

  .قالوا : إذا هني عن مس الذكر حال البول مع مظنة احلاجة يف تلك احلالة ، فيكون النهي يف غريها مع احلاجة من باب كوىل
 القول األول وكن النهي حال البول فقط . والراجح

 احلديث دليل على كراهة االستنجاء باليمني ، وهذا قول مجاهري العلماء . -3
 حلديث الباب ) َواَل يـََتَمسَّْ  م ْن َاخلَْاَلء  ب َيم ين    ( .-ك

 وحديث سلمان قال ) هنانا النيب كن نستنجي باليمني ( رواه مسلم .-ب
 )إمنا كنا لكم مثل الوالد كعلمكم ، ... وال يستنجي بيمين  ( رواه كبو داود . حلديث كيب هريرة . قال : قال رسول هللا و  -ج

 : وقد كمجع العلماء على كن  منهي عن االستنجاء باليمني . قال النووي
 : اجلماهري على كن  هني تنزي  وكدب ال هني َترمي . وقال

ن  هني َترمي، ومال إلي  الشوكاين حيث قال: وهو احلق، ألن النهي يقتاي التحرمي، وال صارف ل ، وذهب بعض العلماء إىل ك
 فال وج  للحكم بالكراهة فقط .
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 حلديث الباب ، وحلديث سلمان ، والنهي يقتاي التحرمي .
 احلديث دليل على كراهة كن يتنفس الشراب .-4

ن طريق األدب خمافة من تقذيره ونتن  وسقو  شيء من الفم واألنف في  وحنو : النهي عن التنفس يف اإلناء هو مقال النووي 
 ذلك .

: وهذا النهي للتأدب إلرادة املبالغة يف النظافة ، إذ قد َيرج مع النفس بصاق ، كو خما  ، كو خبار رديء  قال احلافظ ابن حجر
 ، فيكسب  رائحة كريهة فيتقذر هبا هو كو غريه عن شرب  .

 : والنهي عن التنفس يف اإلناء لئال يقذره على غريه كو يسقط من فم  كو كنف  ما يفسده على الغري . اينوقال الصنع
 إذاً : حماذير التنفس يف اإلناء ؟ 
 كن  يقذر الشراب على من بعده . -ك

 كن النفس رمبا محل كمراضاً يتلوث هبا اإلناء . -ب
 كن  َيشى علي  من الشنَرق .-ج
 كال يشرب يف نـََفس واحد ، بل يشرب يف نَفسني كو ثالثة مع فصل القدح عن في  . السنة لإلنسان -5

 .يتنفس يف الشراب ثالثاً ( رواه مسلم  عن كنس قال ) كان رسول هللا 
َرْيِن , فـََقاَل : )) إنَـّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل : ) َمرَّ النَِّبُّ  - 16 ُهَما لَيُـَعذَّبَاِن , َوَما يـَُعذَّبَاِن يف  ِبَقبـْ

َُُا : َفَكاَن ال َيْسَترِتُ ِمْن اْلبَـْوِل , َوَأمَّا اآلَخُر : َفَكاَن ََيِْشي بِالنَِّميَمِة فََأَخذَ   َجرِيَدًة َرْطَبًة , َفَشقََّها ِنْصَفنْيِ , َكِبرٍي َأمَّا َأَحُد
ُهَما َما َِلْ يـَْيَبَسا  فـََقاُلوا : يَا َرُسوَل اَّللَِّ , ِلَ فـََعْلَت َهَذا ؟ قَاَل : َلَعلَُّه ُُيَفَّفُ فـََغَرَز يف ُكلِ  قـَْْبٍ َواِحَدًة ,   ( .َعنـْ

--------- 
َرْينِ  َمرَّ النَِّبُّ ) ُّ ( ِبَقبـْ يطَان  اْلَمد يَنة  كَْو َمكََّة  ويف رواية ) َمرَّ النَّيب  َائ ٍط م ْن ح  من  ويف رواية ) مر النيب  ( كي : بستان ،حب 

 بعض حيطان املدينة ( ويف الرواية األخرى ) مر بقَّبين ( عند ابن ماجة  ) جديدين ( .
 كي : ملا َسع صوتاً من داخلهما .(  ) فـََقاَل النَِّبُّ 

 كي : يعاقبان .( إنَـُّهَما لَيُـَعذَّبَاِن )
اري يف كتاب األدب ) وإن  لكبري ( فقد ثبت كن فعل هذين املقبورين من الكبائر ، وكما ويف رواية للبخ) َوَما يـَُعذَّبَاِن يف َكِبرٍي ( 

 قول  ) وما يعذبان يف كبري ( فتأوهلا العلماء على كقوال ستأيت إن شاء هللا 
َُُا اَل َيْسَترِتُ ِمْن بـَْولِِه (  روى ثالث روايات ، يستطر بتائني  وجاء يف رواية عند مسلم ) ال يستنزه ( ، قال النووي :) َكاَن َأَحُد

مثناتني ، ويستنزه بالزاي واهلاء ، ويستَّبئ بالباء املوحدة واهلمزة ، وهذه الثالثة يف البخاري وغريه وكلها صحيحة ومعناها ال 
 يتجنب  ويتحرز من  .

 وقى ( وهي مفسرة للمراد .قال احلافظ : وقد وقع عند كيب نعيم يف ) املستخرج ( من طريق وكيع عن األعمش ) كان ال يت
كي: يسعى باإلفساد بني القوم، بأن ينقل لكل واحد منهم ما يقول  اآلخر من الشتم (  َوَأمَّا اآلَخُر : َفَكاَن ََيِْشي بِالنَِّميَمةِ  )

 واألذى.
يب رطب ( قال النووي : العسيب اجل(  فََأَخَذ َجرِيَدًة َرْطَبةً )   ريد والغصن من النخل .ويف الرواية األخرى ) فدعا بعس 
ُهَما َما َِلْ يـَْيَبَسا)   كي : مدة عدم يبس الشقني .(  َلَعلَُّه ُُيَفَُّف َعنـْ
 احلديث يدل على جناسة البول من اإلنسان وهو إمجاع ، وسيأيت حديث األعرايب والكالم علي  إن شاء هللا . -1
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 احلديث دليل وجوب التنزه من البول .-2
 ى كن عدم التنزه من البول من كسباب عذاب القَّب .احلديث دليل عل-3

 ولذلك استحب الفقهاء ملن كراد كن يبول كن يطلب مكاناً رخواً ألن  كسلم من الرشاش .   
 يرتاد لبول  املوضع الدمث ، وهو اللني الرخو من األرض  . :  وكان  قال ابن القيم

 لف العلماء يف املراد بقول  ) وما يعذبان يف كبري ( :قول  ) وما يعذبان يف كبري بلى إن  كبري (  اخت-4
 : ليس بكبري يف زعمهما . فقيل
 : ليس بكبري يف مشقة االحطراز من  ، كي كان ال يشق عليهما االحطراز من ذلك . وقيل

 الراجح . ورجح  البغوي وابن دقيق العيد ومجاعة ، وهذا هو
باملواظبة علي  ، ويرشد إىل ذلك السياق ، فإن  وصف كاًل منهما مبا يدل على جتدد  : ليس بكبري مبجرده ، وإمنا صار كبرياً وقيل 

 ذلك من  واستمراره علي  .
قال النووي : سبب كوهنما كبريين ، كن عدم التنزه من البول ، يلزم من  بطالن الصالة ، فطرك  كبرية بال شك ، واملشي -5

 .بالنميمة والسعي بالفساد من كقب  القبائ  
 مل يعرف اسم املقبورين وال كحدمها ، والظاهر كن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد السطر عليهما .-6

 ينبغي ذكره إال مقروناً : وما حكاه القرطيب يف التذكرة وضعف  عن بعاهم كن كحدمها سعد بن معاذ فهو قول باطل القال احلافظ
، كما ثبت يف احلديث الصحي  ، وكما قصة حار دفن سعد بن معاذ كن النيب  ،يدل على بطالن احلكاية املذكورة ، ومماببيان 

 ] قال  احلافظ[قال هلم: من دفنتم اليوم ههنا؟ فدل على كن  مل َيارمها.  املقبورين ففي حديث كيب كمامة عند كمحد كن  
 اختلف يف املقبورين :-7

 : كانا كافرين . فقيل
 صحي   ، ويدل لذلك :: كانا مسلمني  وهذا هو ال وقيل

مر بالبقيع فقال : من دفنتم هنا ؟ ( فهذا يدل على كهنما كانا مسلمني ألن البقيع مقَّبة  كن  جاء عند كمحد ) كن الرسول 
 املسلمني .

 عظم كمر النميمة وكهنا من كبائر الذنوب .-8
 ) ال يدخل اجلنة منام ( متفق علي  . وقد قال 

 كالم بني الناس على وج  اإلفساد من كسباب عذاب القَّب .كن النميمة وهي  نقل ال-9
 اختلف العلماء يسن وضع جريدة رطبة على القَّب ؟-10

 . ذهب بعض العلماء إىل كن  يسن ذلك وقد كوصى بذلك بريدة بن احلصيب 
 كن  ال جيوز ذلك .والصحيح 

  بأمر مغيب وهو قول   ) ليعذبان ( .: ألن  عـلل غرزمهـا على القَّبوقال ورج  ذلك اخلطايب والقاضي عياض 
 ومما يدل على كن  ال جيوز ذلك كمور : 
حديث جابر الطويل يف صحي  مسلم وفي  ) إين مررت بقَّبين يعذبان فأحببت بشفاعيت كن يَّبد عليهما مادام الغصنان -ك

 رطبني ( .
 . كن  مل يكشف لنا كن هذا الرجل يعذب خبالف النيب -ب
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 ا ذلك فقد كسأنا الظن بامليت ، ألننا ظننا ب  ظن سوء كن  يعذب وما يدرينا فلعل  ينعم كننا إذا فعلن-ج
 كن هذا مل يفعل  السلف الصاحل .-د

 إثبات عذاب القَّب .-11
 وهو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق كهل السنة .  

 عون كشد العذاب ( .قال تعاىل ) النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة كدخلوا آل فر 
 ومن السنة كدلة كثرية ومتواترة :

 حديث الباب .-ك
) إذا تشهد كحدكم التشهد اآلخر فليتعوذ باهلل من كربع . . . وذكر منها  قال رسول هللا  -قال  وحديث كيب هريرة -ب

 عذاب القَّب ( رواه مسلم .
عاهلم ع يف قَّبه وتوىل عن  كصحاب  حىت إن  ليسمع قرع ن) إن العبد إذا وض  قال رسول هللا  –قال  وحديث  كنس -ج

. وكما الكافر كو املنافق فيقول : ال كدري ، فيقال : ال دريت وال تليت ، مث يارب مبطرقة من حديد كتاه ملكان فيقوالن ل  ..
 ضربة بني كذني  فيصي  صيحة يسمعها من يلي  إال الثقلني ( متفق علي 

 . ) لوال كن تدافنوا لدعوت هللا كن يسمعكم من عذاب القَّب الذي كَسع ( رواه مسلم  ول هللا وعن  قال : قال رس -هـ 
كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من   ) كن رسول هللا  و_ وعن ابن عباس 

 عذاب جهنم ، ونعوذ بك من عذاب القَّب ... ( . متفق علي 
 يقول: اللهم إين كعـوذ بك من عذاب القَّب، ومن عذاب النار ...(. متفق علي  قال )كان رسـول هللا  وعن كيب هريرة  -ز

 بعض كسباب عذاب القَّب :-12
 النميمة وعدم التنزه من البول .أواًل : 

 ] حديث الباب [ حلديث ابن عباس 
 رواه ابن ماج  .: ) ككثر عذاب القَّب من البول ( .  وقال رسول هللا 

 الغيبة.ثانياً : 
 فقد جاء يف رواية عند ابن ماج  ) وكما اآلخر فيعذب بالغيبة ( .

 الغلول من الغنيمة .ثالثاً : 
إىل خيَّب ، فلم نغنم ذهباً وال ورقاً ، غنمنا املتاع والطعام والشراب ، مث انطلقنا  قال ) خرجنا مع رسول هللا  عن كيب هريرة 

َيل رحل  ، فُرمي بسهم فكان في  حتف  فقلنا : هنيئاً  عبد ل  ... فلما نزلنا قام عبُد رسول هللا  ومع رسول هللا إىل الوادي 
ل  الشهادة يا رسول هللا ! فقال: كال ، والذي نفس حممد بيده إن الشملة لتلتهب علي  نارًا ، كخذها من الغنائم يوم خيَّب مل 

 . ( متفق علي  .تصبها املقاسم ، ففزع الناس ..
 استحب بعض العلماء قراءة القرآن عند القَّب هلذا احلديث ، لكن هذا قول ضعيف وكن قراءة القرآن عند القَّب بدعة .-13
 حيث كطلع  على تعذيب املقبورين مع كن الذين كانوا مع  مل يسمعوا . إثبات املعجزة -14
 
 
 



 53 

 باُب السواكِ 
َواِك ِعْنَد ُكلِ  صَ قَاَل :  النَِّبِ   َعنْ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 17  ( .الةٍ ) َلْوال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِِّت أَلَمْرتـُُهْم بِالسِ 

---------- 
 حرف امتناع لوجود ، كي : إهنا تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر .  ) َلْواَل (

 كي : كثقل . ) َأْن َأُشقَّ ( 
 م كمة اإلجابة ، وهم من آمن ب  واتبع  .املراد هب ) َعَلى ُأمَِِّت (

 كي : أللزمتهم . أَلََمْرتـُُهْم ()  
َواِك (  اسم للعود الذي يستاك ب  من األراك وغريه ، واملراد هنا الفعل . ) بِالسِ 

َواِك (   ) َيُشوُص فَاُه بِالسِ 
 احلديث دليل على استحباب السواك  وليس بواجب .-1

 ( كلمة متنع الشيء لوقوع غريه ، فصار الوجوب هبا ممنوعاً .السواك غري واجب، وذلك كن )لوالفق  كن : في  من ال قال اْلطاِب
 : هو سنة ليس بواجب يف حال من األحوال ال يف الصالة وال يف غريها بإمجاع من يعتد ب  يف اإلمجاع . قال النووي

 يتأكد السواك يف مواضع : -2
 عند دخول املنزل . -ك 

 إذا دخل بيت  بدك بالسواك ( . رواه مسلم الت : ) كان رسول هللا عن عائشة . ق
 عند دخول املنزل كدب  يتمثل يف حسن معاشرت  األهل فيبدك بالسواك كول ما يدخل بيت  ( . ) يف تسوك  

 عند الصالة . -ب 
 حلديث الباب ) لوال كن كشق على كميت ألمرِتم بالسواك عند كل صالة ( .

 ة فرض كو نفل .وهذا شامل لكل صال
 عند قيام الليل . -ج 

 إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ( متفق علي  حلديث حذيفة . قال ) كان رسول هللا 
 يعين لصالة التهجد ، وتدل علي  رواية ملسلم ) إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك ( . ) إذا قام من الليل (

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

وتغريه يكون بأشياء منها : ترك األكل والشرب ، ومنها : ككل مال  رائحة كريهة ، ومنها : طول السكوت ، ومنها : كثرة الكالم 
. 
 عند الوضوء . -ه 

َواك  َمَع ُكلن  ُوُضوٍء ( َكْخَرَجُ  َمال ٌك، قَاَل ) َلوْ  َعْن َرُسول  َاَّللَّ   كما يف حديث َكيب  ُهَريـَْرَة  اَل كَْن َكُشقَّ َعَلى كُمَّيت  أَلََمْرتـُُهْم ب السن 
 وَكمْحَُد، َوالنََّسائ يُّ، َوَصحََّحُ  ا ْبُن ُخَزمْيَةَ .

 اختلف العلماء يف َتديد مكان السواك عند الوضوء ؟-3
 قبل الوضوء ، فيستاك مث يتوضأ . القول األول :

 لرواية ) عند كل وضوء ( .
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 يف كثناء الوضوء ، وذلك عند املاماة .القول الثاين : 
 لرواية ) مع كل وضوء ( ، فإن ) مع ( تفيد املصاحبة .

 األول ألمرين :والراجح 
 كن  تسوك كثناء الوضوء . ألن  مل َيفظ عن   أواًل :
لصالة الليل وفي  ) فاستيقظ وتسوك وتوضأ  ة ووصف قيام النيب جاء يف حديث ابن عباس ملا بات عند خالت  ميمون ثانيًا :
 ) منحة العالم ( .  ...( .

 حكم السواك للصائم بعد الزوال ؟ -4
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني ؟

 كن  مكروه . القول األول :
 وهذا مذهب الشافعي وكمحد يف املشهور وإسحاق .

 ) خللوف فم الصائم كطيب عند هللا من ري  املسك(. متفق علي   ال رسول هللا قال: ق كيب هريرة  حلديث-ك
 وج  الداللة : كن السواك يزيل هذه الرائحة اليت نشأت عن عبادة هللا ، واخللوف ال يكون إال بعد الزوال غالباً .

اه البيهقي والدارقطين ، وضعف  )إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعشي(. رو  وحلديث علي . قال: قال -ب
 الدارقطين والبيهقي ، وقال احلافظ : إسناده ضعيف .

 : كن  غري مكروه وكن  سنة يف كل وقت . القول الثاين
 وب  قال كبو حنيفة ومالك واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

فهذه األحاديث مل تقيند ذلك بوقت معني ال للصائم وال ) مع كل وضوء ( وكياًا يف حديث ) مع كل صالة (  لقول   -ك
 لغريه .

 ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ( . ولعموم قول  -ب
 : وقد كطلق السواك ومل َيص  بوقت معني ، وال حبالة خمصوصة ، فأشعر مبطلق شرعيت  . قال الشوكاين

 صي يتسوك وهو صائم ( . رواه كبو داود والطرمذي .ماال كح قال : ) ركيت رسول هللا  وعن ربيعة بن عامر -ج
 وقد رجح  من الشافعية ابن عبد السالم ، والنووي واملزين . هو الراجحوهذا القول 

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

 كما حديث ) إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ( فحديث ضعيف .
 ئم ... ( فال يسلم االستدالل ب  : وكما حديث ) خللوف فم الصا

 ألن خلوف فم الصائم ليس سبب  األسنان بل خلو املعدة من الطعام . أواًل :
 كننا لسنا مبتعبدين هبذه الرائحة ، فال يطرك السواك ألجل إبقاء رائحة الفم .  ثانياً :

 هل َيصل على السنة من يتسوك بغري السواك ؟ -5
 في  خالف :

 السنة من استاك بأصبع  كو خبرقة . ال يصيب قيل :
 ألن الشرع مل يرد ب  وال َيصل ب  اإلنقاء .
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 يصيب السنة . : وقيل
 يصيب السنة بقدر ما َيصل من اإلنقاء ، وال يطرك القليل من السنة للعجز عن كثريها . ] قال  يف املغين [ .وقيل : 

 الراجح . وهذا القول هو
 ليد اليمىن ؟هل يستاك باليد اليسرى كم با-6

 اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
 باليمىن . القول األول :

 واختيار ابن قدامة وغريه من احلنابلة، وبعض الشافعية كابن امللقن . 
 ألنَّ  سنَّة ، والسَّنَّة طاعة هلل عزَّ وجلَّ فال تكون باليسرى . 
 عل  وترجل  وطهوره ويف شأن  كلن   ( متفق علي  .كان يعجب  التيامن يف تن   ففي حديث عائشة )كنَّ النيب  
 .وزاد كبو داود ) وسواك  (  

 كن  يستاك باليسرى . القول الثاين :
وهذا مذهب الشافعية، واملشهور من مذهب احلنابلة، وقال ب  شيخ اإلسالم والعالمة ابن باز، لكن يرون كن يبدك باجلهة اليمىن 

 من الفم.
 ذى .ألن  من باب إزالة األ

وهل يسوغ اإلنكار   ؟ هل هو باليد اليسرى كويل من اليد اليمين كو بالعكس  : وقد ُسئ َل شيخ االسالم ـ َرمح  هللا ـ عن السواك 
  ؟ وكميا كفال  ؟ على من يستاك باليسرى

َسج، ذكره عن  يف مسائل  احلمد هلل رب العاملني، األفال كن يستاك باليسرى، نص علي  اإلمام كمحد يف رواية ابن منصور الَكوْ 
وما علمنا كحًدا من األئمة خالف يف ذلك؛ وذلك ألن االستياك من باب إماطة األذى، فهو كاالستنثار واالمتخا ؛ وحنو ذلك 
مما في  إزالة األذى، وذلك باليسرى، كما كن إزالة النجاسات كاالستجمار وحنوه باليسرى، وإزالة األذي واجبها ومستحبها 

 . باليسرى
 : إن تسوك لتطهري الفم فيكون باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة تسوك باليمىن . القول الثالث

 وهذا قول بعض املالكية .
 وهللا كعلم .

 كان جيعل  بني كصابع  كثناء الصالة .  جعل السواك يف يده كثناء الصالة هذا خطأ ومل يرد كن النيب فائدة :
 بأمت  ؟ بأمت  ، وحرص  عليهم ، اذكر بعض صور شفقت  ورمحت   يف احلديث شدة شفقت  -7
 كن األصل يف األمر الوجوب ما مل يرد دليل يصرف  .-8
 املشقة جتلب التيسري .-9

 على كمت  يوم القيامة . حرص  -10
  : ) إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعاهم يف بعض ـ مث ذكر جميئهم إىل األنبياء ـ فقال : قال 

فيأتونين فأقول : كنا هلا ، فاستأذن على ريب فيؤذن يل ويلهمين حمامد كمحده هبا ال َتارين اآلن فأمحده بتلك احملامد وكخر ل  
ساجداً ، فيقال : يا حممد ، ارفع ركسك وقل يسمع لك وسل تعط واشـفع تشـفع ، فأقول : يا رب ، كميت كميت ... احلديث ( . 

 رواه البخاري ومسلم
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 وى األنبياء يومئذ : اللهم سلم سلم .ودع
o . حرصه على هداية أمته 

: ) إن  ملا تال قول هللا عز وجل يف إبراهيم : ) ربن  إهننَّ كضللن كثرياً من الناس فمن تبعين فإن  مين ( وقول عيسى  قال 
هم كميت كميت وبكى ، فقال هللا عز وجل : تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك كنت العزيز احلكيم ( فرفع يدي  وقال : ) الل

مبا قال وهو كعلم  فسأل  ، فأخَّبه رسول هللا  يا جَّبيل اذهب إىل حممد ـ وربك كعلم ـ فسل  : ما يبكيك ؟ فأتاه جَّبيل 
 ، فقال : يا جَّبيل اذهب إىل حممد فقل : إننا سنرضيك يف كمتك وال نسوءك ( . رواه مسلم 

o . شفقته بنساء أمته 
: ) إين ألقوم إىل الصالة وكنا كريد كن كطول فيها، فأَسع بكاء الصيب فأجتوز يف صاليت كراهية كن كشق على كم  (.  ل قا

 رواه البخاري
o : وقال يف احلج 

) كيها الناس ، قد فرض هللا عليكم احلج فحجوا ، فقال رجل : ككل عام يا رسول هللا ؟ فسكت حىت قاهلا ثالثًا ، فقال رسول 
: لو قلت نعم لوجبت ، وملا استطعتم ، مث قال : ذروين ما تركتكم ، فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم   هللا

 على كنبيائهم ، فإذا كمرتكم بشيء فأتوا من  ما استطعتم ، وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه ( . رواه مسلم 
o : وقال يف الصيام 

الت  ، ترك القيام يف الليلة الثالثة كو الرابعة ، فلما قاى الفجر كقبل على الناس فتشهد مث وملا صلى يف رماان ، وصلى ناس بص
 قال : ) كما بعد ، فإن  مل َيف علي مكانكم لكين خشيت كن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ( . متفق علي  

 هم .بأمت  ، وحرص  علي هذه كمثلة ال يراد هبا احلصر ، وال شك كهنا تدل على شفقت  
َفَة ْبِن الْ  - 18  ( .ِل َيُشوُص فَاُه بِالسِ َواِك إَذا قَاَم ِمْن اللَّيْ  ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َيَماِن رضي هللا عنهما قَاَل : َعْن ُحَذيـْ

---------- 
 بالسواك ( .يعين لصالة التهجد ، وتدل علي  رواية ملسلم ) إذا قام ليتهجد يشوص فاه إَذا قَاَم ِمْن اللَّْيِل (  

 ( كي : يدلك ورجح  النووي .) َيُشوُص 
 احلديث دليل على مشروعية السواك عند القيام من الليل . -1

 قال ابن دقيق العيد : وعلت  ، كن النوم مقتض لتغري الفم ، والسواك هو آلة التنظيف للفم ، فيسن عند مقتاي التغري .
 ، وَيتمل كن َيص مبا إذا قام إىل الصالة .ظاهر قول  ) من الليل ( عام يف كل حال   -2

 يف الصالة بلفظ ) إذا قام للتهجد ( وملسلم حنوه . –رمح  هللا  –ويدل علي  رواية املصنف 
 وحديث ابن عباس يشهد ل  .

 نة يف كل وقت ، ويتأكد يف مواضع وقد تقدمت .السواك س -3
 م ، ألن علة السواك عند القيام من النوم هو تغري رائحة الفم .احلديث دليل على استحباب التسوك عند تغري رائحة الف-4

 ويؤيده حديث ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ( .
  مشروعية قيام الليل ، وقد جاءت الفاائل الكثرية يف فال قيام الليل : -5

 أواًل : أن هللا تبارك وتعال مدح أهله .
ع  يَْدُعوَن رَبَـُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َومم َّا َرَزقْـَناُهْم يُنف ُقوَن . َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس مَّا ُكْخف َي هلَُ  قال تعاىل ) تـََتَجاََف ُجُنوبـُُهْم َعن   م من ن اْلَمَااج 
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َا َكانُوا يـَْعَمُلوَن ( .  قـُرَّة  كَْعنُيٍ َجزَاء مب 
 النوم واالضطجاع على الفرش الوطيئة . : تتجايف جنوهبم عن املااجع : يعين بذلك قيام الليل وترك قال ابن كثري

 يدعون رهبم خوفاً وطمعاً : كي خوفاً من وبال عقاب   وطمعاً يف جزيل ثواب   . 
 ومما رزقناهم ينفقون : فيجمعون بني فعل القربات الالزمة واملتعدية .

 ثانيا : قيام الليل  من عالمات املتقني .
ن نَي . َكانُوا قَل ياًل من َن اللَّْيل  قال تعاىل ) إنَّ اْلُمتَّق نَي يف  َجنَّ  ذ يَن َما آتَاُهْم رَبُـُّهْم إ نَـُّهْم َكانُوا قـَْبَل َذل َك حُمْس   َما اٍت َوُعُيوٍن . آخ 

 يـَْهَجُعوَن . َوب اأَلْسَحار  ُهْم َيْستَـْغف ُروَن . َويف  كَْمَواهل  ْم َحقٌّ لن لسَّائ ل  َواْلَمْحُروم  ( .
 بصري يف اآلية : ال ينامون من الليل إال كقل  ، كابدوا قيام الليل .قال احلسن ال

ن كن ويف قول  سبحان  ) َوب اأَلْسَحار  ُهْم َيْستَـْغف ُروَن ( قال الرازي يف اآلية : إشارة إىل كهنم كانوا يتهجدون وجيتهدون مث يريدو 
وهذه سرية الكرمي : يأيت بأبلغ وجوه الكرم ويستقل  يكون عملهم ككثر من ذلك ، وكخلص من  ، فيستغفرون من التقصري ، 

 ويعتذر من التقصري ، واللئيم يأيت بالقليل ويستكثره ومين ب  .
 ثالثاً : قيام الليل  من صفات عباد الرمحن . أولياء هللا ومن أسباب دخول اجلنة .

جَّـًدا َوق َياًما َوالَّذ يَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا اْصـر ْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إ نَّ َعَذابـََها  يقول تعاىل يف وصف عباد الرمحن ) َوالَّذ يَن يَب يُتوَن ل َرهبن  ْم سُ 
َا َصبَـُروا َويـَُلقنـَْوَن ف يَها َتَ يًَّة َوَسـاَلًما َخال د يَن ف يهَ   َقاًما ( .ا َحُسَنْت ُمْستَـَقرًّا َومُ َكاَن َغرَاًما ... كولَئ َك جُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة مب 

 رابعاً : وفرق تعال بني من قام الليل ومن ِل يقمه , ِمتدحاً صاحب القيام .
َرَة َويـَْرُجـو َرمْحََة رَبن    ُقْل َهْل َيْسَتو ي  ) فقال تعاىل دًا َوقَائ مًا ََيَْذُر اآْلخ  اَل الَّذ يَن يـَْعَلُموَن َوالَّذ يَن كَمَّْن ُهَو قَان ٌت آنَاء اللَّْيل  َساج 
 يـَْعَلُموَن ( .

 خامساً : قيام الليل  أفضل الصالة بعد الفريضة .
 ) كفال الصالة بعد الفرياة صالة الليل ( رواه مسلم . عن كيب هريرة . قال : قال 

 : وإمنا فالت صالة الليل على صالة النهار ، ألهنا كبلغ يف اإلسرار وكقرب إىل اإلخالص ، وألن صالة الليل قال ابن رجب
 كشق على النفوس ، فإن الليَل حمل النوم  والراحة من التعب بالنهار ، فطْرك النوم مع ميل النفس إلي  جماهدٌة عظيمٌة ، وألن القراءة
يف صالة الليل كقرب إىل التدبر ، فإن  تنقطع الشواغل بالليل ، وَيار القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم كما قال تعاىل ) 

 يل هي كشد وطئاً وكقوم قيالً ( .إن ناشئة الل
 سادساً : من أسباب دخول اجلنة .

) كيها الناس ! كطعموا الطعام ، وصلوا األرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة  عبد هللا بن سالم . قال : قال  عن
 بسالم ( رواه الطرمذي .

 سابعاً : قيام الليل سبب للنجاة من الفنت .
 موماً ، وصالة الليل خصوصاً سبب من كسباب النجاة من الفنت .فالصالة ع

 ُّ َقَظ النَّيب  َلَة م َن اْلف نَت  َوَماَذا فُت َ  م َن اخْلَزَائ ن  كَْيق   َعْن كُمن  َسَلَمَة قَاَلت  ) اْستَـيـْ َلٍة فـََقاَل : ُسْبَحاَن اَّللَّ  َماَذا كُْنز َل اللَّيـْ ُظوا َذاَت لَيـْ
َبات   َرة  ( رواه البخاري . َصَواح  نـَْيا َعار يٍَة يف  اآلخ  َيٍة يف  الدُّ  احلَُْجر  ، فـَُربَّ َكاس 

 ففي هذا احلديث دليل وتنبي  على كثر الصالة بالليل يف الوقاية من الفنت .
 ثامناً : أنه شرف للمؤمن .
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ما شئت فإنك جمزي ب  ، ... واعلم كن  ) جاءين جَّبيل ! فقال يا حممد ! اعمل فقد جاء يف احلديث عن سهل قال : قال 
 شرف املؤمن قيام  بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس ( رواه الطَّباين وحسن  األلباين .

