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أضبده -جل وعبل -خّب ضبد وأوفاه ،وأثِب عليو اػبّب كلو ،وأشكره وأذكره ،وأسألو جل جبللو
وتقدست أظباؤه أف هبعلِب وإااك ن ضبل العل وؿبلليو ،ون اليا اعلونف واعولنف واللونف ،إهو
سلحاهو جناد كرًن.
وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شراك لو ،وأشهد أف ؿبودا علده ورسنلو  ،وعلى آلو وصحلو
وسل تسليوا كثّبا.
أما بعد:
فإف ن هع اهلل -جل وعبل -علينا صبيعا أف ىيأ لنا نثل ىيه الدورات العلوي الٍب ىي ن أعظ نا
اتعلد بو اؼبرء ُب ىيا الزناف ن الننافل ،بل قد قاؿ أىل العلم :إف أفضل الننافل على اإلطبلؽ طلب
العل  ،وفضل اإلناـ أضبد وصباع ن األئو واحملققْب فضلنا طلب العل على غّبه ،فجعلنا طلب العل
اليي انفع اؼبرء ُب دانو ُب عقيدتو وُب علاداتو وُب نعانبلتو جعلنه أفضل ن اعبهاد النفل.
ٍ
نتعد ،العل اتعداؾ إٔب غّبؾ فتنفع بو هفسك وتنفع بو غّبؾ؛ وؽبيا قاؿ صباع
وىيا ظاىر؛ ألف العل
ن أىل العل  :ألجل فضل العل نا أنر اهلل -جل وعبل -هليو أف استزاد ن شيء إال ن العل  ،فقاؿ
جل جبللو:

     

(ٕ)

؛ ؽبيا انلوي لنا أف هرعى ىيه النعو  ،وأف هقلل عليها أال وىي

وجند نثل ىيه الدورات الٍب اشرح فيو الشيء الكثّب ُب النقت القليل.
 - 1سورة المجادلة آية .11 :
 - 2سورة طه آية .114 :
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فردبا ٓب يبكنا أف هشرح نتنا ن اؼبتنف إال ُب سن  ،لك ألجل ىيه الدورات فإهنا يبك نعها أف اشرح
اؼبًب ُب عشرة أااـ أو ُب عشرا اننا حبسب نا اتيسر ن اغباؿ.
ؽبيا انلوي على كل طالب عل أف هبتهد ُب ىيه الدورات ُب اغبضنر وُب اؼبراجع قلل وبعد ،وأف
هبعل ىيه األسابيع قليل وسيل للعلادة ،بل انني هبا التعلد ُب حضنره للعل  ،وفيوا استعد لو قلل وبعد،
وى يا اعِب أف ربض هفسك ون تعرؼ فب يبكنه أف وبضروا ووبولنا العل واستوعنا إليو ،أف ربضه
على حضنر ىيه الدورات سناء الٍب ُب ىيا اؼبسجد اؼبلارؾ أـ ُب غّبه؛ ألف العل نطلنب ربليلو،
ونطلنب هشره.
وإف العل ال انتزعو اهلل -جل وعبل -وال ارفعو ن العلاد ىكيا هزعا ،وإمبا دبنت العلواء ،حٌب إذا ٓب
الق عآب ازبي الناس رؤوسا جهاال.
ؽبيا ن أعظ نا أتعل لو ،وكل ؿبب لدا اهلل اتعل لو أف اسوع ىيا اغبداث ،وانظر إٔب قل ن ىن
جاد ُب طلب العل  ،وىبشى أف اأٌب زناف اتكل ُب العل ن ىن هتف فيو اأخي ن ىاىنا وىاىناٍ ،ب
اتلدر بْب الناس فيكنف فب قاؿ فيو عليو اللبلة والسبلـ:
جهاال فسئلنا فأفتنا بوّب عل فضلنا وأضلنا





حٌب إذا ٓب الق عآب ازبي الناس رؤوسا

ازبيوا رؤوسا جهاال؛ ألهن ظننا أهن علواء أو أهن ن

أىل العل فسئلنا وى ُب اغبقيق جهل ٓب وبللنا ن العل نا بو ترسخ أقدانه فيو ،وارسخ قلله ُب فه
العل ُب فه

كبلـ اهلل -جل وعبل -وكبلـ رسنلو 

فسأؽب الناس فأفتنا بوّب عل ؛ ألف علوه إنا

نعدوـ ،أو نشنش؛ فأفتن بوّب عل فضلنا وأضلنا.
هبيا انلوي أف ربتسب أهفاسك ،وأف ربتسب عورؾ ُب طلب العل  ،وُب اغبض عليو ،وُب حفظو وُب
تدا رسو فهن أفضل أهناع اعبهاد ُب ىيا الزناف ،فليس ٍب هنع ن أهناع اعبهاد اليي هباىد بو أعداء اهلل -
جل وعبل ،-وهباىد بو اللد ع دا اهلل -جل وعبلُ -ب ىيا الزناف ،بل وُب غّبه نثل العل ؛ وؽبيا -
كوا ذكرت لك -فضل العلواء طلب العل على غّبه ن الننافل ،واختلفنا ىل ىن أفضل ن اعبهاد النفل
 -التطنع  -أـ ال ؟
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واللحيح أف طلب العل أفضل؛ لعظ آثاره ولعظ فضلوٍ ،ب إف طالب العل انلوي لو أف اتأدب
بآداب أىل العل وضبل العل وؿبلليو ،وىيه اآلداب ذكرهاىا لك نرارا ُب دورات سلقت ،وال بد ن
تعاىدىا.
فمن أعظمها :أف اكنف ؾباىدا هفسو ُب اإلخبلص هلل -جل وعبل ،-وُب أهو اكنف ذا هي صحيح
ُب العل  ،فالعل علادة ،وال اقلل إال بني صاغب  ،وبإخبلص هلل -جل وعبل -كوا قاؿ هلينا -عليو اللبلة
والسبلـ:-



إمبا األعواؿ بالنيات ،وإمبا لكل انرئ نا هنى



فكل انرئ لو نا هناه ،فإذا كاهت هيتو

صاغب فإف عولو اكنف علادة نع تنفر الشرائط األخرى واهتفاء اؼبناهع؛ ؽبيا ن أعظ أسلاب الربك ُب
العل أف تكنف هيتك صاغب ُب العل  ،ونعُب الني ُب العل  :أف تنني رفع اعبهل ع هفسك دبا تتعل ،
فاعباىل ىن اليي اقنؿ :العل نعروؼ ،واألحكاـ نعروف واغبود هلل ،العقيدة نعروف  ،ىيا كبلـ جهل .
وأما الذي شذى طرفا من العلم فإنو كما قاؿ عمر" :ن قاؿ أها عآب فهن جاىل" .اعل أف العل
واسع كثّب؛ وؽبيا العب ربليلو ُب وقت قلّب ،بل وقت ربليل العل العور كلو ،وقت ربليل العل
عورؾ كلو ن أولو إٔب آخره.
وؽبيا جاء" :اطللنا العل ن اؼبهد إٔب اللحد" .قاؿ العلواء :الني ُب طلب العل تأٌب نع العل  ،كوا
قاؿ طائف ن أئو اغبداث :طللنا العل وليس لنا فيو هي ٍ ،ب جاءت الني بعد؛ ألهو ؼبا تعل العل عل أهو
ال بد أف انني فيو هي صاغب  ،وأف اتقرب بو إٔب اهلل فننى بعد أف تعل .
وقاؿ آخروف من أئمة أىل الحديث:
"طللنا العل لوّب اهلل فأىب أف اكنف إال هلل" اعِب :أهن حْب طللنه طللنه لننااا ،قد تكنف ننافس  ،وقد
تكنف ؾبانل  ،وقد تكنف ،وقد تكنف ،لكنو أىب أف اكنف إال هلل؛ ألف العلد اليي اراد رضا ربو -جل
وعبل -إذا حضر العل

وظبع كبلـ اهلل -جل وعبل -وكبلـ رسنلو 

وعل نعُب كبلـ اهلل وكبلـ رسنلو

فإهو ل افر ن اهلل إال إٔب اهلل -جل وعبل-؛ لتلحيح الني وتلحيح القلب ،وإسبلـ النجو والنفس هلل -
جل وعبل -وحده.

5

بلوغ المراـ
فإذف الني اللاغب ُب العل أف تنني رفع اعبهل ع هفسكٍ ،ب أف تنني رفع اعبهل ع غّبؾ ،فو
استقاـ لو ى ياف األنراف أو األوؿ ننهوا فهن على هي صاغب ُب العل فّبجى لو القلنؿ ،وىيا القلد وىيه
الني تنفعك كثّبا إذا استحضرهتا ُب العل  ،وطاؼبا هفعت غّبؾ ُب أهك إذا هنات رفع اعبهل ع هفسك
فإهك ستستحضر دائوا أهك ذبهل أشياء كثّبة ،ذبهل أشياء كثّبة ُب العقيدة ،ذبهل أشياء كثّبة ُب
التنحيد ،ذبهل أشياء كثّبة ُب نعُب كبلـ اهلل ُب القرآف ،نعُب كبلـ النيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب
العلادات ُب اؼبعانبلت ،العل واسع فإذا أحسست بأهك ذبهل كثّبا ،وأهك تنني وذباىد على رفع اعبهل
ع هفسك فإهك ستجتهد أكثر وأكثر ُب طلب العل وُب حفظو وُب ندارستو.
ىيه نقدن بْب ادي ىيه الدورة الٍب أسأؿ اهلل -جل وعبل -أف هبزي القائوْب عليها خّبا ،وأخص
باليكر ننه أخاها الشيخ "فهد الوراب" وفقو اهلل لكل خّب ،فلقد علوتو ؾبتهدا خّب اجتهاد ُب أف
انفعك  ،فبل ربرننه نع إخناهو وزنبلئو اليا أسهونا ُب إقان ىيه الدورة ال ربرننى ن دعائك اللاّب
نع ذبزاته خّبا ،فأسأؿ اهلل -جل وعبل -لنا وؽب القلنؿ والسداد ُب األقناؿ واألعواؿ ،وأف اوفر لنا وؽب
ولنالدانا وؼبشاىبنا وألحلابنا أصبعْب إهو سلحاهو جناد كرًن هع .
خطبة الكتاب

بس اهلل الرضب الرحي
قاؿ اإلناـ اؼبلنف اغبافظ اب حجر -رضبو اهلل تعأب:-
اغبود هلل على هعوو الظاىرة واللاطن قديبا وحداثا ،واللبلة والسبلـ على هليو ورسنلو ؿبود وآلو
وصحلو اليا صاروا ُب هلرة دانو سّبا حثيثا ،وعلى أتلاعه اليا ورثنا علوه والعلواء ورث األهلياء أكرـ
هب وارثا وننروثا،
أما بعد:
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فهيا ـبتلر ُب الشرح على أصنؿ اغبداثي التكليفي لؤلحكاـ الشرعي  ،حررتو ربرارا بالوا؛ ليلّب ؼب
وبفظو ن بْب أقراهو هابوا ،واستعْب بو الطالب اؼبلتدئ ،وال استوِب عنو الراغب اؼبنتهي ،وقد بينت عقب
كل حداث ن أخرجو ن األئو ؛ إلرادة هلح األن فاؼبراد بالسلع " :أضبد ،واللخاري ،ونسل  ،وأبن
داود ،والَبنيي ،والنسائي ،واب ناجو " وبالست " :ن عدا أضبد " وباػبوس  " :ن عدا اللخاري ونسل
" ،وقد أقنؿ :األربع وأضبد وباألربع " :نا عدا الثبلث األوؿ" وبالثبلث  :نا عداى وعدا األخّب وباؼبتفق
عليو :اللخاري ونسل  ،وقد ال أكتب نعهوا غّبنبا ،ونا عدا ذلك فهن نلْب وظبيتو" :بلنغ اؼبراـ ن أدل
األحكاـ " واهلل أسأؿ أف ال هبعل نا علونا علينا وباال ،وأف ارزقنا العول دبا ارضيو -سلحاهو وتعأب. -
سلحاهو وتعأب-ىذه الخطبة لهذا الكتاب العظيم "كتاب بلوغ المراـ من أدلة األحكاـ" اشتملت على مقاصد:
األوؿ :الثناء على اهلل -جل وعبل -وضبده -سلحاهو وتعأب ،-وقد رأات أهو ٓب التدئها دبا اسويو
العلواء خبطل اغباج ؛ وذلك أف أىل العل هبعلنف خطل اغباج ُب اػبطب الكبلني  ،وأنا ُب اؼبكتنب
فعندى أهو اشرع أف اثُب على اهلل -جل وعبل -دبا ىن نناسب للحاؿ ،والنيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب
كتلو الٍب أرسلها إٔب أىل األنلار ،وُب كتاب اللدقات -أاضآ -ب التدئها دبا اسوى خطل اغباج ؛
فخطل اغباج نشروع ُب اػبطب الكبلني  ،وأنا اؼبكتنب فإف سن أىل العل فيو أف وبود اهلل -جل
وعبل -دبا اتيسر إف كاف دبا اسوى خبطل اغباج "اغبود هلل كبوده وهستعينو "...إْب كوا ىي نعروف ُب
رواا اب نسعند ،أو دبا اتيسر لو ن الثناء على اهلل -جل وعبل.-
واغبافظ اب حجر -رضبو اهلل تعأب -وىن ن أئو أىل اغبداث ُب زناهو ،ون حفاظو ابتدأىا دبا
اناسب اغباؿ ن الثناء على اهلل -جل وعبل -وضبده على هعوو الظاىرة واللاطن  ،القديب واغبداث .
والمقصد الثاني في ىذه الخطبة :أهو ذكر فضل صحاب رسنؿ اهلل  وفضل أتلاعه والتابعْب ؽب
بأهن ورثنا العل  ،والعلواء ورث األهلياء ،أكرـ هب وارثا وننروثا.
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وىيا فيو ربراك للنفنس لنيل أعلى اؼبراتب ،وىن أف تكنف وارثا للولطفى  وأكرـ بو وارثا وننروثا،
أكرـ هب وارثا ،وأكرـ بالعل ننروثا ،ورثنه ع اؼبلطفى -صلى اهلل عليو وسل -؛ وؽبيا قاؿ -عليو اللبلة
والسبلـ:-



العلواء ورث األهلياء ،فإف األهلياء ٓب انرثنا دانارا وال درنبا ،وإمبا ورثنا العل  ،فو أخيه

أخي حبظ وافر . 
المقصد الثالث :ذكر أف كتابو ىيا ـبتلر اشتول على أصنؿ األدل اغبداثي لؤلحكاـ الشرعي ،
وذكر أهو حرره ربرارا بالوا؛ ليلّب ن وبفظو بْب أقراهو هابوا ،وىيا ننافق للحقيق  ،وبر فيو اغبافظ شهاب
الدا أضبد ب حجر العسقبلين -رضبو اهلل -فلقد اختلره ،وىيا اقتضي أف اكنف استفاد ن غّبه ن
الكتب ،والكتب اؼبؤلف ُب األحكاـ اعِب ُب أحاداث األحكاـ كثّبة ،ون أشهرىا" :عودة األحكاـ" ،و
"ننتقى األخلار" للوجد اب تيوي  ،و"اإلؼباـ" الب دقيق العيد ،و"احملرر" للحافظ مشس الدا ب علد
اؽبادي ،و"بلنغ اؼبراـ" اليي كب بلدد شرحو.
والعلواء بعد اب دقيق العيد استفادوا ننو كثّبا ،فأكثر نا استفيد العلواء ُب الكتب اؼبختلرة ُب نتنف
األحاداث ،أحاداث األحكاـ ن كتاب اب دقيق العيد اليي ىن "اإلؼباـ" ،وقد اختلره واستفاد ننو ،وقد
رد بعضه ىيا مشس الدا ب علد اؽبادي ُب كتابو "احملرر" فحينئي تعل أف نلادر اغبافظ اب حجر ُب
كتابو ىيا :العودة عودة األحكاـ ،و"ننتقى األخلار واإلؼباـ" الب دقيق العيد ،و"احملرر" الب علد
اؽبادي ،وقلوا ىبرج ع ىيه إٔب غّبىا فبا وبرره ىن واستفيده واقرره.
المقصد األخير :ذكر نلطلحو فيو ،وأهو عُب بالسلع "اإلناـ أضبد وأصحاب الكتب الست اللخاري
ونسل  ،وأيب داود ،والنسائي ،والَبنيي ،واب ناجو ،وىيا اؼبلطلح السلع الست اػبوس األربع الثبلث :
ىيا اصطبلح ليس نتفقا عليو ،وليس سن ناضي بْب أىل العل  ،لكنو اهتشر وصف كتب اغبداث
اللخاري ونسل وأيب داود والَبنيي والنسائي واب ناجو بالكتب الست ؛ ألهو أدخلت ُب بعض التلاهيف،
وإال فقد ذبد ن ال اسوي ىيه الكتب بالست  ،فقد اقتلر على اػبوس دوف اب ناجو ،كوا فعل اب
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األثّب ُب "جانع األصنؿ" على نا ىن نعروؼ عند أىل االختلاص ُب نناطنو ،فإذف ىيه الكلوات
السلع  ،والست  ...إٔب آخره ىيه إٔب حْب.
وطالب العل انتلو إٔب أهو قد اكنف ىيا التخراج اليي ُعزي ؽبيه الكتب ،للست أو للسلع أو
للخوس قد اكنف ُب رواا ننجندة بْب أادانا ،وقد اكنف ُب رواا ليست بأادانا ،وىيا اعِب أف تتثلت
كثّبا حينوا زبرج اغبداث اليي ذكره اغبافظ ُب بلنغ اؼبراـ؛ فإف ن األحاداث نا قد اظ الظاف أهو ٓب
ىبرج ُب ىيا الكتاب اليي عزاه إليو اغبافظ اب حجر ،وإذا تتلع الناظر وجد أف لعزو اغبافظ أسلابا ننها نا
ذكرتو لك ن أهو اكنف ُب رواا غّب الرواا الٍب بأادانا نثبل :اكنف ُب رواا لللخاري ليست ُب رواا
الفربري واكنف ُب رواا أخرى كرواا ضباد ب شاكر أو كبن ذلك.
وقد اكنف ُب ـبرج لرواا الفربري غّب اؼبخرج اؼبعروؼ ،وقد اكنف ُب هسخو أليب داود غّب الرواا
اؼبعروف ؛ فإف أبا داود لكتابو عدة روااات ،فرواا اللؤلؤي ىي اؼبشتهرة اؼبعروف بْب أادانا ،وؽبا -أاضا -عدة
أوجو وهسخ.
وىناؾ رواا اب داس الٍب اعتودىا اػبطايب ُب شرحو "نعآب السن " ،والٍب رواىا ن طراق اب داس
الليهقي ُب السن الكربى ،اعِب :ارواو السن ن طراق اب داس  ،وىناؾ روااات أخر للسن غّب نا ذكرها،
وىكيا ُب الَبنيي فإف هسخو زبتلف اختبلفا كثّبا ُب الزاادة وُب النقص ،سناء ُب األحاداث ،أو ُب
اغبك على األحاداث باللح  ،أو بكنهو حسنا صحيحا ،أو بكنهو حسنا إٔب آخر ذلك.
ٍب كيلك سن النسائي تارة اطلق العزو واراد بو الكربى ،وتارة اطلق العزو واراد بو اجملتىب ،وىكيا ُب
اب ناجو فإف هسخو -أاضا -ـبتلف  ،ونسند اإلناـ أضبد خبلنصو النسخ اؼبنجندة بْب أادانا اؼبطلنع ،
ىيه هسخ هاقل ؛ أحياها نساهيد للعض اللحاب كانل ال تكنف ننجندة ،وأحياها بعض األحاداث؛ ؽبيا
هرى أف اب تيوي واب كثّب واب حجر تارة اعزوف أحاداث ال قبدىا ُب ىيا اؼبسند اليي بْب أادانا.
وىيا اؼبسند اليي بْب أادانا عبوعو قل نعروف عند أىل العل  ،وىن أف اغبافظ نسند زناهو علد اهلل
ب سآب الللري ٍب اؼبكي اؼبعروؼ خاؼ على نسند أضبد ن االهدثار ،وذىاب هسخو فاجتهد ُب صبعها
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على نا اعل  ،فجوع القطع الٍب بأادي الناس ،وراسل العلواء حٌب اجتوعت عنده هسخ فجوعها ورتلها
على نا اعل ن ترتيب نسند اإلناـ أضبد ،فخرجت على ىيا النحنٍ ،ب هسخ ننها هسخا وفرقها ُب
األنلار؛ حفاظا على ىيا اؼبسند العظي  ،وع أحد ىيه النسخ طلع نسند اإلناـ أضبد ُب طلعتو اؼبعروف .
والناظر ُب فهرس نسند اإلناـ أضبد اليي جعلو لو اغبافظ اب عساكر ،وىن ُب القرف السادس اؽبجري
انظ ر أف شب نساهيد فيو ليست ننجندة ُب نسند اإلناـ أضبد اؼبنجند ،وشب أحاداث باعبزـ عزاىا إٔب نسند
أضبد اب تيوي أو اب كثّب أو اب حجر وليست ننجندة ُب ىيا اليي بْب أادانا.
ىيا العرض اؼبختلر سناء ؽبيه الكتب السلع أو لوّبىا هبب نعو أف اكنف طالب العل نتحراا كثّبا
فيوا انتقد بو العلواء ُب زبارهبه  ،وخاص ُب حفاظ اغبداث ،واألئو اليا عنه أخي التخراج وى
اغبفظ الكول ُب ذلك ،فبل اتجاسر أحد على تنىي اغبافظ اب حجر ،أو على تنىي غّبه ن األئو إال
بدليل قاطع واضح ن عآب راسخ ُب زبراج اغبداث ،وُب نعرفتو ىيا أحد األسلاب.
والسبب الثاني :أف اغبافظ اب حجر قد ىبرج اغبداث واعزوه -اغبداث -إٔب أكثر ن نلدر ،وىن
اعِب أصل اغبداث فيكنف اغبداث ُب بعض اؼبلادر نفلبل وُب بعضها ـبتلرا ،فيعزو اؼبختلر وانسلو
للجويع ،فييكر اؼبختلر (لفظ اؼبختلر) وانسلو للجويع؛ ألجل رعاا األصل ،وىيا ن السن اؼبعروف
عند أىل العل ُب أهن الححنف العزو ،واقلدوف بيلك أصل اغبداث.
أاضا قد اعزو اغبافظ اب حجر إٔب بعض الكتب بلفظ وانظر إٔب اؼبخرج إٔب أهو ليس ُب الكتاب هبيا
اللفظ ،وىيا اكنف لو سلب ثالث وىن أف الكتاب اليي عزاه إليو كوسل -نثبل -أو اللخاري أو سن أيب
داود أو غّب ذلك اكنف قد ذكر فيو اإلسناد دوف اؼبًب ،ونعلنـ أف اللخاري انرد أساهيد دوف نتنهنا ُب
الشناىد ،وانرد كيلك نسل أساهيد كثّبة واقنؿ ُب آخرىا دبثلو سناء بنحنه أو كبن ذلك وال ايكر اؼبًب.
وكيلك قد افعل أبن داود والَبنيي وصبيع ن صنف ُب اغبداث ،فيكنف العآب اعل أف ىيا اإلسناد
نتنو ىن كيا كيا ،وىن ننجند ُب سن الدارقطِب ،أو ننجند ُب سن الليهقي ،أو ننجند ُب نسند اب
اعبارود ،أو ننجند ُب نستخرج أيب عناه  ،وكبن ذلك ،فيقنؿ :ىيا اؼبًب اقنؿ :رواه نسل  ،أو رواه أبن
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داود ،وىن ٓب ايكر -أعِب :نسلوا أو أبا داودٓ -ب ايكر اللفظ ،وإمبا ساؽ اإلسناد ،فيأٌب ن اتعقب
اغبافظ اب حجر ،أو اتعقب األئو فيقنؿ :ىيا ٓب اروه نسل  ،وإمبا رواه بلفظ كيا وكيآ ،ب اروه اللخاري،
ٓب اروه أبن داود ،وىكيا ُب أهناع ن تعقب األئو  ،وقد ال اكنف تعقب ن تعقب صحيحا ؽبيه األسلاب
أو بعضها ،ون أنبها :أهو ايكر اللفظ ،وصدؽ ن قاؿ :إهو ليس ُب نسل  ،ولك ُب نسل اإلسناد اليي
اعل اغبافظ للحداث واعل ن اعتِب باؼبتنف واألساهيد اعل أف نًب ىيا اإلسناد ىن كيا وكيا فبا ىن
ننجند ُب سن النسائي -نثبل -أو ُب الدارقطِب ،أو ُب الليهقي ،أو ُب اب اعبارود ،أو عند اغباك  ،أو
اب حلاف أو اب خزيب  ...إْب.
فإذا ذكر نسل إسنادا وٓب ايكر اؼبًب فإهو اقاؿ :إهو رواه؛ ألهو روى اإلسناد ،وقاؿ دبثلو ولكنو اختلارا
ٓب ايكر اؼبتنف ،وىيه فائدة نهو وعزازة انلوي لك أف تعتِب هبا جدا؛ وؽبيا اعتُب العلواء باؼبستخرجات
الٍب فكت ىيا االختلار وذكرت نا اختلره نسل  ،أو اختلره اللخاري وكبن ذلك ن اؼبسائل؛ ؽبيا
انلوي لك أف تعتود نا ذكره اغبافظ ن التخراج ،وأال تتعقلو ُب شيء ن ذلك ،وأال تلتفت -أاضا-
لتعقب ن تعقب ُب التخراج حٌب اكنف ٍب برىاف ّبْب بعد رعاا ىيه األشياء الٍب ذكرت لك ،ورعاا غّب
ىيه األشياء فبا قد اطنؿ اؼبقاـ بتفليلو ُب أصنؿ التخراج ونقاصد العلواء ،أعِب :أئو اغبداث ُب عزوى

لؤلحاداث.
وفبا اعظ عندؾ ىيا الكتاب كتاب "بلنغ اؼبراـ" أهو ن تأليف خاسب اغبفاظ ،ن أصبع على الثناء
عليو ن صبيع الفئات والطنائف ،وعلى حس تلاهيفو وعلى دقتو ُب حبثو ،وعلى هزاىتو فيو -أاضا -أال
وىن اغبافظ العل شهاب الدا أضبد ب علي ب حجر العسقبلين اؼبلري ،اؼبنلند سن ثبلث وسلعْب
وسلعوائ  ،واؼبتنَب سن اثنْب وطبسْب وشبامبائ -رضبو اهلل تعأب ،وجزاه ع أىل العل خّبا.-
بلنغ اؼبراـ كتاب قد ا طنؿ الكبلـ عليو جدا؛ ألف شرح اغبداث كوا تعلونف قد اكنف نلسنطا ،وقد
اكنف ـبتلرا ،فاؼبعل بيده بسط الكبلـ ،أو اختلار الكبلـ على األحاداث ،واليي رأات أهو نناسب،
وأرجن أف اكنف -إف شاء اهلل تعأب -نناسلا وهافعا ٕب ولك أف اكنف شرحنا ـبتلرا ،وقدرت أف اكنف
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خت شرح "بلنغ اؼبراـ" ُب نائ انـ ،وىيه الدورة قد تللغ شباهي عشر اننا؛ وؽبيا قد هشرح فيها كبن -اعِب-
نا بْب اؼبائتْب إٔب الثبلشبائ حبسب النشاط وعدـ نا اقطع اتلاؿ الدرس ،الشرح سيكنف سهبل فبتنعا
ـبتلرا لك أرجن أف اكنف نفيدا حبيث إهو ارتب الكبلـ ُب شرح كل حداث على نقاصد أو على
نسائل.
فنذكر :أوال :اؼبعُب اإلصبإب للحداث .وثانيا :لو اغبداث .وثالثا :درج اغبداث اعِب ن حيث
اللح واغبس والضعف ،وقد أبْب بعض العلل أو النقد على األساهيد على قل  .وأخيرا :فنائد اغبداث أو
ن أحكاـ اغبداث ،وُب كل حداث -إف شاء اهلل تعأب -هرتلو على ىيه اؼبسائل األربع  ،وسنور نرورا
سراعا -إف شاء اهلل تعأب ،-فأسأؿ اهلل -جل وعبل -أف انفقِب لنفعك وهفع هفسي ،وأف انفقك -
أاضا -لتلقي ذلك ونلاحثتو وفهوو ودرسو ،إهو سلحاهو جناد كرًن ابدأ.
باب المياه
حديث "ىو الطهور ماؤه الحل ميتتو"
قاؿ رحمو اهلل تعالى " :كتاب الطهارة " باب اؼبياه.
ع أيب ىرارة  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل ُ ب اللحر:



ىن الطهنر ناؤه ،اغبل نيتتو  أخرجو

األربع  ،واب أيب شيل واللفظ لو ،وصححو اب خزيب والَبنيي ،ورواه نالك والشافعي وأضبد .

ىيا اغبداث حداث أيب ىرارة 
نيتتو



قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل ُ ب اللحر:



ىن الطهنر ناؤه ،اغبل

ونعُب قنلو قاؿ ُب اللحر :اعِب أهو ذكر اللحر عنده فقاؿ ىيه الكلو  ،وىيا اغبداث لو سلب

أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -سئل ع أهن اكنهنف ُب اللحر اعِب على سفنه ونعه ناء قليل؛
ليشربنه أو ليطلخنا بو أو كبن ذ لك ،وإف استعولنه ُب النضنء هفد ،وضاؽ األنر عليه فسألنه ع ذلك،
فقاؿ -عليو اللبلة والسبلـُ -ب اللحر:



ىن الطهنر ناؤه

02



؛ ألف السؤاؿ كاف ع التنضؤ دباء

بلوغ المراـ
اللحر .ىل هتنضأ دباء اللحر أـ ال هتنضأ ؟ فقاؿ -عليو اللبلة والسبلـُ -ب اللحر -اعِب ُب التطهر دباء
اللحر:-



ىن الطهنر ناؤه ،اغبل نيتتو



وسلب السؤاؿ أهن هظروا ُب ناء اللحر ووجدوا طعوو

نتوّبا ،وجدوا أف طعوو ناّب ،بل قد اكنف شداد اؼبلنح  ،فهل اتنضأ دبثل ىيه اغباؿ بشيء توّب طعوو،
فأشكل عليه ىل اتنضأ دبا توّب طعوو أـ ال؟
والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -أجاهب دب ا وبتاجنف ،فلْب أهو طهنر ،وزاد على نا وبتاجنف لقنلو:
اغبل نيتتو





وىيه الزاادة سللها أف الراكب لللحر سأؿ ع النضنء ،وىن ابلبسو أنر اللبلة ،كوا أهو

ابلبسو أنر األكل فيحتاج إٔب أشياء ن أنبها :أنر علادتو وأنر غيائو ،فلوا سأؿ السائل ع واحدة أفاده
عليو اللبلة والسبلـ -باثنتْب؛ ألهو -عليو اللبلة والسبلـ -باؼبؤننْب رءوؼ رحي .المسألة الثانية :لغة الحديث.
قاؿ -عليو اللبلة والسبلـُ -ب اللحر  :ىن الطهنر  ولفظ الطهنر فعنؿ ن طاىر فهن نلالو
ن طاىر ،فيدخل ُب صيغ اؼبلالو كالوفنر ن غافر وكبن ذلك ،وإذا كاهت كلو طهنر نلالو ن طاىر
فهيه اؼبلالو ىل ىي نلالو ُب كنهو طاىرا نلالو ُب طهارتو ،أو ىي نلالو ُب تعدي الفعل إٔب تطهّب
غّبه؟
النجو ننهوا ىن الثاين؛ ألهن ٓب استشكلنا كنف اللحر طاىرا ،وإمبا سألنا ع التنضؤ دباء اللحر؛ فلهيا
دؿ قنلو  :ىن الطهنر ناؤه  أف اؼبلالو ىنا اؼبقلند ننها نلالو تعدي التطهّب فهن طاىر ُب هفسو
وأاضا اطهر غّبه ،وىيا االستعواؿ ىن استعواؿ شرعي عند طائف ن أىل العل اعِب أهو ليس باغبقيق
اللونا  ،ولكنو حقيق شرعي  ،وذلك أف الشرع جاء ُب استعواؿ لفظ طهنر ؼبا تتعدى ؼبا اكنف نطهرا
لوّبه ،وال تطهّب قد اكنف رفعا غبدث ،أو قد اكنف إزال ػبلث؛ ؽبيا ن ىيه اللفظ لفظ "طهنر" قاؿ
طائف ن أىل العل  :إف ىيه اللفظ ُب اللو ؽبا نعُب ،وىي اؼبلالو ُب كنف اؼباء طاىرا ،وأنا ُب االستعواؿ
الشرعي فنفه ننها زاادة ع كنف الشيء طاىرا ،وىن كنهو طاىرا ونطهرا -أاضا ،-وىيا جاء ُب ىيا
اغبداث  :ىن الطهنر ناؤه  وى اعلونف أف ناء اللحر طاىر ُب هفسو فلوا قاؿ  :الطهنر ناؤه
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علونا أهن فهونا ن قنلو:



الطهنر ناؤه



اعِب :أف ناءه اتطهر بو ،ونثلو قنؿ النيب -عليو

اللبلة والسبلـُ -ب الَباب  :وجعلت تربتها لنا طهنرا  والَباب نعلنـ أهو طاىر ،ولكنو جعل ؽبيه
األن طهنرا اعِب :نطهرا ،وىيا حبث لوني نه ُب ىيا اغبداث.
قاؿ  :اغبل نيتتو  نيت ىي :نا يبنت ُب اللحر ن حيناهات اللحر ال ن غّبه ،اؼبيت نيتتو ىيه
اإلضاف تقتضي أف اكنف نيت اللحر فبا اعيش فيو ،أنا إذا كاف اعيش ُب غّبه ٍب نات فيو فبل الدؽ عليو
أهو نيت حبر ،وإف كاف نات بسلب اللحر؛ ؽبيا قاؿ:



اغبل نيتتو



اعِب :فبا يبنت واطفن ن

حيناهات اللحر كالسوك واغبنت وغّب ذلك.
اؼبسأل الثالث ُ :ب درج اغبداث.
اغبداث صحيح :صححو صبع كثّب ن األئو  ،وقاؿ بعض أىل العل  :إف طرقو ال زبلن ن نقاؿ،
ولكنو دبجونعها اكنف صحيحا ،فاؼبعتود دوف تفليل ُب التخراج واللحث ُب األساهيد ،اؼبعتود واليي
عليو عان أىل العل أف اغبداث صحيح ،وىن أصل ُب بابو.
المسألة الرابعة :ىي من أحكاـ ىذا الحديث.
أوال :ىيا اغبداث افتتح بو اغبافظ اب حجر ىيا الكتاب ،وىن كتاب الطهارة ،والطهارة التدأ هبا؛
ألف أعظ األركاف العولي اللبلة ،واللبلة نفتاحها الطهارة ،والطهارة ال تكنف إال باؼباء؛ ليلك جعل
كتاب الطهارةٍ ،ب باب اؼبياهٍ ،ب ساؽ ىيا اغبداث ُب صدر أحاداث اللاب.
ثانيا :اغبداث دؿ على أف اؼباء انقس إٔب طهنر وإٔب طاىر ،ووجو ذلك أف اللحاب -رضناف اهلل
عليه  -سألنا ع التطهر دباء اللحر ،فل اشكل عليه كنف ناء اللحر طاىرا ،وإمبا سألنا ع التطهر بو،
والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -ذكر أف ناء اللحر طهنر اعِب :أهو نطهر ،وىيا اعِب :أف اؼباء انقس إٔب
ناء اتطهر بو ،وإٔب ناء ال اتطهر بو ،وىيا حج كثّب ن أىل العل ُب قسوه اؼباء إٔب ثبلث أقساـ :إٔب
طهنر وطاىر وقبس ،واغبداث دؿ على قسوْب على الطاىر والطهنر.
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ودؿ -أاضا -تقسي اؼباء إٔب طاىر وطهنر عدة أشياء ننها :قنلو -عليو اللبلة والسبلـُ -ب الَباب
فبا فضل اهلل -جل وعبل -بو ىيه األن قاؿ  :فضلت على األهلياء خبوس ٍ ب ساقو ،وقاؿ -عليو
اللبلة والسبلـُ -ب آخره:



وجعلت تربتها لنا طهنرا



وقاؿ -أاضا عليو اللبلة والسبلـ:-



فأيبا نسل أراد أف اللي فعنده نسجده وطهنره . 
ونعلنـ أف ىيه األن فضلت على غّبىا ن األن ُب شأف الَباب بكنف الَباب ؽبا طهنرا ،وىن لوّبها
طاىر ،فدؿ على أف الَباب لوّبها طاىر ولنا طهنر ،وكيلك ناء اللحر طهنر وىن طاىر ُب هفس األنر،
فدؿ ىيا على اهقساـ اؼباء إٔب القسوْب اؼبشهنرا إٔب الطهنر والطاىر وإٔب النجس ،فلار اؼباء ثبلث
أقساـ :طاىر وطهنر وقبس ،وىيا واضح ن جه االستدالؿ ُب ىيا اغبداث وُب غّبه.
قاؿ آخروف ن أىل العل  :إف اؼباء قسواف :طهنر وقبس ،فاهلل -جل وعبل -أهزؿ ن السواء ناء
طهنرا ،والطهنر ىن اؼباء اللاقي على أصلو وعلى إطبلقو ،فيكنف طاىرا ُب هفسو ونطهرا لوّبه.
قالنا :اؼباء إمبا انقس إٔب قسوْب :إٔب طاىر وقبس ،وىيا ىن نيىب اإلناـ نالك والظاىرا  ،وعدد
ن أىل اغبداث ،صبع ن أىل اغبداث ،واختيار شيخ اإلسبلـ اب تيوي .
وقاؿ كثّبوف ن أىل العل -وى اعبوهنر :-إف اؼباء انقس إٔب طاىر وطهنر وقبس ،وىيا ن حيث
االستدالؿ أظهر -كوا ذكرت لك ،-ن حيث إف اؼباء انقس إٔب طهنر وطاىر وقبس ،والفرؽ بْب
الطهنر والطاىر أف الطهنر ناء باؽ على أصل خلقتو نطهر لوّبه ،اؼباء الطهنر ىن اليي بقي على أصل
خلقتو فهن طاىر ُب هفسو ونطهر لوّبه ،فإف خالطو شيء نازجو بعد أف هزؿ -اعِب بعد خلقتو -نازجو
فوّب أحد أوصافو ،هقلو ن كنهو طهنرا إٔب كنهو طاىرا ،وىنا القى حبث ُب ىل بقي عليو اس اؼباء ،أـ زاؿ
ع اس اؼباء إٔب غّبه؟ وىيا ىن ؿبل النظر بْب قنؿ شيخ اإلسبلـ ون قس اؼباء إٔب قسوْب ،ون قسوو
إٔب ثبلث أقساـ.
نثالو :هنظر إٔب ناء اللحر ناء اللحر توّب أحد أوصافو وىن الطع فطعوو ناّب ،ولك ىيا الطع وىيا
التويّب ليس توّبا ،وإمبا ىن باؽ على أصل خلقتو فخلقتو ىكيا؛ وؽبيا صار طهنرا عند اعبويع بنص كبلـ
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اؼبلطفى  فإف جاء اؼباء شيء فخالطو فوّب أحد أوصافو بطهارة ،اعِب :شيء طاىر غّب أحد أوصافو،
فهنا هظروا ىل سلب عنو اس اؼباء؟ فلار بدال ن اؼباء صار شااا ،اعِب :ىن ناء فنضعت فيو الكيس
فاهتقل ن كنهو ناء إٔب كنهو شااا بتوّب لنهو فقط ،اعِب :ؼبا خالطو لنف الشاي توّب االس ن كنهو ناء
إٔب كنهو شااا ،فهنا توّب االس فإذا توّب االس فعند اعبويع أهو ال اتطهر بو ،لك ؿبل اللحث إذا توّب
بعض أوصافو لك ٓب اسلب عنو اس اؼباء نثل بعض أثر لعجْب ،بعض أثر لطحْب ،بعض التوّبات الٍب ٓب
تسلب عنو اس اؼباء ،لك جاءه نلح خفيف توّب الطع  ،جاءه روب بنزا خفيف  ،جاءه ُب روبو واحد
ركب خزاها جدادا قاؿ :فيو روب قليل لك بقي عليو اس اؼباء ،فهنا وبدث اػببلؼ نا بْب ن قس اؼباء
إٔب ثبلث أقساـ ،ون قسوو إٔب قسوْب ُب نثل ىيه اؼبسائل.
واللحيح ُب ىيا أف اؼبسأل راجع ُب التحقيق إٔب تقسي اؼباء إٔب ثبلث أقساـ :إٔب طهنر وطاىر
وقبس ،وأف اؼباء إذا خالطو طاىر فوّب أحد أوصافو الثبلث غّبىا سبانا حبيث هقلو هقل ىيا النصف فوّب
اعِب الحظ لفظ التوّب غّب أحد أوصافو فإهو انتقل ن كنهو طهنرا إٔب كنهو طاىرا؛ ألف اؼباء اليي تعلدها
بالطهارة ننو ،إمبا ىن اؼباء اليي اظبو اؼباء ،اهلل -جل وعبل -قاؿ:

       

(ٔ) فإذا كاف اظبو اؼباء فإهنا هتنضأ وهتطهر ،فإذا زاؿ عنو اس اؼباء إٔب اس جداد بتوّب فإهو الحق بو.
واغبداث -كوا ذكرت لك -دؿ على ىيا التقسي إٔب طهنر وطاىر ،وكيلك حداث  :وجعلت
تربتها لنا طهنرا



إٔب أف ىيه األن فضلت بنقل الَباب ن كنهو طاىرا إٔب كنهو طهنرا ،وأنا اؼباء

اؼبعتلر فهيا فيو حبث اطنؿ ،ؿبلو كتب الفقو.
الفائدة الثالثة :قنلو -عليو اللبلة والسبلـُ -ب اللحر:



اغبل نيتتو



ادؿ على أف ليس كل

نيت حرانا ،فاهلل -جل وعبل -حرـ علينا اؼبيت  ،واستثُب ن ذلك نيت اللحر كوا سيأتينا ُب حداث اب
عور:



أحلت لنا نيتتاف ودناف



ونيت اللحر ىي نا نات فيو ن حيناهاتو ن السوك واغبيتاف

 - 1سورة النساء آية .43 :
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وفرس اللحر أو أفاعي اللحر ،فكل نا نات ن حيناف اللحر وطفا ،فإهو هبنز أخيه وأكلو؛ ألهو ال زكاة
لو.
الفائدة الرابعة :أف اؼبعل أو اؼبفٍب انلوي لو؛ اقتداء بالنيب -عليو اللبلة والسبلـ -أف استزاد ُب إفادة
اؼبستفٍب إذا كاهت حاجتو ظاىرة للزاادة ،والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -كثّبا نا زاد اؼبستفٍب أكثر فبا
طلب ،وىيا ظاىر ُب ىيا اغبداث أهن سألنا ع التنضؤ دباء اللحر فأجاهب حبل نيتتو -صلى اهلل عليو
وسل وبارؾ عليو -هع .
حديث "إف الماء الطهور ال ينجسو شيء"
ع أيب سعيد اػبدري  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   إف اؼباء الطهنر ال انجسو شيء  أخرجو
الثبلث وصححو أضبد .
ىذا الحديث معناه:

وىن حداث أيب سعيد اػبدري  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   إف ناء الطهنر ال انجسو شيء



ىيا اغبداث نعناه أف اؼباء ال وبول اػبلث ،طهنر ال تقنى عليو األشياء األخر أف تنجسو ،فإف اهلل -جل
وعبل -جعل فيو خاصي إلذاب النجاسات وإٔب طردىا ،فقاؿ -عليو اللبلة والسبلـ  :-إف ناء الطهنر
ال انجسو شيء



وىيا اغبداث لو سلب وىن أهو -عليو اللبلة والسبلـ -سئل ع بئر بضاع  ،ونا

القى فيها ن الزبل ،والنًب ،واغبيض وكبن ذلك ،فقاؿ -عليو اللبلة والسبلـ:-



إف ناء الطهنر ال

انجسو شيء  فهيا اغبداث جاء بسب السؤاؿ ع بئر بضاع  ،وىيا اعِب أف ناء اللئر ال انجسو شيء
نهوا ألقي فيو ،فهن ناء طهنر ال انجس دبا ألقي فيو.
ثانيا :لغة الحديث:
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قنلو  :ال انجسو شيء



شيء ىنا هكرة جاءت ُب سياؽ النفي ،فهي تع صبيع األشياء سناء

كاهت النجاس أو الشيء النجس نولظا أو كاف ـبففا ،فإف اؼباء طهنر ال انجسو شيء.
ثالثا :في الحكم على الحديث:
ىيا اغبداث حداث صحيح ،وىن اؼبعروؼ حبداث بئر بضاع  ،وداللتو -أاضا -فبا صحح أىل العل
نا دلت عليو ىكيا نطلقا هبيا اللفظ دوف زاادات ستأتينا ُب األحاداث الٍب بعده فقنلو:



إف ناء

الطهنر ال انجسو شيء  ىيا القدر قدر صحيح اعِب :ثابت صححو أىل العل  ،وىن ؿبل وفاؽ عند
أئو اغبداث.
رابعا :في أحكاـ ىذا الحديث:
ىذا الحديث دؿ على أحكاـ:
األوؿ :إف اؼباء إذا كاف ناء بئر فإهو ال وبول اػبلث ،وال انجسو شيء ،اعِب :أف اؼباء إذا كاف كثّبا
فإهو ال انجسو شيء ،فهونا التقييد بكنهو كثّبا ن سلب ورود اغبداث ن أهو سئل ع بئر بضاع  ،وأىل
العل هظروا ُب ىيا اغبداث نع حداث اب عور اليي سيأٌب اؼبعروؼ حبداث "القلتْب" ،وسيأٌب نزاد
الكبلـ عليو ىناؾ.
فاغبداث دؿ عل ى أف اؼباء إذا كاف ناء بئر كثّبا فإهو ال انجسو شيء ،اعِب :ال وبول النجاس  ،ال
وبول اػبلث فيو ،وأهو طهنر اتطهر ننو؛ ألف اؼباء ادفع النجاس .
ثانيا :أفاد اغبداث أف اؼباء إذا بقي عليو اس اؼباء فإهو طهنر ،اتطهر بو برفع اغبدث وبإزال اػبلث،
اعِب :أف النجاس اغبكوي ورفع اغبدث استعول فيهوا ىيا اؼباء اليي ىن طهنر ،اعِب أهو عندها شيئاف:
أوال  :رفع األحداث.
وثانيا  :إزال النجاس .
رفع اغبدث ىن أف توتسل ن اعبناب  ،أف توتسل اؼبرأة ن اغبيض أو النفاس ،أف ترفع اغبدث األصور
بالنضنء وكبن ذلك ،فاؼباء الطهنر ارفع بو اغبدث.
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الثاني :أف اؼباء إذا كاف طهنرا ال انجسو شيء ،فإف النجاسات تطهر باستعواؿ اؼباء ؽبا ،والنجاسات
اؼبقلند هبا النجاسات اغبكوي اعِب ورد ناء على أرض ،ورد ناء على فرش ،ورد ناء على ثنب إٔب آخره،
فإهو اطهر باؼباء؛ ألف اؼباء وصف بكنهو ال انجسو شيء ،وىيا اعِب أف اؼباء اتطهر بو ؽبيا األنرا فهن
ارفع بو اغبدث ،وترفع بو النجاس  ،أو تزاؿ بو النجاس .
إذا تلْب ذلك فهل اقتلر ُب ىيا على اؼباء؟ أنا إف شب أشياء غّب اؼباء ترفع اغبدث وتزال اػبلث؟
أما األوؿ :وىن رفع اغبدث فإهو باإلصباع ال ارفع اغبدث إال باؼباء ،أنا إزال اػبلث ورفع النجاس إزال
النجاس اغبكوي تطهّب األرض ،وتطهّب اؼبكاف أو تطهّب الثنب ،فإف اللحيح أف اؼباء أفضل نا استعول
لو.
والفرؽ بين األوؿ والثاني :أف رفع اغبدث تعلد ،نطلنب للتعلد اعِب :أهك تتنضأ تعلدا هبيا الننع
وىن اؼباء فقط ،أنا إزال النجاس ن الثنب ن اللقع ن األرض فاؼبقلند ننو الَبؾ ،وىن ترؾ النجاس ،
فَبؾ النجاس ىنا أو إزال النجاس ُب اللقع أو ُب الثنب أو ُب األرض .. .إْب وبلل بأي هنع ن أهناع
إزال النجاس  ،فقد اكنف باؽبناء ،وقد اكنف بشوس تزال النجاس  ،قد اكنف دبسح -نثبل -على رخاـ،
نسحت على رخاـ سقال أو على حدادة أو على سيارة أو كبن ذلك ،فالنجاس تزاؿ بأشياء؛ وؽبيا
اغبداث ال ادؿ على أف اؼباء ىبص بو إزال النجاسات اغبكوي  ،وإمبا ىبص باؼباء اؼبطلق اليي ال انجسو
شيء ىبص بو رفع اغبدث ،وىيا ظاىر ن حيث االستدالؿ.
الفائدة :الثالثة واألخيرة :إف ىيا اغبك فبا فيو حبث كثّب اأتينا ُب نناقف ُب شرح حداث  :إذا
بلغ اؼباء قلتْب ٓب وبول اػبلث  وُب حداث  :أف الكبلب كاهت تقلل وتدبر  أو  :أف أعرابيا
أتى ُب اؼبسجد فلاؿ ُب طائف ننو  إْب اغبداث اأتينا بالتقييدات دبا أطلق ىنا .هع .
حديث "إف الماء ال ينجسو شيء إال ما غلب على ريحو وطعمو ولونو"
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وع أيب أُنان
روبو وطعوو ولنهو

اللاىلي  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 




إف اؼباء ال انجسو شيء إال نا غلب على

أخرجو اب ناجو وضعفو أبن حاًب ،وللليهقي:



اؼباء طهنر إال إف توّب روبو أو

طعوو أو لنهو بنجاس ربدث فيو . 
ىذا الحديث معناه:
أو هسرد اغبداث قلل -قنلو :ع أيب أنان

اللاىلي  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



إف اؼباء ال

انجسو شيء إال نا غلب على روبو وطعوو ولنهو . 
ىيا اغبداث نعناه أف اؼباء -كوا ذكرها -ال انجسو شيء إال بشيء اولب عليو قباس غللت عليو
فوّبت روبو فلارت النجاس غالل بتويّب الراح ،غللت النجاس فوّبت الطع ؛ ألهو تكنف النجاس أثرت
ُب أجزاء اؼباء فوّبت طعوو .فإذف اهتقل ن كنهو ناء نطلقا إٔب تأثّب النجاس فيو بتويّب أحد أوصافو.
قاؿ:



إف اؼباء ال انجسو شيء إال نا غلب



اعِب :غلب على أوصافو فأثر ُب أحد ىيه

األوصاؼ الثبلث أو ُب أكثر ن وصف واحد.
قاؿ  :إال نا غلب على روبو وطعوو ولنهو  واؼبراد بالناو ىنا طعوو وروبو ولنهو ،أو ألهنا جاءت
ُب رواا الليهقي إال إف توّب روبو أو طعوو أو لنهو بنجاس ربدث فيو ،ىيا نعُب اغبداث.
أما لغة الحديث:
فاؼبقلند بالولل أف أجزاء النجاس تولب أجزاء اؼباء ،أجزاء اؼباء ال لنف ؽبا ال طع ال رائح فإذا
دخلت النجاس إٔب اؼباء فإنا أف تولب أجزاء اؼباء أجزاء النجاس فتيوب النجاس ُب اؼباء دوف تأثر ،وإنا
أف تولب أجزاء النجاس أجزاء اؼباء فتؤثر بتويّب صفات اؼباء ،فهيا نعُب إال نا غلب على روبو وطعوو
ولنهو ،الراح نعروؼ ،الطع نعروؼ ،اللنف نعروؼ؛ ألف اؼباء ال راح لو اعِب اؼباء اؼبطلق ال راح لو وال
طع وال لنف.
المبحث الثالث :درجة الحديث.
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اغبداث -كوا ذكر لك -ضعفو أبن حاًب ،أخرجو اب ناجو وضعفو أبن حاًب ،وىيا اغبداث ضعيف
اإلسناد؛ ألف ُب إسناده رشدا ب سعد ،وىن نعروؼ بضعفو إال أهو -أاضا -اختلف عليو فيو ،فاغبداث
هبيه الزاادة ضعيف ،وأنا أصلو وىن قنلو:



إف اؼباء ال انجسو شيء



ىيا جاء ُب اغبداث اليي

قللو حداث بئر بضاع .
فإذف ىيه الزاادة" :إال نا غلب" ىيه ضعيف  ،وكيلك قنلو ُب رواا الليهقي "إال إف توّب روبو أو
طعوو أو لنهو بنجاس ربدث فيو" ىيه الزاادة -أاضا -ضعيف  ،لك نعُب ىيه الزاادة ؾبوع عليو؛ ؽبيا
استشهد بو؛ ألف اغبك اليي ُب ىيه الزاادة أصبع العلواء عليو ،فهن ؿبل إصباع بأف اؼباء إذا أتتو قباس
سناء كاف قليبل أو كثّبا ،إذا كاهت كثّبة فأثرت فيو النجاس وغّبتو فهن باإلصباع اكنف قبسا.
الرابع :أحكاـ الحديث.
ىيا اغبداث دؿ على أف اؼباء ال انجسو شيء ،قد نر نعُب الكبلـ عليو ُب حداث أيب سعيد السابق،
ودؿ -أاضا -على أف اؼباء إذا غلب على أجزائو قباس فإهو انجس ألجل التوّب.
والتغير نوعاف :توّب بطاىر ،وتوّب بنجس ،والكبلـ ىنا إذا توّب بنجاس  ،إذا توّب بشيء قبس؛ ألهو
جاء ُب حداث ُب رواا الليهقي ُب آخره قاؿ :بنجاس ربدث فيو "إال إف توّب روبو أو طعوو أو لنهو
بنجاس ربدث فيو".
وقنلو" :بنجاس " بسلب قباس  ،فإذف اؼباء اللاقي على إطبلقو إذا توّب أحد أوصاؼ ىيه الثبلث لنف
أو طع أو راح بطاىر فإهو انتقل ن كنهو طهنرا إٔب كنهو طاىرا ،فإف توّب أحد أوصافو بنجاس ربدث
فيو ،فإهو انتقل إٔب كنهو قبسا ،ىيا التوّب -كوا ذكرت لك -إف حدث فهن باإلصباع انقل اؼباء إٔب كنهو
قبسا.
الفائدة الثالثة :قولو  :بنجاس ربدث فيو  إف ىيا نقيد بنرود النجاس على اؼباء ،وأنا إذا ورد
اؼباء على النجاس  ،فإهو ال اشولو ىيا النصف؛ ألف ىيا اغبك قيد -كوا ذكرت لك -باإلصباع ،ودبا
دلت عليو ىيه الرواا أف النجاس إف حدثت ُب اؼباء اعِب إف وردت النجاس على اؼباء فوّبت فهن قبس.
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فإذف افرؽ ىنا بْب نسألتْب نهوتْب :األولى :ورود اؼباء على النجاس  .والثانية :ورود النجاس على
اؼباء.
وىيا اغبداث تعرض للناحي الثاهي  ،وىي ورود النجاس على اؼباء فتوّب ،أنا التطهّب فوعلنـ أهك تطهر
األشياء باؼباء ،فلن قيل :إف اؼباء اليي تطهر بو األشياء النجس أهو إذا توّب فإهو اكنف قبسا فإهو سيئنؿ
األنر إٔب أهو ال اطهر شيء باؼباء؛ ألهك ستلب قليبل ن اؼباء على قباس  ،وىيه النجاس ستخلط هبيا
القليل ،وأاضا تؤثر فيو وتوّبهٍ ،ب ستضيف وسيئنؿ األنر إٔب أهك تضيف أشياء كثّبة؛ ؽبيا ىيا اغبداث
نقيد بنرود النجاس على اؼباء ،فإذ ا وردت النجاس على اؼباء فوّبتو فهيا اسلب اؼباء اس اؼباء الطهنر ،أو
اس اؼباء الطاىر إٔب النجس .هع .
حديث "إذا كاف الماء قلتين لم يحمل الخبث"
ع علد اهلل ب

عور -رضي اهلل عنهوا -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



إذا كاف اؼباء قلتْب ٓب وبول

اػبلث  وُب لفظٓ  :ب انجس  أخرجو األربع وصححو اب خزيب واغباك واب حلاف .
ىيا اغبداث حداث اب

عور  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



إذا كاف اؼباء قلتْب ٓب وبول اػبلث

 وُب لفظٓ  :ب انجس . 
ىذا الحديث معناه:
أف اؼباء الكثّب اليي اللغ قلتْب؛ ألجل كثرتو ال وبول اػبلث ،فلن جاءتو قباس  ،واختلطت بو فإهو ال
انجس اؼباء ،اعِب :دبجرد ورود النجاس على اؼباء قاؿٓ  :ب وبول اػبلث
األخرى أو اللفظٓ  :ب انجس . 
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؛ ألهو كثّب ،وُب الرواا

بلوغ المراـ
وىيا اغبداث لو سلب وىن أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -سئل ع اؼباء اكنف ُب الفبلة ونا اننبو
ن السلاع والدواب وكبن ذلك فقاؿ  :إذا بلغ اؼباء قلتْب ٓب وبول اػبلث . 
الثاني :لغة الحديث.
قنلو" :قلتْب" القلتاف زبتلف ،واؼبعتود ُب ىيا اغبداث أف اؼبراد بالقلتْب ىي قبلؿ ىجر ،ىجر اعِب:
األحساء ،وكاهت ؽب قبلؿ نعروف نستعول ُب اؼبدان ُب عهد النيب -عليو اللبلة والسبلـ ،-والقلتاف تللغ
كبنا ن ٓ ٕٚلَب باؼبقياس اغباضر اعِب :قلتْب ن قبلؿ ىجر.
قنلو" :اػبلث" اػبلث اس للنجاس ٓ ،ب وبول اػبلث ،اعِب ٓب وبول عْب النجاس  ،بل تتحلل فيو،
واؼباء اولب فيياب ىيه النجاس وال اتأثر هبا ؼبا جعل اهلل -جل وعبل -فيو ن اػباصي .
ثالثا :درجة الحديث:
ىيا اغبداث حداث صحيح ،وقد أعلو بعض أىل العل باالضطراب ،فضعفنه ورجحنا عليو حداث
أيب سعيد اػبدري:



إف اؼباء طهنر ال انجسو شيء



واللناب أف ىيا اغبداث ال استقي تعليلو،

وأهو صحيح وقد صححو صبع كثّب ن أئو أىل العل .
واغبداث وذكر لك ىنا إشارة قاؿ :وصححو اب خزيب واب حلاف واغباك وغّبى -أاضا -فب ى
أشد ننه شرطا ،اغبداث صحيح وتعليلو باالضطراب ليس جبيد.
المبحث الرابع :في أحكاـ ىذا الحديث:
الحديث أوال :دؿ على التفراق نا بْب اؼباء القليل واؼباء الكثّب ُب ضبل اػبلث ،ووجو االستدالؿ أف
قنلو -عليو اللبلة والسبلـ  :-إذا كاف اؼباء قلتْب  أف ىيا شرط سئل ع اؼباء اكنف ُب الفبلة ونا
اننبو ن السلاع إٔب آخره فقاؿ:



إذا كاف اؼباء قلتْب



وىيا شرط ،واؼبتقرر ُب أصنؿ الفقو ُب

نلاحث اؼبنطنؽ واؼبفهنـ أف الشرط لو نفهنـ ـبالف ؛ وؽبيا ذىب كثّب ن أىل العل إٔب أف قنلو  :إذا
بلغ اؼباء قلتْب  أف نفهننو صحيح وىن أهو إذا كاف أقل ن القلتْب فإهو وبول اػبلث.
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وىيا استدالؿ صحيح ن جه األصنؿ؛ ألف ىيا نفهنـ شرط ،ون اؼبفاىي اؼبخالف اؼبعتربة نفهنـ
الشرط.
الفائدة الثانية :أف التفراق نا بْب اؼباء ال كثّب والقليل بالقلتْب وبد فيو بقبلؿ ىجر؛ ألهنا القبلؿ الٍب

كاهت نستعول ُب عهد النيب  والتفراق نا بْب القليل والكثّب ىن نيىب صبهنر أىل العل ُب أهو افرؽ
نا بْب القليل والكثّب.

واإلناـ نالك -رضبو اهلل تعأب -ارى أف العربة بالتوّب ،وعليو -أاضا -نيىب الظاىرا كاب حزـ وغّبه
فّبوف أف العربة بالتوّب سناء كاف قليبل أو كثّبا ،فاؼباء طهنر ال انجسو شيء ،واعتودوف ُب ذلك حداث
أيب سعيد ،وارجحنهو على حداث علد اهلل ب عور ىيا ،واليي عليو كثّب ن أىل العل ىن التفراق -كوا
ذكرت لك نيىب صبهنر أىل العل ىن التفراق بْب القليل والكثّب.
فاإلناـ الشافعي واإلناـ أضبد واعبواع افرقنف بْب الكثّب والقليل بالقلتْب بلح ىيا اغبداث.
واغبنفي افرقنف نا بْب القليل والكثّب بأف الكثّب ىن اؼباء اليي إذا أتى الرجل فحرؾ طرفو ٓب ار التحرؾ
ُب آخر اؼباء ،ىيا ىن الكثّب عندى  ،وىيا ذىاب إٔب الرأي والقياس ،وعندها اغبداث اللحيح اليي افرؽ
نا بْب القليل والكثّب.
ثالثا :أفاد اغبداث أف اؼباء إذا كاف قليبل أقل ن القلتْب فإهو وبول اػبلث ،اعِب :دبجرد نبلقاة
النجاس لو فإهو اتقللها ووبولها.
وأنا الكثّب وحده القلتاف فوا ىن أكثر فإهو ال وبول اػبلث ،اعِب :انفي اػبلث ،فوعُب ذلك أهو إذا
وردت النجاس على ناء قليل فإهنا تتنجس فإف اؼباء اتنجس إذا وردت النجاس على ناء قليل فإهو
اتنجس ،وإذا وردت النجاس على ناء كثّب قلتْب فأكثر فإهو ال وبول النجاس إال بالتوّب .هع .
حديث "ال يغتسل أحدكم بالماء الدائم وىو جنب"
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وع

أيب ىرارة  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



ال اوتسل أحدك باؼباء الدائ وىن جنب



أخرجو نسل .
ولللخاري  :ال النل أحدك ُب اؼباء الدائ اليي ال هبري ٍب اوتسل فيو  وؼبسل " :ننو" ،وأليب
داود  :وال اوتسل فيو ن اعبناب . 

ىيا اغبداث ىن حداث أيب ىرارة قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 
جنب





ال اوتسل أحدك باؼباء الدائ وىن

وىيه الرواا نعناىا :النهي ع أف اأٌب أحد عليو غسل واجب إنا ن جناب  ،أو انرأة ن

حيض أو هفاس فتوتسل ُب اؼباء الدائ  ،وىنا قيده بقنلو:



وىن جنب



؛ رعاا غباؿ اؼبخاطلْب،

فهيا ليس خاصا -كوا سيأٌب -باعبنب حٌب اؼبرأة اغبائض والنفساء ،كيلك اعِب أف اؼباء الدائ اليي ال
هبري ال اوتسل فيو لرفع اغبدث األكرب ،وىيا هني لقنلو  :ال اوتسل أحدك . 
اللفظ اآلخر :قاؿ ولللخاري:



ال النل أحدك ُب اؼباء الدائ اليي ال هبري ٍب اوتسل فيو



ىيا اللفظ فيو النهي ع اعبوع نا بْب اللنؿ واالغتساؿ اعِب :أف اؼباء الدائ ال تلل فيوٍ ،ب توتسل ،اعِب:
ال وبلل ىيا وىيا ،هع  ،تلنؿ ٍب توتسل .قاؿ وؼبسل " :ننو" النؿ ٍب اوتسل ننو اعِب اأخي ننو فيوتسل
بعد بنلو .قاؿ وأليب داود  :وال اوتسل فيو ن اعبناب  اعِب إذا باؿ فبل اوتسل فيو ن اعبناب .
لغة الحديث:
قنلو" :اوتسل" االغتساؿ اس إلفاض اؼباء على اللدف ،أو تعوي اللدف باؼباء.
وقنلو" :أحدك " اعِب أحد اؼبؤننْب ،وادخل ُب ىيا اغبك الرجاؿ باللفظ ،والنساء بالتلع.
قنلو" :اؼباء الدائ " ،اؼباء الدائ ىن الراكد ،ىن اليي ال تويا لو وال تلراف لو ،ناء غدار ،ناء برك
ثابت ال اتوّب ال اأتيو شيء وال ايىب ننو شيء إمبا راكد دائ .
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اغبداث ن حيث اللح كوا رأات ُب اللخاري ونسل وىيا اوِب ع اللحث ُب ذلك؛ ألف العلواء
أصبعنا على صح كتاب اللخاري ونسل -رضبهوا اهلل تعأب -إال ألفاظ هنزع اللخاري ونسل فيها ،بعض
األلفاظ ىيا ال اقدح ُب اإلصباع على صح نا تضونو كتاب اللخاري ونسل .
الرابع في أحكاـ الحديث:
اللفظ األوؿ :أفاد النهي ،والنهي اقتضي التحرًن؛ ألف أحدا ال اوتسل ُب اؼباء الدائ وىن جنب ،وإذا
كاف كيلك فهل لن اغتسل ال الح اغتسالو؟ اللحيح أف اغتسالو الح نع اإلٍب؛ ألف العل فيو غّب
ظاىرة؛ فليلك اأٍب نع صح الوسل.
وأما قولو في الرواية األخرى:



ال النل أحدك ُب اؼباء الدائ اليي ال هبري ٍب اوتسل فيو



فحكوها اعبوع نا بْب اللنؿ واالغتساؿ ،فيحرـ أف النؿ ٍب اوتسل ،اعِب :أف هبوع نا بْب اللنؿ
واالغتساؿ ُب اؼباء الدائ  ،وذلك أف اللنؿ ٍب االغتساؿ قد اكنف نع القيارة ،وقد اكنف نع عدـ تنزاو
النفس ،واؼباء الدائ اليي ال هبري وال اتحرؾ قد اوتسل لقرب النجاس الٍب أفاض بقرب بنلو وكبن ذلك.
بعض أىل العل علل النهي ع ذلك بعل النسناس ،وأف ذلك اسلب النسنس  ،وردبا اسلب أنراضا
هفسي وكبن ذلك ،لك ليس اللحث ُب ىيا ،وإمبا نا دؿ عليو حداث النهي ،واألصل ُب النهي التحرًن
ألف هبوع نا بْب اللنؿ واالغتساؿ ،وكيلك ُب أف اوتسل ُب اؼباء الدائ وىن جنب .هع .
حديث "نهى رسوؿ اهلل  أف توتسل اؼبرأة بفضل الرجل"
وع

رجل صحب النيب  قاؿ  :هنى رسنؿ اهلل 

أف توتسل اؼبرأة بفضل الرجل ،أو الرجل

بفضل اؼبرأة ،وليوَبفا صبيعا  أخرجو أبن داود والنسائي وإسناده صحيح .
قاؿ :ع رجل صحب النيب  قاؿ  :هنى رسنؿ اهلل  ع أف توتسل اؼبرأة بفضل الرجل ،أو
الرجل بفضل اؼبرأة ،وليوَبفا صبيعا . 
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ىذا الحديث معناه
أف النيب عليو اللبلة والسبلـ هنى اؼبرأة ،وهنى الرجل أف اوتسل أحدنبا بفضل اآلخر ،اعِبُ :ب غسل
اعبناب ُ ،ب غسل رفع اغبدث األكرب ،وصنرة الفضل -اعِب :فضل الرجل وفضل اؼبرأة -أف اكنف ىنا إهاء
فيو ناء ،فيأٌب الرجل فيفيضو على جسوو فيلقى فيو أو اؼبرأة تأخي ننو وتفيض عليو فيلقى شيء ،فنهى
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ع أف اوتسل الرجل بلقي غسل اؼبرأة أو أف توتسل اؼبرأة بلقي غسل الرجل،
قاؿ" :وليوَبفا صبيعا" اعِب :إذا كاف وال بد فإف ىيه تأخي ،وىيا اأخي بدوف أف اكنف أحدنبا نستقبل
باالغتساؿ ننو.
لغة الحديث:
اؼبعُب واضح كلو "فضل الرجل" الفضل ىن اللقي  ،اعِب :بقي اؼباء ،ناء الوسل للرجل أو اؼبرأة.
قنلو" :وليوَبفا صبيعا" اعِب :ىيا اورؼ لنفسو ،وىيه تورؼ لنفسها.
درجة الحديث:
اغبداث صحيح ،واغبافظ اب حجر ىنا قاؿ لك :أخرجو أبن داود والنسائي وإسناده صحيح ،وىيا
ظاىر عند غّبه -أاضا.-
األحكاـ:
ىيا اغبداث فيو حك ُب هني الرجل وهني اؼبرأة أف اوتسل أحدنبا بفضل اآلخر ،وىيا النهي األصل
فيو أهو للتحرًن؛ ألف األصل ُب النهي -كوا ىن نعلنـ -للتحرًن ،فدؿ اغبداث على أف الرجل ال هبنز لو
أف اوتسل بفضل اؼبرأة ،على أف اؼبرأة ال هبنز ؽبا أف توتسل بفضل الرجل ،وأهو إف أراد فليوَبفا صبيعا ،والعل
ُب ىيا اغبك عل تعلدا ُب ىيا اعِب ال اعرؼ نا العل ُب ىيا ظاىرة؛ وؽبيا ذىب أكثر أىل العل أف
ِ
النهي ىنا للتنزاو ،وأهو ن باب األدب ،وليس ن باب التحرًن؛ ألف العل ليست نعروف  ،وال اعرؼ ٓبَ
اػُْنػ َهى الرجل ،وٓب تنهى اؼبرأة ع أف اوتسل أحدنبا بفضل اآلخر.
جزى اهلل فضيل الشيخ خّب اعبزاء وهفعنا وإااك دبا ظبعنا.
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ثانيا :اليي ذىب إليو طائف ن أىل اغبداث ،وننه اإلناـ أضبد أف اؼبرأة إذا خلت دباء قليل لرفع
اغبدث ،فإف ىيا اؼباء اكنف طاىرا.
يعني :ال اكنف نطهرا ،فقيدوا ذلك بقيند فقالنا :أو دباء قليل خلت بو انرأة اعِب :بالو ع طهارة

واجل  ،وىيا سيأتينا ُب حداث اب علاس أف النيب  كاف اوتسل بفضل نيونه نا اعارض ذلك.
اؼبقلند أف صبهنر أىل العل على أف ىيا اغبداث ،على أف ىيا النهي لؤلدب.

وذىب اإلماـ أحمد على أهو بالنسل للرجل فإف اؼبرأة إذا خلت دباء طهنر قليل لطهارة واجل  ،فإف
ىيه اػبلنة تعلدا ألجل النهي ُربنؿ اؼباء ن كنهو طهنرا إٔب كنهو طاىرا .هع .
حديث "أف النبي  كاف اوتسل بفضل نيونه "

وعن ابن عباس -رضي اهلل عنهوا  :-أف النيب  كاف اوتسل بفضل نيونه -رضي اهلل عنها-


أخرجو نسل  ،وألصحاب السن

  :اغتسل بعض أزواج النيب 

ُب جفن  ،فجاء اوتسل ننها،

فقالت :إين كنت جنلا .فقاؿ :إف اؼباء ال هبنب  وصححو الَبنيي واب خزيب .
قاؿ عن ابن عباس -رضي اهلل عنهوا: -



أف النيب  كاف اوتسل بفضل نيونه -رضي اهلل

تعأب -عنها  أخرجو نسل .
يعني :أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف ارفع اغبدث األكرب ن اعبناب بأف اوتسل دباء أبقتو
نيونه  ،دباء استعولتو نيونه  ،وفضل فبا استعولتو ،فيوتسل ننو النيب -عليو اللبلة والسبلـ -وبْب ىيا ُب
رواا السن قاؿ  :اغتسل بعض أزواج النيب ُ ب جفن -وىي اإلهاء -فجاء النيب  ليوتسل ننها
فقالت لو :إين كنت جنلا .فقاؿ :إف اؼباء ال هبنب . 
يعني :أهو استعول ىيا اؼباء اليي أفضلتو زوجو نيونه -رضي اهلل عنها.-
لغة ىذا الحديث:
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الجفنة :إهاء صوّب ،اعِب :وسط وى نثل الكاسا ،وإهاء وسط ،وليس نثل اعِب القدر الكلّب ،إهاء
صوّب ،فبا انضع عادة ُب اللينت اأخي قدر اعِب -تقرالا -قدر لَبا أو ثبلث ن اؼباء  .قالت :فجاء
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ليوتسل ننها ،فقالت لو :إين كنت جنلا



اعِب :أف لفظ اعبنب اللح

على اؼبرأة واللح على الرجل ،ونعُب اعبن ب اعِب :ن قاـ بو حدث ن جه اعبواع أو االحتبلـ ،اغبدث
األكرب ن جه صباع أو احتبلـ ن رجل أو انرأة واعبناب نعروف  ،وظبيت جناب ألجل اللعد؛ ألف اعبنب
بعيد ،واعبنب ىن اللعيد ألجل ابتعاده ع غّبه ألجل نا حلل ننو.
درجة الحديث:
أما اللفظ األوؿ :فأخرجو نسل  ،والثاين -أاضا -صحيح؛ ألف الَبنيي صححو ،وصححو -أاضا-
اب خزيب وصباع آخروف ن أىل العل .
أحكاـ الحديث :دؿ اغبداث:
أولػا  :على أف اغتساؿ الرجل بفضل زوجتو باؼباء ،بفضل اؼباء اليي أفضلتو زوجتو بعد غسلها ن
اعبناب أهو ال بأس بو ،وأهو ارفع اغبدث ،وأف اؼباء ال انتقل هبيه اػبلنة أو باالستعواؿ ،ال انتقل ن كنهو
طهنرا إٔب كنهو طاىرا ،فهيا اغبداث ُب اغبقيق فيو رد على ن قاؿ :إف استعواؿ اؼبرأة للواء نلطل
لطهنراتو -كوا ذكرها لك ُب اغبداث اليي قللو.-
فاللحيح إذف نا دؿ عليو ىيا وىن أف النهي ع استعواؿ الرجل بفضل اؼبرأة إمبا ىن للتنزاو ،وألجل
الكواؿ ،وقد وبتاج الرجل إٔب ذلك فيستعولو ،وأنا ن جه أف اؼباء اكنف طاىرا أو هبنب اؼباء فكوا قاؿ
عليو اللبلة والسبلـ  : -إف اؼباء ال هبنب . ثانػيا  :دؿ اغبداث على لطفو -عليو اللبلة والسبلـ -نع أزواجو وعلى حس تعانلو نعه  ،وىيا
ىن اليي انلوي ن جه إكراـ الرجل لزوجو وأىلو ُب األلفاظ وُب األعواؿ.
الثالث :ن الفنائد أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاهت حالو حاؿ بساط وحاؿ زىد وبعد ع
نليات الدهيا ،وىن اليي خّب أف لن شاء لكاف نلكا هليا غبلل لو ذلك -عليو اللبلة والسبلـ -ولكنو
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اختار أف اكنف علدا رسنال وعاش -عليو اللبلة والسبلـ -عيش ليست عيش اؼبَبفْب وال األغنياء وال
اؼبلنؾ -عليو اللبلة والسبلـ.-
فهيه جفن اتداوؽبا -عليو اللبلة والسبلـ -ىن وزوجو ،اعِب :ن قل نا ُب الليت ن األشياء الٍب
تستعول؛ ؽبيا ؼبا أراد النليد ب علد اؼبلك أف انسع اؼبسجد أراد أف اهدـ غرؼ النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -وأف اوّب طابعها ،وأف الِب بنياها اوّب ن اؽبيئ الٍب كاهت عليها ،فلكى كثّبوف ن التابعْب،
وأهكر كثّبوف -كوا ىن نعلنـ ُب ذلك -ألجل أف ال اكنف نا حلل ن إدخاؿ الورف أو إحاط اؼبسجد
بالو رف إال ن جه واحدة أف اكنف بتويّب نعآب الورف أف ال اكنف زراع لتعظي قرب النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -وتعظي حجرتوٍ ،ب ىن السلب الثاين اليي صرح بو سعيد ب اؼبسيب وصباع قالنا ليته تركنا

الناس انظروف نا كاف عليو اؼبلطفى 

ن اغباؿ ُب الدهيا وكيف كاف بيتو ن أعناد استك هبا ع

اؼبطر ،وكيف كاهت حالتو -عليو اللبلة والسبلـُ -ب أواهيو؛ ألف كاهت بعض اآلهي ننجندة ُب الليت.
اؼبقلند أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ىن أكرـ اػبلق على ربو ونع ذلك ٓب اعطو ن الدهيا ،فإف
اهلل -جل وعبل -اعطي الدهيا ن وبب ون ال وبب ،والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -اختار أكول
اغباالت ،وىي الزىد واللعد ع اؼبتاع واللعد ع التليذ ،بل قد هاـ على حلّب نرة فأثر ُب جنلو ن شدة
خشنهتو ولْب جلد النيب -عليو اللبلة والسبلـ -؛ وؽبيا انلوي على طالب العل وعلى الرجل اللاّب،
والعلد اللاّب ،وكيلك اؼبرأة اللاغب أف اعند هفسو اللعد ع اؼبليات ُب بعض األحياف ،كب الينـ -كوا
تروف -فاضت علينا األننر حبيث إف الناس صاروا اتنافسنف فيوا اروبه  ،وانلوي على اؼبرء أف ايكر هفسو
بْب اغبْب واآلخر دبا فيو تقشف ،ودبا فيو نعاعب للعض األننر العسّبة عليو بعض الشيء فبا فيو ترؾ
اؼبليات ،وترؾ استعواؿ األشياء تيكرا بنعو اهلل -جل وعبل -عليو إنا ُب الثياب أو ُب اؼبسك أو ُب
الفراش أو كبن ذلك حٌب اتيكر العلد النعو  ،واتيكر حاؿ اؼبلطفى -عليو اللبلة والسبلـ .-هع .
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هكتفي هبيا -إف شاء اهلل تعأب ،-وهكول وهأخي -إف شاء اهلل -قدرا أكرب ،اعِب :أها كنت نقرر كل
انـ هأخي طبس عشر حداثا ،والينـ لعل اؼبقدن أخيت ننا وقتا فنرجن ن اإلخنة أف الكروا باغبضنر حٌب
ال هنتظر كثّبا.
حديث "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيو الكلب أف يغسلو سبع مرات"
بسػػم اللػػو الرحمن الرحيم
اغبود هلل رب العاؼبْب ،واللبلة والسبلـ على أشرؼ األهلياء وإناـ اؼبرسلْب ،هلينا ؿبود وعلى آلو
وصحلو أصبعْب.
قاؿ المصنف -رضبو اهلل تعأب -وع أيب ىرارة  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   طهنر إهاء أحدك
إذا ولغ فيو الكلب أف اوسلو سلع نرات أوالى بالَباب  أخرجو نسل وُب لفظ لو" :فلّبقو" وللَبنيي:
"أخراى أو أوؽب " .
بسػػم اللػػو الرحمن الرحيم
اغبود هلل رب العاؼبْب ،واللبلة والسبلـ على هلينا ؿبود وعلى آلو وصحلو أصبعْب.
الله إها هسألك علوا هافعا ،وعوبل صاغبا ،وعوبل نتقلبل ،ودعاء نسونعا ،ربنا هعنذ بك أف هَِزؿ أو
ِ
ضل أو قبهل أو ُهبهل علينا أو هَظْلِ َ أو هُظْلَ .
هػَُزؿ أو هَضل أو هُ َ
قاؿ الحافظ ابن حجر -رضبو اهلل تعأب :-وع أيب ىرارة -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ :قاؿ :رسنؿ

اهلل   طهنر إهاء أحدك إذا ولغ فيو الكلب أف اوسلو سلع نرات أوالى بالَباب . 
أوال :معنى الحديث:

أف الكلب قد الغ ُب اإلهاء ،وُب ذلك الزناف كاهت الكبلب تكنف بالقرب ن اللينت؛ وؽبيا قد
اشرب الكلب أو العق ُب اإلهاء ،سناء كاف فيو شراب أو طعاـ ،فلْب النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كيف
اطهر ىيا اإلهاء اليي ولغ فيو الكلب فقاؿ" :طهنر إهاء أحدك " اعِب :تطهّب إهاء أحدك "إذا ولغ فيو
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الكلب" اعِب :بلعابو ولساهو فشرب أو لعق "أف اوسلو" أف اوسل ذلك اإلهاء "سلع نرات" اعِب :باؼباء
"أوالى بالَباب" اعِب :أف تكنف األؤب ن تلك السلع غسبلت بالَباب.
لغة الحديث:
قنلو" :طهنر" الطهنر -بالض  -نعناه التطهّب ،فاؼبقلند ننو الفعل ،وشب ألفاظ اكنف ننو فػُ ُعنؿ
الف ُعنؿ للشيء ذاتو نثل :طُ ُهنر وطَ ُهنر ،والطَ ُهنر ىن اؼباء هفسو أو الَباب
وفَػ ُعنؿ ،فيكنف فُػ ُعنؿ للفعل و َ
هفسو ،وأنا الطهنر فهن التطهّب ،وكيلك الس ُحنر والس ُحنر ،فالس ُحنر ىن األكل هفسو ،السحنر ىن

الفطُنر ىن نا تفطر عليو ،وىكيا
الفطُنر ىن اإلفطار ،و َ
األكل ،وأنا الس ُحنر بالفتح فهن نا اؤكل ،وكيلك ُ

ُب هظائره.