فقيام الليل شرف للمؤمن ، ألن  دليل على إخالص  ، ودليل على ثقت  برب  ، ودليل على قوة إميان  ، فريفع  هللا ويعزه ويرفع 
 ن  خلى باهلل تعاىل .مكانت  ويعلي درجت  أل

 تاسعاً : هلم غرف يف اجلنة .
) إن يف اجلنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، كعدها هللا ملن كطعم الطعام ، وكفشى السالم ،  قال 

 وصلى بالليل والناس نيام ( رواه كبو داود .
 .عاشرًا  : بقيام الليل يدرك املصلي وقت النزول اإلهلي 

) ينزل ربنا كلَّ ليلة إىل َساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخري فيقول: من يدعوين  عن كيب هريرة . قال : قال رسول هللا 
 فأستجيب ل ؟ من يسألين فأعطي  ؟ من يستغفرين فأغفر ل  ( متفق علي  

 من يقوم الليل بِنعم الرجل . احلادي عشر :وصف النِب 
ن   ب ي   َعْن َساملٍ  َعْن كَ  فـََتَمنـَّْيُت َكْن كََرى ُرْؤيَا فَأَُقصََّها  إ َذا رََكى ُرْؤيَا َقصََّها َعَلى َرُسول  اَّللَّ   قَاَل ) َكاَن الرَُّجُل يف  َحَياة  النَّيب 

د  َعَلى َعْهد  رَ  َعَلى َرُسول  اَّللَّ   فـََركَْيُت يف  النـَّْوم  َكَأنَّ َمَلَكنْي  َكَخَذاين   ُسول  اَّللَّ  وَُكْنُت ُغالَمًا َشابًّا ، وَُكْنُت كَنَاُم يف  اْلَمْسج 
 -لنَّار  ْد َعَرفْـتُـُهْم َفَجَعْلُت كَُقوُل كَُعوُذ ب اَّللَّ  م َن اَفَذَهَبا يب  إ ىَل النَّار  فَإ َذا ه َي َمْطو يٌَّة َكَطين  اْلب ْئر  ، َوإ َذا هَلَا قـَْرنَان  ، َوإ َذا ف يَها كُنَاٌس قَ 

َها َحْفَصُة َعَلى َرُسول  اَّللَّ   -قَاَل  فـََقاَل : ن ْعَم الرَُّجُل َعْبُد  فـََلق يَـَنا َمَلٌك آَخُر فـََقاَل يل ملَْ تـُرَْع ، فـََقَصْصتُـَها َعَلى َحْفَصَة فـََقصَّتـْ
 اللَّْيل  إ الَّ قَل ياًل ( رواه البخاري .اَّللَّ  ، َلْو َكاَن ُيَصلن ى م َن اللَّْيل  ، َفَكاَن بـَْعُد الَ يـََناُم م َن 

 قال احلافظ ابن حجر : فمقتااه كن من كان يصلي من الليل يوصف بكون  ن عم الرجل .
 : قيام الليل من أسباب املغفرة والرمحة .الثاين عشر 

َم اَّللَُّ َرُجاًل قَاَم  َعْن َكيب  ُهَريـَْرَة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللا   م َن اللَّْيل  َفَصلَّى ، َوكَيـَْقَظ اْمَركََتُ  َفَصلَّْت ، فَإ ْن كََبْت َنَاَ  يف  : َرح 
َم اَّللَُّ اْمَركًَة قَاَمْت م َن اللَّْيل  َفَصلَّْت ، َوكَيـَْقَظْت َزْوَجَها ، فَإ ْن َكىَب َنَاحَ   ْت يف  َوْجه    اْلَماَء ( رواه كبو داود .َوْجه َها اْلَماَء ، َرح 

 لثالث عشر : من فضل قيام الليل أنه من مظان اإلجابة .ا 
) إن يف الليل ساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل هللا خرياً من كمر الدنيا واآلخرة اال كعطاه  عن جابر . قال : قال رسول هللا 

 وذلك كل ليلة ( متفق علي  .
 السلف وقيام الليل .-3

 متفق علي  .كان إذا مرض كو كسل صلى وهو قاعد(، و ما كان يدع  الليل ، فإن النيب  ! ال تدع قيامقالت عائشة )يا عبد هللا
وجاء يف موطأ اإلمام عن ابن عمر قال ) كان عمر يصلي يف الليل حىت إذا كان من آخر الليل كيقظ كهل  وقرك : َوْكُمْر كَْهَلَك 

َها اَل َنْسأَُلَك ر ْزقاً  ْ َعَليـْ  حنَُّْن نـَْرزُُقَك َواْلَعاق َبُة ل لتـَّْقَوى ( .ب الصَّاَلة  َواْصَطَّب 
وقال كبو عثمان النْهدي : تايفت كبا هريرة سبعة كيام ] كي نزلت علي  ضيفاً [ فكان هو وزوج  وخادم  يقتسمون الليل كثالثاً، 

 الزوجة ثلثاً وخادم  ثلثاً وكبو هريرة ثلثاً .
 ون الليل كثالثاً .وكان سليمان التيمي عنده زوجتان وكانوا يقتسم

واحلسن بن صاحل كان يقتسم الليل هو وكخوه وكم  كثالثاً ، فماتت كم  ، فاقتسم الليل هو وكخوه علي ، فمات كخوه فقام الليل 
 بنفس  .
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 وكان حممد بن واسع إذا جنن علي  الليل يقوم ويتهجد ، يقول كهل  : كان حال  كحال من قتل كهل الدنيا مجيعاً .
ام كبو سليمان الداراين يقول : وهللا لوال قيام الليل ما كحببت الدنيا ، ووهللا إن كهل الليل يف ليلهم كلذ من كهل اللهو وكان اإلم

يف هلوهم ، وإن  لتمر بالقلب ساعات يرقص في  طربًا بذكر هللا فأقول : إن كان كهل اجلنة يف مثل ما كنا في  من النعيم إهنم لفي 
 نعيم عظيم .

مركة حبيب بن حممد الزاهد توقظ  بالليل وتقول : ذهب الليل ، وبني كيدينا طريق بعيد ، وزادنا قليل ، وقوافل الصاحلني وكانت ا
 ُقدنامنا وحنن قد بقينا ، وكانت تقول :
 يا راقَد الليِل كم ترقُد             قم يا حبيِب قد دنا املوعدُ                                      

 وخذ من الليِل وأوقاتِه             وْردًا إذا ما هجَع الرُّقـدُ                                      
 من ناَم حَّت ينقضي ليلُه           ِل يبلـغ املنزَل أو يهـدُ                                      
 تقى       قَنطرُة الَعْرِض لكم موعدُ قل ألويل األلباِب أهِل ال                                     

 وقال كبو الدرداء : صلوا ركعتني يف ظلم الليل لظلمة القبور .
 وقال كمحد بن حرب : عجبت ملن يعلم كن اجلنة تزين فوَق  ، والنار تارم َتت  ، كيف ينام بينهما .

ل: اللهم إن النار كذهبت النوم، فيقوم فيصلي حىت وكان شداد بن كوس إذا دخل الفراش يتقلب على فراش  ال يأتي  النوم، فيقو 
 يصب  .

 وحني سألت ابنة الربيع بن خثيم كباها : يا كبتاه الناس ينامون وال كراك تنام ؟ قال : يا بنية إن كباك  َياف السيئات .
 ينام يف السحر .ويروى كن طاووساً جاء يف السحر يطلب رجالً ، فقالوا : هو نائم ، قال : ما كنت كرى كن كحداً 
 وكان عبد هللا بن داود يقول : كان كحدهم إذا بلغ كربعني سنة طوى فراش  ، كان ال ينام الليل .

وذكر كن عامرًا ملا احتار جعل يبكي ، فقيل : ما يبكيك يا عامر ؟ قال : ما كبكي جزعًا من املوت وال حرصًا على الدنيا ، 
 تاء .ولكين كبكي على ظمأ اهلواجر وقيام الش

 وقال حممد بن املنكدر :  ما بقي من لذات الدنيا إال ثالث : قيام الليل ، ولقاء اإلخوان ، والصالة يف مجاعــة .
 وقال احلسن البصري : ما نعلم عماًل كشد من مكابدة الليل ونفقة هذا املال ، وإن الرجل ليذنب الذنب فيحرم ب  قيام الليل

يِق عنها قَاَلْت : ِئَشَة رضي هللا َعْن َعا - 19 َوأَنَا ُمْسِنَدتُُه إَل   َعَلى النَِّبِ   ) َدَخَل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأِب َبْكٍر الصِ دِ 
َواَك فـََقضَ  َصْدِري , َوَمَع َعْبِد الرَّمْحَِن ِسَواك  َرْطب  َيْسنَتُّ ِبِه فَأَبَدَُّه َرُسوُل اَّللَِّ  ْمُتُه , َفطَيَّْبُتُه , ُثَّ َبَصَرُه . فََأَخْذُت السِ 

: رََفَع  اْسنَتَّ اْسِتَنانًا َأْحَسَن ِمْنُه , َفَما َعَدا َأْن فـََرَغ َرُسوُل اَّللَِّ   فَاْسنَتَّ بِِه َفَما رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ  َدفـَْعُتُه إَل النَِّبِ  
 ( .بـَنْيَ َحاِقَنِِت َوَذاِقَنِِت ُثَّ َقَضى . وََكاَنْت تـَُقوُل : َماَت  -َثالثاً  -أَلْعَلى ُثَّ قَاَل : يف الرَِّفيِق ا -َأْو إْصبَـَعُه  -َيَدُه 

َواَك فـَُقْلُت : آُخُذُه َلَك ؟ فََأَشاَر بِ  ُتُه يـَْنُظُر إلَْيِه , َوَعَرْفُت : أَنَُّه ُيُِبُّ السِ  ْفُظ َرْأِسِه : َأْن نـََعْم (( َهَذا لَ َويف َلْفٍظ )) فـََرأَيـْ
 اْلُبَخاِريِ  َوِلُمْسِلٍم َنُْوُه .

 : طرُف احلُْلقوِم فَأَبََّدُه : مدَّ ِإليِه بصَرُه وَأطاَلُه , بني حاقنِت وذاقنِت : احلاقنُة : مابني التـَّْرقـَُوتـَنْيِ وحبِل العاتِق , والذاقنةُ 
 اأَلعلى .

--------- 
 يف مرض  .(  َعَلى النَِّب  ) 

ويف رواية ) ومر عبدالرمحن ويف يده جريدة رطبة ، فنظر إلي  ، فظننت كن ل  هبا حاجــة ، لرَّمْحَِن ِسَواك  َرْطب  ( ) َوَمَع َعْبِد ا
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 ( . فأخذِتا فماغت ركسها ونفاتها فدفعتها إلي 
 كي : يستاك .َيْسنَتُّ بِِه ( ) 
 ظره إلي  .بتشديد الدال ، كي : مد نَبَصَرُه (  فَأََبدَُّه َرُسوُل اَّللَِّ ) 
َواَك فـََقَضْمُتُه ( )   . كي : ماغت  ، والقام األخذ بطرف اللسانفََأَخْذُت السِ 
 كي : باملاء ، وَيتمل كن يكون ) طيبت  ( تأكيداً للينت  . ويف رواية ) مث لينت  مث طيبت  (َفطَيَّْبُتُه ( )  

واألوىل في  : كن  الذي دلَّ علي  قول  تعاىل ) فأولئك ف يف معىن الرفيق األعلى ، اختل ( -َثالثاً  -ُثَّ قَاَل : يف الرَِّفيِق اأَلْعَلى ) 
مع الذين كنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن كولئك رفيًقا ( ، وختيري هللا لألنبياء عند املوت مبالغة 

 تخرج منهم شدَّة شوقهم ، وحمبتهم ل  تعاىل ، وملا عنده .يف إكرامهم ، ويف ترفيع مكانتهم عند هللا تعاىل ، وليس
ي  الَّذ ي َعَلْي   اجلُْْمُهور َكنَّ اْلُمرَاد ب الرَّف يق  اأْلَْعَلى اأْلَ   نْب َياء السَّاك ُنوَن كَْعَلى َعل ين نَي .وقال النووي : قول  ) الرَّف يق اأْلَْعَلى ( الصَّح 

 كي : مات .) ُثَّ َقَضى ( 
 : طرف احللقوم . ذاقنِت: ما  سفل من الذقن .  حاقنِتوََكاَنْت تـَُقوُل : َماَت بـَنْيَ َحاِقَنِِت َوَذاِقَنِِت (  ) 

 : الرئة ، كي مات وهو مستند إىل صدرها . السحر: موضع النحر .  النحرويف رواية ) بني سحري وحنري ( 
 ل ب  مع ما هو في  من شاغل املرض .مل َي احلديث دليل على تأكد كمر السواك ، لكون   -1
 :وذلك من وجوه  احلديث دليل على فال عائشة ، -2

 كان يقول يف مرض  كين كنا غداً ، استبطاء ليوم عائشة .  كن   أواًل :
َها ) َكنَّ َرُسوَل هللا   َي اَّللَُّ َعنـْ    يـَُقوَل كَْيَن كَنَا َغًدا كَْيَن كَنَا َغًدا يُر يُد يـَْوَم َكاَن َيْسَأُل يف  َمَرض    الَّذ ي َماَت ف ي  َعْن َعائ َشَة ، َرض 

 َفَماَت يف  اْليَـْوم  الَّذ ي َكاَن يَُدوُر َعائ َشَة فََأذ َن َلُ  كَْزَواُجُ  َيُكوُن َحْيُث َشاَء َفَكاَن يف  بـَْيت  َعائ َشَة َحىتَّ َماَت ع ْنَدَها قَاَلْت َعائ َشةُ 
ُ َوإ نَّ رَْكَسُ  لَبَـنْيَ حَنْر ي َوَسْحر ي َوَخاَلَط ر يُقُ  ر يق ي ( متفق علي  .َعَليَّ ف ي   يف  بـَيْ   يت  فـََقَبَاُ  اَّللَّ

 وهذا دليل على شدة حب  لعائشة .
 مات يف اليوم الذي كان يدور عليها في  . كن   ثانياً :

 ُر َعَليَّ ف ي   يف  بـَْييت  ( .كما يف احلديث السابق ) َفَماَت يف  اْليَـْوم  الَّذ ي َكاَن يَُدو 
 وركس  بني سحرها وحنرها . كانت   ثالثاً :

 كما يف احلديث السابق ) َوإ نَّ رَْكَسُ  لَبَـنْيَ حَنْر ي َوَسْحر ي َوَخاَلَط ر يُقُ  ر يق ي ( .
 قال ابن األثري : النحر كعلى الصدر ، وقال احلافظ : املواد موضع النحر .

 السَّحر : الرئة . قال ابن األثري :
 قبل وفات  وذلك ألهنا ماغت السواك بفيها مث كعطت  الرسول ز فتسوك ب  . خمالطة ريقها ريق  رابعاً : 

 فال كيب بكر وآل  .-3
 : كربعة تناسلوا ، ركوا رسول هللا : كبو قحافة ، وابن  كبو بكر ، وابن  عبد الرمحن ، وابن  حممد قال ابن اجلوزي

 .ك كقارب الزوجة بيت الزوج إذا كان ال يكره ذل جواز دخول-4
 جواز استياك الرجلني بالسواك الواحد . -5
 مشروعية تطهري السواك إذا استعمل  شخص آخر .-6
 خدمة الزوجة لزوجها .-7
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 جواز العمل باإلشارات املفهمة .-8
 وقد كان الصحابة يعملون مبقتاى اإلشارة املفهمة .

يف بيت  وهو شاك ، فصلى جالساً ، وصلى وراءه قوم قياماً  عائشة كهنا قالت ) صلى رسول هللا ففي الصحيحني من حديث 
 ، فأشار إليهم كن اجلسوا فجلسوا  ( .

 على السواك حىت مات . على  السنة والتزامها حىت مات ، فقد حرص  حرص  -9
 ، ورووا يف ذلك كحاديث ال تص  . لى مات وركس  يف حجر ع بيان خطأ الروافض الذين زعموا كن النيب -10
 . بيان شدة ذكاء عائشة وقوة فطنتها وعلمها التام بأحوال النيب -11
 ل  وحرص  على استعمال  حىت وهو يف املوت . يف احلديث بيان لفايلة السواك وشدة حمبة النيب -12
 تتامن التوحيد والذكر بالقلب . : واحلكمة يف اختتام املصطفى هبذه الكلمة كوهنا قال بعض العلماء-13
) يف الرفيق األعلى ( ال يعارض قول  ) ال يتمنني كحدكم املوت ( ألن النهي عن متين املوت حممول على حالة  قول  -14

) من كحب لقاء هللا كحب هللا  احلياة املستمرة ، كما عند االحتاار واملعاينة فال يدخل َتت النهي ، بل يدخل َتت قول  
 اءه ( .لق

 إىل لقاء هللا والدار اآلخرة ورؤية إخوان  من األنبياء واملرسلني . احلديث دليل لبيان شدة شوق النيب -15
 فائدة :

 : ال خالف كن  تويف يوم االثنني . وفاة النِب 
 وكانت وفات  يوم االثنني بال خالف من ربيع األول  .  قال ابن حجر :

 ديد ذلك اليوم من ذلك الشهر .إال كن العلماء اختلفوا يف َت
 وككثر العلماء على كن  اليوم الثاين عشر من  .

 سن  . 63وعمره  وتويف 
 مكث مبكة ثالث عشرة ، وتويف وهو ابن ثالث وستني ( . رواه البخاري  : ) كن رسول هللا  عن ابن عباس 

َواِك َعَلى ِلَسانِِه  ِبَّ قَاَل : ) أَتـَْيُت النَّ  َعْن َأِب ُموَسى اأَلْشَعِريِ   -20 َوُهَو َيْسَتاُك ِبِسَواٍك َرْطٍب , قَاَل : َوَطَرُف السِ 
 ( . , َوُهَو يـَُقوُل : ُأْع , ُأْع , َوالسِ َواُك يف ِفيِه , َكأَنَُّه يـَتَـَهوَُّع 

---------- 
 وطرف السواك على لسان  ( . لم ) دخلت على النيب ( يف رواية ملسفـََوَجْدتُُه َيْسنَتُّ ِبِسَواٍك  ) أَتـَْيُت النَِّبَّ 

بام اهلمزة وسكون العني ، وجاء يف رواية ] عأ عأ [ عند النسائي ، وجاء ] كَه كَه [ عند كيب داود ، وكلها عبارة عن ) أْع ُأْع ( 
 إبالغ السواك إىل كقاصي احللق .

 ( كي يتقيأ ، كي ل  صوت كصوت التهوع . ) كأنه يتهوع
 يث دليل على مشروعية السواك على اللسان .احلد -1
 احلديث دليل على تأكيد السواك . -2
ومعي رجالن من  قال ) كقبلت إىل النيب  جواز استياك اإلمام حبارة رعيت  حيث جاء يف احلديث كن كبا موسى  -3

 األشعريني ... وكأين كنظر إىل سواك  َتت شفت  ... ( .
 مام الناس .في هذا الرد على من كره السواك كف
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 ال يص  حديث يف كيفية السواك هل يستاك عرضا كم طواًل . -4
 مشروعية التسوك بالعود الرطب . -5

 باُب املسِح على اْلفنيِ 
 تعريف اْلف :

 ما يلبس يف الرجل من جلد رقيق ، مجع  خفاف .اْلف لغة : 
 وشرعاً : هو الساتر للكعبني فأكثر من جلد وحنوه .

 (  عثيمني يلبس على الرجل من قطن وحنوه ، وهو ما يعرف بالشراب . ) الشيخ ابن واملقصود باجلوارب : ما
يف َسَفٍر , فََأْهَوْيُت ألَْنزَِع ُخفَّْيِه , فـََقاَل : َدْعُهَما , فِإين ِ  قَاَل : ) ُكْنُت َمَع النَِّبِ   َعْن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة  - 21

 , َفَمَسَح َعَلْيِهَما ( . َأْدَخْلتُـُهَما طَاِهَرتـَنْيِ 
َفَة ْبِن اْلَيَماِن رضَي هللُا عنهما قَاَل : ) ُكْنُت َمَع النَِّبِ   - 22  فـََباَل , َوتـََوضَّأَ , َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيِه( . َعْن ُحَذيـْ

---------- 
   استكمل  .كي : كخذ يف الوضوء ، ال كنيف سفر فـَتَـَوضََّأ (  ) ُكْنُت َمَع اَلنَِّبِ  

 ( كي : احننيت ماداً يدي . فََأْهَوْيتُ ) 
 ( كي : ألخلع . أِلَْنزِعَ ) 

 كي : اتركهما ، والامري يعود على اخلفني .) َدْعُهَما ( 
 ( كي : القدمني ، بدليل رواية كيب داود ) دع اخلفني ، فإين كدخلت القدمني اخلفني ومها طاهرتان ( .) أدخلتهما 
 ( املس  : إمرار اليد مبلولة على العاو . ْيِهَما) َفَمَسَح َعلَ 

يف سفر فقال : يا مغرية ، خذ اإلداوة ، فأخذِتا مث خرجت  عن املغرية بن شعبة قال  ) كنت مع النيب : احلديث له قصة و 
رج يده من  حىت توارى عين فقاى حاجت  ، مث جاء وعلي  جبة شامية ضيقة الكمني ، فذهب َيُ  مع  ، فانطلق رسول هللا 

كمها فااققت علي  ، فأخرج يده من كسفلها ، فصببُت علي  فتـوضأ وضوءه للصالة ، فغسل ذراعي  ، ومس  بركس  ، مث 
كهويت ألنزع خفي  فقال دعهما فإين كدخلتهما طاهرتني ، ومس  عليهما ، مث ركب وركبت ، فانتهينا إىل القوم وقد كقاموا يف 

ذهب يتأخر ، فأومأ إلي  ، فصلى هبم ،  محن بن عوف وقد ركع هبم ركعة ، فلما كحس بالنيب الصالة ، يصلي هبم عبد الر 
 وقمت ، فركعنا الركعة اليت سبقتنا  ( . فلما سلم قام النيب 

 جاء عند مسلم كن ذلك يف صالة الفجر ، وجاء عند البخاري كن ذلك يف غزوة تبوك .
ن  َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل ): ( لفظ احلديث كامالً  تـََوضََّأ , َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيهِ فـََباَل , وَ  ُكْنُت َمَع النَِّبِ  )  فَانـْتَـَهى   ُكْنُت َمَع النَّيب 

 هذا لفظ مسلم  .(َعَلى ُخفَّْي    ضََّأ َفَمَس َ َفَدنـَْوُت َحىتَّ ُقْمُت ع ْنَد َعق بَـْي   فـَتَـوَ «. اْدنُْ  » إ ىَل ُسَباَطة  قـَْوٍم فـََباَل قَائ ًما فـَتَـَنحَّْيُت فـََقاَل 
 احلديث دليل على جواز املس  على اخلفني  . -1

 : املس  على اخلفني جائز عند عامة كهل العلم . قال ابن قدامة
 : ليس يف املس  على اخلفني عن الصحابة اختالف . قالونقل ابن املنذر عن ابن املبارك ، 

ن كحد من فقهاء السلف إنكاره ، إال عن مالك مع كن الروايات الصحيحة مصرحة :  ال كعلم من روى ع وقال ابن عبد الْب
 عن  بإثبات  .

 كن  مس  على خفي  . : حدثين سبعون من كصحاب النيب  وقال احلسن البصري
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 األدلة على جوازه كثرية منها :و
 ، فَإ ينن  كَْدَخْلتُـُهَما طَاه َرتـَنْي  ، َفَمَسَ  َعَلْيه َما ( . فََأْهَوْيُت ألَْنز َع ُخفَّْي   ، فـََقاَل : َدْعُهَماحديث الباب ) ...-ك

ن  )  –حذيفة  –جديث الباب -ب  فـََباَل ، َوتـََوضََّأ ، َوَمَسَ  َعَلى ُخفَّْي  ( . ُكْنُت َمَع النَّيب 
م فصلى ، فسئل ، فقال : وروى مهام بن احلارث قال ) ركيت جرير بن عبد هللا بال ، مث توضأ ومس  على خفي  ، مث قا-ج

 صنع مثل هذا ( قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، ألن جريراً كان من آخر من كسلم . متفق علي   ركيت رسول هللا 
ُلوا ُوُجوَهُكْم َوكَْيد َيُكْم إ ىَل : معناه كن هللا تعاىل قال يف سورة املائدة )يَا كَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا ُقْمُتْم إ ىَل الصَّالة  فَاْغس   قال النووي

ُكْم َوكَْرُجَلُكْم إ ىَل اْلَكْعبَـنْي ( فلو كان إسالم جرير متقدمًا على نزول املائدة الحتمل كون حديث  يف مس    اْلَمرَاف ق  َواْمَسُحوا ب ُرُؤوس 
وهو مبني كن املراد بآية املائدة غري صاحب اخلف، اخلف منسوخاً بآية املائدة، فلما كان إسالم  متأخراً علمنا كن حديث  يعمل ب  

 فتكون السنة خمصصة لآلية .
َّ  -د  مَيَْسُ  َعَلى اخْلُفَّنْي  ( رواه البخاري . وَعْمر و ْبن  كَُميََّة الاَّْمر ين  ) كَنَُّ  رََكى النَّيب 
ن   -هـ  َ  َعَلى اخْلُفَّنْي  ( رواه البخاري .) كَنَُّ  َمسَ  وَعْن َسْعد  ْبن  َكىب  َوقَّاٍص َعن  النَّيب 
َفافـََنا َثاَلثََة كَيَّاٍم َولََيال يَـُهنَّ، إ الَّ م ْن  قَاَل ) َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ   َوَعْن َصْفَواَن ْبن  َعسَّاٍل  -و يَْأُمرُنَا إ َذا ُكنَّا َسْفرًا كَْن اَل نـَْنز َع خ 

ْم ذ يُّ َواللَّْفُظ َلُ ، َواْبُن ُخَزمْيََة َوَصحََّحاهُ  .  َجَنابٍَة َوَلك ْن م ْن َغائ ٍط، َوبَـ   ْوٍل، َونـَْوم ( َكْخَرَجُ  النََّسائ يُّ، َواَلطرن 
ين  ْبن  َكيب  طَال ٍب  -ز

ُّ  َوَعْن َعل  َلًة ل   قَال ) َجَعَل اَلنَّيب  : يف  اَْلَمْس   َعَلى َثاَلثََة كَيَّاٍم َولََيال يَـُهنَّ ل ْلُمَساف ر ، َويـَْوًما َولَيـْ . يـَْعين  ْلُمق يم 
 َاخْلُفَّنْي (  َكْخَرَجُ  ُمْسل م ٌ 

 اتفق الفقهاء على كن املس  على اخلفني يف السفر جائز . -2
 واختلفوا يف املس  يف احلار على قولني ، والصحي  كن  جيوز املس  على اخلفني يف احلار كما جيوز يف السفر .

 لماء ، وب  قال كبو حنيفـة والشافعي وكمحد وهي الرواية الراجحـة عند مالك ، وهو اختيار ابن عبد الَّب .وهبذا قال مجاهري الع
فانتهى إىل سباطة قوم فبال قائمًا ، فتنحيت ، فقال : ادن  ،  قال ) كنت مع النيب  -حديث الباب  –حلديث حذيفة  -ك

 متفق علي  .فدنوت حىت قمت عند عقبي  ، فتوضأ فمس  على خفي  ( 
 فقد جاء يف رواية ) يف املدينة ( عند البيهقي ، واحلديث كخرج  مسلم بدون هذه الزيادة .

َاَجت    ، مُثَّ َخرََج قَاَل ُكَساَمُة : َفَسأَْلُت ب اَلاًل َما  وحلديث ُكَساَمَة ْبن زَْيد قَاَل ) َدَخَل َرُسوُل هللا  -ب َوب اَلٌل اأَلْسَواَق َفَذَهَب حل 
 ُّ َاَجت    ، مُثَّ تـََوضََّأ فـََغَسَل َوْجَهُ  َويََدْي   ، َوَمَسَ  ب َرْكس    َوَمَسَ  َعَلى اخْلُفَّنْي  ، مُثَّ َصلَّى ( َصَنَع ؟ فـََقاَل ب اَلٌل : َذَهَب النَّيب  رواه  حل 

 النسائي واحلاكم .
 ( مكان باملدينة واملس  إمنا كان في  . سواقن ) األمس  على خفي  يف احلار ، إذ ك وهذا احلديث يدل صراحة على كن  

 حديث املغرية دليل على شر  من شرو  املس  على اخلفني ، وهو :  كن يلبسهما على طهارة . -3
 وهذا شر  متفق علي  . 
 : ال نعلم يف اشطرا  تقدم الطهارة جلواز املس  على اخلفني . قال يف املغين 

 ماء على اشطرا  الطهارة املائية للمس  على اخلف .: كمجع العل وقال الشنقيطي
  وهل يشرتط كمال الطهارة , كمن غسل رجله اليمىن فأدخلها يف اْلف قبل أن يغسل رجله اليسرى , ُث غسل رجله

 ؟اليسرى فأدخلها أيضاً يف اْلف 
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : 
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 لبس اخلفني على كمال الطهارة .بل ال بد من  ال جيزئ ،القول األول : 
 ] كما ذكر ذلك النووي وابن قدامة [ .وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، وكمحد يف رواية .                      

 األدلة :ورجح  النووي وابن حجر والشيخ ابن باز .  
 دخلت القدمني اخلفني ومها طاهرتان ( .حلديث املغرية ) كدخلتهما طاهرتني (  ويف رواية كيب داود ) دع اخلفني فإين ك-ك

 : فجعل العلة وجود الطهارة فيهما مجيعاً وقت إدخاهلما . قال ابن قدامة
وحلديث كنس عند الدار قطين ) إذا توضأ كحدكم ولبس خفي  فليمس  عليهما وليصلن فيهما إن شاء وال َيلعهما إال من -ب

                    جنابة ( . 
 وضأ كحدكم ( يشعر بشرطية الوضوء .فقول  ) إذا ت

فاجلمهور محلوا الطهارة يف قول  ) كدخلتهما طاهرتني ( على كماهلا ، ألن  إذا غسل رجل  اليمىن مث كلبسها اخلف ، فقد لبس 
 اخلف وهو حمدث .

 ال يشطر  كمال الطهارة .القول الثاين :  
 ] ذكر ذلك النووي [ .ر .                 وهذا مذهب كيب حنيفة واملزين وسفيان الثوري وابن املنذ

 قالوا : ألن الطهارة كملت بعد لبس اخلف .
 وكحو  . أصح والقول األول

 ما احلكم إذا تيمم لفقد املاء ، مث لبس اخلف ، فهل إذا وجد املاء ميس  على اخلف ؟-4
 الصحي  كن  ال ميس  علي  إذا وجد املاء .