فإذف ُب اللو تفراق نا بْب فُػ ُعنؿ وفَػ ُعنؿ ُب كلوات كثّبة بأف فُػ ُعنؿ اعُب هبا الفعل ،اعِب اؼبلدر ،وأنا

فَػ ُعنؿ بالفتح فيعُب هبا الشيء ذاتو.

قاؿ" :إذا ولغ فيو الكلب" اقاؿ للكلب ولغ ،ولغ ُب الشيء ،ولغ ُب اؼباء ،ولغ ُب اإلهاء ،ولغ ُب

الطعاـ إذا أخرج لساهو إليو فلعق ننو أو انتص ننو ،فيقاؿ ولغ الغ ولنغا واللاقي واضح.
ثالثا :درجة الحديث:
اغبداث -كوا رأاتُ -ب اللفظ األوؿ رواه نسل ُب اللحيح فهن صحيح لتلحيح نسل -رضبو اهلل
تعأب -لو ،وإلاراده لو ُب صحيحو ،قاؿ :وُب لفظ لو اعِب :ؼبسل "فلّبقو" ،وىيا -أاضا -صحيح ،قاؿ:
وللَبنيي "أخراى أو أوالى " بالَباب ،ولفظ "أوالى " قد جاء بلفظ كوا ذكر ىنا "أخراى " ،وجاء بلفظ
الَبدد "أوؽب أو أخراى ".
وأصح ىيه األلفاظ صبيعا ،بل اللحيح ن ىيه األلفاظ ىن نا قدـ وىن قنلو" :أوؽب بالَباب"؛
وذلك ألف ـبرج اغبداث واحد واتعْب أف وبول على أحد األلفاظ دوف التعدد بأف اؼبخرج واحد ،والطراق
واحد ،لك جاء ُب نسل -أاضا" -وعفروه الثانن بالَباب" وىيه ُب صحيح نسل  ،لك ـبرج اغبداث
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كوا ذكرت لك -واحد ،والعلواء قدننا ورجحنا رواا نسل " :أوؽب بالَباب" على "وعفروه الثاننبالَباب".
الرابع من أحكاـ الحديث قنلو -عليو اللبلة والسبلـ  :-طهنر إهاء أحدك إذا ولغ فيو الكلب


هفه ننو أف ىيا فيو التطهّب ،وإذا كاف اإلهاء هبب تطهّبه فوعُب ذلك أف الكلب ؼبا ولغ فإهو قبس

اعِب أف لساف الكلب اليي ولغ بو قبس ،وأف لعاب الكلب اليي اعلق بلساهو كيلك قبس.
وىيا ؿبل اتفاؽ بْب أىل العل أف لعاب الكلب ُب هفسو قبس ٍب ىل اعد ىيا إٔب بقي أجزاء الكلب؟
اعِب :أف اغبداث فيو دليل على قباس لعاب الكلب بأهو أنر بتطهّب اإلهاء ،فهل اعِب ذلك أف بقي أجزاء
الكلب قبس أو ىل اقاؿ اعد ذلك بالقياس إٔب بقي األجزاء إذ ال فرؽ نا بْب لعابو وفوو وبْب بقي أجزاء
بدهو ،أـ اقلر ذلك على فوو أو على لساهو وراقو.
للعلماء في ذلك ثالثة أقواؿ :ننه ن قاؿ :إف الكلب طاىر ،وإمبا انجس إذا القى اإلهاء فقط
فيطهر اإلهاء إذا ولغ فيو ،وأنا الكلب ُب هفسو فهن طاىر ،وىيا نيىب اإلناـ نالك -رضبو اهلل تعأب-
عنو ،وعليو بِب جناز بيع وشراء الكبلب.
القوؿ الثاني :ون قاؿ إف الكلب قبس جبويع أجزائو وىن قنؿ صبهنر أىل العل .
والثالث :ن فرؽ نا بْب لساف الكلب ولعابو وبْب أجزاء بدهو وىن قنؿ أيب حنيف وإحدى الروااتْب
ع أضبد -رضبو اهلل تعأب ،-وصحح ىيه الرواا ورجحها شيخ اإلسبلـ اب تيوي بأف بقي أجزاء الكلب
ليست بنجس وإمبا اليي انجس ىن الراق واللساف؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -إمبا أنر بالتطهّب
ن النلنغ دوف غّبه ،ونعلنـ أف نبلبس الكبلب ُب ذلك الزناف كثّبة فقد سبس اللدف ،وقد سبس الثياب،
فالللنى حاصل هبا ،فل اأنر بالتطهّب إال ن النلنغ فقط ،وىيا القنؿ الثالث ىن أظهر األقناؿ ن حيث
الدليل.
الفائدة الثانية :أهو -عليو اللبلة والسبلـ -أنر بوسلو سلع نرات وىيا الوسل وبول على الوسل
باؼباء؛ ألهو ىن األصل ،وألهو قاؿ":أوؽب بالَباب" فيعِب ذلك أف التطهّب وبلل بأف تكنف األؤب بالَباب؛
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ألف الَباب ازال نا علق باإلهاءٍ ،ب بعد ذلك اوسل ست نرات بعد األؤب ،وُب الرواا الثاهي ؼبسل -كوا
ذكرت لك -قاؿ" :وعفروه الثانن بالَباب" وىيا اللفظ ٓب وبتج بو أو ٓب اأخي دبا دؿ عليو ظاىره إال
اغبس الللري -رضبو اهلل تعأب -وبقي أىل العل وبولنهو على األؤب ،واقنلنف" :عفروه الثانن بالَباب"
وبول على أهنا نستقل  ،فتكنف األؤب ٍب اكنف سلعا بعدىا باؼباء ،وظاىر الرواا األؤب :سلع نرات أوؽب
أف تكنف السلع ننها الَباب ،وتكنف واحدة بالَباب ،وست باؼباء وىيا ىن اللحيح وىن اليي عليو
احملققنف ن أىل العل بأف تكنف األؤب بالَباب ٍب اوسل باؼباء ست غسبلت بعدىا ،واقنـ نقاـ الَباب
أي هنع ن األهناع ن أهناع اللابنف أو السنائل الٍب ؽبا ن القنة ُب اإلزال نا للَباب.
ثالثا :ن األحكاـ :أف اغبداث فيو دليل على اهقساـ النجاسات إٔب ثبلث أقساـ:
إلى نجاسة مغلظة :وىي الٍب ذكرت ىنا وىي قباس الكلب اعِب :إذا ولغ بأهو أنر فيها بتطهّب زائد
سلع نرات.
وإلى نجاسة معتادة :وىي الٍب اؤنر فيها عادة بوسل واحدة أو بوسبلت تيىب نعها النجاس .
والنوع الثالث من النجاسات :نا دؿ عليو حداث آخر النجاس اؼبخفف  ،وىي الٍب اكتفى فيها
بالرش كلنؿ الوبلـ اليي ٓب اأكل الطعاـ اعِب فبا ارش دوف الوسل أو قيء اللوّب اليي ٓب اأكل الطعاـ.
فتلْب أف النجاسات بعان ثبلث درجات :قباس نولظ وىي قباس الكلب وُب حكوو اػبنزار.
والثاني :قباس نعتادة وىي سائر النجاسات.
والثالث :قباس ـبفف وىي الٍب اكتفى فيها بالرش -كوا ذكرت لك -ن بنؿ والقيء ،والحق بو -
أاضا -اؼبيي ُب كنهو اكنف بالسراوال وكبن ذلك ،فإهو اكتفى فيو بالرش .هع .
حديث "إنها ليست بنجس إنما ىي من الطوافين عليكم"
وع

أيب قتادة   أف رسنؿ اهلل 

قاؿ ُب اؽبرة :إهنا ليست بنجس ،إمبا ىي ن الطنافْب

عليك  أخرجو األربع  ،وصححو الَبنيي واب خزيب .
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قاؿ رضبو اهلل ع

أيب قتادة -رضي اهلل تعأب عنو :-أف رسنؿ اهلل 

قاؿ ُب اؽبرة:



إهنا ليست

بنجس إمبا ىي ن الطنافْب عليك . 
معنى الحديث:
ىن أف اؽبرة وىي القط أو السننر ،اؽبرة تطنؼ على اإلهساف ُب بيتو ،اكثر نبلبستها لئلهساف ،تدخل
الليت فتكنف قرال ننو ،فوبلنستها لو كثّبة ،وأاضا قرهبا ن اآلهي الٍب استخدنها اإلهساف كثّبة؛ وؽبيا

اغبداث سلب وىن أف أبا قتادة  أصوى للهرة ناء فقيل لو ُب ذلك فقاؿ :إين ظبعت رسنؿ اهلل 
اقنؿ  :إهنا ليست بنجس إهنا ن الطنافْب عليك  وىيا ادؿ على أف أبا قتادة  فه ن ذلك
نا وقع ن النيب -عليو اللبلة والسبلـ -وىن أف اؽبرة ن الطنافْب؛ وألجل كنهنا تطنؼ فليست بنجس.
لغة الحديث:

قنلو" :قبس" اعِب :ليست قبس  ،والن َجس والن ِجس واحد ،كوا قاؿ جل وعبل:

  

 )ٔ(          والنجاس تنقس إٔب قباستْب :عيني وإٔب قباس
حكوي  ،وإٔب قباس نعننا  .قنلو" :الطنافْب" الطناؼ :صيو نلالو ن طائف فعاؿ ن طائف وىن اليي
اعِب الطناؼ اكثر تطنافو ودخنلو على اإلهساف.
نثل أوالد اإلهساف نثل خدـ اإلهساف فإهن اكثروف الدخنؿ واػبروج عليو ،هبيا قاؿ تعأب ُب وصف
اػبدـ أو ُب وصف ن عند اإلهساف ُب بيتو قاؿ:

       

(ٕ)

فو

اكثر دخنلو وخروجو اقاؿ لو طناؼ؛ ألهو اكثر دوراهو حنؿ اإلهساف وتطنافو عليو ،واؽبرة قيل ؽبا إهنا ن
الطنافْب ألجل كثرة دخنؽبا وخروجها لليت اإلهساف وخروجها على آهيتو وأشيائو.
درجة الحديث :اغبداث صحيح.
ومن أحكاـ الحديث:
 - 1سورة التوبة آية .28 :
 - 2سورة النور آية .58 :

35

بلوغ المراـ
دؿ اغبداث على أف اؽبرة بلعاهبا وفوها وأجزاء بدهنا إهنا طاىرة ليست بنجس وقنلو ُب التعليل" :إهنا
ن الطنافْب عليك " ىيا تعليل لكنهنا ليست بنجس ،ون اؼبتقرر ُب أصنؿ الفقو أف فبا استفاد ننو
التعليل بعد اغبك ؾبيء "إف" بعد األنر أو النهي أو اػبرب حبك نا ،فلوا قاؿ بعض قنلو:
بنجس إمبا ىي ن الطنافْب عليك





ليست

فهونا ن ىيا التعليل ،فإذف العل لعدـ النجاس أهنا طناؼ ،أف

اؽبرة ن الطنافْب.
الفائدة الثانية :أف ىيا اغبك ال اقتلر بو على اؽبرة؛ ألف ؾبيء التعليل بقنلو" :إهنا ن الطنافْب
عليك " اقتضي فرض ىيه العل فيوا شابو اؽبرة ُب اػبلق ؛ وؽبيا قاؿ العلواء نا كاف نثل اؽبرة ُب اػبلق أو
نا دوهنا فبا اشَبؾ ُب وصف التطناؼ .فإهو ليس بنجس .هع .
حديث "جاء أعرابي فباؿ في طائفة المسجد"

وع أهس ب نالك 
 فلوا قضى بنلو أنر النيب  بيهنب ن
قاؿ:



جاء أعرايب فلاؿ ُب طائف اؼبسجد ،فزجره الناس ،فنهاى النيب
ناء ،فأىراق عليو  نتفق عليو .

قاؿ :وع أهس ب نالك -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ  :جاء أعرايب فلاؿ ُب طائف اؼبسجد ،فزجره
الناس ،فنهاى رسنؿ اهلل  فلوا قضى بنلو أنر النيب  بيهنب ن ناء فأىراق عليو . 
معنى الحديث:
أف أحد األعراب وى اليا ال اسكننف اؼبدان  ،وال اعرفنف حاؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ -وأوانره
وحاؿ اللحاب جاء فاحتاج إٔب اللنؿ ،فرأى اؼبسجد كاألرض الفبلة ،فظ أهو لو أف النؿ فيو ،فلاؿ ُب
طائف اؼبسجد ،اعِبُ :ب هاحي ن هناحي اؼبسجد ،وىيا نعناه أهو ظ أف اؼبسجد نثل سائر األرض بأف
لو أف التعد أو ىبتار نكاها بعيدا فيفعل ذلك فيو ،اعِب :فيلنؿ فيو ،فزجره الناس ،الزجر ىن اإلهكار بولظ
أو اإلهكار بشدة ،فقاؿ فنهاى رسنؿ اهلل  اعِب هناى ع زجره.
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وكوا جاء ُب لفظ قاؿ" :ال تزرننه" اعِب :ال تقطعنا عليو بنلو ،هناى -عليو اللبلة والسبلـ -ألهن
إذا قطعنا عليو بنلو فإهو سيقنـ وىن النؿ فإذا كاف ذلك ،فإهو سيتلنث ثنبو باللنؿ وسيتلنث اؼبسجد أكثر؛
وؽبيا كاف هني النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ألجل أف ال ازداد قباس ُب اؼبسجد وعلى ثياب الرجل وبدهو.
قاؿ فلوا قضى بنلو اعِب فلوا قضى األعرايب بنلو وىيا هفه ننو أهو أطاؿ ُب ذلك اعِب وأخي حظو
ن النقت اليي اقضي فيو بنلو دوف عجل

أنر النيب 

بيهنب ن ناء ،اعِب :بنعاء كلّب سطل ن

ناء ،بيهنب ن ناء ،فأىراق عليو اعِب :صب عليو.
لغة الحديث:
قنلو" :أعرايب" اس األعرايب ُب األدل اطلق على ن كاف اسك اللادا  ،وأنا ن اسك اؼبدان ،
اسك اؼبدف والقرى ،فبل اقاؿ لو أعرايب ،قاؿ" :فلاؿ ُب طائف اؼبسجد" الطائف  :الناحي اؼبلتعدة ن
اؼبسجد ،قاؿ" :زجره الناس" اعِب :أهكروا عليو بولظ  ،واليهنب ىن وعاء كلّب ن ناء نثل السطل الكلّب،
قنلو" :أىراق عليو" اعِب :أراق عليو ،واؽباء ُب قنلو أىراق عليو ىيه لتأكيد اللفظ ولقرب ـبرجها ن اؽبوزة
أكد هبا وإال فإهنا دبعُب أراق ،فأىراق وأراق دبعُب واحد إال أف ُب زاادة اغبرؼ زاادة ُب اؼبعُب ،اعِب :فهي
إراق نزهب .
درجة الحديث :اغبداث نتفق عليو -كوا ظبعت ُب زبرهبو.-
من أحكاـ الحديث:
أولػػاُ :ب اغبداث أف بنؿ اإلهساف قبس ،وىيا ؿبل اإلصباع ،فإف بنؿ اإلهساف كيلك عيرتو قبس ،
وىيا باالتفاؽ سناء كاف اإلهساف صوّبا أو كلّبا ذكرا أو أهثي.
ثػانػيا :أف اللنؿ إذا وقع على اللقع فإهو اطهر دبكاثرة اؼباء عليو ،فيكاثر عليو ناء كثّب حٌب اولب على
أجزائو؛ فيطهر اؼب كاف بو ،وكنف اؼباء اكنف كثّبا ليس شرطا ،وال ٍب ربداد للكثرة والقل  ،وإمبا اؼبراد أف تزوؿ
عْب النجاس  ،فإذا كاف على األرض ،أرض تراب أو حلى أو كبن ذلك ،اعِب :الَباب ُب حجارة صوّبة،
فإهو اكاثر عليو ناء حٌب تزوؿ أو تستحيل عْب النجاس ُب اؼباء فتيوب فيو ،وإذا كاف ُب نكاف نثل طْب
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أو فرش أو كبن ذلك ،فإهو الب عليو ن اؼباء ،وادلك ُب كبن الفرش والطْب اليي وبتاج إٔب تقليب حٌب
تيىب عْب النجاس  ،واتيق ن زواؽبا.
ثػالػثا :من األحكاـ :أف ىيا اغبداث فيو أف تطهّب اللنؿ على األرض اكنف دبكاثرة اؼباء عليو ،وىيا
ليس حلرا ُب تطهّب النجاس على األرض باؼباء ،وإمبا ىيا أحد أوجو التطهّب ،ون أىل العل ن قاؿ ال
تطهر النجاس إال باؼباء خبلنصو.
والقوؿ الثاني :أف النجاس تطهر دبا وبلل بو زواؿ عْب النجاس  ،فإذا حلل عندها وسيل ن وسائل
التطهّب تزوؿ هبا عْب النجاس  ،فإف ذلك ىن اؼبقلند شرعا ،فالشراع ال تتشنؽ إٔب وسيل ن وسائل إزال
النجاس بل بأي وسيل زالت النجاس فإف ذلك ؾبزئ؛ وؽبيا فاللحيح أف النجاس ال اتعْب أف تزاؿ
باؼباء ،بل بأي شيء زالت فإهنا ؾبزئ  ،اعِب :فإف إزال النجاس ؾبزئ ؛ ؽبيا ُب األرض تراب واغبلى وكبن
ذلك تطهره الشوس ،فالشوس حبرارهتا ؽبا خاصي للتطهّب ،كيلك اطهره اؽبناء واؽبناء انشف ،اطهره الولار
ونا وبلل بيلك.
أاضا ن وسائل التطهّب -كوا ُب علرها اغباضرٍ -ب وسائل كثّبة ن السنائل أو ن اللخار أو كبن
ذلك فبا قد اكنف أبلغ ُب بعض أحنالو ن التطهّب بننع ن استعواؿ اؼباء؛ ؽبيا هقنؿ اللناب ن قنؿ
أىل العل ُب ىيه اؼبسأل أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنر بأف اهراؽ على بنؿ األعرايب بيهنب ن
ناء؛ ألف اؼباء قراب ،وألجل أف انلهه على ذلك ،ولك ذلك ليس دبتعْب.
وقد جاء ُب اغبداث -أاضا -أف اليي علقو اللخاري ُب اللحيح ورواه أصحاب السن أف الكبلب
كاهت ُب زن النيب -عليو اللبلة والسبلـ -تقلل وتدبر ُب اؼبسجد وكاف تلنؿ وٓب اكنهنا اوسلنف أو
ارشنف شيئا ن ذلك ،ىيا ادؿ على أف الشوس والراح واؽبناء نطهر.
فإذف اللحيح أف تطهّب النجاس ليس كرفع اغبدث ،فث رفع للحدث ،وٍب إزال للخلث ،رفع اغبدث
علادة فبل بد فيو فبا عْب وسيل لو وىن اؼباء ،قاؿ جل وعبل:
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 )ٔ(            إٔب قنلو:
     

(ٕ)

 

فهيا ُب تعلد بالطهارة ،وأنا إزال النجاس فهي ن باب الطروؽ،

وباب الطروؽ ال ربدد فيو وسيل  ،ألهو قد ادخل ُب اغبك النضعي.
هبيا هقنؿ :إف اللحيح ن قنؿ أىل العل أال ربد وسيل ن وسائل تطهّب النجاس  ،فلأي وسيل
زالت النجاس زالت عْب النجاس فإهو وبلل التطهّب.
الحكم الرابع :التفراق نا بْب ورود اؼباء على النجاس وورود النجاس على اؼباء ،فنرود اؼباء على
النجاس اطهر ولن كاف اؼباء ليس بكثّب ،أي :ال اللغ قلتْب ،وأنا ورود النجاس على اؼباء فإهو إذا كاف اؼباء
قليبل -كوا ذكرها لك ُب الدرس اؼباضي -اعِب :دوف القلتْب على اللحيح فإهو انجسو ،اعِب :أف افرؽ
نا بْب ورود النجاس على اؼباء ،فإهو إذا وردت النجاس على ناء قليل انجس ونا بْب ورود اؼباء القليل
اليي ىن دوف القلتْب على النجاس  ،فإهو اطهر ،فيفرؽ ُب ىيا نا بْب ورود اؼباء على النجاس وورود
النجاس على اؼباء .الخامس ُ :ب اغبداث رفق النيب -عليو اللبلة والسبلـ -بلحابتو وحس تعليوو ؽب ،
ورفقو ُب اإلهكار على اعباىل اليي ال اعل وحس نعاعبتو -عليو اللبلة والسبلـ -باألننر ،وىيا ألجل
أف الشراع جاءت لتحسْب اؼبلاّب وتكويلها ،ودرء اؼبفاسد وتقليلها ،فاعباىل أف اتلطف نعو ُب التعلي
ن ربليل اؼبلاّب ون درء اؼبفاسد وتقليلها ،وكيلك ىيا األعرايب لن زجر وقاـ وىن النؿ لكاف تعدد
النجاس أو إصاب النجاس تكنف أكثر ألجزاء ن اؼبسجد ،وقد افنت تتلع تلك األجزاء بأهنا تكثر هقط
ىنا وهقط ىنا هبيا ن حكو اؼبلطفى  أف عاِب األنر هبيا الرفق العظي عليو صلنات ريب وسبلنو.
السادس :أف اغبوي ُب الدا قد ال تكنف صنابا دائوا فاللحاب -رضناف اهلل عليه  -ضبلته الوّبة
على اؼبسجد أف ازجروا األعرايب اليي اهتهك حرن اؼبسجد ،فلاؿ فيو ،وكاف نعدف العل والرسال
فاؼبلطفى ُ ب رفقو ولينو وحس تعليوو ونعاعبتو لؤلنر ىن اغبك الشرعي ،وىن األعلى ،فيتلْب بيلك
 - 1سورة المائدة آية .6 :
 - 2سورة النساء آية .43 :
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أف اغبوي والوّبة قد تكنف اغبكو أبلغ ننها بل قد تكنف أقرب دبراد الشارع ،بل قد تكنف ىي نراد
الشارع .هع .
حديث "أحلت لنا ميتتاف ودماف"

وع اب عور -رضي اهلل عنهوا-قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   أحلت لنا نيتتاف ودناف ،فأنا اؼبيتتاف
فاعبراد واغبنت ،وأنا الدناف فالطحاؿ والكلد  أخرجو أضبد واب ناجو ،وفيو ضعف .
قاؿ رحمو اهلل :ع اب عور -رضي اهلل تعأب عنهوا -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   أحلت لنا نيتتاف
ودناف ،فأنا اؼبيتتاف فاعبراد واغبنت ،وأنا الدناف فالكلد والطحاؿ . 
معنى الحديث:
أف اؼبيت ؿبرن  ،والدـ ؿبرـ بنص القرآف

      

(ٔ)

وربنا -جل وعبل-

أحل ؽبيه األن هنعْب ن اؼبيت  ،وهنعْب ن الدـ ،فأنا اؼبيت  :فاعبراد واغبنت ،اعِب :إذا وجد اعبراد نيتا أو
حيا وأهت جعلتو نيتا فإهو اؤكل وال بأس بيلك ،اعِب :أهو ليس لو ذكاة ،وكيلك اغبنت والسوك وأهناع
نيت اللحر فإهنا كيلك نلاح  ،وىبص هبا عونـ اآلا  ،وكيلك الدـ ؿبرـ ،ولك الكلد والطحاؿ نع كنهنوا
دنْب فإهنوا ىبلاف ن حرن الدـ ىيا نعُب اغبداث.
أما لغة الحديث :فقنلو أحلت لنا :اعِب جعلت ىاتْب حبلال لنا ،اعِب :أف أكلها ليس دبحرـ بل ىن
حبلؿ فلفظ أحلت افه ننو أهو سلق التحرًن ليلك وافه ننو أف احملل ليلك ىن اهلل -جل وعبل.-
ثالثا :درجة الحديث:
اغبداث ذكر اغبافظ ُب زبرهبو قاؿ أخرجو أضبد واب ناجو ،وفيو ضعف ،ووجو ضعفو أف اغبداث ُب
إسناده علد الرضب ب زاد ب أسل  ،وىن نعروؼ عند أىل العل بضعف حفظو ،فردبا كثر ننو الولط ورفع
اؼبنقنفات وأشلاه ذلك فبا جعلو ال وبتج بو ،فإذا سلب ضعف اغبداث أو عل اغبداث ىن أف ُب إسناده
علد الرضب ب زاد ب أسل  ،وىن ضعيف ،وروي ن غّب طراق علد الرضب ب زاد ب أسل ننقنفا على
 - 1سورة البقرة آية .173 :
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اب عور ،وىيا ىن اللحيح ،فرفعو ضعيف ،واللناب واللحيح أهو ننقنؼ على اب عور فيكنف
اغبداث ن كبلـ اب عور أف اب عور قاؿ  :أحلت لنا نيتتاف ودناف  وإذا كاف اب عور -رضي
اهلل عنهوا -قاؿ" :أحلت لنا" ونعُب ذلك أف احملل ليلك ىن رسنؿ اهلل  هبيا ن جه اغبك  ،فالرواا
نرفنع واؼبنقنف نؤداىا واحد.
رابعا :من أحكاـ الحديث:
أف نيت اعبراد حبلؿ أكلها ،وىيا اع نا إذا كاف اعبراد نات بنفسو أو أناتو اإلهساف ،واليا اأكلنف
اعبراد هبو عنهو حياٍ ،ب هبعلنهو ُب القدر حيا واكاثروف عليو اؼباء واولنهو حٌب يبنت ُب القدر ،وإذا أفاد
اغبداث أف نيت اعبراد نلاح وحبلؿ ،وىيا اع اللنرتْب نا إذا نات بنفسو أو أناتو اإلهساف؛ ألهو ال
ذكاة لو وكيلك اغبنت ،واغبنت أحلت نيتتو ال ػبلنص كنهو حنتا وإمبا ألجل أهو ن نيت اللحر ،فكل
حيناف اعيش ُب اللحر فإذا نات فإهو الاح أكلو ووبل دوف ذكاة سناء أنات ُب اللحر وطفا أو نات أو
خرج إٔب الرب ونات فيو وىيا إذا كاف فبا ال اعيش إال ُب اللحر ،أنا اغبيناف اليي اعيش ُب الرب وُب اللحر
فلو حك آخر.
قاؿ في فائدة ثالثةُ :ب إباح الدنْب الكلد والطحاؿ.
الكلد دـ نتجود والطحاؿ كيلك دـ نتجود ،والدنا الٍب ُب اغبيناف ؿبرـ أكلها بنص اآلا  ،فاستثِب
ن احملرـ الكلد والطحاؿ؛ لكنهنوا وبتاج إليهوا ،وألف ذبود الدـ فيها أخرجو ع كنهو دنا نسفنحا ،وىيا
الدـ بعوننو دبا وبرـ ن الدـ اختلف العلواء ىل وبرـ كل دـ أـ إمبا وبرـ الدـ اؼبسفنح ،واللحيح أف اليي
وبرـ ىن الدـ اؼبسفنح ،أنا الدـ اؼبَبدد ُب العروؽ أو اليي إذا ذحبت اليبيح القى بْب أهسجتها ،وإذا
طلخت بقي فيها هنع دـ فهيا ال وبرـ؛ ألهو كاف انجد نثل ذلك ُب عهد النيب  فرخص اللحاب فيو.
فإذف اليي وبرـ وىن ن أشد احملرنات أف اشرب الدـ اؼبسفنح ،وىن السائل اليي اكنف بعد ذبح
اليبيح  ،وىيا اتعاطاه بعض اعبهل وبعض ذوي النفنس اػبليث وىن ن أشد احملرنات ُب األطعو  ،ىن
شرب الدـ اؼبسفنح ،أنا غّب اؼبسفنح فإهو ال بأس بو على اللحيح كوا ذكرت لك  .هع .
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حديث "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسو"

أيب ىرارة  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



إذا وقع اليباب ُب شراب أحدك فليووسو ٍب

لينزعو ،فإف ُب أحد جناحيو داء وُب اآلخر شفاء



وأهو اتقي

وع

أخرجو اللخاري وأبن داود وزاد:



جبناحو اليي فيو الداء . 
قاؿ ع

أيب ىرارة -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



إذا وقع اليباب ُب شراب

أحدك فليووسو ٍب لينزعو ،فإف ُب أحد جناحيو داء وُب اآلخر شفاء . 
معنى الحديث:
أف اليباب وىن كل طّب صوّب انصف بالعند إذا ذُب ،وال ىبص باليباب اؼبعروؼ عندك  ،أف كل
طّب صوّب إذا وقع ُب شراب اؼبسل فإف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنر بووسو اعِب أف تووس اليباب
ٍب ترفعو تووسو.
تووس اليباب حٌب يبنت ُب اإلهاء ،أو حٌب حٌب اكنف اليباب بأصبعو ُب داخل السائلٍ ،ب ترفعو
وتلقي اليباب.
قاؿ" :فليووسو ٍب لينزعو" :اووسو اعِب :ادخلو كلو ُب إهاءٍ ،ب انزعو ارفعو ،علل ذلك بقنلو بأف ُب
أحد جناحيو داء وُب اآلخر شفاء.
أحد اعبناحْب ٓب وبدد ،أحد اعبناحْب فيو الداء ،واآلخر فيو الشفاء ،وقد ذكر بعض ن رأوا اليباب
أو تأنلنا ذلك بأهو ادخل أحد اعبناحْب وارفع اآلخر ،وىيا نعُب قنلو ُب الرواا الثاهي " :وإهو اتقي جبناحو
اليي فيو الداء".
لغة الحديث:
قنلو" :اليباب" :اليباب ُب اللو اس لكل طّب صوّب انصف بأهو إذا ذب آب وعاد ىيا ن جه
اللو  ،فالنحل ُب اللو ذباب ،واللعنض ُب اللو ذباب ،واليباب ذباب -أاضا -وىكيا ُب أشياء كثّبة
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"كاليهلنر" ،وكثّب ن اغبشرات الٍب تطّب ،وهبوع النصف بأهنا إذا ذبت أتت اعِب إذا طردت فإهنا تيىب
وتعند ،واؼبقلند باغبداث ىل اع ىيه األصناؼ صبيعا أـ ال اأٌب حبثو ُب األحكاـ -إف شاء اهلل تعأب.-
قنلو" :شراب أحدك " اعِب :نا اشرب سناء أكاف ناء أـ كاف للنا أـ كاف شااا أـ أي هنع ن أهناع
الشراب؛ ألف قنلو" :شراب أحدك " هبوع اعبويع.
"فليووسو" اعِب :ادخلو ُب الشراب اووس اليباب ُب الشراب ،ادخل اليباب ُب الشرابٍ" ،ب لينزعو"
اعِبٍ :ب ارفعو ،أحد اعبناحْب فيو داء ،الداء ىن اؼبرض ،أو وسيل اؼبرض ،والشفاء ىن الدواء ن ذلك
الداء.
درجة الحديث:
اغبداث رواه اللخاري ،واللخاري ىن أعلى كتب اغبداث ُب اللح والشرط ،وقنة شرط اللخاري فيو
نعلنن عند اعبويع ،فأعلى كتب اغبداث كوا ىن نعلنـ ُب اللح وُب الشروط ىن كتاب اللخاري؛ وؽبيا
فإف شب طائف ن العقبلهيْب اردوف نثل ىيا اغبداث وانكروف صحتو ،واقنلنف إهو نلادـ للعقل وللناقع،

وىيا ن جراء تقديبه العقنؿ على قنؿ اؼبلطفى 
قد أثلت األطلاء نا ذكره اؼبلطفى  ىنا فتقنى األطلاء ُب حبنثه

نع أف العقل اللراح ال اناُب النقل اللحيح ،بل
بشهادة اؼبلطفى  ؽب .

فاغبداث إذف صحيح ،وداللتو -كوا ذكرت لك  -ن جه كنف اللخاري رواه ،وأهو ثابت اللح
اقطع القنؿ على ن طع ُب ىيا اغبداث.
من أحكاـ الحديث:
أول ػػا  :أف اليباب إذا نات ُب الشراب فإهو ال انجس الشراب؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنر
بووس اليباب ُب الشراب ،فووس اليباب ُب الشراب قد يبنت اليباب ُب داخل الشراب ،فيكنف إذف
السائل أو الشراب قد ن ات فيو اليباب ،وىيا اعِب أف ننت اليباب ُب الشراب ال انجسو ،وىل ىيا
ىبص اليباب أـ اع نا كاف ن جنس اليباب فيوا ال هفس لو سائل  ،للعلواء ُب ذلك أقناؿ ،وأصحها
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أف كل نا ال هفس لو سائل فإهو ،إذا نات ُب الشراب فإهو ال انجس الشراب بو ،وعل ذلك أف سلب
التنجيس ىن وجند الدـ.
وقنلنا" :نا ال هفس لو سائل " اعِب :نا ال دـ لو سائل هبري ُب عروقو ،وإذا نات خرج ننو الدـ ،فإذف
ننتو ىنا وحياتو ليست بالدـ وجندا ووقنفا وعدنا ،وإمبا ىي بنجند النفس فقط فإذا ىيا اغبك وىن أف
ننت اليباب ُب الشراب أو ُب الطعاـ ال انجسو سناء كاف جاندا أـ كاف سائبل ال انجسو ،وىيا حك
لكل نا ال هفس لو سائل فب ىن ن جنس اليباب.
الفائدة الثانػية  :أو اغبك الثاين :أف اس اليباب -كوا ذكرت لك ُ -ب اللو اع أصنافا كثّبة،
فهل اغبك لكل أهناع اليباب أـ ؼبا ظبي ذبابا خبلنصو وىن الطّب اللوّب اؼبعروؼ ،األظهر ىن الثاين
ألجل نزاد العل  ،وىي قنلو" :فإف ُب أحد جناحيو داء وُب اآلخر شفاء" وقنلو" :وإهو اتقي جبناحو اليي
فيو الداء" واليا تأنلنا وجدوا أف ىيا النصف إمبا ىن ُب اليباب اؼبعروؼ ال ُب كل نا اللح عليو أهو
ذباب.
الحػكػم الثالث  :أف قنلو -عليو اللبلة والسبلـ" -فليووسو ٍب لينزعو " ىيا أنر ،وىل ىيا األنر
للنجنب أـ لبلستحلاب ،ن أىل العل ن أبقى األنر على أصلو فقاؿ ىن للنجنب.
والقنؿ الثاين  :أف ىيا األنر ؿبونؿ على االستحلاب؛ ألف اللارؼ لو أهو ن اآلداب ون اللنارؼ
اؼبعتربة الٍب تلرؼ األنر ن النجنب أب االستحلاب أف اكنف األنر اليي جاء فيو النجنب أو جاء فيو
األنر أف اكنف األنر اليي أنر بو اؼبلطفى  أف اكنف أدبا ن اآلداب ،هبيا ضبلنا أحاداث كثّبة ،أعِب
صبهنر العلواء على -أحاداث كثّبة فيها األنر ضبلنىا على -االستحلاب ،وضبلنا النهي على الكراى
ألجل أف اغبك اليي اش تول عليو ذاؾ اغبداث إمبا ىن األدب نثل األنر باألكل باليوْب والشرب باليوْب
وأشلاه ذلك ،فإف ىيا ؼبا ضبل على األدب جعلنا األنر لبلستحلاب ،وىيا ىنا وارد فيكنف اغبك ىنا ليس
على اإلهباب ،وإمبا ىن على االستحلاب فليووسو اعِب :استحلاباٍ ،ب لينزعو استحلابا فإف ُب أحد جناحيو
داء وُب اآلخر شفاء.
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الػرابع  :أف ىيا الشراب اليي وقع فيو اليباب ال الزـ أف اشرب فو كاهت هفسو تستقيره ال اعِب
أهو ٓب اتلع السن  ،فإف النفس قد تستقير ذلك فّباق الشراب صبل فبل بأس بيلك ،لك إف كاف وبتاج إٔب
شرابو نثل وجند لنب أو حليب كثّب أو وجند شراب اهوو وال اراد أف اراقو فالنيب -عليو اللبلة والسبلـ-
أرشده إٔب الطراق.
الفائػدة األخيرة  :أف ىيا اغبك وكثّب ن أحكاـ الشراع الٍب قد اظهر للعض الناس أهنا ال تنافق نا

بكبلـ اؼبلطفى 

سبليو العقنؿ هبب على اؼبسل أف اكنف نعو تسلي

وأف اتخلص ن داعي ىناه ُب

تقدًن العقل على نا قالو اؼبلطفى  ون اؼبتقرر عند احملققْب ن أىل العل ن أىل السن واعبواع أف
الرسنؿ  ال اأٌب دبا ربيلو العقنؿ ،ولك اأٌب دبا ربار فيو العقنؿ.
ؽبيا قاؿ شيخ اإلسبلـ اب تيوي ُب ننضع ن كبلنو على األهلياء ُب رده على الفبلسف والعقبلهيْب
قاؿ" :األهلياء تأٌب دبحارات العقنؿ ال دبحاالت العقنؿ" ،وىيا ىن اغبق وىن الناقع فإف العجز عند
اإلدراؾ إدراؾ ،والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -ليس طليلا وإمبا اقنؿ ىيا ن جه النحي ال ن جه
االجتهاد؛ وؽبيا أخربه اهلل -جل وعبل -بأف ُب أحد جناحي اليباب داء ،وُب اآلخر شفاء ،وىيا فبا ال
اعلوو الناس عادة ُب ذلك الزناف ،هبيا هبب على كل نسل أف اسل

للرسنؿ 

نا أتى بو بأهو وحي

انحى ولن حار عقلو فيوا أتى بو -عليو اللبلة والسبلـ ،-لك هبب أف اعل أف النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -اأٌب دبا وبار فيو عقل العاقل ،لك العاقل اللسيط ال وبيل نا أتى بو النيب -عليو اللبلة
والسبلـ ،-بل اعل أف العجز ع اإلدراؾ إدراؾ .هع .
حديث "ما قطع من البهيمة وىي حية فهو ميت"
وع أيب واقد الليثي  قاؿ :قاؿ النيب   نا قطع ن اللهيو وىي حي فهن نيت  أخرجو
أبن داود والَبنيي وحسنو واللفظ لو. .
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قاؿ :وع

أيب واقد الليثي -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



نا قطع ن اللهيو

وىي حي فهن نيت . 
معنى الحديث :أف أي جزء قطع ن اللهيو  ،وىي نا اؤكل ن هبيو األهعاـ ،أو نا اؤكل ن الليد،
نا قطع ن اللهيو وىي حي فهن نيت ،وىيا لو سلب أهن ؼبا قدـ رسنؿ اهلل -عليو اللبلة والسبلـ-
اؼبدان سئل ع أهن كاهنا هبلنف أليات الضأف اعِب اقطعنف األليات ليستفيدوا ن شحوها فجاء قنلو -
عليو اللبلة والسبلـ  :-نا قطع ن اللهيو وىي حي فهن نيت  اعِب :أي جزء ن أجزاء اللهيو
قطع وىي حي  ،فإف ىيا اعبزء نيت ،وبرـ أكلو واالهتفاع بو.
لغة الحديث:
قنلو "قطع" القطع نعروؼ وىن استعواؿ اآلل اغبادة كالسكْب والسيف ُب أخي شيء ن غب
اغبيناف ،أو ن شحوو اللهيو  ،اللهيو ُ-ب األصل اللوني -اشول كل اغبيناف ،فاغبيناف كلو هبيو ؛ ألهو
ال افلح عوا ُب هفسو ،وأنا ُب خلنص االستعواؿ -اعِب ُب العرؼ اللوني -خلت اللهيو دبا اؤكل
عادة عند الناس ،واليي اؤكل عادة اإلبل واللقر والون وأشلاه ذلك.
ونيت فلار لو حك
ونْي ٌ
قنلو" :فهن نيت"َ .ني ٌ
ت دبعُب أهو صار لو حك اؼبيت  ،فيقاؿَ :نْيت َ
ت َ
اؼبيت  ،وزبتلف َنيت ع َنْيت بأف َنيت تشول اؼبيت اآلف وتشول نا سيونت ،فيقاؿ :فبلف نيت إذا نات
أو باعتلار نا سيأٌب؛ ألهو سيونت ،قاؿ جل وعبل لنليو -عليو اللبلة والسبلـ-

    

. )ٔ(  
درجة الحديث :اغبداث ذكر لك اغبافظ ُب زبرهبو أهو رواه أبن داود والَبنيي وحسنو ،واغبداث
حس كوا حسنو الَبنيي ،وحسنو صبع ن أىل العل  ،فهن صاّب لبلحتجاج غبس إسناده.
من أحكاـ الحديث:

 - 1سورة الزمر آية .33 :
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أوال ُ :ب اغبداث النهي ع أف اقطع ن اللهيو شيء وىي حي  ،واؼبقلند ن ذلك شيء ن أجزاء
غبوها ،اؼبقلند ن ذلك شيء ن أجزاء غبوها أو شحوها ،وال ادخل ُب ذلك اللنؼ والشعر؛ ألف
ىيه حياهتا بالنواء ال حبلنؿ الروح ،فالشعر حياتو بالنواء فينون ،فهنا إذا قطع واستفيد ننو ال بأس بيلك؛
ألهو ليست حياتو بدخنؿ النفس فيو.
ثانيا  :دؿ اغبداث على أف أي جزء قطع ن اللهيو فلو حك اؼبيت  ،بل ىن نيت فبل هبنز أكلو وال
هب نز االهتفاع بو ،وىيا عاـ دؿ على العونـ قنلو" :نا قطع فهن" وىيا فيو عونـ؛ ألف نا ن األلفاظ الٍب
استفاد ننها العونـ.
ثالثا  :اغبداث استثُب ننو أشياء ننها نسك الوزاؿ فإهو اقطع ن الوزاؿ ،وىن دـ نتجود هبتوع إنا
ُب سرة الوزاؿ أو ربت إبطو ،فيجتوع ٍب اقطع ،والوزاؿ حي ،وىيا ليس بنجس وليس ىيا اعبزء نيتا فيحرـ
استعوالو ،بل ىن نلاح الستعواؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ -لو.
الصورة الثانية  :الٍب تستثُب طرادة وىي أف اكنف أهاس اليدوف فيطردوف ؽب ظليا أو غزاال أو كبن
ذلك فبل استطيعنف صيدىا ،فيضرب ىيا بسيفو فيقطع شيئا ننها ،فالطرادة تستثُب ن ذلك ،فإذا طرد
شيء ن اللهائ  ،وٓب استطع إنساكو إال بأف اقطع ننو ،فإف ىيا نلاح؛ ألهو ألجل إدراكو وصيده ،وىيا
جاء فيو األثر ع اللحاب -رضناف اهلل عليه  .-هع .
باب اآلنية
حديث "ال تشربوا في آنية الذىب والفضة"
ع حياف ب

اليواف -رضي اهلل عنهوا -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



ال تشربنا ُب آهي اليىب

والفض  ،وال تأكلنا ُب صحافهوا ،فإهنا ؽب ُب الدهيا ،ولك ُب اآلخرة  نتفق عليو.
قاؿ رحمو اهلل باب اآلنية :اآلهي  :صبع إهاء ،وىن النعاء اليي هبعل فيو السائل ،هبعل فيو اؼباء ،أو
هبعل فيو الشراب ،أو هبعل فيو الطعاـ ،أو ذبعل فيو األشياء األخر ،وىن ؼبا ذكر اؼبياه تطرؽ نعها إٔب
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أشياء ن األحكاـ ،أحكاـ اغبيناهات وغّب ذلك ذكر النعاء اليي وبول اؼباء للنضنء ،ونا هبنز استعوالو
ن ذلك ونا ال هبنز.
فالعلواء ارتلنف باب اآلهي بعد باب اؼبياه؛ ألهو وعاؤه ،ألف اؼباء غاللا نا استخدـ باإلهاء.
قاؿ :ع حياف ب اليواف -رضي اهلل تعأب عنهوا -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   ال تشربنا ُب آهي
اليىب والفض  ،وال تأكلنا ُب صحافها فإهنا ؽب ُب الدهيا ،ولك ُب اآلخرة  نتفق عليو.
معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -هنى ع أف اشرب أو اؤكل ُب آهي اليىب والفض أو ُب اللحاؼ،
وىي صبع صحف إهاء اتخي للطعاـ ،وعلل ذلك النهي بأهنا للكفار ُب الدهيا وللوؤننْب ُب اآلخرة ،وىيا
ن قنلو جل وعبل ُب وصف الكفار
اللبلة والسبلـ-



        

فإهنا ؽب ُب الدهيا ولك ُب اآلخرة



(ٔ)

قاؿ -عليو

وذلك ألجل أف استعواؿ آهي اليىب

والفض ُب األكل والشرب ىيا فبا افعلو أىل التعلق بالدهيا والتليذ هبا وأىل الكرب واللطر وىيه ن صفات
الكفار.
وأنا اؼبؤن فهن ذو عظ ن ربو ُب قللو ،وىن ذو تناضع وخنؼ ن اهلل -جل وعبل -وبعد ع الكرب
فأسلاب الكرب التعد عنها ،وأسلاب قسنة القلب التعد عنها وننها نا اوراو بالدهيا ونلياهتا ،ون أعظ
ذلك االستوتاع باليىب والفض ُب األكل والشرب.
لغة الحديث:
قنلو" :آهي اليىب والفض " آهي اليىب اس لئلهاء اؼبلننع ن اليىب اػبالص فهن اليي الح عليو
أف اقاؿ وآهي ذىب وكيلك اإلهاء إذا كاف ن فض خالل قيل لو إهاء فض  ،وأنا إذا كاف فيو ذىب وفيو
فض فإهو ال اقاؿ لو إهاء ذىب وال إهاء فض اعِب ُب اللو .

 - 1سورة األحقاف آية .23 :

48

بلوغ المراـ
إذف إذا غلب اليىب اقاؿ إهاء ذىب ،وإذا غللت الفض على غّبىا قيل إهاء فض  ،والنيب -عليو
اللبلة والسبلـ -ؼبا اهكسر قدحو َألََنوُ وجعل نكاف الشعيب سلسل ن فض  ،وٓب الل إهاء فض  ،فإذف

ُب اللو اقاؿ إهاء ذىب وإهاء فض إذا كاف الوالب عليو اليىب والوالب عليو فض  ،اعِب -نثبل :-إذا

كاف اليىب -كوا اقنلنف -عيار واحد وعشرا  ،نعُب عيار واحد وعشرا اعِب أف هسل النحاس ،أو
هسل اؼبناد اؼبضاف قليل ثبلث ؛ ألف أف العيار الكانل أربع وعشرا وىيا ال اللح لبلستعواؿ لْب ال القى
وال الاغ ،فبل بد أف انضع نعها أشياء ،فلالطلع عيار واحد وعشرا صار ذىلا ذىب خالص ،وُب الناقع
ذىب غالب كيلك إذا صار عيار  ٔٛذىب غالب ،إذا صار عيار ٗٔ صار ذىلا غاللا ،وكيلك الفض .
فإذف إذا كاف اليىب غاللا فيقاؿ إهاء ذىب ،وإذا كاهت الفض غالل فيقاؿ إهاء فض  ،وىيا نه ُب
تفليل الكبلـ على حك اؼبونه ونا خالطو ذىب أو فض ن اآلهي -كوا سيأٌب ُب األحكاـ.-
قاؿ" :وال تأكلنا ُب صحافها" اللحاؼ صبع صحف  ،وىي إهاء كاف ن خشب اتخي ُب ذلك الزناف
لؤلكل فيو اغبداث.
درجة الحديث :اغبداث نتفق على صحتو.
من أحكاـ الحديث:
أف اغبداث فيو النهي ع الشرب أو األكل ُب آهي اليىب والفض  ،وىيا اغبك وىيا النهي داؿ على
ربرًن األكل والشرب ُب آهي اليىب والفض  ،فاألكل والشرب ُب إهاء اليىب والفض حراـ؛ ألف ىيا
النهي اعِب باتفاؽ أىل العل ألف ىيا النهي للتحرًن ،ودؿ عليو ،دؿ على بشاعتو وعلى قلحو ؽبيا
االستعواؿ نا جاء ُب حداث أـ سلو اليي سيأٌب أهو قاؿ -اعِب عليو اللبلة والسبلـ  :اليي اشرب
ُب إهاء الفض إمبا هبرجر ُب بطنو هار جهن  وىيا النعيد ادؿ على ربرًن على ربرًن االستعواؿ.
الثاني ُ :ب اغبداث التعليل للتحرًن بأف الكفار استعولنهنا ُب األكل والشرب ،وىي ؽب ُب الدهيا ولنا
ُب اآلخرة ،وىيا التعليل ال اللح عليو العل اؼبستخدن ُب القياس؛ ؽبيا ذىب العلواء إٔب أف عل ربرًن
األكل والشرب ُب إهاء اليىب والفض قد تكنف ألجل الكرب وكسر هفنس الفقراء واؼبساكْب باستعواؿ إهاء
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اليىب والفض  ،وعلل بعضه بأف ذلك النهي ألجل أال اضيق النقد ،ونعلننا أف النقد عند الناس ىن
اليىب والفض  ،فلن ازبي األغنياء آهي اليىب والفض لضاؽ هقد اليىب والفض  ،ونعُب ذلك أف ارتفع
سعره واتضرر الناس بيلك ،فعللنا النهي ألجل أال اضيق النقد ،اعِب :ذىب اليىب ،اعبنيو ،الدانار،
الدرى إٔب آخره.
الثالث  :ىيا اغبداث هص ُب ربرًن األكل والشرب ُب آهي اليىب والفض  ،وكوا ذكرت لك اإلهاء
ىن الوالب عليو اليىب والفض فهيا وبرـ ،لك إذا كاف اليىب والفض ُب اإلهاء قليبل
نثل نا اسوى اآلف نطلي ذىب ونطلي بالفض فهل وبرـ األكل والشرب -نثبلُ -ب اؼببلعق الٍب ىي
نطلي باليىب أو نطلي بالفض للعلواء ُب ذلك قنالف:
األوؿ  :أهو وبرـ ألجل أف العل اؼبنجندة ُب األوؿ ننجندة ُب الثاين ،وىي قنلو -عليو اللبلة
والسبلـ-



فإهنا ؽب ُب الدهيا ولك ُب اآلخرة



وألجل أف الطلى والَبتيب وكبن ذلك نعو تضييق

النقدا ونعو -أاضا -كسر قلنب الفقراء؛ ألف الشكل واحد ،واليىب نعروؼ اللنف؛ فيحلل كسر
القلنب ووبس التضييق باالستعواؿ.
والقوؿ الثاني  :أف اؼبراد أف اؼبطلي ُب األكل والشرب ىيا فيو ذىب قليل وليس بكثّب ،وال الدؽ
عليو أهو إهاء ذىب وفض ؛ ألف فيو ذىلا وفض  ،وقالنا النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ؼبا اهكسر قدحو ازبي
نكاف الشعب سلسل ن فض  ،وىيا قليل نعلنـ أف السلسل اكنف فيها الشراب وال الاشر الشرب ن
نكاف الفض  ،ولك الح استعوالو لن استعولو فإهو ال شيء عليو ،اعِب :لن شرب ن ذلك فإهو ال وبرـ
عليو ،قالنا ونعُب ذلك أف استعواؿ اؼبطلي ال بأس بو.
واللحيح أف اللحيح القنؿ األوؿ وىن أف ربرًن األكل والشرب الدؽ على إهاء اليىب والفض ،
ونا كاف لو حك إهاء اليىب والفض  ،فبا ظاىره أهو ذىب وفض  ،فيدخل ُب ذلك اؼبطلي وادخل ُب ذلك
اؼبفضض واؼبكثد وأهناع ذلك كوا ذكرىا الفقهاء.
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الحكم الرابع  :ىل وبرـ استعواؿ آهي اليىب والفض ُب غّب األكل والشرب أـ اقتلر ذلك على
األكل والشرب؟
نعلنـ أف اغبداث دؿ على ربرًن األكل والشرب ،وىكيا سائر اغبداث الٍب فيها النهي ع استعواؿ
آهي اليىب والفض  ،إمبا جاء ُب األكل والشرب خاص فهل وبرـ االستعواؿ؟ اختلف العلواء ُب ذلك
على أقناؿ ،أشهرىا قنالف:
الػأوؿ  :أهو ال وبرـ االستعواؿ ،والقنؿ الثاين ىن قنؿ الشافعي -رضبو اهلل تعأب -واليا قالنا باألوؿ
قالنا حبرن االستعواؿ ،قالنا ألف العل اؼبنجندة ُب األكل والشرب ،ىي ننجندة -أاضاُ -ب االستعواؿ ُب
أشياء أخر استعولها ُب الكحل ،نثبل انرأة تستعولها ُب الكحل ،رجل استعولها ُب أقبلـ ،استعواؿ ُب
أي شيء ،فهيا العل ننجندة فيو؛ فليلك قالنا وبرـ االستعواؿ؛ ألف العل ننجندة.
والقوؿ الثاني  :اليي ىن قنؿ الشافعي وصباعات كثّبة ن أىل العل إف اغبداث إمبا هص على
األكل والشرب ،وأنا االستعواؿ ُب غّب األكل والشرب فل اأت هني ع ذلك ،بل جاء ُب اللخاري أف
أحد أزواج النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف عندىا قوق أو جلجل ن فض  ،وىيا ادؿ على أهنا
ازبيت ذلك إنا باستخدانو ُب كحل أو طيب أو كبن ذلك.
واللحيح ن القنلْب أهو هبب قلر اؼبسأل على نا جاء فيو الدليل ،فوا جاء فيو الدليل ،وىن ربرًن
األكل والشرب ُب إهاء اليىب والفض ىن اليي اقيد بو ،وأنا نا ٓب اأت بو الدليل ن جه االستعواؿ أو
االزباذ أو كبن ذلك فإهو ال وبرـ؛ ألف الدليل ٓب اأت بو والعل الٍب ذكروىا ن أف فيها كسر قلنب الفقراء،
أو أف فيها تضييقا للنقل ىيه ال تستقي ُب كل حاؿ؛ وؽبيا تعليل هبا قد اكنف ُب األكل والشرب ُب اإلهاء
إهاء اليىب والفض كعل كاشف لو ،لك أف تكنف عل للحك الشرعي فإف ُب الدليل ىيا اليي نعنا ٓب
اعلل فيو إال ن جه الكرب ،فقاؿ  :فإهنا ؽب ُب الدهيا ولك ُب اآلخرة . 
فإذف أقنؿ :اللحيح اليي عليو طائف ن احملققْب واجملتهدا ن أىل العل أف ىيا ىبص بإهاء
اليىب والفض اليي اؤكل واشرب فيو ،وأنا نا استعول ُب غّبنبا فبل وبرـ ،وكيلك نا اتخي ببل استعواؿ

50

بلوغ المراـ
اعِب :اشَبي إهاء ذىب وهبعلو عنده دوف أف استعولو ،إنا ؼبنظر أو بورض استفيد ننو ُب بيع ُب وقت
آخر ،أو كبن ذلك سناء كاف رجبل أو انرأة ،فإذا صار عندها ىنا ربقيق اؼبسائل ىيه فيها ثبلث درجات:
الدرجة األولى :األكل والشرب .والثانية  :االستعواؿ .والثالثة  :االزباذ.
واألكل والشرب نعلنـ ربريبو بنص اغبداث ،واالستعواؿ فيو خبلؼ قني بْب أىل العل ن ؿبرـ،
ون ؾبيز ،وأنا االزباذ بدوف استعواؿ فإف القنؿ دبنعو فيو تكلف ،وىن أضعف ن القنؿ الثاين اعِب :دبنع
االستعواؿ.
إذا تلْب ىيا فيَبتب على ذلك نسائل أخر ،إذا كاف استعول أشياء نضلل أشياء نطلي نثل اآلف كل
شيء اقنلنف لك اآلف :نطلي ذىلا ،ؼبل نطلي ذىلا ،وىي نثبل ثرا نطلي ذىلا ،بيقنؿ لك :قيوتها
أربعوائ لاير ،طبسوائ  ،ألف لاير ،وبعضها اقنؿ لك :نطلي قيوتها طبس آالؼ ،بعضها اقنؿ لك :نطلي
عشرة آالؼ ،كيلك ُب الساعات ،كيلك ُب بعض األشياء كاألقبلـ وكبن ذلك.
فاليي فيو سع ُب ىيا األنر ىن نا قلت لك ن أهو اقلر التحرًن على األكل والشرب دوف نا
سناىا ،وخاص أف األشياء اؼبستعول اآلف اليىب فيها قليل لن سألت نا نقدار اليىب اؼبنجند ُب الثرا ؟
نا نقدار اليىب اؼبنجند ُب القل ُ ،ب الساع ؟ لقاؿ لك شيء جزء ن اعبراـ ن اليىب ،اعِب اقنؿ لك
نثبل :نائ نيكرو جراـ -نثبل ،-طبسوائ نيكرو جراـ ،اعِب :هلف جراـ ،ربع جراـ وكبن ذلك ،وىيا
شيء قليل.
وشيخ اإلسبلـ -رضبو اهلل تعأب -افرؽ ىنا نا بْب اليسّب التابع لوّبه ،ونا بْب اليىب اؼبقلند بنفسو،
فيقنؿ -رضبو اهلل تعأب :-إف اليىب اليسّب التابع لوّبه ال بأس بو ُب الللاس ،وال بأس بو ُب االستعواؿ؛
ألهو غّب نقلند اعِب كأهو اقنؿ :ىيا باالتفاؽ ُب ذلك ،فيو ذىب اسّب تابع لوّبه غّب نقلند وغّب
نرغنب فيو لياتو ،وإمبا ىن تلع لوّبه نثل نا وبلل ن بعض اؼببلبس اكنف فيها تطراز ذىب ،أو تطراز
فض  ،أو بعض اآلهي  ،أو بعض اآلالت اكنف فيها شيء ن ىيا هع .
حديث "الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنو نار جهنم "
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وع أـ سلو -رضي اهلل عنها -قالت :قاؿ رسنؿ اهلل   اليي اشرب ُب إهاء الفض إمبا هبرجر
ُب بطنو هار جهن  نتفق عليو.
قاؿ :وع أـ سلو

-رضي اهلل تعأب عنها -قالت :قاؿ رسنؿ اهلل 



اليي اشرب ُب إهاء

الفض إمبا هبرجر ُب بطنو هار جهن . 
ىيا نعُب اغبداث فيو النعيد الشداد على ن اشرب ُب إهاء الفض  ،وأعظ ننو ن اشرب ُب إهاء
اليىب؛ ألف الفض أوسع ُب االستعواؿ ن اليىب ،واليىب أقل ُب االستعواؿ ،فالنفنس تتعاظ وتتكرب
باستعواؽبا اليىب أعظ ن استعواؽبا الفض  ،فهيا اغبداث فيو وعيد على ن استعول إهاء الفض ُب
الشراب واألكل نثلو أهو  إمبا هبرجر ُب بطنو هار جهن  ؛ ألف استعوالو ليلك ؿبرـ ،ونتنعد عليو
بالنار -والعياذ باهلل.-
لغة الحديث:

قنلو  :هبرجر ُب بطنو هار جهن  روات ىكيا ِ
رجر" وعلى ىيه الثاهي
"هبرجر" وروات ُ
"هب َ
هار جهن  أو الرواا الٍب بْب
تكنف "هار" نضونن ؛ ألهنا نرفنع  ،وإذاً تكنف  إمبا َ
هبرجر ُب بطنو ُ
أادانا  إمبا ِ
هبرجر ُب بطنو هار جهن  اعِب :إمبا اسنؽ هار جهن هبرىا إٔب بطنو جرا ،وىيا اعِب :أهو
اقتح ىيا ،اقتح النار ،وأتى هبا إٔب بطنو -والعياذ باهلل.-
أحكاـ الحديث:
ىيا اغبداث دؿ على حرن الشرب ػ ُب آهي اليىب ػ ُب آهي الفض ؛ ألهو تنعد عليها بالنار ،ونثلو
نثل آهي الفض آهي اليىب؛ ألهنا أبلغ هع .
حديث " إذا دبغ اإلىاب فقد طهر "
وع اب

علاس -رضي اهلل عنهوا -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 

أخرجو نسل  ،وعند األربع   :أيبا إىاب دبغ
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إذا دبغ اإلىاب فقد طهر



بلوغ المراـ
قاؿ :وع اب

علاس -رضي اهلل تعأب عنهوا -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



إذا دبغ اإلىاب فقد

طهر  أخرجو نسل  ،وعند األربع   :أيبا إىاب دبغ . 
معنى الحديث:
أف جلد اؼبيت إذا دبغ فإف دباغ اعبلد طهارة لو ،وىيا اع صبيع أهناع اعبلند؛ لقنلو:



إذا دبغ

اإلىاب  اإلىاب اع أهناع اعبلند ،وكيلك دؿ عليو الرواا الثاهي الٍب عند األربع  .قاؿ  :أيبا إىاب
دبغ  فإذا نعُب اغبداث أف جلند اؼبيت واإلىاب دباغتو طهارتو.
لغة الحديث:
قولو  :إذا دبغ



الدبغ نعروؼ اعلوو أىل اللنع  ،قد ذكروا ُب وصفو أهو استعواؿ نناد اقنى

هبا اعبلد ،واتخلص ن القير اليي فيو ،فالدباغ صناع بإضاف نناد إٔب ىيا اعبلد على كبن نعْب حٌب
توّب وصف اعبلد ن حيث اؼبتاه والقنة ،وكيلك ن حيث إهو ازوؿ نع الدباغ  ،واستعواؿ اؼبناد القنا ُب
الدباغ ازوؿ نعو نا بقي ُب اعبلد ن أثر اتلالو باغبيناف.
الثاني  :قنلو اإلىاب ،اإلىاب اختلف أىل العل فيوا اطلق عليو اس اإلىاب ،فقاؿ طائف ن
العلواء :إف اإلىاب اس لكل جلد ن جلند اغبيناف قلل الدباغ ؛ وؽبيا قاؿ:



إذا دبغ اإلىاب



فقنلو  :إذا دبغ اإلىاب  ادؿ على أف اإلىاب اس للجلد قلل الدباغ .
وقاؿ آخروف :إف اإلىاب اس للجلد بعد الدباغ  ،أو اس للجلد إذا كاف نيكى ،وأنا نطلق اعبلد
فيقاؿ لو جلد ،جلد اغبيناف فإمبا اسوى إىابا إذا كاف نيكى ،أو كاف ندبنغا ،والقنؿ األوؿ ىن اللحيح
عند علواء اللو  ،ودؿ عليو ىيا اغبداث  إذا دبغ اإلىاب فقد طهر . 
قولو" :طهر"  :اعِب صار طاىرا ،وىيا اعِب أف اإلىاب اس للجلد جلد اؼبيت  ،ونعلنـ أف أجزاء اؼبيت
قبس ؛ فإذف قنلو"- :طهر" اعِب :صار طاىرا بعد أف كاف قبسا.
درجة الحديث:
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بلوغ المراـ
أنا اللفظ األوؿ فأخرجو نسل فهن صحيح بتلحيحو وإخراجو لو ،وأنا اللفظ الثاين اليي عند
األربع   :أيبا إىاب دبغ  فكيلك صحيح وىن داؿ على نا دؿ عليو األوؿ.
من أحكاـ الحديث:
قاؿ:



إذا دبغ اإلىاب فقد طهر



دؿ على أف اعبلد إذا دبغ فإهو اكنف طاىرا ،ونعلنـ أف

اغبيناف انقس إٔب قسوْب ...:اغبيناف -اعِب اللهيو  -انقس إٔب قسوْب :نيكاة ونيت  .فاؼبيكاة جلدىا
طاىر طهرتو اليكاة ،وأنا اليي اكنف قبسا فهن جلد اؼبيت ىن اليي اكنف قبسا؛ ألف اؼبيت قبس أجزاؤىا
جلدىا قبس ال هبنز استعوالو؛ وؽبيا قاؿ  :إذا دبغ اإلىاب فقد طهر  واأتينا عدة روااات ُب ىيا
بعد ىيا اغبداث؛ إذا هقنؿ :دؿ اغبداث على أف اغبيناف ...على أف اللهيو اؼبيت تطهر جلندىا بالدباغ ،
وأنا اؼبيكاة فإهنا طاىرة باليكاة فبل ربتاج إٔب دباغ للتطهّب ،ربتاج إٔب دباغ ؛ الستعواؿ اعبلد؛ لتقناتو...
إٔب آخره ،ىيا شيء آخر.
الفائدة الثانية  :أف ىيا اع صبيع اعبلند ،جلند اؼبيت سناء كاهت فبا اؤكل غبوو ،أو فبا ال اؤكل غبوو،
اعِب :فبا هبنز أف اؤكل كلهيو األهعاـ ،أو فبا ال هبنز أف اؤكل كالسلاع وغّبىا ،فقاؿ  :أيبا إىاب دبغ
فقد طهر  وىيا اع صبيع أهناع األىب ،وىيا اشول إىاب نا اؤكل ،وإىاب نا ال اؤكل.
فإذف دؿ اغبداث على أف صبيع أهناع اعبلند يبك تطهّبىا إنا باليكاة إذا كاهت فبا الاح باليكاة ،وإنا
بالدباغ إذا كاهت نيت  ،أو فبا ال الاح باليكاة هع .
"حديث" دباغ جلود الميتة طهورىا
وع سلو ب

احمللق -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



دباغ جلند اؼبيت طهنرىا

 صححو اب حلاف.
قاؿ :وع سلو ب

احمللق -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 

هنرىا  صححو اب حلاف.
هنرىا وطُ ُ
طَ ُ
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دباغ جلند اؼبيت

بلوغ المراـ
الحديث معناه :أف تطهّب جلند اؼبيت بالدباغ  ،فجلند اؼبيت قبس  ،لك الدباغ ذبعلها طاىرة.
لغة الحديث :نر نعنا نعُب الدباغ  ،ونعُب الطهنر والطهنر فيوا نضى.
درجة الحديث :اغبداث صحيح.
من أحكاـ الحديث :قنلو:



دباغ جلند اؼبيت طَهنرىا أو طُهنرىا



قنلو :طُهنرىا اعِب:

تطهّبىا ،اعِب :أف جلند اؼبيت قبس  ،وتطهّبىا بالدباغ  ،وىيا اغبك نر نعنا ُب اغبداث السابق ،وىيا
اغبداث ليس فيو ن األحكاـ نزاد على نا سلق إال أهو تأكيد ألف اؼبيت تطهر جلندىا بالدباغ هع .
أورد بعض اإلخنة :أهِب باألنس ٓب أذك ر أقناال أخر ُب نسأل تطهّب جلد اؼبيت بالدباغ ،وأين اقتلرت
على أحد األقناؿ ُب ذلك؛ لدالل ظاىر اغبداث عليو ،وال شك أف بعض اؼبسائل الٍب ُب األحاداث
الكبلـ عليها ن حيث اػببلؼ ،وإاراد األدل اطنؿ بو اؼبقاـ جدا ،وخاص اؼبسائل اؼبشهنرة ،نثل نسأل
دباغ اعبلند وأهو اطهرىا ،واألقناؿ ُب ذلك وأدل كل قنؿ واألجنب ع اإلارادات اؼبختلف  ،لك ألجل ىيا
الطلب أذكر نزادا ن التفليل؛ ألجل أال اظ بعض اإلخنة أف القنؿ اليي ذكرتو أهو ليس ىن اؼبعروؼ
فيوا درسنه أو كبن ذلك ،فأقنؿ:
المسألة مسألة دباغ جلود الميتة فيها يعني من حيث التطهير فيها عدة أقواؿ ألىل العلم،
وأشهرىا ثالثة أقواؿ:
القوؿ األوؿ  :ىن اليي ذكرهاه لك ن أف الدباغ تطهر جلد اؼبيت سناء كاهت اؼبيت ن نأكنؿ
اللح أـ ٓب تك كيلك ،اعِب سناء أكاهت اؼبيت ن الون واللقر واإلبل أو كبن ذلك ن نأكنؿ اللح ،
أو ٓب تك ن ن أكنؿ اللح نثل السلاع كجلد األسد ،أو جلد الفهد ،أو جلد اليئب ،أو كبن ذلك ن
اعبلند والدب وأشلاه ذلك ،أو كاهت اؼبيت ؽبا حك اؼبيت  ،ولن ذكيت كأف تكنف ذبيح نرتد ،أو ذبيح
نشرؾ ال هبنز أكل ذبيحتو اعِب ٓب اك ن أىل الكتاب ،فهي ؽبا حك اؼبيت  ،ولن كاهت ن الون أو
اللقر أو اإلبل ،وىيا القنؿ اع أهناع اؼبيت كوا ذكرها لك ،وىن قنؿ نشهنر نعروؼ عند السلف ،قاؿ بو
صبع كثّب ن اللحاب  ،واستعواؿ اللحاب وىدي اللحاب فيوا استعولنه ن اعبلند ونا رخلنا بو ،ونا

56

بلوغ المراـ
أجابنا بو أسئل السائلْب اقضي بأف كثّبا ننه اقنؿ هبيا اعِب أف الدباغ تطهر جلد اؼبيت بعاـ ،وىيا
ننقنؿ ع علي ،وع اب نسعند ،وع اب علاس ،وصباع كثّبة ن اللحاب -رضناف اهلل عليه ،-
ودليل ىيا القنؿ ظاىر فيوا ذكرتو لك ن األحاداث الٍب نرت نعنا ،وأصرحها قنلو -عليو اللبلة
والسبلـ:-



أيبا إىاب دبغ فقد طهر  وكلو  أيبا إىاب  اعِب أي إىاب ،وىيا ن ألفاظ

العونـ ،كيلك ادؿ عليو العونـ ُب قنلو  :إذا دبغ اإلىاب  واإلىاب جنس ال ىبص ننو هنع ن
اإلىاب دوف هنع آخر.
القوؿ الثاني :ىن أف جلد اؼبيت ال اطهر بالدباغ إال إذا كاهت اؼبيت فبا ىي طاىرة ُب حاؿ اغبياة ،اعِب
فبا اؤك ل غبوو أو كاف طاىرا حاؿ اغبياة كاؽبر وكبن ذلك ،وىيا قنؿ نشهنر ،وعليو كثّب ن أىل العل ،
وىن أحد الروااتْب ع اإلناـ أضبد -رضبو اهلل تعأب -ن أف الدباغ تطهر نا كاف حاؿ اغبياة طاىرا ،أنا
نا كاف حاؿ اغبياة قبسا فإهو ال اطهر ،وعندى أف ػ نا فنؽ اؽبر ن اػبلق ػ نا فنؽ اؽبر خلق اعِب نا ىن
أكرب ن اؽبر خلق فإهو اعد ن السلاع ،واكنف عندى قبسا اعِب ليس دبأكنؿ اللح  ،أي :ال اكنف
طاىرا ،وىيا القنؿ نلِب على عدـ تلحيح رواا :



أيبا إىاب دبغ فقد طهر  وىيه الرواا ضعفها

اإلناـ أضبد -رضبو اهلل تعأب ،-وكيلك شيخ اإلسبلـ اب تيوي  ،واإلناـ أضبد بُب تضعيفو ؽبيه الرواا على
أف راواها ضعيف ،وشيخ اإلسبلـ بُب تضعيفو ؽبيه الرواا على أف افَباش جلند السلاع والنونر جاء النهي
عنو ،فجعل بْب ىيا وىيا تبلزنا فضعف الرواا بيلك ،واستدؿ أاضا بتضعيف اإلناـ أضبد.
واللناب أف راوي اغبدا ث اليي ضعفو اإلناـ أضبد أهو ثق وثقو صباع  ،وال اضره أف ضعفو اإلناـ
أضبد؛ ألهو وثقو اب نعْب والنسائي وصباع آخروف ،فإسناد الرواا كوا ذكرت لك باألنس صحيح.
القوؿ الثالث :أف جلد اؼبيت ال اطهر بدباغ أصبل ،وىيا قنؿ نشهنر نعروؼ ،ورجحو كثّب ن أىل
العل  ،وىن أحد الروااتْب ع اإلناـ أضبد ،وعليها اؼبيىب عند اؼبتأخرا ن أصحابو؛ وؽبيا هلنا ُب كتله
كالزاد وغّبه بقنؽب  :وال اطهر جلد نيت بدباغ ،والاح استعوالو ُب اابس ن حيناف طاىر حاؿ اغبياة.
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بلوغ المراـ
ىيا هص الزاد ػ زاد اؼبستقنع ،ػ وىيا القنؿ نلِب على أف أحاداث تطهّب جلد اؼبيت بالدباغ ننسنخ
حبداث علد اهلل ب عكي أهو قاؿ  :أتاها كتاب رسنؿ اهلل  قلل ننتو بشهر أو شهرا أال تنتفعنا ن
اؼبيت بإىاب وال علب  وىيا القنؿ فيو هظر ظاىر ن جه أف ىيا اغبداث على القنؿ بلحتو وعدـ
اضطرابو فإهو ـبلنص باإلىاب ،وقد قدننا لك أف اإلىاب ُب اللو اس للجلد قلل أف ادبغ ،فإذا دبغ
فبل اسوى إىابا ،اسوى حبسب استعوالو ،اسوى نزادة ،اسوى ش  ،اسوى قرب  ،اسوى نا شئت ن
األظباء ،فإذا اس اإلىاب اس للجلد قلل دبوو ُب اللو ،
فقنلو  :إذا دبغ اإلىاب  تلْب لك نعناه اللوني نعو ،فقنلو  :ال تنتفعنا ن اؼبيت بإىاب وال
علب  االستدالؿ بو على هسخ  :إذا دبغ اإلىاب فقد طهر  نلِب على أف اإلىاب اس للجلد
قلل الدبغ وبعد الدبغ ،وىيا ليس براجح ن جه اللو  ،وال صحيح ن جه اللو  ،وىيا القنؿ كوا
ذكرت لك فيو هظر ظاىر ،وىن اؼبيىب عند اؼبتأخرا ن علوائنا اغبنابل -رضبه اهلل تعأب.-
اؼبقلند أف ىيه اؼبسأل ن اؼبسائل اؼبشهنرة الكلّبة عند طلل العل اؼبعروف  ،فتفليل الكبلـ فيها على
حداث وبتاج ننا إٔب طنؿ ُب النقت؛ ؽبيا ُب بعض اؼبسائل قد أذكر نا ادؿ عليو اغبداث دالل ظاىرة،
وال أدخل ُب التفاصيل الٍب تدؿ عليها أحاداث أخر ،ونعلنـ أف تدراس اغبداث ال اراد ننو تقرار الراجح
ُب هفس األنر ن كل وجو ،وإمبا اراد تليْب نا دؿ عليو اغبداث ن األحكاـ نع وجو االستدالؿ؛ وؽبيا قد
ذبد ُب بعض اؼبسائل أال هدخل ُب كثّب ن التفاصيل؛ ألجل اعِب ُب اػببلؼ بْب العلواء وأدل كل قنؿ
وترجيح األقناؿ؛ ألجل ذلك.
كيلك ذكر ٕب بعضه على حداث سلو ب

احمللق قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



دباغ جلند اؼبيت

طَهنرىا أو طُهنرىا . 
وأين ذكرت أف إسناده جيد أو قني ،وقاؿ :إف إسناده ضعيف وذكر علتو ،وىيه ربتاج إٔب نزاد حبث
ن اليي أورد ىيا نعتودا على بعض اغبناشي لسلل السبلـ ُب ذلك ،واللناب أف راواو قد وثقو صبع
أظنو علد اهلل ب نالك ب حياف قد وثقو صبع ن أىل العل غّب اب حلاف؛ وليلك ذكرت لك اغبك

58

بلوغ المراـ
اختلارا حبسب نا اظهر ٕب ن ذلك .ىيا إاراد حٌب نا تكثر ػ بس ػ االعَباضات ،وطيب لن طالب العل
حبث قلل أف ايكر نا ألفو ن العل الحث ٍب انرد ،وال شك أف العل استفاد ن اللوّب ون الكلّب؛ ألهو
لو سلطاف على اعبويع ،أو ىن كبلـ على حداث نيونه اليي بعده -تراجعنهو ُب اغباشي .-
حديث "لو أخذتم إىابها"
وع نيونه -رضي اهلل عنها -قالت  :نر النيب  بشاة هبروهنا ،فقاؿ :لن أخيًب إىاهبا ،فقالنا:
إهنا نيت  ،فقاؿ :اطهرىا اؼباء والقرظ  أخرجو أبن داود والنسائي.
قاؿ  :وع نيونه

-رضي اهلل تعأب عنها -قالت  :نر النيب 

بشاة هبروهنا ،فقاؿ :لن أخيًب

إىاهبا ،فقالنا :إهنا نيت  ،فقاؿ :اطهرىا اؼباء والقرظ . 
معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -نر عليه وى هبروف شاة نيت  ،شاة نيت هبروهنا؛ إنا لتنحيتها ع
الطراق؛ وإنا لرنيها ُب نكاف بعيد حٌب ال تؤذي برائحتها ،فقاؿ -عليو اللبلة والسبلـ -ؽب :
أخيًب إىاهبا





اعِب :خيوا إىاهبا ،خيوا جلدىا لينتفع بو لتنتفعنا بو؛ ألهنا ال هبنز االهتفاع ننها

باألكل ،لك بالنسل للجلد نا اؼبعُب ن ذلك؟ فقاؿ:



لن أخيًب إىاهبا



وىيا فيو حض ؽب

وترغيب ُب أف اأخيوا إىاهبا ،وأف انتفعنا ننو ،وأال اهدروا االستفادة ن ذلك  ،فقالنا :إهنا نيت
ظنا ننه أف اؼبيت ال هبنز استعواؿ شيء ننها نطلقا ،فقاؿ -عليو اللبلة والسبلـ:-
والقرظ



لن





اطهرىا اؼباء

واؼباء والقرظ هنع ن أهناع نا اكنف بو الدباغ ُب ذلك الزناف ،فقنلو إذف -عليو اللبلة

والسبلـ  :-اطهرىا اؼباء والقرظ  ىن ُب نعُب قنلو  :إذا دبغ اإلىاب فقد طهر . 
لغة الحديث:
ُب قنلو  :لن أخيًب إىاهبا  نا ادؿ على نا ذكرها لك ن أف اإلىاب اس للجلد نطلقا ،اعِب:
فيدخل ُب ذلك جلد اؼبيت   ،فقالنا :إهنا نيت
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قنلو :إهنا نيت لفظ "إف" اؤتى بو ُب نقاـ الرد على

بلوغ المراـ
ن أهكر ،فث فرؽ بْب قنؽب  :إهنا نيت  ،ونا لن قالنا :ىي نيت  ،فقنؽب لن قالنا ىي نيت ؛ إخلار ؼب ال
اعرؼ اغباؿ وال اناسب؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -اراىا أهنا نيت ؛ فليلك قالنا :إهنا نيت  ،فقنؽب :
إهنا نيت ىيا فيو رد على النيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب قنلو:



لن أخيًب إىاهبا



رد ن ىن

نستورب ونستفلل ُب أخي التنجيو الكرًن ن النيب -عليو اللبلة والسبلـ.-
وىيا عا ـ ُب اللو انلوي التنلو لو أف اػبإب ن اػبرب القى عليو اػبرب باؼبلتدأ واػبرب ،اقنؿ نثبل :فبلف
قادـ ،نا عندؾ خرب فبلف قادـ لك إذا كاف عندؾ تشكك ،أو اؼبخرب أراد أف انزؿ الثاين انزؿ اؼبخاطب
ننزل اؼبتشكك أو ننزل اؼبفيد أو ننزل اؼبنكر؛ ليفيد فيأٌب بلفظ "إف"؛ ألف كلو إف تفيد التأكيد ُب ذلك
فيأٌب واقنؿ :إف فبلها قادـ ،اعِب :أف ىيا اعل أهو قادـ ،ولك أها أؤكد لك إذا كاف عندؾ استوراب ،إذا
كاف عندؾ شك ُب اؼبنضنع فيؤكد على ذلك ،وازاد التأكيد تارة إذا كاف ٍب شك ،أو ٍب إهكار ،أو نزاد
استفلاؿ ،أو تنزال اؼبخاطب ننزل الشاؾ ازاد التأكيد دبجيء البلـ ُب خرب إف نثل اقنؿ :إف فبلها لقادـ،
إف فبلها لقادـ ىيه أشد ،اعِب :أف اكنف أهت اؼبنكر أو اؼبتشكك أها أؤكد لك األنر اليي أهت فيو ننكر
أو نتشكك فيوا ذكرتو.
ونثالو ُب القرآف فبا قد اعلق بأذىاهك نا جاء ُب قل القرا ُب سنرة اس قاؿ -جل وعبل:-



                

                    

فنزلنى ُب األوؿ ننزل الشاؾ ،ننزل الراد فعرضنا إليه األنر؛ ليستنهضنا نبوه ُب اعبناب والتلداق،
     

(ٕ)

فلوا كيبنا فقالنا

(ٔ)



           

 - 1سورة يس آية .13 :
 - 2سورة يس آية .14 :

61

بلوغ المراـ
           

(ٔ)

؛ ألف ىيا فيو التأكيد اللليغ ُب رد ىيا

اإلهكار اليي أهكروه.
اؼب قلند ن ذلك أف ُب قنؿ اللحاب ُب ىيا إهنا نيت نا انافق اللبلغ ُب ىيا ،وىن اليي اقتضيو
اغباؿ ،وطلب اعبناب ن النيب -عليو اللبلة والسبلـ -واإلفادة .قاؿ -عليو اللبلة والسبلـ:-



اطهرىا اؼباء والقرظ  والتطهّب اعِب ارفع النجاس عنها ،اعِب النجاس اغبسي .
درجة الحديث :
اغبداث رواه أبن داود والنسائي بإسناد قني.
من أحكاـ الحديث:
الحديث دؿ على نا دلت عليو األحاداث السابق أف اؼبيت يبك االهتفاع جبلدىا وبشعرىا؛ ألف اعبلد
يبك أف اطهر باؼباء والقرظ وبالدباغ  ،أنا بدف اؼبيت وغب اؼبيت فوعلنـ أف حياتو بالدـ ،وؼبا صار نيت وٓب
ىبرج ىيا الدـ النجس بل بقي فيو ننجندا ُب اللح وفبتدا ُب العروؽ نتنزعا ُب أكباء اللدف ،فإهو ال يبك
إخراجو ننو؛ ألهنا صارت نيت فلارت أجزاء اللهيو قبس  ،وال هبنز استعواؽبا ،ال هبنز األكل ننها وال
استعواؽبا؛ ألف الدـ ننحلس فيها ،وال يبك إخراجو بعد كنهنا نيت  ،أنا األجزاء الظاىرا نثل اعبلد والشعر
فإف اعبلد نبلبس -اعبلد اػبارجي -نبلبس ألجزاء اللح  ،وبينو وبينو أغشي ؛ فليلك قباس اعبلد ألجل
اؼبواس ال ألجل الدـ اليي فيو ،ألجل اؼبواس ال ألجل الدـ؛ ؽبيا صار اطهر بالدباغ وأبيح استعوالو.
فإذف ىيا اغبداث دؿ على نا دلت عليو األحاداث السابق ن أف جلد اؼبيت إذا دبغ فإهو اطهر،
وهبنز استعوالو.
ثانيا ُ :ب اغبداث تلطف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -نع صحابتو ُب اعبناب على السؤاؿ وُب
اإلاراد ،وىيا فبا انلوي على طالب العل أف اتحلى بو؛ اقتداء بنلينا -عليو اللبلة والسبلـ ،-فّبشد ال
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نعنفا باعبهل أو واظبا غّبه باعبهل ،وإمبا ارشد بعلارة الئق تلعث اؽبو على االستفادة ن األحكاـ
الشرعي  ،وىيا أقرب ُب قلنؿ النفنس لؤلحكاـ ،وُب رغلتها ُب تلقي اػبّب.
ثالثا :أفاد اغبداث أف نا لو نالي فإهو ال اهدر ،بل انلوي االستفادة ننو إذا كاهت االستفادة نأذوه
شرعا ،فهيه اؼبيت الشاة اؼبيت ُب جلدىا يبك أف ارنى وال استفاد ننو ،لك اعبلد لو نالي والشعر أو
اللنؼ لو نالي ؛ فليلك حض النيب -عليو اللبلة والسبلـ -االستفادة ننها بأف ؽبا نالي  ،وإضاع اؼباؿ
نيننن  ،فكل نا يبك االستفا دة ننو فبا لو نالي شرعا فإهو انلوي االستفادة ننو وعدـ إىداره؛ ألف إضاع
اؼباؿ ننهي عنها.
هقف عند ىيا ،وقنلو" :شاة" هسيت أذكرىا لك ُب نعاين اللو   :نر النيب  بشاة  لفظ
الشاة ُب اللو الدؽ على واحدة الون سناء كاف ذكرا أو أهثى ،والون قسواف :ضأف ونعز ،والضأف نا لو
صنؼ ،واؼبعز نا لو شعر ،وواحدة الضأف ذكرا كاف أو أهثى اقاؿ ؽبا :شاة ،وواحدة اؼبعز -أاضا -ذكرا
كاهت أو أهثى اقاؿ ؽبا :شاة.
فإذف اس الشاة ُب اللو وأاضا ُب ألفاظ الشرع واحدة الون سناء كاهت ذكر أو أهثى ،فحل أو كاهت
أهثى؛ ؽبيا جاء ُب ذكر اللدقات صدقات هبيو األهعاـ -كوا سيأتينا إف شاء اهلل تعأبُ -ب الزكاة أف ُب
كل أربعْب شاة إاش؟ شاة اعِب :شاة سناء كاف ذكر أو أهثى اعِب ُب العدد ،فكل واحدة شاة.
أضيفنىا ُب ننضعها ن لو اغبداث ،أسأؿ اهلل -جل وعبل -أف الارؾ ٕب ولك فيوا ظبعنا ،وأف اثلتنا
على دانو  ،وأف ازادها ن العل واؽبدى ،وأف اوفر لنا ولنالدانا وألحلابنا إهو سلحاهو ظبيع قراب ،وصلى اهلل
وسل وبارؾ على هلينا ؿبود.
حديث "ال تأكلوا فيها إال أف ال تجدوا غيرىا فاغسلوىا وكلوا فيها"



اغبود هلل رب العاؼبْب واللبلة والسبلـ على أشرؼ األهلياء وإناـ اؼبرسلْب هلينا ؿبود وعلى آلو

وصحلو أصبعْب.
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قاؿ اؼبلنف -رضبو اهلل تعأب : -وع أيب ثعلل اػبشِب  قاؿ  :قلت :اا رسنؿ اهلل إها بأرض
قنـ أىل كتاب أفنأكل ُب آهيته ؟ قاؿ :ال تأكلنا فيها إال أف ال ذبدوا غّبىا فاغسلنىا وكلنا فيها  نتفق
عليو


اغبود هلل على ن ا أهع بو علينا وتفضل ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شراك لو ،وأشهد أف ؿبودا
علد اهلل ورسنلو صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحلو وسل تسليوا نزادا.
أما بعد:
فأسأؿ اهلل -جل وعبل -أف هبعلِب وإااك فب ضبل علوا هافعا ،وعول عوبل صاغبا ،وبْب ادي ىيا
الدرس ٍب طراق انلوي لطالب العل أف اتعاىد هفسو هبا ،وىيه الطراق اسويها بعض أىل العل
االهتخاب ،ونعُب االهتخاب :أف طالب العل كثّبا نا يبر عليو نسائل أو فنائد إنا ُب التفسّب ،أو ُب
اغبداث ،أو ُب العقيدة ،أو ُب األحكاـ ،أو ُب اآلداب ن ربرار بعض اؼبسائل ،أو بياف بعض أوجو الدالل
ن اآلا  ،أو ن اغبداث ،أو كبن ذلك فبا اكنف فائدة هفيس استفيدىا طالب العل  ،وإذا كاف كيلك فإف
نرور تلك الفنائد بدوف تقييد اضيعها ،واؼبرء ايكر الينـ وانسى غدا



هسي آدـ فنسيت ذراتو



؛

وليلك افضل أف اكنف عند طالب العل دفاتر خاص اكتب فيها نا اراد أف استيكره ن العل  ،نا اراد
أف وبفظو ن ربقيق اؼبسائل ،أو ن النقنؿ ع أىل العل  ،أو ن الفنائد اؼبختلف  ،وىيا ىن اليي اسوى
االهتخاب.
واالهتخاب لو طرؽ ووسائل ننها :أف يبر على كتاب ن كتب أىل العل فيستخلص ننو الفنائد،
وىيه الفنائد الٍب استخللها قد تكنف عنده فنائد ،وعند ن ىن أعلى ننو وسلقو ُب الطلب ليست
كيلك ،وىن ل اتقدـ ُب الطلب ،وتكنف عنده الفائدة ،فائدة حٌب اكتب واستظهر ىيه الفائدة حٌب
تكنف واضح عنده ،وبعد زن لن نر على ىيا الكتاب وجد أف ن ىيه الفنائد الٍب سجلها نا ال اعد
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فائدة؛ ألهو ن اؼبعروؼ اؼبشتهر عند أىل العل ولكتاب ىيه الفنائد والهتخاهبا اعِب بقراءة كتاب سناء كاف
طنابل أـ كاف ـبتلرا ليلك طراقتاف:
األولى  :أف اقيد الفنائد ُب نقدن الكتابُ ،ب طرة الكتابُ ،ب غبلؼ الكتاب ،اقنؿُ :ب اللفح
الفبلهي حبث كياٍ ،ب إذا اهتهى ن الكتاب رجع وهقل ىيه الفنائد إٔب كراستو أو إٔب دفَبه.
والطريقة الثانية :أهو وبضر نعو أوراؽ نستقل ُب كل ورق ايكر اعبزء واللفح ن ىيا الكتاب ،أو
اللفح وحدىا ،وايكر عنناف اؼبسأل حٌب إذا أًب القراءة حٌب ال تتقطع عليو القراءة بالنقل وبالكتاب اعند
نرة أخرى فيسجل تلك الفنائد ،ال شك أف أي طالب عل قد اليلو نلل بْب اغبْب واآلخر ن كثرة
اؼبطالع  ،أو ن اغبفظ ،أو ن اللحث ،أو ن اؼبراجع  ،فوثل ىيه الفنائد وىيه الدفاتر الٍب تكنف عنده
ُب فَبة اؼبلل ارجع إليها ،فلالتجرب انشرح صدره لنجندىا ،واستيكر هبا كثّبا ن العل  ،واستفيد ،وتكنف
لو كالتكرار.
الطريقة الثانية :أهو ليس شرطا أف يبر على كتاب بأكولو ،بل إذا ظبع فائدة ن عآب ،أو ن طالب
عل  ،أو ن نعل فإهو ايكرىا ُب دفَبه اػباص ،أو قرأ ُب كتاب ،أو قرأ حبثا ُب ؾبل نتخلل  ،أو كبن
ذلك ،فإهو انرده ُب كتابوٍ ،ب ارجع إليو بعد تقييده نراجع ودرسا.
المرحلة الثالثة :أهو إذا قيد ذلك حليا حٌب تستقر اؼبعلننات عنده أف الحث ىيه اؼبسائل ،اعِب أف
اراجعها ُب كتاب آخر ،الحث وانظر ناذا قاؿ العلواء ُب حبث اؼبسائل ىيه؟ وإذا كاهت نسأل لونا ناذا
قالنا فيها؟ ،إذا كاهت نسأل ُب التفسّب ناذا قاؿ اآلخروف فيها؟ٍ ،ب اقيد ىيا اللحث؛ تتو ؼبا هقلو ُب
اللداا  ،وىيه تثلت اؼبعلننات ،واستفيد طالب العل نع االهتخاب حبثا وربرارا ،وىيا نه ُب اغبقيق أعِب
االهتخاب لطالب العل  ،وأف وبرص على دفاتره ،وعلى كراساتو ىيه أو على كراراسو؛ ألهو وبتاج إليها ُب
اؼبستقلل كثّبا ،وال شك أف العل صيد والكتاب قيد ،فبل بد ن تقييده ،واليي اسوع وال اكتب ايىب
عنو العل  ،وال اتهيأ لو نراجعتو ،وقد ال تتهيأ لو نياكرتو وحبثو وربراره هع .
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قاؿ -رضبو اهلل -وع أيب ثعلل اػبشِب -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ  :قلت :اا رسنؿ اهلل إها بأرض
قنـ أىل كتاب أفنأكل ُب آهيته ؟ قاؿ :ال تأكلنا فيها إال أف ال ذبدوا غّبىا فاغسلنىا وكلنا فيها  نتفق
عليو.
معنى الحديث:

أف أبا ثعلل اػبشِب  كاف اكنف بأرض ،اكنف فيها ن اليهند والنلارى وى أىل الكتاب ،وال

شك أف اليي اكنف ُب أرض فيها أىل الكتاب وبتاج إٔب استعواؿ آهيته  ،ووبتاج إٔب استعواؿ

نبلبسه  ،وبتاج إٔب استعواؿ أشياء فبا استعولنهو ،فسأؿ رسنؿ اهلل 


قاؿ:



أفنأكل ُب آهيته ؟

؛ ألف اؼبشرؾ قبس؛ وألف آهي اؼبشرؾ قد اطلخ فيها اػبنزار ،وقد اولي فيها اػبور وكبن ذلك ،فسأؿ

النيب -عليو اللبلة والسبلـ -فقاؿ لو  :أفنأكل ُب آهيته ؟ قاؿ :ال تأكلنا فيها إال أف ال ذبدوا غّبىا


قاؿ :ال تأكل فيها لك إذا نا وجدت إال ىي فاغسلها وكل فيها ،قاؿ:



إال أف ال ذبدوا غّبىا

فاغسلنىا وكلنا فيها  ىيا نعُب اغبداث العاـ.
لغة الحديث:
قنلو :قنـ أىل كتاب ،أىل كتاب اس ىبص دب لو كتاب ن عند اهلل -جل وعبل -اعِب ُب أصلو،
وى اليهند والنلارى باتفاؽ أىل العل  ،وٍب بعض طنائف باختبلؼ بْب أىل العل فيو فاليهند والنلارى
أىل الكتاب ،وظبنا أىل كتاب؛ ألف عندى التنراة واإلقبيل ،وانظر ُب ذلك إٔب أف الكتاب اليي بأاداه
أصلو ن اهلل -جل وعبل-؛ ألف التنراة ن اهلل أهزؽبا اهلل؛ وألف اإلقبيل ن اهلل أهزلو اهلل ،ولن دخلها
التحراف فينظر فيها باعتلار األصل ،وانظر لليهند والنلارى بأهن أىل كتاب باعتلار األصل ،واهلل -جل
وعبل -أثلت أف التنراة واإلقبيل حرفت ،ونع ذلك هاداى باس أىل الكتاب ،قاؿ  :أفنأكل ُب آهيته


اآلهي ُب ذلك النقت األوعي اؼبختلف الٍب تستخدـ ،قد تكنف ن اػبشب وىن األكثر ،وقد تكنف

ن غّبه اعِب ن جلند وكبن ذلك ،وأكثر نا كاهت تستعولو العرب والناس ُب ذلك الزناف أف تكنف اآلهي
ن اػبشب؛ ألف اؼبعادف اطرأ عليها اللدأ ،وربتاج إٔب نعاعب كثّبة ،وأنا اػبشب فهن القى وكيلك
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اعبلند؛ فليلك آهي الناس باليات أكثرىا ن اػبشب أو ن اعبلند ،قد تكنف ن اؼبعادف اعِب ن بعض
اؼبعادف الٍب ال تلدأ على قل  ،واػبشب واعبلد ن صفاتو أهو اتشرب الرطنب  ،اتشرب األشياء؛ وليلك
سأؿ أبن ثعلل النيب  ع ذلك.
درجة الحديث :حداث نتفق على صحتو.
من أحكاـ الحديث:
أوال :دؿ اغبداث على أف آهي اؼبشركْب ليست بنجس  ،ووجو الدالل أهو أذف ؽب ُب استعواؽبا إذا ٓب
هبدوا غّبىا ،ونعلنـ أف استعواؿ آهي اؼبشركْب إذا ٓب هبد غّبىا قد تكنف فيها النجاس نتشرب ُب داخلها
إذا كاهت ن اػبشب ،أو ن اعبلند سناء ن قباس نا اطلخ فيها اػبور ،أو اػبنزار على القنؿ
بنجاستهوا ،أو ن قباس أخرى نثل هنع اغبطب ،أو هنع نا انقد عليها ،واؤاد ذلك أف النيب -عليو
اللبلة والسبلـ -كوا سيأٌب تنضأ ن نزادة نشرك  ،وأف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -دعاه اهندي إٔب
طعاـ فأجابو ،وأكل ُب آهيته  ،فدؿ ىيا على أف إهاء اؼبشرؾ ُب أصلو ليس بنجس.
ثانيػا :دؿ قنلو -عليو اللبلة والسبلـ:-



ال تأكلنا فيها



على أف األؤب اجتناهبا ،لك إف

احتاجها فإهو األفضل أف اوسلها ٍب اأكل فيها ،وىيا اغبك كوا ذكرت لك ن جه األولنا إذا صار
النضع ؿبل اختيار ،وإذا كاهت اآلهي فبا اشرب أو قد اشرب أو اَبطب دبا انضع فيو ،وىيا ىبرج ننو اآلهي
اللقيل نثل اللحنف اآلف اللي عندها؛ ألف ىيه نلساء سبانا ال يبك أف انفي إليها شيء ،وال يبك أف
ادخل إٔب نسانها شيء أللت ؛ فلهيا اللحنف اؼبلساء ىيه سناء ن اللي اسونهو الليِب ،أو ن اؼبعدف
اللقيل ىيه كل نا انضع فيها ظاىري ،فلهيا إذا جاءت نوسنل فإهو حٌب ن جه األؤب ال وبتاج أف
توسلها نرة أخرى؛ ؽبيا قاؿ العلواء :إهو ال بأس باستعواؿ آهي اؼبشركْب إال أف تعل قباستها ،فإذا علوت
النجاس خرج ع األصل وىن طهارة آهي اؼبشركْب إٔب كنهنا قبس  ،فهنا هبب غسل النجاس ننها كسائر
النجاسات.

66

بلوغ المراـ
الثالث :إف قنلو -عليو اللبلة والسبلـ:-



إال أف ال ذبدوا غّبىا فاغسلنىا



ىيا ن جه

تنزاو وتكرًن اؼبسل ع أف استعول آهي اؼبشرؾ نطلقا ،وىيا ن جه االختيار ،ولك إف وجدىا وال اعل
قباس فيها فبل بأس باستعواؽبا نطلق  ،كوا ذكرها لك ُب أوؿ اللحث هع .
حديث "أف النبي  وأصحابو تنضئنا ن نزادة انرأة نشرك "
وع عوراف ب حلْب   أف النيب  وأصحابو تنضئنا ن نزادة انرأة نشرك  نتفق عليو
ُب حداث طنال.
قاؿ -رضبو اهلل :-ع عوراف ب حلْب -رضي اهلل تعأب عنهوا  -أف النيب  وأصحابو تنضئنا
ن نزادة انرأة نشرك  نتفق عليو ن حداث طنال.
معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -وأصحابو احتاجنا إٔب ناء كاف ُب نزادة انرأة نشرك  ،اعِب ُب كبن
القرب نع انرأة نشرك  ،فاستخدننه ُب النضنء فتنضئنا ننو.
لغة الحديث:
اؼبزا دة إهاء ن جلد نكنف ن ثبلث قطع اكنف دبجونعها ىيا اإلهاء وبني اؼباء اعِب زباط الثبلث
قطع على كبن نا فيكنف حاواا للواء ،وىن أقل ن القرب اكنف صوّب فبا وبول عادة على الرواحل وأشلاه
ذلك ،اعِب أكرب ن اللي اسونهو الناس اؼبطارؽ أكرب ننها بقدر الضعف ،أو أكثر قليل جلدتْب تلتقي ن
األسفل ٍب واحدة اعِب دبعُب تكنف نثلث ؛ ليتسع اإلهاء.
قنلو  :انرأة نشرك  اؼبرأة تنصف بالشرؾ إذا كاهت وثني اعِب ليست ن أىل الكتاب ،أنا أىل
الكتاب فبل اطلق عليه ُب الكتاب والسن أهن نشركنف ،وإمبا اقاؿ ؽب  :كفار كوا قاؿ -جل وعبل:-
       

(ٔ)
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(ٔ)

فوالب استعواؿ الكتاب والسن الفرؽ نا بْب أىل الكتاب واؼبشركْب ،فيقاؿ ألىل الكتاب :كفار،

واقاؿ للنثنيْب :نشركنف.
تخريج الحديث:
ىيا اغبداث كوا ذكر نتفق على صحتو ُب حداث طنال لعوراف ب حلْب ،فيو قل أف النيب -عليو
اللبلة والسبلـ -وأصحابو ٓب اك نعه ناء ،فأنر النيب -عليو اللبلة والسبلـ -بعض اللحاب أف
الحثنا ع ناء ،فنجدوا انرأة نشرك  ،فسألنىا ع اؼباء ،فقالت:



عهدي باؼباء نثل ىيه الساع



اعِب أنس اعِب أهو بعيد ،فرأوا أف نعها نزادة ناء ،فساقنىا إٔب النيب -عليو اللبلة والسبلـ.-
واغبداث ذكر طائف ن أىل العل زبراج األحاداث أهو -كالننوي وغّبه -أهو ٓب انص فيو صراح
على أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -تنضأ ،لك سياؽ اغبداث اقتضي بأهو ٓب اك نعه ناء ،وحبثنا
ع ناء ،وأٌب ؽب هبيه اؼبزادة الٍب فيها ناء قليل فلنرؾ فيها ،وُب اغبداث عدد ن نعجزات النيب -عليو
اللبلة والسبلـ.-
من أحكاـ الحديث:
دؿ الحديث على أف جلد اؼبيت اطهر بالدباغ كوا نر نعنا ُب األحاداث السالف ؛ ألف ذبيح اؼبشرؾ
تعترب نيت ولن كاهت نيكاة؛ ألف شرط اإلسبلـ ليس ننجندا ُب اؼبشرؾ ،فيبيحتو ولن ذكاىا فهي نيت ،
وجلد اؼبيت -اليي جلد اؼبزادة -اليي نع اؼبرأة قد اكنف ن نأكنؿ اللح  ،وقد اكنف ن غّب نأكنؿ
اللح  ،وعلى كل فهن نيت  ،ونا البسو ن اؼباء نعلنـ أف اؼباء رطب واستعوالو حينئي ادؿ على -نع قل
اؼباء -على أهو طاىر ،فهيا ادؿ على أف استعواؿ اعبلند بعد دباغتها جائز نطلقا ،وأف الدباغ نطهرة.
ثانيا :دؿ اغبداث على أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أوٌب اآلاات والرباىْب الٍب دلت على صدقو،
ون ذلك أه و اكثر لو اؼباء القليل حٌب اكفي األن الكثّبة ن الناس ،كوا حلل نع ىيا اؼباء اليي ُب
نزادة اؼبرأة اؼبشرك وىن قليل فتنضأ ننو النيب -عليو اللبلة والسبلـ -واعبيش وكاهنا كثرة جدا ،والعلواء
 - 1سورة البينة آية .1 :
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اعربوف ع نا خرؽ بو النيب -عليو اللبلة والسبلـ -العادة بأهو آا وبرىاف لو -عليو اللبلة والسبلـ،-
داؿ على صدؽ هلنتو ،وعلى أهو رسنؿ ن عند اهلل -جل وعبل -حقا ،فالعلواء اسونف اؼبعجزات
اسونهنا اآلاات والرباىْب ،ولفظ اؼبعجزة اصطبلح حادث جاء بعد القروف األؤب ،واستعواؿ القرآف نا جاء
ُب القرآف وُب السن ىن اآلاات والرباىْب ،وظبى بع ض أىل اغبداث اآلاات والرباىْب الدالئل ،فلنف صبع
ن أىل العل ُب آاات وبراىْب هلينا -عليو اللبلة والسبلـ -صنفنا فيها باس الدالئل كدالئل النلنة أليب
هعي األصلهاين أضبد ب علد اهلل ،وكدالئل النلنة للحافظ الليهقي ،ودالئل النلنة للفراايب ،وصباع ن أىل
العل هع .
حديث "أف قدح النبي  اهكسر"
وع أهس ب

نالك   أف قدح النيب 

اهكسر فازبي نكاف الشعب سلسل ن فض



أخرجو اللخاري.
قاؿ :وع أهس ب نالك -رضي اهلل تعأب عنو  :-أف قدح النيب  اهكسر فازبي نكاف الشعب
لسل ن فض أو ِسلسل ن فض  أخرجو اللخاري.
َس َ
معنى الحديث :
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف لو قدح اشرب فيو اؼباء أو اللنب اهكسر؛ ألهو ن خشب أو
كبنه ،فلقل اغباؿ وقل التنسع ُب الدهيا عند هلينا -عليو اللبلة والسبلـ -أصلح ذلك اإلهاء ذلك القدح
لسل ن فض  ،اعِب وصلو بفض ؛ لقنة نعدف الفض  ،وعدـ
بأف جعل نكاف الكسر نكاف الشعب َس َ
اهكساره ،وإنكاف اجتواع طرُب اؼبكسنر بيلك.
لغة الحديث:
لسل
القدح إهاء صوّب للشراب ،الشعب :ىن نكاف االهشعاب وىن االهشطار أو االهكسار ،وقنلوَ :س َ

ن فض  ،روات بنجهْب:
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لسل ن فض  ،وىيا اعِب أهو وصلت بأي طراق وصلت بو.
األوؿ  :بالفتح ىكيا اعِب بفتح السْب َس َ
والثانيِ :س ِ
لسل ن فض وىن أف تكنف على شكل حلقات على شكل السلسل اؼبعروف تربط هبا
لسل ن فض لعوننها؛ ألهو ال اتعْب
األجزاء ،وعدد ن أىل العل رجحنا األوؿ وىن أف اكنف ضلطها َس َ
الس ِ
أف اكنف التئاـ الطرفْب والشعب على ىيئ ِ
لسل .
درجة الحديث:
اغبداث رواه اللخاري -رضبو اهلل تعأبُ -ب صحيحو.
من أحكاـ الحديث:

دؿ الحديث:
أوال :على رضى النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ن نتاع الدهيا بالقليل ،وأهو كاف علدا رسنال ،وأهو -
عليو اللبلة والسبلـ -اختار أف اكنف نسكينا ن اؼبساكْب ،ولن أراد أف اكنف نلِكا ن اؼبلنؾ غبلل لو
ذلك ،فقد خّب فاختار أف اكنف علدا رسنال -عليو اللبلة والسبلـ ،-دؿ على ذلك إصبلح القدح اليي
عادة نا تكنف قيوتو اسّبة زىيدة.
ثانيا  :الفض نر نعنا أف اليي اشرب ُب إهاء الفض فكأمبا هبرجر ُب بطنو هار جهن  ،واليي اشرب
ُب إها ء الفض  ،أو اأكل أو اليىب أو اأكل ُب صحافهوا جاء النهي عنو فيوا نر نعنا ن حداث
حياف  ،فخرج ن ذلك ػ أف تكنف ػ أف اللح اإلهاء بالفض اليسّبة ،فدؿ اغبداث على أف استعواؿ
الفض اليسّبة ُب إصبلح القدح ال هبعل اإلهاء إهاء فض ؛ ألهنا ليست ىي الوالب ،وأنا اليىب فبل الاح
استعوالو حباؿ.
ثالثا :إذا استعول الفض ُب جرب الكسر ،أو جرب شعب ،فإف األفضل أف ال الاشرىا بشراب؛ ألجل
أال اكنف باشر فوو اؼباء أو اغبليب اؼبتدفق ن فض  ،ولن استعول ذلك ٓب اك بو بأس؛ ألف اإلهاء ال
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الدؽ عليو أهو إهاء فض  ،فإذا اكره استعواؿ الفض الٍب أصلح هبا الفض اليسّبة ُب القدح ،أو ُب اإلهاء
اليي أصلح بو اكره أف الاشرىا باالستعواؿ إال غباج نثل أف اكنف نكاف ىيا فيو تدفق للواء أو كبن
ذلك ،وأنا الشراب اعِب الشرب ننها أف هبعل فاه إٔب نكاف الفض فإهو اكره ،واألفضل ذبنلو هع .
باب إزالة النجاسة وبيانها
حديث "سئل رسوؿ اهلل  ع اػبور تتخي خبل"
باب إزال النجاس وبياهنا
ع أهس ب

نالك  قاؿ  :سئل رسنؿ اهلل 

ع اػبور تتخي خبل قاؿ :ال



أخرجو

نسل  ،والَبنيي وقاؿ :حس صحيح.
قاؿ :باب إزال النجاس وبياهنا :اؼبقلند بالنجاس ىنا النجاس اغبكوي اعِب الشيء النجس اليي ورد
على نكاف طاىر فأصلح اؼبكاف الطاىر نتنجسا؛ بنرود النجاس عليو ،فإف النجاس هنعاف :نجاسة عػين:
نثل قباس اللنؿ والوائط وأشلاه ذلك .ونجاسة حكمية :وىي األناك الطاىرة اؼبتنجس  ،والنجاس العيني
ال تطهر إال باستحالتها كوا سيأٌب اعِب إٔب شيء آخر ،لك نا دانت عْب النجاس باقي فهي قباس ،
وأنا النجاس اغبكوي فهي الٍب تطهر وتزاؿ بأهناع ن اإلزال اأٌب بياهنا -إف شاء اهلل تعأب.-
قاؿ :ع أهس ب نالك  قاؿ  :سئل رسنؿ اهلل  ع اػبور تتخي خبل قاؿ :ال  أخرجو
نسل والَبنيي وقاؿ :حداث حس صحيح.
معنى الحديث:
أف اػبور ؼبا كاهت نلاح اعِب قلل ربريبها ،أو إذا زبور شيء سألنا النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ىل
ؽب أف ىبللنىا؟ اعِب أف اعاعبنىا حٌب تلّب خبل فتنقلب حقيق اػبور إٔب أف تكنف خبل بفعل وقلد
اآلدني ،فقاؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ :-ال ،فنهاى ع ذلك اعِب أف اعولنا ُب اػبور ألجل أف
تتحنؿ إٔب خل.
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لغة الحديث:
اػبور اس ؼبا خانر العقل وغطاه ن أهناع األشرب واألهلية سناء كاف اؼبوطي للعقل اؼبخانر لو فبا
اسكر قليلو أو فبا اسكر كثّبه ،فالكل اطلق عليو اس اػبور؛ ألهو ىبانر العقل واوطيو ،وىن ُب اللو
اشول كل نا لو ىيه اللف سناء أكاف ن التور والعنب ،أـ ن غّب ىيا اللنفْب ،فالشراب اليي لو
وصف توطي العقل وأهو ىبانر العقل واويب العقل ع اإلدراؾ فيسوى طبرا ن أي هنع كاف.
قنلو  :تتخي خبل



اعِب وبنؿ اإلهساف اػبور بفعلو إٔب خل فيعاعبها إنا بتشويس وتظليل ،أو

كبن ذلك ن اؼبعاعب  ،أو اضيف عليها نناد أو أشرب  ،أو هبعل ؽبا صف ن اؼبعاعب حبيث تتحنؿ إٔب خل
فتنقلب إٔب خل ،وايىب عنها حقيق اػبور واإلسكار.
درجة الحديث:
اغبداث رواه نسل ُب صحيحو والَبنيي وقاؿ :حداث حس صحيح ،وقنؿ الَبنيي حس صحيح
فبا هظر فيو أىل الع ل بتنجيو نراده بكنف اغبداث حسنا صحيحا ،والَبنيي ليس ىن أوؿ ن استعول
اعبوع نا بْب اغبس واللح ُب اغبك على اغبداث ،بل قد سلقو طائف ن أىل العل كيعقنب ب شيل
وكوّبه لكنو ىن أوؿ ن أشهر استعواؿ اغبس  ،واستعواؿ اعبوع نا بْب اغبس واللح  ،وللعلواء ُب
ذلك أقناؿ اعِب ُب تنجيو نراده ننها -وىن أشهرىا :-أف اكنف أراد باغبس حس اإلسناد ،وباللح
صح اغبك  ،واعبوع بالطرؽ اعِب أف اكنف اإلسناد دبفرده حسنا ،وأف تكنف اللح ألجل الطرؽ.
من أحكاـ الحديث:
أوال  :اغبافظ اب حجر -رضبو اهلل -أورد ىيا اغبداث ُب باب إزال النجاس بناء على أصل وىن أف
اػبور قبس  ،وىيا قنؿ صبهنر أىل العل  ،بل عان العلواء إال هفرا قليبل ٓب اقنلنا بنجاس اػبور ،والعلواء
ؽب كوا ذكرت لك ُب قباس اػبور ؽب قنالف ،واللناب نع اعبوهنر بأف اػبور قبسس ألدل دلت على
ذلك نعلنن ُب ننطنها.
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الثاني :أف اػبور تتحنؿ إٔب خل بطراقْب :بفعل اآلدني ،وتتحنؿ بنفسها:
فاألوؿ  :ننهي ع استعوالو ،فيجب إراق اػبور الٍب ربنلت إٔب خل بفعل اآلدني وقلده.
والثاني :أف تتحنؿ اػبور إٔب خل بنفسها فهيه استحال بنفسها دوف فعل اآلدني ،فبل بأس هبا،
فرخص ُب استعواؿ اػبل إذا كاهت نتحنل ن طبر بوّب فعل اآلدني ،وقد جاء



خّب خلك خل

طبرك  اعِب فيوا ربنلت بنفسها ،وسلب ذلك أهنا استحالت بنفسها ،واأٌب أف االستحال نطهرة.
الثالث :دؿ اغبداث على أف االستحال  ،استحال النجاس إٔب شيء آخر نطهرة اعِب أف النجاس إذا
ربنلت عينها وحقيقتها إٔب شيء جداد فإهو ال انظر فيو إٔب األصل ،بل االستحال حنلت ىيه اؼبادة وىيه
العْب ن شيء إٔب شيء ،فالعْب اعبدادة ؽبا حك نستقل؛ وليلك اػبل اليي ربنؿ بعد كنهو طبرا إٔب
كنهو خبل بنفسو فهيه استحال وربنؿ واػبل طاىر؛ فلهيا حكونا بأف االستحال نطهرة وأف االستحال
تزاؿ هبا النجاس .
والفرؽ نا بْب ىيه اللنرة وصنرة أف اآلدني ىبلل اػبور ،فإف اآلدني اعِب اؼبسل نأننر بإراق اػبور،
فكنهو القيها؛ ليحنؽبا فيها استعواؿ للخور ُب غّب نا أذف لو بو؛ فلهيا النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ؼبا
حرنت اػبور أنر بإراقتها فسالت ُب شنارع اؼبدان  ،وأنر بالدهاف فشقت ،وىيا ادؿ على أف ظروؼ
اػبور ،وأوعي اػبور ال هبنز أف تلقى ،وىيا ن باب التعزار باؼباؿ ،فاػبور كيلك ال تلقى ،فإذا هقنؿ :إف
االستحال كوا دؿ عليها ىيا اللحث نطهرة؛ وؽبيا أورد اغبافظ اب اغبجر ىيا اغبداث ُب باب إزال
النجاس  ،وظاىره ال عبلق لو بإزال النجاس   ،سئل ع اػبور تتخي خبل قاؿ :ال  ظاىر اغبداث
ال عبلق لو بإزال النجاس  ،وبياف كيف تكنف ىيه اإلزال  ،لكنو أراد بيلك اإلشارة إٔب حبث أف االستحال
نطهرة ،والعلواء ؽب قنالف ُب ىل االستحال نطهرة أـ ال؟ القوؿ األوؿ  :أهنا ال تطهر؛ ألف النجاس ُب
عينها باقي  ،وإف نا اختلف ُب اغبقيق ىن االس  .والقوؿ الثاني :أف االستحال نطهرة ،وىيا ىن اللحيح
ادؿ عليو أف اللنب اليي ىبرج ن ضروع الون أو اللقر أو اإلبل ذكر اهلل -جل وعبل -أهو ىبرج ن بْب

73

بلوغ المراـ
فرث ودـ للنا سائوا للشاربْب ،وىيا الفرث والدـ قبس لك اهلل -جل وعبل -حنؿ حقيقتو ،وأحاؿ
حقيقتو إٔب شيء طاىر ،فدؿ ذلك على أف االستحال نطهرة .الدليل الثاني :نا ذكرها ن ػ زبليل ػ زبلل
اػبور بنفسها .الدليل الثالث :وىن ـبتلف فيو نا سيأٌب ن اللحث ُب أف اؼبِب -نِب اإلهساف الرجل-
طاىر نع كنهو ارشح ن الدـ على خبلؼ سيأٌب ُب ننضعو -إف شاء اهلل تعأب -هع .
حديث "إف اهلل ورسولو ينهيانكم عن لحوـ الحمر األىلية"

وعنو  قاؿ  :ؼبا كاف انـ خيرب أنر رسنؿ اهلل 

أبا طلح فنادى :إف اهلل ورسنلو انهياهك

ع غبنـ اغبور األىلي فإهنا رجس  نتفق عليو.
قاؿ :وع أهس ب نالك  قاؿ  :ؼبا كاف انـ خيرب أنر رسنؿ اهلل  أبا طلح فنادى أف اهلل
ورسنلو انهياهك ع غبنـ اغبور األىلي فإهنا رجس  نتفق عليو.
معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ؼبا فتحت لو خيرب ،وهزؿ بساحتها وجد اللحاب اغبور األىلي اعِب
اغبوار األىلي وجدوه كثّبا ،فأخيوه ؿبتاجْب إٔب أكلو ،فيكنه وجعلنه ُب القدور ،فأخرب بيلك النيب -عليو
اللبلة والسبلـ -فأنر أبا طلح فنادى ُب الناس  :إف اهلل ورسنلو انهياهك ع غبنـ اغبور األىلي



اعِب انهياهك ع أكلها ،فأكفئت القدور ورني باغبور اعِب ىيا نعُب نا دلت عليو روااات أخر
للحداث ،وعلل ذلك بأهنا رجس اعِب خليث .
لغة الحديث:
قنلو  فنادى :أف اهلل ورسنلو  أف ىنا تكسر نبزهتا فتقنؿ :فنادى إف اهلل ورسنلو على اعتلار أف
النداء قنؿ ،وبعد القنؿ تكسر نبزة إف ،وقد تفتح على اعتلار أف النداء ليس فيو حروؼ القنؿ ،واألؤب
كسرىا .قاؿ :انهياهك

اعِب اهلل -جل وعبل -هنى ورسنلو 

هنى ع غبنـ اغبور .قنلو :اغبور األىلي

اعِب اغبوار اليي اكنف ننجندا ُب اؼبدف ،أو ُب القرى ،أو ُب حنؿ الناس وظبيت أىلي ؛ ؼبخالفتها
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للنحشي الٍب ال تألف اإلهساف ،واغبور وبتاجها الناس ُب الركنب ،وبتاجها الناس ُب زراع وكبن ذلك ،وقد
تأكل ن النجاسات ،وقد تأكل ن اؼبيت  ،وقد تأكل ن أشياء كثّبة؛ فلهيا قاؿ -عليو اللبلة والسبلـ -
ُب آخرىا  :فإهنا رجس



وكلو رجس نعناىا اػبليث ،الرجس ىن اػبليث ،وقاؿ بعض العلواء :إف

الرجس ىن النجس ،وىيا ليس جبيد ،فإف الرجس ُب اللو ىن اػبليث ،وادؿ على ذلك قنؿ اهلل -جل
وعبل:-

            

اػبلث؛ وؽبيا عقب بقنلو:

    

(ٕ)

(ٔ)

فالرجس ىن

فالتطهّب للروح ولللدف نقابل الرجس اليي ىن

اػبلث اليي اكنف ُب النفس وُب القنؿ وُب العول.
درجة الحديث :
اغبداث نتفق على صحتو.
من أحكاـ الحديث:
دؿ اغبداث على ربرًن غبنـ اغبور األىلي  ،وىيا ظاىر ن قنلو" :انهياهك "،



إف اهلل ورسنلو

انهياهك ع غبنـ اغبور األىلي  وظاىر أاضا ن أهنا أكفئت القدور ورني هبا ،وىيا التحرًن علتو أهنا
خليث  ،وأهنا تأكل النجاسات ،ونا كاف كيلك فإهو وبرـ.
جزى اهلل فضيل الشيخ خّب اعبزاء ،وهفعنا وإااك دبا ظبعنا ،وإٔب اللقاء نع الشراط التإب .وىيا ظاىر
ن قنلو" :انهياهك "،



إف اهلل ورسنلو انهياهك ع غبنـ اغبور األىلي



وظاىر أاضا ن أهنا

أكفئت القدور ورني هبا ،وىيا التحرًن علتو أهنا خليث وأهنا تأكل النجاسات ونا كاف كيلك فإهو وبرـ.
ثانيا :قنلو" :فإهنا رجس" استدؿ بو بعض أىل العل على التبلزـ نا بْب التحرًن والنجاس  ،وقالنا ىنا
فإهنا رجس اعِب قبسو ألكلها النجاسات ،وكب ن ذلك ،وقالنا حرنها ألجل أهنا قبس أو لتناوؽبا للنجاسات،
تبلزـ نا بْب احملرـ ونا بْب النجس ،فجعلنا كل ؿبرـ قبسا ،وجعلنا كل قبس ؿبرنا.
فجعلنا ٍَب ٌ
 - 1سورة األحزاب آية .33 :
 - 2سورة األحزاب آية .33 :
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وىيا ليس جبيد فإف القاعدة غّب نطردة؛ فإف ن احملرنات نا ىن طاىر اعِب أهو لن نس فإف النجاس
ال تلحب اؼباس أو ضبل فإف النجاس ال تلحب اغبانل ،فأنا النجس فهن ؿبرـ؛ وؽبيا هقنؿ :كل قبس
ؿبرـ أصلو ؼبا دؿ عليو اغبداث ُب قنلو" :فإهنا رجس" اعِب اػبليث ؛ ألجل النجاس الٍب فيها فلوا كاهت
تتعاطى النجاس صارت ؿبرن  ،فالنجس خليث ؿبرـ.
وأنا احملرـ فقد اكنف قبسا ،وقد ال اكنف قبسا ،قد أصبع العلواء على أف اغبشيش واؼبخدر أهنا ؿبرن
نع كنهنا طاىرة ،اعِب لن نست ال هبب أف اوسل اليد ننها أو ىن قنؿ غالب العلواء.

ثالثا :دؿ اغبداث على أف اعبوع نا بْب اهلل -جل جبللو -وبْب رسنلو 
بأس بو؛ لقنلو:



إف اهلل ورسنلو انهياهك …

اللبلة والسبلـ -فقاؿ ُب خطلتو:





ُب ضوّب الفعل أهو ال

وقد جاء أف خطيلا خطب بْب ادي النيب -عليو

ن اطع اهلل ورسنلو فقد رشد ون اعلهوا فقد غنى ،فقاؿ لو

النيب -عليو اللبلة والسبلـ :-بئس اػبطيب أهت… . 
فقد هظر العلواء ُب نعُب قنلو  :بئس اػبطيب أهت…  ىل ىن لتحرًن قنلو" :ون اعلهوا"
للجوع نا بْب ضوّب اهلل -جل وعبل - -والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -وؽبيا قاؿ:
اعص اهلل ورسنلو فقد غنى





أال قلت ون

؛ ؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -جاء عنو استعواؿ ضوّب التثني ،

فقاؿ ُب اغبداث اللحيح  :ثبلث ن ك فيو وجد هب حبلوة اإليباف :أف اكنف اهلل ورسنلو أحب إليو
فبا سنانبا… . 
وقاؿ ىنا:



إف اهلل ورسنلو انهياهك …



األحاداث بأحد وجهْب:

قاؿ بعض أىل العل  :اػُ َنجوُ ذلك أو هبوع نا بْب

األوؿ أف اقاؿ :ىيا خاص بالنيب -عليو اللبلة والسبلـ -اعِب أف اإلهساف ن ىيه األن ال هبنز لو
أف استعول اعبوع ولك النيب -عليو اللبلة والسبلـ -لو أف استعول .والفرؽ نا بْب النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -وبْب غّبه أف نقاـ النيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب التفراق نا بْب عظو اهلل -جل وعبل -ونا
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بْب قدر اؼبلطفى  قائ ُب حقو -عليو اللبلة والسبلـ -؛ ألهو أعظ الناس نعرف بربو وعلوا حبقو -
جل وعبل -وتناضعا هلل وإاثارا بْب اداو؛ ألجل زواؿ اؼباهع فإهو -عليو اللبلة والسبلـ -استعول ذلك.
الوجو الثاني :أهو صبع نا بْب ىيه األحاداث بأف صبع الضوّب ال بأس بو ألجل دالل اغبداثْب عليو
لقنلو:



أحب إليو فبا سنانبا



ولقنلو:



انهياهك …



ىنا ،وأنا قنلو:



بئس اػبطيب

أهت …  وىيا اليـ ألجل أف نقاـ اػبطل وبتاج إٔب بسط ووبتاج إٔب تعراف الناس باألظباء باس اهلل
جل وعبل -وباس رسنلو واقتضي اإلطال  .أنا صبع الضوّب فهن هقص ُب حق اػبطيب فيكنف إذف قنلو:

بئس اػبطيب أهت  ..راجع إٔب عدـ ا لتلسيط ،وليس راجعا إٔب صبع الضوّب ،وىيا الثاين وجيو؛

الكول ننه اعلونف
ألجل عدـ ظهنر االختلاص ُب األوؿ ؛ ألف اللحاب أاضا -رضناف اهلل عليه  -و ُ
الفرؽ العظي بْب اهلل -جل جبللو -ونا بْب هليو -عليو اللبلة والسبلـ -هع .
حديث "خطبنا النبي  دبُب وىن على راحلتو"
وع عورو ب خارج

 قاؿ  :خطلنا النيب 

دبُب وىن على راحلتو ولعاهبا اسيل على كتفو

…  أخرجو أضبد والَبنيي وصححو .
قاؿ -رضبو اهلل -ع عورو ب خارج

-رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ  :خطلنا رسنؿ اهلل 

دبُب

وىن على راحلتو ولعاهبا اسيل على كتفو  أخرجو أضبد والَبنيي وصححو.
معنى الحديث:
أف عورو ب خارج الف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -وىن أهو كاف ىبطب ُ-ب نُب -الناس على
راحلتو ،ىيه اػبطل ىي خطل انـ النحر ُب الوالب ،وىن أهو ؼبا رجع ن طنافو بالليت خطب الناس،
وتكل فيه  ،أو ىي اػبطل ُب أوؿ النهار ،وىي تعلي خاص بلعض األشياء اؼبتلل بأحكاـ نُب ،قاؿ:
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خطب وىن على راحلتو؛ ألجل أف اكنف نرتفعا ،قاؿ :ولعاهبا اعِب لعاب الراحل  ،وىي ن اإلبل اسيل
على كتفو لقربو ن ف الراحل ؛ ألجل أهو كاف نعو الزناـ؛ والعقاؿ ناسكا بالراحل .
لغة الحديث:
اللعاب :نعروؼ وىن ناء الف اؼبتنلد ننو ،وقنلو "اسيل" :اعِب اتقاطر على كتفو ن الراحل .
درجة الحديث:
اغبداث رواه اإلناـ أضبد والَبنيي وصححو الَبنيي كوا قاؿ اغبافظ ،وُب إسناده شهر ب حنشب،
وىن فبا اختلف العلواء ُب تقنا حداثو ،فحداثو ىيا حس -إف شاء اهلل ،-قد أعل باضطرابو فيو ؛ ألهو
تارة انصل وتارة ارسل ،ولك االفَباض على التحقيق ليس ن شأف فيو.
من أحكاـ الحديث:
اغبداث ادؿ على أف لعاب الراحل لعاب اإلبل طاىر؛ ألهو كاف اسيل على الكتف ،وٓب ايكر أهو
طهره أو أهو عاعبو ،وسياؽ اغبداث ادؿ على أهو أراد ننو أف اللعاب طاىر ،وىيا ليس خاصا باإلبل
فلعاب كل نأكنؿ اللح طاىر واإلبل أاضا طاىرة اللنؿ ،وليس اللعاب فقط ،فإف النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -أذف بالتداوي بشرب أبناؿ اإلبل كوا جاء ُب حداث أهس اليي ُب اللحيح ،وفيو قل
ِ
اجتَػ َنْوا اؼبدان  فأنرى النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أف الحقنا بإبل اللدق وأف اشربنا
العَرهيْب ،وأهن ْ
ُ
ن أبناؽبا وأللاهنا  هع .
حديث "كاف رسوؿ اهلل  اوسل اؼبِب ٍب ىبرج إٔب اللبلة"
وع عائش -رضي اهلل عنها -قالت  :كاف رسنؿ اهلل  اوسل اؼبِب ٍب ىبرج إٔب اللبلة ُب ذلك
الثنب ،وأها أهظر إٔب أثر الوسل  نتفق عليو.
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وؼبسل   :لقد كنت أفركو ن ثنب رسنؿ اهلل  فركا فيللي فيو  وُب لفظ لو  :لقد كنت
أحكو اابسا بظفري ن ثنبو . 
قاؿ :وع عائش

-رضي اهلل تعأب عنها -قالت  :كاف رسنؿ اهلل 

اوسل اؼبِب ٍب ىبرج إٔب

اللبلة ُب ذلك الثنب وأها أهظر إٔب أثر الوسل فيو  نتفق عليو.
وؼبسل   :لقد كنت أفركو ن ثنب رسنؿ اهلل  فركا فيللي فيو  وُب لفظ لو  :لقد كنت
أحكو اابسا بظفري ن ثنبو . 
معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف اوسل اؼبِب تنقي لثنبو ن وجند نا اُ ْستَػ ْق َير فيو ،فكاف اوسل

اؼبِب ٍب ىبرج إٔب اللبلة ،وفيو أثر اؼباء اعِب ُب الثنب أثر اؼباء ن أثر الوسل ،والرواا الثاهي نعناىا قالت:
 لقد كنت أفركو…



اعِب أهنا كاهت ربكو بشدة أو تقارب بْب أجزاء الثنب فركا ،وىيا إمبا وبلل

إذا كاف اابسا ،فيللي فيو النيب -عليو اللبلة والسبلـ -إذا ذىلت أجزاء اؼبِب بعد السو.
قاؿ :وُب لفظ لو:



لقد كنت أحكو اابسا بظفري ن ثنبو …



اعِب أف عائش -رضي اهلل

عنها -كاهت تنقي ثنب النيب -عليو اللبلة والسبلـ -بأف ربك اؼبِب حكا إذا كاف اابسا بظفرىا لتنقي
ثنبو -عليو اللبلة والسبلـ.-
لغة الحديث:
المني :نعروؼ ،وىن نا ىبرج ن الرجل بعد سباـ الشهنة لو إنا جبواع أو دبلاشرة أو باحتبلـ فهن
نعروؼ عند الرجاؿ ىبتلف ع اؼبيي :وىن ناء رقيق ىبرج على أثر ُب الفكر أو اؼبشاىدة أو اؼببلعل ،
وىبتلف ع الندي :وىن نا ىبرج ن اؼباء األبيض عقب اللنؿ عند بعض الناس.
ون ِِب وُب اللفظ ن حيث اشتقاؽ اللو نا ادؿ على حج كل واحد
ي َ
ون ْي ٌ
ي َ
ثمة ثالثة أشياءَ :و ْد ٌ

ننها ،فإف اإلنناء فيو تدفق بشدة؛ وؽبيا ظبيت نُب ؼبا يبُب فيها اعِب ؼبا اُ َساؿ فيها بكثرة ن الدناء،
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اؼبقلند أف شب فرؽ بْب ىيه الثبلث ألفاظ ُب اغبقيق واالشتقاؽ ادؿ على القلد ،وهلو على ذلك ألجل
أف انتلو طالب العل إٔب فقو اللو واالىتواـ باللو ن أف اللو العربي فيها فروؽ دقيق بْب األلفاظ.
واتننع اؼبعُب ُب الفرؽ بْب اللفظ واللفظ اآلخر نثل ،نثبل :ذبد فرقا بْب قلس وقرص ،قلس وقرص
نتقارب لك واحدة أبلغ ن األخرى ،نيي ونِب الننف أقنى ن الياؿ واناسب قنة اؼبِب ُب خروجو.
وىيا فبا انلوي للقارئ أف اعتِب بو ن حيث اشتقاؽ اللو وفقو اللو ؛ ألهو اقني نلك طالب العل
ُب اللو الٍب ىي أساس فه الشراع .
قولو  :لقد كنت أفركو ن ثنب رسنؿ اهلل  فركا  الفرؾ :ىن الدعك بشدة واغبك ليس فيو
ذبويع أجزاء الثنب أو الشيء ،وإف نا فيو اعاِب ن جه واحدة.
قولوُ :ب ذلك الثنب ،الثنب ُب اللو اطلق على كل نا اػُْرتَ َدى وعلى ىيا االستعواؿ الشرعي
فالقويص ثنب ،والسراوال ثنب ،وأاضا الوطرة ىيه ثنب.
ونا اللسو اإلهساف اقاؿ لو ثنب ،وسلب تسوي نا اللسو اإلهساف ثنبا أهو اثنب إليو بعد خلعو ،اثنب
إلي و بعد خلعو اعِب :ارجع إليو بعد خلعو ،فكل نا اللسو اإلهساف رجل أو انرأة اقاؿ لو ثنب ،فتخليص
االستعواؿ ُب علرها اغباضر بالقويص ىيا الكلّب اعِب اليي هللسو هسويو الثنب؛ لكنهو ثنبا ال اعِب أهو
ىن اليي ُب الشرع اسوى ثنبا فالوطرة ثنب ،والسراوال ثنب ،وإٔب آخره.
درجة الحديث:
اغبداث كوا ترى نتفق عليو ،وبعض ألفاظو ُب نسل ُب اللحيح.
من أحكاـ الحديث:
اغبداث دؿ أوال على أف اؼبِب ال هبب غسل الثنب ننو على كل حاؿ ،بل قد اوسل وقد وبك نا كاف
اابسا ،فدؿ اغبداث ُب رواااتو على التفراق ُب اؼبِب نا بْب أف اوسل إذا كاف طراا أو كاف اابسا ،وأهو افرؾ
إذا كاف اابسا ،ووبك أاضا إذا كاف اابسا ،وىيا ن جه االختيار ،فلو أف اوسل اعبويع ،ولو أف وبك
اعبويع ،ولو أال اوسل ،لك غسلو ن باب التنزه ع القيرة كوا سيأٌب.
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ثانيا :دؿ اغبداث على أف اؼبِب طاىر ،ووجو الدالل أهو اكتفي فيو بالفرؾ واغبك ،ونعلنـ أف الفرؾ
واغبك ازال اليلس لك ال ازال أجزاء اؼبادة الٍب تعلق ُب هسيج الثنب ،وىيا إذ ٓب اؤنر فيو بوسل داؿ
على أهو طاىر ،لك غسل النيب -عليو اللبلة والسبلـ -وفرؾ ألجل التنزه ن القيرة فهن ن جه التقير
بو دبنزل اؼبخاض وكثرة اللعاب وأشلاه ذلك ،وليس ألجل قباستو.
ونعلنـ أف النجاس ال بد فيها ن الوسل باؼباء كوا أنر النيب -عليو اللبلة والسبلـ -اغباج.
والعلواء اختلفنا ُب نسأل طهارة اؼبِب على قنلْب :ننه ن قاؿ بطهارتو وى اعبوهنر ،وننه ن قاؿ
بنجاستو ،وى اغبنفي ون تابعه .
واللحث ُب ىيه اؼبسأل نشهنر طنال اليال ،واالستدالؿ والردود ،لك فبا اعل أف ىيا اغبداث ن
األدل على طهارتو ،وأاضا استدلنا على طهارتو؛ ألهو خلق ن اإلهساف واإلهساف خلق ن ىيا اؼباء ،وإذا
كاف كيلك فهيا اإلهساف اؼبكرـ ال اكنف ـبلنقا ن هطف قبس ُب أصلها فيكنف اإلهساف نتنلدا ن
قباس  ،وىيا فيو تقليح لئلهساف ،وعدـ تكرًن لو واهلل -جل وعبل -قاؿ:



. )ٔ(      

ودؿ أاضا على طهارتو أف اؼبِب نستحيل ن الدـ ،وليست رطنب ُب العضن هفسو كاؼبيي بل ىن
نستحيل ن الدـ؛ وليلك ىن ارفث ع الدـ فيختلف الناس ُب إخراجه للوِب باختبلؼ دنائه  ،وأشلاه
ذلك؛ وؽبيا اشلو ُب طهارتو خبروج اللنب السائل ن ضروع هبيو األهعاـ ،كوا ذكرت لك ُب قنلو -جل
وعبل-

          

(ٕ)

ُب سنرة النحل ،وُب سنرة اؼبؤنننف وُب

غّبى ن األدل الٍب دلت على أف خروج اللنب اكنف ن أصل قبس ،وىن الدـ والفرث واألدل على ذلك
كثّبة واب القي -رضبو اهلل -عقد نناظرة ُب أظ كتاب بدائع الفنائد بْب القائل بطهارة اؼبِب وبنجاستو ُب
حبث طنال ارجع إليو اؼبستفيد ...هع
حديث "يغسل من بوؿ الجارية ،ويرش من بوؿ الغالـ"
 - 1سورة اإلسراء آية .73 :
 - 2سورة النحل آية .66 :
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وع أيب السوح  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   اوسل ن بنؿ اعبارا  ،وارش ن بنؿ الوبلـ



أخرجو أبن داود والنسائي وصححو اغباك .
قاؿ :وع أيب السوح  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   اوسل ن بنؿ اعبارا وارش ن بنؿ الوبلـ
 أخرجو أبن داود والنسائي وصححو اغباك  ،نعُب اغبداث أف بنؿ اعبارا ىبتلف ع بنؿ الوبلـ ُب قنة
النجاس فيو وأف األصل أف اللنؿ قبس؛ لك خفف ُب الوبلـ فاهلل -جل وعبل -أعل حبقيق نكنهات
بنؿ الوبلـ ،فقاؿ -عليو اللبلة والسبلـ -اوسل ن بنؿ اعبارا  ،وارش ن بنؿ الوبلـ.
واعُب بالوبلـ ىنا اليي ٓب اأكل الطعاـ اعِب ع رغل ننو واختيار أي ال ازاؿ ارضع ن لنب أنو ،قاؿ
اوسل ن بنؿ اعبارا اعِب أف قباس بنؿ اعبارا هبب نعها الوسل ،وأنا بنؿ الوبلـ فيكتفى فيو بالرش.
لغة الحديث:
الجارية :اس لؤلهثى حٌب تللغ االحتبلـ فإذا بلوت االحتبلـ فهي انرأة ،والوبلـ كيلك اس لليكر ن
اإلهساف حٌب اللغ االحتبلـ ،فإذا بلغ االحتبلـ فهن رجل وقد اقاؿ للورأة ،وقد اقاؿ للجارا اللوّبة
بلنو ُب لو قليل .
ُغ َ

يرش :كلو ارش ،الرش نعروؼ ،وىن أخف ن الوسل ُب أف تنثر اؼباء هثرا على اؼبنضع دوف إراقتو

فوناط استعواؿ اؼباء ُب إزال النجاس الرش ،وىن تفراق اؼباء باليد أو كبنه أو الوسل وىن إراق اؼباء كليا
على اؼبنضع ،أو النضح أو إٔب آخره ،واسوى أظباء كثّبة تتعلق بيلك فهنا فرؽ نا بْب الوسل والرش.
الحكم على الحديث أو درجة الحديث:
اغبداث إسناده صحيح فهن حداث صحيح.
من أحكاـ الحديث:
دؿ اغبداث أوال على أف اللنؿ قبس ،وىيا ؿبل إصباع على أف قباس اللنؿ اطهرىا الوسل باؼباء.
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ثانياُ :ب اغبداث أف النجاس قباس اللنؿ ،أو النجاسات تتننع إٔب أقساـ فيكر ننها ىنا ذكر هنعْب
ن النجاس  ،وىي النجاس اؼبعتادة والنجاس اؼبخفف .
أنا النجاس اؼبعتادة كسائر األبناؿ وننها بنؿ اعبارا  ،وأنا النجاس اؼبخفف فكنجاس بنؿ الوبلـ
اليي ٓب اأكل الطعاـ اختيارا.
والقسم الثالث نا ذكرهاه لك عند حداث إذا ولغ الكلب ُب إهاء أحدك وىن النجاس اؼبولظ الٍب
هبب نعها الوسل سلع نرات أوالىا بالَباب.
ثالثا :دؿ اغبداث على أف إزال النجاس تكنف باؼباء ؛ ألهو قاؿ:
….





اوسل ن بنؿ اعبارا وارش

وىيا إمبا اكنف باؼباء ،وىن ؿبل اتفاؽ ن أف النجاسات اعِب النجاس اغبكوي  ،وىي النجاس

الناردة على ثنب طاىر أف تطهّبىا اكنف باؼباء ٍب اختلف العلواء ىل اسنغ تطهّبىا ،وهبزئ تطهّبىا بوّب
اؼباء على أقناؿ ن أىل العل ن قلرىا على اؼباء ،فونه ن قاؿ :إف النجاس اؼبقلند ننها الَبؾ
والتنقي فإذا أزالت النجاس بأي طراق كاف إنا باؼباء أو بوّب ذلك فإف اؼبقلند إزال عْب النجاس .
وىيه اإلزال بأي شيء حللت فإهنا ؾبزئ هع اؼباء لو قنة أكثر وهص عليو ُب األحاداث ؛ ألهو
اؼبستعول عادة ُب ذلك الزناف ،وىيا القنؿ ىن اللحيح ن القنلْب ،وىن أهو ال اتعْب اؼباء إلزال النجاس ،
وقد ذكرت لك قلل التفراق نا بْب الطهارة الٍب اتعلد هبا ،وإزال النجاس الٍب ىي ن باب الطهنر…
ففي األؤب ال بد ن استعواؿ اؼباء اؼبطلق ،وُب الثاهي ال اشَبط ذلك.
الثالث :ن األحكاـ أف الوسل باؼباء قدر ك حٌب اكنف اؼبكاف طاىرا اغبداث أطلق فقاؿ :اوسل
ن بنؿ اعبارا والوسل ؼبا أطلق ُب ىيا اغبداث ،وُب غّبه كوا سيأٌب ُب حداث اغبائض اعِب دـ اغبيض
ؼبا أطلق دؿ على أهو ٓب وبدد ،وٓب اأت دليل صحيح فيو ربداد عدد الوسبلت ،فوا ذىب إليو بعض أىل
العل ن أف سائر النجاسات توسل سلعا ،واستدؿ ُب ذلك بأثر اب عور أنرها بوسل ا ألقباس سلعا فهيا
ليس بلحيح ،واألثر ال اعرؼ ـبرجو.
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وهبيا فإف اللحيح أف النجاس توسل باؼباء حٌب اولب على الظ أو حٌب اتيق أهنا زالت دبكاثرة اؼباء
عليها ،وال اشَبط ُب ذلك غسبلت ؿبدودة قد تكنف واحدة تكفي ،وقد تكنف ثنتْب ،وقد تكنف طبس
وقد تكنف عشر حبسب اغباؿ وحبسب النجاس .
األخيرة من أحكاـ الحديث :أف الرش اكفي ،والرش ىن تنزاع اؼباء على اؼبنضع ،واؼباء لو خاصي ُب
التطهّب والنجاس إذا ضعفت كلنؿ الوبلـ اليي ٓب اطع الطعاـ ،وكاؼبيي اليي اكنف ُب الثنب إذا كاهت
النجاس ـبفف  ،فإف اؼباء إذا اهتشر ُب اؼبنط بأدىن اهتثار دؿ اغبداث على أهو اكفي ُب التطهّب ،وىيا
افيد كثّبا ُب ذىاب النسناس ،واؼبلالو ُب الطهارة خاص اؼبيي اليي قد اتنسع بعض الناس ُب تطهّبه
ُب اؼببلبس دبا ائنؿ هب إٔب النسناس فيو.
ونسأل الطهارة تطهّب النجاسات ُب اللدف أو ُب الثنب ،ىيا نه أف تلتزـ فيو بضابط الشرع ،وأال
تولب فيو دائوا جاهب االحتياط ؛ ألف توليب جاهب االحتياط دائوا انرد اؼبلالو الٍب تنرد النسناس ،وؽبيا
جاء ُب اؼبيي أهو اإلهساف اك في أف انضح على سراوالو ناء ،قاؿ العلواء ألجل أف اطهر وألجل أهو إذا
رأى ُب سراوالو بلبل فإهو ال اتلادر إٔب ذىنو أهو ن اؼبيي قد اكنف ىيا ن اؼباء فييىب فكره اليي ادخل
بو الشيطاف إٔب إحداث النسناس ُب اإلهساف اليي بو اضعف ع العلادة ،وردبا فسدت علادتو ،وردبا
حلل لو شر كثّب ن ذلك هع .
حديث "قاؿ في دـ الحيض يصيب الثوب :تحتو ثم تقرصو "
وع أظباء بنت أيب بكر -رضي اهلل عنهوا -أف النيب   قاؿ ُب دـ اغبيض اليب الثنب :ربتو
ٍب تقرصو باؼباء ٍب تنضحو ٍب تللي فيو  نتفق عليو .
قاؿ :وع أظباء بنت أيب بكر -رضي اهلل تعأب عنهوا -أف النيب   قاؿ ُب دـ اغبيض اليب
الثنب ربتو ٍب تقرصو باؼباء ٍب تنضحو ٍب تللي فيو  نتفق عليو.
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معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -سئل ع دـ اغبيض اليب ثنب اؼبرأة اعِب إنا أف اليب سراوالها،
وإنا أف اليب قويلها ،وإنا أف اليب جللاهبا ،أو كبن ذلك فكيف تطهره كيف تطهر ىيا الثنب ،فقاؿ
عليو اللبلة والسبلـ -أهو إذا أصاب الثنب ربتو؛ ألهو ُب الوالب ايلس ربتو حٌب ايىب اليلس قاؿٍ :بتقرصو باؼباء اعِب بأصابعها تقرصو ،وتكاثر باؼباء وتقرص حٌب اتنغل اؼباء ُب صبيع أجزاء الثنب ٍب تنضحو
اعِب نرة أخرى باؼباء تكاثر عليو باؼباء ُب أطرافو اعِب ُب أطراؼ اؼبنضع ٍب تللي فيو.
لغة الحديث:
اغبيض اأٌب بياهو ُب اللنـ نرة ،ربتو :اغبت اكنف ُب الشيء اليابس ،وىن تساقط الشيء اليابس أو
إزال الشيء اليابس ،فيقاؿ ربات ورؽ الشجر اعِب إذا تساقط السو وحت الشيء إذا كاف اابسا فأزالو،
قنلوٍ :ب تقرصو ٍب ىيه هستفيد ننها أف القرص اكنف بعد اغبت ؛ ألف ٍب حرؼ عطف ادؿ على شيئْب
ادؿ على اعبوع نا بْب اؼبعطنؼ واؼبعطنؼ عليو.
ونتَػَراخ ع األوؿ ،والقرص أبلغ ن القلص فالقلص اكنف بأطراؼ
وعلى الَبتيب أف الثاين ُنَرتب ُ
األصابع ُب اللو  ،وأنا القرص فيكنف بنسط اإلصلع فتقرصو باؼباء اعِب شلو الفرؾ وبقنة ٍب وىي تُ َكاثُِر
عليو اؼباء ،قاؿٍ :ب تنضحو اعِب تفيض اؼباء عليو ،والنضح إسال اؼباء بسهنل وأبلغ ننو النضح ،وىن فنراف
اؼباء وشدتو ون لطائف اللو أهنا فرقت نا بْب النضح والنضخ ُب اؼبعُب للفرؽ نا بْب اغباء واػباء ُب قنة
اؼبخرج فاغباء سهل اؼبخرج ،وليلك كاهت إلسال اؼباء بسهنل واػباء قنا اؼبخرج ،وليلك كاهت لفنراف
اؼباء ،وؽبيا قاؿ -جل وعبلُ -ب وصف عْب اعبن :



. )ٔ(     

فأفاد الفنراف ن جهتْب ن جه استعواؿ اللف ظ اعِب اػباء ،ون جه زاادة اؼبلُب لفظا ،وأها أذكر
لك نزاد ن التفليل ُب اللو نع أف األؤب االختلار ألحثك على أف تعرفنا ،وأف تطالعنا أسرار لوتك
العربي  ،فإف ىيا اللساف ال شك لساف كرًن عزاز فيو ن األسرار والفقو نا لن علوو طالب العل لََف ُقوَ ُب
 - 1سورة الرحمن آية .66 :
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الشراع أكثر واللتي أكثر وأكثر ُب ظباعو للقرآف نعرفتو ؼبعاهيو ونعرفتو إٔب اإلعجاز ُب ذلك إٔب غّب ذلك
ن الفنائد العظيو .
درجة الحديث:
اغبداث نتفق عليو كوا ظبعت ُب زبراج اغبافظ لو.
من أحكاـ الحديث:
أوال  :دؿ اغبداث على أف دـ اغبيض قبس فهيا ؿبل إصباع واتفاؽ بْب أىل العل .
ثانيا :ن أحكاـ اغبداث أف دـ اغبيض النجس إذا أصاب الثنب ،فإف الثنب اكنف نتنجسا لنرود
ىيه النجاس عليو فتطهّبه اعِب تطهّب الثنب بْب النيب -عليو اللبلة والسبلـ -صفتو بأهو اػَُزاؿ أوال اليابس

ننو ؛ ألهو اكنف أجزاء الدـ نتجودة فيزاؿ اليابس ،واليابس القى ُب ظاىر الثنبٍ ،ب أنر بأف اقرص باؼباء؛
ليدخل اؼباء ليطهر األجزاء الداخلي ُب الثنب اعِب أجزاء النسيج الداخلي .
ٍب أنر أف انضح اعبويع باؼباء ليكنف نلالو ُب تطهّبه فإذف دؿ اغبداث على أف التطهّب ،اكنف هبيه
اللف  ،وىيه اللف ىي للولالو والكواؿ وليست لئلجزاء فإف لتطهّب النجاس اعِب ن دـ اغبيض ُب
ثنب اؼبرأة ؽبا نرتل ثاهي اؼبرتل األؤب ُب اإلجزاء ،وىن إزال النجاس ىيه الٍب ىي دـ اغبيض بأي صف
كاهت ،والكواؿ فيها أف اكنف هبيه الطراق الٍب أرشد إليها النيب -عليو اللبلة والسبلـ -بأف ُوبَت الثنب

على الظ اىر ،واوور الداخل باؼباء نع القرص حٌب اشفع ُب اؼباءٍ ،ب اقابل نا عليو بالنضح حٌب تزوؿ
النجاس .
فإذا وجدت صف ُب التطهّب وُب الدخنؿ إٔب أجزاء الثنب أبلغ ن ىيه فلها حكوها ؛ ألف الشراع
ال تتلنر… ُب إزال النجاس إٔب صف نعين ؛ ألهنا ليست للتعلد ،فإذا وجدت صف أبلغ فإهنا تكنف
أكول فقد تكنف أفضل فبا أرشد إليو النيب ُ ب ذلك ُب ىيا اغبداث ،وإرشاده ىن الكواؿ كوا ذكرت
لك ُب حت أىل ذلك الزناف ؛ ألف ىيا عندى أبلغ ن غّبه هع .
حديث " يكفيك الماء ،وال يضرؾ أثره"
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وع أيب ىرارة  قاؿ  :قالت خنل اا رسنؿ اهلل! فإف ٓب ايىب الدـ؟ قاؿ :اكفيك اؼباء ،وال
اضرؾ أثره  أخرجو الَبنيي وسنده ضعيف .
قاؿ ع أيب ىرارة -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ:



قالت خنل  :اا رسنؿ اهلل فإف ٓب ايىب الدـ؟

قاؿ :اكفيك اؼباء ،وال اضرؾ أثره  أخرجو الَبنيي وسنده ضعيف.
معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -سئل بعد أف وصف اعِب ىيا ن القران بعد أف وصف للنساء كيف
اطهرف ثياهب ن دـ اغبيض أهو القى لنف الدـ ُب الثنب فهل ىيا اضر ؟ قاؿ النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -سألنه :فإف ٓب ايىب الدـ اعِب لنف الدـ وأثر الدـ؟ فقاؿ -عليو اللبلة والسبلـ -اكفيك اؼباء،
اعِب :اكفيك ُب التطهّب اؼباء ،وال اضرؾ أثر الدـ ،اعِب لنف الدـ ؛ ألف لنف الدـ ىيا عرض ،وليس جبرـ
فاللنف عرض ،وليس جبرـ فقد اؤثر ُب الثنب ن جه اللنف ،ولك العْب تكنف ذىلت نثل وجند اغبناء ُب
اليد ،فإهو انجد اللنف دوف بقاء العْب.
فلعض األجراـ القى الل نف ُب الثنب أو ُب اللدف نع بقاء العْب وُب بعض األشياء القى اللنف وتيىب
العْب ،وؽبيا قاؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ -اكفيك اؼباء وال اضرؾ أثره.
لغة الحديث:
قولو :اكفيك اؼباء ،كلو اكفي دائوا اتلل هبا الضوّب اليي اكنف ُب ؿبل هلب نفعنؿ بو واكنف
نا بعدىا ن االس الظاىر فاعل ليلك قاؿ:



اكفيك اؼباء



اؼباء فاعل أو تقنؿ نثبل :اكفيِب

حضنرؾ ،اكفي فبلها حضنرؾ ،اكفيِب حضنرؾ فيكنف الضوّب اؼبتلل ُب ؿبل هلب نفعنؿ بو والفاعل
اكنف ُنظْ َهًرا قاؿ :كثّب نا قد اقطع ُب ن جه القراءة وٍب أفعاؿ على ىيا النحن اعِب :أف اكنف الضوّب
اؼبتلل دائوا نفعنؿ بو نثل الزنِب اغبضنر ،ونثل اسرين حضنرؾ نثل أىل التسجيبلت نا اقنلنف اسر
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ِ
تسجيبلت ؛ ألف اليي وقع عليو أثر السرور ىن التسجيبلت،
تسجيبلت إاش كيا أف تقدـ لك ال .اسر
ُ
وفاعل السرور ىن التقدًن اؼبقلند ٍب أفعاؿ فاهتلو ؽبا فاطللها ُب النحن.

قاؿ :وال اضرؾ أثره ال اضرؾ الضرر ىنا اليي هفاه النيب -عليو اللبلة والسبلـ -اؼبقلند ننو الضرر
الشرعي ،وىن حلنؿ اإلٍب أو عدـ إجزاء اللبلة ؼببلبس الثنب اليي فيو النجاس  ،فنفى الضرر الشرعي
اعِب هفى اإلٍب لعدـ إكواؿ الَبتيب ،وهفى عدـ إجزاء اللبلة فيو؛ لقنلو وال اضرؾ أثره ،واألثر اؼبقلند ىنا
اللقي ؛ ألف األثر ىن اللقي  ،واللقي اؼبرادة ىنا ىي اللنف.
درجة الحديث:
قاؿ ُب زبرهبو :أخرجو الَبنيي وسنده ضعيف ،وقد هازع بعضه اغبافظ ُب عزوه للَبنيي ن أف
الَبنيي ٓب اروه ،وإمبا قاؿ :وُب اللاب ع كيا وكيا ،وع أيب ىرارة ،وىيا ال اعِب إخراجا لو.
واعبناب ع ذلك أهو ال بد ن النظر ُب روااات الَبنيي األخر فقد اكنف ُب بعضها زاادة ساؽ فيها
سند أيب ىرارة دوف ذكر نتنو أو نع ذكر نتنو ،وهسخ الَبنيي زبتلف كوّب الَبنيي زبتلف زاادة وهقلا،
أنا تضعيف السند قاؿ :وسنده ضعيف ؛ ألهو ن رواا علد اهلل ب ؽبيع  ،وعلد اهلل ب ؽبيع العلواء ننه
ن اضعفو نطلقا ،وننه ن انثقو نطلقا ،وننه ن افرؽ نا بْب حالتْب لو ىي :قلل اختبلطو وبعد
اختبلطو.
وأصحاب القنؿ الثالث ىيا جعلنا رواا اب ؽبيع قلل اختبلطو تعرؼ بأشياء ننها رواا أحد العلادلو
عنو ،وننه علد اهلل ب وىب اإلناـ اؼبعروؼ صاحب اعبانع وىيا اغبداث ن رواا علد اهلل ب وىب ع
علد اهلل ب ؽبيع فعلد اهلل ب وىب أخي عنو قلل االختبلط.
فو قاؿ :إف علد اهلل ب ؽبيع ضعيف نطلقا ُب اغبداث ،قاؿ بضعف اغبداث نطلقا ،ون صحح
رواا العلادل عنو حس ىيا اغبداث أو صححو ؛ ألهو ن رواا علد اهلل ب وىب ع علد اهلل ب ؽبيع ،
إذف فقنؿ اغبافظ :وسنده ضعيف ألجل أف فيو اعِب ُب إسناده علد اهلل ب ؽبيع  ،وىن ضعيف نطلقا عند
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بعض أىل العل  ،ون صحح روااتو رواا العلادل قلل االختبلط فيحك باللح  ،وىيا ىن األظهر ن أف
رواا علد اهلل ب ؽبيع صحيح إذا كاهت قلل االختبلط.
من أحكاـ الحديث:
اغبداث دؿ على أف اؼباء اكفي ُب التطهّب كوا دؿ عليو اغبداث السالف ،ودؿ على أف بقاء اللنف ال
حك لو ،وأف النجاس إمبا ىي ُب جرـ الدـ ال ُب لنهو والدـ لو جرـ ،ولو عرض اعبرـ أجزاءه ونكنهاتو،
واللنف عرض لو ،فاليي اؤنر بإزالتو ىن جرـ الدـ ،واكفي فيو اؼباء ،أو أي هنع ن أهناع التطهّب وأنا اللنف
فبل حك لو.
تبلزـ ُب بعض األحياف بْب وجند الدـ وبْب بقاء النجاس بْب وجند اللنف وبقاء النجاس ،
الثاين أهو ٍَب ٌ

وضابط ذلك أهو إذا طهر الدـ دبا هبب بو التطهّب شرعا دوف قلنر ،فإهو وبلل التطهّب تطهّب اللقع ن

الثنب وال اضر بقاء اللنف ،وأنا إذا قلر فبل وبتج بأف اللنف ال اؤثر على التقلّب ُب التطهّب فإذف ال بد
ن اؼبلالو ُب تطهّب الثنب ن الدـ؛ ألف الدـ قبس دـ اغبيض قبس ،وكيلك سائر الدناء على اللحيح،
وإذا طهرت دبا هبب شرعا فإهو ال اضر بقاء اللنف.
هكتفي هبيا القدر ،وأسأؿ اهلل -جل وعبل -أف الارؾ ٕب ولك ُب العل النافع والعول اللاّب.
باب الوضوء
حديث "لوال أف أشق على أمتي ألمرتهم بالسواؾ مع كل وضوء"


اغبود هلل رب العاؼبْب ،واللبلة والسبلـ على أشرؼ األهلياء وإناـ اؼبرسلْب هلينا ؿبود وعلى آلو
وصحلو أصبعْب.
قاؿ اؼبلنف -رضبو اهلل تعأب:-
باب النضنء
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ع أيب ىرارة  ع رسنؿ اهلل  أهو قاؿ:



لنال أف أشق على أنٍب ألنرهت بالسناؾ نع كل

وضنء  أخرجو نالك وأضبد والنسائي وصححو اب خزيب  ،وذكره اللخاري تعليقا .


اغبود هلل اليي أهع علينا بنع كثّبة سابو ظاىرة وباطن  ،فلو اغبود على نا أهع بو وتفضل ،وهسألو
جل وعبل -أف هبعلنا ن الشاكرا لِنِ َع ِو ِو العارفْب لفضلو ونزاده وصلى اهلل وسل وبارؾ على هلينا ؿبودوعلى آلو وصحلو ،ون اىتدى هبداى إٔب انـ الدا .

أنا بعد قد جاء ُب اغبداث أف النيب 

قاؿ:



الراضبنف ارضبه الرضب ارضبنا ن ُب األرض

ارضبك ن ُب السواء  وىيا اغبداث عرؼ عند أىل العل باغبداث والرواا باس اؼبسلسل باألولي ،
ِ
الشيخ
ُ
وذلك أهو درج العلواء ُب روااته للحداث أف الدءوا بو لطبلهب فيكنف أوؿ حداث اُ ْسو ُعوُ
الطالب ىيا اغبداث ،وليلك عرؼ باغبداث اؼبسلسل باألولي ؛ ألف كل شيخ ُب اإلسناد اقنؿ وىن أوؿ
َ

حداث ظبعتو ننو اعِب ن شيخو.

قاؿ العلماء :ىيا فيو لطيف وفائدة أنا اللطيف فهي أف نلُب ىيا العل  ،عل الشراع بْب أىلو وُب
طللو وُب بيلو على الرضب  ،فلْب طبلب العل ال بد أف توشاى الرضب  ،وأف اَباضبنا فيوا بينه  ،وليلك ُب
اللداا هبيا اغبداث إظباعا فيو الَبكيز ؽبيا األصل العظي  ،وىن أف طالب العل اراد الرضب ن الرضب -جل
وعبل -وقد قاؿ هلينا   الراضبنف ارضبه الرضب . 
فأوؿ درجات الَباح أف اكنف راضبا لوّبه ن إخناهو ن طلل العل  ،وؽبيه الرضب أوجو ننها :أف
اكنف نعينا لو ُب طلب العل  ،وبعض طبلب العل قد اكنف شحيحا بالعل  ،أو نَبفعا بو ،وشحو بو هبعلو
خبيبل بالعل  ،فبل يبك زنيلو ،وال يبك صداقو أو ال يبك غّبه ن أف اطلع على كتابتو أو على حبثو أو
على نا عنده شحا بو وخببل ،ونعلنـ أف الليؿ نعيار الزاادة.
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ون شكر العل واهلل -جل وعبل -اقنؿ:



 )ٔ(     وكيلك بيلو للناس صبيعا

دبا عل فيو رضب اػبلق ،فإف طالب العل إذا اقتلر ُب علوو على هفسو وٓب اػُ َعل ن حنلو وٓب اػُ َعل اؼبؤننْب
اؼبسلوْب فإهو ٓب وبول ىيا العل على حقيقتو ؛ ألف اؼبقلند ن ضبل العل أف ارفع اؼبؤن بو اعبهل ع
هفسو ٍب ارفع بو اعبهل ع غّبه ،كوا ذكرها لك ُب الني اللاغب ُب العل .
وؽبيا انلوي لكل أحد أف ُيبَر َف هفسو بأف اليؿ العل ؼب حنلو اعِب عل نعُب آا اشرحها ألىل بيتو،

اشرحها لزنبلئو بدوف تَػَرفع وال تَ َكرب وال غرور بالعل  ،بل ع تناضع ورغل واهكسار؛ ألجل أف اكنف فب

دخلنا ُب ىيا اغبداث  الراضبنف ارضبه الرضب . 