 ، والشافعية ، واحلنابلة . وهذا مذهب احلنفية ، واملالكية
يف حديث كيب ذر ) إن الصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني ، فإذا وجد املاء فليمس  بشرت  ،  لقول  -ك

 فإن ذلك خري ( رواه عبد الرزاق .
ع البشرة إن كان غساًل عن فقول  )فليمس  بشرت ( هذا كمر بوجوب مس املاء للبشرة ، وكلمة )بشرت ( مفرد مااف يعم مجي

 جنابة ، ويعم مجيع األعااء األربعة إن كانت الطهارة طهارة صغرى .
وكياًا بوجود املاء رجع املتيمم حدث  السابق ، مبا ذلك القدمان ، وتكون تلك الطهارة بطلت من كصلها ، فكأن  لبس -ب

 اخلفني على غري طهارة . ) كحكام املس  على احلائل للدبيان ( .
 ألن األحاديث قيدت ذلك بطهارة املاء . -ج

) كدخلتهما طاهرتني ( املراد خصوص طهارة املاء وال يدخل يف ذلك طهارة التيمم ، فال جيوز كن ميس  على اجلوربني  فقول  
 إذا لبسهما على طهارة تيمم .

 –طبعا البد كن يستعمل املاء  -عد ذلك ، مثال : إنسان يف الَّب ومل يكن عنده ماء وتيمم ، ولبس اخلف ، مث وجد املاء ب 
 فالراج  كن  ال جيوز كن ميس  على اخلف اذا لبس  على طهارة تيمم .

 وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمح  هللا :إذا تطهَّر اإلنسان بالتيمم ولبس اخلفني ، فهل جيوز ل  كن ميس  عليهما إذا وجد املاء ؟
) فإين كدخلتهما طاهرتني ( وطهارة التيمم  ني إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقول  فأجاب :ال جيوز ل  كن ميس  على اخلف

ال تتعلق بالرن جل ، إمنا هي يف الوج  والكفني فقط ، وعلى هذا كياًا لو كن إنسانًا ليس عنده ماء ، كو كان مرياًا ال يستطيع 
غري طهارة ، وتبقيان علي  بال مدة حمدودة حىت جيد املاء إن كان  استعمال املاء يف الوضوء ، فإن  يلبس اخلفني ، ولو كان على
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 عاد ماً ل  ، كو يشفى من مرض  إن كان مريااً ، ألن الرن جل ال عالقة هلا بطهارة التيمم .
 ظاهر األحاديث كن اإلنسان ميس  على اخلف ولو كان خمرقًا مادام يطلق علي  اسم اخلف وميكن املشي في  ، وقد اختلف-5

 العلماء يف هذه املسألة على كقوال :
 ال جيوز املس  على اخلف إذا كان في  خرق ولو يسرياً . القول األول :

 وهذا مذهب احلنابلة .
 قالوا : ألن  غري ساتر للقدم .-ك

ل حكم  الَغسل ، واملستور حكم  املس  ، واجلمع بني املس  والغْسل ال جيوز -ب  .وقالوا : إن املنكشف من الرج 
 إن كان اخلرق قدر ثالث كصابع مل جيز وإن كان كقل جيوز . القول الثاين :

 وهذا مذهب كيب حنيفة .
 جيوز املس  على مجيع اخلفاف وإن خترقت مادام ميكن متابعة املشي فيها . القول الثالث :

 نقل  ابن املنذر : عن سفيان الثوري وإسحاق وكيب ثور .
يهما ما تعلقت ب  رجلك ، وهل كانت خفاف املهاجرين واألنصار إال خمرقة مشققة مرقعة ( : ) امس  عل قال سفيان الثوري

 رواه عبد الرزاق ، واستدلوا :
 كن نصوص املس  على اخلفني مطلقة غري مقيدة مبثل هذه القيود ، وما كطلق  هللا ورسول  فليس ألحد تقييده . -ك 
رفع احلرج ، وذكر مثل هذه الشرو  قد يايق عليهم ، وال سيما كن احلكمة من مشروعية املس  التيسري على الناس و  -ب 

 املسافر إذا اخنرق خف  ، وال ميكن  إصالح  يف السفر ، فلو مل جيز املس  علي  مل َيصل مقصود الرخصة .
غالبًا يف كن ككثر الصحابة فقراء ، وغالب الفقراء ال ختلوا خفافهم من شق وفتق ، وال سيما يف األسفار ، فإذا كان هذا  -ج 

 هلم دل على كن  ليس بشر  . الصحابة ومل يبني الرسول 
امس  عليهما ما تعلقت ب  رجلك ، وهل كانت خفاف املهاجرين واألنصار إال خمرقة مشققة مرقعة . رواه قال سفيان الثوري: 

 عبد الرزاق 
 الصحيح .وهذا القول اختيار ابن تيمية ، وهذا القول هو 

قول من قال : إن  ال جيتمع مس  وغسل يف عاو واحد ، قال : هذا منتقض باجلبرية إذا كانت يف نصف وقال ابن تيمية عن 
 الذراع ، فإنك تغسل الذراع ، ومتس  املوضع الذي في  اجلبرية ، فاجتمع مس  وغسل يف عاو واحد

 على قولني : اختلف العلماء كيهما كفال املس  كو الَغسل -6
  ل كفال. كن الَغسالقول األول 

] ذكر وهذا مذهب الشافعي ، وذهب إلي  مجاعة من الصحابة منهم عمر بن اخلطاب وابن  عبد هللا وكبو كيوب األنصاري .
 ذلك النووي [ .

 ألن  املفروض يف كتاب هللا .-ك
 ] ذكر ذلك ابن قدامة [ ..                         وألن  الغالب من فعل رسول هللا -ب 

 : أن املسح أفضل . القول الثاين
 وهذا مذهب كمحد . 

 وذهب إلي  احلكم ومحاد . قال النووي :
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: والذي كختاره كن املس  كفال ، ألجل من طعن في  من كهل البدع من اخلوارج والروافض ، قال :  وقالواختاره ابن املنذر ، 
 وإحياء ما طعن ب  املخالفون من السنن كفال من ترك  .

  َيب كن تؤتى رخص  كما يكره كن تؤتى معاصي  ( رواه كمحد .) إن هللا لقول   -ك
 كن يف املس  على اخلفني خمالفة ألهل البدع الذين ينكرون  ، كاخلوارج والروافض . -ب
َ َرُسوُل اَّللَّ   -ج ْنُ (. بـَنْيَ كَْمَرْين  إ ال َكَخَذ كَْيَسَرمُهَا َما ملَْ َيُكْن إ ْْثًا كن  كيسر، حلديث )َما ُخرين  ، فَإ ْن َكاَن إ ْْثًا َكاَن كَبـَْعَد النَّاس  م 

 متفق علي  .
ن موافقًا للحال اليت عليها اختار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كن األفال يف حق كل واحد ما كاما  والراجح

يلبس اخلف من كجـل كن  ، وال لغسلنت قدماه مكشوفتني فاألفال ا، وإن كا ن كان البسًا للخف فاألفال املس ، فإقدم 
 . ميس  علي 

)َدْعُهَما ، فَإ ينن   ليغسل قدمي  يف الوضوء فقال ل  النيب  ملا كراد كن ينزع خفي النيب  ويدل هلذا حديث املغرية بن شعبة 
 كان يلبس اخلفني  كَْدَخْلتُـُهَما طَاه َرتـَنْي  ، َفَمَسَ  َعَلْيه َما(  فهذا يدل على كن املس  كفال يف حق من

: وفصل اخلطاب : كن األفال يف حق كل واحد ما هو املوافق حلال قدم  . فاألفال ملن قدماه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
مكشوفتان : غسلهما وال يتحرى لبس اخلف ليمس  علي  ، كما كان علي  كفال الصالة والسالم يغسل قدمي  إذا كانتا 

 ا كان البسا للخف ) اإلنصاف ( .مكشوفتني ، وميس  قدمي  إذ
: ومل يكن يتكلف ضدن حال  اليت عليها قدماه ، بل إن كانت يف اخلف مس  عليهما ومل وقالواختاره ابن القيم يف زاد املعاد، 

ينزعهما ، وإن كانت مكشوفتني غسل القدمني ، ومل يلبس اخلف ليمس  علي  ، وهذا كعدل األقوال يف مسألة األفال من 
   والغسل .املس
 قول  ) فمس  على خفي  .. ( دليل على كن السنة مس  كعلى اخلف .-7

فن  كَْوىَل ب اْلَمْس   م ْن كَْعاَلُه، َوَقْد رَكَْيُت َرُسوَل َاَّللَّ  لقول علي  مَيَْسُ  َعَلى ظَاه ر  ُخفَّْي  (   ) َلْو َكاَن اَلدن يُن ب الرَّْكي  َلَكاَن َكْسَفُل َاخلُْ
 ُ  كَبُو َداُوَد ب إ ْسَناٍد َحَسن .  َكْخَرجَ 

 كما كسفل اخلف فال يشرع .
 : مل يص  عن  كن  مس  كسفلهما ، وإمنا جاء يف حديث منقطع ، واألحاديث الصحيحة على خالف  . قال ابن القيم

 األول . والصحيحوقد ذهب بعض العلماء إىل استحباب مس  كسفل اخلف ، 
 يف كيفية املس  على اخلف ، فلذلك يكفي املسلم واملسلمة إمرار اليد على القدم اليمىن  مل يرد حديث تقوم ب  احلجةو

 واليسرى حبيث يصدق علي  كن  مس  ، كما هو قول الشافعي وكيب ثور وغريمها .
ذا فعل املكلف : مل يرد يف الكيفية وال الكمية حديث يُعتمد علي  إال حديث علي يف بيان املس  ، والظاهر كن  إ قال الصنعاين

 ما يسمى مسحاً على اخلف لغة كجزكه .
ل اليمىن، واليسرى كذلك ، ويكون املس  مرة واحدة،  وصفة املسح : كن ميُ رن اليد اليمىن مبلولة باملاء مفرجة األصابع على الرج 

 وال يشرع تكراره .
 : نهاموجاءت بعض األحاديث يف بيان اجملزئ من املس  ، ولكن ال يص  منها شيء ، 

 ميس  على ظهر اخلف خطوطاً باألصابع ( . حديث علي : ) كن  ركى النيب 
برجل يتوضأ ، فغسل خفي  ، فنخس  برجل  وقال : ليس هكذا السنة كمرنا باملس   وحديث جابر قال : ) مرَّ رسول هللا 
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 هكذا ، وكمرَّ بيدي  على خفي  ( .
 ألذنني مجيعاً ، كم تقدم اليمني على قولني :اختلف العلماء يف مس  اخلفني هل ميسحان كا-8

 تقدم اليمني .القول األول  : 
ألن املس  بدل من الغسل ، والبدل ل  حكـم املبدل ، فكما كن  يشرع تقدمي غسل اليمىن يف الرجلني واليدين ، فكذلك يشرع 

 تقدمي مس  اليمىن على اليسرى .
 ميسحان مجيعاً .القول الثاين : 

 متس  الرجل اليمىن ، واليد اليسرى متس  الرجل اليسرى يف نفس اللحظة . اليد اليمىن
ألن يف حديث املغرية قال : ) فمس  عليهما ( ومل يقل : بدك باليمني ، ولو كان مشروعًا لنقلت هذه الصفة وحفظت ، ألن  -ك

 من شرع هللا سبحان  وتعاىل .
ا، فكما كن األذنني عاوان مستقالن، ومع ذلك مل يشرع التيمن فيهما ، القياس على األذنني، فطهارة املس  ال تيمن فيه -ب

 فكذلك الرجالن يف حالة املس  .
 وهللا كعلم . وهذا أرجح

قال الشيخ ابن عثيمني : وكثري من الناس ميس  بكال يدي  على اليمني ، وكال يديـ  على اليسرى ، وهذا ال كصل ل  فيما فائدة : 
 كعلم .

 س  على اخلفني كن يكون يف الاوء دون الغسل .من شرو  امل -9
َفافـََنا َثاَلثََة كَيَّاٍم َولََيال يَـُهنَّ، إ الَّ م ْن َجَنابٍَة  قَاَل ) َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ   َصْفَوان ْبن َعسَّاٍل حلديث  يَْأُمرُنَا إ َذا ُكنَّا َسْفرًا َكْن اَل نـَْنز َع خ 

ْم ذ يُّ َواللَّْفُظ َلُ ، َواْبُن ُخَزمْيََة َوَصحََّحاه .َوَلك ْن م ْن َغائ ٍط، َوبـَوْ  ، َواَلطرن   ٍل، َونـَْوم ( َكْخَرَجُ  النََّسائ يُّ
ي ( ك ) ِإالَّ ِمْن َجَنابَةٍ بفت  السني وإسكان الفاء ، كي : مسافرين ) ِإَذا ُكنَّا َسْفرًا ( ( كي : يبي  لنا  يَْأُمُرنَا ) َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ 

كي : ولكن ال ننزعها من غائط ) َوَلِكْن ِمْن َغاِئٍط, َوبـَْوٍل, َونـَْوم  ( : فننزعها ولو قبل مرور ثالثة كيام ، واجلنابة : إنزال املين 
 وبول ونوم إال إذا مرت املدة املقررة .

 . : وال جيزئ املس  يف جنابة وال غسل واجب وال مستحب ال نعلم يف هذا خالفاً  قال ابن قدامة
 : املس  على اخلفني خاص بالوضوء ال مدخل للغسل في  بإمجاع . وقال احلافظ ابن حجر

 كن يكون يف املدة احملددة : ثالثة كيام بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم .ومن شروط  كيااً :  -10
ُّ حلديث علي قال  -ك َلًة ل ْلُمق يم  ( رواه مسلم . َثاَلثََة كَيَّاٍم َولََيال يَـُهنَّ  ) َجَعَل اَلنَّيب   ل ْلُمَساف ر ، َويـَْوًما َولَيـْ

 وحلديث  صفوان السابق . -ب
َلًة، إ َذا َتَطهََّر فـَلَ  َعْن اَلنَّيب   وحلديث  َكيب  َبْكَرَة  -ج ب َس ُخفَّْي  : ) كَنَُّ  َرخََّص ل ْلُمَساف ر  َثاَلثََة كَيَّاٍم َولََيال يَـُهنَّ، َول ْلُمق يم  يـَْوًما َولَيـْ

ُّ، َوَصحََّحُ  ا ْبُن ُخَزمْيَة .  َكْن مَيَْسَ  َعَلْيه َما ( َكْخَرَجُ  اَلدَّاَرُقْطين 
 والقول بأن املس  على اخلفني مؤقت للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثالثة كيام ولياليهن ؛ هو مذهب اجلمهور .

 ] قاله النووي [  .ء .             فهو مذهب كيب حنيفة والشافعي وكمحد ومجاهري العلما
 وممن قال ب  من الصحابة : علي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وحذيفة .

 وممن قال ب  من التابعني : شري  القاضي ، وعطاء بن كيب رباح ، والشعيب ، وعمر بن عبد العزيز .
 عندي .:  وككثر التابعني والفقهاء على ذلك ، وهو األحو   قال ابن عبد الْب
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 : التوقيت قول عامة الفقهاء . ] قال  النووي [ . قال اْلطاِب
 ال توقيت يف املس  على اخلفني ، فمن لبس خفي  وهو طاهر مس  عليهما ما بدا ل  . القول الثاين :

 ] ذكر ذلك ابن قدامة [ .وإلي  ذهب اإلمام مالك والليث بن سعد .                     
) كمس  على  عل متمسك كهل هذا القول ما كخرج  كبو داود من حديث كيبن بن عمارة كن  قال للرسول : ول قال الشوكاين

 اخلفني ؟ قال : نعم . قال : يوماً ؟ قال : نعم ، ويومني ، وثالثة كيام ؟ قال : نعم ، وما شئت ( . 
 : هذا إسناد ال يثبت .  قال الدار قطينوهذا احلديث ال يص  . 

 :  ال يثبت وليس ل  إسناد قائم . د الْبوقال ابن عب
 قول اجلمهور . والراجح

 اختلف العلماء مىت تبدك مدة املس  على اخلف على كقوال : -11
 من كول حدث يقع بعد اللبس .القول األول  : 

 ] ذكر ذلك الشنقيطي [ .وهذا مذهب اجلمهور .                                                  
 : وهي زيادة غريبة ليست ثابتة . قال النووياستدل هؤالء بزيادة يف حديث صفوان ) من احلدث إىل احلدث ( ، و -ك

 وقالوا : إن احلدث سبب للمس  على اخلفني ، فعلق احلكم ب  . -ب
 من حني لبس اخلف .  القول الثاين :

 وهذا حمكي عن احلسن البصري .
 ث .من كول مس  بعد احلدالقول الثالث : 

 وممن قال هبذا األوزاعي ، وكيب ثور ، وهو إحدى الروايتني عن كمحد وداود ، ورج  هذا القول النووي واختاره ابن املنذر .
 ووجه احتجاجهم هبا :واحتج هؤالء بأحاديث التوقيت يف املس  ، 

يتحقق ذلك إال إذا كان ابتداء املدة من ) ميس  املسافر ثالثة كيام ( صري  يف كن الثالثة كلها ظرف للمس  ، وال   كن قول  
 الراجح . املس  ، وهذا القول هو

 مثال يوضح ذلك : 
( ضحًى ، مث كحدث ومل يتوضأ ، وتوضأ يف  9رجل توضأ لصالة الفجر ، ولبس اخلفني ، وبقي على طهارت  إىل الساعة ) 

 ( . 12الساعة ) 
 ( . ] الشرح املمتع [ 12الراج  تبتدئ من الساعة ) ( ، وعلى القول  9املذهب تبتدئ املدة من الساعة ) 

  على القول الراجح كما سبق , إذا مسح بدأت املدة , لكن اختلف العلماء لو كان مسحه لتجديد الوضوء , هل تبدأ
 به املدة أم ال ؟

 اختلف العلماء يف ذلك على قولني : 
 تبتدئ ب  املدة من املس  ولو لتجديد وضوء . فقيل :
 ال بد كن يكون املس  لوضوء واجب . وهللا كعلم . :وقيل 

 من مس  وهو مقيم مث سافر فإن  يتم مس  مسافر .-12
 هذا مذهب األحناف .

 فلو مس  يوماً مث سافر ، فإن  ميس  يومني زيادة على اليوم ، فيكون قد مس  ثالثة كيام .
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 ألن رخص السفر قد حلت ل  .
 س  مقيم .وذهب بعض العلماء إىل كن  ميس  م

 قالوا : ألهنا عبادة اجتمع فيها احلار والسفر ، فغلب جانب احلار . -ك
 الصالة ، فإن  يتمها صالة ، فسارت وفارقت البلد وهو يف كحرم بالصالة يف سفينة يف البلد، فلو كن   قياسًا على الصالة -ب

 .حار 
 . أصح واألول

 م .من مس  وهو مسافر مث كقام ، فإن  ميس  مس  مقيو 
 ألن رخص السفر قد انتهت بالوصول إىل بلده . 

 وهذا قول مجهور العلماء .
 فلو مس  املسافر يوماً وليلة فما فوق مث قدم بلده الذي يسكن في  ، فال جيـوز ل  يف هذه احلالة املس  على اخلفني بل ينزعهما .

 يلفها اإلنسان على قدم  ( ؟ اختلف العلماء يف حكم املس  على اللفافة على قولني ) وهي اليت -13
 : ال جيوز مطلقاً . القول األول

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
 وذلك ألن اللفائف ال تثبت بنفسها .  ) قال  ابن قدامة ( . -ك

هي يف كن املس  إمنا ورد على اخلف ، وما هو يف معناه ، وكما اللفائف واخل َرق اليت تلف على األرجل فال تسمى خفاً ، وال -ب
 معناه ، فال ميس  عليها إال بدليل .

: لو لفن على رجل   قطعة من كََدم واستوثق شده بالربا  ...مل جيز املس  علي  ، ألن  ال يسمى خفًا ، وال هو يف قال النووي 
 معناه .

 حكي اإلمجاع على عدم اجلواز . -ج
 : جيوز املس  عليها . القول الثاين

 ية وتلميذه ابن القيم .واختار هذا القول ابن تيم
: اَْلَعَمائ َم  -َسر يًَّة، فََأَمَرُهْم كَْن مَيَْسُحوا َعَلى اَْلَعَصائ ب   قَال )بـََعَث َرُسوُل َاَّللَّ   ثـَْوبَاَن حلديث -ك ني  -يـَْعين  :  -َوالتََّساخ  يـَْعين 

( مجع عصابة ، وهي العمامة ، َسيت بذلك ألن الركس يعصب  اَْلَعَصاِئبِ )  . َاخلْ َفاف( َرَواُه َكمْحَُد، َوكَبُو َداُوَد، َوَصحََّحُ  َاحْلَاك م
 هي اخلفاف . ( َوالتََّساِخنيِ ) هبا .

 باملس  على التساخني ، وهي كل ما يلف على الَقَدم ، ويشد عليها خفاً كان كو غريه . حيث كمرهم رسول هللا 
 د يف لبس اللفافة .وألن الغرض املوجود يف املس  على اخلفاف موجو -ب
 كن اللفائف كوىل باجلواز من اخلفاف واجلوارب ، ألن نزعها كشق . -ج

 . الصحيح وهذا القول هو
والصواب كن  ميس  على اللفائف ، وهي باملس  كوىل من اخلف واجلورب ، فإن تلك اللفائف  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ضرر ، إما إصابة الَّبد ، وإما التأذي باحلفاء ، وإما التأذي باجلرح ، فإذا جاز املس  إمنا تستعمل للحاجة يف العادة ، ويف نزعها 
 على اخلفني واجلوربني فعلى اللفائف بطريق األوىل .

 فائدة :
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 فبال قائماً ( . قول حذيفة ) ...
 قائماً . حيث بال  لى جواز البول قائماً ،دليل ع

 اماً .ثبت عن كثري من الصحابة كهنم بالوا قيو 
قال ابن حجر : وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغريهم كهنم بالوا قيامًا ، وهو دال على اجلواز من غري كراهة إذا كمن 

 يف النهي عن  شيء ) الفت  ( . الرشاش ، ومل يثبت عن النيب 
 قال النووي : وقد روى يف النهى عن البول قائما كحاديث ال تثبت . 

 مقيد بشرطني : لكن هذا اجلواز
 األول : كن يأمن الرشاش ] ألن التنزه من البول واجب [ .

 الثاين : كن يأمن الناظر .
كان يبول قائماً فال تصدقوه ، ما كان يبول إال قاعداً (   وكما حديث عائشة رضي هللا عنها قالت ) من حدثكم كن رسول هللا 

 رواه الطرمذي وهو حديث صحي  .
 فاجلواب عن  :

 . هذا مسـتند إىل علمها فيحمل على ما وقع من  يف البيـوت، وكما يف غري البيوت فلم تطلع هي علي  ، وقد حفظ  حذيفة كن 
 قال ابن املنذر : وكره  بن مسعود والشعيب وإبراهيم بن سعد وكان إبراهيم بن سعد ال جييز شهادة من بال قائما .

 إلي  من البول شيء فهو مكروه ، فإن كان ال يتطاير فال بأس ب  وهذا قـول مالك .وفي  قول ثالث كن  إن كان يف مكان يتطاير 
 . قال ابن املنذر : البول جالسا كحب إىل وقائماً مباح وكل ذلك ثابت عن رسول هللا 

 باب  يف املذِي وغريِهِ 
 ورمبا ال َيس خبروج  .: هو ماء رقيق كبيض لزج َيرج عند الشهوة وبال دفق وال يعقب  فتور ،  تعريف املذي

َنِتِه ِمينِ  , فََأَمْرُت  قَاَل: ) ُكْنُت رَُجاًل َمذَّاًء , فَاْسَتْحيَـْيُت َأْن َأْسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َعِليِ  ْبِن َأِب طَاِلٍب  -23 ِلَمَكاِن ابـْ
 يـَتَـَوضَّأُ ( .اْلِمْقَداَد ْبَن اأَلْسَوِد َفَسأَلَُه , فـََقاَل : يـَْغِسُل ذََكَرُه , وَ 

 َوِلْلُبَخاِريِ  )) اْغِسْل ذََكَرَك َوتـََوضَّْأ (( . َوِلُمْسِلٍم )) تـََوضَّْأ َواْنَضْح فـَْرَجَك (( .
--------- 

ويف رواية أليب داود والنسائي بإسناد صحي  بعد ) مذاء ( ) فجعلت كغتسل يف الشتاء ,  كي : كثري املذي) ُكْنُت رَُجاًل َمذَّاًء ( 
فقال : ال تفعل ، إذا ركيت املذي ، فاغسل ذكرك وتوضأ  –كو ذُكر ل   - ىت تشقق ظهري ، فذكرت ذلك لرسول هللا ح

 وضوءك للصالة ( .
َنِتِه ِمينِ  )  ملكان ابنت ، فأمرت املقداد( ويف رواية ) من  ويف رواية ملسلم )قال علي: وكنت كستحيي كن كسأل النيب (  ِلَمَكاِن ابـْ

 َتيت ، فاستحييت كن كسأل  ( . مة ( ويف رواية النسائي ) وكانت فاطمة ابنة النيب كجل فاط
 هـ . 33( واملقداد هو ابن األسود صحايب مشهور ، من السابقني إىل اإلسالم ، مات سنة : ) فََأَمْرُت اْلِمْقــَداَد  
  يف هذا احلديث كن علياً كمر املقداد كن يسأل الرسول ن  هو الذي سأل ، ويف رواية كن  كمر عماراً كن يسأل ، ، ويف رواية ك

 فكيف اجلمع ؟
 مجع ابن حبان بأن علياً كمر عماراً كن يسأل ، مث كمر املقداد بذلك ، مث سأل بنفس  .

و ومجع احلافظ ابن حجر كن  كمر املقداد كن يسأل ، وكذلك كمر عمارًا كن يسأل ، وكما علي فأسند السؤال إىل نفس  ألن  ه
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 صاحب  فهو الذي كمرهم بالسؤال ، وهذا اجلمع رجح  كيااً النووي .
 احلديث دليل على كن املذي جنس ، وهو إمجاع .-1

 قال النووي رمح  هللا : كمجعت األمة على جناسة املذي والودي .   ) اجملموع ( .
 ول يف النجاسة .ألن  كمره بغسل ذكره ، وكمره بالوضوء ، فدل هذا على كن حكم املذي كحكم الب

 احلديث دليل على كن خروج املذي يوجب الوضوء . -2
 ( إمجاع العلماء على كن خروج املذي ناقض للوضوء .1/168وقد نقل ابن قدامة رمح  هللا يف " املغين " )

 لقول  كما يف الرواية ) اغسل ذكرك وتوضأ ( .
 ويف الرواية اليت ذكرها املصنف ) فقال : في  الوضوء ( .

 فهو ال يوجب الغسل إمجاعاً كما حكاه ابن عبد الَّب ، ونقل  ابن قدامة عن ابن املنذر .
 اختلف العلماء هل جيب غسل الذكر كل  كم ال ؟ -3

 : كن  يكتَفى بغسل ركس الذكر كو املوضع الذي كصابت  النجاسة من  . القول األول
 وهذا مذهب اجلمهور .

 حدث من األحداث فال يغسل من  إال املخرج .إحلاقاً ل  بسائر النجاسات ، فهو 
 : كن  جيب . القول الثاين

 وهذا مذهب احلنابلة .
 ) يغسل ذكره ويتوضأ ( .  لقول  

 : يغسل مجيع الذكر واألنثيني . القول الثالث
 وهذا املشهور من مذهب احلنابلة .

 ناده ال مطعن في  .فقد جاء عند كيب عوانة  ) يغسل ذكره وكنثيي  ( ، قال احلافظ : إس
 الصحيح .وهذا القول هو 

 احلكمة من األمر بغسل الذكر واألنثيني ؟-4
 إن املذي في  لزوجة ، فرمبا انتشر على الذكر واألنثيني ومل يشعر ب  اإلنسان ، قال  اخلطايب . قيل :

 من كسباب قطع  وعدم استمرار خروج  .إن ذلك َيفف املذي كو يقطع ، وال سيما إذا كان غسل  باملاء البارد، فإن   وقيل :
 اختلف العلماء يف كيفية تطهري الثوب الذي كصاب  املذي على قولني : -5

 في  إال الَغسل . جيزئ: كن  ال  القول األول
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

 حلديث الباب ، وفي  األمر بغسل  .
 : يكفي في  النا  . القول الثاين

 و اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .، وهالصحيح وهذا هو 
حلديث سهل بن حنيف قال  ) كنت كلقى من املذي شدة ... فقلت : يا رسول هللا ، كيف مبا يصيب ثويب من  ؟ قال :  -ك

 يكفيك كن تأخذ كفاً من ماء فتنا  ب  ثوبك حيث ترى كن  قد كصاب من  ( . رواه كبو داود 
 .ُتد لَّ ب    َعَلى َكنَّ اْلَمْذَي إ َذا َكَصاَب الثَـّْوَب َيْكف ي َنْاُحُ  َوَرشُّ اْلَماء  َعَلْي   ، َواَل جيَ ُب َغْسُل  :  َواسْ بارك فوري رمح  هللا قال امل
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 وألن الغسل ورد يف الفرج ال يف الثوب ، ورواية نا  الثوب ال معارض هلا .-ب
  ، وهو كن يعم احملل الذي كصاب  املاء بدون عصر وبدون فرك ، قال الشيخ حممد بن عثيمني رمح  هللا : املذي يكفي في  النا
 وكذلك جيب في  غسل الذكر كل  واألنثيني وإن مل يصبهما .

 كن  ال يكفي يف إزالة املذي االستجمار باحلجارة كالبول ، بل ال بد من املاء .-6
 املشقة جتلب التيسري ( .) هذا احلديث من كدلة القاعدة -7
 تنابة يف الفتوى .جواز االس-8
 سؤال كهل العلم عما استشكل .-9

 فائدة : أنواع احلياء :
 فأما حياء اجلناية : فمن  حياء آدم علي  السالم ملا فر هاربا يف اجلنة قال هللا تعاىل : كفرارا مين يا آدم قال : ال يا رب بل حياء

 منك .
نهار ال يفطرون فإذا كان يوم القيامة قالوا : سبحانك ! ما عبدناك حق وحياء التقصري : كحياء املالئكة الذين يسبحون الليل وال

 عبادتك .
 وحياء اإلجالل : هو حياء املعرفة وعلى حسب معرفة العبد برب  يكون حياؤه من  .

م : من القوم الذين دعاهم إىل وليمة زينب وطولوا اجللوس عنده فقام واستحىي كن يقول هل وحياء الكرم : كحياء النيب 
 انصرفوا .

 عن املذي ملكان ابنت  من  . كن يسأل رسول هللا  وحياء احلشمة : كحياء علي بن طالب 
 وحياء االستحقار واستصغار النفس : كحياء العبد من رب  عز و جل حني يسأل  حوائج  احتقار الشأن نفس  واستصـغارا هلا .

الرَُّجُل ُُيَيَُّل إلَْيِه أَنَُّه يَُِد  قَاَل : ) ُشِكَي إَل النَِّبِ    ْبِن زَْيٍد ْبِن َعاِصٍم اْلَماِزين ِ َعْن َعبَّاِد ْبِن ََتِيٍم َعْن َعْبِد اَّللَِّ  -24
 الشَّْيَء يف الصَّالِة, فـََقاَل: ال يـَْنَصِرُف َحَّتَّ َيْسَمَع َصْوتاً, َأْو يََِد ِرُياً ( .

---------- 
 بن غزينة األنصاري املازين املدين . ( َعْن َعبَّاِد ْبِن ََتِيمٍ ) 
 هـ .63الصحايب املشهور ، صاحب صفة الوضوء ، مات :  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيٍد ْبِن َعاِصٍم اْلَماِزين ِ () 
ث خارجًا من ، وصرح ب  اإلَساعيلي ولفظ  ) كي: احلدَ الرَُّجُل ُُيَيَُّل إلَْيِه أَنَُّه يَُِد الشَّْيَء يف الصَّالِة (  ) ُشِكَي إَل النَِّبِ   

  َُييل إلي  يف صالت  كن  َيرج من  شيء (.
 من الدبر .(  ال يـَْنَصِرُف َحَّتَّ َيْسَمَع َصْوتاً ) 
 ) كو ( للتنويع ، وعَّب بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو ملس احملل مث شم يده . َأْو يََِد ِرُياً (  )
قال النووي : معناه وجود كحدمها وال يشطر  السماع والشم بإمجاع املسلمني . و ) كو (  تًا, َأْو يََِد ِرًُيا () َحَّتَّ َيْسَمَع َصوْ  

 للتنويع .
 احلديث يدل على كن خروج الري  ناقض من نواقض الوضوء ، فمن األدلة :-1
 حديث الباب . -ك

تـُْقَبُل َصاَلُة َمْن َكْحَدَث َحىتَّ يـَتَـَوضََّأ( قَاَل َرُجٌل م ْن َحْاَرَمْوَت : َما احلََْدُث يَا )اَل  : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   وعْن كيب ُهَريـَْرة  -ب
 كَبَا ُهَريـَْرَة ؟ قَاَل : ُفَساٌء كَْو ُضرَاٌ  ( رواه البخاري ومسلم .
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ْم يف  َبْطن    َشْيًئا، فََأْشَكَل َعَلْي  : َكَخرََج م ْنُ  َشْيٌء، كَْم اَل؟ َفاَل ) إ َذا َوَجَد َكَحدُكُ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ   َوَعْن َكيب  ُهَريـْرََة  -ج
د  َحىتَّ َيْسَمَع َصْوتًا، كَْو جيَ َد ر ًَيا ( َكْخَرَجُ  ُمْسل م  ََيُْرَجنَّ م ْن اَْلَمْسج 

د ناقض ) فََأْشَكَل َعَلْيِه ( يف بطن  .كي : إذا حسن بطردد الري  ) ِإَذا َوَجَد َأَحدُُكْم يف َبْطِنِه َشْيًئا (  كي : التبس علي  األمر كُوج 
 كي : ألجل كن يتوضأ .) َفاَل َُيُْرَجنَّ ِمْن اَْلَمْسِجِد ( كم ال .

 رر قاعدة عظيمة يذكرها العلماء .هذا احلديث يق-2
، وهي كن األشياء َيكم ببقائها على  :  هذا احلديث كصل من كصول اإلسالم ، وقاعدة عظيمة من قواعد الفق  قال النووي

 كصوهلا حىت يتعني خالف ذلك ، وال يار الشك الطارئ كلياً ... .
 فهذا احلديث يقرر قاعدة يذكرها كهل األصول : ) اليقني ال يزول بالشك ( .

 قائ  على الطهارة من كمثلة ذلك مسألة الباب اليت ورد فيها احلديث ، وهي كن من يتيقن الطهارة وشك يف احلدث حكم بب
 ومن ذلك :وال فرق بني حصول هذا الشك يف نفس الصالة وحصول  خارج الصالة ، 

 لو كن إنساناً تيقن احلدث وشك يف الطهارة فاألصل احلدث ، فيلزم  الوضوء بإمجاع املسلمني . ] قال  النووي [ 
 طهارة .وكذلك الثياب لو كان عنده ثوب طاهر وشك هل تنجس كم ال ، فاألصل ال

 وهذا باإلمجاع . ال توجب استنجاء ،خروج الري  -3
 قال النووي : كمجع العلماء على كن  ال جيب االستنجاء من الري  والنوم وملس النساء والذكر .

 وقال ابن قدامة : ليس على من نام ، كو خرجت من  ري  استنجاء ، وال نعلم يف هذا خالفاً .
 ء فقط ، وإذا مل َُتدث كثراً يف احملل فال جيب كن يُغسل .  ] الشرح املمتع [ألهنا ال َُتدث كثراً فهي هوا

 هل َساع الصوت كو وجدان الري  شرطاً يف النقض ؟-4
 ال ، ليس السمع كو وجدان الري  شرطاً يف ذلك ، بل املراد حصول اليقني .

جيد رَيًا ( حىت يعلم وجود كحدمها ، وال يشطر  السماع قال العيين : مث اعلم كن حقيقة املعىن يف قول  ) حىت يسمع صوتًا كو 
 ال يشم كصاًل . –الذي راحت حاسة مش   –والشم باإلمجاع ، فإن األصم ال يسمع صوتاً ، واألخشم 

 احلديث عام ملن كان يف الصالة كو خارجها ، وهو قول اجلماهري .هذا -5
 خارجها ال ينتهض عليها دليل .وللمالكية تفاصيل وفروق بني من كان داخل الصالة كو 

 ما حكم خروج الري  باستمرار من الشخص ؟ -6
األصل كن خروج الري  ينقض الوضوء ، لكن إذا كان َيرج من شخص باستمرار وجب علي  كن يتوضأ لكل صالة عند إرادة 

، تيسرًا من هللا تعاىل لعباده ورفعاً الصالة ، مث إذا خرج من  وهو يف الصالة ال يبطلها وعلي  كن يستمر يف صالت  حىت يتمها 
للحرج عنهم ، كما قال تعاىل : ) يريد هللا بكم اليسر ( وقال : ) ما جعل عليكم يف الدين من حرج ( ) اللجنة الدائمة 

 للبحوث ( .
 احلكم املذكور يف احلديث  في  سد لباب الوسوسة اليت تأيت كثرياً من الناس . هذا-7
 لصالة مبجرد الشك .َيرم اخلروج من ا -8
 م .فال يسلن  بسبب احلدثانصرف من صالت  كن من  -9

 :  وهي( :كحد القواعد الكلية اخلمس ،  اليقني ال يزول بالشكقاعدة ) -11
o . العادة حمكمة 
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o . املشقة جتلب التيسري 
o . األمور مبقاصدها 
o . ال ضرر وال ضرار 

فََأْجَلَسُه يف ِحْجرِِه   ِة ) أَنَـَّها أََتْت بِاْبٍن هَلَا َصِغرٍي , ِلَْ يَْأُكِل الطََّعاَم إَل َرُسوِل اَّللَِّ َعْن ُأمِ  قـَْيِس بِْنِت حِمَْصٍن اأَلَسِديَّ  -25
 , فـََباَل َعَلى ثـَْوبِِه , َفَدَعا ِبَاٍء فـََنَضَحُه َعَلى ثـَْوِبِه , َوَِلْ يـَْغِسْلُه ( .

ُأِتَ ِبَصِبٍ  , فـََباَل َعَلى ثـَْوِبِه , َفَدَعا ِبَاٍء , فَأَتْـبَـَعُه إيَّاُه (  رضي هللا عنها ) َأنَّ النَِّبَّ َوَعْن َعاِئَشَة ُأمِ  اْلُمْؤِمِننَي  -26
 َوِلُمْسِلٍم : ) فَأَتْـبَـَعُه بـَْوَلُه , َوَِلْ يـَْغِسْلُه ( .

---------- 
: هو كن يغمر ويكاثر باملاء مكاثرة ال يبلغ جريان املاء وتردده   النا,  الفرق بني النا  والغسل) فـََنَضَحُه َوِلَْ يـَْغِسْلُه ( 
 وتقاطره ، ورجح  النووي .

يف احلديث التفريق بني بول الغالم وبول اجلارية يف التطهري ، وقد اختلف العلماء يف كيفية تطهري بول الغالم واجلارية على -1
 قولني :

 ، وبول اجلارية يغسل . كن بول الغالم يكفي في  النا القول األول : 
 وهذا مذهب الشافعي وكمحد .

قال النووي : وممن قال بالفرق : علي بن كىب طالب وعطاء بن كىب رباح واحلسن البصري وكمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية 
 ومجاعة من السلف وكصحاب احلديث وبن وهب من كصحاب مالك .

 ألحايث الباب ، كم قيس ، وحديث عائشة . -ك
ُّ  َعْن َكيب  اَلسَّْم   و  -ب ) يـُْغَسُل م ْن بـَْول  َاجْلَار يَة ، َويـَُرشُّ م ْن بـَْول  اَْلُغاَلم  ( َكْخَرَجُ  كَبُو َداُوَد، َوالنََّسائ يُّ،  قَاَل: قَاَل اَلنَّيب 

 َوَصحََّحُ  َاحْلَاك م .
فقلت : يا رســول هللا ، كعطين ثوبك  حجر النيب  وعن كم الفال لبابة بنت احلارث قالت  ) بال احلسني بن علي يف -ج

 واه كمحد وكبو داود .والبس ثوباً غريه حىت كغسل  ، فقال : إمنا ينا  من بـول الذكر ، ويغسل من بول األنثى (. 
 بول الغالم ، بالنا  يف فهذه األحاديث فيها التفريق بني بول الغالم وبول اجلارية ، فاألحاديث السابقة بعاها يفعل النيب 

 وبعاها فرق بصـري  القول بني بول الغالم وبول اجلارية .  
 فثبت هبذه األحاديث كن حكمهما خمتلف ، فحكم بول الغالم النا  ، وحكم بول اجلارية الغسل .

 مها سواء يف وجوب الغسل .القول الثاين : 
 واملالكية . ، وهذا مذهب احلنفية 

 ت يف غسل البول .استدلوا بالعمومات اليت جاء
 مرن بقَّبين فقال : إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري ، كما كحدمها فكان ال يستنزه من  كحديث ابن عباس ) كن النيب -ك

 بول  ... ( .
 وحديث األعرايب الذي بال يف املسجد وقد سبق .-ب

 القول األول وهو التفريق لصحة األحاديث بذلك . والراجح
 دلة القول الثاين ؟ما اجلواب عن أ 



 75 

 اجلواب :
 كن هذه األدلة عامة ، وكحاديث الباب خاصة ، واخلاص يقاي على العام .

وكما احلنفية واملالكية فاستدلوا ملا ذهبوا إلي  بالقياس، فقالوا املراد بقول   ) ومل يغسل  ( كي غساًل مبالغاً في ، وهو  قال الشوكاين :
 األحاديث يف التفرقة بني بول الغالم واجلارية.خالف الظاهر، ويبعده ما ورد من 

 اختلف العلماء يف املراد بالغالم الذي مل يأكل الطعام ؟-2
 ما عدا اللنب فقط . : فقيل
 مل يأكل شيئاً . : وقيل
حلافظ ابن املراد بالطعام ما عدا اللنب الذي يرضع  ، والتمر الذي َينك ب  ، والعسل الذي يلعق  للمداواة ، ورجح  ا : وقيل

 حجر .  ) الفت  ( .
 قال ابن القيم رمح  هللا : إمنا يزول حكم النا  إذا ككل الطعام وكراده واشتهاه تغذياً ب  . ) َتفة املودود ( .

وقال الشيخ حممد بن إبراهيم رمح  هللا : " ليس املراد امتصاص  ما يوضع يف فم  وابتالع  ، بل إذا كان يريد الطعام ويتناول  
 شرئب إلي  )كي : يتطلع إلي  ويطلب ( ، كو يصي  كو يشري إلي  ، فهذا هو الذي يطلق علي  كن  يأكل الطعام ( .وي
 احلكمة من التفريق بني بول الغالم وبول اجلارية ؟ -3

 كن بول األنثى كننت وكثقل من بول الغالم . : قيل
 ية فينتشر فال بد من غسل  .: كن بول الغالم جيتمع فيكتفى برش  ، وكما بول اجلار  وقيل

 .كثرة محل الرجال والنساء للذكور ، فتعم البلوى ببول  ، فيشق علي  غسل وقيل : 
وكقوى ما قيل يف ذلك : كن النفوس كعلق بالذكور منها باإلناث ، يعين فحصلت الرخصة يف  ورجح  احلافظ ابن حجر وقال : 

 الذكور لكثرة املشقة .
 بني بول الكبري والصغري .البول جنس ، ال فرق -4

: واعلم كن هذا اخلالف يف كيفية الشيء الذي بال علي  الصيب ، وال خالف يف جناست  ، وقد نقل بعض كصحابنا  قال النووي
إمجاع العلماء على جناسة بول الصيب ، وكن  مل َيالف في  إال داود الظاهري ، قال اخلطايب وغريه : وليس جتويز من جوز النا  

 الصيب من كجل كن بول  ليس بنجس ، ولكن  من كجل التخفيف يف إزالت  فهذا هو الصواب .يف 
 الفرق بني النا  والغسل ؟-5

 : هو كن يغمر ويكاثر باملاء مكاثرة ال يبلغ جريان املاء وتردده وتقاطره ، ورجح  النووي .النا  
 فـَْرٍك، كو َعْصٍر حىت يشمل  كلَّ  . وقال الشيخ ابن عثيمني : والنَّا : كن تـُْتب َعُ  املاء دون

 وكما الَغْسل : فهو كن يغسل  ويغمره باملاء .
 إذا ككل الصيب الطعام على جهة التغذية فإن  جيب الغسل بال خالف . ] قال  النووي [ .-6
 قول  ) بول الغالم ( َيرج الغائط ، فال بد من غسل  .-7
 احلديث دليل على سهولة الشرع وَساحت  .-8
 الندب إىل حسن املعاشرة واللني والتواضع والرفق بالصغار .-9

 من كمال الشفقة والركفة . بيان ما كان علي  النيب -10
 املبادرة إىل تطهري النجاسة . -11
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فـََلمَّا  لنَّاُس , فـَنَـَهاُهُم النَِّبُّ قَاَل : ) َجاَء َأْعَراِبٌّ , فـََباَل يف طَائَِفِة اْلَمْسِجِد , فـََزَجَرُه ا َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -27

 ِبَذنُوٍب ِمْن َماٍء , فَُأْهرِيَق َعَلْيِه ( . َقَضى بـَْوَلُه َأَمَر النَِّبُّ 
---------- 

رة اليماين ، ذكره قال يف الفتح : هو الذي يسكن البادية ،  ( َجاَء َأْعَراِبٌّ ) كبو موسى واألعرايب املذكور قيل : هو ذو اخلَُوْيص 
املديين ، وقيل : هو األقرع بن حابس التميمي ، حكاه التارَيي عن عبد هللا بن نافع املدين ، وقيل : هو عيينة بن حصن ، قال  

 كبو احلسني بن فارس .
ويف كخرى : )  يف رواية للبخاري : ) فقام إلي  الناس ليقعوا ب  ( ، ويف رواية عند البخاري : ) فزجره الناس ( ، ( فزجره الناس) 

فثار إلي  الناس ( ، ويف كخرى ل  كياًا : ) فتناول  الناس ( ، ول  كياًا من حديث كنس :)فقال الصحابة : م  م ( وللبيهقي ) 
 فصاح ب  الناس ( .

 بفت  الذال وضم النون ، هي الدلو اململوءة باملاء ] قال  النووي [ .الذنوب :  ( فأمر بذنوب من ماء) 
ليل على كن  إذا وقعت جناسة على األرض فتطهر بصب املاء على املكان النجس بدون تكرار ، سواء كانت احلديث د-1

 األرض صلبة كم رخوة .
 وهذا مذهب مجاهري العلماء كما حكاه النووي عنهم  . 

 ملاء .... فَُأْهر يَق َعَلْي  ... ( ومل َيفر املكان كو ينقل تراب  بل اكتفى بصب احلديث الباب وفي  )
 فإن كان للنجاسة جرم كعذرة كو دم جفن ، فال بد من إزالة ذلك قبل تطهريها باملاء .

 ذهب احلنفية إىل كن األرض الصلبة َتفر .و
 واستدلوا بروايات جاءت يف هذا احلديث لكنها ضعيفة ال تص  . 

 فقد جاء عند الدار قطين من حديث كنس بلفظ  ) احفروا مكان  مث صبوا علي  ( .
 وعند سعيد بن منصور ) خذوا ما بال علي  من الطراب فألقوه وكهريقوا على مكان  ماًء ( .

 احلديث دليل على وجوب صيانة املساجد عن األقذار ؟-2
 قررهم على اإلنكار ، وإمنا كمرهم بالرفق . ألن النيب 

 بال ، مث إن رسول هللا دعاه مث قال : إن هذه . ال تُزرموه ، دعوه ، فطركوه حىت.وملا جاء عند مسلم يف هذا احلديث : ) .
  املساجد ال تصل  لشيء من هذا البول وال القذر ، إمنا هي لذكر هللا عز وجل والصالة وقراءة القرآن ( . 

) دعوه ، فطركوه حىت بال ... (   يؤخذ من احلديث قاعدة فقهية وهي ) دفع كعظم الاررين بارتكاب كخفهما ( لقول  -3  
 الصحابة كن يطركوه مع كهنا مفسدة ، يف مقابل مفاسد كعظم . مر النيب ك

 من املفاسد اليت ميكن كن تقع لو قاموا على األعرايب وزجروه ومنعوه : 
 كن  لو قطع علي  بول  تارر ، وكصل التنجيس قد حصل ، فكان احتمال زيادت  كوىل من إيقاع الارر ب  . أواًل :
قد حصل يف جزء يسري من املسجد ، فلو كقاموه يف كثناء بول  لتنجست ثياب  وبدن  ومواضع كثرية من كن التنجيس  ثانيًا :

 املسجد .
 تنفري األعرايب عن الدين ، حىت كن  جاء يف بعض الروايات  ) اللهم ارمحين وحممداً وال ترحـم معنا كحداً كبداً ( . ثالثاً :

 ملاء  على قولني :اختلف العلماء هل تزول النجاسة بغري ا-4
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 كن  البد من املاء .القول األول : 
 وهذا مذهب مالك والشافعي واحلنابلة واختاره ابن املنذر .

 حلديث الباب ) فأمر بذنوب من ماء ( .-ك
 ومل يأمر باملاء .  وج  الداللة : لو كان اجلفاف مطهراً الكتفى ب  النيب 

 : كن  ال يشطر  املاء . القول الثاين
 ا قول احلنفية ، واختاره ابن تيمية .وهذ

قال ابن تيمية رمح  هللا : ... فإن العلماء اختلفوا يف النجاسة إذا كصابت األرض وذهبت بالشمس كو الري  كو االستحالة ، هل 
 تطهر األرض على قولني : كحدمها : تطهر ، وهو مذهب كيب حنيفة .. وهو الصحي  يف الدليل .

مل يكونوا يرشون شيئًا من ذلك ( رواه  ن الكالب كانت تقبل وتدبر وتبول يف مسجد رسول هللا حلديث ابن عمر ) ك-ك
 البخاري دون ذكر ) البول ( .

 وقالوا : إن النجاسة عني خبيثة ، فإذا زالت زال حكمها . -ب
 هو الراجح .وهذا القول 

ُّ واجلواب  كن املقصود بذلك تعجيل تطهري املسجد ، إذ لو ترك  حىت ؟  اء ... (ب َذنُوٍب م ْن مَ  عن حديث الباب )كََمَر اَلنَّيب 
 تطهره الشمس لتأخر تطهريه ، فليس يف احلديث حصر التطهري باملاء . ] ابن تيمية [ .

 احلديث دليل على كن بول اآلدمي جنس .-5
 ولكن بول الصغري يكفي في  النا  .وهو جممع علي  ، وال فرق بني الكبري والصغري بإمجاع من يعتد ب  ، قال النووي : 
 حلديث الباب .

 بقَّبين فقال : إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري : كما كحدمها فكان ال يستنزه من بول  ...(. متفق علي   وحلديث ) مر النيب 
 وحلديث ) استنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القَّب من  ( رواه الدارقطين .

 فيشطر  إزالة النجاسة من البقعة والثوب والبدن .، من شرو  الصالة إزالة النجاسة كن  احلديث دليل على-6
 حلديث الباب . : يف البقعة 

 لقول  تعاىل ) َوث َياَبَك َفَطهن ْر ( على كحد التفسريين . : ويف الثوب
يف كبري ... كما كحدمها فكان ال يتنزه من حلديث ابن عباس  ) مر النيب بقَّبين فقال : إهنما يعذبان وما يعذبان  : ويف البدن

 بول  ... ( متفق علي  .
 وجوب إنكار املنكر ، وقد اختلف العلماء يف حكم  ، والصحي  كن  فرض كفاية ، وهذا مذهب مجاهري العلماء .-7

ْنُكْم كُمٌَّة يَْدُعوَن إ ىَل اخلَْرْي  َويَْأُمُروَن ب اْلَمْعرُ  َهْوَن َعن  اْلُمْنَكر  ( .لقول  تعاىل ) َوْلَتُكْن م   وف  َويـَنـْ
يف هذه اآلية بيان كن  فرض على الكفاية ال فرض عني ، ألن  قال ) ولتكن منكم ( ومل يقل كونوا آمرين  قال ابن قدامة :

 باملعروف .
اهنا ، وقد يصَلى . ( ، وألن النجاسة قد َيفى مكل  ..وجوب املبادرة بتطهري املساجد من النجاسة لقول  ) فلما قاى بو -8

 عليها .
في  الرفق باجلاهل وتعليم  ما يلزم  من غري تعنيف وال إيذاء إذا مل يأت باملخالفة استخفافًا كو عنادًا ، ولذلك جاء يف رواية -9

 إذا كرسل كحداً يقول  ) يسروا وال تعسروا ( . البخاري ) فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين ( ، وكان 
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ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  ْن َأِب ُهَريـَْرَة عَ  - 28 يـَُقوُل : ) اْلِفْطَرُة ََخْس  : اْْلَِتاُن , َواالْسِتْحَداُد , َوَقصُّ الشَّاِرِب ,  قَاَل : َسَِ
 َوتـَْقِليُم اأَلْظَفاِر , َونـَْتُف اإِلِبِط ( .

---------- 
:  تفسري الفطرة هنا بالسنة هو  قال النوويللجمهور . وقيل : هي الدين ،  ( قيل املراد هبا : السنة ، ونسب  اخلطايب ) اْلِفْطَرةُ 

: قص الشارب ، ونتف اإلبط ، وتقليم السنة قال : ) من  عن النيب  الصواب ، ففي حديث البخاري عن ابن عمر 
 . األظافر (
ديث ) عشر من الفطرة ... ( وغريها ، فدل ( ليس املراد احلصر ، فقد ثبت بأحاديث كخرى زيادة على ذلك كما يف ح) ََخْس  

 على كن احلصر غري مراد .
( بالنسبة للذكر قطع اجللدة اليت فوق احلشفة ، ولألنثى قطع حلمة زائدة فوق حمل اإليالج . قال الفقهاء كهنا تشب  ) اْْلَِتاُن 

 عرف الديك .
 ذكر الرجل وفرج املركة [ ، َسي استحداداً الستعمال احلديدة .( تعريف  : هو حلق العانة ] الشعر الذي حول  ) واالْسِتْحَدادُ 

 ( كي : قطع الشعر النابت على الشفة العليا . ) َوَقصُّ الشَّاِربِ 
 ( كي تقطيع ما طال منها . ) وتقليم األظفار

 ( كي نزع شعرها  ) ونتف اإلبط
 ناس عليها .احلديث دليل على كن هذه اخلصال اخلمس الفطرة اليت فطر هللا ال -1
َسيت هذه فطرة ، قال القرطيب : وهذه اخلصال جمتمعة يف كهنا حمافظة على ُحسن اهليئة والنظافة ، وكالمها َيصل ب  البقاء -2

على كصل كمال اخل لقة اليت ُخلَق اإلنسان عليها ، وبقاء هذه األمور وترك إزالتها يشوه اإلنسان ويقبح  ، حبيث ُيستقذر وجُيتنب 
 عما تقتاي  الفطرة األوىل . ، فيخرج

قول  ) مخس ( ليس املراد احلصر كما سبق ، لثبوت خصال كخرى يف كحاديث كخرى ، واختلف يف احلكمة يف اإلتيان هبذه -3
 الصيغة :

 فقيل : كُْعلَم كوالً باخلمس مث كعلم بالزيادة ، وقيل : كريد باحلصر املبالغة لتأكيد كمر اخلمس املذكورة .
 : ختلف يف حكمهاو دليل على كن اخلتان من خصال الفطرة ،  احلديث-4

 : سنة للرجال والنساء . القول األول
 وهذا مذهب مالك ، وكيب حنيفة .

 حلديث : ) اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء ( . رواه كمحد وهو ضعيف 
 : واجب للرجال دون النساء . القول الثاين

 ن العلماء ، ورجح  الشيخ ابن عثيمني رمح  هللا .وهذا اختيار ابن قدامة ، ومجاعة م
 ويدل لوجوب  على الرجال :

 وإبراهيم اختنت وهو ابن ْثانني سنة . كن اتبع ملة إبراهيم  قول  تعاىل : -ك
 لرجل كسلم : ) كلق  عنك شعر الكفر واختنت ( . رواه كبو داود  وقال -ب
 نها : اخلتان ( .حديث الباب : ) مخس من الفطرة ... وذكر م-ج
 كن سطر العورة واجب ، فلوال كن اخلتان واجب مل جيز هتك حرمة املختون بالنظر إىل عورت  من كجل  .-د



 79 

 وألن  شعار املسلمني ، فكان واجباً كسائر شعارهم . -هـ
 وهذا القول هو الراجــــ  .

حقها ، ولعدم املعىن املوجود يف ختان الذكر ، ألن   :  ال جيب على األنثى لعدم األمر ب  يف قال الشيخ السعدي رمحه هللا
 يتوصل إىل الطهارة .

 كول من اختنت إبراهيم . -5
 : ) كول من اختنت إبراهيم وهو ابن ْثانني سنة بالقدوم ( . متفق علي   قال : قال رسول هللا  عن كيب هريرة 

 لنجار ( ) القدوم : بالتشديد هو اسم مكان بالشام ، وبالتخفيف آلة ا
 اخلتان زمن الصغر كفال إىل التمييز ، ألن  كسرع برءاً لينشأ على ككمل األحوال . -6
 جيب اخلتان عند البلوغ . -7

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :  ال َيتنت كحد بعد املوت . فائدة :
 احلديث دليل على كن االستحداد من خصال الفطرة ، وحكم حلق  سنة .-8
السنة يف إزالة شعر العانة احللق باملوسى يف حق الرجل واملركة معًا ، وقد ثبت احلديث الصحي  عن جابر يف  قال النووي : -

 النهي عن طرق النساء ليالً حىت متتشط الشعثة ، وتستحدن املغيبة ، لكن يتأدى كصل السنة باإلزالة بكل مزيل .
 وحكم  سنة . ن تقليم األظافر من خصال الفطرة ،احلديث دليل على ك-9
 قال النووي :  جممع على كن  سنة ، وسواء يف الرجل واملركة واليدان والرجالن  . -
 قال ابن حجر : مل يثبت يف استحباب قص الظفر يوم اخلميس حديث . -
 وقال ابن حجر : مل يثبت يف ترتيب األصابع عند القص شيء من األحاديث لكن جزم النووي يف شرح مسلم بأن  يستحب -

البداءة مبسبحة اليمىن ، مث الوسطى ، مث البنصر ، مث اخلنصر ، مث اإلهبام ، ويف اليسرى البداءة خبنصرها إىل اإلهبام ، ويبدك يف 
 الرجلني خبنصر اليمىن إىل اإلهبام ، ويف اليسرى بإهبامها إىل اخلنصر ، ومل يذكر لالستحباب ُمستَـَنداً 

كون َتتها من األوساخ ، والطرفع عن التشب  مبن يفعل ذلك من الكفار ، وعن التشب  احلكمة يف ذلك : النظافة ملا ي -10
 بذوات املخالب واألظفار من احليوانات .

قال الشيخ حممد بن عثيمني رمح  هللا :  ذكر بعض كهل العلم كن دفن الشعر واألظافر كحسن وكوىل ، وقد كُث َر ذلك عن  -11
 كون بقائ  يف العراء كو إلقائ  يف مكان ما يوجب إْثاً فال .بعض الصحابة كابن عمر ، وكما  

 احلديث دليل على كن قص الشارب من خصال الفطرة . -12
 . ) ... السنة هو القص ، كما يف حديث الباب ، ويف حديث : ) جزوا الشوارب 
 .  كن حلق  ليس من السنة ، وكان اإلمام مالك يرى تأديب من حلق 
: ) من مل يأخذ من شارب  فليس مننا ( .  قال : قال رسول هللا  م األخذ من  : عن زيد بن كرقم جاء التحذير من عدو 

 رواه الطرمذي 
 احلديث دليل على كن نتف اإلبط من خصال الفطرة ، وحكم  سنة . -13
 . حكم  : قال النووي :  سنة باالتفاق 

 ق .األفال في  النتف ملن قوي علي  ، وَيصل كيااً باحلل -14
  ، قال احلافظ العراقي : احلكمة يف اختصاص اإلبط بالنتف والعانة باحللق على وج  األفالية ، كن اإلبط حمل الرائحة الكريهة
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 والنتف ياعف الشعر ، فتخف الرائحة الكريهة ، واحللق يكثف الشعر فتكثر في  الرائحة الكريهة .
بط ، وحلق العانة ، بأن نتف اإلبط وحلق  جيوز كن يتعاطاه األجنيب قال احلافظ ابن حجر : يفطرق احلكم يف نتف اإل -15

 خبالف حلق العانة فيحرم إال يف حق من يباح ل  املس والنظر ، كالزوج والزوجة .
  حلديث ) كان يعجب  التيمن يف تنعل  وترجل  وطهوره ( وكذلك يستحب كن  األمينقال الشوكاين : يستحب االبتداء باإلبط

 ص الشارب باجلانب األمين هلذا احلديث .يف ق يبدك
 [ يوماً . 40كقصى مدة هلذه األشياء ، هي ]  حدد النيب  -16

 قال النووي : معناه : ال نطرك تركاً نتجاوز ب  كربعني ، ال كن  وقنت هلم الطرك كربعني 
  ب قبل األربعني فإن  يقص .هذه هي كقصى املدة وغايتها ، لكن لو طالت األظافر كو كثر الشعر يف اإلبط والشار 
 . قال احلافظ ابن حجر : لكن ال مينع من التفقد يوم اجلمعة فإن املبالغة يف التنظيف في  مشروع 

 من اجلنابة باب الغسل
ُه , َفَذَهْبُت فَاْغَتَسْلُت َلِقَيُه يف بْعِض ُطُرِق املديَنِة وهو ُجُنب  , قاَل : فَاْْنََنْسُت ِمنْ  ) َأنَّ النَِّبَّ  عْن َأِب ُهَريـَْرَة  -29

أَبا ُهَريـَْرَة ؟ قَاَل : ُكْنُت ُجُنَبًا َفَكرِْهُت َأْن ُأجاِلَسَك على َغرْيِ َطهارٍَة , فـََقاَل : ُسْبحاَن هللِا ,  ُثَّ ِجْئُت , فَقاَل : أَْيَن ُكْنَت يا
 ِإنَّ املُْؤِمَن اليـَْنُجُس ( .