وال شك أف اعبهل ُب الناس ن أعظ أسلاب الرضب اعِب :أف ترح غّبؾ عبهلو فكوا أف الناس
ا َباضبنف لنقص ُب دهياى ؛ لنقص ُب اؼباؿ ،أو هقص ُب اللح أو رؤا … ُب شيء كراو ُب اللدف ُب
بدف غّبه ،فينكسر قلب اؼبسل إلخناهو رضب ألجل ىيه اغباج الدهيا ،فاليي اعل حق اهلل -جل وعبل-
وعظ نقاصده ُب خلق اػبلق اكنف ُب قللو ن الرضب ؽب إذ جهلنا أعظ فبا ارضبه بو إذا كاهنا ُب هقص
ُب دهياى .
وليلك صار ن أعظ أهناع الَباح وبث الرضب ىن العل فنشر العل ن أعظ أهناع الرضب بالعلاد،
والدعنة إٔب اهلل -جل وعبل -بالعل النافع اؼبنروث ع اؼبلطفى  ىيا ن أعظ أسلاب حلنؿ الرضب
للودعن وللداعي؛ ألف النيب  اقنؿ  :الراضبنف ارضبه الرضب . 
وىيا هبعل طبلب العل ُب كل حاؿ هبعله انتلهنف ؽبيه اللطيف اؼبهو  ،وىي أف نلُب ىيا العل على
الَباح بدءا واهتهاء طللا وهشرا لو ،وىيا ن الني اللاغب الٍب اكسب هبا العلد العل  ،واكسب هبا بإذف
ربنا -جل وعبل -الرضب ن اهلل -سلحاهو ،-ىيه ىي اللطيف .

 - 1سورة إبراهيم آية .7 :
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أنا الفائدة الٍب ُب ىيا اغبداث أف العل لو طوياف كوا قاؿ اب اؼبلارؾ :إف للعل طوياها كطوياف اؼباء
واهلل -جل وعبل -اقنؿ:



 )ٔ(          واب اؼبلارؾ وىن الفقيو ُب

العل والعلواء وطلل العل اقنؿ :إف للعل طوياها كطوياف اؼباء.
وىيا صحيح فإف العل قد انرث صاحلو الكرب ،والعياذ باهلل ،قد انرث صاحلو التعإب ،قد انرث
صاحلو اغبسد والوّبة ن إخناهو ،قد انرث صاحلو أنراضا ن جه الطوياف بو فيكنف علوو عليو وباال؛
وؽبيا ن فائدة ىيا اغبداث وأف العلواء اػ ْق ِرءوهَو ِ
تبلن َي ِهت أوؿ نا اقرءوهو فيجعلنهو أوؿ حداث اُ ْس ِو ُعنهَو
ُ ُ
طبلهب ُب الرواا فيو ىيه الفائدة ،وىن أف اتجنب الطوياف ،وأف اكنف ننكسر القلب راضبا لعلاد اهلل -
َ

جل وعبل.-

وؽبيا انلوي لكل ننك إذا أراد الربك ُب العل وُب التعل وأف اثلت اهلل -جل وعبل -العل ُب صدره
أف اكنف ننكسرا هلل -جل وعبلُ -ب تعلوو وتعليوو ،وأف اكنف راضبا هفسو راضبا اػبلق بتعلوو ىيا العل ،
وأال اكنف نتكربا بو فالعل النافع كلوا زاد عند العلد اللاّب كلوا زاده تناضعا هلل -جل وعبل -وخشي .
وؽبيا قاؿ سلحاهو وتعأب



 )ٕ(        اعِب أف ىيا حاؿ اليا ىبشنف

اهلل -جل وعبل -حقيق ى العلواء ؛ ألهن أحق الناس باللعد ع الطوياف وباللعد ع الَبفع دبا كسلنا ن
العل وقد قبد… ُب حاؿ الكثّبا ُب أهن إذا عظ عندى حاؽب وقدرى دبا أوتنا ن بياف ،أو أوتنا ن
عل أو قدرة على اللحث أو كثرة نؤلفات فإف إعجاهب بأهفسه انقعه ُب أضرار كثّبة انقعه ُب أشياء
هبعل الناس نعو ،اشّبوف إٔب ىيا بالولط الكلّب اليي ال وبتول عادة.
وؽبيا انلوي لك أف ربرص على ىيه الفائدة ،وأف تكنف ىيه الفائدة ننك على ذكر وباؿ ؛ ألف بعض
الناس قد وبفظ واَبفع وبفظ القرآف فيللح انظر لنفسو وبفظ نًب أو نتنْب أو ثبلث فيللح انظر إٔب غّبه

 - 1سورة العمق آية .6 :
 - 2سورة فاطر آية .28 :
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أهو جاىل ،أو إذا نا ساؽ أحد الرواا على باهبا أو على نا حفظ فينظر إليو شيرا ،واللح وبتقر الناس،
وىيه كلها نقاصد سيئ ؛ ؽبيا انلوي أف ربرص على اللعد ع أسلاب سلب الرضب ع العلد.
والرضب ؽبا أسلاب دؿ عليها ىيا اغبداث ،ون أسلاهبا رضب اػبلق كوا ذكرها ُب اللطيف  ،ون أسلاهبا
تنزاو القلب والسلنؾ ع أف اكنف فيو ترفع وطوياف وغرور وكرب على الناس.
أسأؿ اهلل -جل وعبل -أف هبعلِب وإااك فب اتعلونف لو ،واليلنف العل لو ،وأف هبعلِب وإااك فب
َن اهلل عليه بتثليت العل ووضنحو واهتقاص صنرتو ُب القلب وعدـ هسياهو ،إهو سلحاهو جناد كرًن ،هع .
قاؿ -رضبو اهلل :-باب النضنء ،والنضنء والطهارة اؼبخلنص اؼبعتربة شرعا للح اللبلة ،فبل صبلة
ضاءة ؛ ألف اؼبتنضئ إذا أسلغ اؼباء على أطراؼ النضنء،
الن َ
إال بطهارة اعِب إال بنضنء والنضنء نأخنذ ن َ
فإهو وبلل لو طهارة ووضاءة وهقاء ن جهتْب :اعبه األؤب ُب تنقي ىيه اعبنارح ن أدراف اآلثاـ.

فقد جاء ُب اغبداث اللحيح أف النيب  قاؿ  :إذا تنضأ العلد فوسل وجهو تساقطت اليهنب
نع اؼباء أو نع آخر قطر اؼباء



تساقطت اليهنب أو تساقطت اليهنب الٍب رآىا بعينيو نع اؼباء أو نع

آخر قطر اؼباء وكيلك ذكره ُب اليد ،وكيلك ُب غّبه.
فهيا ن جه أف النضنء ارفع اآلثاـ والسيئات ؛ ألهو كوا قاؿ -عليو اللبلة والسبلـ:-
ت خطاااه
تنضأ فأًب النضنء َربَاتَ ْ





ن

ؽبيا ظبي وضنءا ؼبا وبلل للعلد نعو ن الطهارة والنضاءة الٍب ن

عدنها بسلب اآلثاـ فإهنا تسلب عنو الطهارة والنضاءة.
ؽبيا فاؼبعلي سلب للنكت السنداء ُب القلب ،واؼبعلي سلب غبرناف التنفيق ُب اعبنارح واؼبعلي
سلب ألننر كثّبة نعها اتساخ العلد باآلثاـ ،ؽبيا جاء النضنء نطهرا للعلد ن اآلثاـ ،وذلك بشرط

اجتناب الكلائر ،والثاين أف النضنء لللبلة فيو وضاءة وطهارة وهنر للعلد انـ القيان كوا سيأتينا ُب
حداث  :إهك تأتنف انـ القيان غُرا ُؿبَجلِْب ن آثار النضنء . 
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فالوضوء :ن تنضأ كوا أنره اهلل فأسلغ النضنء ،فإهو العث انـ القيان وعلى أطرافو كورة الفرس ن
النضاءة والننر ،إذف النضنء خّب للعلد ُب دهياه وُب آخرتو ،وىن شرط للح اللبلة ،وىن طهارة اؼبراد هبا
رفع اغبدث األصور ،قاؿ -رضبو اهلل -ع أيب ىرارة -رضي اهلل تعأب عنو -ع

رسنؿ اهلل 

أهو قاؿ:

 لنال أف أشق على أنٍب ألنرهت بالسناؾ نع كل وضنء  أخرجو نالك وأضبد والنسائي وصححو اب
خزيب  ،وذكره اللخاري تعليقا.
معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ألجل رضبتو بأنتو ورغلتو ُب عدـ اؼبشق عليه ترؾ أنرى بالسناؾ
عند كل صبلة أو نع كل وضنء ،ولن أنرى لنجب ذلك عليه  ،ولشق عليه ؛ ألف وجند السناؾ نع
اإلهساف قد ال اتيسر دائوا قد اوفل ع ضبلو فيحلل لو نشق ُب إهبابو عليو عند اللبلة أو نع كل
وضنء.
لغة الحديث:
قولو  :لنال أف أشق على أنٍب …



اعُب باؼبشق ىنا نشق التكليف ،والتكليف ُب أصلو فيو

نشق  ،وإف كاف العلد اؼبؤن ارتاح لو لك فيو نشق  ،وليلك قاؿ:



لنال أف أشق …



فاؼبشق

تعب ،والتكليف وحلنؿ األنر على غّب اسر فبا وبتاج نعو إٔب نلابرة أو إٔب صرب وذلك باألنر بو اعِب
أف اكنف العلد نكلفا باإلتياف بو
قولو:



على أنٍب …



األن اؼبراد ننها ىنا أن اإلجاب ؛ ألهن ى اليا وحدوا ،والنضنء

ىباطب بو ن وحد ودخل ُب اإلسبلـ ،وُب األحاداث بل وُب القرآف تننعت األن اعِب باإلضاف إٔب النيب
عليو اللبلة والسبلـ -إٔب هنعْب:أن الدعنة ،وأن اإلجاب  ،أن الدعنة اؼبراد هب َن أرسل إليه النيب -عليو اللبلة والسبلـ -وى
عان اعب وعان ا ألهس دوف استثناء .والثاين أن اإلجاب وى اليا أجابنا النيب -عليو اللبلة والسبلـ-
ُب دعنتو ،وشهدوا أف ال إلو إال اهلل وأف ؿبودا رسنؿ اهلل.

94

بلوغ المراـ
قولو  :ألنرهت  األنر اعِب أف اكنف بفعل اناسب اؼبأننر بو اعِب استاكنا نثبل عند كل وضنء،
أو نع كل وضنء ،واألنر ُب انتثالو فيو نشق واسوى أنرا إذا كاف ن أعلى إٔب ن ىن دوهو.
السناؾ ُب اللو  :اس للعند اػباص اليي استاؾ بو اعِب انقى الف بو ،والف وبدث فيو الفضبلت ن
بقااا الطعاـ أو الشراب إنا عالق باألسناف أو على اللساف أو كبن ذلك ،فالسناؾ اس ؼبا اطهر الف بو.
سناؾ ككتاب ،وصبعو سنؾ ككتب ،ىيا ُب أصل اللو وىن بعان ُب الشرع اعِب دالل الشرع على
اس السناؾ أهو كل نا اتطهر بو ،سناء أكاف ن عند األراؾ أـ ن عند أخضر أـ ن غّب ذلك كفرش
األسناف وأشلاه ذلك ،فكل نا اتطهر بو اطهر الف بو ن أي شيء اسوى ُب الشرع سناؾ ؛ ألف اؼبقلند
بالسناؾ نا اتطهر بو.
درجة الحديث:
اغبداث كوا ذكره ...أخرجو نالك وأضبد والنسائي وصححو اب خزيب وىن حداث صحيح صححو
عدد ن أىل العل وىن ُب اللحيحْب بلفظ  :لنال أف أشق على أنٍب ألنرهت بالسناؾ نع كل صبلة
أو عند كل صبلة  واللفظاف صحيحاف اعِب نع كل وضنء أو عند كل وضنء ونع كل صبلة ،أو عند
كل صبلة.
قاؿ :وذكره اللخاري تعليقا ،نعُب التعليق ىيا لفظ استعول ُب وصف بعض األساهيد إذا أسقط
اؼبسند اؼبخرج للحداث إذا أسقط الناسط فيوا بينو وبْب ن علق عنو ،وقد اكنف اسقط طلق واحدة
اعِب اسقط اس شي خو والتدئ دب بعده اعِب نثبل اقنؿ اللخاري :وقاؿ شعل وقد اسقط أكثر ن ذلك
فيقنؿ نثبل اللخاري :وع هبز ب حكي ع أبيو ع جده ،وأشلاه ذلك وقد اسقط إٔب اللحايب اقنؿ:
وقاؿ عور وقد اسقط أاضا اعبويع حٌب اللحايب فيقنؿ :وقاؿ رسنؿ اهلل أو وانقل ع

رسنؿ اهلل 

فاللخاري اعلق كثّبا.
وللحافظ اب حجر كتاب كلّب نعروؼ ُب وصل تعاليق اللخاري نطلنع نؤخرا ظباه توليق التعليق اعِب
وصل تعاليق اللخاري ،واللخاري لو ُب تعاليقو طراقتاف تارة هبزـ فيقنؿ وقاؿ :عور ،وع هبز نثبل ،وىيا
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اعِب أهو صح عنده اإلسناد إٔب ن علق عنو لك تقاصر شرط اللح عوا شرطو على هفسو ُب أساهيد
صحيح  ،وقد اكنف هبزـ واكنف ذكره ُب ننضع آخر ن صحيحو.
والطراق الثاهي أهو ايكره بليو االحتواؿ أو التورار كأف اقنؿ :وايكر واروى وقيل وأشلاه ذلك ،وإذا
قاؿ ذلك فقد اكنف صحيحا ،وقد ال اكنف صحيحا اعِب نا نرره أو ذكره بليو االحتواؿ فإهو قد اكنف
صحيحا ،وقد ال اكنف فبل هبزـ ألجل سبراره أو ألجل عدـ جزنو ال هبزـ بأهو ليس بلحيح ؛ ألهو قد
اكنف صحيح اإلسناد إٔب َن َعلق عنو ،وقد ال اكنف كيلك.
من أحكاـ الحديث:
اغبداث ن األحاداث العظيو الٍب اعتُب العلواء كثّبا ُب شرحها ،وبعض أىل العل أوصل الفنائد
الٍب ُب ىيا اغبداث إٔب كبن ثبلشبائ فائدة اعِب ُب ىيا اللفظ القلّب  لنال أف أشق على أنٍب ألنرهت
بالسناؾ نع كل صبلة أو عند كل صبلة



وىيا ادؿ على أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -صبع لو

الكبلـ واختلر لو اختلاراٍ ،ب فنائد كثّبة ُب كل لفظ إنا نتعلق باللو أو باألصنؿ أو باألحكاـ الفقهي
أو حٌب بالعقيدة ُب ىيا اغبداث.
منها األحكاـ
أوال :قنلو:



لنال أف أشق على أنٍب ألنرهت



فيو دليل على أف أوانر النيب -عليو اللبلة

والسبلـ -إذا أنر فيها نشق  ،وىيه اؼبشق اعُب هبا أف األنر اكنف واجلا ،فهيا ادؿ دالل واضح على
اؼبختار ن أقناؿ أىل العل ُب دالل األنر على أف األصل ُب األنر النجنب ،ولن ٓب اك األصل ُب األنر
النجنب ٓب اك ٍَب نشق ٌ ُب أف اأنر -عليو اللبلة والسبلـ -؛ ألهو اكنف حينئي على االختيار فإذف قنلو
-عليو اللبلة والسبلـ-



لنال أف أشق على أنٍب ألنرهت



دؿ على أف األصل ُب األنر النجنب؛

ألهو -عليو اللبلة والسبلـ -قرهو حبلنؿ اؼبشق .
ثانيا :دؿ اغبداث على أف السناؾ ،وىن استعواؿ نا بو تطهّب الف ن اللفرة أو ن بقااا الطعاـ،
وكبن ذلك على أف السناؾ نتأكد ،وعلى أهو اقرب ن كنهو واجلا اعِب ن جه تأكيده لك ليس
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بناجب؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أكده هبيه الليو  لنال أف أشق على أنٍب ألنرهت بالسناؾ
.
وافه ننو أف استعوالو إذا ٓب اك فيو نشق ُب حق العلد اعِب ُب ربليلو فهن نتأكد عليو تأكدا
عظيوا ؛ ألهو -عليو اللبلة والسبلـ -عرب بقنلو  :لنال أف أشق على أنٍب ألنرهت بالسناؾ . 
الثالث :السناؾ باتفاؽ أىل العل نستحب وقاؿ بعضه إهو سن نؤكدة عند النضنء وعند اللبلة
وىيا ىن اللحيح ؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف استاؾ أكثر أحياهو خاص عند اللبلة -عليو
اللبلة والسبلـ.-
الرابع :قنلو" :السناؾ" ،كاف اؼبستعول ُب عهد النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أهناع ن السنؾ وننها
وىن أفضلها عند األراؾ اؼبعروؼ عندها ا آلف باؼبسناؾ ،وذلك ؼبا لو ن قنة ُب تنقي الف  ،قاؿ العلواء:
هبزئ عنو نا ىن أقل ننو كوا أهو هبزئ عنو نا قد اكنف أبلغ ننو ُب التنظيف ،وهبيا ادخل ُب هيتو اعِب ُب
هي االستياؾ ،وربقيق السن استعواؿ الفرشاة أو استعواؿ اؼبنظفات اغبداث  ،فالكل ادخل ُب اس السناؾ،
إذا كاف اُستاؾ بو واٌتنظف بو.

وقد جاء ُب اغبداث اللحيح أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ ( -قاؿ ٓب ازؿ جربال اأنرين بالسناؾ

حٌب خشيت على أسناين ) وؽبيا كاف -عليو اللبلة والسبلـ -استعولو كثّبا جدا وحٌب وىن صائ فهن
استعولو.
الخامس :قنلو نع كل وضنء ذكرت لك أف الرواا األخرى الٍب ُب اللحيحْب عند كل صبلة ،وىيا
ادؿ على أف ىيا النضعْب أو اغبالْب اتأكد فيهوا استعواؿ السناؾ ،وىن عند اللبلة ،وعند النضنء
ونبا آكد أحناؿ استعواؿ السناؾ الٍب دؿ عليها الشرع وسن النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ن فعلو،
فآكدىا استعواؿ السناؾ قلل اللبلة عند اللبلة وذلك ؛ ألف اؼبللي اناجي ربو ،وىن اللي ونناجاتو
لربو بالقرآف ودبرور اس اهلل -جل وعبل -على لساهو واؼببلئك جبنلو ،واؼببلئك تتأذى فبا اتأذى ننو اب
آدـ.
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فكلوا كاف فوو أطيب رائح وأهقى ن النسخ والدرف ونا اعلق فيو كلوا كاف ىيا أبلغ ُب تكرًن نا
اقنلو اؼبرء ُب صبلتو ونا اتلنه واناجي بو ربو ،وليلك صارت آكد أحناؿ استعواؿ السناؾ عند اللبلة،
وىل عند اللبلة ُب اؼبسجد أو خارج اؼب سجد اختلف العلواء ُب ذلك ،واللناب أو واألظهر ن القنلْب
أهو استني أف اكنف خارج اؼبسجد وُب اؼبسجد إال إف كاف وبتاج إٔب بلاؽ فإهو اكنف خارج اؼبسجد أو
نع النضنء ؛ ألف اؼبساجد هبب أف انقيها.
الحاؿ الثانية التي يتأكد فيها :عند النضنء اعِب ُب أوؿ النضنء فإهو استاؾ حٌب انظف أسناهو
فيكنف وضنءه تانا باستعواؿ اعِب :كانبل باستعواؿ السناؾ.
الحاؿ الثالثة :عند توّب الف توّب رائح الف ووجند الطعاـ أو بقااا الطعاـ أو اللفرةُ ،ب أي حاؿ
كاف بعد القياـ ن الننـ أو بعد األكل ،أو ُب أي حاؿ فإهو إذا حلل توّب ُب الف أو وجند بعض الدرف
أو بعض بقااا الطعاـ ُب الف فإهو اتأكد استعواؿ السناؾ ،وال شك أف األفضل للوؤن أف اكنف دائوا
فوو طيب الراح ؛ ألهو ال افتأ ايكر اهلل -جل وعبل -واتلن آااتو ُب القرآف ،وكبن ذلك ،وىيا اتطلب
الكواؿ ُب تنقي اؼبخرج وىن اللساف واألسناف.
السادس :حبث العلواء ُب السناؾ ُب نلاحث كثّبة ،وهيكر ننها كآخر فائدة أف استعواؿ السناؾ قد
اكنف باليد اليوُب ،وقد اكنف باليد الشواؿ ،فيكنف عند بعض أىل العل باليوْب دائوا ،وعند بعضه
بالشواؿ دائوا ،فو قاؿ :إف السن فيو أف اكنف ُب يبينو ضبلنا أو فهونا ن حداث عائش اآلٌب  أف
النيب  كاف اعجلو التيو ُب تنعلو وترجلو وُب طهنره اعِب تطهره . 
قالوا :السناؾ ن صبل التطهر ،وليلك اكنف باليوْب ،وقاؿ آخروف ن أىل العل السن  :فيوا فيو
تنقي ن النسخ واإلزال أف اكنف بالشواؿ ؛ ألف حداث عائش وبول على التطهر ُب أعضاء النضنء ال
ُب التطهر ن األوساخ ،وتنسط شيخ اإلسبلـ اب تيوي وصباع ن أىل العل فقالنا :إف كاف للتنقي ن
النسخ فيحول السناؾ بشوالو ،وإف كاف للتعلد واؼبلالو ُب التنظيف عند النضنء أو عند اللبلة فيحولو
بيوينو ،هع .

98

بلوغ المراـ

صفة وضوء النبي 
وع ضبراف  أف عثواف دعا بنضنء فوسل كفيو ثبلث نرات ٍب سبضوض واستنشق واستنثر ٍب غسل
وجهو ثبلث نرات ٍب غسل اده اليوُب إٔب اؼبرفق ثبلث نرات ٍب اليسرى نثل ذلك ٍب نسح برأسو ٍب غسل
رجلو اليوُب إٔب الكعلْب ثبلث نرات ٍب اليسرى نثل ذلك ٍب قاؿ :رأات رسنؿ اهلل  تنضأ كبن وضنئي
ىيا  نتفق عليو .اللي بعده.
وع علي ُ ب صف وضنء النيب  قاؿ  :ونسح برأسو واحدة  أخرجو أبن داود ،وأخرجو
الَبنيي والنسائي بإسناد صحيح بل قاؿ الَبنيي :إهو أصح شيء ُب اللاب .هع اللي بعده.
وع علد اهلل ب زاد ب عاص -رضي اهلل عنهواُ -ب صف
برأسو فأقلل بيداو وأدبر



النضنء قاؿ  :ونسح رسنؿ اهلل 

نتفق عليو ،وُب لفظ ؽبوا بدء دبقدـ رأسو حٌب ذىب هبوا إٔب قفاه ٍب ردنبا

إٔب اؼبكاف اليي بدأ ننو .هع اللي بعده.
وع علد اهلل ب عورو -رضي اهلل عنهواُ -ب صف النضنء قاؿٍ  :ب نسح برأسو وأدخل إصلعيو
السلابتْب ُب أذهيو ونسح بإهبانو ظاىر أذهيو  أخرجو أبن داود والنسائي وصححو اب خزيب  .بإهبانو وال
بإهبانيو ؟
ىيه األحاداث كوا ظبعت فيها صبع صف

وضنء النيب -عليو اللبلة والسبلـ -حداث عثواف 

األوؿ ،وحداث علي الثاين ُب بياف كيف يبسح الرأس ٍب ُب بياف عدد نسح الرأسٍ ،ب حداث علد اهلل ب
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زاد ُب كيف يبسح الرأس ،وٍب حداث علد اهلل ب عورو ُب صف نسح األذهْب ،ىيه األحاداث كوا ترى
ُب صف وضنء النيب -عليو اللبلة والسبلـ.-
والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -تنضأ انتثاالً لآلا  ،ودبا أوحى اهلل -جل وعبل -إليو ن صف النضنء،
أنا اآلا فهي :



           

      

(ٔ)

فدلت اآلا على إهباب النضنء عند إرادة اللبلة:



 )ٕ(          اعِب إذا قوت إٔب اللبلة ،اعِب إذا أردًب
اللبلة



قاؿ:

(ٖ)
فأنَر بوسل النجو.
  
َ

    

(ٗ)

فأََنَر بوسل اليدا إٔب اؼبرفقْبٍ ،ب أنر دبسح الرأس فقاؿ :

ٍ )٘(   ب أنر بوسل الرجلْب فقاؿ:





. )ٙ(     

وىيه اآلا بينها النيب -عليو اللبلة والسبلـ -بفعلو ،اعِب بْب داللتها ونعُب وصف النضنء بفعلو -
عليو اللبلة والسبلـ ،-فكل حداث فيو بياف صف النضنء ،وضنء النيب -عليو اللبلة والسبلـ -فإهو
انظر فيو إٔب اآلا  ،كوا سيأٌب ُب األحكاـ.
بهذا نقوؿ :إف نعُب ىيه األحاداث ىن تفليل وبياف ؼبعُب آا اؼبائدة ،فهي صبيعا فيها دالل على نا

أُ ِْ
صبل ،أو على نا دلت عليو آا اؼبائدة:

        

(ٔ)

األحاداث ،أو نعُب األحاداث أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف اتنضأ على النحن التإب:
 - 1سورة المائدة آية .6 :
 - 2سورة المائدة آية .6 :
 - 3سورة المائدة آية .6 :
 - 4سورة المائدة آية .6 :
 - 5سورة المائدة آية .6 :
 - 6سورة المائدة آية .6 :
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كاف أوالً اوسل كفيو ثبلث نرات ،وىيا على الكواؿ وإال فإهو تنضأ نرتْب نرتْب ،ونرة نرة كوا جاء
ُب اللخاري ،فيوسل اداو ثبلث نرات ،ونعُب أهو اوسل اداو ثبلث نرات اعِب أهو ادار اؼباء على اليدا
ثبلث نرات ،كل إسلاغ للكفْب اػُ َع ّد نرة.

وىيا القدر نا جاء ُب اآلا  ،وسيأٌب دالل ذلك ُب األحكاـ بأف اليي ُب اآلا أهو بدأ بوسل النجو:

          

(ٕ)

فهيا زاادة عوا دلت عليو اآلا ،

وسيأٌب حك ذلك ُب األحكاـ -إف شاء اهلل.-
قاؿ ٍ  :ب سبضوض واستنشق واستنثر  سبضوض واستنشق واستنثر اعِب :بورف واحدة كوا سيأٌب
ُب حداث قادـ ،ف إهو جعل ناء ُب كفو فوضوض ننو ،واستنشقو ٍب استنثر ،وىيا داخل ُب غسل النجو
اآلٌب.
قاؿٍ :ب غسل وجهو ثبلث نرات ،اعِب للكواؿ وإال فإهو كوا ذكرت لك صح عنو أهو تنضأ نرة نرة،
ونرتْب نرتْبٍ ،ب غسل ...اعِب :بعد سباـ غسل النجو غسل اده اليوُب ،فلدأ هبا إٔب اؼبرفق ثبلث نراتٍ ،ب
اهتقل إٔب اليسرى إٔب اؼبرفق ثبلث نرات ،فأدخل اؼبرفق ُب غسلو ليدهٍ ،ب اهتقل إٔب نسح الرأس؛ انتثاالً
لقنلو تعأب :



 )ٖ(   فوسح برأسو نرة واحدة.

وصف ىيا اؼبسح كوا دؿ عليو حداث علد اهلل ب زاد أهو أقلل بيداو وأدبر ،أو أهو بدأ دبقدـ رأسو
حٌب اهتهى إٔب آخرهٍ ،ب رجع إٔب حيث بدأ ،ون نسح الرأس نسح األذهْب ،فكاف اُدخل -عليو اللبلة

والسبلـ -اإلهباـ ُب األذف ،وادار اؼباء ادخل السلاب ُب األذف ،وادار اؼباء باإلهباـ على ظاىر األذهْبٍ ،ب
انتقل بعد ذلك واؼبسح للرأس نرة واحدة ،واؼب سح لؤلذهْب نرة واحدة ،دباء واحدٍ ،ب انتقل بعد ذلك إٔب
غسل الرجلْب ،فيوسل الرجل إٔب الكعب ثبلث نرات اليوُب ٍب اليسرى كيلك.
 - 1سورة المائدة آية .6 :
 - 2سورة المائدة آية .6 :
 - 3سورة المائدة آية .6 :
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ؼبا أًب عثواف -رضى اهلل عنو -ىيه اللف قاؿ   :رأات رسنؿ اهلل  تنضأ كبن وضنئي ىيا



ىيا نعُب ىيه األحاداث ،وصل ىيا باآلا لو  ،ىيه األحاداث فيها لو اطنؿ الكبلـ عليها؛ ألهنا فيها
نسائل كثّبة ُب األلفاظ ،واؼبضوض  ،واالستنشاؽ ،واالستنثار ،والنجو ،واليد ،وحد ذلك ُب اللو
والكعبُ ،ب تفاصيل يبك أف ترجع فيها إٔب الشرح دبعرف اغبدود اللونا ؽبيه األلفاظ.
التخريج أو درجة الحديث:
اغبداث األوؿ حداث عوراف ننٔب عثواف ع عثواف ىيا نتفق على صحتو ،وحداث علي قاؿ :



نسح الرسنؿ  برأسو واحدة  قاؿ اغبافظ  :أخرجو أبن داود والنسائي والَبنيى بإسناد صحيح ،بل
قاؿ الَبنيى  :إهو أصح شيء ُب اللاب.
ىن كوا قاؿ اغبافظ  :إسناده صحيح ،وصححو صبع كثّب ن أىل العل  ،ورجحنه على نا جاء ُب
رواا ن روااات صف

وضنء النيب 

ُب حداث عثواف أهو نسح برأسو ثبلثاً ،وضعفنىا بل جعلنىا

شاذة ،وحكونا بأف اللحيح ىن نا روي ع علي هبيه الرواا أهو نسح برأسو واحدة.
فهيه الرواا -كوا قاؿ الَبنيى -أصح شيء ُب اللاب ،اعِب ُب باب عدد نسح الرأس أهو نا نسح
برأسو إال واحدة ،وأنا نا جاء ُب حداث عثواف ُب بعض طرقو أهو نسح برأسو ثبلثا ،فهيا غّب ؿبفنظ.
وبعض أىل العل قاؿ  :إسناده لرجاؿ ثقات ،ووبول على تعدد اعبهات ال على تعدد اؼبساحات،
اعِب نسح أجزاء رأسو ثبلث نرات ،فقطعها فجعل األعلى لو نرة ،واؼبؤخرة ؽبا نرة ،واعبناهب ؽبا نرة ،فقاؿ
الراوي :ثبلث نرات ،وىى ُب اغبقيق نسح واحدة ،صبعت الرأس ُب صبيعو ،وىيا تنجيو اغبافظ اب
حجر ،ولك فيو هنع تكلف؛ ألهو نا جاء ُب صف نسح النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أهو قطع نسح
الرأس ثبلث نرات ،فاللحيح ىن نا قالو الَبنيي  :أف نسح الرأس واحدة كوا جاء ُب حداث علي ىن
أصح شيء ُب اللاب.
من أحكاـ ىذه األحاديث :
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أوال :أف سن النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ننها نا ىن واجب ،اعِب :نا فعلو -عليو اللبلة
والسبلـ -ننها نا ىن واجب ،وننو نا ىن نستحب ،أعُب الفعل ،فعل النيب -عليو اللبلة والسبلـ،-
ووضنء النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ننو نا ىن واجب ،وننو نا ىن نستحب ،يبيز بْب الناجب
ٍ
ونسح ،ألعضاء
بوسل،
واؼبستحب بفعلو -عليو اللبلة والسبلـُ -ب النضنء أف اآلا فيها األنر
ٍ
ـبلنص .
فوا كاف ُب السن ن بياف ؼبا جاء األنر بو ُب آا النضنء فهن واجب؛ ألف اؼبتقرر عند األصنليْب أف
األنر بالفعل ُب القرآف إذا انتثلو النيب -عليو اللبلة والسبلـ -فعبلً فإهو اكنف انتثالو لوُ ،ب ننزل األنر،

اعِب اكنف نأننراً بو ،فأنر بوسل النجو ،فلف غسل النيب  لنجهو تكنف نأننراً هبا ؛ ألهنا جاءت
انتثاالً للفعل ،انتثاالً لؤلنر ،وانتثاؿ األنر بالفعل دبنزلتو ،اعِب دبنزل اؼبأننر بو.
وىيه القاعدة استعولها العلواء ُب االحتجاج على اغبك الناجب هبيه القاعدة ُب نناط كثّبةُ ،ب
اللبلة ،وَب النضنء ،وَب اللبلة  صلنا كوا رأاتونين أصلي  وَب اغبج ،وَب غّب ذلك.
ثانياً  :هأخي كل ننرد ُب اآلا  ،وهنظر إٔب نا لو بو صل فبا جاء ُب ىيه األحاداث ،قاؿ -جل وعبل -
:



 )ٔ(          فأنر -جل جبللو -بوسل النجو ُب

النضنء ،والنجو نا ربلل بو اؼبناجه ُب اللو  ،ونا ربلل بو اؼبناجه ن الرأس ىن ن حد الشعر ،شعر
الرأس اعِب للرجل اؼبعتاد ،اليي ليس بأصلع ن حد بداا الرأس دبقدـ النجو ،أو ُب أعلى النجو إٔب نا
اسَبسل ن اللحي طنالً ،ون األذف إٔب األذف عرضاً .فيدخل ُب النجو ُب الطنؿ ن أعلى اعبله إٔب
آخر اللحي  ،وادخل ُب العرض ،عرض النجو ن اللياض اليي بعد شعر اللحي  ،اعِب ن بداا السوار
إٔب اآلخر ،ىيا حد النجو ُب اللو  ،ىل ادخل ُب حد النجو ُب اللو نا ظهر ن الف واألهف ؟ األهف
والف فبا ربلل بو اؼبناجه  ،وىن ن النجو فهل نا ظهر عند التكل أو بناب األهف ىيه الٍب تظهر ىل
ىي داخل ُب النجو ُب اللو ؟ أـ ال؟
 - 1سورة المائدة آية .6 :
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اختلف العلواء ُب ذلك ،واللحيح أهنا داخل ُب اس النجو ؛ ألهنا ربلل هبا اؼبناجه  ،وكيلك فبا
وبلل بو اؼبناجه باط العينْب اللياض والسناد ،وظاىر العينْب ونبا اعبفناف ،اهلل -جل وعبل -أنر بوسل
النجو ،والنجو لو ىيه الدالل ُب اللو  ،فهنا لبلنتثاؿ انظر إٔب سن النيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب
االنتثاؿ ،كيف انتثل ذلك ؟ فجاء ُب حداث عثواف -رضى اهلل عنو -أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ-
دعا بنضنء اعِب باؼباء ،فوسل كفيو ثبلث نرات ،غسل الكفْب ٓب ايكر ُب اآلا ؛ ؽبيا سيأٌب بعد ذكر نا
دلت عليو اآلا الكبلـ على غسل الكفْب ،وأهو نستحب ،قاؿ ُب بياف النجو ٍب سبضوض ،واستنشق،
واستنثرٍ ،ب غسل وجهو ثبلث نرات.
ىنا ىل اؼبضوض واالستنشاؽ ألجل دخنؿ جزء ن الف ُب النجو فيكنف إذاً اؼبضوض واالستنشاؽ

انتثاال لؤلنر ُب اآلا فتكنف واجل أو ىي خارج ع النجو ،اعِب نا ظهر ن الف واألهف ،فيكنف النجو
ىن الناجب ،وىيه تكنف نستحل ُب تفاصيل اأٌب الكبلـ على ذلك .واليي دلت عليو اآلا -كوا
ذكرت لك نع دالل اللو  -أف النجو ادخل فيو ىيا كلو ادخل فيو ىيا كلو ،اعِب ادخل فيو نا ظهر ن
الف واألهف ،وادخل فيو نا ظهر ن العيناف ،والنجو بأصبعو.

فإذاً األحاداث دلت على أف النيب 

انتثل باؼبضوض واالستنشاؽ ،وغسل النجو فدؿ على أف

انتثاؿ اآلا  ،انتثاؿ األنر دخل فيو اؼبضوض واالستنشاؽ ،وغسل النجو على النحن اليي ذكر ،فيكنف
ىيا القدر واجلاً ،وفرضاً ن فرائض النضنء؛ ألهو انتثاؿ لؤلنر ُب اآلا .
وأنا العيناف ُب باطنهوا فإمبا دلت السن على غسل ظاىرنبا ،والسن تلعاً ،فلهيا خرج باط العينْب ن
دخنلو ُب نسوى النجو اليي أنرها بوسلو ،وأنر النيب -عليو اللبلة والسبلـ -بوسلو بدالل السن  ،وإال
فاعبويع وبلل بو اؼبناجه  ،إذاً فقنلو -جل وعبل  : -إذا قوت إٔب اللبلة فاغسلنا وجنىك  ىيا
أنر بوسل النجو على النحن اليي جاء ُب سن النيب -عليو اللبلة والسبلـ.-
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فإذاً هفه ن انتثاؿ األنر أف غسل النجو فرض ،وأف غسل نا ظهر ن الف باؼبضوض الٍب تدار اؼباء
ُب داخل الف حٌب اوسل نا اظهر ننو ،واالستنشاؽ اليي ادخل إٔب نا بعد اللناب بناب األهف قليبلً ،ىيا
وبلل بو غسل نا ظهر ن ىيا العضنا  ،وغسل النجو بعانو.

فإذاً نقوؿ :حداث عثواف ىيا دؿ على أف غسل النجو على ىيه اللف نرة واحدة ن فرائض
النضنء ؛ ألهو انتثاؿ لؤلنر ُب اآلا .
قاؿ -جل وعبل -بعد قنلو :

       

(ٔ)

قاؿ

  

 )ٕ(  فأنر بوسل اليدا إٔب اؼبرفقْب ،دالل اآلا على أف الناجب ىن غسل اليدا إٔب اؼبرفقْب ،وٓب
ايكر ىل تقدـ اليوُب أو تقدـ اليسرى ؟ اعِب ُب اآلا لك ُب اآلا أهو قاؿ :إٔب اؼبرفقْب ،فهل اؼبرفقاف
ادخبلف ُب اس اليدا ؟ أـ ال ؟
ضد ،اليد ثبلث أجزاء ُب اللو :
الع ُ
اللو تقتضي أف اليد اس ؽبيا العضن اؼبُ َكنف ن الكف والساعد و َ
وعضد فو أطراؼ األصابع إٔب الكتف ىيا اطلق عليو اد ُب اللو  ،فجاء ُب ىيه اآلا
كف ،وساعدُ ،

قاؿ :



 )ٖ(    فاؼبرفق داخل ُب اس اليد لو .

والقاعدة اللغوية واألصولية أف الغاية إذا دخلت في المغيا فإنها تكوف منو  ،فلوا أنر اهلل -جل
وعبل -بأف هوسل إٔب اؼبرافق ،وكاف اؼبرفق ن اليد لو دؿ على أف اؼبرفق داخل ُب النضنء.
وؽبيا النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ؼبا انتثل ذلك غسل اداو ،وأدخل اؼبرفقْب ُب النضنء حٌب شرع ُب
العضد ،وأنا حداث  وأدار اؼباء على نرفقيو



فيأٌب بياهو أهو ال الح ،إذاً قنلو -جل وعبل: -



 )ٗ(    انتثل النيب -عليو اللبلة والسبلـ -هنظر ُب حداث عوراف ىيا قاؿ ٍ  :ب
 - 1سورة المائدة آية .6 :
 - 2سورة المائدة آية .6 :
 - 3سورة المائدة آية .6 :
 - 4سورة المائدة آية .6 :
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غسل اده اليوُب إٔب اؼبرفق ثبلث نراتٍ ،ب اليسرى نثل ذلك  ىنا تقدًن اليوُب على اليسرى ىل افه
ننو النجنب ألهو انتثاؿ لؤلنر ؟
قاؿ ُب ىيا صبع ن أىل العل بأهو ىن األصل أهو انتثل ذلك -عليو اللبلة والسبلـ -وقاؿ آخروف:
إف تقدًن اليوُب ...واستدؿ أولئك بأف اليوُب أاضاً واجل بدالل االنتثاؿ ،اعِب تقدًن اليوُب على اليسرى
واجب بدالل االنتثاؿ ،وؼبا سيأٌب ن حداث:



ابدءوا دبياننك



وىيا ادؿ على النجنب واأٌب

الكبلـ عليو إف شاء اهلل تعأب.
وقاؿ آخروف :إف اآلا دلت على اعبوع بْب اليدا  ،واعبوع بْب اليدا واضح ُب أهو ال وبد ننو بداا
باليوُب وال اليسرى ؛ وليلك قالنا باستحلاب اللداءة باليوُب ،ال بإهباهبا ؛ ألف ىيا ال ادخل ُب اجملول
اليي وبتاج إٔب بياف ،بل قاؿ :



 )ٔ(    واألنر بوسل اليدا وبلل االنتثاؿ بو بوسل

اليدا  ،سناء قدنت اليوُب على اليسرى ،أو اليسرى على اليوُب.
والصواب من ذلك ،أو األظهر من ذلك  :أف تقدًن اليوُب على اليسرى واجب ؛ ألف ىيا داخل ُب
القاعدة بأهو انتثاؿ باألنر ،وؼبا سيأٌب ن حداث   :ابدءوا دبياننك  وؼبا جاء ُب حداث أـ عطي
ُب ُغسل اؼبيت أهو قاؿ   :ابدأف دبياننها ،ودبناضع النضنء ننها . 
َغ ْسل اليد الناجب كوا ذكرت لك الدأ ن أطراؼ األصابع إٔب آخر اؼبرفقْب اعِب  :أف اؼبرفقْب
داخل  ،أنا غسل الكف األوؿ اليي ىن قلل غسل النجو فهيا ليس ُب اآلا  ،وؽبيا قاؿ العلواء :ؼبا خرج
ع اآلا فإهو نستحب ،اعِب لن بدأ اإلهساف بوسل وجهو وٓب اوسل كفيو قلل النضنء ،فبل شيء عليو،
وىيا ادؿ على نا انلوي التنليو عليو ن أف كثّبا اكتفنف بوسل الكفْب اعِب ُب األوؿ قلل النجو ع
غسل الكفْب الناجب بعد النجو ،اأٌب والدأ وضع اؼباء ُب كفوٍ ،ب افيض على ساعده ،واَبؾ ظهر الكف،
وىيا ال هبزـ نعو النضنء فنضنئو ال الح ،وغسل الكفْب األوؿ نستحب ،والثاين واجب ،إذاً فينتلو أف
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الناجب ُب النضنء وفرض النضنء أف توسل اليد كانل ن أطراؼ األصابع إٔب اؼبرفقْب بعد النجو ،أنا نا
قلل فهيا نستحب.
قاؿ -جل وعبل: -



 )ٔ(   قنلو



 )ٕ(   أنر باؼبسح ،واؼبسح

اليد عليو ،ىنا -
خبلؼ الوسل حقيق اؼبسح أف سبر اليد على اؼبنضع ،نسح رأسو ،نسح بدهو ،اعِب أََنر َ

جل وعبل -نا قاؿ :انسحنا رءوسك  ،وإمبا قاؿ :

   

(ٖ)

دالل اللاء اقتضت أف

أنرت
اكنف نسح الرأس ليس باليد ،وإمبا باؼباء اليي علق ُب اليد؛ ألف اللاء دلت على ذلك ،وؽبيا اآلا
ْ
باؼبسح وأف اكنف اؼبسح بالرأس بناسط اؼباء.
هبيا جاء انتثاؿ ذلك ُب السن أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -نسح برأسو واحدة ،نا نسح رأسو،
نسح برأسو اعِب أخي ناءا فوسح برأسو ،ىنا اآلا دلت على وجنب اؼبسح .ىل اؼبسح عبويع الرأس ؟ أـ

للعضو ؟ األحاداث الٍب فيها نسح النيب 

برأسو فيها أهو نسح رأسو دبجونعو ،ؾبونع الرأس ،وَب

بعضها أهو نسح أوؿ الرأس اعِب الناصي ٍب أكول اؼبسح على العوان .
اآلا ُب داللتها أف الناجب نسح صبيع الرأس أو ؾبونع الرأس ،وىيا ىن الناجب ،فإذاً أوجلت اؼباء

اآلا اؼبسح بالرأس وىيا اع الرأس ،واؼبراد بالرأس  :الشعر اليي على الرأس إف كاف.

هظر العلواء ىنا ُب اؼبسح بالرأس ىل اكفى بعض اؼبسح ؟ أـ ال ؟ واللناب أهو ال اكفى ،أو األظهر
أهو ال اكفى بل ال بد ن نسح اجملونع ،اعِب ال كل شعرة بنفسها ،وإمبا ؾبونع الرأس اعِب يبر اده الٍب
فيها اؼباء على الرأس إقلاالً وإدباراً ،وال اشَبط أف اتيق أو اولب على ظنو أف كل شعرة جاءىا ناء ؛ ألف
دالل السن دلت على ذلك ،فإذاً دلت السن على أف نسح الرأس واحدة ودلت اآلا على وجنب نسح

الرأس واحدة.
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وىيا نا دؿ عليو حداث علي قاؿ  :ونسح برأسو واحدة وىن فعل ،ولكنو انتثاؿ لآلا فدؿ على
النجنب ،قاؿ ٍ :ب غسل رجلو اليوُب إٔب الكعلْب ثبلث نرات ،وٍب اليسرى نثل ذلك ؛ الكعب  :ىن
اختبلؼ كلّب بْب العلواء ُب نكاف الكعب إٔب آخره لك اؼبقلند
وٍب
العظ الناتئ ُب جاهب الرجلَ ،
ٌ
الراجح ن ذلك أهو العظ الناتئ ،فيدخل الكعب ُب الوسل.
والدليل على إدخالو ىن نا ذكرها ن إدخاؿ اؼبرفق ُب اليد ،إذاً دالل اآلا على فرائض النضنء دلت
نستحب وال
عليها السن  ،وكوا شرحت لك ُب ىيا ظهنر ،نا زاد ع ذلك نا زاد ع دالل اآلا  ،فهن
ٌ

هبب ،فوسل الكفْب نستحب التكرار نستحب الزاادة على اؼبرفقْب نستحب الزاادة على الكعلْب اعِب

الزاادة على اؼبرفقْب قليبلً نستحب ليتق دخنؿ اؼبرفقْب ،والزاادة على الكعلْب قليبلً نستحب.

أنا نسح الرأس فبل اشرع أف اكنف أكثر ن واحد ،نسح الرأس فيو األذهاف ،واألذهاف ىل ىي ن

النجو أو ن الرأس؟ اليي عليو صبهنر أىل العل أف األذهْب ن الرأس ،وقد جاء ُب حداث أف النيب -
عليو اللبلة والسبلـ -قاؿ   :األذهاف ن الرأس  وىن حس إف شاء اهلل تعأب ،قد ضعفو كثّب ن
أىل العل  ،وصححو آخروف ألجل كثرة طرقو ،وىن حس دبجونع طرؽ.
فدؿ على أف األذهْب ن الرأس ،اعِب أهنوا يبسحاف ،وىيا ادؿ على أف نسح األذهْب اكنف كوسح
الرأس ،وجاء ُب السن بياهو كوا ُب حداث علد اهلل ب عورو قاؿ  :وأدخل إصلعيو السلاحتْب ُب أذهيو،
ونسح بإهبانيو على ظاىر أذهي و اعِب اإلصلع السلاح اليي شار هبا أدخلها ُب الداخل ٍب اإلهباـ ن
اػبارج ونسح بو ،وىيا القدر نستحب ،وكيفوا نسحت األذف أجزأ ،ونسح األذف واجب ألهنا ن الرأس،
فإذاً الناجب نسح األذف على أي صف كاف ،واؼبستحب أف تكنف على ىيه اللف .

حداث علد اهلل ب عورو ىيا نا ذكرت لك درج اغبداث ُب اللحث قاؿ  :أخرجو أبن داود

والنسائي وصححو اب خزيب  ،اغبداث ن رواا عورو ب شعيب ع أبيو ع جده ،وىيه الرواا عورو ب
شعيب ع أبيو ع جده ؼبا اختلف فيها العلواء ن القدًن ننه َن ضعفها لبلهقطاع ،وننه ن
صححها ؛ ألهو كتاب ووجادة ،وننه ن قاؿ  :ىي حسن ؛ ألف عورو ب شعيب هفسو صدوؽ.

018
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وىيا القنؿ الثالث ىن األقرب ،وؽبيا قاؿ العلواء  :ن صحح حداث عورو ب شعيب ع أبيو ع
جده حك على ىيا اغبداث باللح  ،وكل النسخ باللح وىى هسخ نكتنب  ،وىى ن أى النسخ
اعِب الٍب كتلها العلواء ،كتله ا الرواة ُب ذلك الزناف ،الزناف األوؿ ؼبا اشتولت عليو ن أحاداث كثّبة نهو
ُب األحكاـ فهي هسخ حسن  ،وإسنادىا حس  ،وبإسناد إٔب عورو ب شعيب صحيح؛ فيكنف ىيا
اغبداث حس أو صحيح عند ن الحح رواا عورو ب شعيب ع أبيو ع جده.
قنلوُ :ب حداث علد اهلل ب

زاد قاؿ   :ونسح رسنؿ اهلل 

برأسو فأقلل بيداو وأدبر



وَب

اللفظ اآلخر  بدأ دبقدـ رأسو حٌب ذىب هبوا إٔب قفاه  وىاتاف الروااتاف نتعارضتاف ظاىراً ؛ ألف :
األولى  :أهو أقلل أوالً ٍب أدبر ثاهياً ،اعِب ن اؼبنتلف أقلل هبوا ٍب أدبر.

والثانية  :أهو بدأ دبقدـ رأسو حٌب ذىب هبا إٔب قفاه ٍب رجع ،اعِب بكلتا اداوٍ ،ب رجع ،فو العلواء
ن قاؿ  :ىيه سن وىيه سن  ،اعِب لك أف تلدأ ن اؼبنتلف إٔب أف تأتى إٔب الناصي ٍب ترجع ،تكول،
وننه ن قاؿ  :ال ،اعبويع واحد ،سن واحدة ،وأهو الدأ بالناصي إٔب األخّب .وإمبا جاء ُب حداث علد
اهلل ب زاد قاؿ :



فأقلل بيداو وأدبر



تفاؤالً باإلقلاؿ حٌب ال الدأ باإلدبار ،فيقنؿ  :أدبر بيداو

وأقلل ،والعرب ن لوتها أهو تقدـ نا فيو التفاؤؿ ،وإف ٓب اك نقدنا فعبلً فيوا فيو العطف بالناو.
مسائل أخر تتعلق بالوضوء يأتي بيانها في األحاديث القادمة إف شاء اهلل نعم.

حديث "إذا استيقظ أحدكم من نومو فليستنثر ثالثا"
وع

أيب ىرارة  قاؿ  :قاؿ رسنؿ اهلل 



إذا استيقظ أحدك ن هننو فليستنثر ثبلثاً ،فإف

الشيطاف اليت على خيشننو  نتفق عليو .وعنو   :إذا استيقظ أحدك ن هننو فبل اووس اده ُب
اإلهاء حٌب اوسلها ثبلثاً فإهو ال ادرى أا باتت اده  نتفق عليو ،وىيا لفظ نسل .
قاؿ  :وع

أيب ىرارة -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ  :قاؿ رسنؿ اهلل 

ننانو فليستنثر ثبلثاً فإف الشيطاف اليت على خيشننو  نتفق عليو.
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إذا استيقظ أحدك ن

بلوغ المراـ
معنى الحديث:
أنر النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ؼب استيقظ ن ننانو ليبلً أف استنثر ثبلثاً ،وىيا االستنثار إنا أف

اكنف قلل النضنء ،وإنا أف اكنف ُب النضنء كوا اأٌب ُب األحكاـ ،إف شاء اهلل.

وعلل ذلك -عليو اللبلة والسبلـ -بأف الشيطاف وىن شيطاف اعب اؼبلاحب لئلهساف اليت على
ىيا اؼبنط وىن اػبيشنـ اليي ىن األهف.
لغة الحديث:
قنلو   :إذا استيقظ  تيقظ  :ىيا اكنف بعد نناـ ،أو بعد غفل ُب اللو  ،واكنف ن هنـ الليل،
وهنـ النهار صبيعا فكل نناـ بعده اقظ  ،قولو   :ن ننانو  اؼبراد بالننـ ىنا هنـ الليل دوف هنـ النهار
؛ ألهو قاؿ ُب آخر اغبداث   :فإف الشيطاف اليت على خيشننو  والليتنت تكنف ُب الليل فيقاؿ :
بات ُب الليل وظل ُب النهار.
قولو :



فليستنثر  االستنثار  :أصل استفعل تكنف للطلب ،اعِب الوالب ُب اللو أف استفعل

تكنف للطلب واستنثر ىي استفعاؿ ن النثر ،ولك ىنا ليس اؼبراد ننها طلب ىيا الشيء ،وإمبا اؼبراد
اؼبلالو ُب النثر ؛ ألف ن أوجو اللو أهو ازاد السْب والتاء ُب الفعل فيكنف سداسياً أو طباسياً بأجل ربقيقو،
دوف هظر إٔب أف اكنف نعناىا الطلب.
وىيا لو أنثل كثّبة وننها قنؿ اهلل -جل وعبل: -



 )ٔ(    استغنى  :ليس نعناه طلب

الوُب ،إمبا استوُب اعِب غُب غناً كانبلً ،أنا اللاب فهن استفعل اعِب للطلب ،استسقى لطلب السقي،
استواث لطلب اإلغاث  ،استعاف لطلب اإلعاه  ،ىيا ىن اللاب اؼبطرد ،لك ىبرج عنها ىبرج ع ىيا اللاب
أشياء.
فإذاً في قولو   :فليستثنر  اعِب الالغ ُب ذلك أو اتأكد ذلك ،فإف الشيطاف اكنف ؼبا ىن بعيد
ع اػبّب أو بعيد ع األخبلؽ اؼبرضي  ،وؽبيا اقاؿ للكافر شيطاف ،وللج شيطاف ،وللفاسق شيطاف،
 - 1سورة التغابن آية .6 :
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واقاؿ لللعيد ع اػبّب شيطاف ،فكلو شيطاف نأخنذة ن الشطَ وىن اللعد ،واؼبقلند بو ىنا شيطاف
اعب ؛ ألف الظاىر ادؿ عليو وىن اؼببلزـ لئلهساف أنا غّب شيطاف اعب  ،فإهو ليس كيلك ،اعِب ليس
نبلزنا.
قاؿ   :اليت على خيشننو  يبيت  :الليتنت ىي اؼبكث ليبلً ،واػبيشنـ ىن األهف ،فكلو
خش لؤلهف صحيح لو  ،واػبيشنـ أفلح ،درج اغبداث حداث نتفق على صحتو.
من أحكاـ الحديث :
دؿ اغبداث على األنر باالستنثار ثبلثاً ؼب هاـ ليبلً فاستيقظ ،وىيا األنر اختلف فيو العلواء
أوالً ّ :
ىل ىن للنجنب أـ لبلستحلاب؟ فقاؿ بعض أىل العل  :إهو للنجنب ؛ ألف ظاىر األنر أو األصل ُب
األنر النجنب ،وأنر ىنا باالستنثار ثبلثاً ،واألنر للنجنب وال صارؼ لو ع ذلك.
والقوؿ الثانى  :أف االستنثار نستحب ،ووجو داللتو على االستحلاب أو وجو دالل اغبداث على
االستحلاب أهو عللو بأف الشيطاف اليت على خيشننو ،والشيطاف ُب بيتنتو ىيا فبا اسعى اؼبرء إلبعاده
لك ليس ن جه النجاس فيطهر ،وال ن جه أنر نعقنؿ اؼبعُب فيسعى ُب التطهّب والتنقي ننو ،وؽبيا ؼبا
علل بقنلو  فإف الشيطاف اليت على خيشننو  دؿ على أف األنر لبلستحلاب ،والراجح ن القنلْب
ىن األوؿ ؛ ألف األصل ُب األنر كيلك وال صارؼ ،ونا ذكروه ن اللارؼ غّب نعقنؿ اؼبعُب ،وٓب اعده
أكثر أىل العل أو اعبوهنر ُب اللناب.
ثانياً  :دؿ اغبداث على أف االستنثار اكنف بعد االستيقاظ ،إذا استيقظ أحدك ن ننانو فليستثر
ثبلث ،ىل ىيا االستنثار قلل النضنء؟ أو بعد النضنء؟ وىل إذا ٓب اك اراد النضنء هبب عليو االستنثار
نطلقاً؟ الظاىر ن دالل اغبداث أف االستنثار اكنف نع النضنء إنا قللو ،أو ُب أثناء االستنشاؽ ،ودالل
ذلك على أف الوالب ُب حاؿ ن استيقظ ليبلً ن ننانو أهو استيقظ لللبلة ،ورعاا الوالب نعتربة ُب
األحكاـ.

000
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ثالثاً  :وىن األخّب دؿ اغبداث على أف نلاحل الشيطاف ،وكل بعيد ع اػبّب فبا انلوي على اإلهساف
أف هبتهد ُب تنزاو هفسو عنو واؼبلالو ُب إبعاده ،وىيا ظاىر ن أف االستنثار إلبعاد الشيطاف ع ىيا
اؼبنضع اليي اليت فيو فكيلك شياطْب اإلهس وشياطْب اعب الٍب ربتنش اإلهساف ُب فعلو ىيا نا ايكره
بأهو هبتهد ُب دفع أثر شيطاف اعب ونقاربتو لو وتأثّبه عليو ،وكيلك هبتهد ُب دفع أثر شيطاف اإلهس
وربليلو الشر وتقرالو السنء للوسل .
قاؿ ُب اغبداث اليي بعده وعنو اعِب  :ع أىب ىرارة   :إذا استيقظ أحدك ن هننو فبل اووس
اده ُب اإلهاء حٌب اوسلها ثبلثاً فإهو ال ادري أا باتت اده



نعُب اغبداث أف النيب -عليو اللبلة

والسبلـ -أنر بأف أحدها إذا استيقظ ن هننو ،فبل اووس اده ُب اإلهاء اعِب عنده إهاء فيو وضنء أعده
للتنضأ ال اعجل بأهو ادخل اداو ُب اإلهاء وهناه ع ذلك -عليو اللبلة والسبلـ -وقاؿ :



حٌب

اوسلها ثبلثا  اعِب حٌب اكنف بالغ ُب غسلها وعلل ذلك -عليو اللبلة والسبلـ -بأف النائ ال ادري
أا باتت اده؟ فقد تكنف اده باتت ُب ننضع فيو قباس أو قد اكنف نس قباس أو قد اكنف البسها ن
الشياطْب نا البسها ،واالحتواالت كثّبة ،ؽبيا أنر -عليو اللبلة والسبلـ -بالوسل ثبلثاً ،وهنى ع أف
اووس ُب اإلهاء حٌب توسل اليد.
لغة الحديث  :قولو   :ن هننو




اؼبراد هبا هنـ الليل لدالل قنلو

ُب آخر اغبداث كوا قدنت لك الليتنت تكنف ُب الليل ،قنلو :





ال ادري أا باتت اده

ال اووس



الووس إدخاؿ

خفيف غوس اعِب أدخل الشيء خبف وخفاء ،وؽبيا وصفت اليوْب الٍب ىي كيب بأهنا يبْب غونس؛ ألهنا
تووس صاحلها ُب النار اعِب تدخل صاحلها ن حيث ال اشعر خبف  ،وىن ال انتلو ليلك تووس صاحلها
ُب النار.
درجة الحديث  :ذكر أهو نتفق على صحتو ،وىيا لفظ نسل .

002

بلوغ المراـ
من أحكاـ الحديث  :حداث فيو النهى ع غوس اليد ُب اإلهاء احمللنر ُب اؼباء قلل غسلها ثبلثاً،
وىيا النهي ىل ىن للتحرًن أو للكراى ؟ قنالف ألىل العل ننه ن ذىب إٔب التحرًن وننه ن ذىب إٔب
الكراى .
أنا التحرًن فدليلو ظاىر ؛ ألف النهي ع الووس هني ،والنهي إذا ٓب الرفو صارؼ فهن للتحرًن.
والقوؿ الثانى  :أهو للكراى قالنا  :واللارؼ بالنهي ن التحرًن إٔب الكراى أهو أدب أوالً ،واألدب
ن اللنارؼ والنجاس ألجلها هنى ع ذلك؛ لقنلو



ال ادري أا باتت اده



والنجاس نظننه

ليست ن تيقن وال هبب الوسل وعدـ الووس ن شيء نظننف النجاس  ،وإمبا إذا ربققت النجاس وجب
الوسل.
واألظهر ن القنلْب ىن الثاين وىن أف ىيا ن جه اعِب األنر بوسل اليدا وعدـ إدخاؽبوا لئلهاء
جه االستحلاب والنهى ع غوس اليد ُب اإلهاء جه الكراى ؛ ألف نا علق عليو اغبداث نظننف غّب
نتحقق أو غّب نتيق التحقق ،والنجنب ال اتعلق دبا ٓب اك نتقينا النجاس فيو.
الثاني :قنلو حٌب اوسلها ثبلثاً ن قاؿ بنجنب الوسل قاؿ بنجنب غسلها ثبلثاً والعدد للولالو ُب
التعلد.
وعلى القنؿ الثاين :وىن أف األنر ىنا أو التعليق بالوسل بعد النهي أهو لبلستحلاب .قاؿ :إف الثبلث
ىنا نلالو ُب االستحلاب فلن اكتفى دبرة أو نرتْب حلل اؼبراد ألجل تنزاو.
ثالثاً  :قنلو   :فإهو ال ادري أا باتت اده



هظر العلواء ُب التعليل ىيا نا اؼبراد ننو؟  ال

ادري أا باتت اده  ىل ىن ألجل أف اده قد تكنف نثبلً ُب نناضع ن بدهو قبس وابلبس النجاس ؟
أو ىن ألنر غييب ال اعل فبا قد اكنف دببلبس الشيطاف اليد أو كبن ذلك فو أىل العل ن َعلل بػ  ال

ادري أا باتت اده  فيحتول أف تكنف باتت ُب قباس .

وننه ن علل بالثاين دببلبس الشيطاف ،واللحيح أهو ال هبزـ ال هبيا وال هبيا ،وإف كاف ن احملققْب
ن أىل العل ن كالشافعي وغّبه رأوا األوؿ ،وىن أهو ألجل نظن النجاس لك ألجل رعاا حاؿ العرب،
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وأهن كاهنا اناننف وليس عليه سراوابلت فردبا أدخلنا ادى ُب نناضع قد تبلنس النجاس ن أبداهن ،
وكاف الوالب عليه االستجوار ،ال استعواؿ اؼباء ،ولك ىيا ليس بظاىر ُب كل حاؿ ،هبيا هقنؿ  :إف
اغبداث ٓب وبدد اللف بل قاؿ   :ال ادري أا باتت اده  وىيه ؽبا احتواالت كثّبة فيلقى اغبداث
على احتواؿ هع .
حديث "أسبغ الوضوء وخلل بين األصابع"

صربة -رضى اهلل عنو -قاؿ  :قاؿ رسنؿ اهلل 

وع لقيط ب
األصابع ،وبَالِ ْغ ُب االستنشاؽ إال أف تكنف صائوا . 
أخرجو األربع وصححو اب خزيب  ،وأليب داود ُب رواا



وخل ْل بْب
أَ ْسلِغ النضنءَ ،

 إذا تنضأت فوضوض . 

قاؿ  :وع لقيط ب صربة -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ  :قاؿ رسنؿ اهلل   أسلغ النضنء وخلل
بْب األصابع وبالغ ُب االستنشاؽ إال أف تكنف صائواً  أخرجو األربع  ،وصححو اب خزيب وألىب داود
ُب رواا   :إذا تنضأت فوضوض . 
معنى الحديث:
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنر لقيط ب صربة بعدة أوانر ننها  :أهو أنره بإسلاغ النضنء ،وىن
إكواؿ النضنء ،وإسباـ تعوي اؼباء على العضن اؼبراد غسلو ،أو إسباـ اؼبسح على الرأس ،وأنره أاضا بالتخليل
بْب األصابع ،أصابع اليدا أو أصابع الرجلْب ،وأنره باؼبلالو ُب االستنشاؽ أف استنشق والالغ ُب ذلك
بأف ادخل اؼباء إٔب آخر ننخراو حبيث ال اتأذى ن ذلك إال ُب حال أف اكنف صائواً ،فإهو ال الالغ ألجل
أال ادخل اؼباء إٔب اعبنؼ ،وَب الرواا الثاهي أو ُب زاادة أيب داود أهو أنره أاضاً إذا تنضأ أف اتوضوض.
ألفاظ الحديث أو لغة الحديث:
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"أسلغ"  :اإلسلاغ ُب النضنء أو اإلسلاغ بعان ُب اللو نعناه اإلسباـ واإلكواؿ كوا قاؿ -جل وعبل: -


 )ٔ(       اعِب أسبها وأكولها ،فإسلاغ النضنء اعِب إسباـ النضنء وإكواؿ

النضنء على اؼبنضع بتعوي اؼباء على كل العضن ،وىيا اعِب أف اإلسلاغ كوا سيأٌب إسباـ واجب ،قاؿ:



خلل بْب األصابع . 
التخليل :ىن أف اكنف الشيء بْب شيئْب فيتخللهوا اعِب اكنف بينهوا  ،خلل بْب األصابع



اعِب اجعل شيئا اتخلل األصابع ىيا دالل خلل لو  ،قاؿ  :بالغ ُب االستنشاؽ اؼبلالو ىي الزاادة ُب
الشيء ع اغبد األدىن أو اغبد اجملزئ ننو إٔب نا ىن أبلغ ننو إٔب نا ىن أكثر ننو.
"بالغ" اعِب زد ُب االستنشاؽ ع أدىن اغبد إٔب نا ىن أكثر ننو اعِب جبيبو إٔب آخر اؼبنخرا .
الرواا الثاهي :



إذا تنضأت فوضوض



اؼبضوض ُب اللو إدارة اؼباء ُب الف ىيه داللتها ُب

اللو  ،وليلك َكرَر العرب ،أو َكرَرت اللو كررت اغبرفْب  :اؼبي والضاد نض نض ني وضاد ،وبعدا أاش
ني وضاد ؼب ناسل تكرار اؼباء ،أو إدارتو بْب نكاف وآخر ُب الف  ،فث نناسل نا بْب اللفظ ،ونا بْب نعناه،
واؼبضوض نعروف .
درجة الحديث :
أخرجو األربع اعِب أصحاب السن  ،اعِب أبا داود والَبنيي ُب جانعو والنسائي واب ناجو واب خزيب
قاؿ  :وصححو اب خزيب  ،وىيا اغبداث حداث لقيط إسناده صحيح ،وصححو صبع كثّب ن أىل العل
وىن حج ُب نسائل لك لو ألفاظ كثّبة غّب ىيه ن األلفاظ نا فيو ـبالف .
ونا فيو زاادة فأصل ىيه الكلوات األربع ىيه بإسناد صحيح أحياهاً ُب بعضها زاادات ،وليلك زاادة
أىب داود  :إذا تنضأت فوضوض ،رجاؽبا ثقات إذا تنضأت فوضوض رجاؽبا ثقات.

 - 1سورة لقمان آية .23 :
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وبعض أىل العل حك بشيوذىا ؼبخالفتها الروااات اللحيح ُب ذلك ؛ ألف رواا أىب داود خالفت
رواا بقي أصحاب السن  ،والظاىر أهنا ن اؼبزاد اعِب فبا زاده الثقات نا داـ أف اإلسناد رجالو ثقات،
وىيه الزاادة ليس فيها ـبالف فهي زاادة نقلنل فيحك هبا ؽبيا الظاىر أف ىيه صحيح  ،وليست بشاذة.
من أحكاـ الحديث :
اغبداث دؿ على وجنب اإلسلاغ.
أوال :قاؿ   :أسلغ النضنء



واإلسباغ لو درجتاف  :درج واجل  ،ودرج نستحل .
أما الواجبة  :فهي نا ادخل ُب نعُب اإلسلاغ لو  ،وىن اإلسباـ ،وإسباـ النضنء على نا أنر اهلل -جل
وعبل ، -اعِب بالقدر اجملزئ ،فو أًب إدارة اؼباء على العضن فقد أسلغ ،ليلك اإلسلاغ واجب ،وىن تعوي
العضن باؼباء ،تعوي النجو باؼباء إسلاغ تعوي اليد باؼباء اعِب ُب صبيع أجزائها ىيا إسلاغ ،وىيا إسلاع
واجب ،أنا .. .ودالل على وجنبو اآلا ال بد ن التعوي حٌب ىبرج ن األنر اعِب ن عهده األنرٍ ،ب
دالل "أسلغ النضنء".
الدرجة الثانية اإلسباغ المستحب  :وىن أف اكرر النضنء فيكولو واتووو باثنتْب ،وبثبلث ،وكبن
ذلك فهيا نستحب.
ثانيا  :قاؿ   :خلل بْب األصابع



فأنر بالتخليل ،والتخليل بْب األصابع قدر زائد على نا جاء ُب اآلا  ،وؽبيا قاؿ العلواء :إف التخليل
بْب األصابع ىنا أنر بو فيحول على االستحلاب ؛ ألهو زاد عوا أنر بو ُب اآلا  ،فاآلا فيها تعوي العضن
بالوسل والتخليل صف زائدة فيكنف التعوي باؼباء والتخليل ازاد عليو ليلك ضبل األنر ىنا على
االستحلاب ال على النجنب.
ون أىل العل ن قاؿ بالنجنب ،لكنو قنؿ ليس بظاىر ،وليس بقنؿ اعبوهنر ،والتخليل اختلف فيو
العلواء على ثبلث أقناؿ:
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األوؿ :أف التخليل بْب األصابع واجب.
الثاني  :أهو نستحب.
والثالث :أهو ال استحب.
والقوؿ األوؿ  :ليس بلحيح ؼبا ذكرت لك ن الدليل على أهو خارج ع نعُب اآلا أو ع نا دخل
ُب اآلا  ،واألخّب أاضاً أهو ال استحب ىيا أاضاً ضعيف ؛ ألف السن ثلتت بو ،ونا داـ أف السن ثلتت بو
فهن نشروع ،وال تعارض السن بأقناؿ ن ٓب تللوو السن ن أىل العل  ،فإذاً اللحيح أف التخليل بْب
األصابع نستحب.
ما صفة التخليل ؟ جاء ُب اغبداث اللحيح أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -خلل بْب أصابعو بأف
أتى باػبنلر ن اده اليسرى ،اػبنلر ن اده اليسرى فدلك بو بْب أصابع رجليو فدلك بو بْب أصابع
رجليو ،فهيه اللف ىي السن ُب التخليل أف اأٌب باػبنلر فيدلك بو بْب أصابع رجليو ،وىيا فيو نلالو ُب
ض للروائح الكراه ؛
إالاؿ اؼباء ونلالو ُب التنظيف ،تنظيف نا بْب األصابع ؛ ألف نا بْب األصابع ُع ْر َ
والجتواع الدرف واألوساخ ،والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -ىن الكانل ُب تَطَهره وهظافتو -عليو اللبلة

والسبلـ ،-وطيب روبو وبدهو.

أنا أصابع اليدا فلف التخليل فيها أف ادخل أصابع إحدى اليدا ُب األخرى ىكيا واكفى
بالتخليل ،اعِب هبعل بعضها على بعض ىكيا.
ثالثاً  :قاؿ   :وبالغ ُب االستنشاؽ  بالغ ُب االستنشاؽ ،االستنشاؽ كوا ذكرها لك سابقاً أىل
العل اختلفنا فيو على قنلْب ننه ن قاؿ بنجنبو ،وننه ن قاؿ باستحلابو ،القائلنف بنجنبو احتجنا دبا

ذكرت لك أف النيب 

انتثل لآلا  ،وكاف ُب انتثالو أهو استنشق ،واالستنشاؽ ألجل إالاؿ اؼباء إٔب

ظاىر األهف إٔب ظاىر بناب األهف ،وىيا ادخل ُب اس اؼبناجه اعِب ُب اس النجو أو ُب نسوى النجو
ادخل ُب نسوى النجو.
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القوؿ الثاني :أهو لبلستحلاب االستنشاؽ؛ وذلك ألهو خارج عوا دلت عليو اآلا  ،واللناب أو
اللحيح ن القنلْب أف االستنشاؽ واجب ؼبا ذكرها لك ن األدل اؼبلالو ُب االستنشاؽ الٍب أنر هبا ىنا
قدر زائد عوا جاء ُب اآلا  ،وؽبيا هقنؿ اؼبلالو ىي جيب اؼباء إٔب آخر األهف ،ونعلنـ أف نا زاد ع بناب
األهف ع بناب اؼبنخرا نا زاد عنو فبل ادخل اس أو ُب نسوى ال ادخل ُب نسوى النجو ،وليلك
اكنف نا زاد نستحلاً ال واجلاً ،فإذا اؼبلالو وإف كاف نأننراً هبا ىنا فهن أنر استحلاب ال إهباب لدليلْب :
األوؿ  :نا ذكرتو لك.

والثاني :أهو قاؿ إال أف تكنف صائواً ،فلوا علق ذلك بأف اللائ ال الالغ فلن كاهت واجل لكاف
االستنشاؽ واؼبلالو فيو واجب نستقل فيجب عليو أف الالغ ،واتنقى فلوا كاف اللياـ ناهعاً ن اؼبلالو دؿ
على أف اؼبلالو ليست بناجل .
الرابع :قنلو  :إذا تنضأت فوضوض فيو على القنؿ بلح ىيه الرواا فيو األنر باؼبضوض والعلواء
ؽب فيها قنالف ن وجنب واستحلاب كالقنلْب ُب االستنشاؽ ،وكالدليل على االستنشاؽ ،كوا قلنا ُب
االستنشاؽ اقاؿ ُب اؼبضوض هع .
حديث "أف النبي  كاف ىبلل غبيتو ُب النضنء "
وع

عثواف 



أف النيب  كاف ىبلل غبيتو ُب النضنء



أخرجو الَبنيي وصححو اب

خزيب . .
قاؿ  :وع عثواف -رضي اهلل تعأب عنو  : -أف النيب  كاف ىبلل غبيتو ُب النضنء  أخرجو
الَبنيي وصححو اب خزيب .
معنى الحديث :
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أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -إذا تنضأ خلل غبيتو بأف ادخل اؼباء إٔب داخل اللحي إٔب داخل
اللحي حٌب سبس أطراؼ اعبلد اعِب ن ربت اللحي بيده اليوُب ادخلها حٌب سبس أطراؼ اعبلد أو ن
اػبارج ىبللها ىكيا.
لغة الحديث :
التخليل كوا ذكرت لك ُب نعُب خلل بْب األصابع أهو إدخاؿ الشيء بْب الشيء ،واؼبقلند إدخاؿ
األصابع بْب شعر اللحي .
درجة الحديث:
ذكر اغبافظ ىنا أف حداث التخليل أخرجو الَبنيي واب خزيب ُب صحيحو وأف اب خزيب بإاراده لو
ُب صحيحو صححو ،وأحاداث زبليل اللحي جاءت ن طرؽ نتننع والعلواء علواء اغبداث كأضبد واب
نعْب وفحنؿ األئو اختلفنا ُب أحاداث التخليل فأكثرى أكثر أئو اغبداث وأئو النقل على أهو ال اثلت
ُب زبليل اللحي شيء ،وأف األحاداث ُب زبليل اللحي ضعيف  ،وال الح ننها شيء ،وإف تعددت ،أو
تننعت ،اعِب الطرؽ ،وقل ن أىل العل ن رأى أف الطرؽ ذبرب على ذلك ،وأهنا تكنف حسن أو
صحيح .
وليلك أورد اب خزيب حداث التخليل ُب صحيحو ،وأشار إٔب ذلك اغبافظ بقنلو :وصححو اب
خزيب .
واألظهر عندي ن الرأاْب أو ن االجتهادا ىن األوؿ ،وىن أف أحاداث التخليل ال الح ننها
شيء ،وأف تعددىا ال هبرب الضعف النارد فيها ،فهي نا بْب نضطرب وضعيف  ،ضعيف اإلسناد ،وبعضها فيو
هكارة وضعف شداد ،ونا شابو ذلك فبل الح ُب زبليل اللحي شيء حداث.
من أحكاـ الحديث:
دؿ اغبداث عند َن صححو على أف وحٌب عند ن ضعفو ؼب وبتج بالضعيف ُب بعض األحكاـ دؿ
على أف السن أف اللحي ُزبَلل ،وننط زبليلها بعد الفراغ ن غسل النجو ،فيخللها اعِب هبعل اؼباء اتخلل
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اللحي إنا ن الظاىر وإنا ن اللاط  ،وأوجب طائف قليل ن الفقهاء ُب بعض اؼبياىب أوجلنا التخليل،
قالنا :ألف األصل أف اوسل النجو إذا ٓب اك فيو غبي  ،وىن ىبلل حٌب يبس بأصابعو أطراؼ نا هبب لن ٓب
اك لو غبي  ،وىيا القنؿ فيو كوا ترى غراب ُب السياؽ والعرض والتلنر.
ؽبيا ضعفو عان أىل العل أو أكثر أىل العل فإذا هقنؿ زبليل اللحي على اللحيح ال تثلت ُب
نشروعيتو سن  ،وإمبا الناجب ُب اللحي أف اوسل نا ظهر ننها ،الظاىر نا ظهر ننها اوسلو نع النجو
فيسيل اؼباء على وجهو ،ونا اسَبسل ن غبيتو وجناهب غبيتو ،أنا باط اللحي خاص ؼب ؽب غبي كثيف ،
فإهن ال يبك أ ف ادخلنا اؼباء إٔب داخلها ،فلهيا الناجب ىن ىيا القدر ،وأنا التخليل فبل تثلت
نشروعيتو ،هع .

تى بثلثي ُن ٍد فجعل ادلك ذراعيو"
حديث "إف النبي  أُ َ
وع علد اهلل ب

زاد قاؿ   :إف النيب 

وصححو اب خزيب .
قاؿ  :وع علد اهلل ب

تى بثلثي ُن ٍد فجعل ادلك ذراعيو
أُ َ

زاد -رضى اهلل تعأب عنو  : -أف النيب 

ذراعيو  أخرجو أضبد ،وصححو اب خزيب .



أخرجو أضبد،

أُتى بثلثي ٍ
ند فجعل ادلك
َ

معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ألجل رعااتو عباهب عدـ اإلسراؼ واالكتفاء بالقليل ُب أننره كلها
فإهو اتنضأ باؼباء القليل حٌب إهو تنضأ ٍ
دباء اللغ ثلثي ند ،ون اؼبلالو ُب االكتفاء هبيا القليل أهو ؼبا تنضأ
بو جعل ادلك ذراعيو باؼباء.
لغة الحديث :
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قنلو   :ند  اؼبد كيل نعروؼ عند الناس ُب ذلك الزناف ،وَب ىيا الزناف ،وظبى نداً ألهن كاهنا
يبلئنف اليدا ن الطعاـ ،وجعلنا اليدا اؼبعتادة اعِب الكفْب جعلنىا نقياساً لكيل نعلنـ فيودوهو إٔب
اؼبشَبى بالطعاـ ،فسوى نا يبؤل الكفْب ن الطعاـ ،ظبى نداً ؛ ألهو يبد سبَد بو الكفاف.
وؽبيا قاؿ الفّبوزابادي ُب كتابو اؼبشهنر ُب اللو "القاننس احمليط" ،والقاننس النسيط فيوا تفرؽ ن
كبلـ العرب ظباطيط قاؿ  :وقد جربت ذلك بنفسي ؼبا تكل ع أف اؼبد ُب أصلو ىن ند اليد.
قاؿ  :وقد جربت ذلك بنفسي فنجدتو صحيحاً ،اعِب أف اؼبد كيل ؼبا يبؤل كفي الرجل اؼبعتدؿ ٍب جعل
وجعل ربع اللاع ،فاللاع أربع ن أاش صبع اؼبد أنداد أربع ن األنداد ،واؼبد ىن نا
ُب وعاء ـبلنصُ ،

يبؤل كفي الرجل اؼبعتدؿ فالنيب -عليو اللبلة والسبلـ -تنضأ دباء ثلثي ند اعِب تلنر الرجل اؼبعتدؿ اللى

يبؤل كفيو ن اؼباء ثلثاً كفي الرجل اؼبعتدؿ كفت النيب ُ ب النضنء.
وكاف -عليو اللبلة والسبلـ -كوا سيأٌب -إف شاء اهللُ -ب األحكاـ أهو كاف اتنضأ باؼبد ،واوتسل
باللاع اؼبقلند نعُب اؼبد ُب اللو ىن نا ذكرتو لك ،ىن كيل وىن ربع اللاع ،ىن كيل وليس بنزف.


ادلك ذراعيو



الف ْرؾ ،والدلك ُب اللو  :الفرؾ كوا قاؿ -جل وعبل: -
الدلك ىن َ

 

 )ٔ(       اقاؿ للشوس دالك إذا أحدثت الدلك ُب عْب الناظر ،فأقي
الشيء أو االس نقاـ السلب ،فقيل :دلنؾ الشوس إذا كاف اسلب الدلك الناظر إٔب الشوس ُب الزواؿ،
وىن أشد الشوس ادلك عينيو اؼبقلند أف الدلك نعناه الفرؾ فوعُب ادلك ذراعيو اعِب افرؾ اؼباء على
ذراعيو ،واليراع ُب اللو اس ؼبا؟ عبزء ن اليد نا بْب الكف إٔب العضد وىن الساعد.
درجة الحديث :
اغبداث رواه اإلناـ أضبد واب خزيب وصباع  ،وىن حداث صحيح إسناده صحيح ،وصححو كثّب ن
أىل العل .
من أحكاـ الحديث :
 - 1سورة اإلسراء آية .78 :
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دؿ اغبداث على أف اؼبشروع أف اقتلر اؼبرء ُب النضنء على نا اكفى ،وأف اإلسراؼ ُب النضنء ننهي
عنو ؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف اكفيو ثلثاً اؼبد ،وغالب أحياهاً -عليو اللبلة والسبلـ -أهو
كاف اتنضأ باؼبد كوا جاء ُب اغبداث اللحيح أهو -عليو اللبلة والسبلـ -كاف اوتسل باللاع ،واتنضأ
باؼبد ىيا غالب حاؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ.-
لهذا قاؿ بعض التابعين للصحابي  :إهو ال اكفى ،فقاؿ قد كاف اكفى ن ىن أوَب شعاراً ننك،

وؽبيا اإلسراؼ ُب النضنء ،اإلسراؼ ُب استعواؿ اؼباء استعواؿ اؼباء ُب النضنء ننهي عنو.

وقد جاء ُب اؼبسند ن حداث سعد أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -قاؿ   :ال تسرؼ ُب النضنء
ولن كنت على هنر ٍ
جار



أو ال تسرؼ ُب اؼباء ولن كنت على هنر جار ،وإسناده ضعيف ،لك اللح

لبلستشهاد بو ُب نثل ىيا ،وأاضاً جاء ُب اغبداث الثابت:



سيكنف قنناً اعتدوف ُب الطهنر وُب

الدعاء . 
واالعتداء ُب الطهنر ننو اؼبلالو واإلسراؼ فيو ،فإذا السن االكتفاء بالقليل ،وأال ادخل اؼبرء على هفسو
نلالو ُب التعلد بشيء نا جاءت بو السن  ،وقد افضي ذلك إٔب النسناس.
ثانياً  :ن أحكاـ اغبداث أف دلك اليراع سن ؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -دلك ذراعو ،ونثلو
الرجل فتدلك اليراعاف ،وتدلك الرجبلف ،والورض ن الدلك إالاؿ اؼباء إٔب صبيع أجزاء العضن.
فإذا كاف اؼباء قليبلً فاستعوالو قد انلع ع العضن ،وايىب والقى بعض األجزاء ُب العضن ال اللها

اؼباء ،فإذا دلكت وصل إٔب صبيع األجزاء فوع الدلك اللح استخداـ القليل ن اؼباء.

الثالث :أف اليي جاء وصح أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كوا ذكرت لك تنضأ دبد وبثلثي ند،
وأنا نا جاء ُب بعض الروااات ،أو عند ذكر بعض العلواء أهو تنضأ بثلث ند فليس لو أصل اعِب تنضأ
بثلث ند فليس لو أصل ُب السن .
هكتفي هبيا القدر وكنت آنل اغبقيق أىن آخي أكثر ن ىيا لك على كل حاؿ اأتينا -إف شاء اهلل-
اللقي وفقك اهلل ؼبا فيو رضاه.
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حديث "أنو رأى النبي  اأخي ألذهيو ناء"


اغبود هلل رب العاؼبْب ،واللبلة والسبلـ على أشرؼ األهلياء وإناـ اؼبرسلْب هلينا ؿبود ،وعلى آلو
وصحلو أصبعْب ،قاؿ اؼبلنف -رضبو اهلل تعأب : -وع علد اهلل ب زاد -رضى اهلل عنو  -أهو رأى النيب
 اأخي ألذهيو ناء غّب اؼباء اليي أخيه لرأسو  أخرجو الليهقي ،وىن عند نسل ن ىيا النجو بلفظ
 ونسح برأسو دباء غّب فضل اداو  وىن احملفنظ .


ون علينا
اغبود هلل احملوند بكل لساف اؼبُثْػ َُب عليو بكل جناف ،لو اغبود كلو أف ىيأ لنا ن أنرها رشداًَ ،
بالفقو ُب الدا واتلاع سن سيد اؼبرسلْب ،فلو اغبود كثّباً كوا أهع علينا كثّباً ،وصلى اهلل وسل وبارؾ على
هلينا ؿبود وعلى آلو وصحلو وسل تسليواً نزاداً أنا بعد :
فأسأؿ اهلل -جل وعبل -أف هبعلِب وإااؾ فب إذا أُعطى شكر ،وإذا ابتلى صرب ،وإذا أذهب استوفر،
كوا أسألو -جل وعبلُ -ب ىيه الساع اؼبلارك أال وبرنِب وإااؾ فضل العل  ،وأال اكلنا فيو إٔب أهفسنا،
الله ثلت العل ُب قلنبنا ،وهنر بلّبتنا ،واجعلنا فب وبولنف العل اليي ربلو وترضاه إهك ظبيع قرابٍ ،ب
إف ن اؼبسائل الٍب انلوي لطالب العل أف اعتِب هبا العناا بكتلو ،والكتب كثّبة ُب ىيا الزناف جداً،
وكثرهتا أذىلت عند كثّبا حس العناا هبا ،وأوجو العناا بالكتاب ـبتلف  ،لك ن أنبها العناا بالتعليق،
والكتاب على الكتاب.
فأرى كثّباً ن طلل العل ن ال وبس كيف وبشي على الكتاب ،وكيف اكتب للفنائد على هسختو
فبا اسوعو ن اؼبع ل  ،أو ن العآب ،أو فبا اقرأه ُب كتاب ،والحثو واراد أف اعلقو على هسختو ،وال شك
أهو إمبا علق وكتب على هسختو ليلقى لو ذلك إذا أراد الرجنع إليو استيكاراً ،أو أراد الرجنع إليو حفظاً
ودرساً.
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واإلناـ أضبد -رضبو اهلل -وغّبه ن أئو أىل اغبداث والعل والسن هننا ُب الكتاب ع أشياء ،هننا أف
اكنف اػبط صوّباً حبيث إهو إذا احتاج إليو ُب زن اأٌب ال اتوك ن قراءتو ،وىيا قبده كثّبا ُب بعض

التعاليق على الكتب.

ذبد أهو الور اػبط ،وارص الكبلـ حٌب إذا أراد أف ارجع إليو صار عنده صعنب ُب استخراج نا كتب
ىن ،حٌب إف بعضه ال وبس أف اقرأ خطو؛ ألجل صور اػبط ،كيلك هني ع االستعجاؿ ُب الكتاب إذا
أراد أف وبشي أو اكتب تقراراً للعآب ،فإهو ال استعجل ُب الكتاب ؛ ألف االستعجاؿ قد الدؿ الكبلـ ،وقد
افنتو بعض الشيء ،وؽبيا األهسب ن أف اكتب على الكتاب نلاشرة أف اكنف نعو كراس خاص اكتب

فيها بسرع نا شاء ٍب بعد ذلك انتخب فائدهتا كتعليق وربشي  ،وهبعلها على هسختو ن الكتاب.
ون اآلداب ُب التعليق أف انسب التعليق إٔب قائلو ،وأال اطلق فيقنؿ نثبلً  :قاؿ فبلف كيا أو ظبعت

فبلهاً ن العلواء أو اؼبشااخ اقنؿ كيا ،أو ايكر الكبلـٍ ،ب هبعل ُب آخره اقنؿ :اهتهى ن كبلـ نثبلً
شيخنا فبلف ،وأشلاه ذلك ىيا يبيز القنؿ؛ ألهو قد اقرأ الكتاب على عآب آخر ،وعلى عآب ثالث ،وقد اقرأ
ىن حبثاً فيحرره ووبشيو على الكتاب حٌب ال يبتزج الكبلـ ن ىيا وىيا دوف نعرف للقائل.
واؼبسائل قد ىبتلف العلواء ُب تنجيهها ،وَب التعلي ل ؽبا ،وَب حس االستدالؿ فينلوي أف اتعاىد أف
انسب كل قنؿ إٔب قائلو أاضاً ن اآلداب الٍب انلوي أف اعتِب هبا ُب الكتاب على كتابو ،أف تكنف الكتاب
إٔب أعلى الكتاب ال إٔب أسفل ،وأف اعتِب بيكر اؼبنضع اليي اراد التعليق عليو ،وهعُب بالكتاب إٔب أعلى ال
إٔب أسفل أهو نثبلً اآلف عندؾ ُب الللنغ إذا أردت أف تكتب نثبلً فائدة على حداث فتكنف الكتاب ن
ىيا اغبداث ،وأعلى اللفح .
أنا الكتاب إٔب أسفل فإهك ال تدرى ناذا سيأٌب ن الكبلـ على اغبداث اآلخر ،وعلى اغبداث اليي
بعده ،وكيلك ُب التحشي على كتاب كبن أو أصنؿ أو فقو إٔب آخر العلنـ.
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وؽبيا ذكر علواء اغبداث ُب اؼبلطلح ُب كيفي الكتاب ذكروا آداباً عظيو انلوي العناا هبا ،فلعلك
ترجعنف إليها ُب كتب اؼبلطلح؛ ألهنا ن اآلداب اؼبهو  ،وكلوا اعتنيت بالكتاب اليي نعك وحبناشيو،
وبالكتاب عليو كلوا هفعك ُب وقت اغباج .
أاضاً ن اآل داب أف اعتِب طالب العل بأف تكنف كتابتو على هسخ صحيح  ،والينـ اؼبنجند ن
نعتُب بو.
نعتُب بو ،وننو نا ليس ً
الكتب بأادي الناس ننو نا ىن ً

وؽبيا انلوي أف اسأؿ ع النسخ ىيه نثبلً الللنغ أاش أفضل هسخ فيو نثبلً ،الرد على الزهادق نا

أفضل طلع لو "اؼبنقظ " أهس ب طلع ؽبا أاش السليو أو اغبسن  ،فيسأؿ اؼبعتِب بالعل والكتب ن طبلب
العل  ،واكنف بعد ذلك ؿبلبلً لنسخ صحيح أو جيدة وتكنف تعاليقو عليها ؿبفنظ عنده لنقت اغباج
ىيه إشارة ولعلك تستخرجنف نا غاب ن الفنائد أو ن اآلداب فبا ذكر هع .
قاؿ رحمو اهلل  :وعنو اعِب :ع علد اهلل ب زاد  أهو رأى النيب  اأخي ألذهيو ناء خبلؼ اؼباء
اليي أخيه لرأسو



أخرجو الليهقي ،وىن عند نسل ن ىيا النجو بلفظ ونسح برأسو دباء غّب فضل

اداو ،وىن احملفنظ.
معنى الحديث:
أف علد اهلل ب زاد اللحايب ذكر أهو رأى النيب -عليو اللبلة والسبلـ -اأخي ألذهيو ناء غّب اؼباء
اليي أخيه لرأسو اعِب أهو نسح برأسو دباءٍ ،ب نرة أخرى جعل ُب اداو ُب أصابعو ناء ونسح هبا بأذهيو
ىيا نعُب رواا الليهقي ،وأنا نا جاء ُب نسل أهو نسح برأسو -عليو اللبلة والسبلـ -نسح الرأس اليي
ىن بعد غسل اليدا دباء غّب اليي فضل ُب اداو؛ ألهو بعد غسل اليدا سيكنف ُب الكف رطنب وناء
بقي قطرات اؼباء فالنيب -عليو اللبلة والسبلـ -أخي ناء جداداً ليوسح رأسو غّب اليي بقي ُب كفيو ن
أثر غسل اليدا .

لغة الحديث :
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حرؼ اللاء ىيا اقتضي

قنلو :

اإلللاؽ ،فأصلو ُب اللو اقتضي اؼبقارب واإلللاؽ ،وليلك ُب قنلو -جل وعبل-

   



نسح برأسو دباء



ُب رواا نسل



نسح برأسو دباء

(ٔ) هفه ن اللاء شيئْب:
األوؿ :أهو نسح بشيء زائد ع اليد اعِب ُب اليد شيء.
والثاين :أهو ليس رشاً على الرأس باؼباء ،ولكنو نسح باليد بإللاقها بالرأس ،وىيا اظهر لك ن قنلو،
ونسح برأسو دباء فربأسو لئلللاؽ ،وىيا ظاىر ن جه أف اليد الٍب فيها ناء تللق بالرأس ٍب ُيبِرَىا عليو.
قنلو   :فضل اداو  الفضل  :ىن اللقي والسؤر اعِب أف نا بقي ُب اده ن ناء ؼبا غسل اليد
أخي ناء جداداً غّب ىيا اليي بقي.
درجة الحديث :
الرواا

األؤب قاؿ  :أخرجو الليهقي وىي  أهو رأى النيب 

أخي لرأسو  الرواا ىيه فيها
أخي ألذهيو فوسح



اأخي ألذهيو ناء خبلؼ اؼباء اليي

أهو أخي لرأسو وألذهيو ناء نرتْب نرة أخي لرأسو فوسحٍ ،ب نرة ثاهي



وىيه الرواا -كوا ذكر -رواىا الليهقي وصحح إسنادىا الليهقي ،قاؿ :وإسناده صحيح .وىيه
الرواا  ،وإف كاف ظاىر إسنادىا اللح  ،لكنها شاذة؛ ؼبخالفتها الرواا األخرى الثابت  ،وؼبخالفتها الروااات
الٍب فيها  أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أخي لرأسو وألذهيو ناء نرة واحدة  وؽبيا الليهقي بعد أف
صحح اإلسناد قاؿ :وساؽ رواا نسل الثاهي  ونسح برأسو دباء غّب فضل اداو  قاؿ وىيا أصح.
وؽبيا اغبافظ اب حجر قاؿ لك ُب آخر اللحث قاؿ  :وىن احملفنظ .واحملفنظ اقابل بو أاش؟ الشاذ
ًإذا فالرواا األؤب عند اغبافظ اب حجر شاذة ،ورواا نسل ىي احملفنظ  .وىيا ىن اليي اقتضيو
التحقيق ُب اللحث.
من أحكاـ الحديث:
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دلت رواا نسل

 أف النيب 

جدادا
أخي لرأسو ناء
ً



واؼباء اليي يبسح بو الرأس إمبا ىن

رطنب اعِب قطرات ن اؼباء تعلق باليد ٍب يبسح هبا الرأس ،فالرأس يبسح دباء ليس دبجرد أدىن رطنب ُب
اليد.
وؽبيا ال وبس أو ليس ن اتلاع السن أهو إذا أخي ناء وعلق بيداو أهو هبعلو انقضو حٌب اتقاطر ٍب بعد
ذلك يبسح.
بل نا علق باليدا ن اؼباء بعد ؼبو فيو ،وٍب إفراغ الكفْب ن اؼباء ىيا يبسح بو رأسو ،فإذا دؿ اغبداث
احدا واللق بالرأس وباألذهْب.
على أف السن أف اكنف اؼباء اليي اؤخي للرأس ولؤلذهْب و ً

نسحا  -إلنرار اؼباء  -إلنرار اليد
الثانية :دؿ اغبداث على أف نسح الرأس واألذهْب ً
صبيعا اسوى ً
على الرأسٍ ،ب إدخاؿ األصابع ُب األذهْب ونسح الرأس ظاىر ن كلو نسح ،لك ُب األذهْب إدخاؿ

نسحا باليد؛ ألهو استعواؿ
السلاح أو السلاب ُب األذهْب ٍب إدارة اإلهباـ ُب ظاىر األذف ،قد ال اسوى ً

نسحا فيكنف إذا ليس اؼبقلند ن
إلصلعْب فقط ،لك اغبداث دؿ على أهو وإف كاف كيلك ،فإهو اسوى ً

اؼبسح ُب األذهْب أف سبر اليد على األذهْب ،وإمبا اؼبراد أف اللق بعض اليد ،وىن األصابع باألذف ،واكفي

ىيا.
صبيعا.
إصلعا و ً
احدا على أذهو بعد أف نسح رأسو ألجزأ اعِب أهو ليس ؼبسح األذف بالكف ً
فلن أََنر ً

غرا محجلين"
حديث "إف أمتي يأتوف يوـ القيامة ً

غرا ُؿبَجلْب ن
وع أيب ىرارة  قاؿ   :ظبعت رسنؿ اهلل  اقنؿ :إف أنٍب اأتنف انـ القيان ً

أثر النضنء .فو استطاع ننك أف اطيل غرتو فليفعل  نتفق عليو ،واللفظ ؼبسل .

قاؿ رحمو اهلل :ع أيب ىرارة -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ   :ظبعت رسنؿ اهلل  اقنؿ :إف أنٍب
غرا ؿبجلْب ن أثر النضنء ،فو استطاع ننك أف اطيل غرتو فليفعل
اأتنف انـ القيان ً
واللفظ ؼبسل .
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نتفق عليو

بلوغ المراـ
معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ذكر نا زبتص بو ىيه األن فيويزىا ع غّبىا ن األن انـ القيان ؛
ألف ىيه األن  ،وإف اشَبكت نع غّبىا ن األن ُب النضنء ،لك ىيه األن أثر النضنء فيها ليس كأثر
النضنء ُب غّب ىيه األن ؛ ؽبيا بْب أهو -جل وعبل -أكرـ ىيه األن بأهن اأتنف انـ القيان وى َغر
هنرا ،ووضاءة هاصعنا اعبله والنجو ،وأف ُب أطراؼ أاداه
ؿبجلنف ن أثر النضنء ،اعِب :أف ُب هاصيته ً

هنرا ووضاءة ن أثر النضنء اليي تعلدوا اهلل -جل وعبل -بو.
ً
أاضا ً

غرا ؿبجلْب ن أثر النضنء  وأثر النضنء ىيا ن إكراـ اهلل -
قاؿ  :إف أنٍب اأتنف انـ القيان ً

جل وعبل -ؽب  ،وإال فإف النضنء بنفسو ال اقلب اللدف أو أجزاء اللدف ىيه ال اقللها إٔب ذات هنر وذات
وضاءة ،ولكنو إكراـ وؽبيا خلت ىيه األن هبيه اؼب ْك ُرَن ن اهلل -جل وعبل.-
َ
قاؿ  :فو استطاع ننك أف اطيل غرتو فليفعل  اعِب ألجل طلب كثرة النضاءة والننر فو
استطاع ننك أف ازاد ن ىيا الننر والنضاءة ُب أطراؼ النضنء فليفعل ذلك بأف ازاد ُب استعواؿ النضنء
إٔب نا زاد ع اؼبرفقْب والكعلْب.
فقنلو :



أف اطيل غرتو



المراد  :غرتو وتحجيلو؛ ألف الورة ُب الرأس ال تطاؿ ،وإمبا اليي

اطاؿ أو يبك أف ازاد فيو بنضنح ى ن استعواؿ اؼباء ُب اليدا بأف اشرع ُب العضد وازاد ،وُب القدنْب بأف
اشرع ُب الساؽ وازاد.
لو اغبداث:
قنلو :اأتنف...



إف أنٍب اأتنف انـ القيان



افه ننو أف ىيا اإلتياف إذا أفاضنا إٔب أرض

احملشر ،وأف ىيه اللف ىي فيه نني أف يبشنا ن قلنرى إٔب أف انافنا أرض احملشر.
"غرا" :
قولو ً
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الورة والتحجيل ،ىيه ن صفات الفرس وىن بياض اكنف ُب الناصي اعِب ُب جله الفرس واكنف
بياضا وىن ن اللنف اؼبستحب ُب قنائ الفرس ،وىن نا تعتِب العرب بو وسبدح الفرس بو وسبدح ن يبلك
ذلك.
فهن تشليو ،شلو أثر النضنء ُب أطراؼ اؼبسل وُب هاصيتو هبيه اللف ُب اػبيل.
قاؿ:



ن أثر النضنء



واألثر تارة اكنف نتلبل وتارة اكنف ننفلبل .وىنا اؼبراد بأثر النضنء

اؼبنفلل اليي ىن ثناب عليو ،وجزاء على استعواؿ الطهارة ،وعلى االنتثاؿ ألنر اهلل -جل وعبلُ -ب
ذلك.
قاؿ " :فمن استطاع منكم"  .اؼبراد ىنا باالستطاع اغبث وإال فكل أحد استطيع ن حيث الفعل،
لك اؼبراد ن ىيا اغبث على حلنؿ ذلك.
درجة الحديث:
اغبداث كوا ذكر نتفق عليو ،واللفظ اليي ساقو ُب نسل ُب اللحيح.
ولك تكل العلواء- ،أعِب علواء اغبداثُ -ب قنلو:
وربجيلو -فليفعل





ن استطاع ننك أف اطيل غرتو -اعِب:

ىل ىيا ن كبلـ النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أو ىن ندرج على حبث نعروؼ

طنال.
لك حاصلو أف اللناب ُب ذلك أهو ُن ْد َرج ن كبلـ أيب ىرارة  وأهو ليس ن اؼبرفنع إٔب النيب -
عليو اللبلة والسبلـ -ألجل تفرد ر ٍاو بو وىن هعي ع سائر رواة اغبداث.
من أحكاـ الحديث:
أوال  :دؿ اغبداث على إكراـ اهلل -جل وعبل -ؽبيه األن  ،وأف ىيه األن اختلها اهلل -جل وعبل-
بأشياء ٓب هبعلها لوّبىا ن األن  .فووا اختص اهلل -جل وعبل -بو ىيه األن ىيا اإلكراـ والثناب واعبزاء
على الطهارة والنضنء بأف اهلل -جل وعبل -العثها ُب وضاءة وهنر ُب النجو وُب األطراؼ؛ وذلك ألجل
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أهن تطهروا كوا أنرى اهلل  -جل وعبل .-قاؿ العلواء :النضنء واللبلة كاها عند ن قللنا ن األن ،
ولك كاهت اللبلة على كبن نا ،كوا جاء ُب شراع كل هيب ،والنضنء أاضا  :استعواؿ للواء على نا
اشابو ىيه اللف  ،أو على نثل ىيه اللف الٍب ُب شراعتنا .فإذف النضنء واللبلة ليست فبا اختص اهلل -
جل وعبل -هبا ىيه الشراع شراع اإلسبلـ .ونعلنـ أف األهلياء دانه واحد ولك الشرائع شٌب .فالنضنء
ننجند ،ولك أثر النضنء والثناب عليو واعبزاء واإلكراـ اختص اهلل  -جل وعبل -بو ىيه األن بأف جعلها
غرا ؿبجلْب.
غرة ،بأف جعل ىيه األن اأتنف انـ القيان ً

ثانيًا الورة والتحجيل :دؿ اغبداث على أهنا ن أثر النضنء .والنضنء األلف والبلـ فيو للعهد اعِب
النضنء اؼبعهند ،والنضنء اؼبعهند ىن اليي سنوُ وعلوو أنتو رسنؿ اهلل  انتثاال لقنلو تعأب  :
َ
             

. )ٔ(    
فإذف في قولو :النضنء أف الورة والتحجيل ربلل ؼب انتثل النضنء الشرعي وليس ؼب زاد فيو أو زاد
عليو؛ ألف األلف والبلـ لشيء نعهند اعلوو السانع ،فإذف ليست الورة والتحجيل فبا اتنافس فيو اعِب ُب
زاادتو نثبل .على نا جاء ُب النضنء الشرعي؛ ؽبيا هفه ن قنلو -عليو اللبلة والسبلـ -ن أثر النضنء
اعِب النضنء اؼبشروع ،أنا الزاادة فإهنا لي ست ن النضنء اؼبشروع ،فبل ارتب على نا ليس بالنضنء اؼبشروع
كرنا ن اهلل -جل وعبل -ألهو ليس فبا أذف بو.
فضبل وال ً
وؽبيا هنى العلواء ع اؼبلالو واإلسراؼ ُب النضنء ،بل قد قاؿ طائف ننه -وىن ظاىر :-إف الزاادة
على اؼبشروع ُب النضنء إذا كاف وجهها التعلد فهن بدع  .والزاادة على اؼبشروع ُب النضنء اكنف بأشياء:
طبسا أو أكثر أف اوسل اده كيلك وكبن
األوؿ :أف ازاد على ثبلث نرات بأف اوسل وجهو أر ًبعا أو ً

تعلدا فهيا ُْؿب َدث وبدع ؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -جعل
ذلك ،فو زاد على ثبلث نرات ً
نتعلدا فقد دخل ُب اللدع .
الكواؿ إٔب ثبلث ،ون زاد على السن
ً
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الثاني :اكنف ُب زاادة اللف بأف ادخل نثبل ُب غسل النجو جزء ن الشعر ،شعر الرأس فيوسل جزء
ن شعر الرأس نع النجو ،أو ادخل شيئًا ن األذهْب ُب النجو غسبل أو ادخل شيئا ن الرقل ُب النجو
سحا ؛ وىيا كلو فبا ٓب تَأْ ِت بو السن  .كيلك ادخل العضد أو
غسبل أو ادخل شيئا ن الرقل ُب الرأس ن ً
أكثر العضد ُب غسل اليدا زاادة ،أو ادخل أكثر الساؽ أو هلف الساؽ نع غسل القدنْب زاادة .وىيا
تعلدا للرغل ُب أف اكنف ن الور احملجلْب فإهو زاد ع اؼبأذوف بو ودخل
كلو زاادة ع اؼبشروع ،فو فعلو ً
ُب اؼب نهي عنو وىن االستدراؾ على السن أو التعلد بشيء ٓب اأت بو الدليل ،فيكنف إذف ُب حد اللدع،
غرا ؿبجلْب ن أثر النضنء .إذف
واللدع اأٍب عليها صاحلها ،وإف كاهت هيتو حسن  .وىيا هفهوو ن قنلوً :
فحلنؿ الورة والتحجيل عند اؼبؤن إمبا ىن ن أثر النضنء الشرعي فو قاؿ :إف لو أف هبتهد ُب ذلك

بزاادة ُب العدد أو ُب النصف ،فإهو زاد على نا أذف بو فبل ،ليس الفضل إال ؼب انتثل للشرع.
ثالثًا :قنلو:
اللحيح أهو ُن ْد َرج ،وأهو ليس ن كبلـ النيب -عليو اللبلة والسبلـ -وؽبيا فه بعض اللحاب ن ىيا


فو استطاع ننك أف اطيل غرتو وربجيلو فليفعل



ىيا كوا ذكرها لك أف

القنؿ وبعض التابعْب أف ؽب أف اطيلنا الورة بالزاادة ُب النضنء ،فلعضه اوسل اداو إٔب هناا العضد اعِب
إٔب الكتف ،وبعضه الالغ ُب غسل النجو إٔب نا ليس ن النجو ،وىيا راجع إٔب اجتهادى ُب فه ىيا

اغبداث ،وأف فو استطاع ننك أف اطيل غرتو وربجيلو فليفعل أهو ن كبلـ النيب -عليو اللبلة والسبلـ-
 .واللناب ُب ذلك فعل َن ٓب افعل ذلك ن اللحاب -رضناف اهلل عليه  -وى الكثرة وصبهنر
اللحاب رضناف اهلل عليه  .فإذف هقنؿ :تنافس ُب إطال الورة وحلنؿ ىيا الفضل إمبا ىن بالتنافس ُب
تطليق السن  ،وأنا الزاادة على السن فليس دبأذوف بو ُب التعلد والنيب-عليو اللبلة والسبلـ -صح عنو أهو
قاؿ:



فو رغب ع سنٍب فليس نِب



 .والرغل ع السن تكنف بالَبؾ تارة اعِب ترؾ السن ،

واكنف باؼبلالو ُب التعلد تارة أخرى وننرد اغبداث ،وسياؽ اغبداث اليي ُب آخره فو رغب ع سنٍب،
ىن إٔب الثاين ال إٔب األوؿ ،وىن ننطلق على ىيه اللف زاادة ُب النضنء.
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ابعا :اليي دلت عليو السن أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف إذا تنضأ وغسل اداو شرع ُب
رً
العضد كوا سيأٌب ،وشروعو ُب العضد ىيا ألجل أف اتيق غسل اؼبرفقْب؛ ألف اؼبرفق كوا ذكرها لك واجب
غسلو لدخنلو ُب اآلا



 )ٔ(    اعِب نع اؼبرافق ،وال يبك غسل اؼبرفق إال بأف اتجاوز

إٔب شيء ن العضد .وؽبيا روى نسل ُب اللحيح أف النيب-صلى اهلل عليو وسل  -تنضأ فوسل اداو
فشرع ُب العضد ،ونثلو غسل الرجلْب حٌب اشرع ُب ا لساؽ اعِب قليبل ،وىيا ال ألجل إطال الورة
والتحجيل ،ولك ألجل التيق ن غسل اؼبرفق نع اليد اعِب اليد نع اؼبرفق والقدـ نع الكعلْب.
حديث "كاف النبي  اعجلو التيو ُب تنعلو وترجلو "
وع عائش

-رضي اهلل عنها -قالت  :كاف النيب 

اعجلو التيو ُب تنعلو وترجلو وطهنره وُب

شأهو كلو  نتفق عليو.
قاؿ رحمو اهلل :ع عائش -رضي اهلل تعأب عنها -قالت  :كاف رسنؿ اهلل  اعجلو التيو ُب
تنعلو وترجلو وُب طهنره وُب شأهو كلو  نتفق عليو
معنى الحديث :
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ؼبا حلاه اهلل -جل وعبل -بو ن رفيع األدب ون نكارـ األخبلؽ
دائوا أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف وبب التيو  ،ونعلنـ أف جه اليوْب ن
ون اختيار األفضل ً

حيث اعبنس أفضل ن جه الشواؿ ،وؽبيا اكرـ اهلل -جل وعبل -الناجْب بأف هبعله أىل يبْب،

ضا ُب اليوْب.
وأصحاب اليوْب فيكنهنف آخيا الكتاب باليوْب .واكنهنف أا ً

واهْب اآلخرا بأف هبعله ن أىل الشواؿ ،فجه اليوْب نكرن على غّبىا ،وؽبيا كاف -عليو

اللبلة والسبلـ -اعجلو التيو اعِب كاف وبب استعواؿ اليوْب ،اعِب اده اليوُب أو رجلو اليوُب أو جهتو
اليوُب ن اللدفُ ،ب تنعلو اعِب ُب للسو النعل ،وُب ترجلو اعِب فيوا اعاِب بو شعره ،شعر رأسو أو شعر
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غبيتو ،وُب طهنره ُب تطهره بأهناع التطهر إنا رفع اغبدث األصور ،أو رفع اغبدث األكرب ،أو ُب غسل
اعبنازة ،أو ُب أهناع التطهر األخرى.
قاؿ :



وُب شأهو كلو



؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -وبب اعبه الفاضل على اعبه

اؼبفضنل  .واعبه الفاضل اؼبكرن ىي جه اليوْب.
لغة الحديث:
التيمن ىن استعواؿ اليوْب .والتنعل ىن للس النعل .والنعل اس اشول نا اللس ُب الر ْجل ن أهناع
نللنس الرجل ،فيدخل فيو النعل ذات اإلصلع الناحد وادخل فيو النعل السْلتي وادخل فيو أصناؼ كثّبة،

وال ادخل فيو نا غطيت الرجل فيو بالكانل كاػبف واعبرننؽ ،وأشلاه ذلك.

وترجلو :الَبجل ىن نا اللح بو الشعر ليسكنو ن استعواؿ الدى أو استعواؿ اؼبشط اعِب تسراح
الشعر ،وكبن ذلك ىيا ادخل ُب اس الَبجل.
قولو " :طهوره" :الطهنر بالض ذكرها لك أهو اؼبلدر اليي ىن التطهر أو ُب اغبقيق اس اؼبلدر،
فيكرها لك الفرؽ بْب الطهنر وىن اؼباء اليي استعول ُب الطهارة ،والطهنر ىن حدث التطهر اعِب فعل
التطهر.
"وفي شأنو كلو" الشأف اعِب ُب سائر أننره.
درجة الحديث:
اغبداث -كوا ذكر -نتفق عليو.
من أحكاـ الحديث:
أوال  :أف السن فيها تفضيل اليوْب على الشواؿ وتكرًن اليوْب على الشواؿ وىيا جاء ُب أحاداث
كثّبة جدا .وسن النيب -عليو اللبلة والسبلـ -طافح بتقرار ىيا ،وتفضيل اليوْب على غّبه ،والنيب -
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عليو اللبلة والسبلـ -دؿ اغبداث على أف غالب أنره بل ُجل أنره على استعواؿ اليوْب إال فيوا تستعول

لاف عنو اليوْب.
فيو الشواؿ فبا تُ َ

ثانيا :قاعدة التيو بعان ُب السن يبك أف تضلط بأف كل نا ليس داخبل ُب اؼبرغنب عنو تستعول

فيو اليوْب .اعِب أف األشياء الٍب اتنزه عنها ال تستعول فيها اليوْب واألشياء الٍب ال اتنزه عنها ،بل افعلها
كراـ الرجاؿ فإف ذلك تستعول فيو اليوْب لشرفها ،وىيا ادخل ُب كل أكباء حياة اإلهساف إال بعض
حاالت الضعف ُب التخلص ُب تطهّب النجاس أو إزال النجاس وُب بعض األشياء القليل نثل اػبروج ن
اؼبسجد اكنف بتقدًن الشواؿ نثل اػبروج ن الليت اكنف بتقدًن الشواؿ ،كوا سيأٌب ُب قاعدة الشواؿ
إف شاء اهلل.
الثالث :أف التنعل فيو التيو وىن أف الدأ بللس النعل اليوُب واؤخر اليسرى والسن ُب النعل أف اللس
قائوا .وىيا ؛ ألف هعاؽب ُب ىيا الزناف كاهت ذات
قائوا ٍب اللس اليسرى ً
ُب اليوُب ً
قاعدا ال ً
قاعدا ال ً
قائوا فاختلت عليو فسقط وىز أو اىتز ،وىيا فبا ال
شراؾ وذات خيط اربط ن اػبلف وكاف ردبا للسها ً
اليق عادة .وؽبيا الدؽ على ىيه اللف بعض أهناع األحيا الٍب ال يبك أو ال وبس ُب اؽبيئ أف اللسها
قائوا؛ الشَباكها نع النعل ُب ىيه اللنرة فإذف هقنؿ السن ُب النعل إذ ٓب اك ُب الوالب أو ٓب اك
قاعدا ،وإال فتقدًن اليوُب سناء كاف إذا ٓب اك عادة ىبتل فإهو ال
عادة أهو ىبتل ُب للاسها فإهو اللسها ً
قاعدا .أنا خلع النعل
قائوا ،وإنا إذا كاف قد ىبتل قد وبلل لو شيء فإف السن أف اللسها ً
بأس أف اللسها ً
فإهو عكس للس النعل فإهو الدأ ُب اػبلع بالشواؿ ؛ ألف للس النعل إكراـ للرجل فتلقى اليوُب نكرن

نؤخرة ع الشواؿ والنيب -عليو اللبلة والسبلـ  -كاف انتعل أحياهًا ووبتفي أحياهًا  اعُب أف السن

ُب االهتعاؿ أف اكنف بعض األحياف كيا ،وبعض األحياف كيا .فو ترؾ االهتعاؿ بعض األحياف ُب بيتو أو

كبن ذلك ،فقد أتى هبيا القدر ن السن .
أيضا من أحكاـ الحديث:
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الرابع :قنلو" :وترجلو" دؿ على أف التيو ُب تسراح الشعر وُب نعاعبتو شعر الرأس واللحي اكنف
باللداا باليوْب؛ ألهنا أكرـ فيدى نثبل ُب شعره ابتداء باليوْب وادى ُب غبيتو ابتداء باليوْب ،وكيلك إذا
أراد أف اتطيب اطيب رأسو أو اطيب غبيتو فإهو التدئ باليوْب.
الخامس :قنلو" :وطهنره" اعِب أهناع تطهره ،وىيا اشول الطهارة اللورى والطهارة الكربى ،وكيلك
اشول غسل اعبنازة فإف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف اتيو ُب ذلك فإهو الدأ باليوْب ُب طهنرهُ ،ب
أاضا باليوْب ُب غسل اعبناب أو الوسل اؼبستحب .وكيلك أنر
رفع اغبدث األصور اعِب ُب النضنء ،والدأ ً
باللداا باليوْب ُب غسل اعبنازة ،كوا قاؿ ُب حداث أـ عطي   :ابدأف دبياننها ونناضع النضنء ننها



كذلك يدخل في الطهور :كل نا ن شأهو التعلد بالتطهر نثل نا ذكرها لك استعواؿ السناؾ أهو إذا
تطهرا فإهو استعول فيو اليد اليوُب ،والتدأ فيو باعبه اليوُب حيث إف الطهنر اشول أشياء كثّبة السن
كاف ً
فيها أف تكنف باليوْب.

قولو" :وفي شأنو كلو" اعِب أهو وبب اليوْب ُب سائر أحنالو-عليو اللبلة والسبلـ ،-فإذا هاـ :هاـ
على اعبنب األيب  ،وإذا دخل اؼبسجد دخل باليوُب وأشياء كثّبة ن ذلك ،وإذا شرب -عليو اللبلة
والسبلـ -أعطى نا بقي ُب اإلهاء إٔب األيب  .والنيب-عليو اللبلة والسبلـُ -ب سائر أحنالو وشأهو كلو
وبب جه اليوْب وافضلها على جه الشواؿ.
نستثُب أو خارج ع األصل ،وؽبيا اؼبناضع الٍب
األخيرة استعماؿ الشماؿ :أو نا تُػ َقد ُـ فيو الشواؿ
ً

تُ ْستَػ ْع َول فيها الشواؿ أو تقدـ فيها الشواؿ ؿبلنرة ،وقاعدهتا أف فيوا كاف ننتقبل فيو إٔب اؼبفضنؿ ع
الفاضل فإهو استعول فيو الشواؿ نثل إزال النجاس  ،فإهنا تزاؿ بالشواؿ ،نثل اػبروج ن اؼبسجد فإف
اػبروج ن اؼبسجد :اهتقاؿ ن فاضل إٔب نفضنؿ فيستعول الشواؿ فيقدـ الشواؿ خارجا.
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داخل إٔب الليت ن الشارع ادخل باليوُب؛ ألف الليت أفضل ن السنؽ؛ ٍب إذا أراد أف ىبرج اهتقل ن
فاضل إٔب نفضنؿ فتقدـ اليسرى وىكيا ؛ فضابطها أف االهتقاؿ ن الفاضل إٔب اؼبفضنؿ اقدـ فيو
الشواؿ ،ونا عداه فإف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -وبب التيو ُب شأهو كلو هع .
حديث " إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم "
وع أيب ىرارة  أهو قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   إذا تنضأًب فابدءوا دبياننك  أخرجو األربع
وصححو اب خزيب .
قاؿ :وع أيب ىرارة -رضي اهلل تعأب عنو  -قاؿ رسنؿ اهلل  إذا تنضأًب فابدءوا دبياننك



أخرجو األربع وصححو اب خزيب .
معنى الحديث :
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنر حْب النضنء وىن رفع اغبدث األصور بالطهارة اؼبخلنص أهنا
هلدأ باليوْب اعِب هلدأ باليوْب ُب اليدا وهلدأ باليوْب ُب القدنْب ،وىيا أنر ننو -عليو اللبلة والسبلـ-
ُب النضنء خاص .
لغة الحديث:
اؼبيان صبع نيون وىي اعبه اليوُب فكل شيء لو جهتاف اقاؿ ألحدنبا يبُب واألخرى اسرى ،وظبيت
اعبه اؼبستعول  ،والفاضل يبُب تربكا أو تفاؤال باليو  ،واألخرى اسرى تفاؤال أاضا بالتيسّب ،فل اسوها
العرب تسوي قليح  ،وإمبا فضلنا اليو على اليسر ،وؽبيا جعلنا أحدنبا يبُب واألخرى مشاال أو اسرى.
درجة الحديث:
اغبداث صحيح صححو صبع ن أىل العل وبعض أىل العل ضعفو لك اللناب صحتو؛ ألف رجالو
ثقات ،وليس بو شيوذ وال عل ؛ وىن نتلل فليلك صحتو ظاىرة فهن حقيق بأف الحح كوا قاؿ بعض
أىل العل .
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من أحكاـ الحديث:
أوال  :قنلو -عليو اللبلة والسبلـ  -إذا تنضأًب  فيو تعليق ؼبا سيأٌب ن األنر اللداءة باليوْب
بالنضنء ،وىيا تعليق ظاىر الدالل ن جه أف اغبك اليي سيأٌب ُب النضنء خاص فقنلو:



إذا

تنضأًب  أخص فبا لن قاؿ :إذا تطهرًب فإذا األنر ُب اللداا باؼبيان ىيا ُب النضنء كوا ىن ظاىر اللفظ
ىنا.
ثانيا  :قنلو " :فابدءوا" .ىيا أنر ،واألنر األصل فيو أهو للنجنب وال صارؼ لو ىنا ن النجنب إال نا
قالو بعض أىل العل كوا سيأٌب ُب اػببلؼ.
فقنلو" :فابدءوا" ىيا األنر احتج بو على أف اللداا باليوْب ُب أعضاء النضنء واجل وأعضاء النضنء:
ا لنجو واليداف والرأس والرجبلف أنا النجو والرأس فل ادخبل ُب ذلك باتفاؽ أىل العل ؛ ألهو استعول
صبيعا وىيا
فيهوا اعِب ُب النضنء استعول فيهوا اليداف صبيعا ،النجو اوسل باليدا والرأس يبسح باليدا
ً
اع النجو جبهتيو ،واع الرأس جبهتيو فإذف بقي تقدًن اليوْب ُب األنر بو أف اؼبراد بو تقدًن اليد اليوُب على

األخرى والقدـ اليوُب الرجل اليوُب على األخرى.
وكوا ذكرت لك دؿ ىيا على إهباب ذلك ،والعلواء اختلفنا ُب وجنب التيان ُب اليد والرجل على
أقناؿ أنبها قنالف  :األوؿ أهو هبب .والثاين :أهو استحب وال هبب.
أاضا قالنا  :قنى ىيا أف النيب-عليو
أنا حج ن قاؿ بالنجنب فهن ىيا اغبداث ،إذ فيو األنر و ً
اللبلة والسبلـ -ؼبا انتثل األنر ُب قنلو اغسلنا          :
 )ٔ(     أهو ٓب انقل عنو ُب حداث صحيح أهو بدأ باليسرى قلل اليوُب؛ بل كل
سنتو على أهو الدأ باليوُب قلل اليسرى وىن انتثاؿ لآلا بقدر زائد صحيح لكنو اعِب بقدر زائد على
داللتها؛ ألهو ُب النصف ال ُب اغبقيق  ،لكنو قيد بقنلو   :إذا تنضأًب فابدءوا دبياننك . 
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وىيه اؼبسأل ربتاج إٔب نزاد ن إاضاح ،وإف كاف كثّب ن اؼبسائل ال كبتاج فيو إٔب التطنال؛ ألجل
ضيق النقت والرغل ُب أخي أكرب قدر ن األحاداث .لك هيكر لك أف بعض األخنة استشكل أنس
بعض اؼبسائل ،أف اآلا فيها األنر بوسل اليد قاؿ:



 )ٔ(    وىيا نطلقو وبلل بوسل

اليد.
أنا صف غسل اليد أو صف تقدًن إحدى اليدا على األخرى فهيه صف زائدة ع نسوى غسل
اليد ،فوسوى غسل اليدا وبلل بوسلهوا ،فوا زاد ع اؼبسوى فبل ادخل ُب اآلا على اللحيح؛ ألف
الدلك نثبل  -دلك اليراع  -ليس داخبل ُب اآلا ؛ ألهو صف زائدة عوا أنر بو ُب اآلا فالنيب -عليو

اللبلة والسبلـ -دلك فبل هقنؿ :الدلك واجب ؛ ألف النيب 

فعلو انتثاال لآلا ؛ ألهو فعلو زائد ع

اآلا .
فانتثاؿ اآلا غسل اليدا فالدلك صف  ،وتقدًن اليوُب على اليسرى صف زائدة فهي ال تدخل فيوا
أنر ُب اآلا  ،فأنر ُب اآلا بوسل النجو فتعوي النجو باؼباء وبلل بو االنتثاؿ .وأنر ُب اآلا بوسل اليدا
فتعوي اليدا باؼباء ىيا وبلل بو االنتثاؿ ،نا ىن أكثر ن ذلك ىيا قدر زائد عوا أنر بو؛ وليلك
العلواء اختلفنا ُب وجنبو ؛ ألهو قدر زائد عوا جاء ُب اآلا والقاعدة الٍب ذكرت لك ن قلل أف األنر إذا
جاء ؾبوبل ُب القرآف وانتثلو النيب-عليو اللبلة والسبلـ -بفعلو فيدؿ فعلو على وجنب نا فعل فبا ادخل
فيوا أنر بو ُب اآلا .
وأنا نا زاده فإهو ال ادخل فيو ،وىيا لو أنثل كثّبة  :صلنا كوا رأاتونين أصلي



أق اللبلة،

ىيا فيو شيء ادخل ُب اغبقيق  ،وٍب شيء زائد وليلك ال هقنؿ :كل نا انتثل بو ىنا ىن ن األصل
فننجب كل نا جاءت بو السن ُب اللبلة كيلك  خيوا عِب نناسكك  ونا أنر بو ُب القرآف ن
حج بيت اهلل اغبراـ ،وىن اشول كل نا فعلو النيب-عليو اللبلة والسبلـُ -ب حجتو.
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فبل هقنؿ إهو دخل ُب ذلك بفعلو انتثاال لؤلنر فيكنف ذلك واجلًا على كل ىيئتو ال هقنؿ نا دخل ُب

االنتثاؿ ادؿ على النجنب ،ونا خرج ع نا دلت عليو اآلا فبل ادخل ُب النجنب ؛ ألف النيب -عليو
اللبلة والسبلـ -يبتثل وازاد أشياء فيؤخي هبا على أهنا سن ن سنتو ،ىيه دالل الفعل َو ِصلَتُػ َها دبا أنر بو
ُب القرآف.
أنا ىيا اغبداث ُب قنلو:



إذا تنضأًب فابدءوا دبياننك



فهيا فيو النجنب ؛ ألهو أنر قنٕب،

فإذف ىن زائد عوا أنر بو ُب اآلا  ،والنيب-عليو اللبلة والسبلـ -استقل باألنر ونا أنر بو -عليو اللبلة
والسبلـ -ىن دبنزل نا أنر بو اهلل -جل وعبل -؛ ألف فعلو -عليو اللبلة والسبلـ -وحي انحى ،إذف
فدليل القنؿ بنجنب اللداءة باليوْب ىن ىيا اغبداث .ون قاؿ ذكر النصف ُب انتثاؿ اآلا وحبثتو لك ُب
ىيا اللحث اؼبختلر.
القوؿ الثاني :أف اللداءة باليوْب سن ؛ ألف األنر ىنا وبول على االستحلاب ال على النجنب ،وذلك
أوال قالنا :؛ أل ف اغبداث ـبتلف ُب صحتو وىيه اللفظ فيها زاادة ،وإذا كاف كيلك فبل استقل بالنجنب
قالنا  :ثاهيا أف النيب-عليو اللبلة والسبلـ -انتثل اآلا دبطلق االنتثاؿ ،وإذا كاف كيلك فيحول ىيا األنر
على االستحلاب؛ ألهو قدر زائد على فرائض النضنء وفرائض النضنء بَػيػنَْتػ َها اآلا ونا زاد عليها فإهو وبول
فيو على االستحلاب ،وٓب اأت شيء ضبل على النجنب فبا زاد ع اآلا إال ىيا التيان ؛ فليلك قبعلو
كوّبه ن اللفات الٍب جاءت ُب األحاداث ن أهنا نستحل وليست بناجل  .واألظهر ن القنلْب ىن
األوؿ لظهنر وجو االستدالؿ فيو هع .
حديث " أف النبي  تنضأ فوسح بناصيتو وعلى العوان واػبفْب "
وع اؼبوّبة ب شعل   أف النيب  تنضأ فوسح بناصيتو وعلى العوان واػبفْب  أخرجو
نسل .
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قاؿ :وع اؼبوّبة ب شعل -رضي اهلل تعأب عنو  -أف النيب-صلى اهلل عليو وسل  -تنضأ فوسح
بناصيتو وعلى العوان واػبفْب  أخرجو نسل
معنى الحديث :
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -نرة تنضأ كوا اتنضأ كل نرة لك كاهت عليو عوان  ،وكاف على
رجليو خفاف فالعوان كاهت ُب وسط رأسو ؽبيا ؼبا تنضأ وأراد نسح الرأس نسح نا ظهر ن شعر رأسو
فوسح الناصي ٍب أكول اؼبسح على العوان  .نسح بناصيتو وعلى العوان اعِب صبيعا.
لو اغبداث:
الناصي  :نقدـ شعر الرأس ،والعوان هنع ن الللاس ىبتص بالرأس وىن أهناع ،وكاهت العرب تعتِب
بالعوان  ،وكاهت غالب عوائ العرب أف تكنف ؿبنك فتارة تكنف نسوط  ،والنيب-عليو اللبلة والسبلـ-
استعول العوان احملنك وىي الٍب تشد ُب اغبنك.
وأكثر أنره -عليو اللبلة والسبلـ -أهو خالف اؼبشركْب فاستعول اليؤاب ُب العوان فجعل لعوانتو
ذؤاب اعِب :زاد ُب الثنب اليي ىن تُػلَف بو العوان  ،وجعل بعضو ىبرج بْب كتفيو -عليو اللبلة والسبلـ-

وىن اؼبسوى ذؤاب العوان  .واػبفاف اأٌب اللحث فيهوا ُب باب اؼبسح على اػبفْب.
درجة الحديث:
اغبداث أخرجو نسل ُب اللحيح.
ن أحكاـ اغبداث:

أوال :دؿ اغبداث على أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -نسح بعض رأسو ،وىن أهو نسح بناصيتو ٍب
أكول اؼبسح على العوان ونسح بعض الرأس ىنا ُب ىيا اغبداث استدؿ بو طائف ن العلواء كاغبنفي
وغّبى ن أف الناجب ُب نسح الرأس ىن بعض الرأس كالربع وكبنه ،فإذا نسح بعض الرأس فإهو هبزئ.
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قالنا  :واللاء ُب قنلو :

   

(ٔ)

تأٌب ُب اللو للتلعيض اعِب اكنف نعُب اآلا

عندى  :وانسحنا بعض رءوسك فاستدلنا بقنلو فوسح بناصيتو على أهو هبزئ نسح بعض الرأس.
والقوؿ الثاني أف اآلا دلت على وجنب تعوي الرأس باؼبسح ،وذلك اعِب أف يبسح ؾبونع الرأس ال
صبيع الرأس؛ ألهو ال يبك اغبلنؿ باليقْب بيلك باؼبسح اعِب سبسح صبيع الرأس كل هقط باليقْب ىيا ال
وبلل باؼبسح ،وإمبا وبلل بالوسل وؽب يا هقنؿ الناجب دلت اآلا على أف الناجب أف يبسح اجملونع ال
اعبويع ،وىيا ىن اليي فعلو النيب-عليو اللبلة والسبلـ -حيث بدأ دبقدـ رأسوٍ ،ب ذىب بيداو إٔب قفاه،
ٍب أعادنبا إٔب اؼبنضع اليي بدأ ننو ،وىيا وبلل ن نسح اجملونع أنا نسح الناصي أنا دالل اللاء على
التلعيض فهيا ضعيف ُب اللو فاللاء ال تأٌب للتلعيض ،وإمبا التلعيض لو حروؼ أخر.
أنا ىيا اغبداث فبل ادؿ على أف اؼبسح اكنف للعض الرأس ،وإمبا النيب -عليو اللبلة والسبلـ -نسح
ُب ىيا اغبداث على ؾبونع رأسو ،وذلك أهو نسح نا ظهر ن رأسو ونسح نا خفي ن رأسو ،وذلك أف
الرأس اليي أنر أف يبسح بو -عليو اللبلة والسبلـ -فيو ظاىر فوسحو وىن الناصي  ،وفيو باط نسح نا
سَبه وىن العوان .
وؽبيا الراوي أراد أف اشّب إٔب ذلك فقرف نسحو بالعوان باؼبسح باػبفْب ؛ ألف اعبويع اشَبؾ ُب أهو
ن اغبنائل ،وىيا فيو زبفيف ؛ ألف العوان العب خلعها ٍب إعادهتا بسهنل ُب وقتها؛ ألف السن جاءت
ُب ذلك بالتخفيف والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -نسح العوان .
وىل العوان كاهت ذات اليؤاب أو كاهت احملنك ؟ ن أىل العل ن رأى أف اؼبسح إمبا اكنف على
العوان احملنك  ،أنا إذا ٓب تك ؿبنك فإهو ال اشق هزعها فليلك يبسح على رأسو وىبلع العوان فحولنا
ىيا اغبداث أهو نسح بناصيتو وعلى العوان  ،على العوان احملنك دوف ذات اليؤاب  ،واأٌب نزاد حبث
ليلك اؼبقلند أف اغبداث ىيا ال ادؿ على االجتزاء بلعض الرأس بل ادؿ على نسح ؾبونع الرأس وىن
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اللحيح كوا ذكرها ،وأنا قنؿ اغبنفي  ،علواء اغبنفي وقنؿ غّبى أهو اكتفي بلعض الرأس وهبزئ ىيا ليس
بقني ُب االستدالؿ.
الثاني  :اؼبسح على العوان ؛ ألف العوان حائل واغبائل يبسح عليو كوا جاءت السن باؼبسح على
اغبنائل صبيعا.
وؽبيا اأتينا ُب باب اؼبسح على اػبفْب أف كثّبا ن العلواء تركنا التعلّب ُب اللاب بلاب اؼبسح على
اػبفْب إٔب باب اؼبسح على اغبنائل ؛ ألف اؼبسح ٓب ىبتص ُب السن بأهو نسح على اػبفْب بل نسح على
اػبفْب وعلى اعبنربْب وعلى اعبرانيق وعلى العوان إٔب كبن ذلك ،وكلها تشَبؾ ُب أهنا حنائل والعوان ىنا
ىل ربول على ذات اليؤاب وذات اغبنك أـ ال ربول إال على احملنك فقط؟ اختلف العلواء ُب ذلك على
قنلْب ،واألظهر التعوي اعِب أال تقتلر على أحد الننعْب دوف اآلخر ؛ ألف الدليل فيو نسح على العوان ،
والعوان ىي الٍب كاف اللسها -عليو اللبلة والسبلـ ،-الٍب كاف اللسها -عليو اللبلة والسبلـ -تارة
تكنف ؿبنك وتارة ت كنف ذات ذؤاب  ،فليلك قلر العوان على أحد الننعْب دوف اآلخر وبتاج إٔب دليل
زائد على ىيا اللفظ فيلقى ىيا اللفظ على مشنلو للننعْب.
اؼبسح على اػبفْب ،نسح على العوان واػبفْب ،اأٌب اللحث فيو إف شاء اهلل تعأب.
ىنا اؼبسح على العوان نا صفتو ؟ حبثو الفقهاء ُب كتله وىن أهن قالنا  :إف العوان يبسح عليها بأف
يبسح على أكنارىا اعِب يبسح على دوائرىا -اعِب يبسح على دوائرىا اعِب دبعُب يبسح نا يبسح على يبسح
اعِب ىكيا فنؽ ال يبسح الناصي نثبل ٍب العوان ادارىا على حنائفها ،وبعض األخنة بنده أف يبسح على
الشواغ ،نثل اؼبسح على العوان  ،ال الشواغ ال تدخل ُب اس العوان ال عرفا وال لو هع .
حديث "ابدءوا بما بدأ اهلل بو"
وع جابر ب علد اهلل -رضي اهلل تعأب عنهواُ  -ب صف حج النيب  قاؿ :قاؿ  ابدءوا دبا
بدأ اهلل بو  أخرجو النسائي ىكيا بلفظ األنر وىن عند نسل بلفظ اػبرب.
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قاؿ :وع جابر ب علد اهلل -رضي اهلل تعأب عنهوا-



ُب صف

حج النيب  قاؿ :قاؿ 

ابدءوا دبا بدأ اهلل بو  أخرجو النسائي ىكيا بلفظ األنر ،وىن عند نسل بلفظ اػبرب.
معنى الحديث :
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ؼبا فرغ ن طنافو وصبلة الركعتْب تنجو إٔب السعي ،فاذبو إٔب اللفا
فلوا أتى اللفا ،قاؿ ابدءوا دبا بدأ اهلل بو اعِب أف اهلل -جل وعبل -بدأ باللفا فقاؿ :

   

 )ٔ(  فأنرى بأف التدئنا باللفا ٍب انزلنا ننو إٔب اؼبروة.
والرواا األخرى الٍب ُب اللحيح ُب حداث جابر هفسو أهو ؼبا أتى اللفا قاؿ   :أبدأ دبا بدأ اهلل بو
 وىيا نعُب اػبرب ُب قنلو  :وىن عند نسل بلفظ اػبرب ؛ ألف لفظ النسائي األنر  ابدءوا دبا بدأ اهلل
بو . 
والرواا الٍب عند نسل اؼبشهنرة ُب حداث جابر الطنال اؼبعروؼ ُب صف حجو -عليو اللبلة
والسبلـ -قاؿ   :أبدأ دبا بدأ اهلل بو  واهلل -جل وعبل -بدأ باللفا فلهيا بدأ النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -باللفا.
لغة الحديث:
نا فيو كلوات ربتاج إٔب بياف.
درجة الحديث:
اللفظ األوؿ بلفظ األنر



ابدءوا دبا بدأ اهلل بو



قاؿ  :أخرجو النسائي وىكيا بلفظ األنر،

إسنادا وىن
وإسناد النسائي رجالو ثقات نتلل اعِب أف ظاىر إسناده اللح  ،واليي ُب نسل أصح ً
صبيعا أـ
اؼبعروؼ ؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -قاؿ " :أبدأ" بلفظ اػبرب ،فهل تلحح الروااتاف ً
هلحح واحدة ننهوا وتكنف األخرى شاذة ؟
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اختلف العلواء ُب ذلك ننه ن حك بلح الروااتْب وىيا ليس جبيد ،بل اختبلؼ الروااات انلوي
كوا ىن نعروؼ ُب علل اغبداث والتخراج أف انظر فيو إٔب أشياء ن أنبها وىن اؼبناسب غبداثنا ىنا ،ن
أنبها أف انظر ىل الناقع تعددت أـ ىي واحدة؟ وىل ـبرج اغبداث واحد أـ ىن نتعدد ؟ نعلنـ أف النيب
عليو اللبلة والسبلـ -ؼبا صعد اللفا قاؿ كلو واحدةٓ ،ب اقل نرة بلفظ األنر ونرة بلفظ اػبرب ،ىن قاؿواحدة إنا أف اكنف قاؿ " :أبدأ" وإنا أف اكنف قاؿ "ابدءوا" ،فلهيا.
أنا تلحيح الروااتْب صبيعا نعناه أهو قاؿ اػبرب وقاؿ األنر صبيعا وىيا ٓب اأت ُب رواا نطلقا ،وإمبا
اختلفنا ىل قاؿ بلفظ األنر أـ بلفظ اػب رب فيكنف إذف ترجيح األصح والرواا الٍب ىي أثلت ُب الرجاؿ ىن
األؤب فتكنف الرواا الثابت احملفنظ ىي نا ُب نسل وُب غّبه لكثرة هاقليها ،وثقته وعدالته وإنانته
ألهو -عليو اللبلة والسبلـ -قاؿ   :أبدأ دبا بدأ اهلل بو  بلفظ اػبرب.
وأنا رواا "ابدءوا" ىيه الٍب رواىا النسائي فهي ،وإف صححها عدد ن أىل العل  ،لك اللحيح أهنا
شاذة ؛ ألف اغبادث واحدة وال وبس ضبلها على تعدد القنؿ ُب ذلك اؼبنضع.
من أحكاـ الحديث :
قنلو   :ابدءوا دبا بدأ اهلل بو  فيو دليل على أف نا قدنو اهلل -جل وعبلُ -ب القرآف ن األننر
اؼبتعددة فإهو نرتب ُب العلادات والدأ بو قلل اآلخر.
وىيا اطلق فعبل على نا فعلو النيب-عليو اللبلة والسبلـُ -ب اغبج بأف بدأ باللفا ٍب اؼبروة وكيلك
طلقو -عليو اللبلة والسبلـُ -ب النضنء ؛ ألف اهلل -جل وعبلُ -ب آا النضنء جعلها نتعاطف بالناو
فقاؿ:

          

(ٔ)

والناو تقضي نطلق اعبوع ال

الَبتيب ،والَبتيب وبتاج إٔب دليل زائد ع نعُب حرؼ الناو ؽبيا قنلو   :ابدءوا دبا بدأ اهلل بو  اعِب
أف األنر إذا أنر بو اهلل -جل وعبلُ -ب القرآف فإهو ارتب حبسب نا بدأ اهلل بو.
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وىيا اطلق حٌب ُب اللبلة طلقها النيب -عليو اللبلة والسبلـ-

    

 )ٔ(  فيقدـ الركنع على السجند ،وىيه قاعدة ؽبا هظائرىا.
إذف دؿ اغبداث سناء بلفظ األنر أو بلفظ اػبرب عل ى أف نا جاء ُب القرآف ن أننر العلادات دبتعدد
بالناو فإهو اقدـ األوؿ وارتب على نا بعده اعِب ارتب الثاين على األوؿ واكنف األوؿ نقدنا ٍب الثاين على
وجو الَبتيب.
ثانيا :اغبداث فيو دالل سناء بلفظ اػبرب أو بلفظ األنر فيو دالل على وجنب الَبتيب ُب النضنء وىن
وإف كاف ُب صف حجو -عليو اللبلة والسبلـ -إال أهو اع صبيع األهناع ٓب؟ ألهو -عليو اللبلة والسبلـ-
قَػع َد القاعدة ٍب جعل اللداا باللفا نثاال ؽبا فقاؿ  :أبدأ دبا بدأ اهلل بو  وىيا عاـ أو نطلق وتقييده
بسللو ليس بنجيو ؽبيا هقنؿ  :إف ىيا ،وإف كاف ُب سياؽ اغبج  ،فالعلواء استدلنف بو ُب اللداا نطلقا،
ؽبيا اغبافظ اب حجر أورده ُب نلاحث النضنء ليكنف دليبل على وجنب الَبتيب فإذف اغبداث فيو دالل
على وجنب الَبتيب بْب أعضاء النضنء ،والعلواء اختلفنا ىل هبب الَبتيب أـ ال؟ على قنلْب:
القوؿ األوؿ :أف الَبتيب ال هبب ؛ ألهو ال دليل على الَبتيب واضح واغبداث صحتو  أبدأ دبا بدأ
اهلل بو  وألهو جاء أهو -عليو اللبلة والسبلـ -تنضأ غّب نرتب.
وىيا نيىب اغبنفي  ،نيىب أيب حنيف النعواف ب ثابت ،ونيىب صباع قليل ن أىل العل ،
والقنؿ الثاين وىن اللحيح ؼبا سيأٌب ن األدل لو أف الَبتيب فرض وأف ن فرائض النضنء الَبتيب ،ووجو
االستدالؿ عليو أف اهلل -جل وعبل -عطف بْب فرائض النضنء بالناو فقاؿ اغسلنا:
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فعطف بالناو ٍب قاؿ :



(ٔ)

فعطف بالناو ٍب قاؿ :

   

(ٕ)

 )ٖ(     فعطف بالناو.

والعطف بالناو ال اقتضي الَبتيب إال بدليل زائد ُب اؼبتعاطفات ،والدليل ىنا أهو -جل وعبل -أدخل
اؼبوسنح بْب اؼبوسنالت ،ونعلنـ أف إدخاؿ اؼبوسنح فيو إهشاء فعل جداد وإهشاء صبل ؛ ألف العطف
األوؿ ىن
قنلو :



 )ٗ(    األادي عطفت على النجنه فهن عطف كلو على كلو أنا

   

بعدىا عطف بالناو قاؿ :



(٘)

فهيا عطف صبل على صبل ؛ ألهو أتى بفعل جداد وىن اؼبسح ٍب

 )ٙ(  إعادة إٔب الفعل األوؿ.

والعرب ال تستعول نثل ىيا نطلقا إال فيوا اراد بو الَبتيب ؛ ألف األصل أهو إذا ٓب ارد الَبتيب أف
هبوع عطف اؼبفردات على بعضهاٍ ،ب اؤتى بعطف اعبول بعد ذلك فيكنف النسق لن ٓب ارد بو الَبتيب :
فاغسلنا وجنىك وأاداك إٔب اؼبرافق وأرجلك إٔب الكعلْب ،فيكنف اعبويع نعطنؼ عطف نفردات.
ٍب اعطف صبل فعلي على صبل فعلي فيقنؿ  :وانسحنا برءوسك وؼبا ٓب وبلل ذلك وإمبا أدخل
اؼبوسنح بْب اؼبوسنالت وأدخل عطف اعبول على عطف اؼبفردات دؿ ىيا على وجنب الَبتيب ؛ ألف
العرب ال تستعول ىيا ُب كبلنها إال إذا أرادت الَبتيب ُب ذلك.
الدليل الثاني :ىيا اغبداث وىن أهو-عليو اللبلة والسبلـ -قاؿ:
اللفا واؼبروة أصبع العلواء على أهو التدئ باللفا ؿبتجْب بقنلو :
 - 1سورة المائدة آية .6 :
 - 2سورة المائدة آية .6 :
 - 3سورة المائدة آية .6 :
 - 4سورة المائدة آية .6 :
 - 5سورة المائدة آية .6 :
 - 6سورة المائدة آية .6 :
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أبدأ دبا بدأ اهلل بو

أبدأ دبا بدأ اهلل بو





وُب

فجعلنا

بلوغ المراـ
ابتدائو باللفا نع قنلو "أ بدأ" حج  ،جعلنا قنلو " :أبدأ " نع ابتدائو باللفا حج على وجنب الَبتيب
بْب اللفا واؼبروة ُب اغبج فاتفقنا على أهو لن بدأ باؼبروة إٔب اللفا فإهو ال وبسب ذلك الشنط ،وىنا اؼبقاـ
ىن اؼبقاـ هفسو فلهيا اكنف فعل النيب -عليو اللبلة والسبلـ -بأهو غسل وجهو ٍب اداو ٍب نسح رأسو ٍب
غسل رجليو ىكيا نرتلا داؿ على النجنب ؛ ألهو انتثل اآلا كوا انتثل السعي بْب اللفا واؼبروة.
الدليل الثالث :أهو ٓب اثلت ع النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أهو تنضأ ننكسا أو غّب نرتب ونا جاء
ُب ىيا ضعيف ن جه االستدالؿ هع .
حديث "كاف النبي  إذا تنضأ أدار اؼباء على نرفقيو "

وعنو  قاؿ  :كاف النيب 

إذا تنضأ أدار اؼباء على نرفقيو



أخرجو الدارقطِب بإسناد

ضعيف.
قاؿ :وعنو  قاؿ  :كاف النيب  إذا تنضأ أدار اؼباء على نرفقيو  أخرجو الدارقطِب بإسناد
ضعيف.
معنى الحديث:
أهو -عليو اللبلة والسبلـُ -ب وضنئو إذا تنضأ ادار اؼباء بكفو على نرفقيو ليكنف أبلغ ُب إالاؿ اؼباء
إٔب اؼبرفق واؼبرفق جلد اكنف غليظا عادة وردبا خفي أو ردبا ٓب الل اؼباء إٔب بعضو كضعيف اعبلد ؽبيا ىنا
قاؿ   :إذا تنضأ أدار اؼباء على نرفقيو  اعِب ىكيا هبيا الشكل.
لغة الحديث:
أدار :اإلدارة نعروف اعِب أهو فعل فعبل فيو دوراف.
درجة الحديث :
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ذكر لك أهو أخرجو الدارقطِب بإسناد ضعيف وىن كوا قاؿ اغبافظ إسناده ضعيف بل قد اكنف ضعيفا
جدا ؛ ألين أظ ُب إسناده القاس ب ؿبود ب علد اهلل ب عقيل ،وقد قاؿ فيو اإلناـ أضبد واب نعْب :
ضعيف ،وقاؿ فيو أ بن حاًب الرازي ؿبود ب إدراس اغبافظ اؼبعروؼ :ىن نَبوؾ ،اغبداث ضعيف أو
ضعيف جدا ،فبل تثلت دبثلو السنػي .
من أحكاـ الحديث :
اغبداث دؿ على صف إالاؿ اؼباء إٔب اؼبرفق وأهو باإلدارة وىيه ٓب تثلت فبل تشرع ،اليي ثلت بو
السن أف النيب  اوسل اؼبرفقْب كوا اوسل اليد حٌب اشرع ُب العضد هع .
حديث " ال وضوء لمن لم يذكر اسم اهلل عليو"
وع أيب ىرارة -رضي اهلل تعأب عنو  -قاؿ رسنؿ اهلل  ال وضنء ؼب ٓب ايكر اس اهلل عليو



أخرجو أضبد وأبن داود واب ناجو بإسناد ضعيف ،وللَبنيي ع سعيد ب زاد وأيب سعيد كبنه قاؿ أضبد:
ال اثلت فيو شيء.
قاؿ :وع
عليو



أيب ىرارة -رضي اهلل تعأب عنو  -قاؿ رسنؿ اهلل 

ال وضنء ؼب ٓب ايكر اس اهلل

أخرجو أضبد وأبن داود واب ناجو بإسناد ضعيف ،وللَبنيي ع سعيد ب زاد وأيب سعيد كبنه

قاؿ أضبد :ال اثلت فيو شيء.
معنى الحديث:
أف ن تنضأ فل التدئ وضنءه بيكر اس اهلل ُب أولو فإهو ال وضنء لو اعِب أف وضنءه غّب ؾبزئ.
لو اغبداث :قنلو :
"ال وضنء " ىيا هفي ؛ ألف "ال" ىنا هافي للجنس واؼبنفي ىنا ىن النضنء وخرب ال ؿبيوؼ .ون
كثّبا فالعرب ربيؼ خرب ال النافي للجنس
اؼبعروؼ ُب باب ال النافي للجنس ُب النحن أف خربىا وبيؼ ً
كثّبا واكنف تقداره دبا اناسب السياؽ ونا ادؿ عليو.
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هع …(زبتربوف صنٌب … أاش كنا هقنؿ)
خرب ال النافي للجنس وبيؼ كثّبا كوا قاؿ اب نالك ُب آخر اللاب:
وشاع في ذا الباب (يعني باب ال النافية  إذا
للجنس)

إسقاط

الخبر

المراد

مع

سقوطو

ظهر





فقنلو :ال وضنء خرب ال النافي للجنس ؿبيوؼ .أاش تقداره ؟ اختلف العلواء ُب ذلك اعِب الفقهاء
اختلفنا ُب ذلك ،فونه ن اقنؿ  :ال وضنء كانل فيلح النضنء نع عدـ التسوي  ،وننه ن اقنؿ  :ال
وضنء ؾبزئ ،فبل الح النضنء حينئي نعو اعِب نع ترؾ التسوي  .وال أحد اقنؿ إف اػبرب اقدر ال وضنء
حاصل؛ ألهو اتنضأ فيحلل ننو ،لك الكبلـ ُب اغبك .
قنلو :ؼب ٓب ايكر اس اهلل ،ذكر اس اهلل ُب الشرع اكنف تارة بالتسوي وتارة باللسول  .واؼبقلند
بالتسوي أف اقنؿ باس اهلل فقط ،وباللسول

أف اقنؿ 

واألغلب ُب أحكاـ الشرع أهو اكتفى فيها

بالتسوي دوف اللسول ىيا ىن األكثر ،وىن الوالب ُب ذكر اس اهلل نثبل ىنا ؼب ٓب ايكر اس اهلل عليو
اعِب ؼب ٓب اقل باس اهلل نثبل ُب ابتداء األكل أاش اغبداث اللي فيو؟
 اا غبلـ س اهلل وكل بيوينك وكل فبا اليك . 
 س اهلل  اعِب قل باس اهلل وىيا ىن الوا لب فإذا األصل فيوا أنر بو ن ذكر اس اهلل -جل
وعبلُ -ب نا أنر بو شرعا ىيا األصل فيو أهو اكتفى بلس اهلل فقط إال فيوا هص فيو على اللسول فإهو
اقاؿ فيو . 
قنلو " :عليو" ىنا كلو عليو ُب اللو تقتضي األولنا اعِب ُب أولو ألهنا تعِب ُب اللو االستعبلء
صبيعا فإهو اشول أولو وآخره ،اعِب ن أولو إٔب آخره،
والظهنر ،واالستعبلء والظهنر إذا كاها على النضنء ً
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كثّبا واراد هبا أوؿ الشيء ،ون
وال يبك أف اكنف عليو إال أف اكنف قللو ،وؽبيا ُب اللو تستعول على ً
أنثلتو قنلو -عليو اللبلة والسبلـ:-



أحب العول إٔب اهلل اللبلة على وقتها



جاء ُب الرواا

األخرى   :لنقتها . 
قنلو   :على وقتها  اعِب ُب أوؿ وقتها إذف قنلو   :ؼب ٓب ايكر اس اهلل عليو  هفه ن
كلو "عليو" أف التسوي تكنف ُب بداا النضنء اعِب وىن اوسل اداو وقلل ذلك بقليل كل ىيا كاؼ.
درج اغبداث :
اغبداث ىيا ن األحاداث الٍب اللحث فيها نشتهر ونعروؼ عند أئو اعبرح والتعدال واؼبخرجْب،
كثّبا نا بْب نثلت ونا بْب نضعف.
وىبتلف فيو العلواء ً

واغبافظ اب حجر -رضبو اهلل -أشار ىنا إٔب أهو ىبتار أف ىيا اللاب ال اثلت فيو شيء وىن قنؿ كثّب

ن أىل العل ن احملققْب وأئو اعبرح والتعدال ن اؼبتقدنْب واؼبتأخرا ن أف أحاداث التسوي على
النضنء ال الح ننها شيء وذلك ؛ ألف أساهيدىا اؼبفردة ضعيف وؾبونع األساهيد ال انهض ألسلاب على
أف تكنف صحيح أو حسن عند ن ضعفها ،وؽبيا اؼبشهنر ن أقناؿ أىل اغبداث أهو ال اثلت ُب
التسوي شيء كوا قاؿ اإلناـ أضبد  :ال اثلت فيو شيء.
والقنؿ الثاين ألئو اغبداث أف ىيا اغبداث صحيح قاؿ اغبافظ أبن بكر ب أيب شيل صاحب

اؼبلنف  :ثلت عندها أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -قالو .وىيا اعِب أهو الحح ذلك وأف النيب 
قالو اعِب كثلنت .فوا قاؿ صدؽ اغبداث ،قاؿ ثلت النيب  قالو وىيا أبلغ.
ن أحكاـ اغبداث :اغبداث داؿ
أوال :على أف النفي تارة اتجو إٔب الكواؿ وتارة اتجو إٔب اإلجزاء ،وذلك ن جه اللو .
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ثانيا  :دؿ اغبداث على أف ترؾ التسوي ُنْن ِقص لكواؿ النضنء أو نلطل للنضنء ،فإف قدرها ال وضنء

ننقلا للنضنء ،وإف قدرها ال وضنء صحيح أو ؾبزئ أو جائز فإهو اكنف نلطبل
كانل صار ترؾ التسوي
ً
ترؾ التسوي ُب النضنء .وعلى كل ن التقدارا ذىب صباع ن أىل العل كوا سيأٌب ُب اليي بعده.

ثالثا :اختلف العلواء ُب التسوي ىل ذبب ُب النضنء وُب الطهارة فو صحح اغبداث قاؿ  :التسوي
إنا نستحل أو واجل  ،وذلك لظاىر الدالل عليها .نستحل نؤكدة أو واجل  ،فإف قلنا  :ال وضنء كانل
صارت نستحل ونؤكدة وإف قلنا  :ال وضنء ؾبزئ صارت واجل  .واليي عليو صبهنر الفقهاء أو هقنؿ أكثر
أخيا هبيا اغبداث ؛ ألجل تلحيح ن صحح أوال،
الفقهاء أو كثّب ن الفقهاء ىن إهباب التسوي ً
وألجل االحتياط ن إبطاؿ العلادة ثاهيا .استدلنا بشيئْب أوال باغبداث بأف ن صححو َصبْ ٌع ن الراسخْب
ُب نعرف صحيح اغبداث ن سقيووٍ ،ب ألهو احتياط واالحتياط األخي بو بابو نعروؼ ُب نثل ىيا وُب
غّبه.
القوؿ الثاني :أف التسوي نا داـ أهو ٓب اثلت اغبداث فإهنا ال تشرع اعِب ال بأس بَبكها ،ليس ال تشرع
لك ال بأس بَبكها ،وأهو إف تركها فبل حرج ،وىيا كلو نلِب على ىل الح اغبداث أـ ال الح اغبداث.
وظاىرا،
هظرا قناًا
ً
واليي انلوي للوسل أف استعول ىيا اغبداث ألجل االحتياط ،وإال فإف ُب تلحيحو ً
لك ن جه االحتياط ألجل أال تلطل العلادة استعولو ،والعلواء اتفقنا على أهو لن جاء بالتسوي ُب ىيا
ـبالفا ،ؽبيا فإف التسوي ىنا اؤتى هبا احتياطًا لعدـ إبطاؿ علادة الطهارة.
اؼبنط ٓب اك
ً

أاضا ُب الطهارة الكربى ،فيجب ُب غسل
الرابع :أف وجنب التسوي أخي ن ىيا اغبداث أهنا ذبب ً

اعبناب وهبب ُب تطهر اؼبرأة ن اغبيض والنفاس .ووجو استدالؿ ن ذىب إٔب ذلك ن أىل العل أف
الطهارة الكربى أعظ ن الطهارة اللورى فلوا أوجب ذلك ُب الطهارة اللورى فإهبابو ُب الطهارة الكربى
ن باب أؤب.
حديث "رأيت رسوؿ اهلل  افلل بْب اؼبضوض واالستنشاؽ "

050

بلوغ المراـ
وع طلح ب نلرؼ ع أبيو ع

جده  قاؿ  :رأات رسنؿ اهلل 

افلل بْب اؼبضوض

واالستنشاؽ  أخرجو أبن داود بإسناد ضعيف.
قاؿ :وع طلح ب نلرؼ ع أبيو ع جده قاؿ:



رأات رسنؿ اهلل  افلل بْب اؼبضوض

واالستنشاؽ  أخرجو أبن داود بإسناد ضعيف.
معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف افلل نا بْب اؼبضوض واالستنشاؽ اعِب أهو يبضوض وانتهي
ن اؼبضوض ٍب استنشق بعد اهتهائو ن اؼبضوض .
لو اغبداث:
قنلو "افلل" اعِب ال الدأ ُب الثاين ،وىن االستنشاؽ حٌب انتهي ن األوؿ.
درجة الحديث:
ذكر ىنا أف أبا داود أخرجو بإسناد ضعيف ،وقد أخرجو غّب أيب داود ،أخرجو صبع ن أىل العل ،
وإسناده -كوا ذكر اغبافظ اب حجر -ضعيف ،ووجو ضعفو :أوال :أف ُب إسناده ليث ب أيب سلي  ،وىن
نعروؼ بالضعف عند أىل اغبداث .والنجو الثاين لضعفو :أف نلرؼ وآؿ الطلح ىيا ال اعرؼ ،فيو
جهال  .والنجو الثالث :أف جده اختلف ُب ظباعو ن النيب -عليو اللبلة والسبلـ-؛ ليلك اَبدد ذلك:
ىل اكنف اغبداث نرسبل إذا كاف اعبد صحابيا ،أو إذا كاف غّب صحايب ،أو اكنف ننصنال إذا كاف اعبد
صحابيا؟
اضعفنف ىيا اغبداث ،وٓب أر ن صححو ن احملققْب ن أىل العل ؛ هبيا هقنؿ:
وأىل اغبداث ّ
اغبداث ض عيف ،وال الح االحتجاج بو ،ال الح االحتجاج بو ؼبخالفتو أاضا السن ُب صفٍب اؼبضوض
واالستنشاؽ.
من أحكاـ الحديث:
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اغبداث دؿ على أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف افلل بْب اؼبضوض واالستنشاؽ ،فيتوضوض
ٍب انتهيٍ ،ب الدأ ُب االستنشاؽ وانتهي ننو ،وىيا ادؿ على استحلابو لن ثلت بو الدليل.
لك اليي ثلت ُب السن ىن أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف اتوضوض واستنشق ن َغرف
واحدة ،واؼبرء لن سبضوض واستنشق ن َغرفتْب؛ ليكنف أبلغ لو أو ألهو ال وبس أف اتوضوض واستنشق
ن غرف واحدة فبل بأس بو ،لكنو ليس ن السن  ،فالسن أف اتوضوض واستنشق ن غرف واحدة.
ووجو ذلك أف الفلل وبتاج أاضا إٔب ناء كثّب ،واالستنشاؽ اؼبقلند ننو إدخاؿ اؼباء إٔب طرؼ
األهف ،وىن بناب األهف ،وىيا ىن القدر الناجب كوا ذكرها ،وىيا وبلل بأدىن إالاؿ باؼباء .هع  ،اؼبلالو
ُب االستنشاؽ ربتاج إٔب نزاد ناء ُب ذلك.
اؼبقلند ن ذلك أف السن أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف اتنضأ فيوضوض واستنشق ن غرف
واحدة ،وىيا خبلؼ نا جاء ُب ىيا اغبداث ،فإذف اكنف ىيا اغبداث ليس دبتفق نع السن -اعِب السن
الثابت  ،-وىيا وجو آخر أاضا لعدـ األخي بو هع .
حديث "ثم تمضمض  واستنثر ثبلثا" ،
وع علي ُ ب صف النضنءٍ  :ب سبضوض  واستنثر ثبلثا ،يبضوض وانثر ن الكف اليي
اأخي ننو اؼباء  أخرجو أبن داود والنسائي.
قاؿ :وع علي -رضي اهلل تعأب عنوُ -ب صف النضنء:



ٍب سبضوض واستنثر ثبلثا ،يبضوض

وانثر ن الكف اليي اأخي ننو اؼباء  أخرجو أبن داود والنسائي.
وبعده قاؿ :وع علد اهلل ب زاد -رضي اهلل تعأب عنوُ -ب صف
فوضوض واستنشق ن كف واحدة ،افعل ذلك ثبلثا  نتفق عليو.
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ىياف اغبداثاف نعنانبا ظاىر -كوا ذكرت لك -ن أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -يبضوض
واستنثر ن كف واحدة ،وهبعل ذلك نرة ،اعِب ن كف واحدة نرة ،فيستعول ثبلث نرات ؼبضوض
واستنشاؽ ،واكنف لكل واحدة كف واحدة ،ىيا ىن اليي دؿ عليو ىياف اغبداثاف.
لو اغبداث:
ليس ُب اغبداث جداد فيوا اظهر.
درج اغبداث :
اغبداث الثاين -حداث علد اهلل ب زاد -نتفق عليو ،وحداث علي قاؿ :أخرجو أبن داود والنسائي
وإسناده صحيح.
ن أحكاـ اغبداث:
اغبداث داؿ على نا سلق أف قررتو لك ُب اغبداث اليي قللو :ن أف السن أف يبضوض واستنثر
واستنشق ن كف واحدة ،واالستنشاؽ أف هبيب اؼباء ،واالستنثار أف ىبرج اؼباء ،واؼبرة الناحدة تعترب نرة ُب
العدد ،اعِب الكف الناحدة نرة ُب العدد.
فإذا أراد أف اللغ الكواؿ بثبلث استعول ثبلث نرات ،اعِب الكف األؤبٍ ،ب الثاهي ٍ ،ب الثالث  ،وىيا
جزء -كوا ذكرت لك -ن غسل النجو ،فإذا فعل ذلك غسل وجهو ثبلثا؛ لينافق الكواؿ ُب اللفتْب.
ثانيا :ىيا اغبك لبلستحلاب ،لكنو لن ٓب افعل ذلك بأف نضوض فقط ٍب أدخل اؼباء إٔب أهفو بدوف
استنشاؽ فإف ىيا ؾبزئ ،اعِب نثبل اللل أصابعو باؼباء وهبعلها ُب طرؼ األهف؛ ألف القدر الناجب ىن أف
اوسل النجو.