---------- 
 نفس  ، ويف رواية كيب داود ) وكنا جنب ( .يعين ) َوْهَو ُجُنب  ( 
 ( كي : مايت عن  مستخفياً ، ولذلك وصف الشيطان باخلناس .) فَاْْنََنْسُت ِمْنُه 

 ( . ( وعند النسائي ) ففقده النيب  َفَذَهْبُت فَاْغَتَسْلتُ  )
ي اجلنب جنبًا ، ألن  جيتنب العبادات ، مثل : اجلنب هو من علي  حدث ككَّب إما بإنزال كو مجاع ، وَس) قَاَل ُكْنُت ُجُنبًا ( 

 الصالة وغريها .
كان إذا لقي كحدًا من   وإمنا كره كبو هريرة جمالست  على تلك احلالة ، ألن  ) َفَكرِْهُت َأْن ُأَجاِلَسَك َوأَنَا َعَلى َغرْيِ َطَهارٍَة ( 

إذا لقي الرجل من كصحاب  ماسح  ودعا ل ،  ل هللا كصحاب  ماسح  ودعا ل ، فقد كخرج النسائي عن حذيفة قال: كان رسو 
 فظن كن  سيفعل ب  ذلك ، وهو على غري طهارة يف ظن  .

 كي : ال تصري ذات  جنسة بسبب هذا احلدث الذي حلن يف بدن  .) ِإنَّ اْلُمْؤِمَن اَل يـَْنُجُس ( 
 احلديث دليل على طهارة املسلم .-1

يف طهارة املسلم حيناً وميتاً ، فأما احلي فطاهر بإمجاع املسلمني ، وكما امليت فطاهر على : هذا احلديث كصل عظيم  قال النووي
 الراج   .

 احلديث دليل على جواز مماسة اجلنب وجمالست  . -2
استدل مبفهوم قول  ) إن املؤمن ال ينجس ( كهل الظاهر على جناسة الكافر جناسة حسية، ونقل هذا عن احلسن البصري كن  -2
 ل : من صاف  كافراً فليتوضأ  .قا

َا اْلُمْشر ُكوَن جَنَس ( .  واستدلوا كيااً بقول  تعاىل ) إ منَّ
 وذهب ككثر العلماء إىل كن املشرك ليس جنس جناسة عني ، وإمنا جناست  جناسة معنوية ، واستدلوا :

 . متفق علي   ككل من الشاة املسمومة اليت وضعتها ل  اليهودية يوم خيَّب ( ) كن النيب  -ك
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 كمر بربط ْثامة بن كثال يف املسجد ( . رواه مسلم  ) كن النيب -ب
 والصحابة كانوا يلبسون الثياب اليت نسجها املشركون ( . ) كن النيب -ج
 غريه ( .وكصحاب  كانوا يعيشون إىل جوار اليهود يف املدينة ، ومل ينقل كهنم كانوا يتوقون شـيئاً من اللمس كو  ) كن النيب -د

 .  الراجح وهذا القول هو
 وكما اجلواب عن اآلية ، فاملراد : كن املراد بالنجاسة جناسة االعتقاد .

 ) سبحان هللا ( تعجب من اعتقاد كيب هريرة التنجس باجلنابة ، كي كيف َيفى علي  هذا الظاهر ؟ قول النيب -3
 وات وقت الصالة .جواز خروج اجلنب إىل الشارع قبل االغتسال بشر  عدم ف-4
 : قول ] سبحان هللا [ عند التعجب ، وقد تكرر ذلك من النيب -5

 : ) سبحان هللا ، ما ذا كنزل هللا الليلة من الفنت ( . فقال 
 : ) سبحان هللا ، إهنا السنن ، قلتم كما قالت بنو إسرائيل ملوسى اجعل لنا آهلة ... ( . وقال 

 كن يوقرهم جليسهم ومصاحبي  ، فيكون على ككمل اهليئات وكحسن الصفات .استحباب احطرام كهل الفال و -7
 كن العامل إذا ركى من تابع  كمر َياف علي  في  خـالف الصواب سأل  عن  وقال صـواب  وبني ل  حكم  .-8
 جواز جمالسة اجلنب ومصافحت  ومالمست  ، ألن  طاهر .-9

 كبا هـر ( .) يا كبا هريرة ( ويف رواية ) يا  قول  -10
قال اإلمام البخاري يف كتاب األدب : باب من دعا صاحب  فنقص من اَس  حرفًا ، وقال كبو حازم عن كيب هريرة قال يل النيب 

 . يا كبا هر : 
 لعائشة رضي هللا عنها : يا عائش .  وهذا ُيسمى ترخيم ، وقد قال النيب 

 ، سواء مع كهل  كو مع كصحاب  . وهذا من تلطف  
قول  ) إن املؤمن ال ينجس ( وهو يدلن على كن املسلم ال ينجس جناسة معنوية ، خبالف الكافر الذي جناست  جناسة  -11

 معنوية .
َد احلَْرَ  َا اْلُمْشر ُكوَن جَنٌَس َفاَل يـَْقَربُوْا اْلَمْسج   ام ه ْم َهـَذا (اَم بـَْعَد عَ قال هللا تبارك وتعاىل : ) يَا كَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوْا إ منَّ

 وكما املسلم فإن  ال ينجس حياً وال ميتاً .
 قال ابن عباس رضي هللا عنهما : املسلم ال ينجس حيا وال ميتا . رواه البخاري تعليقاً.

 وعلي  فـََعرق اجلُُنب طاهر .
 ت  .واملقصود ب  هنا : طهارة العني بالنسبة للمسلم ، ال كن  ال يتنجس لو تلبس بالنجاسة كو كصاب
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إَذا اْغَتَسَل ِمَن اجْلََنابَِة َغَسَل َيَدْيِه , ُثَّ تـََوضََّأ ُوُضوَءُه ِللصَّالِة , ُثَّ  َكاَن النَِّبُّ   َشَة رضي هللا عنها قَاَلْت : )َعْن َعائِ  - 30
ْرَوى َبَشَرَتُه , َأفَاَض َعَلْيِه اْلَماَء َثالَث َمرَّاٍت , ُثَّ َغَسَل َسائَِر َجَسِدِه , اْغَتَسَل , ُثَّ ُُيَلِ ُل بَِيَدْيِه َشْعَرُه , َحَّتَّ إَذا َظنَّ أَنَُّه َقْد أَ 

يعاً  ِمْن إنَاٍء َواِحدٍ  وََكاَنْت تـَُقوُل : ُكْنُت َأْغَتِسُل أَنَا َوَرُسوُل اَّللَِّ   ( ., نـَْغرَتُِف ِمْنُه َجَِ
َوُضوَء اجْلََنابَِة , فََأْكَفَأ  أَنَـَّها قَاَلْت : ) َوَضْعُت ِلَرُسوِل اَّللَِّ  هللا عنها َزْوِج النَِّبِ  َعْن َمْيُمونََة بِْنِت احْلَاِرِث رضي  - 31

ُثَّ  -َأْو َثالثًا  - ُثَّ َغَسَل فـَْرَجُه , ُثَّ َضَرَب َيَدُه بِاأَلْرِض , َأْو احْلَاِئِط , َمرَّتـَنْيِ  -َأْو َثالثًا  -بَِيِميِنِه َعَلى َيَسارِِه َمرَّتـَنْيِ 
ُثَّ تـََنحَّى , فـََغَسَل رِْجَلْيِه , َتََْضَمَض َواْستَـْنَشَق , َوَغَسَل َوْجَهُه َوِذرَاَعْيِه , ُثَّ َأفَاَض َعَلى رَْأِسِه اْلَماَء , ُثَّ َغَسَل َجَسَدُه , 

ُفُض اْلَما ْيُتُه ِبِْرَقٍة فـََلْم يُرِْدَها , َفَجَعَل يـَنـْ  َء بَِيِدِه ( .فَأَتـَ
---------- 

 كي : كراد االغتسال .) ِإَذا ِاْغَتَسَل (  
 : غسل اجلنابة على حديث عائشة . قال أمحد

 : هو كحسن حديث يروى يف الباب .وقال ابن عبد الْب 
 . من : للسببية ، كي : بسبب حدوث اجلنابة ل  ، واجلنابة : إنزال املين) ِمْن َاجْلََنابَِة (  

 كي : كفي  ، واملراد قبل إدخاهلم يف اإلناء . ْغِسُل َيَدْيِه () فـَيَـ 
 كي : يصب بيده اليمىن على يده اليسرى .) بَِيِميِنِه َعَلى ِِشَاِلِه ( 

 . لفظ مسلم ) مث يتوضأ وضوءه للصالة () ُثَّ يـَتَـَوضَّأُ ( 
كي : يدخل كصابع  مفرقة يف كصول شعره ، وهي كسافل  مما يلي بشرة لشَّْعِر ( ) ُثَّ يَْأُخُذ اَْلَماَء, فـَُيْدِخُل َأَصاِبَعُه يف ُأُصوِل اَ 

 الركس ، وإمنا فعل ذلك لُيلنين الشعر ويرطب  ، فيسهل مرور املاء علي  ويف رواية للطرمذي ) مث ُيشرن ب شعره املاء ( .
 ة : ملء الكفني .كي : كخذ املاء بيدي  مجيعاً ، واحلْفن) ُثَّ َحَفَن َعَلى رَْأِسِه ( 

 كي : على بقية جسده . .) ُثَّ َأفَاَض َعَلى َسائِِر َجَسِدِه ( 
 كي : مس  بيده األرض ودلكها ليزيل ما َعل َق بعد غسل الفرج .) ُثَّ َضَرَب هِبَا َاأْلَْرَض ( 

ْيُتُه ِبِْرَقٍة فـََلْم يُرِْدَها )   . فـََردَُّه ( ُ  ب اْلم ْند يل  تـَْيتُ ) مُثَّ كَ كي : مل يأخذها . ويف رواية ( فَأَتـَ
 الغسل من اجلنابة ينقسم إىل قسمني :-1

 الغسل الكامل املسنون ، والغسل اجملزئ .
 صفة الغسل اجملزئ ؟

 كن ينوي ، مث يعمم بدن  باملاء مع املاماة واالستنشاق .صفة الغسل اجملزئ : 
 والدليل على كن هذا جمزئ :

  مرة واحدة صدق علي  كن  تطهر .نبًا فاطهروا ( ومل يذكر شيئًا سوى ذلك ، ومن عمم بدن  بالغسل قول  تعاىل ) وإن كنتم ج
 ) الشيخ ابن عثيمني ( .

 النية يف الغسل شر  لصحة الطهارة ، فال تص  الطهارة بدوهنا . -2
 وهذا قول مجاهري العلماء .

ُكْم َوكَْرُجَلُكْم إ ىَل لقول  تعاىل )يَا كَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا قُ -ك ُلوا ُوُجوَهُكْم َوكَْيد َيُكْم إ ىَل اْلَمرَاف ق  َواْمَسُحوا ب ُرُؤوس   ْمُتْم إ ىَل الصَّالة  فَاْغس 
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 اْلَكْعبَـنْي  ( .
، وهذا هو  ففي هذه اآلية معىن النية ، لقول  ) إذا قمتم ( كي : كرد م القيام للصالة ، ففي  استحاار ملعىن القيام ألجل الصالة

 معىن النية .
) إمنا األعمال بالنيات ( فهذا احلديث نص يف وجوب النية يف العبادات ، فقد كثبت كن العمل ال يكون شرعياً   ولقول  -ب

 يتعلق ب  ثواب كو عقاب إال بالنية .
يف الغسالت واملغسوالت واملاء ما كن الطهارة باملاء عن احلدث عبادة من العبادات الفعلية ، فقد اشطُر  فيها من التحديد -ج

 يثبت كوهنا عبادة .
 والنية حملها القلب والتلفظ هبا بدعة .

حكم التسمية قبل الغسل ؟ حكمها كحكم التسمية قبل الوضوء ، وقد سبق كن القول باستحباهبا في  نظر ،  فائدة :
 واألحاديث الواردة يف ذلك ال تص  .
ولو كانت مشروعة ملا كغفل  –كحديث عائشة وميمونة   –بة ليس فيها ذكر التسمية وكياًا كحاديث االغتسال من اجلنا

 الصحابة ذكرها .
 احلديث دليل على كن السنة يف ابتداء الغسل كن يغسل كفي  ثالثاً .-3

ُل يََدْي    حلديث عائشة ) َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ    ( . إ َذا ا ْغَتَسَل م ْن َاجْلََنابَة  يـَْبَدكُ فـَيَـْغس 
 .وهو يغتسل من اجلنابة فغسل يدي  (  وعن ميمونة . قالت ) سطرت النيب 

 ويبدك بالكفني ألهنما كداة غرف املاء ، فينبغي طهارِتما .
 احلديث دليل على كن  بعد غسل اليدين يغسل فرج  .-4

َال   ،  –حديث الباب  –حلديث عائشة  ُل فـَْرَجُ  ( .) ... مُثَّ يـُْفر ُغ ب َيم ين    َعَلى مش   فـَيَـْغس 
وهو يغتسل من اجلنابة ، فغسل يدي  ، مث صب بيمين  على مشال  ، فغسل فرج  وما  وحلديث ميمونة قالت ) سطرت النيب 

 كصاب  ... ( رواه البخاري .
 واحلكمة من غسل الفرج قبل الغسل ؟-5
 إلزالة الذي علي  . -ك 
 ناء الغسل .ألن بتقدمي غسل  َيصل األمن من مس فرج  يف كث -ب 

 هل غسل الفرج مستحب مطلقاً كم إذا كان في  كذى ؟-6
 قيل : إن مل يكن هناك كذى فال حاجة إىل غسل فرج  .

 وهذا مذهب الشافعية .
 حلديث ميمونة ) ... ، مث صب بيمين  على مشال  ، فغسل فرج  وما كصاب  من كذى ( .

 وقيل : مستحب مطلقاً .
 وهذا مذهب احلنفية .

 حب بعد غسل الفرج ، كن يغسل  اليد مبنظف عقب االستنجاء هبا ، كأن يدلكها باألرض ، كو الطراب ، كو الصابون .يست -7
 حلديث ميمونة : ) ... مث كفرغ على فرج  وغسل  بشمال  ، مث ضرب هبا األرض ( .

 الوضوء قبل االغتسال ؟احلديث دليل على استحباب -8
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 ار ابن حزم .وهو مذهب مجاهري العلماء واختي 
 حلديث عائشة قالت : ) ... مث يتوضأ ... ( .

ل ل  صورة الطهارتني الصغرى ـــتشريفًا هلا ، ولتحصقبل االغتســــــــال ، احلكمة من تقدمي الوضوء ) غسل كعااء الوضوء ( و -9
 والكَّبى .

لقدمني ، كم يتوضأ وال يغسل قدمي  بل يف هذا الوضوء الذي قبل الغسل ، هل يشرع كن يكون وضوءًا كاماًل مع غسل ا-10
 يؤخرمها إىل األخري ؟

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 : يتوضأ وضوءه كاماًل مع رجلي  . القول األول

 وهذا املذهب .
 ألن هذا هو املتبادر عند إطالق لفظ الوضوء .

 : كن  يستحب تأخري غسل الرجلني يف الغسل . القول الثاين
 ا مذهب اجلمهور .وهذ

 حلديث ميمونة  ) ... مث كفاض على ركس  ، مث غسل سائر جسده ، مث تنحى فغسل رجلي  ... ( .
 كن  يتوضأ وضوءاً كاماًل مع الرجلني . والصحيح

 للجنابة على سبيل الدوام . ، ألن عائشة ذكرت غسل النيب  ألن هذا الغالب من فعل الرسول 
 كن ذلك كان حلاجة ، كما لو كانت األرض رطبة ، ألن  لو غسلهما لتلوثت رجاله بالطني .وكما حديث ميمونة فيحمل 

 وهذا مذهب مالك .
 بعد الوضوء  كن َيلل شعر ركس  .يستحب  -11

 حلديث عائشة : ) ... مث يأخذ املاء فيدخل كصابع  يف كصول الشعر ... ( .
 صفت  : كن يدخل األصابع فيما بني كجزاء الشعر .و

 فائدة التخليل : -12
 قال ابن امللقن : للتخليل ثالث فوائد :

 تسهيل إيصال املاء إىل الشعر والبشرة . األول :
 مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميم  . ثانياً :

 تأنيس البشرة ، خشية كن ُيصيب بصب  دفعة آفة يف ركس  . ثالثها :
 بعد التخليل َيثي على ركس  ثالث حثيات . مث -13
 ( . ديث عائشة ) َحىتَّ إَذا َظنَّ كَنَُّ  َقْد كَْرَوى َبَشَرَتُ  ، كَفَاَض َعَلْي   اْلَماَء َثالَث َمرَّاتٍ حل

 ) ... مث حفن على ركس  ثالث حفنات ... ( . ويف رواية
 هل يستحب التثليث يف بقية البدن كالركس ؟-14

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 : كن  يستحب غسل البدن ثالثاً . لالقول األو 

 وب  قال كبو حنيفة والشافعي وكمحد .



 85 

 قياساً على الوضوء ، فإذا استحب التكرار يف الوضوء فالغسل كوىل . -ك
 وقياساً على غسل الركس ، فكما ثبت تثليث غسل الركس يف الغسل فكذلك البدن وال فرق . -ب

 ار على مرة واحدة .: ال يستحب ذلك ، بل االقتص القول الثاين
 وب  قال مالك ، واختاره ابن تيمية .

 لقول  عائشة وفي  )...  مُثَّ كَفَاَض َعَلى َسائ ر  َجَسد ه  ( .
كفاض املاء على جسده كل  ومل يكرره علي  ، فدل على كن التكرار يف غسل البدن غري مشروع ، وهذا هو  وج  الداللة : كن  

 الصحيح .
 كن يبدك بشق  األمين . ستحب ل  يبعد ذلك  مث -15

إذا اغتسل من اجلنابة دعا بشيء من احلالب ، فأخذ بكفي  مث بدك بشق ركس   حلديث عائشة قالت : ) كان رسول هللا 
 األمين مث األيسر ( . متفق علي    احلالب : إناء يسع قدر حلب ناقة .

 مث يعمم جسده باملاء . -16
 ( . َسائ َر َجَسد ه   ) مُثَّ َغَسلَ  حلديث عائشة :

 ) ... مث كفاض على سائر جسده ... ( .ويف رواية  
 هذه صفة الغسل الكامل املسنون .

 تنشيف األعااء بعد الوضوء كو الغسل ؟ اختلف العلماء يف حكم -17
 مكروه . قيل :

ُفُض اْلَماَء ب َيد ه  ( . -  : فـََردَُّه، َوف ي -) ... مُثَّ كَتـَْيُتُ  ب اْلم ْند يل   –ميمونة  -حلديث الباب    َوَجَعَل يـَنـْ
ْرَقٍة فلم يُر ْدها ، فجعل ينقض املاء بيده ( رواه البخاري .  ويف رواية ) ... قالت : فأتيُتُ  خب 

 مستحب . وقيل :
 خرقة ينشف هبا بعد الوضوء ( رواه الطرمذي وهو ضعيف . حلديث عائشة قالت ) كان لرسول -ك

توضأ فقلب جبة صوف كانت علي  ، فمس  هبا وجه  ( رواه ابن ماج  ، وهو  ) كن رسول هللا وحلديث سلمان  -ب
 ضعيف .

 كانت ل  خرقة ينشف هبا بعد الوضوء ( رواه البيهقي .  وحلديث كيب بكر الصديق ) كن النيب  -ج
 الباب شيء . يف هذا وكل هذه األحاديث ال يثبت منها شيء ، وقد قال الطرمذي : ال يص  عن النيب 

 كن  جائز ) يعين مباح ( . والراجح
 .رواه ابن املنذر  س  وجه  باملنديل بعد الوضوء (وقد ص  عن كنس  ) كن  كان مي

يف  كَْعَاائ    ب اْلم ْند يل  م ْن بـََلل  اْلُوُضوء  َواْلُغْسل  ؛ وهو املنقو  قال ابن قدام  رمح  هللا يف ) املغين ( ل عن اإلمام كمحد ، اَل بَْأَس ب تَـْنش 
يٍن َوكََنس ، وََكث رٍي م ْن كَْهل  اْلع ْلم  

، وهو األص  ، ألن األصل  وقد ُرو َي َكْخُذ اْلم ْند يل  بـَْعَد اْلُوُضوء  عن ُعْثَمان َواحلََْسن ْبن َعل 
 اإلباحة .

 األعااء ال بأس ب  ؛ ألن  وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمح  هللا عن حكم تنشيف كعااء الوضوء . فأجاب :  تنشيف
 األصل عدم املنع ، واألصل فيما عدا العبادات من العقود واألفعال واألعيان احلل واإلباحة حىت يقود دليل على املنع .

اغتسل ، قالت : فأتيت  باملنديل فرده  فإن قال قائل : كيف جتيب عن حديث ميمونة رضي هللا عنها ، حينما ذكرت كن النيب 
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 فض املاء بيده ؟وجعل ين
قاية َعنْي َتتمل عدة كمور : إما ألن  لسبب يف املنديل ، كو لعدم نظافت  ، كو َيشى كن  فاجلواب : كن هذا الفعل من النيب 

يبل  باملاء ، وبلل  باملاء غري مناسب ، فهناك احتماالت ولكن إتياهنا باملنديل قد يكون دلياًل على كن من عادت  كن ينشف 
 .                ) جمموع فتاوى ابن عثيمني ( .وإال ملا كتت ب   كعااءه ،

 جواز نفض اليدين من ماء الغسل .من  : ) وجعل ينفض املاء بيدي  ( نستفيد  قوهلا-18
 فاعيف .  الوضوء فإهنا مراوح الشيطان ( وكما حديث  ) ال تنفاوا كيديكم يف

ذا احلديث دليل على جواز نفض املاء عن األعااء يف الغسل، والوضوء مثل ، قال ابن دقيق العيد يف شرح )عمدة األحكام( وه
وهو ما ورد ) التنفاوا كيديكم فإهنا مراوح الشيطان ( حديث ضعيف ال يقاوم هذا  -وما استدل ب  على كراهة النفض 
 الصحي  .  ) إحكام األحكام ( .

يديكم يف الوضوء فإهنا مراوح الشيطان ( فهو حديث ضعيف، ومن ) ال تنفاوا ك عن النيب  احلديث من رواية كيب هريرة 
كهل العلم من صرح بوضع ، ويف إسناده البخطري بن عبيد وهو متهم بوضع احلديث، وقد حكم مجاعة من كهل العلم بنكارة هذا 

 احلديث، منهم : كبو حا م الرازي، وابن عدي، والذهيب. 
مل يكن صاحلًا ألن  -يعين حديث ميمونة-ي ( ولو مل يعارض  هذا احلديث الصحي  لذا قال احلافظ بن حجر يف ) فت  البار 

 َيتج ب .
 ... ( . قوهلا ) كنت كغتسل كنا ورسول هللا  -19
َو ُجُنب  ؟ قَاَل : نـََعْم , إَذا قَاَل : ) يَا َرُسوَل اَّللَِّ , أَيـَْرُقُد َأَحُدنَا َوهُ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر : َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب  - 32

 تـََوضََّأ َأَحدُُكْم فـَْليَـْرُقْد ( .
---------- 

 كينام .) أَيـَْرُقُد َأَحُدنَا ( أي : 
 ( كي : ذو جنابة .) َوْهَو ُجُنب  

 احلديث دليل على جواز مكث اجلنب يف بيت  ولو مل يغتسل . -1
 كراد كن ينام .احلديث دليل على استحباب الوضوء للجنب إذا -2

 وهذا مذهب ككثر العلماء .
 وهو ثابت بالسنة القولية والفعلية .

 : حديث الباب ) كيرقد كحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فلريقد ( .القولية 
واه كان إذا كراد كن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة قبل كن ينام(. ر   كما يف حديث عائشة )كن رسول هللا   والفعلية :

 مسلم
 والصارف عن الوجوب : 

 كن  جاء يف رواية عند ابن حبان  ) يتوضأ إن شاء ( .
ينام وهو جنب من غري كن ميس ماء( . رواه كبو داود ]ولكن خمتلف يف صحت  ، واألقرب  وحديث عائشة )كان رسول هللا 

 كن  ضعيف[ 
ستحباب ، ومتسك مبا رواه كبو إسحاق عن األسود عن قال يف الفت  : ونقل الطحاوي عن كيب يوسف كن  ذهب إىل عدم اال
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 كان جُينب ، مث ينام وال ميس ماء ( رواه كبو داود .  عائشة ) كن  
 وتـُُعقنب بأن احلفاظ قالوا : بأن كبا إسحاق غلط في  ، وبأن  لو ص  مح ل على كن  ترك الوضوء لبيان اجلواز ، لئال يعتقد وجوب  .

 س ماء ( كي : للغسل .كو كن معىن قول  ) ال مي
 احلكمة من الوضوء : -3

 : كن  َيفف احلدث . قيل
 : كن  إحدى الطهارتني . وقيل
 : كن  ينشط إىل الَعْود كو إىل الغسل . وقيل

 ويستحب للجنب إذا كراد كن يعود إىل اجلماع كن يتوضأ .-4
 مث كراد كن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً ( رواه مسلم . ) إذا كتى كحدكم كهل  حلديث كيب سعيد اخلدري قال : قال رسول هللا 

 : والصارف عن الوجوبوهذا كمر لكن  ليس للوجوب ، 
 كن  جاء يف رواية احلاكم : ) فإن  كنشط للَعْود ( .

 حرص الصحابة على العلم . -5
 كن الوضوء َيفف اجلنابة . -6

 إَل َرُسوِل اَّللَِّ  -قَاَلْت : ) َجاَءْت ُأمُّ ُسَلْيٍم اْمَرَأُة َأِب طَْلَحَة  ِبِ  َزْوِج النَّ  -َعْن ُأمِ  َسَلَمَة رضي هللا عنها  - 33
  اْحتَـَلَمْت ؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ فـََقاَلْت : يَا َرُسوَل اَّللَِّ , إنَّ اَّللََّ ال َيْسَتْحِيي ِمْن احْلَقِ  , فـََهْل َعَلى اْلَمْرَأِة ِمْن ُغْسٍل إَذا ِهَي 

 : نـََعْم , إَذا رََأِت اْلَماَء  ( .
---------- 
هي كم املؤمنني كم سلمة هند بنت كيب كمية حذيفة بن املغرية، القرشية املخزومية رضي هللا عنها مشهورة  () َعْن ُأمِ  َسَلَمَة 

توفيت يف  ن اهلجرة بعد وفاة زوجها ، يف السنة الرابعة م تزوجها سلمة ، بكنيتها، معروفة باَسها، كسلمت قدمياً، وزوجها كبو 
 . موتاً  خر زوجات النيب ، وهي آ62: املدينة سنة 

 ( هي بنت م لحان والدة كنس بن مالك . ) َأنَّ ُأمَّ ُسَلْيمٍ 
 ( وإمنا قدمت هذا القول متهيداً بعذرها يف ذكر ما يستحىي من  . ) ِإنَّ اَّللََّ اَل َيْسَتْحَي ِمَن احْلَق ِ 

( كي: ركت يف منامها كهنا جُتامع، ويف رواية كمحد من حديث كم سليم، كهنا قالت :  ْل َعَلى اْلَمْرَأِة ِمْن ُغْسٍل ِإَذا اْحتَـَلَمتْ فـَهَ ) 
 يا رسول هللا ! إذا ركت املركة كن زوجها جيامعها يف املنام كتغتسل ؟ 

 جميباً هلا .(  ) قَاَل النَِّبُّ 
 كي : نعم عليها الغسل إذا كبصرت املاء وهو املين ، واملراد من ذلك َتقق وقوع  . َء () نعم ِإَذا رََأِت اْلَما

 احلديث دليل على كن  جيب  على املركة الغسل إذا احتلمت وركت املاء . -1
لمون على : اعلم كن املركة إذا خرج منها املين وجب عليها الغسل ، كما جيب على الرجل خبروج  ، وقد كمجع املس قال النووي

 وجوب الغسل على الرجل واملركة خبروج املين .
 اختلف العلماء إذا َترك املين ومل َيرج هل جيب الغسل كم ال على قولني : -2

 : جيب الغسل بانتقال  ولو مل َيرج . القول األول
 وهذا املذهب .
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د . -ك   ألن اجلنابة تُباع د املاء عن حمل  ، وقد وج 
 هوة ، وقد حصلت بانتقال  ، فأشب  ما لو ظهر . ) املغين ( .وألن الغسل تراعى في  الش -ب 

 : كن  ال غسل علي  . القول الثاين
 وهو قول ككثر الفقهاء واختاره ابن قدامة وابن تيمية .

 علق االغتسال على الرؤية بقول   ) إذا ركت املاء ( فال يثبت احلكم بدون  . ألن النيب -ك
 لدعاء احلاجة إىل بيان  . بين  النيب ولو وجب الغسل باالنتقال ل -ب

 الصحيح .وهذا القول هو 
قال ابن قدامة رمح  هللا : إن كحس بانتقال املين عند الشهوة فأمسك ذكره ، فلم َيرج فال غسل علي  .. )وهذا ( قول ككثر 

 الفقهاء . 
إذا فاخت املاء فاغتسـل فال يثبت احلكم بدون  .  علق االغتسال على الرؤية وفاخ املاء، بقول : إذا ركت املاء و  ألن النيب 

 ) املغين ( . 
وقال النووي رمح  هللا : لو قبل امركة فأحس بانتقال املين ونزول  فأمسك ذكره فلم َيرج من  يف احلال شيء ، وال علم خروج  بعد 

جيب الغسل ، قال : وال  -هر الروايتني عن  يف كش -ذلك ، فال غسل علي  عندنا ، وب  قال العلماء كافة إال كمحد ، فإن  قال 
: ) إمنا املاء من املاء ( وألن العلماء جممعون على كن من كحس باحلدث كالقرقرة والري  ، ومل  يتصور رجوع املين . دليلنا قول  

 َيرج من  شيء ال وضوء علي  ، فكذا هنا .     ) اجملموع ( .
 د ماء ال غسل علي  لقول  ) إذا ركت املاء ( .احلديث دليل على كن من احتلم ومل جي -3
 ل  ثالث حاالت :؛ حاالت احملتلم بعد استيقاظ  -4

 كن يذكر االحتالم ويرى املين . األول :
 فهذا جيب علي  الغسل ، كما يدل علي  حديث الباب ، وحىت لو مل يذكر احتالماً ، فإن  جيب الغسل إذا ركى املاء .

 فعل ومل ير املاء ) يعين كن  جيامع وال يرى املاء ( .كن يرى الالثانية : 
 فهذا ال غسل علي  ملفهوم قول  ) نعم إذا ركت املاء ( .

 كن يرى املاء وجيهل هل هو مين كم ال ؟ الثالثة :
 فهذا إن سبق نوم  تفكري يف اجلماع جعل  منياً .

 وإن مل يسبق نوم  تفكري :
 فقيل : يغتسل احتياطاً .

 غسل علي  . وقيل : ال
وهذا اختيار ابن تيمية لقول  ) إذا ركت املاء ( يعين بذلك املين، وهنا مل يتيقن املنتب  كن البلل مينن، فال جيب الغسل مع الشك ، 

 ألن األصل براءة الذمة .
 ينبغي كن يكون مانعاً من العلم . كن احلياء ال-5

  م َن احلَْقن  ، فـََهْل َعَلى اْلَمْركَة  م ْن ُغْسٍل ... ( .. إ نَّ اَّللََّ اَل َيْسَتْحىي  .. حديث الباب )ففي 
: وإمنا قالت هذا اعتذارًا بني يدي سؤاهلا عما دعت احلاجة إلي  ، مما تستحي النساء يف العادة من السؤال عن  ،  قال النووي

تنع من السؤال حياء من ذكرها ، فإن ذلك وذكره  حبارة الرجال ، ففي  كن  ينبغي ملن عرضت ل  مسألة كن يسأل عنها ، وال مي
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ليس حبياء حقيقي ، ألن احلياء خري كل  ، واحلياء ال يأيت إال خبري، واإلمساك عن السؤال يف هذه احلال ليس خبري، بل هو شر، 
 فكيف يكون حياء ؟ 

 ه مسلم قالت عائشة ) نعم النساء نساء األنصار ، مل مينعهن احلياء كن يتفقهن يف الدين ( . رواو 
 قال جماهد : ال ينال العلم مستحي وال مستكَّب .

 وقال عمر بن عبد العزيز : ما شيء إال وقد علمت من  ، إال كشياء كنت كستحي كن كسأل عنها ، فكَّبُت ويفن جهالتها .
 وقال علي : قرنت اهليبة باخليبة ، واحلياء باحلرمان .

 وعمن هو مثل  وعمن هو دون  . ىت يكتب عمـن هو فوق وكيع : ال ينبل الرجل من كصحاب احلديث ح وقال
 وقال اخلليل بن كمحد : اجلهل منزلة بني احلياء واألنفة .

 وكان يقال : من رق وجه  عند السؤال ، رق علم  عند اجتماع الرجال .
 لت كم سليم .في  دليل على كن اإلنسان إذا كراد سؤاالً يستحي من  يقدم بني سؤال  متهيداً لسؤال  كما فع-6
 إثبات صفة احلياء هلل عز وجل إثباتاً يليق ِبالل  .-7

فـََيْخُرُج إَل الصَّالِة , َوِإنَّ بـَُقَع  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلْت : ) ُكْنت َأْغِسُل اجْلََنابََة ِمْن ثـَْوِب َرُسوِل اَّللَِّ  - 34
 اْلَماِء يف ثـَْوِبِه ( .

 فـَرْكاً, فـَُيَصلِ ي ِفيِه ( . ِلٍم ) َلَقْد ُكْنُت َأفْـرُُكُه ِمْن ثـَْوِب َرُسوِل اَّللَِّ َويف َلْفٍظ ِلُمسْ 
---------- 

َّ، مُثَّ ََيْرُُج إ ىَل اَلصَّاَلة   ويف لفظ ) َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ  (  ُكْنت َأْغِسُل اجْلََنابََة ِمْن ثـَْوِب َرُسوِل اَّللَِّ )  ُل اَْلَمين  يف  َذل َك يـَْغس 
 اَلثَـّْوب  ( .

 املين : هو املاء الدافق الذي َيرج من اإلنسان بشهوة ويعقب  فتور وارختاء .و
 : وهي ثالثخواص  اليت عليها االعتماد يف معرفت  ، قال النووي : ... 

 اخلروج بشهوة مع الفتور عقيب  . : إحداها
 الرائحة اليت تشب  الطلع كو العجني . : والثانية

 اخلروج بتزريق ودفع يف دفعات . : ثالثةوال
   []اجملموعكم بكوهنا منياً. فكل واحدة من هذه الثـالثـة كافية يف كون  منياً، وال يشطر  اجتماعها، فإن مل يوجد منها شيء، مل َي

 ( الفرك كن َتك  بيدك حىت يتفتت ويتقشر ما علق ب  . ُكْنُت َأفْـرُُكهُ )  
 املين ، هل هو طاهر كم جنس على قولني :اختلف العلماء يف حكم -1

 كن  طاهر . القول األول :
 وهو مذهب الشافعي ، وكمحد ، وداود الظاهري . 
ونسب  النووي إىل الكثريين وكهل احلديث ، قال : وروي ذلك عن علي بن كيب طالب ، وسعد بن كيب وقاص ، وابن عمر ،  

 فرد بطهارت  .وعائشـة ، قال : وغلط من كوهم كن الشافعي من
 رواية الفرك ، وكن عائشة كانت تفرك  ، فلو كان جنساً ما اكتفت بفرك  . -ك 
عن املين يصيب الثوب، فقال: إمنا هو مبنزلة املخا  والبصاق، وإمنا يكفيك كن  حديث ابن عباس قال : ) سئل النيب  -ب 

“ الصحي  املوقوف ” إسناده صحي  ، وقال البيهقي :  متسح  خبرقة كو بأذخرة ( . رواه الدار قطين والبيهقي .قال ابن القيم :
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. 
 : كن الرسول قرن  باملخا  والبصاق ، وهذه األشياء طاهرة باإلمجاع . وجه الداللة

 كن األصل الطهارة ، فال ننتقل عنها إال بدليل . -ج 
 القول الثاين: أنه جنس .

 وهذا مذهب احلنفية واملالكية .
 ن عمر بن اخلطاب ، وكيب هريرة ، وكنس ، وسعيد بن املسيب .:  وروينا غسل  ع قال ابن حزم

( والغسل ال يكون إال للشيء مث َيرج إىل الصالة ... كنت كغسل  من ثوب رسول هللا غسل  يف قول عائشة ) لرواية -ك 
 النجس .

رج  البزار وكبو يعلى وابن حديث عمار مرفوعًا : ) إمنا يغسل الثوب من الغائط والبول واملذي واملين والدم والقيء ( . كخ -ب 
 عدي يف الكامل والدار قطين والبيهقي ، وهو حديث ال يص  ، قال البيهقي :  هذا حديث باطل .

 جمموعة من اآلثار عن بعض الصحابة كهنم كانوا يغسلون املين . -ج 
  وكن  طاهر ، وعلي  فلو صلى الشخص وعلى ثوب  مين فصالت  صحيحة . والصحيح األول

  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ ما اجلواب( عن رواية ؟ ) .... َّيـَْغِسُل اَْلَميِن 
ال معارضة بني حديث الغسل والفرك ، ألن اجلمع بينهما واض  على القول بطهارة املين ، بأن َيمل الغسل على االستحباب 

 للتنظف ال على الوجوب ، وهذه طريقة الشافعي وكمحد وكصحاب احلديث . ] الفت  [ .
 ك كربعة كشياء خترج من قـُُبل اإلنسان ، اذكرها وما حكمها ؟هنا-2
 املذي : وهو ماء رقيق لزج َيرج عند الشهوة واالنتشار كما َيصل عند املالعبة وتذكر اجلماع ، وهو جنس إمجاعاً . -ك

 البول : وهو جنس إمجاعاً . -ب
 إمجاعاً .الودي : وهو ماء كبيض كد ر ثخني ، َيرج عقب البول ، وهو جنس  -ج
 املين ، وسبق تعريف  ، وهو طاهر على القول الراج  . -د
 اخلارج من اإلنسان ثالثة كشياء اذكرها وحكمها ؟-3
 وهو الدمع والريق واملخا  والبصاق والعرق . , طاهر بال نزاع -ك 
 وهو البول والغائط واملذي والودي . , جنس بال نزاع -ب 
 خمتلف في  ، وهو املين . -ج 

َرَة َعْن َأِب  - 35 قَاَل : ) إَذا َجَلَس بـَنْيَ ُشَعِبَها اأَلْرَبِع , ُثَّ َجَهَدَها , فـََقْد َوَجَب اْلُغْسُل ( , َويف لَْفٍظ   َأنَّ النَِّبَّ   ُهَريـْ
 ) َوِإْن َِلْ يـُْنِزْل ( .
---------- 

 كي : الرجل ، وهو مفهوم من السياق .) ِإَذا َجَلَس (  
 كي : شعب املركة األربع، واملراد هنا: يداها ورجالها، وهو كناية عن مكان الرجل من املركة حال اجلماع .َاأْلَْرَبِع ( ) بـَنْيَ ُشَعِبَها 

 . كي : بلغ املشقة ، واملعىن : بلغ جهده فيها ، وذلك بإيالج ذكره يف فرجها) ُثَّ َجَهَدَها ( 
 كي : عليهما مجيعاً .) فـََقْد َوَجَب اَْلُغْسُل ( 

 احلديث دليل على اإليالج ) اجلماع ( يوجب الغسل وإن مل ينزل .-1
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وهذا احلكم ذهب إلي  اجلمهور ، بل حكاه بعاهم إمجاعًا للصحابة ، حكى ذلك النووي وابن العريب : كن الصحابة كمجعوا 
 على وجوب الغسل من اإليالج ولو مل ينزل هلذا احلديث الصحي  الصري  .

 لبعض الصحابة كأيب سعيد وزيد بن خالد ورافع بن خديج وداود الظاهري؛ كن  ال جيب الغسل إال باإلنزال.وقد كان في  خالفاً 
ن ، َبْل َمىَت َغاَبْت احلََْشَفة يف  اْلفَ  قال النووي رْج َوَجَب اْلُغْسل : َوَمْعىَن احلَْد يث : َكنَّ إ جَياب اْلُغْسل ال يـَتَـَوقَّف َعَلى نـُُزول اْلَمين 

اَلف ل بَـْعض  الصََّحابَة َوَمْن بـَْعدهْم ، َعلَ  الف ف ي   اْليَـْوم ، َوَقْد َكاَن ف ي   خ  مْجَاع َعَلى َما ى الرَُّجل َواْلَمْركَة ، َوَهَذا ال خ  مُثَّ ا نـَْعَقَد اإْل 
 ذََكْرنَاُه " انتهى . 

زل وهذا َيفى على كثري من الناس ، فتجد : وهذا صري  يف وجوب الغسل ، وإن مل ين وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
الزوجني َيصل منهما هذا الشيء ، وال يغتسالن ، ال سيما إذا كانا صغريين ومل يتعلما ، وهذا بناء عندهم على عدم وجوب 

 الغسل إال باإلنزال ، وهذا خطأ .                  ) الشرح املمتع ( .
 على قولني :اختلف العلماء إذا جامع من وراء حايل  -2

 : جيب الغسل . القول األول
 لعموم احلديث .

 : ال جيب الغسل . القول الثاين
 حلديث ) إذا التقى اخلتانان .. ( ويف لفظ ) إذا مس اخلتان اخلتان .. ( ومع احلايل ال َيصل مس .

 أرجح .واألول 
) أَنَُّه َكاَن ُهَو َوأَبُوُه ِعْنَد َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ,  ِن َعِليِ  ْبِن َأِب طَاِلٍب َعْن َأِب َجْعَفٍر حُمَمَِّد ْبِن َعِليِ  ْبِن احْلَُسنْيِ بْ  - 36

ََف  : َكاَن َيْكِفي َمْن ُهَو َأوْ َوِعْنَدُه قـَْوم  , َفَسأَُلوُه َعْن اْلُغْسِل ؟ فـََقاَل : َصاع  َيْكِفيَك , فـََقاَل رَُجل  : َما َيْكِفييِن , فـََقاَل َجاِبر  
يـُْفرُِغ اْلَماَء َعَلى رَْأِسِه  ُثَّ َأمََّنا يف ثـَْوٍب ( , َويف َلْفٍظ ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  يُرِيُد َرُسوَل اَّللَِّ  -ِمْنك َشَعَرًا , َوَخرْيًا ِمْنَك 

 ( . َثالثاً 
---------- 
 ب ، تابعي يعرف بالباقر ، ألن  بقر العلم ، كي شق  .حممد بن علي بن احلسن بن علي بن كيب طال هو) عن َأُِب َجْعَفٍر ( 

 هو علي زين العابدين ، قيل ل  ذلك لكثرة عبادت  ، وهو تابعي جليل .) ُهَو َوأَبُوُه ( 
( هذا هو احلسن بن حممد بن علي كما عند مسلم يف صحيح  ولفظ  ) فقال احلسن بن حممد : إن ) فـََقاَل رَُجل  َما َيْكِفييِن 

 كثري ( .شعري  
 َيتمل الصفة واملقدار ، كي : كطول وككثر .) َكاَن َيْكِفى َمْن ُهَو َأْوََف ِمْنَك َشَعرًا ( 

 وهو صاع ، وقد تقدم ذلك . احلديث دليل على مقدار غسل النيب -1
 كان يغتسل بالصاع ويتوضأ باملد ( .  : ) كن رسول هللا  وقد جاء يف الصحيحني عن كنس 

 أصواع ( . 3) والفرق = من إناء هو الَفَرق ( .  ة كما يف صحي  مسلم  ) كهنا كانت تغتسل هي والنيب وورد عن عائش
 كقل ما ورد يف الغسل ثالثة كمداد .فعلى حسب الروايات : 

 وككثر ما اغتسل ب  صاع إىل صاع ومد .
 قال العيين : مث اعلم كن الروايات خمتلفة يف هذا الباب :

كان يغتسل بالصـاع ويتوضأ باملد ( ومن حديث جابر    اود من حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها ) كن النيب ففي رواية كيب د
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 كذلك .
 توضأ فأتى بإناء في  ماء قدر ثلثي املد ( . ومن حديث كم عمارة ) كن النيب 
 يتوضأ بإناء يسع رطلني ويغتسل الصاع ( . ويف روايت  عن كنس ) كان النيب 

كيت  اية ابن خزمية وابن حبان واحلاكم يف ) مستدرك  ( من حديث عبد هللا بن زيد رضي هللا تعاىل عن  ) كن النيب ويف رو  
 بثلثي مد من ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعي  ( وقال احلاكم هذا حديث حسن صحي  على شر  الشيخني ومل َيرجاه .

 يف إناء واحد يسع ثالثة كمداد( . تغتسل هي والنيب  ويف رواية مسلم من حديث عائشة رضي هللا عنها )كانت 
 ويف رواية ) من إناء واحد ختتلف كيدينا في  ( .

 ويف رواية ) فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت في  ويف آخره كانت تغتسل خبمسة مكاكيك وتتوضأ مبكوك ( .
 ويف كخرى ) تغسل  بالصاع وتوضئ  باملد( .

يغتسل بالصاع إىل مخسة كمداد ( ويف رواية البخاري بنحو من صاع ويف لفظ )من قدح يقال ل  الفرق( ويف كخرى ) يتوضأ باملد و 
 وعند النسائي يف كتاب )التمييز( حنو ْثانية كرطال ويف )مسند( كمحد بن منيع ) حزرت  ْثانية كو تسعة كو عشرة كرطال ( .

)جيزئ من الوضوء مد ومن  عن كبي  عن جده قال رسول هللا  وعند ابن ماج  بسند ضعيف عن عبد هللا بن حممد بن عقيل 
الغسل صاع( وكذا رواه الطَّباين يف )األوسط( من حديث ابن عباس وعند كيب نعيم يف )معرفة الصحابة( من حديث كم سعد 

 بنت زيد بن ثابت ترفع  الوضوء مد والغسل صاع .
   ال جيوز ككثر من وال كقل ، بل هو قدر ما يكفي .وقال الشافعي وكمحد ليس معىن احلديث على التوقيت كن

وقال النووي : قال الشافعي وغريه من العلماء اجلمع بني هذه الروايات كهنا كانت اغتساالت يف كحوال وجد فيها ككثر ما 
 استعمل  وكقل  ، فدل على كن  ال حد يف قدر ماء الطهارة جيب استيفاؤه . 

 ل .فايلة االقتصاد يف ماء الغس-2
 . اإلنكار على من َيالف سنة النيب -3
 املباحثة يف العلم والسؤال عن  وإن كان السائل كشرف نسباً .-4
 ( ) قال  يف الفت عني من مثل ذلك .ح احلق، وَتذير الساما إذا قصـد الراد إياـفي  جواز الرد بعنف على من مياري بغري علم -5

د  َفال مَيْنَـُعَها . قَاَل : فـََقاَل ب الُل   عنهما َعن  النَّيبن  َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُعَمَر رضي هللا قَاَل ) إَذا اْسَتْأَذَنْت َكَحدَُكْم اْمَركَتُُ  إىَل اْلَمْسج 
َُك َعْن َرُسول   ْبُن َعْبد  اَّللَّ  : َوَاَّللَُّ لََنْمنَـَعُهنَّ . قَاَل : فَأَقْـَبَل َعَلْي   َعْبُد اَّللَّ  ، َفَسبَُّ  َسبنًا َسين ئاً  ثْـَلُ  َقطُّ ، َوقَاَل : ُكْخَّب  ْعُتُ  َسبَُّ  م  ، َما َسَ 

ُ لََنْمنَـَعُهنَّ؟ ( . اَّللَّ    َوتـَُقوُل : َوَاَّللَّ
، َواَل يـَْنَكأُ الَعُدوَّ ، ، وقاَل : )) إنَُّ  الَ يـَْقُتُل الصَّْيَد  َعن  اخلَْذف   ، قَاَل : نـََهى َرُسول هللا  وعن َكيب سعيد عبد هللا بن ُمَغفٍَّل 

نَّ (( ُمتـََّفٌق َعَلي   . ُر السن   وإنَُّ  يـَْفَقأُ الَعنْيَ ، َوَيْكس 
يُد َصيداً (( مُثَّ  ويف رواية : كنَّ َقريباً الْبن  ُمَغفَّل َخَذَف فـَنَـَهاُه ، َوقاَل : إنَّ َرُسول هللا   نـََهى َعن اخلَْذف  ، َوقَاَل : )) إنَـَّها اَل َتص 

 نـََهى َعْنُ  ، مُثَّ ُعْدَت خَتذُف !؟ ال ُكَكلن ُمَك كَبَداً ( .  عاَد ، فـََقاَل : ُكَحدن ُثَك كنَّ رسوَل هللا 
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 باُب التـََّيمُّمِ 
 التيمم لغة : القصد ، يقال : تيمم الشيء ومينم  ، كي : قصده .

 التعبد هلل بقصد الصعيد الطيب ملس  الوج  واليدين .وشرعاً : 
 وهو من خصائص هذه األمة كما سيأيت يف احلديث إن شاء هللا .

 وهو مشروع عند فقد املاء كو العجز عن استعمال  كما سيأيت إن شاء هللا .
ا ُفالُن , َما َمنَـَعَك رََأى رَُجاًل ُمْعَتزاًل , ِلَْ ُيَصلِ  يف اْلَقْوِم ؟ فـََقاَل : يَ  : ) َأنَّ َرُسوَل هللِا  َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ  - 37

 ( .يِد , فِإنَُّه َيْكِفَيَك َأْن ُتَصلِ َي يف اْلَقْوِم ؟ فـََقاَل : يَا َرُسوَل اَّللَِّ َأَصابـَْتيِن َجَنابَة  , َوال َماَء , فـََقاَل : َعَلْيك بِالصَّعِ 
---------- 

، وكان صاحب راية خزاعة عام الفت ،  ، كسلم عام خيَّب ي هو عمران بن حصني بن عبيد اخلزاع ( ) َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ 
 ، ومات فيها  إىل البصرة ليفق  كهلها ، بعث  عمر بن اخلطاب  : كان من فاالء الصحابة وفقهائهم قال ابن عبد الَّب

 . 52سنة : 
 احلديث دليل على مشروعية التيمم عند فقد املاء . -1

 فـَتَـَيمَُّموا َصع يداً طَين باً فَاْمَسُحوا ب ُوُجوه ُكْم َوكَْيد يُكْم ( . قال تعاىل ) فـََلْم جتَ ُدوا َماءً 
 ومن السنة : كحاديث كثرية : حديث الباب واألحاديث اآلتية .

 وكمجعت األمة على جواز التيمم من حيث اجلملة . ] نقل اإلمجاع النووي وابن قدامة [ .
 جابر .وهو من خصائص هذه األمة كما سيأيت يف حديث 

 سبب مشروعيت  ضياع عقد عائشة . -2
ن   انـَْقَطَع  -كَْو ب َذات  اجْلَْيش   -يف  بـَْعض  َكْسَفار ه  ، َحىتَّ إ َذا ُكنَّا ب اْلبَـْيَداء   قَاَلْت ) َخَرْجَنا َمَع َرُسول  اَّللَّ   َعْن َعائ َشَة َزْوج  النَّيب 

دن يق  فـَقَ  ع ْقٌد يل  ، فَأَقَاَم َرُسوُل اَّللَّ   اُلوا َكالَ َعَلى اْلت َماس    ، َوكَقَاَم النَّاُس َمَعُ  ، َولَْيُسوا َعَلى َماٍء ، فَأََتى النَّاُس إ ىَل َكىب  َبْكٍر الصن 
 ٌء . َفَجاَء كَبُو َبْكٍر َوَرُسوُل اَّللَّ  َوالنَّاس  ، َولَْيُسوا َعَلى َماٍء ، َولَْيَس َمَعُهْم َما تـََرى َما َصنَـَعْت َعائ َشُة كَقَاَمْت ب َرُسول  اَّللَّ  

ذ ي َقْد نَاَم فـََقاَل َحَبْست  َرُسوَل اَّللَّ   ٌع رَْكَسُ  َعَلى َفخ  َوالنَّاَس، َولَْيُسوا َعَلى َماٍء ، َولَْيَس َمَعُهْم َماٌء . فـََقاَلْت َعائ َشُة  َواض 
، َفاَل مَيْنَـُعين  م َن التََّحرُّك  إ الَّ َمَكاُن َرُسول  اَّللَّ  فـََعاتـََبين  كَبُو َبْكٍر ، َوقَاَل َما َشاَء اَّللَُّ  َريت     كَْن يـَُقوَل، َوَجَعَل َيْطُعُنين  ب َيد ه  يف  َخاص 

ذ ي، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَّ   نَي َكْصَبَ  َعَلى َغرْي  َماٍء ، فَأَنـَْزَل اَّللَُّ آيََة التـََّيمُّم  فـَتَـَيمَّ  َعَلى َفخ  ُموا ، فـََقاَل ُكَسْيُد ْبُن احلَُْارْي  : َما ه َي ح 
َنا اْلع ْقَد   ََتَْتُ  ( متفق علي  .ب َأوَّل  بـَرََكت ُكْم يَا آَل َكىب  َبْكٍر . قَاَلْت فـَبَـَعثْـَنا اْلَبع رَي الَّذ ي ُكْنُت َعَلْي   ، فََأَصبـْ

كي : ليسوا نازلني على , ) َولَْيُسوا َعَلى َماٍء ( ألجل طلب ذلك العقد الاائع  كي :َعَلى اْلِتَماِسِه (  ) فََأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ 
) فَأَنـَْزَل اَّللَُّ آيََة التـََّيمُِّم كي : وليسوا كياًا حاملني معهم ماء من حمل آخر ، َولَْيَس َمَعُهْم َماء  ( حمل يوجد في  ماء ، ) 

فقد جاء يف رواية للحديث عند املصنف ) فنزلت : يا كيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل  وهي آية املائدة على الراج  ،فـَتَـَيمَُّموا ( 
 الصالة ... إىل قول  : تشكرون ( وهي صرَية يف كن اآلية نزلت كاملة يف قوت واحد يف تلك السفرة .

 احلديث دليل على مشروعية التيمم  عند فقد املاء . -3
 ، وال يف رحل  إن كان مسافراً ، وال ما قرب من  ؛ فإن  يشرع ل  التيمم . فإذا كان غري واجد للماء ال يف بيت 

 لقول  تعاىل : ) فـََلْم جتَ ُدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا ( .-ك
 وحلديث ُحَذيـَْفَة ع ْنَد ُمْسل ٍم ) َوُجع َلْت تـُْربـَتُـَها لََنا َطُهورًا، إ َذا ملَْ جنَ د  اَْلَماَء ( .        -ب
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 الصعيد طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني ، فإذا وجده فليمس  بشرت  ( . وحلديث )-ج
 جيب على فاقد املاء كن يطلب املاء يف رحل  وبقرب  وبداللة . -4

 لقول  تعاىل )فـََلْم جتَ ُدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا ( وال يقال : مل جيد املاء إال بعد الطلب .
 اء لكن بثمن زائد  على قولني :واختلف العلماء إذا وجد امل -5

 يعدل إىل التيمم ولو مع  قيمت  . فقيل :
 وعللوا ذلك بأن هذه الزيادة جتعل  يف حكم املعدوم .

 إن كان قادراً على شرائ  لوجود ْثن  عنده ؛ فإن  يشطري  إذا مل يكن علي  ضرر . وقيل :
 موجود .ألن هللا يقول : ) فـََلْم جتَ ُدوا َماًء (  واملاء هنا 

 . الصحيح وهذا القول هو
 . لكن إن كان غري واجد الثمن ، كو ليس مع  إال بعا  ؛ فهو عادم للماء ، وال يلزم  االقطراض ، ملا يف ذلك من املنة 
 ما احلكم لو وجد ماء يكفي بعض طهره ؟-6

 إنسان عنده ماء يكفي لغسل الوج  واليدين فقط .مثال : 
 ء كواًل مث يتيمم .جيب كن يستعمل املافقيل : 

 لقول  تعاىل  )فَاتَـُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم َواَْسَُعوا ( .-ك
 ) إذا كمرتكم بأمر فأتوا من  ما استطعتم ( . متفق علي  ولقول  -ب
 وليصدق علي  كن  عادم للماء إذا استعمل  قبل التيمم .-ج

 يتيمم وال يلزم استعمال  .وقيل : 
 أرجح . واألول

 حلديث دليل على كن من كجنب ومل جيد املاء كن  يتيمم ، فالتيمم يكون عن احلدث األكَّب وعن احلدث األصغر .ا-7
 وهذا مذهب ككثر العلماء ، وهو مذهب األئمة األربعة .

 حلديث الباب .-ك
 وحلديث عمار اآليت .   -ب

جاء عن عمر وعبد هللا بن مسعود ، وحكي مثل  عن : ومل َيالف في  كحد من اخللف وال كحد من السلف إال ما  قال النووي
 إبراهيم النخعي التابعي ، وقيل إن عمر وعبد هللا رجعا عن  .

حديث عمرو بن العاص . قال  ) احتلمت يف ليلة باردة يف غزوة ذات السالسل، فأشفقت إن اغتسلت كن كهلك  -ج
يا عمرو، كصليت بأصحابك وكنت جنب؟ فأخَّبت  بالذي فقال:  فتيممت مث صليت بأصحايب الصب ، فذكروا ذلك للنيب 

 ومل يقل شيئاً(. رواه كبو داود  منعين من االغتسال وقلت: إين َسعت هللا يقول )وال تقتلوا كنفسكم( فاحك رسول هللا 
 : يف قصة عمرو بن العاص فوائد 

 ض إن استعمل املاء .كواًل : في  دليل على جواز التيمم إذا خاف اإلنسان من شدة الَّبد كو املر 
 يدل على اجلواز ، ألن  ال يقر على اخلطأ ، وألن  خائف على نفس  ، فأبي  ل  التيمم كاجلري  واملريض . وسكوت النيب 

 جواز إمامة املتيمم باملتوضئني ، وهذا مذهب اجلمهور . ثانياً :
لنَي ، والغاسُل املاسحنَي ؛ ألن كلَّ واحٍد قال ابن حزم : وجـائٌز كن يؤمَّ املتيمُم املتوضئنَي ، واملتوضُئ ا ملتيممنَي ، واملاسُ  الغاس 
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إذا  ممن ذكرنا قد كدَّى فرَض  ، وليس كحُدمها بأطهَر من اآلخر ، وال كحُدمها ك مَّ صالًة من اآلخر ، وقد كمر رسول هللا 
لبيَّن  وال كمهل  ، حاشا  ٌب غري ما ذكره غري ذلك ، ولو كان ههنا واج حارت الصـالة كن يؤمَّهم كقرؤهم ، ومل َيص 

هلل من ذلك ، وهو قول كيب حنيفة وكيب يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود وكمحد وإسحاق وكيب ثور ، وروي ذلك عن ابن 
 .، وهو قول سعيد بن املسيب واحلسن وعطـاء والزهري ومحاد بن كيب سليمان  عباس وعمار بن ياسر ومجاعة من الصحابة 

 جواز التيمم إذا خشي اإلنسان الَّبد . ثالثاً :
قال احلافظ ابن حجر رمح  هللا : ويف هذا احلديث جواز التيمم ملن يتوقع من استعمال املاء اهلالك سواء كان ألجل برد كو غريه ، 

 وجواز صالة املتيمم باملتوضئني . 
 دليل يعمل ب  . كن إقرار النيب  رابعاً : 
 مل يأمره باإلعادة ، ألن  كتى مبا كمر ب  .  يلزم  اإلعادة فيما بعد ، ألن النيب : كن  الخامساً 

: في  دليل على جــــــواز التيمم عند شدة الَّبد من -يف شرح حديث عمرو بن العاص  -رمح  هللا  -قال مشس احلق آبادي 
 وجهني :

 : التبسم واالستبشار . األول 
 ال يقر على باطل ، والتبسم واالستبشار كقوى داللة من السكوت على اجلواز .  النيب  : عدم اإلنكار ؛ ألن والثاين 

جعل عدم إمكان استعمال املاء ، كعدم عني املاء ، وجعل  مبنزلة من َياف العطش ومع   وقال اخلطايب : في  من الفق  كن  
 ماء فأبقاه ليشرب  وليتيمم ب  خوف التلف .

ح السنن ( :  ال يتيمم لشدة الَّبد َمن كمكن  كن يسخن املاء كو يستعمل  على درجة يأمن الارر ، مثل قال ابن رسالن يف ) شر 
 كن يغسل عاواً ويسطره، وكلما غسل عاواً سطره ودفَّاه م ن الَّبد: لزم  ذلك، وإن مل يقدر: تيمم وصلَّى يف قول ككثر العلماء .

على ذلك ومل يأمره باإلعادة ؛ ألن َمن خاف الارر كمن في  الارر، لكن  نيب وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني : فأقره ال
 بشر  كن يكون اخلوف غالباً كو قاطعاً، كما جمرد الوهم فهذا ليس بشيء . ) جمموع فتاوى الشيخ العثيمني ( .