054

بلوغ المراـ
والنجو كوا ذكرها لك ادخل فيو فتح الف ؛ ألهو وبلل هبا اؼبناجه ؛ ألف اؼبرء كثّبا نا اتكل واإلهساف
هاطق؛ فيحلل اؼبناجه جبزء ن ىيا ،وال يبك غسل ىيا إال باؼبضوض  ،وكيلك اللساف.
وأنا بناب األهف الٍب وبلل هبا اؼبناجه  ،فلن أخي قليبل ن اؼباء وأدخلها ُب طرؼ األهف ألجزأ،
فاغبداث دؿ على السن ُب ذلك ،وأهو اتوضوض واستنشق ٍب انثر كوا سيأٌب.
ثالثا :قنلو ُب اغبداث" :وانثر" ىيا غّب نا جاء ُب حداث علد اهلل ب ازاد" :واستنشق" فاالستنشاؽ
جيب اؼباء إٔب األهف ،والنثر إخراج اؼباء.
ورواا " :استنثر" فيها اؼبلالو ُب النثر ،اعِب ىبرج بقنة ،وىيا لو نأخي أاضا ن جه تطييب األهف فبا
اعلق بو ن الكدر هع .
حديث "ارجع فأحسن وضوءؾ"
وع أهس  قاؿ  :رأى النيب  رجبل وُب قدنو نثل الظفر ٓب اللو اؼباء ،فقاؿ :ارجع فأحس
وضنءؾ  أخرجو أبن داود والنسائي.
قاؿ  :وع أهس -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ  :رأى النيب  رجبل وُب قدنو نثل الظفر ٓب اللو
اؼباء فقاؿ :ارجع فأحس وضنءؾ  أخرجو أبن داود والنسائي.
معنى الحديث:
أف رجبل فرغ ن وضنئو ،فرأى النيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب قدنو نثل الظفر ٓب اللو اؼباء ،اعِب
نثل قدر الظفر بقع صوّبة نا أصاهبا ناء النضنء ،فأنره بأف ارجع فيحس وضنءه ،بأف التدئ النضنء ن
جداد حٌب وبس وضنءه ،إٔب أف اوسل قدنيو على النجو اليي أُنر بو.
لغة الحديث:
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قنلو" :وُب قدنو" :القدـ اس عبزء ن الرجل ن بْب أصابع الرجل إٔب الكعلْب ،فيحتول أف اكنف
اؼبراد ىنا بأهو ُب قدنو أهو ُب أعلى القدـ أو أهو ُب باط القدـ ،أو أهو على العرقنب ألف قنلو" :وُب قدنو"
اشول كل أجزاء القدـ.
وظبيت القدـ قدنا؛ ألهنا تتقدـ اإلهساف إذا نشى ،ففي اللو  :القدـ ىن اؼبتقدـ ،وليست القدـ خاص
بالرجل اعِب باعبزء ن الرجل ،ليس اس القدـ ُب اللو بالنضع األوؿ ،أو بنضع اللو أهنا على ىيا اعبزء
ن الرجل ،وإمبا القدـ ُب اللو للوتقدـ ،فسويت القدـ قدنا لتقدنها ُب اؼبشي.
وىيا التقرار ألصل اللو انفعك ُب نلاحث العقيدة ،ن ذلك قنلو -جل وعبل: -
 )ٔ(         فؤلجل نعُب التقدـ قاؿ:



  

. )ٕ(   

فقدـ ىنا دبعُب :تقدـ صدؽ عند رهب  ،اعِب أف صدقه وإيباهن اتقدنه عند رهب -جل وعبل،-
فإذا أضيفت القدـ أو ُعرب عنها بالرجل فإهو اكنف ىنا اؼبراد القدـ الٍب ىي القدـ اؼبعروف ُب الرجل.

ؽبيا جاء ُب صف الرب -جل وعبل -أف النار تشتكي انـ القيان حٌب اضع فيها اعبلار رجلو ،وُب

رواا " :قدنو" ،وىيا فيو حبث ُب العقيدة يبك أف تستفللنا فيو.
لك اؼبقلند ن ىيا -باؼبناسل  -أف تنتلو إٔب ىيه النجه اللونا  ،أف كلو "قدـ" ال وبتج هبا ُب
نثل ىيه اآلاات على أهنا قد تؤوؿ ُب  :حٌب اضع اعبلار فيها قدنو  إف اؼبراد ىنا نا اتقدـ الرب -
جل وعبل -ن عيا بو ن نلء النار بأنره وكبن ذلك؛ ألف القدـ صحيح أهنا ُب اللو " :نا اتقدـ" كوا
قاؿ:

   

(ٖ)

لك إف كاف السياؽ اقتضي ظهنر التقدـ ُب إضاف القدـ إٔب اؼبعاين فهيا

واضح.

 - 1سورة يونس آية .2 :
 - 2سورة يونس آية .2 :
 - 3سورة يونس آية .2 :
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ؽبيا أضاؼ القدـ إٔب اللدؽ ،فهنا نعلنـ أف "قدـ اللدؽ" ىن تقدـ اللدؽ ،أنا ؼبا جاء قدـ الرب
جل وعبلِ -ورجل الرب -جل وعبل -علونا أف اؼبراد بالقدـ صف الرب -جل جبللو وتقدست أظباؤه،-
وللوسأل ىيه نزاد حبث نعروؼ ُب شرح كتب العقيدة.
 نثل الظفر  الظفر ىن نعروؼ ،ىن نا اللس ظاىر األصابع ن العظ اػبفيف ،أو الوضاراف
اػبفيف .
قنلو:



ارجع فأحس وضنءؾ



إحساف الشيء أف اأٌب بو على النجو اليي أُنر بو ،إحساف

العول أف تأٌب بو على النجو اليي أُنرت بو ،فإذا قالت العرب" :أحس عولك ُب كيا" اعِب :اعولو على
النجو اليي ارضي ،أو على النجو اليي أُنرت بو ،فبلف حس العول حس النجو حس اللفات ،إذا
كاف ذلك ننو على النجو اليي ارضي.
فإذف قنلو:



ارجع فأحس وضنءؾ



اعِب :فتنضأ على النجو اليي ارضي ،على النجو اليي

أُنرت بو ،ىيا ن جه دالل اللو .
تخريج الحديث:
اغبداث صحيح ،ولو شاىد دبثلو ُب صحيح نسل   :أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -رأى رجبل
وُب ظهر قدنو ؼبع ٓب اللها النضنء ،فأنره بإعادة النضنء . 
ن أحكاـ اغبداث:
أوال  :اغبداث دؿ على حك جداد ٓب اتقدننا ،وىن وجنب اؼبناالة ُب طهارة أعضاء النضنء ،ونعُب
اؼبناالة :أف اوسل أعضاء النضنء اللعض الي اللعض ،بأف ال افلل بينهوا بزن طنال عرفا أو عادةِٓ ،ب؟
وجو االستدالؿ أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنر اليي ُب قدنو نثل الظفر أف ارجع فيعيد النضنء
قاؿ  :أحس وضنءؾ . 
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ولن كاهت اؼبناالة غّب واجل وغّب فرض لقاؿ" :ارجع فاغسل قدنيك" ؛ ألف غسل القدنْب ىن اؼبتأخر
وليس بعده شيء فيكتفي بو ،فدؿ أنر النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ىيا الرجل على أف اعيد النضنء ،وأف
وبس وضنءه على وجنب اؼبناالة.
تفسّب اؼبناالة شرعا :أف اوسل العضن قلل أف انشف العضن اليي قللو ،اعِب اوسل اليدا قلل أف
انشف النجو فيوا ىن نعتاد ن حال الناس ،يبسح الرأس قلل أف انشف اؼباء اليي على اليدا  ،اوسل
الرجلْب قلل أف انشف ناء الرأس ،اعِب أف اتنأب واحدة تلن األخرى.
اؼبرء قد وبتاج أحياها افلل ،اعِب اوسل اداو ،هبيء واحد اكلوو ،اوسل وجهو ،اتكل بالتليفنف أو
اكل أحدا ،أو اعاِب شيئاٍ ،ب اراد أف اكول ،فاؼبناالة تنقطع بأهو إذا فلل بينها بنقت ،نا جاء ُب الشرع
ضابط ،اعِب ننلنص عليو.

لك ضلطو العلواء هبيا ،ألجل أهو إذا ٓب انشف العضن ،فإف اس الوسل ٍ
باؽ عليو؛ ألهو ٓب ازؿ فيو
أثر اؼباء ،فإذا ذىب عنو أثر اؼباء وهشف ،فيكنف ىيا قد نضى غسلو ،وليس اآلف ٍ
بلاؽ أثر الوسل فيو،

ألجل ىيا اؼبعُب ضلطنا اؼبناالة هبيا الضابط ،وىن قنؿ العلواء ُب اشَباط اؼبناالة.
ثانيا  :اختلف العلواء ُب اؼبناالة ،ىل ىي ن فرائض النضنء أـ ال؟ على قنلْب :القنؿ األوؿ :أهنا ن
الفرائض استدالال هبيا الدليل .والقنؿ الثاين :أهنا نستحل  ،وىن قنؿ اغبنفي ؛ ألهو إذا ٓب ان ِاؿ وٓب ارتب -

قنؿ اغبنفي وغّبى  :-إذا ٓب ان ِاؿ وٓب ارتب فإهو ال حرج عليو ُب ذلك.

ثالثا :ىيا اغبك -وىن اشَباط اؼبناالة أو فرضي اؼبناالة ونا سلق ن فرضي الَبتيب -ىيا خاص
بالنضنء ،أنا الطهارة الكربى -وىي الوسل -فبل اشَبط ؽبا ال اؼبناالة وال الَبتيب ،فلو أف افلل بْب أجزاء
بدهو ُب الوسل.
اعِب نثبل  :هبيء ُب أااـ الشتاء وعليو غسل واجب ،وىن سيخرج الفجر نثبل ُب وقت برد نثبل ،ىبشى
أف الفحو اؽبناء وكبن ذلك ،فإف لو أف اوسل رأسو ،والقي غسل بدهو إٔب وقت أدائو لللبلة ،اعِب إٔب نا
بعد قيانو ن الننـ.
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فلن فلل بْب ىيا وىيا ليس ٍب حرج ،فيوسل شعر رأسو ٍب اناـ ،إذا هاـ سينشف ىيا ،فبل أثر
لنشنفتو؛ ألف اؼبناالة ٓب ِ
اأت الدليل باشَباطها وال بفرضيتها ؛ ألف اؼبناالة ٓب اأت الدليل باشَباطها وال
بفرضيتها إال ُب النضنء خاص  ،وأنا الوسل فليس بفرض فيو هع .
حديث "كاف رسوؿ اهلل  اتنضأ باؼبد ،واوتسل باللاع إٔب طبس أنداد "
ُ

وعنو  قاؿ  :كاف رسنؿ اهلل 
عليو.
قاؿ :وعنو -اعِب ع

اتنضأ باؼبد ،واوتسل باللاع إٔب طبس أنداد
ُ

أهس -قاؿ  :كاف رسنؿ اهلل 



نتفق

اتنضأ باؼبد ،واوتسل باللاع إٔب طبس

أنداد  نتفق عليو.
معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف ُب وضنئو اتنضأ باؼبد وىن ربع اللاع ،وُب غسلو اوتسل
باللاع وىن أربع أنداد إٔب طبس أنداد ،اعِب إف زاد صاعا وندا اعِب طبس أنداد.
لو اغبداث:
"اللاع" :هنع ن اؼبكاايل الٍب كاهت ُب ذلك الزناف ،اكاؿ بو ،واستخدـ ُب اؼباء وُب غّبه ،لك ىن
بالكيل ،استخدنو اللاع ُب الكيل.
وجاءت أحكاـ كثّبة ُب الشرع نتعلق باؼبد وباللاع ،فاللاع كيل وليس بنزف وىن أربع أنداد ،واؼبد
ُ
ند النيب -عليو اللبلة والسبلـ -نعروؼ ن جه الكيل بالضلط ،ونعروؼ ن جه الشكل أاضا.
ّ
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وعلواء اغبداث ارووف صف اؼبد باإلجازة ،واأخيه طلل العل ع العلواء باإلجازة فيكنف نلننعا،
النع طالب العل ُنده على ند شيخو اؼبلننع على ند شيخو ،فينجد أساهيد خاص باؼبد دبد النيب -عليو

اللبلة والسبلـ -بشكلو ونقداره.

فيلنع طالب العل على ند شيخو اليي ارواو باإلجازة ،النعو عند اللاهع ،وعند اغبدادٍ ،ب اقااسو
باؼباء حٌب استني ىيا وىيا ،ازاد فيو ،ادخل بعض الشيء ،ارفع بعض الشيء حٌب استني ،وأساهيد اؼبد
ند النيب عليو اللبلة والسبلـ -نعروف عندها وعند أىل العل .أنا اللاع فبل أعل أهو اروى باألساهيد ،أو انجد صاع نعروؼ كيف صاع النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -كهيئ اؼبد ،اؼبد ننجند الشكل ،وننجند اإلسناد إٔب زاد ب ثابت  اليي كاف نعو ند النيب
عليو اللبلة والسبلـ.-اللاع وإاش اقابلو ن النزف إٔب آخره هرجئ اللحث فيو إٔب ننضعو ُب الزكاة إف شاء اهلل تعأب.
درج اغبداث :
اغبداث نتفق على صحتو.
ن أحكاـ األحاداث:
أف اغبداث دؿ على اقتلاره -عليو اللبلة والسبلـُ -ب استعواؿ اؼباء ُب الطهارة على القليل وأهو
كاف اتنضأ باؼبد ُب أكثر أحياهو وأهو كاف اوتسل باللاع ُب أكثر أحياهو.
ثاهيا :كلو "كاف" عند األصنليْب ـبتلف فيها ،ىل تقتضي األغللي أو الديبنن أو التكرار أو نطلق
الفعل؟ على أقناؿ ،ننه ن قاؿ :إهنا تقتضي األغللي اعِب بلفظها ،وننه ن قاؿ :إهنا تقتضي الديبنن
إال بلارؼ ،وننه ن قاؿ :تقتضي التكرار اعِب الشيء تكرر ننو ،وننه ن قاؿ :تقتضي نطلق الفعل.
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واألؤب فيها أال هبزـ بقنؿ ن ىيه األقناؿ ،وقد تردد ُب ذلك صبع ن احملققْب ،وؽبيا األؤب واألظهر

عند اللحث والتحقيق أهو ال اطلق القنؿ بإفادة كاف رسنؿ اهلل 

افعل كيا اقرأ كيا ال تفيد ديبنن

دبفردىا ،وال أغللي  ،وال تكرارا ،وال فعبل نطلقا دبجرده.
بل قد اكنف ىيا ،وقد اكنف ىيا ،وقد اكنف ىيا ،فإذف إلثلات داللتها على واحد ن ىيه األكباء
ربتاج إٔب دليل خارجي ،وىيه نسأل نعروف ُب كتب األصنؿ هع .
حديث "ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء "
وع عور  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   نا ننك ن أحد اتنضأ فيسلغ النضنء ٍب اقنؿ :أشهد
أف ال إلو إال اهلل وحده ال شراك لو ،وأشهد أف ؿبودا علده ورسنلو إال فتحت لو أبناب اعبن الثواهي
ادخل ن أاها شاء



أخرجو نسل والَبنيي ،وزاد:



الله اجعلِب ن التنابْب واجعلِب ن

اؼبتطهرا . 
قاؿ :وع عور -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   نا ننك ن أحد اتنضأ فيسلغ
النضنء ٍب اقنؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شراك لو ،وأشهد أـ ؿبودا علده ورسنلو إال فتحت لو
أبناب اعبن الثواهي ادخل ن أاها شاء  أخرجو نسل والَبنيي ،وزاد  :الله اجعلِب ن التنابْب
واجعلِب ن اؼبتطهرا . 
معنى الحديث:
أف ىيا اغبداث وبض فيو النيب -عليو اللبلة والسبلـ -اؼبؤننْب على أف اقرهنا النضنء اليي بو
اللنف ،وبو طهارة أجزاء اللدف ،وفيو الفضائل ن ربات اػبطااا ،أف اقرهنه باألصل اليي بو الح،
واألصل اليي بو انتفع اؼبسل  ،وىن التنحيد.
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فإف النضنء ال انفع اؼبسل إذا ٓب اك ـبللا هلل -جل وعبل -دانا؛ وؽبيا جعل التنحيد ُب ىيا اؼبقاـ
فقاؿ:



نا ننك ن أحد اتنضأ فيسلغ النضنء



اعِب :فيعو النضنء على األعضاء ،واكول

النضنء على األعضاء ٍ ب اقنؿ  :أشهد أال إلو إال اهلل  . .إٔب آخره ىيا  إال فتحت لو أبناب
اعبن الثواهي ادخل ن أاها شاء  ألهو صبع نا بْب التنحيد -اليي ىن أصل اؼبل وال الح العول إال
بو -ونا بْب أصل الدا  ،وىن الطهارة الٍب ىي نفتاح اللبلة.
لو اغبداث:
قنلو  :فيسلغ النضنء  نر نعنا فيوا نضى ،وأف اإلسلاغ ىن اإلسباـ واإلكواؿ.
كلو التنحيد" :أشهد أال إلو إال اهلل وحده ال شراك لو" الكبلـ ُب نعناىا لو  ،ونا تشتول عليو
اطنؿ اؼبقاـ بو؛ ألهنا ىي الكلو الٍب قانت عليها السواوات واألرض ،وىي الكلو الٍب ارضاىا اهلل -جل
وجرَدت السينؼ للجهاد ُب سليل اهلل.
وعبل ،-وىي الكلو الٍب ن أجلها بعثت الرسل ،وأهزلت الكتبُ ،

فوعناىا ـبتلرا اقنؿ نقرا ٍب اقنؿ :أقر وأعل وأخرب شاىدا بأهو ال نعلند حقا إال اهلل -جل وعبل -

وحده ُب العلادة ال شراك لو ُب استحقاؽ العلادة ،كوا أهو ال شراك لو ُب استحقاؽ الربنبي .
وأعل وأخرب شاىدا بأف ؿبود ب علد اهلل ىن رسنؿ اهلل حقآ ،ب ِ
اأت بشيء ن عند هفسو ،وإمبا
فحولو بالنحي ،وضبلو بالرسال  ،وىن علد ن علاد اهلل ،ليس دبعلند ،علد اػُتلع ،اَعلد اهلل -جل
أرسلو اهللّ ،

وعبل -وليس دبعلند اُعلد.
 فتحت لو أبناب اعبن الثواهي



أبناب اعبن شباهي بعضها إٔب جنب بعض ،ولكل باب اس

كوا ىن نعروؼ.
اغبداث الرواا األؤب -اعِب درج اغبداث:-
أخرجها نسل  ،وأنا الثاهي :



الله اجعلِب ن التنابْب واجعلِب ن اؼبتطهرا



كوا ذكر ،وىي ضعيف اإلسناد ،وكيلك أضعف ننها أهو بعد أف فرغ رفع بلره إٔب السواء.
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لك ن استعولها على جه الدعاء ؼبناسلتو لتواـ النضنء فبل بأس بيلك؛ ألف اغبداث الضعيف عند
طائف ن أىل العل اعول بو ُب نثل ذلك ،نع عدـ اعتقاد قنؿ النيب  بيلك؛ ألف اغبداث الضعيف
قد اكنف صحيحا ،لك ن باب االحتياط قلنا :إف إسناده ضعيف ألف ُب إسناده رجبل ضعيفا أو أكثر.
فو باب االحتياط قلنا :إهو ال الح .لك الرجل الضعيف اغبفظ قد اليب حفظو نرة ،قد اليب
حفظو ُب بعض األحياف ،وؽبيا قاؿ طائف ن أىل العل  :إهو ُب فضائل األعواؿ وُب األدعي ال بأس أف
استعول اغبداث الضعيف ،نع عدـ االعتقاد أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -قالو ،وإمبا اعول بو للفضيل
والغتناـ األجر.
ن أحكاـ اغبداث:
اغبداث دؿ على فضل التنحيد بعد النضنء ،وأف دخنؿ اعبن ليس بالعلادات نهوا عظوت ،وإمبا ىن
برضب اهلل -جل وعبل -أوال إذا أتى العلد بسلب عظي  ،بل ىن أعظ األسلاب ،وىن تنحيد اهلل -جل
وعبل.-
فوع التنحيد الارؾ اهلل -جل وعبلُ -ب الطهارة فيجعلها نكفرة ،والارؾ اهلل -جل وعبلُ -ب قليل
اللبلة فيجعلها هافع للعلد ،والارؾ اهلل -جل وعبل -للعلد ُب سائر أعوالو.
ونع ضعف التنحيد أو اختبللو تنزع الربك  ،وردبا آؿ ذلك إٔب الشرؾ -والعياذ باهلل -أو القيؼ ُب
التنحيد بسلب شيء ننو ،وؽبيا أعظ نا اعتِب بو طالب العل -بل نا اعتِب بو اؼبسل بعان  -أف وبرر
إخبلصو هلل -جل وعبل ،-وأف وبقق تنحيده لربو -جل وعبلُ -ب ربنبيتو ،وُب إالىيتو ،وُب أظبائو وصفاتو.
فهيا أعظ نا اتنافس فيو اؼبتنافسنف اليا ارغلنف ُب دخنؿ اعبن ن أي أبناهبا شاء العلد أف اكنف
ؿبققا ؽبيه الشهادة "أشهد أال إلو إال اهلل وحده ال شراك لو".
قاؿ العلواء" :ال إلو إال اهلل" فيها التنحيد فقاؿ ":وحده" بعد ذلك تأكيدا للتنحيدٍ ،ب قاؿ" :ال
شراك لو" تأكيدا للتنحيد.
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قاؿ العلواء :تأكيد بعد تأكيد للياف عظ شأف التنحيد ،وىيا -وال شك -انجب على كل واحد
ننك أف اعتِب عناا عظيو بتنحيد اهلل -جل وعبل -درسا وتأنبل ،ال ُاق ْل الناحد ننا :درسنا وختونا،
وقرأت كتاب التنحيد واهتهيت ننو ،وقرأها الطحاوا واهتهينا ننها ،وال اراجع ذلك ؛ ألف التنحيد اُنسى،
فقد هسيو خاص الناس فكيف ال انساه ن ىن ُب نثل حالنا؟!

وؽبيا إبراىي -عليو السبلـ -سأؿ اهلل -جل وعبل -أف هبنلو علادة األصناـ فقاؿ:

   

. )ٔ(    
ونا أحس قنؿ إبراىي التيوي ن علواء التابعْب وثقاهت وأئوته قاؿ عند ىيه اآلا " :ون اأن
اللبلء بعد إبراىي " .إذا كاف إبراىي -عليو السبلـ -اليي ىن خليل اهلل وىن رسنؿ اهلل سأؿ اهلل -جل
وعبل -أف هبنلو علادة األصناـ ،فوّبه ن باب أؤب أف ىباؼ على هفسو.
وؽبيا ذكر إناـ الدعنة اإلناـ ؿبود ب علد النىاب -رضبو اهلل -ىيه اآلا  ،وذكر ُب الشرح أثر إبراىي
عند باب اػبنؼ ن الشرؾ.
وإذا خفت ن الشرؾ وعلوت فضل التنحيد أوجب عليك ذلك نعاىدة التنحيد ،وحفظ أدلتو،
ووضنح صنرتو ،والدعنة إٔب ذلك ،ونعرف س ّبة أئو التنحيد ،وأئو أىل السن  ،ونتابع ذلك؛ ألف السّب
على ننناؽب ىن السّب على طراق اعبواع الٍب ىي الناجي لقنؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب الفرؽ:
 كلها ُب النار إال واحدة . 
ؽبيا أخص هفسي ؾبددا ،وكل واحد ننك على ندارس ذلك وتعاىده ،ال ُاقل الناحد ننا :عرفنا
التنحيد ،درسناه ،فهوناه ،خبلص ،ليش تكراره؛ ألهو اُنسي ،بل علادة اهلل -جل وعبل -ال تعظ أجرا
وثنابا إال بتنحيده.
فكلوا كنت نستحضرا نعاين اآلاات ُب التنحيد ،نستحضرا أفراد التنحيد ،خائفا ن ضده ،عاؼبا
بأفراد ضد التنحيد ن الشرؾ اللفظي ،والشرؾ األصور ،والشرؾ األكرب ،وبدث لك أهناع ن العلادات.
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خببلؼ ن ال اتعاىد ذلك ،انسى أف ىيا ن الشرؾ اللفظي ،فإذا حلل أنانو ٓب وبلل ُب قللو
كراىي لو ،فتفنتو ىيه العلادة ،ال وبلل ُب قللو إهكار للونكر ،ال وبلل عنده بياف لنجو اإلهكار ،كيلك
الشرؾ األصور وأهناعو؛ ألف الشرؾ هبب كراىتو.
أوؿ درجات الرباءة ن الشرؾ أف تكره الشرؾ وأف تلوضو ،فإذا ٓب تلوض الشرؾ اليي ىن ضد كلو
التنحيد فبل الح اإليباف ،وال الح اإلسبلـ ،وال الح التنحيد ،وبعد بوضو ال بد ن نعرف أفراده.
وؽبيا دؿ اغبداث ُ-ب اغبقيق  -على نا هبب أف كباض أهفسنا بو ن ندارس التنحيد وتعاىده ،فهن
أفضل عل ؛ ألهو اتعلق بأفضل نعلنـ ،وىن الرب -جل جبللوُ -ب ربنبيتو وألنىيتو وأظبائو وصفاتو.
أسأؿ اهلل الكرًن بأظبائو اغبسُب وصفاتو العبل أف هبعلِب وإااك ن أوليائو ،ون أىل تنحيده وخاصتو،
وأف هبعلنا فب حقق التنحيد ،وعل العل النافع ُب تنحيد اهلل -جل وعبل -واإلخبلص لو ،وُب عل حبللو
وحرانو ،وُب نتابع سن هليو -عليو اللبلة والسبلـ ،-إهو سلحاهو جناد كرًن.
كوا أسأؿ اؼبنٔب -جلت قدرتو -أف اوفر آلبائنا وأنهاتنا ونشاىبنا ،وأئوتنا أئو التنحيد والسن  ،وأف
هبزاه عنا خّب اعبزاء على نا جاىدوا وبيلنا ،وأورثنها الشراع والتنحيد صافي هاصع  ،كأهنا هعيشها نع
اللحاب رضناف اهلل عليه .
الله فاغفر ؽب صبا ،وارفع درجاهت  ،واصبعنا هب على حنض هليك -عليو اللبلة والسبلـ -إهك
كرًن ،عانلنا بعفنؾ وكرنك ورضبتك ،فإهك أىل التقنى وأىل اؼبوفرة.
وُب ىيا القدر كفاا  ،هقف على باب اؼبسح على اػبفْب ،وهلتقي بك -إف شاء اهلل تعأب -على خّب
حاؿ برضب اهلل انـ السلت بعد الفجر إف شاء اهلل تعأب.
اعِب غدا ليس فيو درس.
باب المسح على الخفين
حديث "دعهما فإني أدخلتهما طاىرتين"

065

بلوغ المراـ


اغبود هلل رب العاؼبْب ،وا للبلة والسبلـ على أشرؼ األهلياء وإناـ اؼبرسلْب ،هلينا ؿبود وعلى آلو
وصحلو أصبعْب.
قاؿ اؼبلنف -رضبو اهلل تعأب : -باب اؼبسح على اػبفْب
وع اؼبوّبة ب شعل

 قاؿ  :كنت نع النيب 

فتنضأ ،فأىنات ألهزع خفيو ،فقاؿ :دعهوا

فإين أدخلتهوا طاىرتْب  نتفق عليو.


اغبود هلل حق اغبود وأوفاه ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شراك لو ،وأشهد أف ؿبودا علده
ورسنلو ونلطفاه ،صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحلو ،ون اىتدي هبداه واقتفي أثره واسًب بسنتو إٔب انـ
لقاه..
أما بعد:
فاف ن اؼبسائل اؼبهو لطالب العل أف اكنف العل نؤثرا عليو ،والعل النافع ال شك أهو اؤثر على
حانلو؛ ألف اللحاب -رضناف اهلل عليه  -نا توّبت أحناؽب إال بعد أف ضبلنا العل -أعِب الكتاب وسن
النيب عليو اللبلة والسبلـ.-
فالعل لو أثره ُب ىدي حانلو،وُب سكينتو وطوأهينتو ،والعل لو أثره ُب علادة صاحلو ،وُب تقربو إٔب ربو
وخشنعو وإخلاتو ،والعل لو أثره ُب تعانل اؼبرء نع إخناهو وأىلو وخاصتو ،وُب تعانلو نع كل شيء حنلو.
فطالب العل ال وبك ىناه ،وال وبك عناطفو ،وإمبا وبك العل ودليلو على نا اراه ،ونا اراد أف
اعولو أو أف اَبكو ،ؽبيا ٍَب نقاره نهو بْب العل واؼبنهج ،وىيه اؼبقاره ال بد أف تكنف واضح عند كل
طالب عل حٌب اكنف ننتفعا بالعل .
وقد نر نعنا ُب عقدا ن الزناف نضيا عدد كثّب ن األخنة اليا حضروا الدروس ،واىتونا بالعل
شيئا ،ولكنه ٓب اتأثروا بالعل ُب أف اكنهنا على ننهج أىل العل  ،ألف العل ليس نلاحث عقلي  ،وليس
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العل نلاحث هظرا  ،وليس العل نعرف دبا قيل واقاؿ وباػببلؼ وبػاآلراء اؼبختلف  ،وإمبا العل تأثر بسليل
أىلو.
وؽبيا ؼبا ذكر اإلناـ أضبد -رضبو اهلل تعأب -حداث الفرق الناجي -أعِب حداث االفَباؽ اؼبشهنر -ؼبا
ذكر ذلك قاؿ" :إف ٓب اكنهنا أىل اغبداث ال أدري ن ى ؟" واعِب بيلك قنؿ النيب -عليو اللبلة
والسبلـ  :-وستفَبؽ ىيه األن على ثبلث وسلعْب فرق كلها ُب النار إال واحدة وىي اعبواع . 
قاؿ اإلناـ أضبد " :إف ٓب اكنهنا أىل اغبداث فبل أدري ن ى ؟" اعِب ال أرى فب ضبل العل ع
اللحاب حبق وأثر ذلك فيو إال أهن أىل اغبداث اليا رآى ُب زناهو؛ ألهن علونا العل  ،وهشروا الدعنة،
وكاهنا أىل سكين وتناضع وخّب ُب نناقفه كلها.
وقاؿ اللخاري -رضبو اهلل ،-وتلعو الَبنيي" :إف ٓب اكنهنا أىل العل ال أدري ن ى ؟".
وىيا -اغبقيق  -هأخي ننو -كوا اظهر لك -أف العل لو أثر ُب كلح صباح حانلو وصاحلو ع
األىناء اؼبختلف  ،وع أف وبك العناطف فيوا اقتضيو العل .
وال ىبفي نا جاء ُب اغبداث اليي ذكره إناـ الدعنة ُب كتاب "التنحيد" أف النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -قاؿ  :ال اؤن أحدك حٌب اكنف ىناه تلعا ؼبا جئت بو . 
وقد نر نعك ُب شرح التنحيد أف اب جرار -رضبو اهلل -صحح اغبداث ألهو ُب نعُب قنؿ اهلل -جل
وعبل:-

                 

. )ٔ(    
ؽبي ا أرى أف خّبة أىل ىيا الزناف طلل العل  ،وأف أحس الناس ولبل الناس ى طلل العل اليا
ضبلنا العل  ،فإهنا هرى األرض الينـ فيها ن اللبلء نا تعلونف ونا ال تعلونف ،وأف صفنة الناس ى اليا
ضبلنا ُب صدورى القرآف ،وضبلنا ُب صدورى سن النيب -عليو اللبلة والسبلـ -فعلونا وعولنا وعلونا
ودعنا إٔب اهلل -جل وعبل -على بلّبة.
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وؽبيا إذا كاف ىؤالء ى النخل وى اللفنة فإف عليه سؤاال ،وإف عليه نسؤولي عظيو ُب أف
هبتهدوا ُب أف وبولنا اؼبنهج -ننهج أىل العل  -أعِب ننهج أىل العل اليا ضبلنا ننهج أىل السن
واعبواع فب رأوا ن أىل العل .
وؽبيا فاف ىيه الثنائي نهو جدا أف اتفكر فيها طالب العل  ،وىي ثنائي العل واؼبنهج ،وهعِب باؼبنهج
ننهج أىل العل  ،وإال فإف االجتهادات واآلراء اللائل واػباطئ كثّبة ُب ىيه اؼبنضنعات.
لك النجاة ُب أف اسلك اؼبرء طراق السلف اللاّب ،اللحاب  ،التابعْب ،ن تلعه  ،أئو اإلسبلـ،
إٔب أف الل األنر إٔب علواء أىل السن واعبواع ُب ىيا النقت ،اليا شهد ؽب اعبويع بيلك.
ؽبيا فبا ال وبس  ،بل قد اكنف وباال على صاحلو ،أف ال اكنف العل نؤثرا على صاحلو ُب العول،
نؤثرا على صاحلو ُب اإلخلات.
العل ليس نلاحث كبلني  ،وال نلاحث هظرا  ،وإمبا العل لو أثره ُب عول صاحلو ،لو أثره ُب نناقفو،
لو أثره ُب ظبتو ،لو أثره ُب دعنتو ،لو أثره ُب هشاطوُ ،ب األنر باؼبعروؼ والنهي ع اؼبنكر ،لو أثره ُب ظبتو
وسلنكو نع اعبويع.
فو سلك سليل أىل العل فهن على باب قباة ،ون زبلف ع ذلك فإهو ال بد لو -إذا أراد أف
استور ُب ضبل العل  -أف اكنف نقتداا بأىل العل  ،وبول سّبهت  ،ووبول ننهجه ؛ ألهن ضبلنا عو
سلف طراق أىل السن واعبواع  ،ون سلف ضبل عو قلله طراق السلف اللاّب ،وىكيا إٔب زناف
األئو  ،إٔب زناف اللحاب رضناف اهلل عليه .
فهيا طراق واحد ،طراق نسلنؾ ،طراق نأثنر ،أخيه اػبالف ع السالف ،أخيه اؼبتأخر ع اؼبتقدـ،
وال ىبلن زناف ن قائ هلل باغبج اللحيح ؛ أله ال بد أف تكنف ُب ىيه األن طائف ننلنرة ظاىرة على
اغبق ،فهي ظاىرة باغبق إنا بالسيف والسناف ُب أرض اهلل ،وإنا باللساف واللياف ُب بعض أرض اهلل.
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وىيا ال بد أف اكنف كوا قاؿ شيخ اإلسبلـ اب تيوي -رضب اهلل تعأب" :-إهو ال تزاؿ طائف ن ىيه
األن على اغبق ظاىرة وال بد " ،فه اليا قاؿ فيه اللخاري وغّبه :ى أىل العل  .وقاؿ فيه اإلناـ
أضبد أاضا" :إف ٓب اكنهنا أىل اغبداث -اعِب ىيه الطائف  -فبل أدري ن ى ؟"
ؽبيا انلوي لك -اا طالب العل  -أف تفكر كثّبا ُب ىيه الثنائي " :العل وننهج أىل العل " ىل العل
اكنف دبعزؿ ع ننهج أىل العل ؟ ال اكنف كيلك.
وقد رأانا -كوا ذكرها لك  -كثّبا ن الطبلب درسنا وحفظنا ،لكنه ؼبا ٓب الربوا على طراق أىل
العل  ،وإمبا أخيوا يبينا ومشاال ،فإهن تركنا العل إٔب غّبه ،وىيا -والشك -ترؾ ؼبا فضلو اهلل -جل وعبل-
وأنر باالستزادة ننو



. )ٔ(      

ؽبيا طالب العل انلوي لو أف اكنف -بل هبب عليو -أف اكنف ذا طوأهين ُب اغبق ،وأال اكنف ذا تردد
وال تنقل.
وقد قاؿ اإلناـ نالك -رضبو اهللُ -ب نعرض بعض كبلنو قاؿ" :ن جعل دانو عرض للخلننات
أكثر التنقل" اعِب ن جعل دانو كل انـ ىباص بو فبلها ،وىباص بو اآلخر ،واننا ىكيا ،واننا ىكيا،
فإهو سيكثر التنقل؛ ألهو سيقابل ن ىن أغب حبجتو ن اآلخر وانتقل إليو ،وسيقابل ن اكنف أغب حبجتو
ن ىيا فينتقل إٔب اآلخر ،وىكيا كوا ترى ن حاؿ اؼبضطربْب.
ولك طالب العل نهوا توّب الناس ،ونهوا تننعت األننر ،فهن وبول العل اؼبنروث ع النيب -عليو
اللبلة والسبلـ -بلياف نا جاء ُب كتاب اهلل -جل جبللو ،-ؽبيا ترى أهو ذو طراق ثابت واضح ؛ ألهو
وبول علوا صاغبا لكل زناف ولكل نكاف.
أسأؿ اهلل -جل وعبل -أف هبعلِب وإااك ن أىل العل اليا ى أىل اهلل -جل وعبل -وخاصتو،
والعل ُب اغبقيق ىن عل كتاب اهلل -جل جبللو -وتقدست أظباؤه هع .
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قلل أف هلتدئ ُب شرح ىيا اللاب نر نعنا حداث أيب ىرارة -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ  :قاؿ رسنؿ
اهلل   إذا تنضأًب فابدءوا دبياننك . 
وذكرت لك أف ىيا اغبداث دؿ بظاىره على األنر ،واألنر ُب أصلو افيد النجنب ،وؼبا راجعت
اؼبسأل وجدت أف أىل السن أصبعنا على أف األنر ىنا لبلستحلاب.
وٓب اقل أحد ن علواء ىيه األن -أعِب أىل السن واعبواع ٓ -ب اقل أحد ننه إف اللداءة باؼبيان
واجل  ،بل أصبعنا على أهنا نستحل وليست بناجل  ،وذكر اإلصباع صباع ن أىل العل ننه الننوي،
وننه اب قدانو ،وصباع آخروف.
ؽبيا هقنؿ :الحح على نا ذكرها على ىيا اغبداث بأف ىيا األنر ُب قنلو  :فابدءوا دبياننك



وإف كاف ظاىره النجنب ،فلوا ٓب اقل أحد ن أىل العل بنجنب اللداءة باؼبيان  ،فإهو وبول على
االستحلاب لئلصباع على أهو نستحب ،وأهو ال قائل بنجنب ذلك ،فيلحق ىيا دبا سلق ُب ذلك اؼبنط .
قاؿ :باب اؼبسح على اػبفْب" :باب اؼبسح على اػبفْب" ىيا تعلّب لطائف كثّبة ن أىل العل اعربوف
ع اؼبسح على اغبنائل باؼبسح على اػبفْب.
وذلك ألف اؼبسح على اػبفْب ىن اليي كاف ُب زن النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أكثر ن غّبه ،بل
وُب كل زن الناس وبتاجنف إٔب اؼبسح على اػبفْب أكثر ن حاجته للوسح على اعبنربْب ،وأكثر ن
حاجته للوسح على العوائ  ،وأكثر ن حاجته للوسح على اعبلائر ،إٔب آخره.
فقنلو" :باب اؼبسح على اػبفْب" ن أىل العل ن اعرب هبيا ،وننه ن اعرب" :باب اؼبسح على
اغبنائل" وىيا ُب عدد ن كتب الفقو ،ون كتب أحكاـ اغبداث ،واغبنائل هبوع العوائ  ،وهبوع
العلائب ،وهبوع ُطبُر النساء ،وهبوع أشياء غّب ذلك.

إاراد باب اؼبسح على اػبفْب ُب ىيا اؼبنط ألجل أف اللاب السابق ُب النضنء ،وُب صف النضنء،

وآخر أعضاء النضنء الرجبلف ،أعِب القدنْب ،وفرضهوا الوسل ،واؼبسح على اػبفْب بدؿ عنهوا ورخل ،
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وليلك هبعلنف اؼبسح على اػبفْب ،أو اؼبسح على اغبنائل بعد صف النضنء ،اعِب ُب نثل سياؽ اغبافظ اب
حجر -رضبو اهلل تعأب.-
اؼبسح نر نعك نعناه ،وأهو اإلنرار إنرار اليد على الشيء ،واػبفاف ُب قنلو" :على اػبفْب" اػبفاف نثُب
خف ،واػبف ىن نا اُللس ُب الرجل ن جلد وكبنه اوطي إٔب الكعلْب فوا زاد ،اسوى خفا ألهو نشلو ُب
ربولو لؤلرض وللحلى خبف اللعّب.

قاؿ :ع اؼبوّبة ب شعل -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ   :كنت نع النيب  فتنضأ ،فأىنات ألهزع
خفيو فقاؿ :دعهوا فإين أدخلتهوا طاىرتْب ،فوسح عليهوا  نتفق عليو.
معنى الحديث:
أف اؼبوّبة ب شعل -وكاف ن سادات قننو -كاف الحب النيب -عليو اللبلة والسبلـ -نرة،
فخدنو ،وؼبا تنضأ -عليو اللبلة والسبلـ -أىنى -اعِب اكبُب -لينزع خفيو ،انزع خفي النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -تكريبا ننو للولطفى -عليو اللبلة والسبلـ ،-وخدن لو وشرفا دبساعدتو وإعاهتو -عليو اللبلة
والسبلـ.-
فقاؿ -عليو اللبلة والسبلـ -لو" :دعهوا" اعِب دع اػبفْب



فإين أدخلتهوا طاىرتْب ،فوسح

عليهوا  اعِب سلب قنٕب لك "دعهوا" أين أراد أف أنسح عليهوا ،وذلك ألين أدخلتهوا طاىرتْب ،اعِب
أدخلت الرجلْب ُب اػبفْب ،أو أدخلت اػبفْب ُب الرجلْب على طهارة.
لو اغبداث:
قنلو  :فإين أدخلتهوا طاىرتْب  الضوّب -ضوّب التثني ىياُ -ب اللو افيد نطلق االشَباؾ ،وال
افيد االشَباؾ ُب الزن الناحد ،اعِب ال افيد أهو أدخلهوا نعا ُب وقت واحد ،وىي قاعدة ُب اللو  :أف
ضوّب التثني إذا جاء ُب نثل ىيا فإهو استفاد ننو نطلق االشَباؾ.
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نثبل تقنؿ :الكتاباف رفعتهوا ،القلواف وضعتهوا ،الرجبلف أدخلتهوا ،الضيفاف أكرنتهوا ،وكبن ذلك،
ال افيد ضوّب التثني أف األوؿ والثاين وقعا نعا ،اعِب وضعت الكتابْب ُب وقت واحد ،وضعت القلوْب ُب
وقت واحد ،أدخلت الرجلْب ُب وقت واحد.
فضوّب التثني استفاد ننو نطلق االشَباؾ ُب الفعل ،اعِب حلل اإلدخاؿ ،لك ىل كاف صبيعا أو كاف
أحدنبا قلل اآلخر؟ ىيا ال استفاد ن ؾبرد ضوّب التثني .
قنلو  :فوسح عليهوا



"نسح عليهوا" اؼبسح :تارة اعدى باللاء ،وتارة اعدى بػ على ،وتارة ال

اعدى هبيا اغبرفْب ،واليي اهونا ىنا أهو نر نعنا تعدا اؼبسح باللاء

   

(ٔ) وىنا

أتت تعدا جدادة "نسح عليهوا" فوا الفرؽ بْب ؾبيء اللاء وؾبيء على ُب اؼبسح؟


 )ٕ(   اعِب  :أف اكنف إللاقا

هبا ،وأف اكنف نعووا الرأس بو؛ ألهو أللقو بالرأس كلو،

 )ٖ(   فهن إللاؽ بالرأس،

أوال :اللاء -كوا ذكرها لك سالفا -تفيد التعوي



واعِب ذلك اجملونع ،ؾبونع الرأس.
أنا اغبرؼ على



فوسح عليهوا



فيفيد االستعبلء ،وحلنؿ نطلق اؼبسح ،اعِب :أهو وبلل

حبلنؿ االستعبلء ُب اؼبسح ،وحلنؿ نطلق اؼبسح ،اعِب :أدىن درج ن درجات ربليل اس اؼبسح.
وؽبيا اأتينا ُب األحكاـ "صف نسح اػبفْب" وأهو ليس نثل صف نسح الرأس ،فاؼبسح بالرأس ال بد أف
اكنف دبجونعو لدالل اللاء ،وىنا بدالل على أف افيد اؼبسح دبا ظهر دبا وبلل نعو اس اؼبسح دوف
التعوي .
درج اغبداث :
اغبداث نتفق على صحتو.
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ن أحكاـ اغبداث:
أوال :دؿ اغبداث على نشروعي اؼبسح على اػبفْب ،واؼبسح على اػبفْب قد جاء ع أكثر ن سلعْب

ن صحاب رسنؿ اهلل  كوا قاؿ اغبس الللري -رضبو اهلل تعأب.-

وقاؿ اإلناـ أضبد ُب ذلك" :ليس ُب هفسي ن اؼبسح على اػبفْب شيء ،عندي فيو أربعنف حداثا ع
النيب -عليو اللبلة والسبلـ."-
هبيا عده طائف ن أىل العل ن اؼبتناتر ،اعِب نسح النيب -عليو اللبلة والسبلـ -على اػبفْب.
الثاني :اؼبسح على اػبفْب رخل  ،اعِب أهو زبفيف ن اهلل -جل وعبل -على علاده ،وىن بدؿ ع
غسل الرجلْب ،وألف اإلهساف وبتاج تارة إٔب للس اػبفْب أو نا قاـ نقانهوا ،فخفف عنو بأف ال ىبلع
فيوسل رجليو ،فيكتفي باؼبسح عليهوا.
فهن رخل  ،وإذا كاف رخل فإف األخي بالرخص ؿبلنب هلل -جل وعبل ،-وقد جاء ُب اغبداث:



إف اهلل وبب أف تؤتى رخلو  اعِب أف اأٌب العلد رخص اهلل -جل وعبل.-
وؽبيا تنازع أىل العل ىل األفضل اؼبسح أـ الوسل؟ فطائف قالت :األفضل أف اوسل وأف ال يبسح،
وقاؿ آخروف :األفضل أف يبسح وال اوسل ،اعِب وال ىبلع فيوسل.
واللناب :أف األفضل اؼبسح إذا كاهت قدناه نستنرتْب خبف وكبنه؛ ألف النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -فعل ذلك أوالٍ ،ب ألهو رخل  ،فهن سن اؤجر ن اتلع النيب -عليو اللبلة والسبلـ -عليهاٍ ،ب
ىن رخل  ،واهلل -جل وعبل -وبب أف تؤتىرخلو.
الثالث :ىيه اؼبسأل -وىي نسأل اؼبسح على اػبفْب -فبا فارؽ أىل السن واعبواع الروافض
واػبنارج ،وؽبيا أدخل علواء السلف وأئو أىل السن نسأل اؼبسح على اػبفْب ُب العقائد ،فقالنا :وهرى
اؼبسح على اػبفْب ،وذلك ألف اؼبخالف فيو أىل العقائد اللاطل ن الروافض واػبنارج ون شاهبه .
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الرابع :قنلو -عليو اللبلة والسبلـ-



إين أدخلتهوا طاىرتْب



أُخي ننو الشرط األوؿ ن

شروط صح اؼبسح على اػبف ،وىن أف اكنف للس اػبفْب بعد سباـ الطهارة ،فقنلو:
طاىرتْب



أدخلتهوا



اعِب أهِب ٓب أللس اػبفْب إال بعد أف أكولت طهارٌب.
وقنلو" :أدخلتهوا" اعِب :أدخلت رجلي أو قدني ُب اػبف حال كنهنوا طاىرتْب ،اعِب بعد سباـ طهارة
الرجلْب ،ونعلنـ أف طهارة الرجلْب ال ربلل دبجردنبا -اعِب هبوا وحدنبا -وإمبا طهارة الرجلْب ىيا حك
وبلل بعد سباـ النضنء ،فإذا أًب النضنء صارت الرجبلف طاىرتْب ،فليست طهارة الرجلْب ربلل للناحدة
دوف األخرى ،وإمبا ؽبوا صبيعا إذا أًب الطهارة.
وؽبيا تنازع العلواء ُب أهو ىل إذا غسل رجلو ٍب أدخلها اػبفٍ ،ب غسل األخرى فأدخلها اػبف ،ىل
هبزئ ذلك ويبسح على اػبفْب؟ على قنلْب ؽب -اعِب للعلواء.-
واألصح ننهوا أهو ال الح اؼبسح على اػبفْب حٌب ادخل الرجلْب طاىرتْب كوا دؿ عليو ظاىر
اغبداث ،وسلب ذلك أو دليل ذلك :أف لفظ أو اس الطهارة ،واغبك بأف الرجل تكنف طاىرة ليس
حكوا للرجل دبفردىا ،وإمبا ىن حك وبلل للوكلف ُب أجزاء النضنءُ ،ب أعضاء النضنء إذا أًب الطهارة.
اعِب :أهو إذا غسل وجهو نا هقنؿ :أصلح وجهو طاىرا ،اؼبسل ال انجس ،إذا غسل اداو ال هقنؿ:
أصلحت اليداف طاىرتْب ،إذا نسح برأسو ال هقنؿ :أصلح رأسو طاىرا ،وإمبا لفظ الطهارة وبلل إذا أًب
النضنء ،فلهيا قنلو -عليو اللبلة والسبلـ  :-إين أدخلتهوا طاىرتْب  ادؿ على أف اإلدخاؿ كاف
بعد سباـ الطهارة.
خامسا :ىيا أحد الشروط -كوا ذكرت لك -أحد شروط اؼبسح على اػبفْب أف تكنف الرجبلف
أُدخلتا طاىرتْب ،وأنا بقي الشروط فهي فبا جرى فيو خبلؼ بْب أىل العل .
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وىنا ال بد ن تقعيد قاعدة ُب فه الشروط الٍب اشَبطها العلواء ،وٓب اأت هبا دليل واضح ُب
اشَباطها ،وذلك -أعِب تقرار ىيه القاعدة -بأف أقنؿ :إف العلادات جاءت على خبلؼ األصل ،وؽبيا
عرفت العلادة بأهو نا أنر بو أو أذف بو على خبلؼ نا جرى بو االضطراد العرُب أو االقتضاء العقلي.
التعراف اؼبشهنر ىيا علارتو" :نا أنر بو ن غّب اضطراد عرُب وال اقتضاء عقلي" فإذف العلادة خارج
ع األصل ،وؽبيا العلادة جاءت بشروطها ،فكل علادة شرعها الشارع أنرا أو استحلابا فلها شروط وال بد
اعِب شروط صح  -ؽبا شروط إجزاء ،ىيه الشروط كيف هعرفها؟ كيف هعلوها؟ ؽبا طراقاف:الطراق األوؿ :أف اكنف الشرط ننلنصا عليو ُب الدليل ،إنا ُب الكتاب أو ُب السن أو ُب اإلصباع -
إصباع أىل العل  -فإذا كاف الشرط دؿ عليو الكتاب أو السن أو اإلصباع أو ىيه صبيعا ،فهيا القنؿ
بشرطيتو ال اكنف فيو خبلؼ نثل ىنا الطهارة ُب اؼبسح على اػبفْب.
الننع الثاين :وىن اليي وبلل فيو اػببلؼ ،وانلوي التنلو لو :ىن أف حاؿ النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -ونا كاف عليو اؤخي ننها اشَباط الشرط ،وذلك أهو -عليو اللبلة والسبلـ -ؼبا كاف التعلد على
خبلؼ األصل ،وكاهت الرخل على خبلؼ األصل ،فإهو ال بد أف اكنف فيها شرط اعِب ن جه أف
العلادة األصل فيها االشَباط ال األصل فيها اإلطبلؽ.

وؽبيا العلواء اقنلنف :العلادة األصل فيها التنقيف ،واؼبعانبلت األصل فيها اغبِل ِٓب؟ ألف العلادة على

خبلؼ األصل ،واؼبعانبلت جارا نع األصل ،فل ربتج إٔب شروط وبياف ،ؽبيا ترى أف كثّبا ن أىل العل
وخاص فقهاء اغبداث اؼبتقدنْب -اشَبطنف شروطا اأخيوهنا ن حاؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ.-فوثبل ُب اػبف :اشَبطنا شروطا زائدة على نا ذكرها ،فقالنا :إف اػبف ال بد أف اكنف ساترا حملل
النضنء -اعِب إٔب الكعلْب أو نا ىن أكثر -وىيا الشرط ن أا أخيوه؟ أخيوه ن خف النيب -عليو
اللبلة والسبلـ.-

075

بلوغ المراـ
قالنا :ال بد أف اكنف اػبف -أو نا قاـ نقانو -أف اكنف صفيقا -اعِب كثيفا -اسَب نا ربتو ،ىيا
الشرط أخيوه ن حاؿ خف النيب -عليو اللبلة والسبلـ ،-وحاؿ جنربو -عليو اللبلة والسبلـ ،-اعِب
اغباؿ الٍب كاهت ُب ذلك الزناف.
ن الشروط أاضا :أف اكنف اثلت بنفسو ،يبك نعو اؼبشي ،ن أا أخيوه؟ أاضا ن رعاا اغباؿ.
وىيه قاعدة خاص عند إناـ أىل السن أضبد ب حنلل -رضبو اهلل تعأبُ -ب أهو إذا كاهت العلادة ٓب
اأت فيها شرط فيعترب الشروط برعاا اغباؿ ،فينظر إٔب اغبال الٍب كاف عليها -عليو اللبلة والسبلـ ،-أو
كاهت عليها اللحاب  ،وهزؿ فيها التشراع ،فيأخي ننها الشروط.
ؽبيا هقنؿ :إف ىيه الشروط الٍب ذكرت كل واحدة ننها فيها خبلؼ ،لك ن اعتود ىيا الدليل ن
أىل العل  ،ىيا الدليل ُب االشَباط نع ضوْب نا ُب القاعدة الٍب ذكرهتا لك ،فإهو اعتربىا شروطا
صحيح .
وباب اؼبسح على اػبفْب ُب كتب الفقو ،ن أىل العل ن ألوى اللاب كلو ،اعِب وجعل اجتهادا
جدادا؛ ألهو اقنؿ :الشروط ىيه ليست ؽبا دليل ،واألحكاـ ىيه ليست ؽبا دليل ،وليست لللاب ُب أصلو
إال بعض األحاداث الٍب ذكرت ىنا ،وىي ُب نسأل إدخاؿ الرجلْب طاىرتْب ،وُب نسأل التنقيت -اعِب
ندة اؼبسح -وأنا نا عداه فليس لو أصل عند بعض أىل العل .
وىيا ُ-ب اغبقيق  -ليس جبيد ن جه نتابع السلف وأئو أىل العل اؼبتقدنْب ُب االستدالؿ؛ ألهن
استدلنف على الشروط بأحد ىيا الننعْب:
إف كاف الشرط ننلنصا عليو فاهتهى األنر فيكنف دليبل ،وإف ٓب اك ننلنصا عليو هظروا ُب اغباؿ،
فاشَبطنا شروطا ن رعاا اغباؿ ألجل نا ذكرتو لك ن التقعيد عندى .
وىيه نسأل نعروف عند -اعِب ُب كبلـ -بعض احملققْب ُب األصنؿ ،وُب كبلـ بعض أئو أىل
اغبداث.

076

بلوغ المراـ
إذف فنقنؿ :اغبداث دؿ على شرط ،والشروط األخرى تؤخي ن حاؿ خف النيب -عليو اللبلة
والسبلـ ،-وحاؿ جنربو ،واغباؿ الٍب كاهت.
ؽبيا شيخ اإلسبلـ اب تيوي ؼبا أتى إٔب نسأل اػبف ىل اشَبط أف ال اكنف ـبرقا؟ أال اكنف ـبرقا؟
فقاؿ :ىيا شرط ليس بلحيح ،ألف خفاؼ اللحاب -رضناف اهلل عليه  -الوالب أف اكنف فيها
خروؽ؛ ألف أكثرى فقّب ،وليسنا بيوي جدة ن اؼباؿ ،حبيث إهن اوّبوف اػبفاؼ ،وقد جاء ُب بعض
الوزوات أهو قاؿ" :حٌب هقلت خفافنا"
فأخي ن اغباؿ أهو ليس بشرط ،وىيا استدالؿ صحيح وُب ؿبلو.
سادسا :قنلو  :فوسح عليهوا " عليهوا" ذكرها لك أف قنلو  :نسح عليهوا  أهو افيد
االستعبلء أوال ،وافيد أف اؼبسح كاف غّب نستنعب اعِب :على اػبف صبيعا ،وسيأٌب اللحث ُب نسح أعلى
اػبف وأسفلو ،وىيا ادؿ عليو لفظ "على".
فإذف قنلو  :فوسح عليهوا



ادؿ على أف اؼبسح اجملزئ حلنؿ اس اؼبسح على اػبف ،فلأي

طراق نسح على اػبف أجزأه ،إنا أف يبسح بأصابعو ىكيا ـبطط ن أولو إٔب آخره ،وإنا أف يبسح بطرؼ
إصلعو -أصابعو -عدة نرات ُب جه اػبف العليا ،اعِب أهو ال اشَبط االستيعاب ،وإمبا اشَبط حلنؿ
اؼبسح على اػبفْب ،فلن ٓب يبسح عليهوا نا جاز لو اعِب نا سبت طهارتو.
السابع واألخير :قنلو  :نسح عليهوا  ىيا الضوّب -اعِب اؽباء نع اؼبي  -واأللف الدال على
التثني  :استدؿ بو بعض أىل العل على أهو هبب أف يبسح عليهوا نعا ُب وقت واحد ،اعِب هبعل اليد
اليوِب على اػبف األيب  ،واليسرى على اػبف األاسر ،وأف يبسح عليهوا ُب وقت واحد نستدال بقنلو:
 فوسح عليهوا . 
وىيا افه ننو أف اكنف اؼبسح ُب وقت واحد ،وقد ذكرت لك أف قاعدة اللو العربي  :أف اجمليء
بالضوّب ال اعِب االشَباؾ ُب زناف واحد ُ-ب عْب الزناف أو ُب الزناف عينو -وإمبا االشَباؾ ُب الفعل
نسح عليهوا  دؿ ذلك على وقنع اؼبسح على كل ن اػبفْب.

077



بلوغ المراـ
أنا ن جه ىل اقدـ األيب على األاسر أو يبسح هبوا نعا لفظ "عليهوا" ال ادؿ على ذلك؛ ألهو
وبتول أف اكنف االشَباؾ ُب زناف ،ووبتول أف اكنها نفرقْب ،كوا تقنؿ :أخيت الكتابْب ،أو الكتاباف
أخيهتوا ،وبتول أف تكنف أخيت ىيا وىيا صبيعا ُب وقت واحد ،أو ىيا ٍب ىيا ،اؼبه أهو حلل األخي.
ؽبيا القنؿ الثاين -وىن قنؿ صبهنر أىل العل  -أف السن ُب اؼبسح على اػبفْب أف يبسح اػبف األيب
باليد اليونىأوالٍ ،ب إذا فرغ نسح اػبف األاسر باليد اليسرى.
واستدلنا ليلك بأف النيب -عليو اللبلة والسبلـ  -كاف اعجلو



-حداث عائش اليي نر

نعنا  -كاف اعجلو التيو ُب تنعلو وترجلو وُب طهنره وُب شأهو كلو  والطهنر اعِب :التطهر ،واؼبسح
على اػبفْب ن التطهر ،والنيب  اعجلو التيو ُب ذلك كلو ،اعِب :اللداءة باليوْب.
والدليل الثاني :أف اؼبسح على اػبفْب بدؿ ع غسل الرجلْب ،واللدؿ اقنـ نقاـ اؼبلدؿ عنو ُب
أحكانو ،فهنا اس أهو كوا كاف اوسل اليوُب قلل اليسرى فيوسح األيب قلل األاسر هع .
حديث "أف النبي  نسح أعلى اػبف وأسفلو "
ولؤلربع عنو إال النسائي  :أف النيب  نسح أعلى اػبف وأسفلو  وُب إسناده ضعف.

وع علي 
رأات رسنؿ اهلل  يبسح على ظاىر خفيو  أخرجو أبن داود بإسناد حس .
قاؿ :ولؤلربع عنو -اعِب ع اؼبوّبة ب شعل -إال النسائي  أف النيب  نسح أعلى اػبف وأسفلو
أهو قاؿ:



لن كاف الدا بالرأي لكاف أسفل اػبف أؤب باؼبسح ن أعبله ،وقد

 وُب إسناده ضعف.
معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -نسح جهٍب اػبف :اعبه العليا واعبه السفلى صبيعا.
لو اغبداث:

078

بلوغ المراـ
ليس فيو كلوات ربتاج إٔب بياف.
درج اغبداث :
قاؿ اغبافظ ىنا :وُب إسناده ضعف ،وىيا ظاىر ،فقد أُ ِعل اغبداث بعدة علل ن االهقطاع،
والضعف ،واإلرساؿ ،واعبهال ُب بعض رواتو ،وىن كاتب اؼبوّبة.
وقد يبك أف هباب ع كثّب ن ىيه العلل إال عل اإلرساؿ واالهقطاع ،فإهنا ن أقنى العلل ُب ىيا
اغبداث- ،اعِب ُب اإلسناد -وؽبيه اعبول بسط اضيق عنو اؼبقاـ ىيا ،العلواء أعلنه بعدة علل لك
بعضها يبك اعبناب عليو إال االهقطاع واإلرساؿ.
ن أحكاـ اغبداث:
دؿ اغبداث على أف السن أف يبسح أعلى اػبف وأسفلو صبيعا ،وىيا اغبك اليي ُب ىيا اغبداث
عنرض دبا جاء ُب حداث علي  ؽبيا هقنؿ :إف ىيا اغبك ُب ىيا اغبداث ال الح القنؿ بو لضعف
اغبداث أوال ،وؼبعارض اغبداث اللحيح لو ثاهيا.
وقد قاؿ بو بعض أىل العل بأهو يبسح أعلى اػبف وأسفلو ،ووجهنا ذلك بأف اؼبسح على اػبف بدؿ
ع الط هارة ،والطهارة للجه العليا واعبه السفلى للقدـ صبيعا ،ونسح اػبف ؼبا كاف بدال ،فيكنف عبهٍب
القدـ ،وىيا رأي ،والسن نقدن على الرأي.
اغبداث اليي بعده قاؿ :وع علي -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ:



لن كاف الدا بالرأي لكاف

أسفل اػبف أؤب باؼبسح ن أعبله ،وقد رأات رسنؿ اهلل  يبسح على ظاىر خفيو  أخرجو أبن داود
بإسناد حس .
معنى الحديث:

079

بلوغ المراـ
أف عليا  اقنؿ :الدا إمبا ىن ن عند اهلل -جل وعبل ،-ليس اجملاؿ فيو ؾباؿ رأي ،وؾباؿ هظر،
وإمبا كثّب ن أحكانو تعند إٔب التعلد هبا.
ولن كاف الدا بالرأي والنظر لكاف اػبف يبسح أسفل اػبف أؤب ن أف يبسح أعبله؛ ألف أسفل
اػبف ىن اليي اليلو الولار ،وقد اعلق فيو بعض األشياء الٍب تُستكره وكبن ذلك ،فيكنف اؼبسح بأسفلو
أؤب ن أف يبسح أعبله.

لك ؼبا ٓب اك الدا بالرأي ،وإمبا كاف ؿبض تعلد ،وأهو ن عند اهلل -جل وعبل -هسل بأهنا هتعلد
كوا أنرها ،دوف خنض بعقنلنا وآرائنا ُب نعارضات الشراع ؛ ؽبيا كاف اؼبسح ُب ظاىر -أو على ظاىر-
اػبفْب.
قاؿ  :وقد رأات رسنؿ اهلل  يبسح على ظاىر خفيو  أخرجو أبن داود بإسناد حس .
لو اغبداث:
قنلو:



لن كاف الدا بالرأي



اعِب :لن كاهت أحكاـ اإلسبلـ -أحكاـ الشراع  -باآلراء فبا

اكنف دبا اقتضيو العقل -عقل عان الناس -لكاف نسح اػبف ُب األسفل أؤب ن أعبله.
فكلو الرأي ُب اللو تطلق على نا اظهر للورء باجتهاد عقلو ،ارى ىيا الرأي فيوا هبتهد فيو بعقلو،
فإذا كاف االجتهاد ال لدليل وإمبا الجتهاد عقلي قيل :رأى كيا ،وىيا ن رأاو.
فوا جاء ُب السن ن ذـ القنؿ بالرأي ،والتحيار ن أىل اآلراء ،وربيار السلف ننه اعننف هب ن
اقنلنف دبجرد اجتهادات العقنؿ دوف الرجنع إٔب نا ثلت بو الدليل ع النيب -عليو اللبلة والسبلـ.-
درج اغبداث :

081

بلوغ المراـ
قاؿ اغبافظ ىنا :أخرجو أبن داود بإسناد حس  ،وُب كتابو "التلخيص اغبلّب ُب أحاداث الرافع الكلّب"
ُب كتابو "التلخيص" حك بلح اإلسناد فقاؿ :وإسناده صحيح ،وإسناده قني ،وخليق بأف اكنف
صحيحا ،وعلى العونـ ىن حج فيوا دؿ عليو؛ ألف اغبس واللحيح ن اؼبقلنؿ.
والعلواء األولنف -علواء اغبداثٓ -ب اك عندى إال اغبداث اللحيح والضعيف ،أعِب طلق اإلناـ
سفياف الثنري ،وعلد الرضب ب نهدي ،وسفياف ب عيين  ،ون بعدى بقليل ،كاف عندى اغبداث
هنعْب :صحيح وضعيف ،واغبس ن قليل اللحيح.
فتارة ذبد تلحيح حداث عند اؼبتقدنْب ،وال اعننف بو اللح االصطبلحي عند اؼبتأخرا ُب كنف
اللحيح قسيوا للحس  ،وإمبا قد اعننف باللحيح اغبس  ،وقد اقنلنف ىيا حداث صحيح ،واكنف حسنا
عند اؼبتأخرا  ،وال حرج ُب ىيا؛ فإف اؼبسأل فيها سع ُب التعلّب ع اغبداث اغبس بكنهو صحيحا.
ن أحكاـ اغبداث:
دؿ اغبداث على أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -يبسح على ظاىر اػبف ،وىيا ىن الثابت
أوال ّ :
ن سنتو -عليو اللبلة والسبلـ ،-ونا تقدـ ن نسح أعلى اػبف وباطنو أو أسفلو ىيا نردود.
ثانيا ُ :ب اغبداث ذـ الرأي وإعواؿ العقنؿ فيوا جاء بو التشراع ُب استحساف شيء ٓب ارد بو التشراع

على آخر ،بل اليي انلوي على اؼبسل أف اسل ؼبا جاء بو اؼبلطفى  وأف ال اعارض التشراع التعلدي
بآراء وعقنؿ ؿبض ال دليل عليها.
وإمبا االجتهاد اكنف ُب فه الدليل ،فإذا كاف الدليل ؿبل اجتهاد وهظر -اعِب إنا ن القرآف أو ن
السن  -فللعآب أف هبتهد فيو نا شاء بشرط أف تكنف عنده أدوات االجتهاد.
وأنا نعارض الثابت ن السن بالرأي ،أو بالعقل ،أو أف ُهبعل قاهنها ُْوب َك بو أو افضل بو العقل على
النقل ،أو النقل هبعل تابعا للعقل ،وكبن ذلك ،فهيا كلو ن كبلـ أىل الرأي اؼبيننـ ،وأىل اللدع احملض
العقدا والعولي هع .