 احلديث دليل على كن  التيمم صفت  واحدة يف احلدث األصغر واألكَّب .-8
 صحاب  .أل تفقد النيب -9

 مشروعية صالة اجلماعة يف السفر كما تشرع يف احلار .-10
 التثبت قبل االنكار . -11
 يسر الشريعة اإلسالمية . -12
ْغُت يف يف َحاَجٍة , فََأْجَنْبُت , فـََلْم َأِجِد اْلَماَء , فـََتَمرَّ  َعْن َعمَّاِر ْبِن يَاِسٍر رضي هللا عنهما قَاَل : ) بـََعَثيِن النَِّبُّ  - 38

َا َيْكِفَيَك َأْن تـَُقوَل بَِيَدْيَك َهَكَذا  الصَِّعيِد , َكَما ََتَرَُّغ الدَّابَُّة , ُثَّ أَتـَْيُت النَِّبَّ  ُثَّ َضَرَب  -َفذََكْرُت َذِلَك َلُه , فـََقاَل : إَّنَّ
 َيِمنِي , َوظَاِهَر َكفَّْيِه َوَوْجَهُه ( .بَِيَدْيِه اأَلْرَض َضْربًَة َواِحَدًة , ُثَّ َمَسَح الشِ َماَل َعَلى الْ 

---------- 
( كي تقلبت ، وكأن عمار استعمل القياس يف هذه املسألة ، ألن  ركى كن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة  فتمرغت) 

 الوضوء ، ركى كن التيمم عند الغسل يقع على هيئة الغسل .
 ظاهر كل منهما براحة اليد األخرى كما ورد مفسراً عند كيب داود .كي : مس  ) َوظَاِهَر َكفَّْيه ( 

، ويف رواية ) ومس  وجه  وكفي  ( بتقدمي الوج  على اليدين ، ألن هذا ظاهر القرآن ، وألن كي : ومس  وجه  ) َوَوْجَهُه ( 



 96 

 يب الوضوء .ككثر الروايات يف حديث عمار تقدمي مس  الوج  على مس  اليدين ، وألن هذا موافق لطرت
 احلديث دليل على كن اجلنب إذا مل جيد املاء فإن  يتيمم .-1
 التيمم صفت  واحدة يف احلدث األصغر واألكَّب .احلديث دليل على كن -2
 قول  ) إمنا يكفيك ... ( دليل على كن الواجب يف التيمم هي الصفة املشروحة يف هذا احلديث . -3

ربة واحدة بال تفريج لألصابع ومتس  وجهك بكفيك ، مث متس  الكفني بعاهما وصفت  : هو كن تارب بيديك األرض ض
 ببعض .

كيفية التيمم : كن يارب األرض الطاهرة بيدي  ضربة واحدة ميس  هبما مجيع وجه  ، مث ميس   : قال الشيخ ابن عثيمني رمح  هللا
 كفي  بعاهما ببعض .

 على كن املس  يكون إىل الكوع . قول  ) َوظَاه َر َكفَّْي   َوَوْجَه  ( دليل-4
 على كقوال :هل التيمم يكون إىل الكوع كو إىل املرفقني وقد اختلف العلماء : 

 : كن املس  إىل الكوع . القول األول
 : وب  كقول . قال ابن املنذروكمحد ، ، واألوزاعي ، وعطاء ، وهذا مذهب مكحول 

 وحكاه اخلطايب عن عامة كصحاب احلديث .
َدًة، مُثَّ َمَس َ  الباب )حلديث  َا َكاَن َيْكف يَك َكْن تـَُقوَل ب َيَدْيَك َهَكَذا" مُثَّ َضَرَب ب َيَدْي   َاأْلَْرَض َضْربًَة َواح  َماَل َعَلى اَْلَيم ني ،  إ منَّ اَلشن 

 ( . َوظَاه َر َكفَّْي   َوَوْجَه 
 : كن  إىل املرفقني . القول الثاين

 وكبو حنيفة .، عي والشاف، وهذا مذهب مالك 
 قياساً على الوضوء ، حيث كن هللا كمر بغسل اليد إىل املرفق يف الوضوء .

: وكما ما استدل ب  من اشطر  بلوغ املس  إىل املرفقني من كن ذلك مشرو  يف الوضوء ، فجواب  كن   قال ابن حجر يف الفتح
 قياس يف مقابلة النص ، فهو فاسد االعتبار .

 األول . والراجح
 فائدة: 

 قال النووي يف اجملموع: وحكى املاوردي وغريه عن الزهري كن  جيب مسـحهما إىل اإلبطني، وما كظن هذا يص  عن .
 وهو كن يبدك بالوج  مث باليدين .تيب يف التيمم يف احلدث األصغر ، الطر  الراج  من كقوال العلماء كن  جيب-5
 : ) كبدك مبا بدك هللا ب  ( . َوكَْيد يُكْم ( فبدك بالوج  قبل اليدين ، وقد قال النيب  لقول  تعاىل : ) فَاْمَسُحوا ب ُوُجوه ُكمْ -ك

 وحلديث الباب ،  حيث فعل التيمم مرتباً . -ب
 وألن التيمم مبين على الطهارة باملاء ، والطرتيب فرض فيها ) وقد تقدم كن الطرتيب واجب يف الوضوء ( .-ج

 طرتيب يف احلدث األصغر سنة ليس بواجب .وذهب بعض العلماء إىل كن ال
 وهذا مذهب احلنفية واملالكية .

 األول . والراجح
 العلماء كن  سنة ليس واجب . فجمهور, حكم الرتتيب يف التيمم عن احلدث األكْب  وأما 

عاو الواحد ، فإذا مل قياسًا على األصل وهو الغسل باملاء ، فإن بدن اجلنب يف الغسل مبنزلة عاو واحد ، وال ترتيب يف ال
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 يفطرض الطرتيب يف األصل وهو االغتسال باملاء ، فألن ال يفطرض يف بدل  وهو التيمم من باب كوىل .
 الطرتيب فرض يف التيمم عن احلدث األكَّب ، وهو مذهب الشافعية .وقيل : 

 :فروض التيمم  -6
 النية . أواًل :

 م ال يص  إال بنية .ال نعلم خالفاً يف كن التيم  قال ابن قدامة :
 مس  الوج  واليدين .ثانياً : 

 لقول  تعاىل ) فَاْمَسُحوا ب ُوُجوه ُكْم َوكَْيد يُكْم ( .
 وحلديث الباب ) َوَضَرَب ب َكفَّْي   َاأْلَْرَض، َونـََفَخ ف يه َما، مُثَّ َمَسَ  هب  َما َوْجَهُ  وََكفَّْي  ( .

 القول . البيان بالفعل وكن  كبلغ يف الفهم من-7
 مراجعة العلماء يف العلم واالجتهاد ، فإن عماراً راجع فيما اجتهد في  .-8
كن  إذا تطهر اجلنب بالتيمم مث وجد املاء وجب علي  االغتسال بإمجاع العلماء ، إال ما حكي عن كيب سلمة بن عبد الرمحن -9

 بل  ومن بعده ، واألحاديث الصحيحة املشهورة يف كمره اإلمام التابعي كن  قال : ال يلزم  ، وهو مذهب مطروك بإمجاع من ق
 [   57/  4للجنب بغسل بدن  إذا وجد املاء .   ] قال  النووي : 

 كبطل قياس عمار . كن  ال قياس مع النص ، ألن النيب -13
 وجوب طلب املاء قبل التيمم . -4
 كن التيمم ال يشرع إال عند عدم املاء . -5
 ا يستحى من ذكره للحاجة .جواز التصري  مب -7
 كن من اجتهد واخطأ فال إعادة علي  . -8

قَاَل : ) ُأْعِطيُت ََخْساً, ِلَْ يـُْعَطُهنَّ َأَحد  ِمْن األَنِْبَياِء قـَْبِلي :  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ رضي هللا عنهما : َأنَّ النَِّبَّ  - 39
َا رَُجل  ِمْن ُأمَِِّت َأْدرََكْتُه الصَّالُة فـَْلُيَصلِ  , َوُأِحلَّ  ُنِصْرُت بِالرُّْعِب َمِسريََة َشْهرٍ  ْت يل , َوُجِعَلْت يل اأَلْرُض َمْسِجًدا َوَطُهورًا , فََأَيُّ

َعُث إَل قـَْوِمِه َخا  صًَّة , َوبُِعْثُت إَل النَّاِس َعامًَّة ( .اْلَمَغاِِنُ , َوَِلْ َتَِلَّ أَلَحٍد قـَْبِلي , َوُأْعِطيُت الشََّفاَعَة , وََكاَن النَِّبُّ يـُبـْ
---------- 

 كي : كعطاين هللا مخس خصال ، وهذا ليس على سبيل احلصر .) ُأْعِطيُت ََخًْسا ( 
 ( . ويف رواية للبخاري ومسلم ) كحد من األنبياء) َِلْ يـُْعَطُهنَّ َأَحد  قـَْبِلي ( 

 لذعر ، واملراد هنا : حصول اخلوف والوجل يف قلوب األعداء .الرعب : اخلوف وا ) ُنِصْرُت بِالرُّْعِب (
 كي : مسافة شهر ، واملعىن : كن عدوه مرعوب من  ولو كان بين  وبين  مسافة شهر .) َمِسريََة َشْهٍر ( 

ف األمم السابقة فإهنم ال كي : صرين هللا يل مجيع األرض مكاناً للسجود ، كي : للصالة ، خبال) َوُجِعَلْت يل َاأْلَْرُض َمْسِجًدا ( 
 يصلون إال يف كماكن معينة كالكنائس .

( كي : جعلها هللا يل حالاًل ، واملراد هبا : ما يؤخذ من كموال الكفار يف اجلهاد ، وكانت يف األمم السابقة  َوُأِحلَّْت يلَ اْلَمَغاِِنُ )  
 جتمع يف مكان ، مث تنزل عليهم نار من السماء فتحرقها 

 إىل هللا تعاىل يف كهل املوقف كن يُقَاى بينهم . ( املراد هبا : الشفاعة العظمى ، وهي شفاعت   ْعِطيُت الشََّفاَعةَ َوأُ ) 
 التيمم من خصائص هذه األمة .احلديث دليل على كن -1
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 لقول  ) وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً فأميا رجل من كميت كدركت  الصالة فليصلن ( .
 اء : هل التيمم مبي  كو رافع ؟ على قولني :اختلف العلم-2

 : كن  مبي  ال رافع . القول األول
 وب  قال مالك والشافعي وكمحد ، ونسب  النووي للجمهور .

) الصعيد طهـور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني ، فإذا وجده فليمس  بشرت  (  قال : قال رسول هللا  حلديث كيب ذر 
 رواه الطرمذي  .

وج  الداللة : يف قول  )فإذا وجده فليمس  بشرت ( فأمره إذا وجد املاء كن ميس  بشرت ، وهذا يدل على كن التيمم مل يرفع حدث ،  
 وإمنا كباح ل  فعل ما ُشرعْت الطهارة ل ، ولو رفع احلدث مل َيتج إىل املاء إذا وجده .

 كن  رافع ويقوم مقام املاء . القول الثاين :
 كيب حنيفة واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية .وهذا مذهب 

ْنُ  َما يُر يدُ -ك َوَلِكْن  اَّللَُّ ل َيْجَعَل َعَلْيُكْم م ْن َحرٍَج لقول  تعاىل ) فـََلْم جتَ ُدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا َصع يدًا طَين بًا فَاْمَسُحوا ب ُوُجوه ُكْم َوكَْيد يُكْم م 
 ن ْعَمَتُ  َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ( . َول ُيت مَّ  يُرِيُد لُِيَطهِ رَُكمْ 

 وج  الداللة : كن هللا سبحان  كخَّب كن  يريد كن يطهرنا بالطراب كما يطهرنا باملاء .
 وحلديث الباب ) وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ( .-ب

 وج  الداللة من وجهني :
 وراً .األول : كن هللا جعل األرض طهوراً كما جعل املاء طه

 الثاين : قول  ) .. وَطهوراً ( والطَّهور بالفت  : ما يُتطهر ب  .
 ) إن الصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني ( . ولقول   –ج 

 َساه وضوءاً ، فدل على كن  إذا عدم املاء طهور مبنزلة املاء . وج  الداللة : كن النيب 
 ، والقاعدة الشرعية ) كن البدل ل  حكم املبدل ( .وألن  بدل عن طهارة املاء -د

 الصحيح .وهذا القول هو 
  إذا قلنا كن  مبي  ) القول املرجوح ( : ,فائدة اْلالف 
o . فإن  إذا تيمم لنافلة مل يصلن ب  فرياة ، ألن الفرياة كعلى 
o . إذا تيمم ملس املصحف مل يصلن ب  نافلة ، ألن الوضوء للنافلة كعلى 
o الوقت بطل التيمم ، ألن املبي  يقتصر على قدر الارورة . وإذا خرج 
 وأما على القول أنه رافع ) وهو الصحيح ( : 
o  فإن  من تيمم لنافلة فإن  يصلي ب  فرياة وغريها من الصلوات ، وال يبطل خبروج الوقت ، ألن  يقوم مقام املاء ، ) وسبق كن

 هذا هو الصحي  ( .
 ككثر من ذلك . ، فما كعطي  النيب  مفهوم ل  ال) كعطيت مخساً (  قول  -3

 غري موجودة يف هذا احلديث : وقد ذكر احلافظ ابن حجر بعض اخلصائص للنيب 
 عند مسلم ) وكعطيت جوامع الكلم ، وختم يب النبيون ( .

 وعنده كيااً من حديث حذيفة ) جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة ( .
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 ات من آخر سورة البقرة من كنز َتت العرش ( .وعند النسائي ) وكعطيت هذه اآلي
وعند البزار عن كيب هريرة ) وغفر يل ما تقدم من ذنيب وما تأخر ، وكعطيت الكوثر ، وإن صاحبكم لصاحب لواء احلمد يوم 

 القيامة ( .
 وعند البزار عن ابن عباس ) وكان شيطاين كافراً فأعانين هللا علي  فأسلم ( .

 لرعب مسرية شهر ( إمنا جعل الغاية شهر ألن  مل يكن بني بلده وبني كحد من كعدائ  ككثر من  .) نصرت با قول  -4
 وهذه اخلاصية حاصلة ل  على اإلطالق حىت لو كان وحده بغري عسكر .

  هل هذا الرعب خاص بالنِب و ؟ أم ألمته 
 وألمت  . الذي يظهر كن  عام للنيب 

 معظمها عام ، كإحالل الغنائم . كن معظم اخلصائص اليت ذكرها النيب  -ك 
 كن هذا كلَيق برمحة هللا تعاىل هبذه األمة . -ب 

 فلها ذلك .  : إذا كانت األمة تسري على منهج النيب  وقيل: ليس عام لألمة ،  وقيل
 داً وطهوراً ( .) وجعلت يل األرض مسج قول  -5

 دون غريه . قول  ) مسجداً ( كي موضع سجود ، وال َيتص السجود فيها مبوضع
قال اخلطايب : كن من قبل  إمنا كبيحت هلم الصلوات يف كماكن خمصوصة كالبيع والصوامع، ويؤيـده رواية عمرو ووجه اْلصوصية : 

 بن شعيب بلفـظ ) وكان من قبلي إمنا كانوا يصلون يف كنائسهم ( .
 وهذا نص يف موضع النزاع فثبتت اخلصوصية .

 ديث ابن عباس حنو حديث الباب ، وفي  ) ومل يكن كحد من األنبياء يصلي حىت يبلغ حمراب  ( .ويؤيده ما كخرج  البزار من ح
 :) وجعلت يل األرض مسجداً ( يدل على كن األصل جواز الصالة يف مجيع األماكن ، لكن يستثىن من ذلك مواضع  قول -6
 املقْبة .-أ

 .ه الطرمذي رواها مسجد إال املقَّبة واحلمام ( ) األرض كل  لقول  
 احلمام ) مكان املغتسل ( .-ب

 للحديث السابق .
 وألن احلمام مكان يكشف في  العورات .

 احلش ) مكان قضاء احلاجة ( .-ج
 ألن  كوىل من احلمام .

 وألن  جنس خبيث ومأوى للشياطني .
 أعطان اإلبل ) املكان الذي تبيت فيه وتأوي إليه ( .-د

 .عن الصالة يف مبارك اإلبل فقال: ال تصلوا فيها فإهنا من الشياطني(رواه كمحد  ل رسول هللا حلديث الَّباء بن عازب قال )سئ
 حال األمم املاضية إذا غنموا ؟ ، وكما هذا من خصائص النيب ) وكحلت يل الغنائم (  قول  -7

 قال اخلطايب :  كان من تقدم على ضربني :فقد 
 هلم غنائم . منهم من مل يؤذن ل  يف اجلهاد فلم تكن

 ومنهم من كذن ل  في  ، لكن كانوا إذا غنموا شيئاً مل َيل هلم كن يأكلوه وجاءت نار فأحرقت  . 
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َعُث إىَل قـَْوم    َخاصًَّة ، َوبُع ْثُت إىَل النَّاس  َعامًَّة قول  )-8 ُّ يـُبـْ عامة جلميع الناس ،  كن دعوة ورسالة النيب  ( دليل علىوََكاَن النَّيب 
 األدلة اليت تدل على ذلك : وكثرت

 حديث الباب  ) كان النيب يبعث إىل قوم  خاصة ، وبعثت إىل الناس كافة ( .
ريًا َونَذ يرًا ( .  وقال تعاىل ) َوَما كَْرَسْلَناَك إ الَّ َكافًَّة لن لنَّاس  َبش 

 يًعا ( .وقال تعاىل ) ُقْل يَا كَيُـَّها النَّاُس إ ينن  َرُسوُل اَّللَّ  إ لَْيُكْم مجَ  
 وقال سبحان  ) تـََباَرَك الَّذ ي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبد ه  ل َيُكوَن ل ْلَعاَلم نَي نَذ يرًا ( .

) والذي نفس حممد بيده ، ال يسمع يب كحد من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي كرسلت ب  إال   وقال 
 ه مسلم كان من كصحاب النار ( . روا

 : ) وكرسلت إىل اخللق كافة ( رواه مسلم ، ويف رواية ) وبعثت إىل كل كمحر وكسود ( . وقال 
 : األمحر اإلنس ، واألسود اجلن . وقيل: املراد باألمحر العجم ، واألسود العرب ،  قيل
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 باُب احليضِ 
 : تعريف احليض

 دي إذا سال .السيالن ، يقال : حاض الوا:  لغة
: دم يرخي  الرحم إذا بلغت املركة ، مث يعتادها يف كوقات معلومة ؛ حلكمة تربية الولد ، فإذا محلت انصرف ذلك الدم  وشرعاً 

بإذن هللا إىل تغذيت  ؛ ولذلك ال َتيض احلامل ، فإذا وضعت الولد قلب  هللا تعاىل حبكمت  لبنا يتغذى ب  الطفل ؛ ولذلك قلما 
 ضع .َتيض املر 

فـََقاَلْت : إين ِ ُأْسَتَحاُض َفال َأْطُهُر , َأفََأدَُع  ) َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َأِب ُحبَـْيٍش : َسأََلِت النَِّبَّ َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها  -40
 ( .ا , ُثَّ اْغَتِسِلي َوَصلِ ي ُكْنِت َتَِيِضنَي ِفيهَ الصَّالَة ؟ قَاَل : ال , إنَّ َذِلَك ِعْرق  , َوَلِكْن َدِعي الصَّالَة َقْدَر األَيَّاِم الَِِّت  

  .(ْغِسِلي َعْنك الدََّم َوَصلِ ي , فِإَذا َذَهَب َقْدرَُها فَافِإَذا َأقْـبَـَلْت احْلَْيَضُة: فَاتْـرُِكي الصَّالَة ِفيَها ,) َولَْيَسْت بِاحْلَْيَضةِ َويف ِرَوايٍَة 
---------- 

حديث االستحاضة ، وهي  ت عن النيب طلب األسدية ، مهاجرة جليلة ، رو بن قيس بن املْنَت َأِب ُحبَـْيٍش ( ) َأنَّ فَاِطَمَة بِ 
 غري فاطمة بنت قيس .

 . استمرار الدم على املركة حبيث ال ينقطع عنها كبداً ، كو ينقطع عنها مدة يسرية:  االستحاضة () إين ِ ُأْسَتَحاُض 
 م من فرج املركة يف غري كوان  .قال احلافظ : هو جريان الد

 وهو دم طبيعي كما يف احلديث : ) إن ذلك عرق ( فهو َيتلف عن دم احليض يف طبيعت  ويف كحكام  .
 فال كنظف من الدم . كي :) َفاَل َأْطُهُر ( 

 كي : بسبب  .) َأفََأدَُع الصَّالَة ؟ ( 
 متنع منها . ال تدعي الصالة ، ألن االستحاضة ال كي :) قَاَل: اَل ( 

َا َذِلِك ِعْرق  (   بكسر الكاف خطاب للمركة السائلة .) ِإَّنَّ
 كي : جاء وقت عادتك فدعي الصالة .) فِإَذا َأقْـبَـَلْت َحْيَضُتِك ( 

 ( ألن احلائض ال تصلي . فَاتْـرُِكي الصَّالَة ِفيَها
كيف تعرف حياها اليت تطرك من  الصالة ، فردها   ( بني هلا النيب  ِضنَي ِفيَهاَوَلِكْن َدِعي الصَّالَة َقْدَر األَيَّاِم الَِِّت ُكْنِت َتَِي) 

 إىل عادِتا ، فال تصلي كيام عادِتا .
 احلديث دليل على كن املستحاضة حكمها حكم الطاهرات ال تطرك الصالة . -1
 :كحوال املستحاضة  -2

 املستحاضة املبتدكة : القسم األول :
املبتدكة ) يعين من كول ما بدكت احليض والدم عليها ( فهذه ترجع إىل التمييز بكل حال ، ألن  ليس هلا كن املستحاضة  أواًل :

 عادة ترجع إليها .
 : فإذا كانت ليس هلا متييز، ودمها على وترية واحدة، فهنا جتلس غالب عادة النســـاء ســتة كو سبعة كيام مث تغتسل وتصلي.  ثانياً 

 تحاضة املعتادة ] هلا ثالثة كحوال [ :املس القسم الثاين :
كن يكون هلا حيض معلوم قبل االستحاضة ، فهذه ترجع إىل حياها املعلوم السابق ، فتجلس فيها ويثبت هلا كحكام  أواًل :
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 احليض وما عداها استحاضة .
ا كنت َتبسك حياتك ، الدم ، فقال : امكثي قـدر م حلديث عائشة ) كن كم حبيبة بنت جحش شكت إىل رسول هللا  -ك

 مث اغتسلي ، فكانت تغتسل لكل صالة ( . رواه مسلم 
ويف رواية قال لفاطمة بنت كيب حبيش ) ... ولكن دعي الصالة قدر األيام اليت كنت  َتياني فيها ، مث اغتسلي وصلي (  -ب

 متفق علي  .
يها االستحاضة ، فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون مثال : امركة كان يأتيها احليض ستة كيام من كول كل شهر ، مث طركت عل

 حياها ستة كيام من كول كل شهر وما عداها استحاضة .
 كن ال يكون حيض معلوم قبل االستحاضة ، فهذه تعمل بالتمييز . ثانياً :

 حلديث الباب  ) ... فإن  دم كسود يعرف ... ( .
 ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء .كن ال يكون حيض معلوم وال متييز صاحل  ثالثاً :

 ففي حديث محنة بنت جحش اآليت  ) ... فتحياي ستة كيام كو سبعة يف علم هللا تعاىل ... ( .
 ما احلكم لو افرتض أنه وجد عند املرأة صفتان ) عادة وَتييز ( ؟ 

 إما كن تكون عادِتا موافقة لتمييزها ، فهذا ال إشكال في  . أواًل :
كون عندها متييز لكن  خمتلف عن عادِتا ) عادِتا ستة كيام من كول الشهر ، والتمييز خمتلف ( فهنا اختلف العلماء كن ي ثانيًا :

 كيهما تقدم على قولني :
 : تعمل بالتمييز . القول األول

 :  وهو ظاهر مذهب الشافعي . قال يف املعين
 حلديث الباب ) ... فإن  دم كسود يعرف ... ( .-ك

 ة الدم كمارة قائمة ب  .وألن صف -ب
 كهنا تعمل بالعادة . القول الثاين :
 وهذا املذهب .

 حلديث كم حبيبة : ) ... امكثي قدر ما كانت َتبسك حياتك ... ( .-ك
 فردها إىل العادة بدون استفصال ، وترك االستفصال يف مقام االحتمال ينزل منزلة العموم يف املقال .وجه الداللة : 

ل على املركة ، وكبعد عن االضطراب ، ألن الدم األسود رمبا ياطرب ويتغري وينتقل كخر الشهر كو كول  كو يتقطع وألن  كسه -ب
 فيكون يوماً كسود ويوم كمحر ، فجلوسها كيام عادِتا كسهل عليها وكضبط هلا ، ألن العادة ال تبطل داللتها كبداً .

 الراجح .وهذا القول هو 
 تحاضة توجب الوضوء كم ال على قولني :اختلف العلماء هل االس-2

 : جيب كن تتوضأ لكل صالة . القول األول
 وهذا قول مجهور العلماء .

قال ابن رجب : وقد روى األمر للمستحاضة بالوضوء لكل صالة عن مجاعة من الصحابة ، منهم علي ، ومعاذ ، وابن عباس ، 
 وعائشة .

 وهذه اللفظة عند البخاري .ُكلن  َصاَلة ( مُثَّ تـََوضَّئ ي ل  لقول  يف هذا احلديث ) 
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 ال جيب عليها كن تتوضأ لكل صالة . القول الثاين :
 وهذا قول املالكية واختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمني كخرياً .

بًا ال قال ابن عبد الَّب : إن صاحب احلدث الدائم كاالستحاضة وسلس البول ال يرتفع حدث  بالوضوء ، فيكون يف حق  مستح
 واجباً .

فهي  مُثَّ تـََوضَّئ ي ل ُكلن  َصاَلة (وكفىت الشيخ ابن عثيمني كن  ال يلزمها الوضوء لكل صالة ، ما مل تنتقض وضوءها ، وكما حديث )
 غري حمفوظة ومثلها من عنده استطالق ري  وقال : ليس علي  دليل وال يفيدمها شيئاً .

 الٍَة ( معناه ، كي : لوقت كل صالة .قول  ) مُثَّ تـََوضَّئ ي ل ُكلن  صَ -3
يف حديث جابر ) فأينما رجل من كميت كدركت  الصالة فليصل ( كي :  ألن  جاء إطالق الصالة على الوقت ، كما يف قول  

 كدرك  وقت الصالة .
 فإن كانت الصالة مؤقتة ] كالصلوات اخلمس [ فإهنا ال تتوضأ إال إذا دخل وقت الصالة مث تصلي .

 إذا كانت الصالة غري مؤقتة ] كصالة الاحى مثالً [ فإهنا تتوضأ عند إرادة فعلها . كما
 احلديث دليل على كن  جيب على املستحاضة كن تتحفظ من الدم .-4
 .كيف تعرف حياها اليت تطرك من  الصالة ، فردها إىل عادِتا ، فال تصلي كيام عادِتا   بني هلا النيب -5
 ) فاغسلي عنك الدم ( .  السبيلني ناقض للوضوء ، لقول  كن الدم اخلارج من -6
 كن احلائض َيرم عليها الصالة .-7
 وجوب الغسل على املركة إذا طهرت من احليض .-8

َك ؟ فََأَمَرَها َأْن َعْن َذلِ  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها ) َأنَّ ُأمَّ َحِبيَبَة ُاْسُتِحيَضْت َسْبَع ِسِننَي , َفَسأََلْت َرُسوَل اَّللَِّ  - 41
 تـَْغَتِسَل , قَاَلْت : َفَكاَنْت تـَْغَتِسُل ِلُكلِ  َصالٍة ( .

---------- 
 بنت جحش ، وهي كخت زينب .) َأنَّ ُأمَّ َحِبيَبَة (  

 كي : استمر معها الدم يف غري كيام احليض . ِننَي (ُاْسُتِحيَضْت َسْبَع سِ ) 
 حياها .زمن كي : عند انقطاع ؟ فََأَمَرَها َأْن تـَْغَتِسَل (  ْن َذِلكَ عَ  َفَسأََلْت َرُسوَل اَّللَِّ ) 
 كي : عند إرادة الصالة . قَاَلْت : َفَكاَنْت تـَْغَتِسُل ِلُكلِ  َصالٍة () 
 لى املستحاضة كن تغتسل لكل صالة كم ال ؟هل جيب عاختلف العلماء -1

 وجوب الغسل على املستحاضة عند انقااء زمن احليض ، وإن كان الدم البد من العلم كن  ال خالف بني كهل العلم يف أواًل :
) ...دعي الصالة قدر األيام اليت كنت  جاريًا ، وهذا كمر جممع علي  حلديث فاطمة بنت كيب حبيش ، حيث قال هلا النيب 

 َتياني فيها ، مث اغتسلي وصلي( متفق علي .
 املستحاضة إذا انقاى زمن احليض، وإن كان الدم جارياً، وهذا جممع علي .دليل على وجوب الغسل على قال النووي : في  

 غسلها لكل صالة . ثانياً :
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

 ال جيب عليها الغسل لكل صالة . ) فقط تغتسل غساًل واحداً عند انقااء حياها ( القول األول :
 وهذا مذهب مجهور العلماء .
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 :  وهبذا قال مجهور العلماء من السلف واخللف . وويقال الن
 الَّباءة األصلية .-ك

 مل يأمر املستحاضات بذلك . كن النيب -ب
 كن هذا هو املتناسب مع يسر الشريعة اإلسالمية وختفيفها على العباد .-ج

 جيب عليها الغسل لكل صالة .:  القول الثاين
 : اغتسلي لكل صالة ( رواه كبو داود . جحش فقال هلا النيب حلديث عائشة قالت : ) استحيات زينب بنت 
 وهو حديث ضعيف ، ضعف  النووي والشوكاين .

َدة يف  َوقْ قال النووي : َواْعَلْم كَنَُّ  اَل جيَ ب َعَلى اْلُمْسَتَحاَضة اْلُغْسل ل َشْيٍء م ْن الصَّاَلة َواَل يف  َوْقت م ْن اأْلَْوقَ  ت ات إ الَّ َمرَّة َواح 
 ا ْنق طَاع َحْياَها .

ين َواْبن َمْسُعود ، َواْبن َعبَّاس 
ََذا قَاَل مُجُْهور اْلُعَلَماء م ْن السََّلف َواخْلََلف ، َوُهَو َمْرو ين َعْن َعل  ُهْم .َوهب  َي اَّللَّ َعنـْ  ، َوَعائ َشة َرض 

مْحَن ، َوَمالك ، َوَكيب  َحن يَفة ، َوَكمْحَد ، َوُرو َي َعْن ا ْبن ُعَمر ، َواْبن الزُّبـَرْي ، َوَعطَاء َوُهَو قـَْول ُعْرَوة ْبن الزُّبـَرْي ، َوَكيب  َسَلَمة ْبن َعْبد الرَّ 
 ْبن َكيب  رَبَاح كَنَـُّهْم .

ين ، َواْبن َعبَّاس ، َوُرو يَ 
ل ل ُكلن  َصاَلة ، َوُرو َي َهَذا كَْيًاا َعْن َعل  َها َكْن تـَْغَتس  ل ُكلن  قَاُلوا : جيَ ب َعَليـْ َعْن َعائ َشة كَنَـَّها قَاَلْت : تـَْغَتس 

ل م ْن َصاَلة الظُّْهر إ ىَل َصاَلة الظُّْهر َدائ ًما ًدا ، َوَعْن اْلُمَسين ب َواحلََْسن قَااَل : تـَْغَتس   . َوَاَّللَّ كَْعَلم . يـَْوم ُغْساًل َواح 
ن  : كَنَّ اأْلَْصل َعَدم اْلُوُجوب َفاَل  َوَدلِيل اجْلُْمُهور كَنَُّ  كََمَرَها ب اْلُغْسل  إ الَّ َمرَّة  جيَ ب إ الَّ َما َوَرَد الشَّرْع ب إ جَياب    ، وملَْ َيص  ن َعْن النَّيب 

َدة ع ْند ا ْنق طَاع َحْياَها َوُهَو قـَْول   ل ي َواح  ( .َولَْيَس يف  َهَذا َما يـَْقَتا ي  ) إ َذا كَقْـبَـَلْت احْلَْيَاة َفَدع ي الصَّاَلة ، َوإ َذا كَْدبـََرْت فَاْغَتس 
 َتْكرَار اْلُغْسل . 