080

بلوغ المراـ
حديث "كاف النبي  اأنرها إذا كنا سفرا"
وع صفناف ب عساؿ  قاؿ  :كاف النيب  اأنرها إذا كنا َس ْفرا أال هنزع خفافنا ثبلث أااـ
ولياليه إال ن جناب  ،ولك ن غائط وبنؿ وهنـ  أخرجو النسائي والَبنيي واللفظ لو ،واب خزيب
وصححاه.
قػاؿ :وع صفناف ب عساؿ -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ  :كاف النيب  اأنرها إذا كنا َس ْفرا أال

هنزع خفافنا ثبلث أااـ ولياليه إال ن جناب  ،ولك ن غائط وبنؿ وهنـ



أخرجو النسائي والَبنيي

واللفظ لو ،واب خزيب وصححاه.
معنى الحديث:
أف صفناف ب عساؿ  كاف اسافر والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -اأنر اؼبسافرا دبا فيو التخفيف
عليه  ،وأهو إذا حاف وقت اللبلة فإهو ؽب أف يبسحنا على اػبفاؼ.
وقاؿ  :كاف اأنرها



اعِب لتأكيد عوله هبيه الرخل أال انزعنا إذا كاهنا نسافرا  ،أال انزعنا

خفافه ثبلث أااـ ولياليه إال إذا أصاب أحدى جناب  ،فإهو انزعها واوتسل غسبل كانبل ،أنا الوائط
واللنؿ والننـ فإهو انقض النضنء ،ولكنو ال انجب خلع اػبفْب.
لو اغبداث:
قنلو "اأنرها"  :كاف النيب  اأنرها



ىيا األنر ىن أنر اتلاع للرخل ال أنر إهباب ،اعِب أهو

كاف اأنرى دبا ىن األرفق هب .
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واألنر ُب اللو لو نقتضيات كثّبة نتننع  ،وُب التشراع األصل فيو أف اكنف لئلهباب ،وقد اكنف
لبلستحلاب ،وأنا ُب اللو فلو نعاف كثّبة ،فهنا األنر ىنا أنر شفق  ،وأنر رضب ؽب بأال انزعنا خفافه
ثبلث أااـ ولياليه .
قولو "سفرا":



إذا كنا سفرا



"سفرا" صبع "سافر" ،نثل ركب وراكب ،وأشلاه ذلك ،واؼبسافر

هبوع على نسافرا  ،نسافر هبوع على نسافرا  ،فإذف "سافر" صبعو "سفر" ،والسافر ىن اؼبسافر ،وظبي
اؼبسافر سافرا ألهو الدو وىبرج ن هطاؽ بلده أو قراتو أو ندانتو.
"ننزع" :النزع :اػبلع.
 ثبلث أااـ ولياليه  الينـ والليل بتعلّبها اؼبعاصر ىن األربع والعشرا ساع  ،ثبلث أااـ ولياليه
اعِب اثنْب وسلعْب ساع  ،دبعُب أهو كل انـ لو اثنا عشر ساع  ،وكل ليل ؽبا اثنا عشر ساع  ،صار اعبويع
أربعا وعشرا ساع .
لكنو في اللغة :اس الينـ اطلق على نا بْب طلنع الفجر الثاين إٔب غروب الشوس ،والليل ن غروب
الشوس إٔب طلنع الفجر اللادؽ ،وىيا ُب حاؿ الكواؿ.
وأنا ُب حاؿ التنليف والتثليث لليل أو للينـ فإف حبثو آخر ،اعِب اقاؿ :هلف الينـ ،وال اراد ننو
تنليف نا بْب طلنع الفجر الثاين إٔب غروب الشوس ،واقاؿ :هلف الليل  ،واراد ننو نا بْب غروب
الشوس إٔب طلنع الفجر الثاين.
فإذف التنليف ـبتلف ع التعوي  ،اعِب أهو اقاؿ انـ على التعراف اليي أوردت لك ،واقاؿ ليل على
التعراف ،أنا إذا جاء التنليف فيختلف الليل ع النهار.
بهذا نقوؿ :وقت صبلة الظهر ىي ُب هلف النهار ،فدائوا إذا علوت وقت طلنع الشوس ،ووقت
غروب الشوس ،وقسوت ىيا إٔب اثنْب ،فإهو اأتيك وقت صبلة الظهر ُب أي وقت ن السن .
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اعِب نثبل لن كا هت الشوس تطلع الساع السادس وتورب الساع السادس  ،ك ىيه؟ اثنا عشر
ساع  ،صحيح هلفها ست ساعات ،تضيفها على طلنع الشوس تللح ك ؟ اثنا عشر صحيح ،فيكنف
إذف زواؿ الشوس الساع اثنا عشر بالضلط.
فإذف هلف النهار أو هلف الينـ اقاؿ ؼبا بْب طلنع الشوس إٔب غروهبا ،وال ربسب اؼبدة ن الفجر
الثاين إٔب طلنع الشوس ،نا تدخل ُب اغبساب.
وأنا الليل ففي اللو -ىيه فائدة ،ألهنا نهو ُب نعرف هلف الليل وثلث الليل اآلخر ؼب اعتِب
بيلك -هلف الليل اآلخر ،وثلث الليل اآلخر ،نقتضى اللو أف اكنف نا بْب غروب الشوس إٔب الفجر
الثاين ،وتقسوه ا على اثنْبٍ ،ب تضيفو إٔب ننعد غروب الشوس ،فيأٌب هناا هلف الليل اليي ىن آخر
وقت صبلة العشاء ،النقت اؼبختار.
شيخ اإلسبلـ اب تيوي هازع ُب ىيا ُ-ب الليل -وقاؿ :انلوي أف انظر ُب أهو ُ-ب الليل -اكنف هلف
الليل نا بْب غروب الشوس إٔب طلنع الشوس ،فإذا جاء التنليف صار تنليف الينـ نا بْب الطلنع إٔب
الوروب ،وتنليف الليل نا بْب الوروب إٔب طلنع الشوس ،والتثليث كيلك.
وىيا وبتاج ننك إٔب نزاد حبث وهظر ،واجملاؿ فيو -اعِب -اطنؿ ،لك ن حيث اللحث اللوني أفادها
بأف اؼبسأل ُب الليل ربتاج إٔب ٍ
ربر ُب ذلك.
وإذا قارهتها حبد اث أظباء ُب النفرة ن نزدلف إٔب نُب ،أو ُب اإلفاض ن نزدلف إٔب نُب بأهنا كاهت
تقنؿ :اا بِب ىل ترى القور؟ وأف اإلفاض تكنف للعجزة أو للثقل تكنف بعد غياب القور ،والضعف .
غياب القور اكنف ليس ُب هلف الليل ،اعِب إذا حسلنا نا بْب الوروب إٔب ،إٔب إاش؟ إٔب طلنع
الفجر الثاين ،لك اكنف هلف الليل إذا حسلنا ن الوروب إٔب ،إٔب طلنع الشوس ،وىيه نسأل للفت
النظر ربتاج ننك إٔب نزاد حبث ألهنا ذات باؿ.
 إال ن جناب  اعبناب اأٌب تعرافها ُب ننطنها.
غائط ،بنؿ ،هنـ :ىيه الثبلث نعروف .
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درج اغبداث :
قاؿ :أخرجو الن سائي والَبنيي واللفظ لو ،واب خزيب  ،وصححاه .ىيا اغبداث صحيح ،صححو صبع
كثّب ن أىل العل  ،وعدوه ن األحاداث األصل ُب باب اؼبسح على اػبفْب.
ن أحكاـ اغبداث:
دؿ اغبداث على أف ندة اؼبسح للوسافر ثبلث أااـ ولياليها ،اعِب بعد اغبدث فإهو يبسح ثبلث أااـ
ولياليها.
اعِب أف تكنف ندة اؼبسح اليي لو أف يبسح فيها ثبلث أااـ بلياليها ،وىيه اختلف فيها أىل العل ن
جه نٌب تلتدئ ندة اؼبسح؟ إذا كاهت تأتينا انـ وليل للوقي وثبلث أااـ ولياليها للوسافر ،ىنا ُب حبث
اؼبسافر نٌب تلتدئ؟
ىل ىي بعد الطهارة إذا تطهر وللس اػبفْب ؟ ىل ىي بعد اغبدث؟ أو إذا نسح فلعد أوؿ نسح اأخي
اثنْب وسلعْب ساع ثبلث أااـ ولياليها؟ قنالف ألىل العل :
ننه ن قاؿ باألوؿ -وىن بعد اغبدث ،-وننه ن قاؿ بالثاين ،القنؿ األوؿ ىن اؼبشهنر ن
نيىب علوائنا اغبنابل -رضبه اهلل تعأب.-
ووجو القنؿ األوؿ وىن أف اكنف بعد اغبدث أهو قاؿ" :يبسح" ُب اغبداث اليي سيأٌب ،ال نا جاء
باغبداث ىيا يبسح ،ذاؾ لفظ آخر.
وجو االستدالؿ ؽب أهو ُوقت اؼبسح بينـ وليل للوقي  ،وثبلث أااـ ولياليها للوسافر ،وتنقيت اؼبسح ىل

ىن عبناز اؼبسح؟ أو ىن ؼبسحو فعبل؟ ظهر ؽب أهو عبناز اؼبسح ،واؼبسح هبنز لو بعد اغبدث ،فإذا تطهر
وللس اػبفْب ٍب أحدث فإهو جناز نسحو التدئ ن اآلف.
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فلن أخر اؼبسح ىن لعدـ حاجتو إليو ُب أف اتطهر ُب ذلك النقت ،فإهو أخر نالو فيو اعبناز ،وؽبيا
قالنا :ال اعترب بتأخّبه ىن ،وإمبا اعترب ن إذف الشرع لو بأف يبسح ،وىن بعد حلنؿ اغبدث لو أف اتطهر،
وأف لو أف اتطهر اعِب ويبسح على اػبفْب.
والقوؿ الثاني :ىن أف ندة اؼبسح تلتدئ ن أوؿ نسح ،فيوسح أربعا وعشرا ساع للوقي  ،واثنتْب
وسلعْب ساع للوسافر بعد أوؿ نسح لو ،فإذا نسح أوؿ نسح الدأ وبسب اؼبدة بعدىا ،وأخيوا ذلك ن
قنلو -عليو اللبلة والسبلـ  :-يبسح اؼبقي اننا وليل . 
وىنا قاؿ:



أال هنزعها ثبلث أااـ  وقاؿ ُب اغبداث اليي بعده -واأٌب  :-جعل ثبلث أااـ

للوسافر واننا وليل للوقي  اعِب ُب اؼبسح.
فأخيوا ن قنلو  :يبسح اؼبقي



أهو يبسح الينـ والليل صبيعا ،يبسح الثبلث أااـ ولياليها صبيعا،

وىيه خاص باؼبسح ُب كنهو التدئ اؼبسح ،واكنف يبسح ىيه اؼبدة صبيعا.
وىياف قنالف نشهنراف ألىل العل  ،والقنؿ األظهر ننهوا أف ندة اؼبسح تلدأ ن أوؿ نسح بعد
اغبدث ،ال بعد اغبدث نلاشرة ،ن أوؿ اؼبسح بعد اغبدث.
ثانيا :دؿ اغبداث على أف الرخل ُب اؼبسح على اػبفْب للوسافر ألجل كثرة نا اعاهيو وىي كيلك
للوقي  ،ألف الرخل عان ولكنها ُب اؼبسافر نتأكدة ،اعِب ُب أف اأخي هبيه الرخل ألجل نا انتاب
اؼبسافر ن اؼبشق  ،فإذف تتأكد ،اتأكد األخي هبيه الرخل ُب السفر.
قنلو -اعِب ن األحكاـ الثالث  :-إال ن جناب  ادؿ على أف اؼبسح على اػبفْب ال انتقض
بنناقض الطهارة اللورى ،وإمبا انتقض باغبدث األكرب.
فإذا حللت اعبناب  ،أو حلل للورأة حيض أو هفاس أو كبن ذلك فإف ىنا الطهارة طلعا ،أو الطهارة
بطلت باغبيض والنفاسٍ ،ب ىنا اؼبدة اعِب أف اؼبسح على اػبفْب ال اكنف نع اغبدث األكرب ،وىن اعبناب
كوا جاء ُب ىيا اغبداث.
فإذف دؿ اغبداث على أف اعبناب -وىي اغبدث األكرب -هبب نعها خلع اػبفْب واؼبسح.
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رابعا :قاؿ:



ولك ن غائط وبنؿ وهنـ



اعِب أال هنت بالوائط واللنؿ والننـ ،فإهنا تنقض

الطهارة اللورى ،ولكنها ال تؤثر ُب هزع اػبفْب بعد أف أُدخلت الرجبلف طاىرتْب.
خامسا :دؿ اغبداث على أف الوائط واللنؿ والننـ ن النناقض ،وىيا اأٌب اللحث فيو ُب باب هناقض
النضنء.
لعلك تضيف ُب الكبلـ على درج اغبداث أف بعض أىل العل نثل شيخ اإلسبلـ اب تيوي قالنا إف
كلو " :وهنـ" ُب قنلو  :ولك ن غائط وبنؿ  قالنا" :وهنـ" ىيه ندرج ُب اغبداث ،وليست ن
كبلـ النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أو اعبول كلها  :ولك ن غائط وبنؿ وهنـ  اغبداث .هع ،
اليي بعده.
حديث "جعل النبي  ثبلث أااـ ولياليه للوسافر واننا وليل للوقي "
وع علي ب

أيب طالب  قاؿ  :جعل النيب 

ثبلث أااـ ولياليه للوسافر ،واننا وليل

للوقي  ،اعِب ُب اؼبسح على اػبفْب  أخرجو نسل .
قاؿ :وع علي -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ  :جعل النيب  ثبلث أااـ ولياليه للوسافر ،واننا
وليل للوقي  ،اعِب ُب اؼبسح على اػبفْب . 
معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -وقت ُب اؼبسح على اػبفْب أف اؼبقي يبسح اننا وليل -اعِب أربعا
وعشرا ساع  -وأف اؼبسافر يبسح ثبلث أااـ ولياليه  ،كوا نر نعنا ُب اغبداث السابق.
لو اغبداث:
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لفظ "اؼبسافر" :اؼبسافر ىنا ُب ىيا اغبداث ،قاؿ :اؼبسافر واؼبقي  ،فجعل اؼبسافر نقاببل للوقي ،
واليي جاء ُب هلنص الشرع أف حال اإلهساف إنا أف تكنف حال إقان أو حال سفر ،إنا أف اكنف
نسافرا وإنا أف اكنف نقيوا.
واؼبسافر ن حك الشرع لو بأهو نسافر ،والقدر اؼبتفق عليو ُب السفر أف اكنف نررببل ن بلد إٔب بلد،
فهيا نسافر بيقْب ،فإذا دخل بلدا أخرى ،فك يبكث فيها حٌب اكنف نقيوا؟
ىيا فيو اختبلؼ بْب أىل العل ن جه الشرع ،اأٌب ُب ننضعو -إف شاء اهلل -ن اعبوع أو قلر
اللبلة ،اعِب أف لفظ اإلقان ُب اللو ؼب كاف ُب بلده ،ولفظ اؼبسافر ُب اللو ؼب كاف نتنقبل ن بلد إٔب
بلد.
ونا زاد على ذلك فهيا لو حك شرعي خارج ع نعناه ُب اللو  ،اأٌب ُب ننضعو إف شاء اهلل.
درج اغبداث :
قػػاؿ :أخرجو نسل  ،فهن صحيح بتلحيح اإلناـ نسل لو.
ن أحكاـ اغبداث:
دؿ اغبداث على نا دؿ عليو اغبداث السابق :ن أف اؼبسافر انقت لو ثبلث أااـ ولياليها ،وزاد ىيا
اغبداث بأف اؼبقي وقت لو انـ وليل  ،وقد ذكرها لك اللحث ُب أف ىيا التنقيت ،ىل ىن بعد اغبدث؟ أو
بعد اؼبسح؟ وأف اللحيح أهو بعد اؼبسح ،اعِب بعد أوؿ نسح هع .
حديث "بعث رسوؿ اهلل  سرا فأنرى أف يبسحنا على العلائب"
وع ثنباف  قاؿ  :بعث رسنؿ اهلل  سرا فأنرى أف يبسحنا على العلائب اعِب العوائ
والتساخْب اعِب اػبفاؼ  . رواه أضبد ،وأبن داود ،وصححو اغباك .
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قاؿ :وع

ثنباف  قاؿ  :بعث رسنؿ اهلل 

سرا فأنرى أف يبسحنا على العلائب اعِب

العوائ والتساخْب اعِب اػبفاؼ  . رواه أضبد ،وأبن داود ،وصححو اغباك .
معنى الحديث:

أف النيب 

لرفقو باؼبسافرا وباجملاىدا أنرى أف اَبخلنا برخل اهلل -جل وعبل ،-وأف اأخيوا

األرفق هب  ،واألكثر إعاه ؽب على أنر السفر وأنر اعبهاد.
فأنرى أف يبسحنا على العوائ  ،على العلائب ،اعِب العوائ  ،وأنرى أف يبسحنا على التساخْب،
وىي كل نا اللس ُب الرجل لتسخْب الرجل ن الربد ،وذلك ادخل فيو أوال اػبفاؼ ،ؽبيا فسره بقنلو:



اعِب اػبفاؼ  وفسر العلائب بأهنا العوائ .
لو اغبداث:
العصائب :صبع علاب  ،وىي نا الف على الرأس واعلب بو الرأس ،وىي أحد أهناع العوان  ،اعِب
العوان قد تكنف علاب اعللها على رأسو ،وقد تكنف غّب ذلك ،فالعوائ أهناع ،ننها العلائب.
قولو" :التساخين"" :تساخْب" صبع "تسخْب" أو "تسخين " وىي نا اللس لورض التسخْب ،اللس ُب
الرجل لورض التسخْب.
والعرب كاهت تللس للرجلْب للاسا ليسخنهوا ُب الربد ،تللس اػبفاؼ ،وتللس اعبنارب الثقيل الٍب ن
اللنؼ أو القط الكثيف لورض تسخْب الرجل؛ ألهو ٓب اك عندى ترؼ ُب استعواؿ أللس الرجل
اؼبختلف  ،وإمبا كاهنا اللسنهنا لورض ،فاػبفاؼ اللسنهنا لورض اؼبشي ،ولورض تسخْب الرجل والدؼء،
وكيلك اعبنارب الكثيف اللسنهنا لورض اؼبشي تارة ،ولورض تسخْب الرجل تارة.
درج اغبداث.
اغبداث روا ه اإلناـ أضبد كوا ذكر ،وأبن داود ،وصححو اغباك  ،ورواه غّب ىؤالء ،وىن حداث
صحيح ،صححو صبع ن أىل العل .
ن أحكاـ اغبداث:
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أوال  :دؿ اغبداث على جناز اؼبسح على العوائ  ،واؼبسح على العوائ تارة اكنف باؼبسح عليها نع
جزء ن الرأس الْب ،كوا نر نعنا أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -نسح على هاصيتو وعوانتو ،وتارة
اكنف نسحا عليها ؾبردا ،اعِب نسح على العوان دوف نسح على الناصي أو على جزء ن شعر الرأس.
واؼبراد ىنا أف يبسح على العوان نطلقا ،وإذا نسح على العوان فإهو ال الزنو أف يبسح على جزء ن
الرأس؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنرى أف يبسحنا على العوائ .
والظاىر ن حاؿ البس العوائ أهنا ال تستقر حبيث زبفي صبيع الناصي دائوا ،وخاص ُب حاؿ
اجملاىد ،واليي ايىب ُب سرا  ،فإهو قد اظهر بعض الرأس ،فل اأنرى النيب -عليو اللبلة والسبلـ -إال
باؼبسح على العوائ  ،وىيا انافق الرخل .
وإذا تلْب ىيا فهل يبسح على العوان صبيعا أو يبسح على دوائرىا وأكنارىا؟
ن أىل العل ن قاؿ :يبسح عليها على ظاىرىا كوا يبسح على الرأس ،اعِب يبر اليد عليها.
والقوؿ الثاني -وىو الصحيح :-أهو ىبتص اؼبسح على العوان  ،على لفائفها ،يبسح على لفائفها،
وذل ك ُب أكنارىا أو ُب دوائرىا ،فإذا كاف اعبزء ن الرأس األعلى كاف ـبفيا فإهو يبسح عليو ألهو جزء ن
العوان .
ثانيػػا :المسح على التساخين :نر نعنا اؼبسح على اػبفاؼ ،لك اس التساخْب ذكرت لك ُب اللو
أهو ادؿ على نا تسخ بو الرجل ،فيشول اػبفاؼ؛ ألف غالب نا اسخ العرب بو الرجل اػبفاؼ.
واشول أاضا اعبنارب الٍب تسخ  ،وؽبيا جاء اغبداث اآلخر أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -نسح
على اعبنربْب والنعلْب.
والعلواء اختلفنا ُب اؼبسح على اعبنارب ،وقد جاء ع النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أهو نسح على
اعبنارب ،وجاء ع سلع أو شباهي ن اللحاب أهن نسحنا على اعبنربْب.
والعلواء اختلفنا ُب اؼبسح على اعبنربْب ،ىل يبسح على اعبنربْب أـ ال يبسح؟ على قنلْب:
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القوؿ األوؿ  :أهو ال يبسح على اعبنارب ،وىن قنؿ األئو الثبلث  :نالك ،والشافعي ،وأيب حنيف  ،إال
أف نياىله صارت إٔب تسهيل اؼبسح على اعبنارب ،وايكر ع بعض العلواء -بعض ىؤالء األئو  -أهو
رجع إٔب اؼبسح على اعبنربْب ُب آخر عوره.
القوؿ الثاني :أهو يبسح عليها ألجل نا جاء ُب األدل ن ذلك.
أنا اليا ننعنا فاحتجنا بأف اآلا فيها األنر بوسل الرجلْب ،وأف اللدؿ عنو إٔب اػبفاؼ -اؼبسح على
اػبفْب -إمبا ىن بالرخل الٍب جاءت ع النيب -عليو اللبلة والسبلـ ،-واؼبسح على اعبنربْب نا جاء
ؾبردا ،وإمبا جاء نسح على اعبنربْب نع النعلْب .وليس نسحا على اعبنربْب دبفردنبا ،ؽبيا ٓب ايىلنا ٓ-ب
ايىب ىؤالء األئو  -إٔب اؼبسح على اعبنربْب إال ُب آخر األنر ُب نياىله .
القوؿ الثاني :وىن اؼبسح على اعبنربْب دليلو ظاىر.
ُب اؼبسح على اعبنارب عدة نلاحث نهو ؿبلها كتب الفقو ،لك أذكر ننها نلحثا لللتو بلفظ
"التساخْب" ،وىن أف العلواء اتفقنا -أعِب اؼبتقدنْب -على أف اعبنرب اليي يبسح عليو ىن نا كاف على
نثل جنرب النيب -عليو اللبلة والسبلـ-؛ ألهو -عليو اللبلة والسبلـ -نسح على اعبنربْب.
وىيا اللفظ  :نسح على اعبنربْب وأنرى أف يبسحنا على التساخْب  وقد تدخل فيها اعبنارب،
 نسح على اعبنربْب



ىيا ليس نطلقا وإمبا ىن نعهند ،اعِب على اعبنارب الٍب كاهت عليو -عليو

اللبلة والسبلـ -قاؿ  :نسح على اعبنربْب . 
وأنا القنؿ بأف ىيا نطلق فبل الح ن جه األصنؿ؛ ألف اؼبطلق عند األصنليْب ىن النكرة ُب سياؽ
األنر،

   

(ٔ)

حرر رقل  ،اكتب كتابا ،وكبن ذلك ،أغلق بابا ،ىنا باب تكنف نطلقا ألهنا

هكرة ُب سياؽ األنر ،فاخَب نا شئت ،أعتق علدا ،أخرج رااال ،ىيا نطلقُ ،ب أي واحد وبلل االنتثاؿ
بو.
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أنا نسح على اعبنربْب ،فهيا نسح على جنربْب نعهندة وليست نطلق  ،اعِب نا قاؿ -عليو اللبلة
والسبلـ :-انسح على أي جنرب ،انسحنا جنربا ،ن للس جنربا فليوسح ،وكبن ذلك .ىيا استفاد ننو
العونـ أو اإلطبلؽ ُب بعض صيوو.
لك قنلو:



نسح على اعبنربْب



اعِب على اعبنربْب اللتْب كاهتا عليو ،وؽبيا ذىب عان أىل

العل اؼبتقدنْب فب قاؿ باؼبسح على اعبنارب أف اكنف اعبنرب على صف جنرب النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -وجنارب العرب.
وصفة جوارب العرب األىم فيها أف تكوف كثيفة للتدفئة ،للتسخْب ،وأنا اعبنارب اػبفيف فهيه ال
الدؽ عليها أهنا تساخْب ،وليست أاضا ُب صف جنرب النيب -عليو اللبلة والسبلـ.-
وؽبيا قاؿ بعض أىل العل  :إف ن قاؿ بأف اؼبسح على اعبنارب اػبفاؼ -كوا شاع ُب القرف اؼبتأخر
ىيا ،وألف فيو بعض الرسائل -إف ىيا قنؿ شاذ ليس لو أصل ن أقناؿ األئو اؼبتقدنْب ،وإمبا ىن تسهيل
ُب غّب ننطنو.
والدليل اليي ؽب  ،الليا قالنا :انسح على أي جنرب كاف ،قالنا :فيو إطبلؽ ،وفيو عونـ ،والتقييد
وبتاج إٔب دليل ،وىيا ليس بقني ن جه األصنؿ؛ ألهو ليس ٍَب إطبلؽ ُب األحاداث بتطليق قاعدة
اؼبطلق واؼبقيد ُب األصنؿ ،وليس أاضا ٍَب عدـ شرط واسع فيو؛ ألف اعبنرب فرع أو أخف ،أو ىن أهزؿ رتل
ن اػبف ،واػبف بدؿ ع الرجلْب ،فوسل الرجلْب ىن األصل ،فرخص إٔب اؼبسح على اػبفْب ،واؼبسح
على اػبفْب قد ىن استوِب عنهوا جبنربْب كثيفْب للتسخْب ،فرخص ُب اؼبسح على اعبنربْب.
وؽب يا اليي جاء ُب اؼبسح على اػبفْب جاء ع أكثر ن سلعْب ن اللحاب  ،أنا اؼبسح على اعبنارب
فجاء ع قل ن اللحاب -رضناف اهلل عليه  -سلع وكبن ذلك ،وُب بعض أساهيدىا حبث.
لهذا نقوؿ :اليي انلوي ُب ىيا اؼبقاـ أف اتقيد دبا ورد ،فالنيب -عليو اللبلة والسبلـ -ىنا أنرى أف
يبسحنا على التساخْب ،وىن اس ؼبا اللس ُب الرجل فبا اسخنها ،أنا فبا ال وبلل نعو نشق ُب خلعو،
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وال فائدة ن للسو إال للتجول ،فإهو ال الدؽ عليو أهو جنرب كوا كاهت العرب تللس اعبنارب ،وال
الدؽ عليو أهو تساخْب ،فلهيا ترخيص اؼبسح بو حك بشيوذه ع أقناؿ أىل العل اؼبتقدنْب.
اشَبط للجنرب شروطا ن أنبها أف اكنف صفيقا كثيفا ،اعِب اسَب نا ربتو؛ ألهو غاللا إذا كاف
وؽبيا ُ

اسَب نا ربتو فإهو اكنف وبلل ننو قدر ن التسخْب هع .

حديث "إذا توضأ أحدكم ولبس خفيو فليمسح عليهما ،وليصل فيهما"
وع عور  ننقنفا ،وع أهس نرفنعا  :إذا تنضأ أحدك وللس خفيو فليوسح عليهوا ،وليلل
فيهوا وال ىبلعهوا إف شاء إال ن اعبناب  أخرجو الدارقطِب واغباك وصححو.
قاؿ :وع عور -رضي اهلل تعأب عنو -ننقنفا وأهس نرفنعا:



إذا تنضأ أحدك وللس خفيو

فليوسح عليهوا ،وليلل فيهوا وال ىبلعهوا إف شاء إال ن جناب  أخرجو الدارقطِب واغباك وصححو.
معنى الحديث:
قاؿ -عليو اللبلة والسبلـ  :-إذا تنضأ أحدك وللس خفيو



فإهو انلوي لو أف يبسح عليهوا

أخيا بالرخل وأال ىبلع خفيو ،واهلل -جل وعبل -رخص لو أف يبسح ،قاؿ  :فليوسح عليهوا  رفقا
بو  وليلل فيهوا وال ىبلعهوا  اعِب لللبلة ،وال ىبلعهوا ليوسل رجليو  إف شاء إال ن جناب
 فإهو هبب عليو أف ىبلع ،وأف اعو بدهو بالوسل.
لغة الحديث
قنلو ىنا  :وليلل فيهوا   فليوسح عليهوا وليلل فيهوا  اعِب اللي ُب خفيو ،واألنر
ىنا ُب قنلو" :وليلل" البلـ ىيه الـ األنر ،وكيلك قنلو:



فليوسح عليهوا

والفعل بعدىا اكنف ؾبزونا ببلـ األنر ،وعبلن جزنو السكنف ُب "وليوسح".
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البلـ الـ األنر،
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الـ األنر ىيه ن صيغ األنر -األنر ُب اللو  -فإهو لن ٓب اك الفعل فعل أنر ،فإف ؾبيء البلـ
هستفيد ننها األنر ،وليلك ظبيت الـ األنر ،ىل ىي أقنى ن فعل األنر اجملرد أوىي نساوا لو؟ خبلؼ
بْب علواء النحن.
قنلو  :وال ىبلعهوا إف شاء



اإلرجاع إٔب اؼبشيئ اعِب "إف شاء" ،اؼبشيئ ىي االختيار ،تقنؿ:

شاء إذا اختار ،شاء الرجل كيا إذا اختاره وأراده ،فاؼبشيئ راجع إٔب اختيار اؼبكلف ،اعِب أو إٔب اختيار
اإلهساف.
درجة الحديث
قاؿ :أخرجو الدارقطِب واغباك وصححو ،وىيا اغبداث حك العلواء بأهو ـبالف لؤلحاداث الثابت
ع النيب ُ ب التنقيت ،وأهو قاؿ  :وال ىبلعهوا إف شاء  ففهونا ننو أهو إذا للس فإهو يبسح نٌب
نا كاف البسا ،كوا اأٌب ُب دالل حداث أُيب ب عوارة األخّب ُب ىيا اللاب.
وؽبيا حكونا على ىيا اغبداث بالشيوذ؛ ألف ىيه الرواا ـبالف للروااات اللحيح ع النيب -عليو
اللبلة والسبلـُ -ب التنقيت.
من أحكاـ الحديث:
دؿ الحديث على عدـ خلع الخفين للطهارة ،وىيا دلت عليو األحاداث السالف .
ثانيا -:دؿ اغبداث على أهو اُللى ُب اػبفاؼ ،وىيا ن باب التخفيف ،فإهو إذا نسح عليهوا نعناه

أف اغباج لو أف اللي فيهوا ،وكيلك اللي ُب النعاؿ ،وؽبيا جاءت السن بأهو اللي ُب هعالو إذا كاهت
هعبله عليو ،اعِب إذا كاف ُب نكاف اللح أف اللي فيو بنعالو.
والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -صلى خبفيو ،وصلى بنعليو ،وردبا صلى بدوف هعلْب ُب بعض اؼبناط ،
ؽبيا انلوي أال تَبؾ سن اللبلة ُب النعلْب ُب اؼبكاف اليي ال اتأذى فيو أو اتسخ باللبلة ُب النعاؿ.
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أنا نثل اؼبساجد اآلف اؼبفروش  ،والٍب اعتِب الناس هبا ،نا تكنف أرض ورنل أو حلى وكبن ذلك،
فهيه ال اسنغ الدخنؿ فيها بالنعاؿ اؼبتسخ ؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنر بتطهّب اؼبساجد
وبتنظيفها وبتطييلها؛ وألهو -عليو اللبلة والسبلـ -صلى على انرأة كاهت تق اؼبسجد تعظيوا لفعلها.
فوا فيو اتساخ ووساخ  ،ونا فيو تنفّب للناس ن دخنؿ اؼبسجد ،فإهو حينئي سبنع اللبلة بنعلْب أو
بأحيا فيهوا وسخ أو قير اعلوو ن للس النعلْب.
أنا إذا كاف نثبل ُب بيتو ،أو إذا كاف نثبل ُب الرب ،أو كاف ُب أرض ،فإين أرى بعض الناس نثبل اأٌب،
اراد أف اللي فيخلع هعليو ،ايىب اللي وىن ُب الرب نثبل ،أو اكنف على سجادة ،نا اه ىي تتنسخ أو
نا تتنسخ وكبن ذلك ،فهيا فيو ـبالف للسن  ،والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنر باللبلة ُب النعاؿ ،وكاف
اللي ُب هعليو -عليو اللبلة والسبلـ.-
ؽبيا فإف تنظيف اؼبساجد -تطهّب اؼبساجد وعدـ تنسيخها -ىيا نطلنب ،وفبا أُنر بو شرعا ،لك
ليس نعُب ذلك أف تَبؾ اللبلة ُب النعاؿ ُب الرب ،أو ُب بيتك ،أو كبن ذلك ،فإذا أراد أف اللي خلع
هعليو ،كأف اللبلة ُب النعلْب ليست جبائزة ،وىيا فبا انلوي نبلحظتو.
إذف قنلو -عليو اللبلة والسبلـ  :-وليلل فيهوا



دؿ على اعتلار األرفق حبال اؼبللي ،فإهو

اللي دبا على رجليو ن اػبف أو ن النعلْب وكبن ذلك.
ثالثا :قاؿ  :وال ىبلعهوا إف شاء  ىيه اللفظ ذكرها لك أهنا فبا حك بشيوذ اغبداث ألجلها؛
ألهنا أفادت عدـ التنقيت ،واألحاداث اللحيح أفادت التنقيت ،كوا نر نعنا.
والعلواء اختلفنا ُب ندة اؼبسح وُب التنقيت على أقناؿ ثبلث  :القوؿ األوؿ  :أف اؼبقي يبسح اننا وليل
كوا ن ر نعنا ،واؼبسافر ثبلث أااـ بلياليها ،وىيا قنؿ أىل اغبداث ،وننه اإلناـ الشافعي ،واإلناـ أضبد،
وصباع  .القوؿ الثاني :أف اؼبقي يبسح اننا وليل  ،وأنا اؼبسافر فبل انقت بتنقيت ،اؼبسافر ال انقت
بتنقيت ،يبسح نا شاء .القوؿ الثالث :أف اؼبقي واؼبسافر صبيعا ال انقت فيها بتنقيت؛ لدالل ىيا اغبداث
وغّبه على ذلك.
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وذىب إٔب ىيا نالك -رضبو اهلل تعأب ،-والليث ،وصباع قالنا :أحاداث عدـ التنقيت ن باب
التخفيف على اإلهساف ،التخفيف على اؼبسل  ،وأحاداث التنقيت ن جه األفضل واألؤب ،لكنو ن
جه التنقيت ال اشَبط لو ندة ،فإف شاء نسح سلع أااـ ،وإف شاء نسح أسلنعْب ..إٔب آخره.
وسيأٌب ُب اغبداث األخّب:



قاؿ أنسح ثبلث أااـ؟ قاؿ :هع  .قاؿ :ونا شئت



اعِب ُب أي

دليل.
وىيا القنؿ -ال شك -ـبالف ،أو ىياف القنالف ـبالفاف لؤلحاداث اللحيح .
وذكر ع شيخ اإلسبلـ اب تيوي أهو استعول ىيا القنؿ -قنؿ اإلناـ نالك -ؼبا سافر إٔب نلر،
استعولو اعِب ُب الطراق ،فوسح أكثر ن ثبلث أااـ استعواال ؽبيا القنؿ.
وىيا ن شيخ اإلسبلـ -رضبو اهلل تعأب -ليس نلّبا ننو كوا ظ بعضه إٔب أهو ارى عدـ التنقيت،
وإمبا ىن ارى التنقيت ،ولك لو أصل ُب اؼبسائل اػببلفي  ،وىي أف العآب اجملتهد إذا عل القنؿ وعل دليلو
فلو أف اعول بو ُب خاص هفسو إذا احتاج إٔب ذلك ،لو أف اعول بو ُب خاص هفسو إذا احتاج إٔب ذلك
إذا كاف اعل اػببلؼ وأقناؿ أىل العل  ،واعل األدل .
وىيا اليي وجو بو فعل شيخ اإلسبلـ قالو ىن ُب نناضع ُب عدة نسائل ،اعِب وجو بعض اؼبسائل
هبيا ،وىن أؤب ن أف اقاؿ :إف شيخ اإلسبلـ ايىب إٔب أهو ال ربداد دبدة هع .
حديث " أنو رخص للمسافر ثالثة أياـ ولياليهن ،وللمقيم يوما وليلة "
وع أيب بكرة   ع

النيب 

أهو رخص للوسافر ثبلث أااـ ولياليه  ،وللوقي اننا وليل إذا

تطهر فللس خفيو أف يبسح عليهوا  أخرجو الدارقطِب ،وصححو اب خزيب .
ىيا اغبداث قاؿ :وع أيب بكرة -رضي اهلل تعأب عنو  -ع النيب  أهو رخص للوسافر ثبلث
أااـ ولياليه  ،وللوقي اننا وليل إذا تطهر فللس خفيو أف يبسح عليهوا  أخرجو الدارقطِب ،وصححو
اب خزيب .
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اغبداث ليس فيو -فيوا اظهر -جداد على نا نضى ن األحاداث ،ففيو التنقيت وقد نضى ،وفيو
اشَباط الطهارة وقد نضى ،وفيو اؼبسح على اػبفْب ،أف يبسح عليهوا ،ونضى اللحث فيو ُب أوؿ الكبلـ
هع .
حديث "يا رسوؿ اهلل أمسح على الخفين قاؿ نعم "
وع أُيب ب عوارة  أهو قاؿ:



اا رسنؿ اهلل أنسح على اػبفْب؟ قاؿ :هع  .قاؿ :اننا؟ قاؿ:

هع  .قاؿ :واننْب؟ قاؿ :هع  .قاؿ :وثبلث أااـ؟ قاؿ :هع  ،ونا شئت



أخرجو أبن داود وقاؿ :ليس

بالقني.
قاؿ -رضبو اهلل :-وع أُيب ب عوارة  أهو قاؿ  :اا رسنؿ اهلل أنسح على اػبفْب؟ قاؿ :هع .
قاؿ :اننا؟ قاؿ :هع  .قاؿ :واننْب؟ قاؿ :هع  .قاؿ :وثبلث أااـ؟



اعِب أنسح ثبلث أااـ



قاؿ:

هع  ،ونا شئت  أخرجو أبن داود وقاؿ :ليس بالقني.
معنى الحديث

أف أُيب ب عوارة  سأؿ رسنؿ اهلل  ع اؼبسح على اػبفْب ىل يبسح انـ ،اننْب ،ثبلث  ..إٔب

آخره ،فرخص لو النيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب أف يبسح إٔب نا شاء.
لغة الحديث:
ليس فيها ،ليس ُب اغبداث جداد.
درجة الحديث:
قاؿ اغبافظ اب حجر :أخرجو أبن داود وقاؿ :ليس بالقني .وىيا اليي قالو أبن داود حك ننو
ضعفو صبع كثّب ن األئو
بضعف اغبداث ،وقد اتفق أئو أىل اغبداث على ضعف ىيا اغبداثّ ،
اؼبتقدنْب :اللخاري ،وأضبد ،وصباع كثّبة ن أىل العل .
من أحكاـ الحديث:
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اغبداث ليس فيو جداد عوا سلق ،فهن أف فيو عدـ التنقيت ،وعدـ التنقيت نر نعنا اللحث فيو ،وأف
ىيا اغبداث استدؿ بو اؼبالكي  ،واستدلنا باغبداث السابق -حداث أهس اؼبرفنع  وال ىبلعهوا إف شاء
 - على عدـ التنقيت.
وىياف اغبداثاف :ىيا اغبداث ضعيف ،واغبداث األوؿ شاذ وـبالف لؤلحاداث اللحيح  ،ؽبيا حك
العلواء بأف عدـ التنقيت ليس لو حج صحيح ع النيب -عليو اللبلة والسبلـ -هع .
باب نواقض الوضوء
حديث "كاف أصحاب رسوؿ اهلل  على عهده انتظروف العشاء "
ع أهس ب

نالك قاؿ  :كاف أصحاب رسنؿ اهلل 

على عهده انتظروف العشاء حٌب زبفق

رؤوسه ٍ ،ب اللنف وال اتنضئنف  أخرجو أبن داود ،وصححو الدارقطِب ،وأصلو ُب نسل .
قاؿ رضبو اهلل :باب هناقض النضنء.
بعد أف ذكر الطهارة ،كيف اتطهر اؼبسل ؟ والسن ُب ذلك ،واألحاداث الناردة ،وذكر بدؿ غسل
الرجلْب ،وىن اؼبسح على اػبفْب ،واؼبسح على العلائب والتساخْب وبعض اغبنائل ،ذكر ىنا نا انقض
الطهارة.
وىيا الَبتيب ننطقي صحيح ،فقاؿ :باب هناقض النضنء .والنناقض صبع هاقض ،والناقض اراد بو ىنا
نا ازال حك النضنء ،والنضنء حكو و اعِب أف أثر النضنء ىن اغبك بالطهارة؛ ألف العلد قانت بو
الطهارة اللورى ؼبا تنضأ ،هاقض النضنء ىن نا ارفع حك ىيه الطهارة ،اعِب اللح غّب نتطهر حكوا.
قاؿ :ع

أهس -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ  :كاف أصحاب رسنؿ اهلل 

العشاء حٌب زبفق رؤوسه ٍ ،ب اللنف وال اتنضئنف



على عهده انتظروف

أخرجو أبن داود ،وصححو الدارقطِب ،وأصلو ُب

نسل .
صدر بو باب هناقض النضنء؛ ألهو ُب الكبلـ على الننـ ،ىل انقض النضنء أـ ال؟
ىيا اغبداث ّ
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قاؿ :ع أهس -رضي اهلل تعأب عنو -نعُب اغبداث :أف أصحاب النيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب
عهده كاهنا انتظروف اللبلة ،والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف اؤخر صبلة العشاء ،ووبثه على اللرب،
وعلى أفضلي تأخّبىا ،واالهتظار ،وقاؿ  :ال ازاؿ أحدك ُب صبلة نا اهتظر اللبلة . 
وؼبا خرج عليه وى انتظروف اللبلة ُسر هب -عليو اللبلة والسبلـ -ؼبا رآى الربوف ،وانتظروف
صبلة العشاء إٔب كبن ثلث الليل األوؿ.
فكاهنا ن طنؿ االهتظار ،وى أصحاب شول وأصحاب عول ،إنا ُب حرؼ أو ُب أسناؽ أو كبن
ذلك ،كاهنا إذا اهتظروا العشاء بعد أف تطهروا زبفق رؤوسه ن الننـ ،اعِب اأتيه النعاس ،فتخفق الرؤوس
ألجل نا نؤلىا ن الننـ.
قاؿٍ :ب اللنف إذا أقيوت اللبلة قاننا  اللنف وال اتنضئنف  اعِب أهن ٓب اكنهنا اعدوف ذلك
النعاس نلطبل لطهارهت السابق .
لغة الحديث:
قنلو:



زبفق رؤوسه



خفق الرأس نأخنذ أو نشلو خبفق الطّب ،وىن اعِب اغبرك اؼبعروف أف

الناحد إذا هاـ ىبفق رأسو ،اعِب انزؿ ن غّب إرادتو ،انزؿ ن غّب إرادتوٍ ،ب انتلو فّبفع رأسو.
درجػ ػػة الحديث:
قاؿ :أخرجو أبن داود ،وصححو الدارقطِب ،وأصلو ُب نسل  .حداث صحيح ،صححو عدد ن أىل
العل  ،وكوا ذكر أف أصلو ُب صحيح نسل -رضبو اهلل.-
من أحكاـ الحديث :ىيا اغبداث
أوال  :دؿ على أف أهس  فَ ِه ن حاؿ صحاب رسنؿ اهلل -عليو اللبلة والسبلـ -ونا أدركو أف
الننـ هاقض للنضنء ،واستثُب ن ذلك ىيه اللنرة ،وىي الٍب قد تُشكل على اللعض ،وىي النعاس اليي
نعو خفق الرأس ألهن كاهنا انتظروهنا قعندا ،انتظروف اللبلة فينعسنف ،فتخفق رؤوسه  .ففي اغبداث أف

الننـ هاقض ن هناقض النضنء ،وىيا بالفه أو باؼبفهنـ ن أهو استثُب ،أو أوضح اغبال اؼبستثناة ،وىي
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حال النعاس ،أهو ال اتطهر ؽبا ،ولن كاف الننـ نقلندا أهو ال اتطهر لو -اعِب وال انقض النضنء -لقاؿ:
كنا هناـ وال هتنضأ.
الثاني :أف اغبداث دؿ على أف الننـ اليسّب والنعاس ال انقض النضنء ،وىيا ُب أصل الننـ ،والننـ
اليسّب أاضا فبا اختلف فيو أىل العل على أقناؿ:
القوؿ األوؿ :أف الننـ هاقض جبويع أهناعو :القليل والكثّب ،اليسّب وغّب اليسّب واؼبستورؽ ،واستدلنا
على ذلك بقنؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ  :-العيناف وكاء السو ،فو هاـ فليتنضأ . 
قالنا :والنعاس ادخل ُب اس الننـ لو ؛ ألهو أولو ،وإذا كاف ىبفق الرأس أو اويب قليبل -اعِب ُب
النعاس والننـ -فإهو بدأ الننـ ،فاستدلنا بقنلو -عليو اللبلة والسبلـ  : -العيناف وكاء السو  فو
تووضت عيناه ألجل الننـ والنعاس -سناء كاف قليبل أو كثّبا -فإهو تنتقض الطهارة ،فو هاـ فليتنضأ.
القوؿ الثاني :أف الننـ ليس بناقض ال القليل ننو وال الكثّب ،وىيا نيىب انسب إٔب اؼبالكي  ،وىن
نروي ع اإلناـ نالك -رضبو اهلل تعأب -اقنؿ :إف الننـ ليس بناقض ،ال اليسّب وال العويقِٓ .ب؟
قالنا :ألف الننـ نظن للحدث ،وإذا تأكد أهو ٓب ىبرج ننو شيء فإف الننـ دبجرده ال انقض الطهارة
حٌب اتيق أهو حلل ننو شيء.
القوؿ الثالث :ىن قنؿ صبهنر أىل العل أف الننـ افرؽ فيو نا بْب اليسّب ونا بْب الكثّب ،فالكثّب
اؼبستورؽ ىيا ىن اليي اسوى هننا ،فهن اليي تنقض بو الطهارة كوا نر نعنا ُب اغبداث السابق
ولك ن غائط وبنؿ وهنـ





وغبداث أهس ىيا دبفهننو كوا ذكرها ،وللحداث أاضا اليي ذكرتو لك

 العيناف وكاء السو فو هاـ فليتنضأ . 
قالنا :وىيا الدؽ على الننـ الكثّب؛ ألهو ىن اليي اسوى هنـ ،وأنا القليل فإف اللحاب -رضناف اهلل
عليه  -أقرى النيب -عليو اللبلة والسبلـ -على أهن إذا هعسنا ُب اهتظار العشاء فإهن ال اتنضئنف ،وىيا
هنـ اسّب؛ ألهو إذا خفق رأسو فإهو انتلو ،واعيد رأسو نرة أخرى ننتلها ؼبا حنلو.
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اختلف اعبوهنر ُب ضابط الننـ اليسّب والقليل ،نا الضابط ُب التفراق نا بْب اليسّب والكثّب؟ فوٌب
اسوى الننـ اسّبا ،ونٌب اقاؿ إف الننـ كثّب؟ اعِب نٌب انقض ،ونٌب ال انقض؟
وأقرب نا ذكروه أف الننـ اليسّب ىن نا ال اويب نعو اؼبكلف عوا حنلو ظباعا وحرك  ،ظباعا إذا ربدث
أحد نعو ،وحرك إذا حللت أنانو ،أنا إذا حلل نعو غياب ع السواع ،فإذا ربدث أحد حنلو بكبلـ
ليس دبرفنع اللنت فإ هو ال اسوع ،وإذا ربرؾ أحد أنانو فإهو ال ارى ،فهيا نعناه أهو غلب عليو الننـ،
غلب على إدراكو واقظتو.
وىيا أؤب ألهو فيو تطليق حال اللحاب -رضناف اهلل عليه  -بأهن كاهنا انتظروف العشاء حٌب زبفق
رؤوسه  ،وىيا نعو االهتلاه ،ونعو النعاس.
المسألة الثالثة من أحكاـ الحديث :أف اغبداث دؿ على أف الننـ اليي اعفى عنو ىن الننـ اليسّب
بالضابط اليي ذكرها ،وىن هنـ أو إغفاءة القاعد.
أنا اؼبضطجع فإهو ليس كيلك؛ ألف اؼبضطجع إذا غاب ع النعي فإهو ال ادخل ُب أهو اعِب ادخل
ُب حد اللحاب  ،وفعل اللحاب اليي كاف:



حٌب زبفق رؤوسه وى انتظروف اللبلة



حال

اللحاب أهن كاهنا قعندا.
ؽبيا ذكر العلواء أف اؼبستلقي وعلى ظهره ،أو على جنلو -اعِب اؼبضطجع -فإهو ال ادخل ُب
الَبخيص ،فنننو اعد هننا كثّبا ،سناء أكاف فيو إغفاءة اسّبة ،أو كاف أكثر ن ذلك.
أاضا فيو حبث ،اعِب فيو زاادة ُب اغبداث ،زاادة االضطجاع وىي زاادة ضعيف .
هع ػ ػ ……….
ىنا هقف على حداث اؼبستحاض بارؾ اهلل فيك  ،هكتفي هبيا القدر وصلى اهلل وسل على هلينا
ؿبود.
حديث " ال إنما ذلك عرؽ وليس بحيض"
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اغبود هلل رب العاؼبْب ،واللبلة والسبلـ على أشرؼ األهلياء واؼبرسلْب ،هلينا ؿبود وعلى آلو وصحلو
أصبعْب .قاؿ اؼبلنف -رضبو اهلل تعأب:-
وع عائش -رضي اهلل عنها -قالت:



جاءت فاطو

بنت أيب حليش إٔب النيب 

فقالت :اا

رسنؿ اهلل ،إين انرأة أستحاض فبل أطهر أفأدع اللبلة؟ قاؿ :ال إمبا ِ
ذلك عرؽ وليس حبيض ،فإذا أقللت
حيضتك فدعي اللبلة ،وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدـ ٍب صلي



ولللخاري:



ٍب تنضئي لكل

صبلة  وأشار نسل إٔب أهو حيفها عودا.


اغبود هلل ،واللبلة والسبلـ على رسنؿ اهلل ،وعلى آلو وصحلو ون اىتدى هبداه ،وبعد..
فإف فبا انلوي لطالب العل أف اتعهده ُب هفسو ُب نسّبه ُب طلب العل أف اكنف نعتنيا بكتاب اهلل -
جل وعبل ،-حفظا للقرآف وكثرة التبلوة ،ونعاىدة لو ُب احملفنظ واؼبتلن.
وال شك أف أعظ العل ىن القرآف ،إف أعظ العل ىن العل اليي اشتول عليو القرآف ،وأعظ األدل
ىن دليل الكتاب؛ ألهو كبلـ اهلل -جل وعبل -اليي ن قاؿ بو خل .
وتعاىد طالب العل للقرآف لو نقاصد:
األوؿ :أف التعلد بالتبلوة أنر نعلنـ .فلقارئ القرآف بكل حرؼ اقرأه عشر حسنات ،واهلل -جل
وعبل -اضاعف ؼب اشاء ،وىيا اعِب أف بقراءة القرآف زاادة اغبسنات وزاادة األجنر.
والثاني :أف ُب قراءة القرآف تدبر القرآف ،واهلل -جل وعبل -حض على ذلك بقنلو:
 )ٔ(       وقاؿ:

  

           

. )ٕ(     

 - 1سورة محمد آية .24 :
 - 2سورة النساء آية .82 :
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تعاىد القرآف ن جه اغبفظ والتبلوة اهيئ لطالب العل أف اعل اؼبعاين ،وإذا عل اؼبعاين زاد فقهو ُب
القرآف.
الثالث :أهو إذا قرأ القرآف حفظا ُب صبلتو ،أو حفظا ُب نلبله ،أو قرأه تبلوة ُب أي نكاف اقرأ فيو
انلوي لو أف اتأنل نناضع االستدالؿ ،وكثّبا نا سبر نعنا ُب الدروس آاات استدؿ هبا.
والقرآف ك لو دليل على نسائل العل  ،إنا دليل على نسأل عقدا  ،أو ُب التنحيد ،أو ُب الفقو ،أو ُب
اآلداب ،أو ُب التاراخ ،أو ُب نسأل كبنا  ،أو ُب نسأل أصنلي  ،أو دليل على نعُب لو  ..إٔب أخره.
فكلوا زاد عل طالب العل كلوا عل أف كل آا دليل -وال شك -انزؿ ُب ننقعو ن نناقع
االستدالؿ ُب العلنـ اؼبختلف  :علنـ الشراع األصلي  ،واللناعي اؼبساعدة.
ؽبيا إذا قرأت القرآف فلتك القراءة نع كنهنا للتعلد ،أف تضع قللك ،وأف تفتح قللك وذىنك إٔب
نناضع االستدالؿ ،ىيه اآلا فيها دليل على نسأل كيا ،قد ال اكنف عندؾ عل أهنا دليل ن قلل ،لك
ؼبا تأنلت وجدهتا أهنا تللح دليبل ؽبيه اؼبسأل  ،فتيىب تراجع ُب التفسّب ،تراجع كتب العقيدة نثبل إذا
كاهت اآلا ُب العقيدة ،تراجع كتب الفقو إذا كاهت اآلا ُب األحكاـ ،وتنظر ىل ىيا الفه ننك صحيح
أـ ال؟
وؽبيا ن حفظ القرآف وىن كلّب ،اعِب ليس ُب حال اللور ،اعِب نثبل بعد أف عرؼ العل  ،وعرؼ
طلب العل  ،فإهو استفيد ن ىيه الطراق أكثر فب حفظو صوّبا.
وىيا أنر ؾبرب ُب أف طالب العل إذا ابتدأ حفظ القرآف وعنده نعلننات ،عنده بعض اؼبسائل ُب
التنحيد ،بعض اؼبسائل ُب العقيدة ،بعض اؼبسائل ُب الفقو ،وعل ن ىيا وىيا وىيا أشياء ،فإهو وىن
وبفظ سيتأنل اآلا  ،فسيجد أهنا دليل على اؼبسأل الفبلهي  ،واألخرى دليل على اؼبسأل الفبلهي  ،وىيه
دليل على أف اللو ىيه فليح -اعِبُ -ب استعواؿ كلو  ،وىكيا.
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ؽبيا ن نقاصد تبلوة القرآف ،وحفظو لطالب العل  ،وكثرة تبلوتو أف اكنف على ذكر ننو دائوا ،بعد
التعلد والتقرب إٔب اهلل -جل وعبل -دبا خرج ننو -سلحاهو وتعأب ،-أف اكنف على ذكر دائوا دبناضع
االستدالؿ ،وىيه ننك انلوي لك العناا هبا كثّبا.
كيلك إذا قرأًب ُب كتب السن  ،كوا سيأٌب إف شاء اهلل تعأب ردبا ُب كلو نثل ىيه ،كيف استفاد ن
كتب السن ُب التدبر واالستيكار؟ فإذف إذا قرأت القرآف ال تك القراءة قراءة ىي ،ال تعل اؼبعاين ،وال
تعل أوجو االستدالؿ ،اعِب ال تدبرت ُب اؼبعُب فعلوت التفسّب ،وال تدبرت ُب أوجو االستدالؿ فاستفدت
ننو.
وؽبيا هقنؿ :إف أعظ نا انلوي لك أف تعتِب بو أف تكنف قراءتك للقرآف قراءة استدالؿ على نسائل
العل  ،وىيا اتننع فيو الناس حبسب قدرهت على اهتزاع األدل  ،أو نعرفته بكبلـ العلواء ُب االستدالؿ.
ون الضعف أف اكنف طالب العل قليل االستدالؿ بالقرآف ،اغبج ُب الكتاب والسن نلين للقرآف



. )ٔ(            
فاالحتجاج بالقرآف ىن أعظ االحتجاج ،والسن نلين للقرآف ،نلين للوجول ،ـبلل للعاـ ،نقيدة
للوطلق ،وىكيا ُب بياهات ُب أهناع اللياف ،والتخليص والتقييد والعونـ ..إٔب آخره.
ؽب يا انلوي لك أف تتعاىد ىيه اؼبسأل ن هفسك ،تأنل ىيا الدليل إذا حفظت اكنف نعك أدل
اؼبسائل.
الرابع :أهك إذا وطنت هفسك على االستدالؿ اصبع النظائر ،اعِب نثبل نسأل ُب اؼبساجد ،الكبلـ
على أحكاـ اؼبساجدُ :ب القرآف فيو آاات كثّبة ُب أحكاـ اؼبساجد ،إذا كنت حافظا للقرآف ،أو كثّب
ودرب هفسك على أف تكنف اآلاات ُب اؼبساجد نعك دائوا.
التبلوة ،نستظهرا لآلاات ،فنط هفسك ّ

 - 1سورة النحل آية .44 :
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اآلاات ُب تدبر القرآف نعك دائوا ،عدد ن اآلاات ُب إهباب اللبلة نعك دائوا ،عدد ن اآلاات
ُب ذكر اآلخرة نعك دائوا ،عدد ن اآلاات ُب ذكر نراقل اهلل -جل وعبل -نعك دائوا ،عدد ن اآلاات
ُب ذكر التقنى ونراتب التقنى واألنر هبا نعك دائوا.
وىكيا ُب أصناؼ العل  ،نع الزن ذبتوع عندؾ حليل كلّبة جدا ُب اآلاات ،نلنف ُب قللك وُب
ذىنك ،ألهنا تأٌب تلاعا ،نثلوا أهك ربفظ سنرة ن أوؽبا إٔب آخرىا ،تقرأ نائ آا تلن بعض وال زبطئ،
كيلك إذا رتلت هفسك ُب االستدالؿ ستجد أف ىناؾ آاات كثّبة ُب أحكاـ اؼبساجد نتنالي ُ ،ب تدبر
القرآف نتنالي ُ ،ب ذكر استدالؽب ُب التنحيد ُب أف الدعاء ىن العلادة نتنالي ُ ،ب أف دعاء اؼبنتى شرؾ أكرب
باهلل -جل وعبل -نتنالي  ،فيوا دعت إليو الرسل تأٌب تلاعا.
وىيا ُب اغبقيق اقناك ن جه فه العل  ،وفه نا أهزؿ اهلل -جل وعبل -على رسنلو ،واػبروج ن
التقليد ُب ذلك إٔب نعرف اغبج واالستدالؿ.
ٍب اقناك إذا أردت أف تتكل ُب خطل  ،أردت أف تتكل ُب ؿباضرة ،أف تعظ الناس ،أف تُيكر أىلك،

أف تيكر أصحابك ون حنؽب  ،أف تلقي كلو اكنف نعك شيء.

والدا ليس باآلراء ،إف الناحد هبتهد وافكر ،والدأ اتكل بكبلـ كلو ن ؿبض األفكار الٍب عنده ،ال،
الدا نلناه على :قاؿ اهلل ،قاؿ رسنلو ٍ . ب طالب العل بفهوو للشراع انضح نعاين الكتاب والسن ،
ىيا ىن العل .
فإذا علوت تلناب االستدالؿ بالقرآف واألدل ن السن شيئا فشيئا ،ال شك أف اليي أنضى زننا
طنابل ُب العل هبتوع عنده ن األدل والتلناب نا ليس عند اؼبلتدئ ،ون فهوو لؤلدل وُب تلنيفها ،لك
شيئا فشيئا ذبتوع عندؾ وتتلنب ،فيكنف عندؾ ن االستدالؿ الشيء الكثّب.
فإذا علوت العل كاف عندؾ طرؼ صاّب ن التنحيد والعقيدة ،وعندؾ طرؼ صاّب ُب أحكاـ الفقو،
ٍب ُب اآلداب ،وتننع ذلكٍ ،ب ُب نسائل أخر ،فإذا أتيت تتكل ع نسأل تتنارد عندؾ األدل ٍ ،ب بعد
ذلك تلْب نعاين كبلـ العلواء ُب بياف نعاين الكتاب والسن .
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ؽبيا حقيق ن ىن العآب؟ العآب ىن اليي فَقو الكتاب والسن ٍ ،ب بْب للناس دالالت الكتاب والسن ،
ىيا ىن العآب ،العآب هاقل ،العآب نللغ نأننف على تلليغ دالئل الكتاب والسن .
العآب ليس ـبَبعا لؤلحكاـ التدئ هبا ن عند هفسو ،العآب ليس بيي رأي ،اأٌب باألشياء اؼبنلنص
عليها ىكيا ن جه هفسو ال ،العآب اعل نا جاء ُب القرآف ونا جاء ُب سن النيب -عليو اللبلة
والسبلـ ،-والْب للناس نعاين الكتاب والسن  ،ىيه وظيف العآب.
فإذا جاءتو نسأل ليس فيها عنده ،اعل فيها استدالؿ ن الكتاب أو السن  ،فإهو ألجل علوو ونعرفتو
باألدل  ،ونعرفتو حبدود نا أهزؿ اهلل -جل وعبل -على رسنلو  فإهو هبتهد ،فإذا أصاب فلو أجراف :أجر
االجتهاد ،وأجر اإلصاب الٍب وفقو اهلل -جل وعبل -إليها ،وإف أخطأ فلو أجر واحد ،وىن أجر اجتهاده نع
وجند آالت االجتهاد عنده ُب ذلك.
ؽبيا انلوي لك أف تكنف ىيه اؼبسال ننك على ذكر وباؿ ،وىي نسأل نهو ال تسته هبا ،وال
ذبعلها سبر ىكيا ،ال بد لك ن تلناب هفسك نع القرآف ،جه كثرة التبلوة والتعلد بيلك ،ونراجع
ؿبفنظكٍ ،ب أف ترتب هفسك ُب األدل .
سبرف هفسك على أف ىيه اآلا دليل كيا ،ىيه اآلا دليل ُب كياٍ ،ب بعد ذلك تلنب ىيه األدل ن
القرآف ُب اؼبنضنعات اؼبختلف  ،تلحظ أهك بعد سنْب إذا أردت أف تتكل ع نسأل جاءت عدة آاات
فيهاٍ ،ب بعد ذلك تلْب نعُب اآلااتٍ ،ب نا جاء ُب السن ٍ ،ب كبلـ أىل العل على ذلك ،ونا اتلل هبيه
اؼبسأل  ،ىيا ىن العل ُب اغبقيق  ،ىيا هقل العل اكنف هبيه النسيل .
أسأؿ اهلل -جل وعبل -أف هبعلِب وإااك ن أىل القرآف اليا ى أىلو وخاصتو ،وأف اعلونا ننو نا
جهلنا ،وأف ايكرها ننو نا هسينا ،إهو سلحاهو جناد كرًن .
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َأب :-وع عائش -رضي اهلل تعأب -عنها قالت  :جاءت فاطو بنت أيب
حليش إٔب النيب  فقالت :اا رسنؿ اهلل ،إين انرأة أستحاض فبل أطهر أفأدع اللبلة؟ قاؿ :ال ،إمبا ِ
ذلك
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عرؽ وليس حبيض ،فإذا أقللت حيضتك فدعي اللبلة ،وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدـ ٍب صلي  نتفق
عليو ،ولللخاريٍ  :ب تنضئي لكل صبلة  وأشار نسل إٔب أهو حيفها عودا.
معنى الحديث:
أف فاطو بنت أيب حليش كاف اليلها خروج الد ـ اليي ىن زائد ع دـ اغبيض ،فسألت النيب -عليو
اللبلة والسبلـ -ع االستحاض فقالت  :إين انرأة أستحاض فبل أطهر
اطنؿ نعي جدا  أفأدع اللبلة؟ قاؿ :ال ،إمبا ِ
ذلك عرؽ وليس حبيض  ىيا ليس حبيض نا داـ أهو


اعِب أف خروج الدـ

اطنؿ.
اغبيض نعروؼ ،لو ندتو الوالل عل ى النساء ،ولو صفاتو ،وىيا عرؽ ىبرج ن عرؽ ،وليس حبيض ،و
 إذا أقللت حيضتك فدعي اللبلة



إذا أقلل اغبيض اتركي اللبلة ،فإذا أدبر اغبيض فاغسلي عنك

أثر الدـ ،فاغسلي عنك الدـ ٍب صلي.
وىيا اغبداث ساقو اغبافظ اب حجر ُب أوؿ باب اغبيض حيث قاؿ :وع عائش -رضي اهلل عنها -
قالت:



إف فاطو بنت أيب حليش كاهت تستحاض ،فقاؿ ؽبا رسنؿ اهلل  إف دـ اغبيض دـ أسند

اعرؼ ،فإذا كاف ذلك فأنسكي ع اللبلة ،فإذا كاف اآلخر فتنضئي وصلي  وىيا ُب السن  ،وسيأٌب
الكبلـ عليو.
لغة الحديث:
قنلو" :أستحاض" أو قنؽبا  :إين انرأة أستحاض  اعِب تليلِب االستحاض  ،واالستحاض خروج
الدـ اليي ىن ليس حبيض ن عرؽ ُب فرج اؼبرأة ،أو ُب باب رضبها ،ىبرج ع فساد أو ع نرض ،وىن
ىبتلف ُب صفاتو ع صفات دـ اغبيض ،ون جه قنؽبا" :أستحاض" وتسوي ذلك باالستحاض  ،ىيا
للتوك ال ن اغبيض ،ولك فبا اشلو اغبيض.
فاللو ال تفرؽ ُب خروج الدـ نا بْب اغبيض واالستحاض  ،اعِب ن جه اللو الكل دـ ،وصارت نادة
االستحاض راجع إٔب حاض ،استحاض وحاضت اعِب اؼبادة نشَبك .
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لك ٍَب اختبلؼ بينهوا ن جه اللو ُب النصف ،اعِب ُب وصف الشيءُ ،ب وصف اؼبسوى ،ون
جه الشرع ُب التفراق نا بْب اغبيض واالستحاض  ،أراد التنليو أف اؼبادة واحدة ،اعِب حاضت واستحاضت
إمبا صار فيو السْب والتاء.

ذلك"ِ ،
قالت" :أفأدع"؟ "أدع" اعِب أترؾ .أفأترؾ اللبلة؟ قاؿ" :إمبا ِ
"ذلك" الكاؼ ىنا إذا كاهت

ذلك ىيا للرجل ،إمبا
ػبطاب اؼبؤهث وخطاب األهثى فإهنا تكسر ،وإذا كاهت ػبطاب اليكر فإهنا تفتح ،إمبا َ
ِ
ذلك للورأة.
"عرؽ" :ىيا العرؽ ظباه النيب -عليو اللبلة والسبلـ -عرقا ،اعِب أف دـ االستحاض ىبرج ن عرؽ،
وأطلاء العرب األولنف وأصحاب اللو اقنلنف :إف ىيا العرؽ اسوى العادـ أو العاذر ،وىيه التسوي ال
تعنينا ُب ىيا الزناف ،ولك اؼبه أهو دـ ىبرج ن عرؽ ،العرؽ اعِب ن وراد ن األوردة الٍب نثل العرؽ
اؼبنجند ُب اليد ،نثل العرؽ اؼبنجند ُب الرجل.
كيلك ىناؾ عرؽ ننجند ُب أوؿ رح اؼبرأة ،ىبرج ننو ىيا الدـ ،فإذف ليس ىن دـ هاشئ ع عدـ
ضبل اؼبرأة فيلقى الدـ اليي ىن دـ اغبيض ،إمبا ىن دـ عرؽ اعِب نثل الدـ اليي هبري ُب اللدف ُب أي
نكاف آخر.
فقنلو -عليو اللبلة والسبلـ  :-إمبا ذلك عرؽ  اعِب نثل العروؽ األخرى الٍب ُب اللدف ،وليس
حبيض؛ ألف اغبيض ليس بعرؽ ،وإمبا ىن دـ ارخيو الرح ُب أوقات نعلنن كوا سيأٌب ُب باب اغبيض.
قاؿ  :فإذا أقللت ِحيضتك  ىيه الكلو "حيضتك" تقرأ بالفتح َحيضتك ،وىيا ليس جبيد،
وتقرأ بالكسر ِحيضتك ،وقراءهتا بالكسر أصح عند علواء اغبداث ،وؽبيا غلّط اػبطايب ُب خطأ احملدثْب -
"حيضتك" ُب حداث
كتابو "بياف غلط احملدثْب" -غلّط ن قرأىا َ
وقاؿ :إف اللناب :إف ِحيضتك ،وكيلك ىنا اللناب  :فإذا أقللت ِحيضتك  بالكسر.


درجة الحديث:
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اغبداث ُب الرواا ىيه قاؿ :نتفق عليو ،وأنا الرواا األخرى قاؿ :ولللخاري:
صبلة






ٍب تنضئي لكل

وأشار نسل إٔب أهو حيفها عودا ،ونسل -رضبو اهلل -كأهو حيؼ ىيه الرواا  ،ىيا اللفظ:

ٍب تنضئي لكل صبلة



لظنو أهو تفرد هبا الراوي -وأظنو ضباد -إٔب إهو تفرد هبا ،فل الححها،

واللناب أف ىيه الرواا صحيح  ،وأهنا ؿبفنظ  ،إذ رواىا صبع كثّب أاضا ،فلهيا ساقها اللخاري ،واللناب
نع اللخاري ُب تلحيحها وإارادىا.
من أحكاـ الحديث:
دؿ الحديث على أف االستحاض هاقض ن هناقض الطهارة؛ ألهو قاؿ ُب رواا اللخاري:



ٍب

تنضئي لكل صبلة  فاالستحاض -وىن خروج الدـ -انقض النضنء خروج دـ االستحاض .
ودؿ اغبداث على أف االستحاض زبتلف ع اغبيض ُب األحكاـ ،وأف االستحاض حدث دائ ال
يبنع اللبلة ،فهن ن جنس سلس اللنؿ ،ون جنس خروج الراح دائوا ،ون جنس استطبلؽ األنعاء،
وكبن ذلك فبا قد وبلل عند بعض الناس ُب نرض وكبنه ،فاالستحاض دؿ اغبداث على أهنا حدث دائ ؛
ؽبيا قاؿ  :تنضئي لكل صبلة . 
ثانيا االستحاض واغبيض شيئاف ـبتلفاف فرؽ النيب -عليو اللبلة والسبلـ -بينهوا ُب اغبداث ،فقاؿ:
 إمبا ِ
ذلك عرؽ وليس حبيض  واغبيض لو أحكانو خاص الٍب ستأٌب ُب باب اغبيض.
وأنا االستحاض فإهنا زبتلف ع اغبيض ُب األحكاـ ،وىي دـ فساد ونرض ،واغبيض دـ طليع
وجلل  ،االستحاض تأٌب للورأة ُب أي وقت ،دـ ىبرج ننها ن الرح وليس ىن دـ اغبيض ،دـ اغبيض لو
صفاتو اؼبعروف الٍب تعرفها اؼبرأة هبا ،ودـ االستحاض ـبتلف.
وؽبيا ُب قنلو ىنا  :إمبا ِ
ذلك عرؽ  افه ننو أف دـ االستحاض لو صفات الدـ اؼبعتاد ،وىن
كنهو فاتح اللنف ورقيق إٔب آخره ،نثلوا جاء ُب اغبداث اآلخر اليي ذكرتو لك ،اليي ُب السن  :أف دـ
اغبيض أسند اعرؼ ،ودـ االستحاض ىبتلف ع ذلك.

219

بلوغ المراـ
دـ االستحاض ىن دـ فساد ،والعلواء اعربوف ع كل دـ خرج ن اؼبنضع -اعِب ن الرح  -وخرج
ن اعِب ن الفرج -فرج اؼبرأة -وليس بدـ حيض بأهو دـ استحاض أو دـ فساد.
فإذف عندها الدناء حبسب نا دؿ عليو اغبداث الدناء هنعاف :دـ حيض ،ودـ استحاض  ،دـ
االستحاض ىن دـ الفساد ،فإذا ٓب اك نا ىبرج ن اؼبرأة حيضا فهن استحاض .
ثالثا :دؿ اغبداث على أف خروج الدـ ن العرؽ هاقض للطهارة؛ ألهو -عليو اللبلة والسبلـ -أنر
اؼبستحاض بأف تتنضأ لكل صبلة ،وسلب ذلك -اعِب سلب أنرىا بالتنضؤ -وعل ذلك خروج الدـ ن
العرؽ ،قاؿ  :إمبا ِ
ذلك عرؽ . 
وتعليل النيب -عليو اللبلة والسبلـ -لبلستحاض بأهنا عرؽ ،ولؤلنر بالنضنء ألجل خروج الدـ ن
العرؽ هستفيد ننو أف خروج الدـ ن العرؽ ن أي ننضع كاف ن اللدف هاقض للطهارة ،وىيه اؼبسأل فبا
اختلف فيها أىل العل كثّبا ،وىي اؼبسأل اؼبعروف بػ ىل خروج الدـ انقض الطهارة أـ ال؟
والدـ فيو نلحثاف:
مبحث في :ىل ىن طاىر أـ قبس؟ والمبحث الثاني :اليي اتعلق هبيا اغبداث :ىل خروج الدـ
انقض الطهارة أـ ال انقضها؟
وللعلواء ُب ذلك عدة أقناؿ:
القوؿ األوؿ :أف خروج الدـ ن اللدف ال انقض الطهارة ،وإمبا انقض إذا خرج ن اؼبنضع -ن الفرج
ن أحد السليلْب ، -فإذا خرج ن فرج اؼبرأة فإهو اكنف هاقضا ،أنا غّب ذلك فإهو باؽ على أصلو ،وىن أهو
ال انقض الطهارة ،إذ ال دليل على ذلك ،وىيا القنؿ قاؿ بو اإلناـ نالك ،والشافعي ،واختاره عدد ن
احملققْب ن أىل العل كشيخ اإلسبلـ اب تيوي  ،وصباع آخروف.
القوؿ الثاني :وكب اهونا قنالف -القنؿ الثاين :ىن أف خروج الدـ انقض الطهارة ،سناء أكاف اػبروج
ن اؼبنضع -اعِب ن فرج اؼبرأة -باالستحاض  ،أو بوّب ذلك ،أو كاف اػبروج ن أي ننضع ن سائر
اللدف.
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ودليله على ذلك ىيا اغبداث ،وىن أف النيب  علل إهباب النضنء على اؼبستحاض بأف نا خرج
ننها عرؽ فقاؿ  :إمبا ذلك عرؽ وليس حبيضٍ ...ب تنضئي لكل صبلة . 
فقنلوٍ  :ب تنضئي لكل صبلة ُ ب آخر اغبداث نعلق خبروج الدـ ن

العرؽ ،وتعليل النيب 

خروج الدـ بأهو ن عرؽ ىيا فيو فائدة أهو ال فرؽ ُب اللدف نا بْب عرؽ وعرؽ ،وىيا القنؿ ظاىر
االستدالؿ ،وىن أؤب ال شك فب قاؿ .. .:ن قنؿ ن قاؿ :إهو ال دليل على هقض الطهارة خبروج الدـ.
اشكل عليو نا استدؿ بو أصحاب القنؿ األوؿ ن أف اللحاب كاهنا اللنف ُب جراحاهت  ،وأف عور



صلى بالناس -ؼبا طعنو أبن لؤلؤة ،-صلى بالناس وجرحو اثعب دنا ،وىكيا ُب غّبىا ،وكحداث

عوار ب ااسر ُب غزوة ذات الرقاع ،إٔب غّب ذلك.
واعبناب ع ىيا أف اعبراحات أحداث نستديب  ،فو بو جرح نستدًن اػبروج -اعِب الدـ نستدًن
اػبروج -فإهو ال انقض الطهارة نثل اؼبستحاض فإهنا تتنضأ وتللي ،ولن كاف الدـ أثناء اللبلة هبري
وىبرج ،وىكيا صاحب سلس اللنؿ ،وىكيا ن استطلقت أنعاؤه إٔب آخره.
فاليي بو حدث دائ ؟ اغبدث الدائ ال يبنع اللبلة ،فيستور ُب صبلتو ولن كاف اغبدث نبلبسا لو؛
وؽبيا قاؿ العلواء :إف خروج الدـ انقض الطهارة ،واستثُب ن ذلك الدناء الٍب ال ترقأ -اعِب الدائو -
ألجل األدل الٍب ذكرت.
وىيا القنؿ ىن الظاىر ن حيث االستدالؿ كوا رأات ،وىن أف اقاؿ :إف خروج الدـ ن العروؽ ن
أي نكاف ُب اللدف انقض الطهارة ،وإذا كاف الدـ ال ارقأ -نستورا -فإهو ال بأس باالستورار ُب اللبلة؛
ألف ىيا لو حك األحداث اؼبستديب .
قاؿ أصحاب ىيا القنؿ :إف اسّب الدـ اُعفى عنو ،اعِب النقط اللوّبة إذا خرجت؛ وذلك ألهنا ال
تكنف غاللا ن عروؽ ،نثل نا جاء ع اب عور أهو علر بثرة فخرجت دنا وكبن ذلك؛ ألف ىيا الدـ
نتجوع ُب اغبل أو ُب اللثرة ،وليس دـ عرؽ.
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فإذا كاف دـ ىبرج ن األوردة ،ن أغشي اعبس  ،ن العروؽ ،وكبن ذلك ،فهيا هاقض للطهارة عنده،
وىيا القنؿ -كوا ذكرت لك -ىن اللحيح.
الرابع :دؿ اغبداث على أف اؼبستحاض -كوا ذكرها -تتنضأ لكل صبلة ،فقد جاء ُب بعض األلفاظ
أهنا توتسل ،وىيا ليس بلحيح ،بل اكتفى ُب اؼبستحاض أف تتنضأ لكل صبلة ،وُب حك اؼبستحاض
كل ن بو حدث دائ كوا ذكرها لك آهفا هع .
حديث "كنت رجال مذاء فأمرت المقداد أف يسأؿ النبي " 
اقرأ:
وع علي ب أيب طالب  قاؿ  :كنت رجبل نياء ،فأنرت اؼبقداد أف اسأؿ النيب  فسألو،
فقاؿ :فيو النضنء  نتفق عليو واللفظ لللخاري.
قاؿ -رضبو اهلل :-وع علي ب

أيب طالب 

قاؿ  :كنت رجبل نياء فأنرت اؼبقداد أف اسأؿ

النيب  فسألو ،فقاؿ :فيو النضنء  نتفق عليو،ب واللفظ لللخاري.
معنى الحديث:
أف عليا  كاف زوج فاطو

بنت رسنؿ اهلل 

وألجل استحيائو وأدبو نع النيب -عليو اللبلة

والسبلـ -أراد أف اسأؿ ع حك كثرة خروج اؼبيي ننو ،فل الاشر ذلك بنفسو ،بل أنر اؼبقداد أف اسأؿ
النيب -عليو اللبلة والسبلـ.-
جاء ُب بعض الروااات أهو قاؿ  :ؼبكاف ابنتو نِب  ألجل حيائو  فسأؿ اؼبقداد النيب -عليو
اللبلة والسبلـ ،-فأنره أف اتنضأ ،فقاؿ:



فيو النضنء

وأهثييو ٍب اتنضأ  إٔب غّب ذلك.
لو اغبداث:
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وُب رواا أخرى قاؿ:



اوسل ذكره

بلوغ المراـ
قولو" :مذاء" :نياء فعاؿ صيو نلالو  ،اعِب أهو كثّب إخراج اؼبيي ،واؼبيي سائل نعروؼ ىبرج عند
الفكر أو اؼبداعل أو كبن ذلك ،جعلو اهلل تعأب لتطهّب اجملرى ؾبرى اللنؿ ننو ،اعِب ن اللنؿ ،وهتيئ
للجواع.
درجة الحديث:
اغبداث قاؿ :نتفق عليو ،واللفظ لللخاري ،ولو ألفاظ نتعددة ،وروااات بعضها طنال ،وبعضها
ـبتلر.
من أحكاـ الحديث:
دؿ الحديث على أف خروج المذي من الرجل ينقض الوضوء ،فاؼبيي قبس ،وخروجو انقض
الطهارة ،وىيا ثلتت بو السن ُب ىيا اغبداث وُب غّبه ،وأاضا أصبع عليو العلواء ،فو خرج ننو اؼبيي
فقد اهتقضت طهارتو ،فو هناقض النضنء خروج اؼبيي.
ثانياُ :ب اغبداث أف الرجل إذا استحيا أف الاشر سؤاال بنفسو ،فإهو انكل ن اسأؿ لو ن اؼبأننهْب
اليا افهونف نعُب الكبلـ ،وأف اغبياء ُب نثل ىيا ال انقص قدر الرجل ،بل إهو نطلنب ُب بعض اؼبسائل
ألجل بعض األحناؿ.
فعلي  ألجل قرابتو ن النيب -عليو اللبلة والسبلـ ،-وألجل أف سلب كثرة خروج اؼبيي ننو ىن
نا اكنف ن

نعاشرتو للنت رسنؿ اهلل 

وألجل أف األدب أال اناجو الرجل دبثل ىيا ،فاختار أف انكل

اؼبقداد بالسؤاؿ.
وىيا فبا انلوي للناس أف اتعاىد وه فيوا استحيا ننو ،أنا نا ىن نعروؼ ن أهو ال حياء ُب الدا  ،وأف
األهلار قنـ ال يبنعه اغبياء أف اسألنا عوا بدا ؽب  ،وأف بعض النساء كاهت تأٌب النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -وتسألو بعض األسئل  ،فهيا لئلهساف -للرجل ،للورأة -أف اسأؿ بنفسو.
لك ُب بعض األحناؿ اك نف اغبياء أفضل ،وأال الاشر السؤاؿ بنفسو ،خاص نع عآب أو نع إناـ
اعرفو ،وردبا صار السؤاؿ وبدث ننقل لو وكبن ذلك.

203

بلوغ المراـ
فدؿ اغبداث على أف اغبياء ُب نثل ىيا نطلنب ،واغبياء شعل ن اإليباف ،وال اناقض ىيا ن أف
أننر الدا ال استحيا ن السؤاؿ فيها أو عنها هع .
حديث "أف النبي  قلل بعض هسائو ٍب خرج إٔب اللبلة "
وع

عائش   :أف النيب 

قلل بعض هسائو ٍب خرج إٔب اللبلة وٓب اتنضأ



أخرجو أضبد،

وضعفو اللخاري.
قاؿ :وع عائش -رضي اهلل تعإب عنها  :-أف النيب  قلل بعض هسائو ٍب خرج إٔب اللبلة وٓب
اتنضأ  أخرجو أضبد ،وضعفو اللخاري.
معنى الحديث:
أف عائش تيكر ع النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أهو كاف ردبا أهو قلل بعض هسائو -تعِب هفسهاٍ -ب
القلل  ،وٓب تيكر صف ىيه القلل  ،ىل ىي قلل نندة ،أو ىي
ىبرج إٔب اللبلة ،وال هبدد وضنءا بعد تلك ُ

قلل تليذ وشهنة؟ وإمبا قالت  :قلل بعض هسائو ٍب خرج إٔب اللبلة وٓب اتنضأ . 
لغة الحديث:

اغبداث ألفاظو واضح  ،قنؽبا "قلّل" :التقليل اكنف تارة -كوا ذكرت لك -ع شهنة ،وتارة اكنف
ع نندة ورضب  ،وتارة اكنف ع إكراـ ،فالتقليل لو أكباء ،فيقلل ألجل االحَباـ والتقدار ،واُقلل ألجل

ربل لو.
الرضب واؼبندة ،كوا اقلل األب أبناءه وكبن ذلك ،واقلل ألجل الشهنة والتليذ كوا اقلل الرجل ن ّ
درجة الحديث:

اغبداث قاؿ ىنا :أخرجو أضبد ،وضعفو اللخاري ،وىيا اغبداث ن األحاداث الٍب فيها كبلـ كثّب ن
جه زبرهبها ،وبعض العلواء اؼبتأخرا حس ىيا اغبداث ،وعلواء اغبداث اؼبتقدننف على تضعيفو،
فضعفو اللخاري ،وضعفو صباع أاضا غّب اللخاري.
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وىيا ىن األصح؛ ألف ىيا اغبداث ال اثلت ع النيب -عليو اللبلة والسبلـ ،-وال الح ُب ىيا
اللاب شيء ع النيب -عليو اللبلة والسبلـ -اعِب ُب التقليل وترؾ النضنء ،وكوا ذكرت لك أف عددا ن
اؼبتأخرا حس ىيا اغبداث ألجل كثرة طرقو ونا اعَبضو ن شناىد.
وصنيع اؼبتقدنْب ن أهو ال اثلت ُب ىيا شيء؛ وؽبيا اغبافظ اب حجر -رضبو اهلل -اختار القنؿ
بالتضعيف حيث قاؿ :أخرجو أضبد ،وضعفو اللخاري .وىيا نلّب ننو إٔب ترجيح القنؿ بتضعيفو ،وأهو قنؿ
اؼبتقدنْب.
من أحكاـ الحديث:
اغبداث فيو دليل على أف القلل -قلل الرجل النرأتو أو للورأة عوننا -أهنا ال تنقض الطهارة ،وعائش
ٓب تفلل ُب هنع القلل  ،ؽبيا وبتول أف اكنف قلّل لشهنة ،فتكنف قلل الشهنة ال تنقض الطهارة ،ووبتول
أف اكنف قلل نندة ،فيكنف ؼبس الرجل النرأتو للتقليل.

وال تقليل عادة وبلل فيو هنع تليذ حٌب ولن كاف للوندة بأهو أاضا ال انقض الطهارة ،لك ذكرها لك
أف اغبداث -اللحيح أهو -ضعيف ،وأف ىيا اغبداث ال اللح دليبل ُب ىيه اؼبسأل .
ثانيا :نسأل التقليل راجع إٔب نسأل نس اؼبرأة بشهنة أو نس الرجل للورأة ،واهلل -جل وعبل -ذكر
ُب كتابو أف نبلنس النساء وؼبس النساء هاقض للطهارة ،فقاؿ -جل وعبل:-


 )ٔ(          وُب القراءة األخرى" :أو ؼبست النساء"،

وؽبيا اختلف العلواء ُب نسأل نس الرجل اؼبرأة ،ىل انقض الطهارة أـ ال؟ اعِب ىل ؼبس الرجل للورأة
انقض الطهارة أـ ال؟ على أقناؿ:
القوؿ األوؿ  :أف نس الرجل للورأة -وادخل ُب ذلك التقليل -ال انقض نطلقا ،سناء نس بشهنة
أو بوّب شهنة ،وسناء قلّل بشهنة أو بوّب شهنة ،فإهو ال انقض نطلقا.

 - 1سورة النساء آية .43 :
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قالنا :والدليل على ذلك ىيا اغبدا ث ،وىيا وبلل ننو اؼبسيس ،وؼبس ،وتقليل ،وأاضا اآلا اؼبراد بػ



 )ٔ(    اؼبراد هبا اؼببلنس وىي اعبواع ،فاستدلنا هبا أف اؼبراد باآلا اعبواع ،وأف اغبداث ىيا
دليل على نا ذىلنا إليو.
القوؿ الثاني :أف ؼبس الرجل للورأة انقض نطلقا ،اعِب نقابل القنؿ األوؿ ،القنؿ األوؿ :ال انقض
نطلقا ،وىيا :انقض نطلقا إذا نس أجنلي  ،فإذا نس زوجتو أو أجنلي فإهو انقض نطلقا.
فإذا نسها بشهنة أو بوّب شهنة ،أفضى بيده إليها ن غّب حائل ،قلّل وكبن ذلك ،ىيا اعبويع انقض

الطهارة ،وىيا القنؿ للشافعي ولوّبه.

القوؿ الثالث :إف اؼبسأل فيها تفليل :وىن أف قنلو جل وعبل:



 )ٕ(    افه على:

"أو ؼبست " وأف ىيا اغبداث ال الح ،وأف فه اآلا واغبداث انلوي أف اكنف نع فه قناعد الشراع .
ؽبيا قالنا :إف نس الرجل للورأة انقض الطهارة إذا كاف بشهنة ،أنا ؾبرد اؼبس فإهو ال انقض الطهارة.
فقالنا :إذا قلّل بشهنة اهتقض وضنءه ،وإذا النس بشهنة اهتقض وضنءه ،وىيا اع نبلنستو للورأة
الٍب ربل لو ،أو -والعياذ باهلل -الٍب ال ربل لو ،فكل ىيا انقض الطهارة.
استدلنا ليلك دبا ذكرت لك ن أف اآلا فيها" :أو ؼبست النساء" والقراءة األخرى

   

 )ٖ( والقراءتاف افسر بعضها بعضا ،وافه ذلك على القناعد الشرعي .
وهظرها ُب القناعد فنجدها أف ىيه اؼبسأل -وىي نسأل النقض -الُب فيها ُب عدد ن األحكاـ -كوا
سيأٌب -على أف اؼبظن تقنـ نقاـ اؼبئن .
فيؤخي هبيه القاعدة -وىي أف اؼبظن تقنـ نقاـ اؼبئن  -اعِب أف الشيء إذا كاف نظن للحدث فإهو
وبك عليو بأهو حدث؛ ألهو نظن لو ،واؼبظن تقنـ نقاـ اؼبئن -اعِب الشيء اؼبتحقق.-
 - 1سورة النساء آية .43 :
 - 2سورة النساء آية .43 :
 - 3سورة النساء آية .43 :
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وىيه القاعدة استعولنىا ُب ىيه اؼبسأل ألجل أف الشراع استعولتها ُب اؼبسائل اؼبشاهب ُب النناقض،
فجاء ُب نس اليكر:



ن نس ذكره فليتنضأ



وجاء ُب الننـ:



العيناف وكاء السو فو هاـ

فليتنضأ . 
فإذف ضابط اللاب -أو قاعدة اللاب -أهنا ُب عدة نسائل جعلت الشراع نظن اغبدث تقنـ نقاـ
الشيء اؼبتحقق وىن اؼبئن  ،قالنا :فهيه اؼبسأل اؼبختلف فيها نا داـ أهنا ُب باب هناقض النضنء ،فنجري
عليها نا دلت عليو األدل األخرى ن رعاا ىيه القاعدة.
فالشراع رعت ىيه القاعدة ُب نسائل وأبناب كثّبة ،وُب ىيا اللاب -باب هناقض النضنءُ -ب
اؼبيي ،وُب الننـ ،وُب نس اليكر ،ؼبظن خروج اؼبيي وكبن ذلك ،وىيا القنؿ ىن القنؿ اللحيح.
وبالنسل للرجل فلو عبلن  ،عبلن غالل وليست نعسس  ،اعِب عبلن كاشف وليست شرطا ،لكنها
عبلن  ،وىي أهو إذا نس بشهنة ،أو قلّل بشهنة ،فأهعظ ذكره -اعِب ظهر دليل الشهنة -فإهو نظن ػبروج
اؼبيي ،واؼبيي هاقض ،فيكنف استدؿ دبا حلل لو على أف اؼبظن نتحقق .