ن  ين َوَغرْيمهَا َكنَّ النَّيب 
َهق  َهق يُّ  َوكَمَّا اأْلََحاد يث اْلَوار َدة يف  ُسَنن َكيب  َداُوَد َواْلبَـيـْ َ اْلبَـيـْ كََمَرَها ب اْلُغْسل  ، فـََلْيَس ف يَها َشْيء ثَاب ت ، َوَقْد بـَنيَّ

 ْبل  َضْعفَها .َوَمْن قَـ 
َي اَّللَّ   يحهَما ) كَنَّ كُمن َحب يَبة ب ْنت َجْحش َرض  َا َص َّ يف  َهَذا َما َرَواُه اْلُبَخار ين َوُمْسل م يف  َصح  يَاْت فـََقاَل هَلَا َوإ منَّ َها ُاْسُتح  َعنـْ

ل ي مُثَّ َصلن ي ( َفَكاَنتْ  َرُسول اَّللَّ  َا َذل َك ع ْرق فَاْغَتس  ل ع ْند ُكلن َصاَلة . :  إ منَّ  تـَْغَتس 
َا كََمَرَها َرُسول اَّللَّ   َُ  اَّللَّ تـََعاىَل : إ منَّ ل ل ُكلن  َصاَلة قَاَل : َواَل  قَاَل الشَّاف ع ين َرمح  ل َوُتَصلن ي َولَْيَس ف ي   كَنَُّ  كََمَرَها كَْن تـَْغَتس  َكْن تـَْغَتس 

ع هَلَا . َهَذا َكاَلم الشَّاف ع ين ب َلْفظ    ، وََكَذا قَالَ َشكن إ ْن َشاَء اَّللَّ تـََعاىَل كَنَّ غُ   َشْيخ  ْسلَها َكاَن َتَطوًُّعا َغرْي َما كُم َرْت ب    ، َوَذل َك َواس 
َنَة ، َواللَّْيث ْبن َسْعد ، َوَغرْيمهَا ، َوع َبارَاِتْم ُمتَـَقار بَة َوَاَّللَّ كَْعَلم .   ) شرح مسل  م ( .ُسْفَيان ْبن ُعيَـيـْ

 : كن األحاديث اليت فيها األوامر بالغسل لكل صالة منسوخ حبديث فاطمة بنت كيب حبيش .القول الثالث 
 وهذا ما نزع إلي  العالمة الطحاوي يف )شرح معاين اآلثار(. 

 حبيش، قال السفاريين يف )كشف اللثام شرح عمدة األحكام( وقال الطحاوي: حديث كم حبيبة منسوخ حبديث فاطمة بنت كيب
 ألن في  األمر بالوضوء لكل صالة دون الغسل.

 و هللا كعلم . و اجلمع بني احلديثني حبمل األمر بالغسل على الندب كوىل ، و هلذا استحب  سيدنا اإلمام كمحد 
مع بني و ال َيفى كن القول هبذا في  ضعف ، ذلك كن القول بالنسخ َيتاج إىل معرفة الالحق من السابق ، وإىل تعذر اجل

 النصوص ، و اجلمع هنا ممكن فهو كوىل من القول بالنسخ.
 . -كما سبق  –كن الغسل لكل صالة مستحب وليس بواجب ، و هبذا جيمع بني األدلة القول الرابع : 
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 )تدع الصالة كيام كقرائها مث تغتسل وتصلي( : قال املوفق ابن قدامة : يف قول  
ٍب ، َواْلُغْسُل ل ُكلن  َصاَلٍة كَْفَاُل ؛ ل َما ف  َوَهَذا يَُدلُّ َعَلى كَنَّ اْلغُ  ُر َواج  ي   م ْن اخْلُُروج  ْسَل اْلَمْأُموَر ب    يف  َسائ ر  اأْلََحاد يث  ُمْسَتَحبُّ َغيـْ

ْحت َيا   ، َوُهَو َكَشدُّ َما ق يَل ، مُثَّ يَل ي   يف  اْلَفاْ  ٍد ، م ْن اخلْ اَلف  ، َواأْلَْخذ  ب الثن َقة  َواال  ل  َواْلَمَشقَّة  اجلَْْمُع بـَنْيَ ُكلن  َصاَلتـَنْي  ب ُغْسٍل َواح 
 ُّ ْغت َساُل ل لصُّْب   ، َول َذل َك قَاَل النَّيب  اء  ف ي   :  َوُهَو كَْعَجُب اأْلَْمَرْين  إيَلَّ ( مُثَّ يَل ي   اْلُغْسُل ُكلَّ يـَْوٍم َمرًَّة بـَْعَد اْلُغْسُل ع ْنَد اْنق اَ  َواال 

 احْلَْيض  ، مُثَّ تـَتَـَوضَّأُ ل ُكلن  َصاَلٍة ، َوُهَو كََقلُّ اأْلُُمور  َوجُيْز ئـَُها ، َوَاَّللَُّ كَْعَلُم "
 كذا قال إسحاق .إن اغتسلت لكل صالة فهو كحو  ، و قال اإلمام كمحد : ال السفناريين يف )كشف اللثام( و قو 
) حبث  هللا كعلم .و هلذا استحب  سيدنا اإلمام كمحد غسل على الندب كوىل ، و األمر بالقال : و اجلمع بني احلديثني حبمل و 

 يف ملتقى األلوكة ( .
 اختلف العلماء يف حكم و ء املستحاضة على قولني : -2

 : يكره وطؤها إال كن َياف العنت .القول األول 
 وهذا مذهب احلنابلة .

 لقول عائشة  ) املستحاضة ال يغشاها زوجها ( .-ك
 وألن هبا كذى فيحرم وطؤها كاحلائض .-ب

 : جيوز وطؤها مطلقاً . القول الثاين
 وهذا قول ككثر الفقهاء .

 ملا روى كبو داود عن عكرمة عن محنة بنت جحش : ) كهنا كانت مستحاضة ، وكان زوجها جيامعها ( . -ك
 قال النووي : إسناده حسن .

 زوجها يغشاها  .وقال عكرمة :  كانت كم حبيبة تستحاض وكان -ب
) إمنا ذلك عرق وليس باحلياة ( وعلى ذلك فال يأخذ شيئًا من كحكام  كن هذا الدم ليس دم حيض قطعًا لقول النيب  -ج

 احليض .
 كن العبادات كعظم حرمة من اجلماع، فاملستحاضة يف لزوم العبادة كالطاهرة فكذلك يف مسألة اجلماع . -د
الرمحن بن عوف وغريه من و ء زوجاِتم املستحاضات ، وألن االستحاضة دم عرق فال مينع مل مينع عبد  ألن النيب  -هـ

 الو ء ، وألن حكمها حكم الطاهرات يف كل شيء فكذلك يف حل الو ء .  ) قال  السعدي ( .
 الراجح .وهذا القول هو 

اف زوجها العنت ، واحتج للمانعني بأن دمها قال النووي : مرجحًا مذهب اجلمهور : ... وقال كمحد ال جيوز املوطئ إال كن َي
 جيرى فأشبهت احلائض .

يض  َوال تـَْقَربُوُهنَّ  َحىتَّ َيطْـُهْرَن ( واحتج كصحابنا مبا احتج ب  الشافعي يف األم ، وهو قول هللا تعاىل ) فَاْعَتز ُلوا النن َساَء يف  اْلَمح 
 وهذه قد تطهرت من احليض .

كرمة عن محنة بنت جحش رضى هللا عنها ) كهنا كانت مستحاضة وكان زوجها جيامعها ( رواه كبو داود واحتجوا كياا مبا رواه ع
 وغريه هبذا اللفظ بإسناد حسن .

 وَف صحي  البخاري قال: قال ابن عباس )املستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت ، الصالة كعظم ( .
 القراءة وغريها ، فكذا يف املوطأ .وألن املستحاضة كالطاهر يف الصالة والصوم واالعتكاف و 
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 وألن  دم عرق فلم مينع الو ء كالناسور .
 وألن التحرمي، بالشرع ومل يرد بالتحرمي، بل ورد بإباحة الصالة اليت هي كعظم كما قال ابن عباس .  
 واجلواب عن قياسهم على احلائض ، كن  قياس َيالف ما سبق من داللة الكتاب والسنة فلم يقبل .

 ) اجملموع ( .ي ال يشـارك  يف شيء، فوجب إحلاق  بنظائره ال باحليض الذحكم الطاهـرات يف غري حمل النزاعن املستحاضة هلا وأل
ُمُرين ِمْن إنَاٍء َواِحٍد , ِكالنا ُجُنب  . وََكاَن يَأْ  ) ُكْنُت َأْغَتِسُل أَنَا َوَرُسوُل اَّللَِّ ِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلْت : َعْن َعا - 42

 ( ., فََأْغِسُلُه َوأَنَا َحاِئض  فَأَتَِّزُر , فـَُيَباِشُرين َوأَنَا َحاِئض  . وََكاَن ُُيِْرُج رَْأَسُه إيَلَّ , َوُهَو ُمْعَتِكف  
---------- 

 قال القرطيب : االئتزار : شد اإلزار على الوسط إىل الركبة . فَأَتَِّزُر () 
ملباشرة هنا كن ميس اجللد اجللد ، كي : ميس بشرت  بشرِتا ، وليس املراد ب  اجلماع ، ألن مجاع احلائض حرام املراد با فـَُيَباِشُرين () 

 ، قال القرطيب : يعين بذلك االستمتاع مبا فوق اإلزار واملااجعة .
 احلديث دليل على جواز اغتسال الزوجني مجيعاً . -1

  .مجيعاً فال اختالف في  ...  ءمهافأما غسل الرجل واملركة ووضو  قال الشوكاين : 
ُل كَنَا َوَرُسوُل اَّللَّ    حلديث الباب )-ك ٍد ، ك النا ُجُنبٌ  ُكْنُت كَْغَتس   ... ( . م ْن إنَاٍء َواح 

ُل كَنَا َوَرُسوُل اَّللَّ  ويف لفظ ) َنُ   بـَْيين   -م ْن إ نَاٍء  ُكْنُت كَْغَتس  ٍد فـَُيَباد ُرين   -َوبـَيـْ (دَْع يل   كَُقوَل دَْع يل   َحىتَّ  َواح   .. قَاَلْت َومُهَا ُجُنَبان 
اَلن  يف   َوَرُسوُل اَّللَّ   يَ َكاَنْت ه    )  قَاَلتْ  َسَلَمَة . وعن  كُمَ  -ب د  م َن اجْلََنابَة   يـَْغَتس  نَاء  اْلَواح   ( متفق علي  . اإل 
 مجيعاً ( رواه البخاري . هللا  قال ) كان الرجال والنساء يتوضؤون يف زمان رسول وعن ابن عمر -ج

 زاد ابن ماج  : ) من إناء واحد ( ، وزاد كبو داود : ) نديل في  كيدينا ( .
قال احلافظ : ونقل الطحاوي ، مث القرطيب ، والنووي االتفاق على جـواز اغتسال الرجل واملركة من اإلناء الواحد ، وفي  نظر ، ملا 

 ن  كان ينهى عن  ، وكذا حكاه ابن عبد الَّب عن قوم ، وهذا احلديث حجة عليهم .حكاه ابن املنذر عن كيب هريرة ك
يعاً ( ؟ فائدة : اختلف العلماء يف معىن قول  )... يـَتَـَوضَُّئوَن يف  َزَمان  َرُسول  اَّللَّ    مجَ 

 ، وهؤالء على حدة .كن معناه كن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون مجيعاً يف موضع واحد ، هؤالء على حدة  فقيل :
 قال احلافظ : والزيادة املتقدمة يف قول  ) من إناء واحد ( ترد علي  .

 كن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون مث تأيت النسائي فيتوضأن . وقيل :
 قال احلافظ : وهو خالف الظاهر من قول  ) مجيعاً ( .

 الصحيح .: املراد مع الزوجات واحملارم ، وهذا  وقيل
 احلديث دليل على كن  جيوز لكل من الزوجني كن ينظر إىل عورة اآلخر .-2
 حلديث الباب . -ك

 ) احفظ عورتك إال من زوجتك كو ما ملكت ميينك ( رواه كبو داود . وحلديث حكيم بن حزام . قال : قال  -ب
 قط ( فهو ضعيف ال يص  ؟ وكما حديث عائشة ) ما ركيت عورة رسول هللا 

 مباشرة الرجل لزوجتـ  احلائض ؟حاالت  -3
 مباشرة الرجل لزوجت  احلائض ينقسم إىل ثالثة كقسام :

 أواًل : أن يامعها بالفرج .
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 فهذا حرام بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة ، ] قال  النووي [ .
يض  َوال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيطْ -ك  ُهْرَن ( .قال تعاىل ) فَاْعَتز ُلوا النن َساَء يف  اْلَمح 

 كي : اجلماع . رواه مسلم ،  () ا ْصنَـُعوا ُكلَّ َشْيٍء إ الَّ اَلنن َكاَح  حديث كنس  . قال : قال  -ب
( رواه  ) من كتى حائاـًا كو امـركة يف دبرهـا فقد كـفر مبا كنزل على حممد  قال : قال رسول هللا  وعن كيب هريرة -ج

 الطرمذي .
 خالف بني كهل العلم يف َترمي و ء احلائض ، وهو معلوم من ضرورة الدين  .:  وال  قال الشوكاين

 ثانياً : املباشرة فيما فوق السرة وَتت الركبة .
 فهذا جائز .
 : وهو حالل باتفاق املسلمني  . قال النووي

 ثالثاً : املباشرة فيما بني السرة والركبة ما عدا القبل والدبر .
 سألة على كقوال :اختلف العلماء يف هذه امل

 : اجلواز . القول األول
 وهو املذهب ، وقال ب  عكرمة وجماهد والشعيب والنخعي والثوري وابن املنذر .

 قال النووي : هو األقوى دليالً َوُهَو اْلُمْخَتار .
يض  َوال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ يَْطُهْرنَ  -ك  ( . لقول  تعاىل )فَاْعَتز ُلوا النن َساَء يف  اْلَمح 

 قال ابن قدامة يف ) املغين ( فتخصيص  موضع الدم باالعتزال دليل على إباحت  فيما عداه .
 ) اصنعوا كل شيء إال النكاح ( ، فهذا يدل على إباحة مجيع جسد احلائض إال موضع األذى .  لقول  -ب

 ده وهو الفرج .فاحلديث في  دليل على كن  ال جيتنب من احلائض إال املوضع الذي في  احلياة وح
 قالوا : إن َترمي و ء احلائض منع لألذى ، فاختص مبحل  كالدبر . -ب

 : كن  حرام . القول الثاين
 وهذا مذهب مالك وكبو حنيفة ، وهو قول ككثر العلماء منهم : سعيد بن املسيب ، وشري  وطاووس . ] قال  النووي [ 

ُرين  َوكَنَا َحائ ٌض ( .)... فَأَتَّز رُ  –حديث عائشة  –حلديث الباب  -ك  ، فـَيَُباش 
 يباشر نساءه فوق اإلزار وهن ُحينض ( رواه مسلم . وعن ميمونة قالت ) كان رسول هللا  -ب

 وج  الداللة : يفهم من احلديثني َترمي االستمتاع مبا بني السرة والركبة بو ء وغريه .
 ليها . واستدلوا على ذلك بأدلة ، ولكنها ال ختلو من اعطراضات ع

 فمن ذلك : 
زَار ،  ما رواه كبو داود  َعْن ُمَعاذ  ْبن  َجَبٍل قَاَل )َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَّ   َعمَّا َيَ لُّ ل لرَُّجل  م ْن اْمَركَت    َوه َي َحائ ٌض؟ فـََقاَل: َما فـَْوَق اإل 

 َوالتـََّعفُُّف َعْن َذل َك كَْفَاُل ( .
 . النيب وهذا احلديث ضعيف ، ال يثبت عن 

 قال كبو داود : لَْيَس ب اْلَقو ين  ا.هـ . وضعف  العراقي كما يف "عون املعبود" . وضعف  األلباين يف ضعيف كيب داود . 
:  َرُسوُل اَّللَّ  : َما َيْصُلُ  للرَُّجل  م ْن اْمَركَت    إ َذا َكاَنْت َحائ ًاا ؟ فـََقاَل :  وروى كمحد  عن ُعَمَر ْبن اخلَْطَّاب  ) كن  سأل النيب 

زَار ( .  َما فـَْوَق اإل 
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 قال كمحد شاكر يف َتقيق املسند  إسناده ضعيف النقطاع  .
ا َما َيَ لُّ يل  م ْن اْمَرَكيت  َوه َي َحائ ٌض ؟ قَاَل : َلَك مَ  وروى كبو داود كيااً  َعْن َحرَام  ْبن  َحك يٍم َعْن َعمن    ) كَنَُّ  َسَأَل َرُسوَل اَّللَّ  

زَار  ( .  فـَْوَق اإل 
وهذا احلديث اختلف العلماء في  ، فنقل ابن القيم يف "ِتذيب السنن" تاعيف  عن بعض احلفاظ وكقره على ذلك ، وصحح  

 األلباين يف صحي  كيب داود  . 
مع بين  وبني األدلة الدالة مث لو ص  احلديث مل يكن دلياًل على َترمي االستمتاع باحلائض فيما بني السرة والركبة ، ألن  ميكن اجل

 على جواز ذلك بأحد كوج  اجلمع اآلتية : 
 كن  على سبيل االستحباب والتنزه واالبتعاد عن مكان احليض ، وليس على سبيل الوجوب . كواًل : 
نفس  فيجامع يف الفرج ،  كن  حممول على من ال ميلك نفس  ، ألن  لو ُمكن َن من االستمتاع بني الفخذين مثاًل رمبا ال ميلكثانياً : 

فيقع يف احلرام ، إما لقلة دين  ، كو قوة شهوت  ، فتكون األحاديث الدالة على اجلواز فيمن ميلك نفس  ، واألحاديث الدالة على 
 املنع فيمن َيشى على نفس  الوقوع يف احملرم. ا.هـ   ) الشرح املمتع ( .

:  وهذا  قال النوويشر يابط نفس  عن الفرج ويثق من نفس  جاز وإال فال ، ولذلك ذهب بعض العلماء  إىل كن  إذا كان املبا
 الوج  حسن  .

األوىل للرجل إذا كراد كن يستمتع بامركت  وهي حائض كن يأمرها كن تلبس ثوبًا تسطر ب  ما بني السرة والركبة ، مث يباشرها فيما -4
 سوى ذلك . 

َرَها كََمَرَها كَْن تـَتَّز َر يف  فـَْور  َحْيَات َها مُثَّ  ا إ َذا َكاَنْت َحائ ًاا فََأرَاَد َرُسوُل اَّللَّ  حلديث َعائ َشَة قَاَلْت )َكاَنْت إ ْحَدانَ   َكْن يـَُباش 
ُرها( .  يـَُباش 

زَار  َوُهنَّ ُحيٌَّض ( . وحلديث َعْن َمْيُمونََة قَاَلْت ) َكاَن َرُسوُل اَّللَّ   ُر ن َساَءُه فـَْوَق اإل   يـَُباش 
 . ُّ  ) يف  فـَْور َحْيَاتَها ( كي : كَوَّل  َوُمْعَظم  . قَالَ  اخلَْطَّايب 

 احلائض بعد طهرها وقبل كن تغتسل ، فال بد من اغتساهلا .جيوز مجاع ال -5
 اَّللُن ( .لقول  تعاىل ) َوالَ تـَْقَربُوُهنَّ َحىتََّ يَْطُهْرَن فَإ َذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ م ْن َحْيُث كََمرَُكُم 

قال ابن كثري رمح  هللا : وقد اتفق العلماء على كن املركة إذا انقطع حياها ال َتل حىت تغتسل باملاء كو تتيمم، إن تعذر ذلك  
عليها بشرط ، إال َيىي بن بكري من املالكية وهو كحد شيوخ البخاري، فإن  ذهب إىل إباحة و ء املركة مبجرد انقطاع دم احليض، 

ينقل  عن ابن عبد احلكم كيااً، وقد حكاه القرطيب عن جماهد وعكرمة وعن طاوس كما تقدم ، إال كن كبا حنيفة رمح  ومنهم من 
هللا يقول فيما إذا انقطع دمها ألكثر احليض وهو عشرة كيام عنده: إهنا َتل مبجرد االنقطاع وال تفتقر إىل غسل وال يص  ألقل 

 من ذلك. 
يـَْعين  ب اْلَماء  ، َوإ لَْي   َذَهَب َمال ك َومُجُْهور اْلُعَلَماء ، َوَكنَّ الطُّْهر الَّذ ي َيَ لن ب    فَإ َذا َتَطهَّْرَن ( ول  تعاىل )قال القرطيب يف تفسريه : ق

َها الدَّم ُهَو َتَطهُّرَها ب اْلَماء  َكُطْهر  اجْلُُنب ، َواَل جُيْز ئ م ْن  َاع احْلَائ ض الَّذ ي يَْذَهب َعنـْ َذل َك تـََيمُّم َواَل َغرْيه ، َوب    قَاَل َمال ك مج 
 َوالشَّاف ع ين َوالطَََّّب ين َوحُمَمَّد ْبن َمْسَلَمة َوكَْهل اْلَمد يَنة َوَغرْيهم .

 قـَْول  َكْكَثر  كَْهل  اْلع ْلم  .وقال ابن قدامة يف املغين: َومُجَْلُتُ  َكنَّ َوْ َء احْلَائ ض  قـَْبَل اْلُغْسل  َحرَاٌم ، َوإ ْن انـَْقَطَع َدُمَها يف  
ُهْم . نـْ مْجَاع  م   قَاَل اْبُن اْلُمْنذ ر  : َهَذا َكاإْل 

اَلفًا .  َوقَاَل َكمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَمرُّوذ يُّ : اَل كَْعَلُم يف  َهَذا خ 
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َيْطُهْرَن فَإ َذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ م ْن َحْيُث كََمرَُكْم اَّللَُّ ( يـَْعين  إَذا اْغَتَسْلَن ،  إىل كن قال : ... َولََنا ، قـَْوُل اَّللَّ  تـََعاىَل ) َواَل تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ 
 َهَكَذا َفسََّرُه اْبُن َعبَّاٍس ؛ َوأل َنَّ اَّللََّ تـََعاىَل قَاَل يف  اآْليَة  ) َوَيُ بُّ اْلُمَتَطهن ر يَن ( .

بَ فَأَثـْىَن َعَلْيه ْم ، فـََيُدلُّ َعلَ  ْغت َساُل ُدوَن اْنق طَاع  الدَّم  ، َفَشَرَ  إل   ُهْم كَثـْىَن َعَلْيه ْم ب    ، َوف ْعُلُهْم ُهَو اال  نـْ اَحة  اْلَوْ ء  َشْرَطنْي  ى كَنَُّ  ف ْعٌل م 
ْغت َساَل ، َفاَل يـَُباُح إالَّ هب  َما .  : اْنق طَاَع الدَّم  ، َواال 

َنَـَّها مَمُْنوَعٌة م ْن ا ََقلن  احْلَْيض  .َوأل  َدث  احْلَْيض  ، فـََلْم يـَُبْ  َوْطُؤَها َكَما َلْو انـَْقَطَع أل   لصَّاَلة  حلَ 
 طهارة بدن احلائض وعَرقها .-6
 كمر الرجل زوجت  احلائض كن تتزر وهذا كفال .-7
 جواز النوم مع احلائض يف ثياهبا ، واالضطجاع معها .-8

 ( .َرأُ اْلُقْرآَن َوأَنَا َحاِئض  يف ِحْجِري , فـَيَـقْ  ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ : ا قَاَلْت َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنه - 43
---------- 

 . ) َكاَن يـَتَّك ُئ ( كي : يعتمد ،  ) كان يقرك القرآن وركس  يف حجري ، وكنا حائض (ويف رواية ) يف ِحْجِري ( 
 احلديث دليل على طهارة بدن احلائض . -1
 يث دليل على جواز مالمسة احلائض .احلد-2
 جواز القراءة ماطجعاً ، ومتكئاً على احلائض ، وبقرب حمل النجاسة ، قال  النووي .-3
 كن احلائض ال ينُجس منها شيء ، وال جُيتنب منها إال موضع األذى فحسب .-4
 جواز قراءة القرآن يف حجر احلائض ، ألهنا طاهرة البدن والثوب .-5

) َسأَْلُت َعاِئَشَة رضي هللا عنها فـََقلُت : َما بَاُل احْلَاِئِض تـَْقِضي الصَّْوَم , َوال تـَْقِضي الصَّالَة ؟ ُمَعاَذَة قَاَلْت : َعْن  - 44
َنا َذلِ  َك , فـَنُـَؤمَُّر ِبَقَضاِء الصَّْوِم , َوال فـََقاَلْت : َأَحُرورِيَّة  أَْنِت ؟ فـَُقْلُت : َلْسُت ِبَُرورِيٍَّة , َوَلِكينِ  َأْسَأُل . فـََقاَلْت : َكاَن ُيِصيبـُ

 ( .نـَُؤمَُّر ِبَقَضاِء الصَّالِة 
---------- 

 بنت عبد هللا العدوية ، معدودة يف فقهاء التابعني .) عن ُمَعاَذة ( 
ن : ُهَو ُهَو ب َفْت   احْلَاء اْلُمْهَمَلة َوَضمن الرَّاء اأْلُوىَل َوه َي ن ْسبَ ) َأَحُرورِيَّة  أَْنِت (   ة إ ىَل َحُرورَاء ، َوه َي قـَْريَة ب ُقْرب  اْلُكوَفة قَاَل السَّْمَعاين 

ع َعَلى م يَلنْي  م ْن اْلُكوَفة ، َكاَن كَوَّل ا ْجت َماع اخْلََوار ج ب    . قَاَل اهْلََرو يُّ : تـََعاَقُدوا يف  َهذ   َها . َفَمْعىَن قَـ َمْوض  ْول ه  اْلَقْريَة فـََنَسُبوا إ لَيـْ
ُبوَن َعَلى احْلَائ ض َقَااء الصَّاَلة اْلَفائ َتة يف  زَ  َها إ نَّ طَائ َفة م ْن اخْلََوار ج يُوج  َي اَّللَّ َعنـْ اَلف إ مْجَاع َعائ َشة َرض  َمن احْلَْيض ، َوُهَو خ 

ْست ْفَهام الَّذ ي ا ْستَـْفَهَمْتُ  َعائ َشة ُهَو ا ْست ْفهَ   ام إ ْنَكار َكْي َهذ ه  َطر يَقة احلَُْرور يَّة ، َوب ْئَس الطَّر يَقة . ) نووي ( .اْلُمْسل م نَي ، َوَهَذا اال 
ويف رواية ) قْد َكاَنْت إ ْحَدانَا َتَ يُض َعَلى َعْهد  َرُسول  ) َكاَن ُيِصيبُـَنا َذِلَك , فـَنُـَؤمَُّر بَِقَضاِء الصَّْوِم , َوال نـَُؤمَُّر ِبَقَضاِء الصَّالِة ( 

 ُمطلعاً على حال النساء من احليض وتركهن الصالة يف كيامــ  . مُثَّ الَ تـُْؤَمُر ب َقَااٍء ( والغرض من  بيان كن  كان  اَّللَّ  
 احلديث دليل على  َترمي الصالة والصوم على حائض ، وكن احلائض تقاي الصوم دون الصالة . -1

اْلُمْسل ُموَن َعَلى َكنَّ احْلَائ ض َوالنـَُّفَساء اَل جتَ ب َعَلْيه َما الصَّاَلة َواَل الصَّْوم يف  احْلَال ،  قال النووي : َهَذا احلُْْكم ُمتـََّفق َعَلْي   َكمْجَع
 اء الصَّْوم .َوَكمْجَُعوا َعَلى كَنَُّ  اَل جيَ ب َعَلْيه َما َقَااء الصَّاَلة ، َوَكمْجَُعـــــــــوا َعَلى كَنَُّ  جيَ ب َعَلْيه َما َقاَ 

 دلة على ذلك :األ
 يف حديث كيب سعيد ) كليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم ( متفق علي  . قول  -ك
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 لفاطمة بنت كيب حبيش ) ... فإذا كقبلت احلياة فدعي الصالة ( متفق علي  . وقول   -ب
يبُـَنا َذل َك فـُنُـْؤَمُر ب َقَااء  الصَّْوم  َوالَ نـُْؤمَ -ج  ُر ب َقَااء  الصَّالَة  ( .وحلديث الباب )قَاَلْت َكاَن ُيص 

 قال ابن رجب : وقد كمجع العلماء على كن احلائض ال جيوز هلا الصالة يف حال حياها .
 احلكمة من قااء الصوم دون الصالة . -2

َدة . ) قال   قَاَل اْلُعَلَماء َواْلَفْرق بـَْينهَما َكنَّ الصَّاَلة َكث ريَة ُمَتَكرن رَة فـََيُشقن َقَااُؤَها خب  اَلف   قيل : الصَّْوم ، فَإ نَُّ  جيَ ب يف  السََّنة َمرَّة َواح 
 النووي ( .

وال يعلم ما احلكمة ولذلك قالت عائشة : كنا نؤمر بقااء الصوم وال نؤمر  : احلكمة تعبدية ، وهي كمر الرسول  وقيل
 بقااء الصالة .

حليض ، كما يثاب املريض على ترك النوافل اليت كان يعملها يف اختلف العلماء هل تثاب احلائض على تركها الصالة كثناء ا-3
 صحت  وشغل باملرض عنها ؟

 : ال تثاب على الطرك . قيل
 بنقصان الدين بطرك الصالة زمن احليض يقتاي ذلك . ألن وصف  هلا 

 وهذا القول أقرب .: تثاب ، إذا قصدت امتثال قول الشارع يف ترك  ،  وقيل
ء إىل كن  جيب على احلائض وضوء وتسبي  يف كوقات الصالة بداًل عنها ، لكن هذا قول ضعيف ، ذهب بعض الفقها -3

ولذلك ذهب مجهور العلماء إىل كن  ال جيب على احلائض الوضوء ، وال التسبي  والتهليل والذكر يف كوقات الصلوات بداًل عن 
 الصالة .

واخللف كن  ليس علي احلائض وضوء وال تسبي  وال ذكر يف كوقات قال النووي : مذهبنا ومذهب مجهور العلماء من السلف 
 الصلوات وال يف غريها وممن قال هبذا االوزاعي ومالك والثوري وكبو حنيفة .

 مشروعية سؤال كهل العلم . -4
 كن كمر الشارع وهني  حجة مبجرده ، وال يفتقر إىل معرفة سره وحكمت  كو علت  .-5

 هلل رب العاملني واحلمد
 هـــ1436/  7/  26اجلمعـة : 

 الساعة الثانية ظهراً .
 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد

 أخوكم
 سليمان بن حممد اللهيميد