فإذف هقنؿ ىيه األقناؿ الثبلث اللحيح ننها أف نس اؼبرأة لشهنة انقض النضنء هع .
حديث "إذا وجد أحدكم في بطنو شيئا فأشكل عليو "
وع

أيب ىرارة  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



إذا وجد أحدك ُب بطنو شيئا فأشكل عليو أخرج

ننو شيء أـ ال؟ فبل ىبرج ن اؼبسجد حٌب اسوع صنتا أو هبد روبا  أخرجو نسل .
قاؿ -رضبو اهلل :-وع أيب ىرارة -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   إذا وجد أحدك
ُب بطنو شيئا فأشكل عليو أخرج ننو شيء أـ ال؟ فبل ىبرج ن اؼبسجد حٌب اسوع صنتا أو هبد روبا
 أخرجو نسل .
معنى الحديث:
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النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ارشد صحابتو أهو إذا كاف ُب اؼبسجد فنجد ُب بطنو شيئا فأشكل عليو،
اعِب ظبع قرقرة ،ظبع صنتا أاضا ،شيء انازعو ،ىبرج ننو أو ال ىبرج ،ىن اشكل عليو دبا وبس ُب ـبرج
الراح ،ونا وبس أاضا ُب بطنو.
اشكل عليو خرج ننو شيء أـ ال ،اقنؿ :ىل خرج؟ نا خرج .فإذا وجد ذلك فبل ىبرج ن اؼبسجد
حٌب اسوع صنتا أو هبد روبا ،اعِب حٌب اتيق أهو خرج ننو شيء؛ وذلك ألف الشيطاف اأٌب لئلهساف
فيجعلو انسنس ُب ذلك.
لغة الحديث:
قنلوُ  :ب بطنو شيئا  اللط اؼبراد بو ىنا أنعاء اإلهساف ألهنا باطن  ،واللط اطلق على اعبزء ن
اللدف نا بْب اللدر إٔب اغبقنا ن اعبه األناني فهيا بط  ،فكل نا دخلو كاف فيو فهن بط  ،فيدخل
فيو األنعاء ،وادخل فيو اؼبعدة ،وادخل فيو الكليتاف إٔب آخره.
 أشكل عليو  اإلشكاؿ االشتلاهُ ،ب ىيه اؼبسأل إشكاؿ اعِب فيها اشتلاه.
اللاقي واضح.
 حٌب اسوع صنتا  اعِب إذا كاف حناسو نعتادة.
 أو هبد روبا  اعِب ن أثر اؽبناء اليي خرج ننو.
درجة الحديث :قاؿ :أخرجو نسل .
من أحكاـ الحديث:
دؿ اغبداث على أف ن هناقض الطهارة خروج اؽبناء ن اللط بلنت أو بوّب صنت؛ لقنلو:



أخرج ننو شيء؟ ٍ ب قاؿ  :حٌب اسوع صنتا أو هبد روبا . 
فو الننا قض للطهارة باتفاؽ العلواء :الفساء والضراط ،وخروجها -اعِب خروج اؽبناء -ليس بنجس
فبل انجس السراوال ،ال انجس السراوال وإمبا خروجو هاقض.
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والعلواء قالنا :إف اؽبناء ىيا ليس بنجس ولن كاف نعو رائح  ،وؽبيا فبل انجس السراوال الٍب أصابتو،
وال انجس أاضا صفحٍب الدبر ولن وجد فيها الراح.
ثانيا :دؿ اغبداث على أف اؼبسل فيوا اشكل عليو الُب على اؼبستيق  ،الُب على اليقْب؛ ؽبيا أخي
العلواء ن ىيا اغبداث -ون أحاداث أخرى ستأٌب -قاعدة اللناء على اليقْب ،وأف األنر إذا اشتلو فيلُب
على األصل ،والُب على اليقْب.
فهنا اليقْب ىن الطهارة ،والناقل ع اليقْب والناقل ع األصل ىن خروج اؽبناء ،قاؿ  :أشكل عليو
أخرج ننو شيء أـ ال؟



فهيا خبلؼ األصل ،فيلقى على األصل حٌب هبد نا ىن نتيق ننو أهو هقلو

ع األصل.
وقنلو ُب اغبداث:



فبل ىبرج ن اؼبسجد



ىيا ليس لو نفهنـ بأف ىيا اتقيد باؼبسجد ،بل

ىيا عاـ سناء أكاف ُب اؼبسجد أـ ُب اللبلة -ونبا أظهر -أـ كاف ُب خارج اؼبسجد وُب غّب اللبلة.
فإذا كاف األصل أهو طاىر -اعِب تطهر الطهارة -فبل انتقل ع ىيا األصل إال بيقْب ،وىيا ال بد أف
اعتِب بو ن هبد ُب هفسو شيئا ،ن هبد ُب هفسو شيئا ن النسنس أو اإلشكاالت الكثّبة ُب خروج اؽبناء
ننو ،ىل خرج؟ نا خرج.
بعض الناس افتح باب التحري -النسنس  -واعيد النضنء كيا نرة ،وخاص إذا كاف ُب أنعائو وُب
بطنو شيء ن اػبلل ،فإهو اقنؿ :خرج ،نا خرج ،أحسست بشيء ..إٔب آخره.
والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -أرشده آنرا بأهو ال ىبرج حٌب اسوع صنتا أو هبد روبا ،وغّب ذلك ال
زبرج ن اؼبسجد ،تفتح على هفسك بابا ال تطيقو.
ثالثا :دؿ اغبداث على أف اؼبتيق ن األشياء اكنف بالعل بأحد اغبناس؛ لقنلو ُب آخره:



حٌب

اسوع صنتا أو هبد روبا  وىيا ال اتقيد بو ُب اليقْب ،اعِب ال اتقيد ُب اليقْب بأهو نا حلل تيقنو بأحد
اغبناس ،بل نا حلل العل بو بأي طراق ،فلار علوا ،وصار اقينا ،ليس شكا وال نشكبل وال اشتلاىا،
فإهو وبلل بو اغبك .
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ؽبيا ال الح تقييد َن قيّد حلنؿ اليقْب بأف اكنف اؼبتيق ندركا بأحد اغبناس ،بل نا حلل بو
اليقْب فإهو ُهبزنو ،فقد اكنف ىن تيق  ،أو غّبه تيق  ،دلو دليل على ذلك ،إٔب آخر فروع اؼبسأل هع .
حديث " ال إنما ىو بضعة منك "

وع طلق ب علي  أهو قاؿ  :قاؿ رجل :نسست ذكري ،أو قاؿ :الرجل يبس ذكره ُب اللبلة

أعليو وضنء؟ فقاؿ النيب 

ال إمبا ىن بضع ننك



أخرجو اػبوس  ،وصححو اب حلاف ،وقاؿ اب

اؼبداِب :ىن أحس ن حداث بسرة .هع  . .اقرأ حداث بسرة:
وع

بسرة بنت صفناف -رضي اهلل عنها -أف رسنؿ اهلل 

قاؿ:



ن نس ذكره فليتنضأ



أخرجو اػبوس  ،وصححو الَبنيي ،واب حلاف ،وقاؿ اللخاري :ىن أصح شيء ُب ىيا اللاب.
قاؿ -رضبو اهلل :-ع طلق ب علي -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ  :قاؿ رجل :نسست ذكري ،أو
قاؿ :الرجل يبس ذكره ُب اللبلة أعليو وضنء؟ فقاؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ :-ال إمبا ىن بضع ننك
 أخرجو اػبوس  ،وصححو اب حلاف ،وقاؿ اب اؼبداِب :ىن أحس ن حداث بسرة.
وع بسرة بنت صفناف -رضي اهلل تعأب عنها -أف رسنؿ اهلل  قاؿ  :ن نس ذكره فليتنضأ
 أخرجو اػبوس  ،وصححو الَبنيي ،واب حلاف ،وقاؿ اللخاري :ىن أصح شيء ُب ىيا اللاب.
معنى الحديثين:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -سألو رجل ذات نرة ع الرجل يبس ذكره ُب اللبلة ،اعِب ىل
تنتقض بيلك الطهارة أـ ال؟ نا اغبك ؟ فقاؿ لو النيب -عليو اللبلة والسبلـ  :-إمبا ىن -اعِب اليكر-
بضع ننك  اعِب جزء ن أجزاء بدهك.
فوعُب ذلك أهو كاليد وكالرجل وكاللط  ،اعِب إذا نسستها فهل عليك وضنء؟ فكيلك ىن -اعِب
اليكر -إذا نسستو ُب اللبلة فليس عليك وضنء.
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ونعُب حداث بسرة أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أطلق القنؿ فقاؿ:




ن نس ذكره فليتنضأ

اعِب ُب أي حال كاف إذا نس الرجل ذكره فإهو هبب عليو النضنء ،وىيا اعِب أف نس اليكر هاقض

للنضنء.
لغة الحديث أو لغة الحديثين:
قنلو  :نسست ذكرى



قاؿ رجل :نسست ذكري



نسست :اؼبس ىن اإلفضاء باليد

إٔب الشيء  ،فيقاؿ :نسست رجلي إذا أفضيت بيدي إليها ،نسست ذكري -إذا اعِب اقاؿ :نسست أو
تقنؿ :نسست ذكري -إذا أفضيت بيدؾ إليو ،وىكيا نسست الكتاب نسستو إذا أفضيت باليد إليو،
فإذف لفظ اؼبس خاص باليد ُب اللو .
قنلو" :ذكري" :اليكر ىن نعروؼ :فرج الرجل.
قنلو" :بضع ننك" :ال لضع ىي القطع ن الشيء ،فالشيء اقس إٔب أبضاع اعِب إٔب أجزاء،
فاللضع واحدة األبضاع ،اعِب واحدة األجزاء.
فقنلو:



إمبا ىن بضع ننك



اعِب جزء ننك ،واللضع الدؽ على القطع أاضا ن اللح ،

فقنلو" :بضع " اعِب :قطع ننك ،أو غب ن غب بدهك ،وكبن ذلك.
درج اغبداثْب:
ىياف اغبداثاف ن األحاداث الٍب اختلفت فيها أهظار العلواء ن اؼبتقدنْب واؼبتأخرا  ،بْب نلحح
ونضعف.
واغبافظ اب حجر أشار إليو ،أشار لك باػببلؼ ،فيكر حداث طلق أف اب اؼبداِب -وىن ن أئو
اعبرح والتعدال ،ون أئو علل اغبداث ،ونعرف اغبداث -قاؿ ُب حداث طلق :ىن أحس ن حداث
بسرة.
واللخاري رضبو اهلل -تلويي اب اؼبداِب ألف علي اب اؼبداِب شيخ اللخاري -تلويي اب اؼبداِب قاؿ ُب
حداث بسرة :ىن أصح شيء ُب ىيا اللاب.
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فأشار اغبافظ اب حجر إٔب أف أئو اعبرح والتعدال وأئو علل اغبداث اؼبتقدا قد اختلفنا ُب ىيا
أي ىيا اغبداثْب اُرجح؟
اغبداثْب ّ
وؽبيا هفه ن ىيه اإلشارة أف الدخنؿ ُب ىيا اغبداثْب باللحث اؼبستفيض أهو ال بد أف اتننع إٔب
أحد ىيا القنلْب.
فإنا أف اكنف اؼب َخرج انلر -نهوا صبع ن الطرؽ ونهوا علل ونهوا أضعف القنؿ الثاين -انلر قنؿ
ُ
اب اؼبداِب ُب أف الَبجيح غبداث طلق ،أو انلر قنؿ اللخاري ُب أف أصح شيء ُب اللاب حداث بسرة.
وؽبيا هطني القنؿ ع الَبجيح بْب القنلْب ،وهقنؿ :كل واحد ن ىيا اغبداثْب فيو عل  ،وىن عل
بأشياء ،فيحتول تلحيحو ،ووبتول تضعيفو ،وال هدخل ُب الَبجيح نا بْب اختيار اب اؼبداِب وحكوو ،ونا
بْب اختيار اللخاري وحكوو.
إال أف أكثر -ن جه الكثرة -أكثر أئو اغبداث على نتابع اللخاري ،واألخي بقنلو ُب ترجيح
حداث بسرة على حداث طلق ب علي ،فإذا اعتربت الكثرة ىنا ُب التلحيح فإف اؼبلححْب غبداث
بسرة أكثر فب صحح حداث طلق ب علي.
ن أحكاـ اغبداث:
اغبداثاف -كوا ترى -نتعارضاف ظاىرا؛ فحداث طلق ب علي اقنؿ :إف ن نس ذكره فبل اتنضأ،
فقاؿ ُب نس اليكر ،والرجل يبس ذكره  :إمبا ىن بضع ننك  اعِب ليس فيو النضنء.
وحداث بسرة قاؿ:



ن نس ذكره فليتنضأ



فهوا حداثاف نتعارضاف ُب اللفظ ،فالعلواء

اختلفنا ُب اعبوع نا بْب ىيا اغبداثْب؛ وؽبيا هقدـ اختبلؼ العلواء ٍب هيكر بعض قناعد اغبداثْب:
القوؿ األوؿ في المسألة :ىن أف نس اليكر ليس بناقض نطلقا ،اعِب سناء أكاف نسا ُب اللبلة أو
خارج اللبلة ،أكاف نسا بشهنة أـ بوّب شهنة ،أكاف نسا حبائل أو ببل حائل.
فالقنؿ األوؿ أف نس ا ليكر ال انقض الطهارة نطلقا ،وىيا القنؿ نلّب ن أصحابو إٔب االستدالؿ
حبداث طلق ب علي  :إمبا ىن بضع ننك . 
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قالنا :وإف كاف اغبداث ننرده سؤاؿ ع اؼبس ُب اللبلة ،واليي اللي يبس ن غّب شهنة؛ ألهو ُب
علادة ،ويبس أاضا حبائل.
إال أف حلر النيب -عليو اللبلة والسبلـ -بقنلو  :ال إمبا ىن بضع ننك  ىيا اغبلر ُب قنلو:


إمبا ىن بضع ننك



اقتضي أف ىيا اإلاراد اليي أورده السائل ال وجو لو ،اعِب ن جه تقييد

بعض اللنر ،فقاؿ :ال ،اعِب ال تتنضأ ،ليس عليو وضنء  إمبا ىن بضع ننك . 
فقنلو  :إمبا ىن بضع ننك  دؿ على عدـ النضنء ن نس اليكر نطلقا.
أنسو بشهنة أـ بوّب شهنة ،لك ال بد ن
والقوؿ الثاني :أف نس اليكر انقض النضنء نطلقا ،سناء ّ

أف اكنف نسيسا باإلفضاء باليد ،أنا إذا ٓب افض بيده بل نسو حبائل فإهو ال ادخل ُب ذلك ،فإذا أفضى
بيده إٔب ذكره على أي صف -اعِب بلاط كفو -إٔب ذكره فإهو انقض الطهارة.
واستدلنا حبداث بسرة  :ن نس ذكره فليتنضأ  ووجو االستدالؿ ن حداث بسرة أف النيب -
عليو اللبلة والسبلـ -شرط فقاؿ:



ن نس



و"ن " اس شرط؛ وؽبيا وقعت الفاء ُب جناب

الشرط ،و"نس" فعل الشرط ،فجعل جناب الشرط نرتلا على فعل الشرط ،اعِب جعل إهباب النضنء
واألنر بو نرتلا على نس اليكر.
قنلو  :ن نس ذكره " نس" ىنا فعل ناض ،وىن هكرة ألف الفعل اشتول على حدث وزناف،
أي فعل اشتول على حدث وعلى زناف ،الزناف اكنف زناها ناضيا ُب الفعل اؼباضي ،واكنف زناها حاضرا
ُب الفعل اؼبضارع أو نستقلبل ،واكنف زناها نستقلبل ُب فعل األنر ،واشتول على حدث ،واغبدث ىن
اؼبلدر ،واؼبلدر ُب الفعل هكرة.
والنكرة ُب سياؽ الشرط تع  ،اعِب ن نس بأي هنع ن أهناع اؼبس ،اع صنر اؼبس ،ويبس لشهنة،
ويبس لوّب شهنة؛ ألهنا هكرة ُب سياؽ الشرط.
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ؽبيا إذا رأات ُب أوجو االستدالؿ عند بعض العلواء أهو قاؿ ىنا فيو العونـ ،ن أا جاء العونـ؟
"نس" ىيه هكرة -وإف كاهت فعبل -فالفعل نستك فيو اغبدث ،اغبدث ىن اؼبلدر ،واؼبلدر هكرة ،إذا
كاف ُب سياؽ الشرط فإهو اع .
ؽبيا قالنا بتعوي األحناؿ ،فإذا نس ذكره فلدؽ عليو اس اؼبس بإفضاء اليد إٔب اليكر ،فإهو انقض
الطهارة نطلقا.
القوؿ الثالث :أف ىيه اؼبسأل ؼبا تعارض فيها الدليبلف وجب اعبوع بينهوا ،وجب اعبوع نا بْب
حداث طلق ونا بْب حداث بسرة ،وأقرب أوجو اعبوع ُب ذلك أف اقاؿ ،وىن قنؿ أصحاب القنؿ الثالث
ىيا :إهو ن نس ذكره بشهنة فليتنضأ.
وسلب ىيا اعبوع أف اغبداث األوؿ قاؿ  :إمبا ىن بضع ننك  وىيا جعلو كأي قطع ن قطع
اعبس أو أجزاء اللدف ،والثاين فيو إهباب النضنء ،فلوا تعارضا هظرها ُب القناعد ،ووجدها أف نس اليكر
اكنف سللا ػبروج اؼبيي إذا كاف نسا بشهنة.
فلهيا طلقنا عليو القاعدة الٍب ذكرت لك أف اؼبظن تقنـ نقاـ اؼبئن  ،وىي قاعدة نستعول ؛ فليلك فإف
نس اليكر إذا كاف بشهنة فإف نعناه اعِب عند غالب الناس -عند غالب الرجاؿ -أهو اكنف نعو خروج
اؼبيي؛ ألف غالب الرجاؿ أهو إذا حلل عنده هنع شهنة فإهو ىبرج ننو اؼبيي ،أو اكنف اؼبيي نَبددا ُب
جنؼ إحليلو.
ؽبيا قالنا :إف نس اليكر إذا كاف لشهنة فهن نظن اغبدث ،وإال فإف ؾبرد اؼبس كوس أي جزء ن
أجزاء اللدف ،فالتعليل اؼبعقنؿ ،واغبكو اؼبدرك تقضي بأف اكنف ذلك نقيدا بالشهنة دوف غّبىا؛ ألجل
أال الوى قنؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ  :-إمبا ىن بضع ننك . 
وىيا نلّب ننه إٔب اعتلار اغبداث ْب ،أو إٔب إلواء اغبداثْب ،نلّب ن أصحاب ىيا القنؿ إٔب اعتلار
اغبداثْب فنجوع بينها ،أو إٔب إسقاط اعتلار اغبداثْب ألجل أف كل طائف ضعفت اغبداث اآلخر ،فنرجع
إٔب القاعدة الٍب ربك ىيه اؼبسأل .
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فلهيا قالنا :هبوع بْب اغبداثْب هبيا اعبوع ،فيكنف أؤب على اعتلار أف الدليلْب اللحاف لبلستدالؿ.
ثانيا- :اعِب بعد اػببلؼ -أفاد اغبداث األوؿ -وىن حداث طلق ب علي -أف اغبرك اليسّبة ُب
اللبلة ال تلطلها؛ ألهو قاؿ  :الرجل يبس ذكره ُب اللبلة . 
فهي حرك اسّبة قد وبتاج الرجل أف يبس بعض أجزاء بدهو لورض ن األغراض ،غباج ن اغباجات
عنده ،وىيه حرك اسّبة ،اغبرك اليسّبة ُب اللبلة نأذوف هبا ،كوا سيأٌب ُب ننضعو ُب كتاب اللبلة إف
شاء اهلل.
ثالثاُ :ب حداث بسرة -رضي اهلل عنها -دليل على أف اؼبرأة ؽبا أف تتكل ُب شأف الرجاؿ؛ ألف بسرة
انرأة ،ىي بسرة بنت صفناف ،وروت حداثا اتلل حبك ىبتص بالرجاؿ  ن نس ذكره فليتنضأ . 
وىيا ألجل أف اؼبرأة ربتاج إٔب نعرف أحكاـ زبتص بالرجاؿ؛ ألهنا ردبا ترشد زوجها ،وردبا ترشد ابنها
إذا راىق ،وردبا ..إٔب آخره.
فنقل اؼبرأة ألحكاـ الرجاؿ إذا كاف على وجو العل  ،وعدـ اػبنا والضحك ُب نثل هقل ىيه األحكاـ،
فإف ىيا ن احملوند ُب الشراع  ،واللحابيات -رضناف اهلل عليه  -هقل كثّبا ن األحكاـ.
وكثّب ن األحكاـ الشرعي للرجاؿ هقلتها عائش -رضي اهلل عنها ،-واستفاد ننها اللحاب فيوا
ذكرت ن أحكاـ؛ ألهنا عاشرت النيب -عليو اللبلة والسبلـ ،-وكاهت قرال ننو -عليو اللبلة والسبلـ.-
َ
وؽبيا ذكر العلواء وجها حسنا ُب -اعِب ىيا االستطرادُ -ب تعليل زواج النيب -عليو اللبلة والسبلـ-
ن عائش  ،وىي بنت صوّبة حدث الس  ،والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف إذ تزوجها كبن اػبوسْب أو
أكثر ن اػبوسْب.
والعلواء ذكروا أوجها :ن أحسنها أف الشراع تكنف بالنقل ع النيب -عليو اللبلة والسبلـ ،-وال بد
أف ربفظ األحكاـ الشرعي فيوا اعاهيو اؼبرء ُب بيتو ،ونع أىلو ،ونع هسائو ،إٔب آخر ذلك.
واؼبرأة اللوّبة اكنف عندىا ن االستعداد للحفظ وللفه  ،واكنف عندىا ن االستعداد ؼبعرف
األحكاـ نا ليس عند اؼبرأة اؼبسن ُب ذلك.
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والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -ال شك أف لو أحناال كثّبة ُب بيتو -عليو اللبلة والسبلـ -فيوا اتعلق
دبعيشتو ،ونا اتعلق دبعانلتو ألىلوُ ،ب العشرة الزوجي ُ ،ب اعبواعُ ،ب أحنالوُ ،ب غسلوُ ،ب أننر كثّبةُ ،ب
كبلنو نع ن ادخل عليو خاصاُ ،ب بيتو نع النساء ،ىيا ال بد أف وبفظ عنو -عليو اللبلة والسبلـ.-
وؽبيا العل اؼبنرود ع

النيب 

بنقل أننا عائش -رضي اهلل عنها وأرضاىا وع أبيها -عل كثّب

جدا ،إمبا حفظ بنقل عائش -رضي اهلل عنها ،-وسائر أزواج النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ك وبضرف
واسوع  ،ولك ٓب انقل نا هقلت عائش .
وؽبيا استدركت عائش -رضي اهلل عنها -على اللحاب نسائل كثّبة ،صبعها بعض العلواء ُب نؤلف
نثل" :سهاـ اإلصاب فيوا استدركتو عائش على اللحاب " وكبن ذلك ن اؼبؤلفات للزركشي وللسينطي
ولوّبى ن أىل العل .
فاستدركت على اللحاب نسائل كثّبة ننقنل  ،وهقلت ن األحاداث شيئا كثّبا ،فأكثر انرأة هُقل عنها

اغبداث عائش -رضي اهلل عنها ،-بل هافست ُب ذلك كلار اللحاب العلواء -رضي اهلل عنه أصبعْب.-
إذف ىيا فيو ن الفنائد أف اؼبرأة حدث الس تتحول ن العل نا ال اتحولو غّبىا.

وليلك قد ىبطئ بعض اآلباء وبعض األنهات أهو ن اؼبسائل الشرعي ال ارعنف عباهب األوالد باال،
فيتكتونف عنه ُب اؼبسائل ،وال القنف العل عليه بقنة وبنضنح ،والعل وإف ٓب اك اللوّب اهت بو لكنو
اتلقاه.
وؽبيا انلوي لؤلب ولؤلخ أال وبرننا اللوار ن العل ؛ فإهن ردبا حفظنا ،وردبا أدركنا واهتفعنا ،وال اهلك
العل حٌب اكنف سرا.
فإذف اللحابيات -رضناف اهلل عليه  -تكلو ُب نسائل العل  ،وحفظ أشياء فبا اتعلق بالرجاؿ،
كوا دؿ عليو حداث بسرة -رضي اهلل عنها -هع .
حديث "من أصابو قيء أو رعاؼ أو قلس أو مذي فلينصرؼ فليتوضأ "

226

بلوغ المراـ
وع عائش -رضي اهلل عنها -أف رسنؿ اهلل  قاؿ  :ن أصابو قيء أو رعاؼ أو قلس أو نيي
فلينلرؼ فليتنضأٍ ،ب لينب على صبلتو وىن ُب ذلك ال اتكل  أخرجو اب ناجو ،وضعفو أضبد وغّبه.
قاؿ :وع عائش -رضي اهلل تعأب عنها -أف رسنؿ اهلل  قاؿ  :ن أصابو قيء أو رعاؼ أو
قلس أو نيي فلينلرؼ فليتنضأٍ ،ب لينب على صبلتو وىن ُب ذلك ال اتكل



أخرجو اب ناجو،

وضعفو أضبد وغّبه.
نعُب اغبداث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ارشد واأنر أف ن أصابو شيء ن ىيه األشياء الٍب ىي :القيء،
والرعاؼ ،والقلس ،واؼبيي .جاءه ُب صبلتو رعاؼ ن أهفو ،جاءه ُب صبلتو قيء إنا كثّب أو قليل ،أو
جاءه قلس بأف ىبرج شيء سائل ن اؼبعدة قليل فيكنف ُب فوو ،فاليي هبب عليو أف انلرؼ فليتنضأٍ ،ب
الِب على صبلتو.
اتنضأ كنهو إذا صلى ثنتْب ،اتنضأ ٍب ارجع فيكول اللبلة اللاقي عليو ثنتْب ،وىن ُب ذلك ال اتكل ،
اعِب بشرط أف اكنف ُب اهلرافو ووضنئو ورجنعو أهو ال اتكل ُب ذلك.
لو اغبداث:
"القيء والقلس" :نتقارباف ،فالقيء ؼبا ىبرج ن سنائل اؼبعدة -بقااا أو أثر الطعاـ -إٔب الف  ،ىبرج
كثّبا ،والقلس نا ىبرج واكنف قليبل ،إنا نلء الف أو أقل ننو ،واكنف تارة بسلب شيء ُب اؼبعدة ،وتارة
اكنف -اعِب القلس -بسلب انتبلء اؼبعدة ن الطعاـ والشراب.
"والرعاؼ" :دـ ىبرج ن أغشي األهف الداخلي .
قنلو ُب اغبداث  :لينب على صبلتو  اللناء اؼبقلند ننو أف اكنف اآلخر تلعا لؤلوؿ ،نثل وضع
اللناء أي بناء اكنف األخّب تلعا لؤلوؿ ونتلل بو.
درج اغبداث:
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قاؿ ىنا اغبافظ اب حجر :أخرجو اب ناجو ،وضعفو أضبد وغّبه ،واغبداث ضعيف دبرة ،وفيو شيوذ
أو هكارة؛ وؽبيا ضعفو اإلناـ أضبد ،وضعفو الشافعي ،وضعفو اللخاري ،وضعفو أئو كثّبوف ن اؼبتقدنْب
ون اؼبتأخرا .
ن أحكاـ اغبداث:
اغبداث فيو أحكاـ كثّبة ،وىيه األحكاـ هعرض ؽبا ن جه أف بعض العلواء استدلنا باغبداث ؽبا -
اعِب لتلك األحكاـ ،-وبعض األحكاـ ُب أدل أخرى تقنـ نقاـ ىيا اغبداث فيها.
دؿ اغبداث:
أوال :على أف القيء هاقض للنضنء ،القيء والقلس هاقض للنضنء ،وىيا اغبداث كوا ذكرها لك أف
العلواء ضعفنه ،لك النقض بالقيء والقلس استدؿ لو بأحاداث أخر ،ننها:
 أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -قاء فتنضأ  كوا روى أبن الدرداء  وإسناده صحيح.
وأاضا أنر النيب  بالنضنء ن القيء والقلس ،وىيا ُـبرج ُب السن  ،وصححو بعض العلواء.
وجو الدالل أف القيء -اعِب وجو الدالل الفقهي  -أف القيء قبس ،وسلب قباستو أهو خارج ن اؼبعدة
بعد التوّب ،واليي اكنف ُب اعبن نتوّبا ،اعِب استحاؿ ن الطعاـ الطاىر إٔب شيء آخر ؼبا خالط سنائل
اؼبعدة وعلارهتا ،فإهو نني أف اتوّب إٔب أف ىبرج غائطا أو بنال فإهو اعد قبسا.
ؽبيا القيء قبس ،وخروج النجاسات ن اللدف عند طائف ن أىل العل أهو هاقض للطهارة ،وؽبيا
ضبلنا اغبداث  أف النيب  قاء فتنضأ  على حداث األنر بالنضنء ن القيء.
وإال فدالل



قاء فتنضأ



ربتول أف اكنف تنضأ ن القيء ،وربتول أف اكنف تنضأ ال ن

القيء ،اعِب ن شيء آخر ،أو تنضأ استحلابا ،وال اكنف القيء هاقضا للطهارة.
لك أاد ذلك اغبداث اآلخر اليي فيو األنر بالنضنء ن القيء ،وأاده القاعدة ،أو اعِب القاعدة الٍب
ذكرها ،أف خروج النجاسات ن اللدف أهو ننقض ،أو هاقض للطهارة.
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والعلواء اختلفنا ُب القيء :ىل انقض أو ال انقض -اعِب خروج القيء -على ثبلث أقناؿ :القوؿ
األوؿ  :أهو انقض نطلقا .والثػػاني :أهو ال انقض .والثػػالث :قنؿ ن قاؿ باستحلاب الطهارة ،باستحلاب
إعادة النضنء دوف النجنب ،وىن اختيار شيخ اإلسبلـ اب تيوي .
ثانيا  :دؿ اغبداث على أف الرعاؼ هاقض للطهارة ،والرعاؼ دـ خارج ،وخروج الدـ السائل اكنف ن
عروؽ صوّبة جدا ُب داخل األهف ،فلو حك خروج الدـ ن اإلهساف ،اليي قدننا حبثو.
والرعاؼ أكثر العلواء على أهو هاقض للطهارة؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أرشد ن خرج ننو
شيء ُب اللبلة أف اضع اده على أهفو نننبا أهو خرج ننو رعاؼ ،فيكنف اهلرافو ألجل اهتقاض طهارتو
بالرعاؼ.
واللحث فيو ىن فرع ع اللحث ُب هقض الطهارة بالدـ ،إال أف القائل بنقض الطهارة بو أكثر ن
األوؿ ،اعِب ن جه التفليل.
ثالثا :قنلو  :أو نيي  قباس اؼبيي ،أو اهتقاض الطهارة باؼبيي نر نعنا فيوا سلف.
رابعا :قنلو  :فلينلرؼ فليتنضأ  ىيا وجو الدالل ن أف ىيه األشياء هاقض للطهارة ،نر نعنا
أوجو االستدالؿ األخرى لكل نسأل .
خامساُ :ب اغبداث أف ن خرج ننو شيء ن ىيه األشياء أهو ايىب اتنضأ والِب على صبلتو؛ لقنلو
آنرا -عليو اللبلة والسبلـٍ  :-ب لينب على صبلتو وىن ُب ذلك ال اتكل . 
وىيا القدر -وىن اللناء على اللبلة اعِب أهو ال استأهف صبلة جدادةٓ -ب ارد ذكره إال ُب ىيا
اغبداث؛ وؽبيا حك بنكارة ىيه اللفظ  ،بل وهكارة اغبداث عوننا ألجل ورود ىيه اللفظ فيو.
واللناء ٓب اقل بو العلواء ،اعِب أهو الِب على صبلتو ،بل اليي جاء ُب الدليل اآلخر اليي ذكرها لك
أهو ن قاء -أو أهو اعِب نعُب اغبداث أف ن قاء -أو ن أصابو قيء أو قلس فإهو اعيد النضنء واللبلة،
دوف ذكر لللناء على نا تقدـ.
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فإذف ىيه الكلو :



ٍب لينب على صبلتو



ٓب اقل هبا العلواء وحكونا على اغبداث بسللها

بالضعف والنكارة هع .
حديث "أف رجال سأؿ النبي  أتنضأ ن غبنـ الون ؟ "
وع جابر ب

ظبرة   أف رجبل سأؿ النيب 

أتنضأ ن غبنـ الون ؟ قاؿ :إف شئت .قاؿ:

أتنضأ ن غبنـ اإلبل؟ قاؿ :هع  أخرجو نسل .
قاؿ :وع جابر ب ظبرة -رضي اهلل تعأب عنو  -أف رجبل سأؿ النيب  أتنضأ ن غبنـ الون ؟
قاؿ :إف شئت ،قاؿ :أتنضأ ن غبنـ اإلبل؟ قاؿ :هع  أخرجو نسل .
نعُب اغبداث:
أف ىيا الرجل ألجل أهو اأكل غبنـ الون  ،واأكل غبنـ اإلبل حرص على السؤاؿ :ىل أكل غب الون
انقض النضنء؟ ىل أكل غب اإلبل انقض النضنء؟ فسأؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ :-ىل اتنضأ ن
غب الون ؟ فقاؿ لو النيب -عليو اللبلة والسبلـ :-إف شئت ،إف شئت تنضأ ،وإف شئت ال تتنضأ ،سألو
ع اإلبل  أتنضا ن غبنـ اإلبل؟ قاؿ هع  اعِب تنضأ ننها.
لو اغبداث:
ُب قنلو "غبنـ الون "" ،غبنـ اإلبل" :اللحنـ صبع غب  ،واللح الدؽ على نا اسوى غبوا أضبر ،فبل
ادخل ُب اس اللح لو  ،ال ادخل فيو نا ليس بلح نثل الشح  ،الشح اس آخر ،ونثل العظ  ،ونثل
الكرش ،ونثل األنعاء واؼبلراف ،ونثل العلب وكبن ذلك ،فهيه األشياء -نثل الكلد -فهيه األشياء
ليست بلح ُب اللو .
فاللح ُب اللو اطلق على نا كاف ن أجزاء اللدف فيو األهسج  ،وفيو العضبلت ،واللح األضبر ،كوا
اعِب ىن تقرالا.
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ىيا ن جه اللو ىل ىيا ربداد اعِب اليي جاء ُب اغبداث أـ ىن توليب؟ ارد اللحث فيو ُب
األحكاـ.
قنلو



أتنضأ ن غبنـ الون



الون اس لننعْب :اس للضأف ،واس للواعز ،فالون ُب اللو

هنعاف ،فالضأف واؼباعز هنعا الون كوا قاؿ -جل وعبل:-

        

 )ٔ(     إٔب آخر اآلا .
والضأف ىي ذات اللنؼ ،اسويها الناس اػبرفاف اآلف ،واؼبعز ىي ذات الشعر اػبفيف ،الٍب ىي اؼبعزة
وأشلاىها.
درج اغبداث :ذكر أهو أخرجو نسل  ،ولو ألفاظ ـبتلف ىيا اغبداث ،وجاء أاضا بلفظ ليس فيو سؤاؿ
 تنضئنا ن غبنـ اإلبل . 
ن أحكاـ اغبداث:
دؿ اغبداث على أف غب الون ال انقض الطهارة ،اعِب أكل غب الون ال انقض الطهارة ،وأهو إف شاء
اؼبرء تنضأ ننو ألهو قد نستو النار ،والنضنء فبا نست النار فبا كاف ُب أوؿ األنر األنر بو :أف كل نا نست
النار فإهو اتنضأ ننو.
ٍب ُخفف ع ىيه األن وهُسخ ذلك اغبك  ،إال أهو ال هبب النضنء فبا نست النار ،فالنيب -عليو
اللبلة والسبلـ -سألو ىيا الرجل ع وضنئو ن غب الون لكنهو غب غن أوال ،أو لكنهو نستو النار
ثاهيا ،فقاؿ :إف شئت .فدؿ على أف أكل غب الون ال انقض الطهارة ،وال انجب النضنء.
ثانيا :دؿ اغبداث على أف غب اإلبل هاقض للطهارة؛ وذلك لقنلو -عليو اللبلة والسبلـ :-هع .
ووجو االستدالؿ أف كلو "هع " تفيد إعادة السؤاؿ بلفظ اعبناب.
فقنلو:



أتنضأ ن غبنـ اإلبل؟



ىيا السؤاؿ ،فإذا أجيب باإلثلات أجيب دبعُب هع كاف

اعبناب :تنضأ ن غبنـ اإلبل.
 - 1سورة األنعام آية .143 :
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أتنضأ ن غبنـ اإلبل؟ قاؿ :هع



اعِب إعادة اعبناب قاؿ :تنضأ ن غبنـ اإلبل .وىيا أنر،

واألنر اقتضي النجنب وافه ننو اهتقاض الطهارة بأكل غب اإلبل.
والعلواء اختلفنا ُب اهتقاض الطهارة بأكل غب اإلبل على قنلْب:
القوؿ األوؿ :قنؿ صبهنر العلواء ،وعلى رأسه  :نالك ،والشافعي ،وأبن حنيف  ،بأف أكل غب اإلبل
ال تنتقض بو الطهارة ،وأجابنا ع ىيا اغبداث بأف القاعدة ُب األصنؿ :أف ن أسلاب -أو ن أهناع-
صرؼ األنر ن النجنب إٔب االستحلاب أف اكنف ورد جنابا لسؤاؿ؛ وذلك ألهو ال اقلد ننو التقرار،
اعِب التقرار االبتدائي ،وإمبا جناب السؤاؿ.
وجناب السؤاؿ -وإف كاف بلفظ األنر -فإهو ألجل اعبناب اكنف بلفظ األنر ،فبل وبول على
النجنب ،وىيه القاعدة صحيح ؛ فإف األصنليْب هلنا ُب كتله على أف األنر الرؼ ن النجنب إٔب
االستحلاب للنارؼ.
وننها -ن ىيه اللنارؼ -أف اكنف األنر جاء جنابا لسؤاؿ ،وايكروف نثاال ليلك ىيا اغبداث؛
ألهو جناب لسؤاؿ ،فاألنر فيو لبلستحلاب ،ىيا وجو االستدالؿ اليي استدلنا بو ،وىن وجو صحيح ن
جه األصنؿ.
القوؿ الثاني :ىن قنؿ اإلناـ أضبد وطائف كثّبة ن أىل اغبداث ،ون اؼبتقدنْب واؼبتأخرا  ،بأف أكل
غب اإلبل انقض النضنء ،واستدلنا هبيا اغبداث ،ووجو االستدالؿ عندى أف النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -قاؿ لو" :هع " ،اعِب تنضأ ن غبنـ اإلبل.
وىيا جناب لسؤاؿ ،وجناب السؤاؿ إذا كاف ؿبتوبل لئلهباب أو لبلستحلاب ،فينظر إٔب ربداد أي
ذا اراد بدليل نن فلل آخر ،وإذا هظر ُب األدل وجد أهو جاء قنؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ -بدوف
السؤاؿ  :تنضئنا ن غبنـ اإلبل  وقاؿ  :ن أكل غب جزور فليتنضأ  وىيا ظاىر بأهو ليس
جبناب السؤاؿ ،ولو ألفاظ عدة ،وال وبتول التأوال.
وىيا القنؿ ىن أصح القنلْب ،وىن اليي دلت عليو السن  ،وال اسع اؼبرء ـبالف نا دلت عليو السن .
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إذا ثلت ىيا فاغبداث دؿ -أو األحاداث دلت -على أف الطهارة تنتقض بأكل غب اإلبل ،وُب ىيا
نسألتاف:
المسألة األولى :نقدار األكل ،األكل وبلل -اعِب ضابط األكل -وبلل بالقليل والكثّب ،فو أكل
اللح قليبل كاف نا أكل أو كثّبا فإف طهارتو ننتقض ؛ ألهو الدؽ عليو أهو أكل غب إبل  ،ون أكل
غب جزور فليتنضأ . 
المسألة الثانية :أف ىيا اغبك خاص بلح اإلبل دوف غّبه ن أجزاء اعبزور ،واعبزور أجزاؤه كثّبة،
وأكثر اعبزور اللح  ،فهيا اغبك عندنا قاؿ بو فب ذكرها خاص دب أكل اللح دوف ن أكل شحوا ،أو
أكل كلدا ،أو أكل كرشا ،أو كبن ذلك فبا اؤكل ُب اعبزور.
ووجو االستدالؿ هبيا اغبك أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -علق اهتقاض الطهارة وإهباب النضنء
بأكل اللح  ،واللح أحد أجزاء اإلبل ،فتخليلو باليكر دوف غّبه ودوف التعوي ادؿ على أهو اؼبراد دوف
غّبه ن بقي األجزاء وىيا ظاىر ُب االستدالؿ كوا ترى.
طائف قليل جدا فب قاؿ بنقض الطهارة ،وإهباب النضنء ن أكل غب اإلبل ،قالنا :إهو ال ىبص ذلك
باللح دوف غّبه ،بل كل أجزاء اإلبل كيلك ،كل أجزاء اعبزور كيلك ،فو أكل اللح  ،أو أكل شحوا،
أو أكل الكلد ،أو الكلي  ،أو أكل أي جزء ن األجزاء ،فإف طهارتو ننتقض .
واستدلنا -أو أها نا أعرؼ أهن استدلنا هبيا -لك اقدر استدالال ؽب بأهو ُب اغبداث جاء ذكر
اللح  ،واللح ذكر ألهو األغلب ،واألغلب ليس لو نفهنـ ،نفهنـ ـبالف كوا ىن نطلق ُب عدد ن األدل
بأف اغبك إذا ُعلق بشيء وكاف التعليق بالشيء أغليب فبل اكنف لو نفهنـ ـبالف ؛ ألف ن أوجو إبطاؿ
نفهنـ اؼبخالف أف اكنف اغبك أغلليا.

233

بلوغ المراـ
وىيا نثل تطليقات كثّبة ُب األحكاـ الفقهي  ،ون أشهرىا قنلو جل وعبل:

    

 )ٔ(               علقو ىنا باػبنؼ ألجل أف
غالب أسفارى ُب ذلك الزناف كاهت َـبنف .
وكيلك ُب قنلو ُب الرىاف:



 )ٕ(            فعلق الرى

بالسفر؛ وىيا ألجل االحتياج األغلب.
فإذف اقنلنف أو تقدار االستدالؿ ؽب  :أف اللح ىنا ىن الوالب؛ فليلك ذكر ،وؽبيا نفهنـ اؼبخالف
ىنا غّب وارد ،وىيا ن جه االستدالؿ فيو هظر؛ ألف القائلْب بأف اؼبفهنـ إذا خرج ـبرج الوالب ،أف اللفظ
إذا خرج ـبرج الوالب ،فبل افه نفهنـ ـبالف ى اإلناـ أضبد وطائف ن أىل اغبداث اليا قالنا بيلك.
وىيا ال اقاؿ إهو خرج ـبرج الوالب؛ ألف ذكر اللح ىنا ىن لقب ،ىيا اس وليس وصفا ،ونا فيو
ـبرج الوالب ىيا اقاؿ ُب األوصاؼ ال ُب األظباء ،اعِب وصف أهو على سفر ،وصف اػبنؼ ،وصف
شيء ،أنا االس فإف ذكره اكنف نقلندا.
ؽبيا هقنؿ إف اللحيح ىن أف غب اإلبل انقض الطهارة ،وأف ىيا ـبلنص باللح دوف غّبه؛ ألهو
نتقيد بيلك؛ وألجل خبلؼ العلواء بأف اللح ال انتقض ،بأف أكل غب اعبزور ال انقض الطهارة ،فيقيد
باللح فقط ،فو أكل أجزاء اإلبل غّب اللح فبل تنقض الطهارة ،وكيلك ن شرب ناء اللح فإهو ٓب
اأكل غبوا ،نثبل نرق اللح شرهبا ىل ىيا انقض؟ ال ألهو ٓب اأكل اللح هع .
حديث "من غسل ميتا فليغتسل ،ومن حملو فليتوضأ "
وع أيب ىرارة  قاؿ النيب   ن غسل نيتا فليوتسل ،ون ضبلو فليتنضأ  أخرجو أضبد،
والنسائي ،والَبنيي وحسنو ،وقاؿ أضبد :ال الح ُب ىيا اللاب شيء.
 - 1سورة النساء آية .131 :
 - 2سورة البقرة آية .283 :
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قاؿ :وع أيب ىرارة -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ :قاؿ النيب   ن غسل نيتا فليوتسل ون ضبلو
فليتنضأ  أخرجو أضبد ،والنسائي ،والَبنيي وحسنو ،وقاؿ أضبد :ال الح شيء ُب ىيا اللاب.
ىيا اغبداث نعناه أف النيب  اأنر كل أحد غسل نيتا بأف قلّلو ،شارؾ ُب توسيلو بالتقليب ،ونس
بدهو ،وكبن ذلك ،أنره باالغتساؿ ،ون ضبل اؼبيت -اعِب باؼبلاشرة -أو ضبلو على هعشو فإهو اتنضأ.
لو اغبداث:
االغتساؿ ىن تعوي اللدف باؼباء  ،ن غسل نيتا  اعِب عووو باؼباء على اللف اؼبشروع .
فليوتسل :اعِب اعو بدهو باؼباء ،واغبول :ضبل اؼبيت :ىن هقلو إنا دبلاشرة األادي أو على األكتاؼ.
درج اغبداث:
ذكر لك ىنا ن خرجو ،وأف اإلناـ أضبد قاؿ :ال الح شيء ُب ىيا اللاب ،وىيا اغبداث إسناده
ضعيف ،وال الح ىيا اللفظ ،وال الح ُب باب إهباب الوسل ،أو األنر بالوسل ن غسل اؼبيت شيء،
كوا قاؿ اإلناـ أضبد ،فكل األحاداث الٍب وردت ُب ىيا اللاب ضعيف .
ن أىل العل ن قاؿ :إهنا دبجونعها تكنف حسن  ،وىيا نلّب ننو إٔب تقنا بعض الضعيف بلعض،
وىيه ربتاج إٔب نزاد هظر ُب األساهيد ،ىل الح تقنا بعضها بلعض؟
ن أحكاـ اغبداث:
دؿ اغبداث على إهباب الوسل ؼب غسل نيتا؛ وذلك ألنره -عليو اللبلة والسبلـ -بقنلو  :ن
غسل نيتا فليوتسل



وىيا أنر ،واألصل ُب األنر للنجنب ،ولك ىيا اغبك -وىن إهباب غسل

اؼبيتٓ -ب اقل بو عان العلواء ،وإمبا قالنا :إف توسيل اؼبيت ال هبب فيو الوسل وال استحب.
فيىب صبهنر العلواء إٔب أف توسيل اؼبيت -ن غسلو -فإهو ال هبب عليو االغتساؿ ،وكيلك ال
استحب لو؛ ألهو ٓب اثلت بيلك دليل صحيح ع النيب -عليو اللبلة والسبلـ.-
وقاؿ ىؤالء :إف ىيا نَبوؾ للواسل ،إف شاء أف اوتسل اغتسل ،وإف شاء أال اوتسل ال اوتسل.
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وذ لك ؼبا روى اإلناـ أضبد بسند صحيح ،ع اب عور  أهو قاؿ  :كنا هوسل اعبنازة فونا ن
اوتسل وننا ن ال اوتسل  وىيا ادؿ على عدـ اإلهباب ،وأف األنر نَبوؾ للووسل.
القوؿ الثاني :أف توسيل اؼبيت نستحب ،أف الوسل ن توسيل اؼبيت نستحب ،فو غسل نيتا
استحب لو أف اوتسل لدالل األنر ُب ىيا اغبداث ،وألجل أف عددا ن اللحاب -رضناف اهلل عليه -
اغتسلنا ن غسل اؼبيت ،وىيا أدىن درجاتو كوا اقنلنف االستحلاب؛ ألهن ال هبتوعنف على نثل ىيا
الفعل التعلدي إال لنجو شرعي عندى .
ثالثا :دؿ اغبداث على أف ضبل اؼبيت فيو النضنء ،والنضنء ىنا اختلف فيو العلواء :ىل اؼبقلند
بالنضنء الشرعي أو النضنء اللوني؟ ىل اؼبقلند هبا الطهارة الشرعي  ،أو النضنء اللوني بوسل اليدا
فقط؟ ؼبا وبلل ن نبلبس النعش ،وكبن ذلك ن أذى ُب اليدا .
فونه ن ضبل على النضنء الشرعي ،وننه ن ضبل على النضنء اللوني ،واألؤب ن حيث النظر
أف وبول على النضنء الشرعي؛ ألهو قنبل ىنا باالغتساؿ ،فقاؿ ُب أولو  :فليوتسل ون ضبلو فليتنضأ
.
والنضنء اللوني ال اقابَل باالغتساؿ؛ ألهو غسل لليدا ؾبردا نثل نا جاء ُب حداث سلواف ب برك :


ُب أكل الطعاـ النضنء قللو والنضنء بعده  وىن حداث ضعيف رواه الَبنيي وغّبه ،لك فسروا

النضنء ىنا بأهو غسل اليدا قلل الطعاـ وبعد الطعاـ.
الرابع :ذىب كثّب ن فقهاء اغبداث إٔب أف غسل اؼبيت استحب فيو النضنء ،فو غسل نيتا
استحب لو أف اتنضأ ،وادخل ُب غسل اؼبيت -اعِب ُب حك توسيل اؼبيت -ن غسلو ،بأف قلب اؼبيت
بن فسو ،أو شارؾ فيو دبس اؼبيت ،وال ادخل فيو ن شارؾ بدوف نسيس نثل ن صب اؼباء ،أو أسخنو ،أو
كبن ذلك فبا ليس فيو نلاشرة للدف اؼبيت.
وىيا ليس ألف بدف اؼبيت قبس ،فاؼبسل طاىر ُب حياتو وبعد فباتو ،وتوسيل اؼبيت إكرانا لو برحيلو
ن ىيه الدهيا ،وتفاؤال بأهو اقلل على ربو -جل وعبل -وىن نتطهر الطهارة الكربى ،ونتطيب ألجل أهو
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سيلقى ربو -جل وعبل ،-فأُكرـ هبيه اللف ن الوسل ،ون التطيب ،ون التحنيط؛ لعلو أف اكنف بيلك
فب ثُلت عند السؤاؿ.
هكتفي هبيا.
حديث "أال يمس القرآف إال طاىر"
اغبود هلل رب العاؼبْب ،واللبلة والسبل ـ على أشرؼ األهلياء واؼبرسلْب ،هلينا ؿبود وعلى آلو وصحلو
أصبعْب.
قاؿ اؼبلنف -رضبو اهلل تعأب - :وع علد اهلل ب أيب بكر  أف ُب الكتاب اليي كتلو رسنؿ اهلل
 لعورو ب حزـ  :أال يبس القرآف إال طاىر  رواه نالك نرسبل ،ووصلو النسائي واب حلاف ،وىن
نعلنؿ.


اغبود هلل واللبلة والسبلـ على رسنؿ اهلل وعلى آلو وصحلو ون اىتدى هبداه
أما بعد:
فأسأؿ اهلل جل جبللو أف هبعلِب وإااك فب أوٌب علوا هافعا وعوبل صاغبا وقللا خاشعا ،الله علونا
نا انفعنا واهفعنا دبا علوتنا وزدها ن العل والعول واػبشي اا أرح الراضبْب.
ن اؼبسائل اؼبهو ُب قراءة كتب أحكاـ اغبداث كشروح الكتب الست  ،أو شرح اؼبشكاة ،أو شرح
الكتب اؼبختل باألحكاـ كاؼبنتقى واإلؼباـ الب دقيق العيد وكشرح بلنغ اؼبراـ وكبن ذلك أف اعل طالب
العل أف الشراح زبتلف ذباىاهت حبسب قنهت العلوي ُب اغبداث والفقو واألصنؿ والقناعد واللو ؛ وؽبيا
العآب انظر فيها هظرا نتننعا فتارة استفيد ن ىيا الكتاب ُب نسأل حداثي ون اآلخر فقهي ون الثالث
لونا ُب ربقيق بعض األشياء ون اآلخر ربط اغبداث باألصنؿ إٔب آخره.
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ون اؼبعلنـ أف كتب األحكاـ (أحكاـ اغبداث) اعِب األحاداث الٍب ُب األحكاـ أهنا ال انظر فيها ن
جه األحكاـ على االستقبلؿ دوف نعرف بالفقو وبقناعد الفقو وباألصنؿ؛ ألف األصنؿ تفه لبلستنلاط
وتطلق ألخي اغبك ن الدليل ،فهي قاهنف ؼبعرف كيف اكنف استنلاط اغبك ن ىيا الدليل.
تفصيل:
أحياها هبتهد اجملتهد ،أو انظر طالب العل فيقنؿ الراجح كيا ،أو اسوع ن بعض أىل العل أف
الراجح كيا ،وىيا على أي تقدار ىن راجح باإلضاف إٔب قائلو اعِب أف ىيه اؼبسائل اؼبختلف فيها ال اقاؿ
فيها الراجح ،واكنف راجحا نطلقا حبيث إف نا رجحو العآب الفبلين وكاف قناا ُب حجتو ،أو أورد شيئا فبا
عنده أهو ىن الراجح اؼبطلق حبيث اقنؿ اقنؿ القائل :ىيا ىن الراجح؛ ألف العلواء ىبتلفنف ُب هظرهت
لؤلدل  ،وقد اختلف األئو السالفنف فاختبلؼ ن بعدى ن باب أؤب.
ن اؼببلحظ على طلل العل ُب ىيا الزناف وبعض اؼبشااخ أاضا إهن انظروف إٔب اؼبسائل الفقهي الٍب
جاءت ُب األحاداث ،انظروف إليها بنظر اجتهاد نتجزئ دوف رعاا للوسائل األخر ن األصنؿ واللو
والقناعد الفقهي  ،وال شك أف الشراع ٓب تأت بالتفراق نا بْب اؼبتواثبلت ،كوا أف الشراع ٓب تأت باعبوع
نا بْب اؼبختلفات فوا ىي قاعدة الشراع العظوى وعان أئو أىل السن على أف الشراع نعلل األحكاـ
ُب أغلب أحكانها تدرؾ العل  ،وٍب أشياء ؽبا عل قد ال هدركها وال هقنؿ اعِب نا اقنؿ أئو اإلسبلـ.
غالب أئو اإلسبلـ وعلواء أىل السن ال اقنلنف دبا قالت بو الظاىرا  :بأف األحكاـ غّب نعلل وأف
األحكاـ نننط بألفاظها ُب حقائقها اللونا  ،أو الشرعي دوف هظر إٔب العلل والقناعد؛ ؽبيا ذبد عند ن
اأخي دبيىب الظاىر ذبد عنده ُب نسأل أف اقنؿ قنال ،وُب نسأل ذبتوع نع األؤب ُب قاعدهتا اقنؿ فيها
بقنؿ ـبالف سبانا ؼبا قاؿ بو األوؿ؛ ؽبيا هلحظ ..اؼبتأنل الحظ أف بعض األئو تراه ُب نسأل اقنؿ قنال
واكنف نستقيوا نع ظ اىر األدل  ،واكنف نستقيوا نع نا رجحو غّبه ن العلواء لك اأٌب ُب شرح
حداث آخر ،أو ُب نسأل أخرى ن أحكاـ اغبداث فَبى أهو اأخي فيها بقنؿ آخر.
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وقد ال اأخي بظاىر اغبداث ،وقد اضعف اغبداث ،وقد انجهو بتنجيو ال اقره عليو آخروف ؼبا صنع
ذلك صنعو؛ ألهو أخي هبيا األصل ،وىن أف األحكاـ إذا جاءت على وفق قاعدة واحدة فالشراع ال
زبالف نا بْب حك وحك اشَبكاف ُب تقعيد واحد؛ إذ العل واحدة ،واالشَباؾ ُب القاعدة العان الشرعي
واحد.
ومما يميز العلماء :رعاا القناعد ،ورعاا أصنؿ الفقو بعد نعرفته بالدليل ،وثلنت اغبداث ،ووجو
االستدالؿ اعرؼ الفرؽ نا بْب فبلف وفبلف ،أو اعرؼ الفرؽ نا بْب قنة اجتهاد اإلناـ الفبلين واإلناـ
الفبلين بالنظر إٔب القناعد اؼبختلف الٍب رعاىا العلواء ُب كبلنه وُب فتناى ؛ ؽبيا انلوي أف تكنف ىيه
اؼبسأل ننك على باؿ!.
ولعلِب أفللها لك ُب ننضع آخر -إف شاء اهلل تعأب-؛ ألهنا ن اؼبهوات ليست اؼبسأل ُب أهو انظر
إٔب كل حداث دبجرده وباألدل الٍب جاءت ُب نعناه ٍب هبتهد فيها اجتهادا نستقبل عوا اشَبؾ نع ىيا
اغبك ُب قاعدة ن أحكاـ أخر ُب أبناب ـبتلف ؛ ألهنا حينئي تكنف الشراع غّب نعلل  ،واكنف ُب كل
نسأل لنا اجتهاد خاص ،ولطالب العل هظر خاص دبا عنده ن األدل .
والكبلـ (كبلـ أىل العل )ُ ،ب ىيه اؼبسأل وحدىا ،وىيا ُب اغبقيق ائنؿ إٔب تناقض كوا ىن حاصل
عند طائف ن اؼبنتسلْب إٔب العل قديبا وحداثا ،فو اؼبسائل اؼبهو الٍب ارعاىا طالب العل نعرف قناعد
الشراع والعل ب القناعد؛ ألف ىيه ربك لك اؼبسائل ،وتعل هبا دالالت األدل نع نعرف قناعد أصنؿ
الفقو.
وأرجن أف اكنف -إف شاء اهلل تعأب -ؽبيه اؼبسأل نزاد بياف ُب وقت آخر إف شاء اهلل.
قاؿ -رضبو اهلل -وع علد اهلل ب أيب بكر -رضي اهلل تعأب عنهوا -أف ُب الكتاب اليي كتلو رسنؿ
اهلل  لعورو ب حزـ  :أال يبس القرآف إال طاىر  رواه نالك نرسبل ،ووصلو النسائي واب حلاف،
وىن نعلنؿ.
معنى الحديث:
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أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كتب كتابا لعورو ب حزـ اػبزرجي األهلاري ؼبا أرسلو إٔب أىل قبراف
وجهاتو اعلوه العل واكنف فيه قاضيا ونفتيا وأنّبا ونعلوا ،ضبّلو بكتاب ،ىيا الكتاب طنال فيو أحكاـ
كثّبة جدا ،فووا جاء فيو:



أال يبس القرآف إال طاىر



؛ ؽبيا قاؿ لك ىنا إف ُب الكتاب اليي

كتلو رسنؿ اهلل  لعورو ب حزـ  :أال يبس القرآف إال طاىر  ىيه صبل فبا جاء ُب كتاب هلينا -
عليو اللبلة والسبلـ -لعورو ب حزـ ونعُب قنلو  :أال يبس القرآف إال طاىر  اعِب :هني النيب -عليو
اللبلة والسبلـ -ع أف يبس أحد ن الناس القرآف إال وىن على طهارة.
لو اغبداث:
قنلو ُب الكتاب اليي كتلو رسنؿ اهلل  لعورو ب حزـ ىيا كتاب اعِب نكتنب ضبلو عورو ب حزـ؛
ليكنف لو نرش دا؛ وليأنل دبا فيو ،فكلو كتاب ال اشَبط فيها أف تكنف اعِب ُب اللو أف تكنف صحائف
ؾبونع (صحف ؾبونع ) بل اكفي ُب الكتاب أف تكنف ٍب كلوات فيو وصبل ؾبونع ؛ وليلك اقاؿ
للرسال إهنا كتاب ،واقاؿ لللحائف إهنا كتاب.
ونادة الكتاب نأخنذة ن الكتب وىن اعبوع ،واعبوع الدؽ على صبع األوراؽ ،والدؽ على صبع
الكبلـ
قنلو " :أف ال يبس" (أف) ىيه تفسّبا اعِب ُب الكتاب نسائل قاؿ فيها -عليو اللبلة والسبلـ -أو
كتلها ننها  :أال يبس القرآف إال طاىر  وأف التفسّبا تكنف بعد صبل فيها نعُب القنؿ دوف حروؼ
القنؿ ،واعبول الٍب فيها نعُب القنؿ دوف حروؼ القنؿ ىي قنلو كتلو لعورو ب حزـ ،وكنهو -عليو اللبلة
والسبلـ -كتلو اعِب أهو قالو ،لك لفظ كتب ليس فيو حروؼ القنؿ لك فيو نعُب القنؿ.
نسكن لك حرؾ آخرىا النتناع التقاء الساكنْب،
"ال يبس" ال ىنا هاىي " ،ويبس" األصل أف تكنف ّ
وىيه قاعدة ُب كل فعل نضارع آخره نشدد؛ فإهو إذا جزـ بدخنؿ حرؼ ن حروؼ اعبزـ عليو ،أو كاف
علي أحد .ىي
ُب فعل الشرط ،أو جناب الشرط إٔب آخر األحناؿ أهو افتح آخره هقنؿ نثبلٓ :ب يبر ّ
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يبر لك السكنف نتعير؛ ألف اغبرؼ اؼبشدد أولو ساك والثاين ىن اليي اتعرض للحرك فإذا
أصلهآ :ب ْ
سك صار ٍب التقاء للساكنْب.
علي أحد "ال يبس القرآف" ىيا ؼبا كاف نفتنحا ،أو آخر نتحرؾ بالفتح دؿ على أهو
تقنؿٓ :ب يبر ّ
ؾبزوـ.
القرآف :اؼبراد بو ىنا اؼبلحف ،وىن كل نا دخل بْب دفٍب اؼبلحف ،فاؼبلحف اقاؿ لو نلحف،
وأاضا اقاؿ لو القرآف باعتلار أف اليي فيو ىن ؿبل القراءة والتبلوة.
"إال طاىر" طاىر اس فاعل الطهارة ،أو اس َن ْ قانت بو الطهارة ،والطهارة عندها ُب اللو ىي
التنزه ،واؼبراد ىنا الطهارة الشرعي  ،والطهارة الشرعي على أقساـ نعروف نرت نعنا :الطهارة اللورى
والكربى ،والطهارة اغبسي وىي الفارق نا بْب اؼبسل والكافر.
درج اغبداث:
قاؿ اغبافظ -رضبو اهلل تعأب -ىنا رواه نالك نرسبل ،ووصلو النسائي واب حلاف ،وىن نعلنؿ،
واللحث ُب كتاب عورو ب حزـ حبث نشهنر عند أىل العل .
واؼبتقدننف ن العلواء ُب القروف الثبلث األَُوؿ اعتودوف ىيا الكتاب والححنهو وهبعلنهو حج  ،بل

وهبعلنهو أحد قناعد اإلسبلـ؛ فالزىري -رضبو اهلل( -وىن أوؿ ن دوف السن بأنر عور ب علد العزاز -
رضبو اهلل )-أرى الكتاب عور ب علد العزاز فأخي بو عور وأقره ،والعلواء تتابعنا على األخي بو ،وىيا
التتابع حدا باغبافظ ب علد الرب أف اقنؿ :األخي بو والعول دبا فيو نتناتر ،وحدا بطائف أخرى ن أىل
العل ن اؼبتأخرا أف قالنا :ىيا اغبداث شهرتو عند العلواء ،والعول بو.
وشهرة العول بو توُب ع اللحث ُب إسناده؛ وذلك ألف اغبداث ىيا ،أو كتاب عورو ب حزـ ىيا
كتاب طنال اشتول على نسائل كثّبة جدا ُب العل عول هبا العلواء ،وصارت حج خاص عند القضاة؛
وؽبيا أخي بو أئو اإلسبلـ كالشافعي ،ونالك وأضبد وعدد كلّب ن العلواء نلححْب لو ،فاللناب أهو
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صحيح ،وأف العل الٍب ذكرىا اغبافظ اب حجر ترجع :إنا إٔب اإلرساؿ ،وإنا إٔب االهقطاع اليي فيو؛ ألهو
وجد الكتاب فأخي وجادة.
ونعُب النجادة أهو ٓب ارو وإمبا رؤي الكتاب فنقل نا فيو دوف رواا ع عورو ب حزـ نلاشرة ،أو عو
أخي ع عورو ب حزـ ،والنجادة صحيح بشروطها اؼبعروف ُب نلطلح اغبداث ،وهبيا هقنؿ :إف اغبداث
وإف أُعل عند اؼبتأخرا فهن عند اؼبتقدنْب (ن فقهاء اغبداث خاص ) فبا الحح بل وهبعل حج فيوا
اشتول عليو.
ونا اشتول عليو كثّب ليس خاصا بإاراد طهارة ن أراد نس اؼبلحف ،فتضعيف اغبداث ليس ن
صنيع ن افٍب وال ن وبتاج ،وال ن اقضي بْب الناس ،وإمبا قد اضعفو ن لو صنع اغبداث ؾبردة لك
العلواء اليا اعتننف بالفتنى وبالقضاء ن القرف الثاين اؽبجري فإهن تتابعنا على األخي بو ،وعلى
تلحيحو ،وعلى القنؿ دبا فيو ،والفتيا والقضاء دبا اشتول عليو هبيا قاؿ اغباك -رضبو اهلل تعأب :-ىيا
اغبداث ن قناعد اإلسبلـ العظيو الٍب أخي هبا العلواء.
ن أحكاـ اغبداث:
أوال :اغبداث ىيا اشتول على نسأل واحدة وىي" :أال يبس القرآف إال طاىر" وىى نسأل نشهنرة
عند العلواء ،وعند أكثر طلل العل  ،بل عند صبيع طلل العل  ،وىى نسأل اشَباط الطهارة ؼبس اؼبلحف،
وىى نسأل طنال اليال لك اختلر لك كبلـ العلواء فيها إٔب أف العلواء ؽب ُب ذلك ثبلث أقناؿ:
القوؿ األوؿ  :قنؿ ن اشَبط الطهارة ؼبس اؼبلحف ،وأهو ال هبنز ألحد أف يبس اؼبلحف إال وىن
طاىر؛ لدالل ىيا اغبداث على ذلك؛ ولدالل قنؿ اهلل -جل وعبل:-

      

(ٔ) ُب ذكر القرآف اليي ىن عند اهلل -جل وعبل -ؿبفنر ُب اللنح احملفنظ.
والقوؿ الثاني :أف نس اؼبلحف… -القنؿ األوؿ ىيا قاؿ بو صباىّب العلواء ننه األئو األربع
واللحاب  ،وال اعرؼ ُب اللحاب ـبالف ؽبيا القنؿ ،وفقهاء اؼبدان السلع  ،وصباع كثّبة ن أىل العل .
 - 1سورة الواقعة آية .79 :
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والقنؿ الثاين قنؿ الظاىرا وصباع فب تلعه بأف اغبداث فيو عل وال الححنهو هبيا اقنلنف إهو للورء
اؼبسل أف يبس القرآف وىن ؿبدث اغبدث األصور ،وال إٍب عليو ُب ذلك واآلا آا الناقع

   

 )ٔ(   اقنلنف ىيه ُب اؼببلئك وال ادخل فيها بنن آدـ.
القوؿ الثالث :قنؿ ن تنسط اجتهادا وقاؿ :الدليل فيو ن جه اختبلؼ العلواء ُب صحتو؛ ؽبيا
نس اؼبلحف احتياطا ،ونعلنـ أف االحتياط إمبا ىن ن جه النرع وليس حكوا شرعيا
هقنؿ :اَبؾ ّ
واضحا ،إمبا ىن خروج ن اػببلؼ؛ فلهيا يبك أف اقاؿ :إهو قنؿ ثالث على اعتلار أف االحتياط نرغب
فيو؛ لقنؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ  :-دع نا اربيك إٔب نا ال ارالك . 
وربقيق القنؿ ُب ىيه اؼبسأل  :أف اللناب فيها ىن قنؿ صبهنر أىل العل  ،وننه األئو األربع  ،ون
ذكرها ن غّبى ؛ وذلك بظهنر استدالؽب  ،ووضنحو ،ووجو تقرار استدالؽب أف النيب  قاؿ  :ال يبس
القرآف إال طاىر . 
"والقرآف" اؼبراد بو اؼبلحف و"طاىر" ىنا ربتول أف تكنف الطهارة ن الشرؾ اعِب :أف ال يبس القرآف
إال نسل  ،وربتول أف تكنف الطهارة ن اغبدث األكرب اعِب :أف ال يبس القرآف إال نتطهر ن اغبدث
األكرب ،وربتول أف اكنف اؼبراد اغبدث األصور.
وؼبا ورد ىيا االحتواؿ ُب لفظ "طاىر" اعِب ن حيث النرود هظرها ُب جه الَبجيح فنجدها أف كلو
"طاىر" األصل فيها أف تستعول ُب الطهارة اللورى دوف الطهارة الكربى ودوف طهارة اؼبسل  ،فإذا ورد
غّبىا اعِب إذا أراد غّبىا فإهنا تقيّد ،وىيا ىن اليي جاء ُب النلنص ،وهبيا وبول لفظ "طاىر" على
األصل ُب اؼبراد بو ُب ألفاظ الشرع وىن اؼبتنضئ اعِب ن تطهر الطهارة ن اغبدث األصور فارتفع حدثو.
واؤاده أاضا أهو أقل األحناؿ؛ فليلك انلوي أف اؤخي بو لدخنؿ القنلْب اآلخرا فيو ،فإذا قلنا:
نتنضئ فيدخل فيو أهو نرتفع اغبدث األكرب ،وادخل فيو أهو نسل دوف القنلْب اآلخرا  ،ونعلنـ أف
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إعواؿ صبيع االحتواالت أؤب ن إنباؿ بعضها؛ ألف إنباؿ بعض نا دؿ عليو اللفظ وبتاج إٔب دليل
نستقل.
الدليل الثاني :اآلا وىي آا سنرة الناقع حيث قاؿ -جل وعبل:-

      

. )ٔ(        
ووجو االستدالؿ ن اآلا أف اهلل -جل وعبل -ذكر أف القرآف الكرًن اليي ُب اللنح احملفنظ ننفي أف
يبسو إال اؼببلئك اؼبطهروف ،ونعلنـ أف اؼببلئك ليسنا بأجساـ ادخلها اغبدث؛ وؽبيا ربنا -جل وعبل -قاؿ
ىنا:



 )ٕ(      اعِب اليا طهرى اهلل -جل وعبل -خلقا وإهبادا.

فليس ٍب خلث وال قباس وال حدث اعَبضه ال ن جه اختيارى ولك ن جه تطهّب اهلل -جل
وعبل -ؽب ؛ ؽبيا ِذ ْك ُر اهلل -جل وعبل -اؼببلئك ُب ىيه اآلا بنصف أهن طهرى اهلل -جل وعبل -وى
ن ال ربل هب األحداث فيو التنليو على أف ن وبل بو اغبدث فإهو ال يبس القرآف إال وقد أخي بتطهّب اهلل
جل وعبل -لو ُب اغبك الشرعي.فاؼببلئك نطهرة حبك كنين؛ ألجل أف اهلل جعله ال تأتيه األحداث واإلهساف ؼبا كاف اغبدث
اعَبضو فدؿ لفظ… فدؿ ذكر اؼببلئك بلفظ

   

(ٖ)

وصف الطهارة أف ن وبل بو

ا غبدث فإهو اتطهر ننو حكوا ؼبس اؼبلحف ،وىيا ظاىر كوا ترى؛ ألف إاراد النصف ُب اآلا ال بد أف لو
سللا وإلواؤه بقلره على اؼببلئك دوف عل ليكر الطهارة ُب ىيا اؼبنضع ليس بنجيو بل ىن ن إضعاؼ
دالل القرآف؛ فاؼببلئك ُب القرآف تسوى باؼببلئك واؼببلئك نطهرة عند اهلل -جل وعبل -وكراـ… إٔب
طهرى خلقا
آخره ،فلوا وصفه ىنا بأهن "نطهروف" ال بد أف ليلك عل  ،والعل أف اهلل -جل وعبلّ -

 - 1سورة الواقعة آية .77 :
 - 2سورة الواقعة آية .79 :
 - 3سورة الواقعة آية .79 :
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وإهبادا ،فو كاف ربل بو األحداث فإف اهلل -جل وعبل -اطهره شرعا ؼبس اؼبلحف بأف اتنضأ فّبفع
حدثو األصور.
ؽبيا قاؿ شيخ اإلسبلـ اب تيوي بَبجيح اشَباط الطهارة ،وأهو ال هبنز ألحد أف يبس اؼبلحف إال
وىن نتنضئ ،وىن طاىر ،وقاؿ :إف على ىيا علواء اإلسبلـ ،وصحاب رسنؿ اهلل  وىن اليي اقتضيو
تكرًن القرآف وتعظي شعائر اهلل.
الثاني :أف اغبداث دؿ على أف الكافر ال هبنز لو أف يبس اؼبلحف ووجو الدالل أف الكافر ليس
بطاىر؛ لقنؿ اهلل -جل وعبل:-



 )ٔ(    ؛ ولقنؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ-

أليب ىرارة  :سلحاف اهلل إف اؼبسل ال انجس . 
فاؼبسل طاىر ن الشرؾ والكافر قبس بالشرؾ والكفر ؽبيا دؿ قنلو  :ال يبس القرآف إال طاىر



على ربرًن أف يبس الكافر اؼبلحف؛ وؽبيا صح ع النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أهو هنى أف اسافر
باؼبلحف إٔب أرض العدو خشي أف تنالو أاداه  ،وىيا لتكرًن اؼبلحف؛ وألجل ننع الكافر ن نسو
لنجاستو ،ىيا اغبك للولحف اليي ال ىبالطو غّبه أنا كتب التفسّب ،وكتب نعاين القرآف والَبصبات فإف
العلواء رخلنا فيها على اعتلار أهنا ليست دبلحف ؾبرد اعِب أهنا كتب تفسّب وكتب نعاين ،والنهي جاء
ع نس القرآف ،وىيا ال الدؽ عليو أهو قرآف ؾبرد بل ىن ترصب نعاين القرآف ،أو تفسّب القرآف؛ وؽبيا
الكافر واؼبشرؾ ال اعطى هسخ ن اؼبلحف ،وال يبس اؼبلحف سناء أكاف نلحفا كانبل أـ كاف جزءا
ن أجزاء اؼبلحف وىيا على التحرًن فيحرـ أف يبك ن ذلك.
ثالثا :اللوّب وىن ن ٓب اللغ ن الرجاؿ ،أو النساء ،أو ن ٓب اك ُب س التوييز ىل لو أف يبس
القرآف أنا ن دوف س التوييز فللعلواء ُب ذلك قنالف ننه ن ننع أف يبس اؼبلحف وقالنا اكتب لو إذا
أراد أف وبفظ ُب ألناح والق القرآف تلقينا ،وننه ن أجاز ذلك للحاج  ،وأنا اؼبويز اليي اعقل صبلتو
ووضنءه فإهو لو حك الكلّب ُب ذلك اعِب لو حك اللالغ ُب أال يبس اؼبلحف إال وىن نتنضئ هع .
 - 1سورة التوبة آية .28 :
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حديث "كاف رسوؿ اهلل  ايكر اهلل على كل أحياهو"
وع عائش

-رضي اهلل عنها -قالت  :كاف رسنؿ اهلل 

ايكر اهلل على كل أحياهو



رواه

نسل وعلقو اللخاري.
قاؿ :وع عائش

-رضي اهلل تعأب عنها -قالت  :كاف رسنؿ اهلل 

ايكر اهلل على كل أحياهو

 رواه نسل وعلقو اللخاري.
معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -لعظ تعلقو بربو -جل وعبل -وعدـ غفل قللو ع نا استحقو اهلل -
جل وعبل -ن اإلجبلؿ واليكر واؼبهاب والتعظي واإلخبلص وتنجيو النجو والقلب إليو -جل وعبل -وحده
فإهو -عليو اللبلة والسبلـ -كاف ال اوفل ع ذكر اهلل فبتثبل قنؿ اهلل -جل وعبل -نثنيا على طائف ن
علاده:



 )ٔ(        فكاف -عليو اللبلة والسبلـ -ايكر اهلل على

كل أحياهو اعِب ُب كل أوقاتو وتقللاتو وأحنالو.
لغة الحديث:
ايكر باهلل -جل وعبل -اقاؿ لو ذكر ون
ايكر باهلل -جل وعبل -فكل نا ّ
"ايكر اهلل" اليكر :اس ؼبا ّ
جه اللو "ايكر اهلل" اعِب اتكل بكبلـ اتيكر بو اهلل -جل وعبل -وحقو ونا انلوي لو -جل وعبل -ؽبيا
كاف القرآف ذكرا

      

(ٕ)



 )ٖ(         فلار

ايكر باهلل -جل وعبل -وصار التسليح واغبود والتهليل واغبنقل إٔب آخره صارت ذكرا
القرآف ذكرا ألهو ّ

 - 1سورة آل عمران آية .191 :
 - 2سورة الزخرف آية .44 :
 - 3سورة الحجر آية .9 :
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ايؾ ّّر باهلل -جل
ألهنا تيكر باهلل -جل وعبل -والعل أاضا ،تدراس العل وطلب العل صار ِذ ْكرا؛ ألهو ّ

وعبل.-

ايكر
إذا فكلو "ذكر اهلل" إذا وردت ،أو ُب نعناىا الشرعي واسع ُب داللتها على كل قنؿ ،أو عول ّ
باهلل -جل وعبلٍ -ب إف ىيا اإلطبلؽ الناسع خص ُب حداث خص ُب لفظ ،وُب صيغ نعلنن ُب
زبليص لفظ اليكر بيكر اللساف بالتسليح والتحويد واغبودل واألوراد واغبنقل والتهليل… إٔب آخره فبا
ىن نعروؼ باس األذكار؛ وذلك ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -جاء ُب أحاداث كثّبة عنو نا اقتضي
تسوي ىيه األشياء باليكر  ونثل اليي ايكر اهلل واليي ال ايكر اهلل كوثل اغبي واؼبيت . 
اعِب ن اؼبسلوْب ،ونعلنـ أف أصل التيكر نشَبؾ بْب اؼبسلوْب؛ ألهن اقرأوف القرآف إنا قراءة واجل
ُب اللبلة ،أو قراءة نستحل ؛ وألهو ال بد أف وبلل عندى هنع خّب ايكروف بو اهلل -جل وعبل -لك ُب
كثّب ن األحاداث خص اليكر دبا اسويو الناس اآلف األذكار ،وىيا زبليص كوا ذكرها جاء ُب السن ،
فإذًا هقنؿ :دالل القرآف والسن على اليكر جاءت عان وجاءت خاص  ،وؾبيئها خاص أكثر ن ؾبيئها
عان ؛ فوجيئها عان ُب بعض اؼبناضع الٍب ال اقتضي اؼبقاـ أف زبلص باليكر اػباص.
قنلو" :على كل كلو " كل ىيه ُب اللو تقتضي الشونؿ ،وىيا الشونؿ عند األصنليْب اسوى
العونـ ،والعونـ عندى هنعاف :عونـ هلي وعونـ ظاىر ،فالعونـ النلي نا ال اتخلف عنو شيء ن
أفراده وا لعونـ الظاىر نا هبنز أف اتخلف عنو شيء ن أفراده ،وكلو كل ن صيغ العونـ الٍب ىي ظاىرة
ُب العونـ ،هبنز أف اتخلف عنها شئ.
وؽبيا جاء ُب القرآف استعواؿ كل ُب نناضع نتعددة فبا الح أف اتخلف ع عوننها شيء نثل نا
جاء ُب قنلو تعأب ُب قل بلقيس



 )ٔ(         وكاف عند سليواف

أشياء ليست عند نلك اليو ون نثل قنلو -جل وعبل:-

 - 1سورة النمل آية .23 :
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(ٔ)
"كل " ظاىر وليس هليا اعِب ليس هلا ُب العونـ فقد اتخلف عنها شيء ن
عونـ
فإذا
  
ّ

األفراد حبسب اؼبقاـ والسياؽ واغباج .
قنلو "أحياهو" أحياهو صبع حْب واغبْب ىن النقت والزناف ،بعض أىل اللو قالنا :اغبْب السن واستدلنا
ليلك بقنلو تعإب:



 )ٕ(        اعِب :كل سن  ،وىيا ليس جبيد؛ فكلو حْب

تقتضي الزن والنقت ،وادؿ على ذلك اعِب دوف ربداد ادؿ على ذلك قنؿ اهلل -جل وعبل:-

 

 )ٖ(       اعِب على وقت غفل ن أىلها.
وكاف وقتا اسّبا اعِبُ :ب وقت القيلنل فإذا نعُب قنلو "على كل أحياهو" اعِب ُب كل أوقاتو -عليو
اللبلة والسبلـ.-
درجة الحديث:
نر نعنا اإلشارة إٕب بعض
ذكر لك أف نسلوا رواه واللخاري علق ُب اللحيح وتعاليق اللخاري ّ
ضنابطها عند اللخاري.
من أحكاـ الحديث:

دؿ اغبداث على أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ألجل ِعظَ نعرفتو حبق ربو -جل جبللو -وعظ

تعلقو بو فإهو ال افَب ع ذكره -جل وعبل -وأهو إف حلل ننو -عليو اللبلة والسبلـ -هنع ترؾ لليكر
فإهو استوفر ن ذلك -عليو اللبلة والسبلـ -كوا جاء ُب اغبداث اليي رواه نسل وغّبه قاؿ إهو قاؿ -
عليو اللبلة والسبلـ  :-إهو لّباف على قليب وإين ألستوفر اهلل  … إٔب آخره.
فيكر استوفاره ُب الينـ نائ نرة وأهو ردبا حلل ننو غفل ع ذكر اهلل -جل وعبلُ -ب كل حاؿ وحْب

 - 1سورة األحقاف آية .25 :
 - 2سورة إبراهيم آية .25 :
 - 3سورة القصص آية .15 :
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ثانيا :اغبافظ اب حجر أورد ىيا اغبداث ليستدؿ بو على أف ذكر الرب -جل وعبل -بأهناع األذكار
باليكر اؼبخلنص ال تشَبط فيو الطهارة ال الطهارة اللورى وال الطهارة الكربى ،بل للوسل أف ايكر اهلل
جل وعبل -وىن ؿبدث اغبدث األكرب ،وىن ؿبدث اغبدث األصور ،فبل ناهع ن ذلك ،ووجواالستدالؿ أهو -عليو اللبلة والسبلـ -ايكر اهلل ُب كل وقت وقنلوُ" :ب كل وقت" ىيا ادخل فيو
األوقات الٍب اكنف فيها -عليو اللبلة والسبلـ -غّب نتطهر إنا ن اغبدث األكرب وإنا ن اغبدث
األصور فإذا استحلاب اليكر باألذكار اؼبعلنن ىيا ُب كل حْب وال انقطع اؼبسل ع اليكر ُب حاؿ ن
األحناؿ.
الثالث :اختلف العلواء ىل ادخل ُب اليكر ىنا قراءة القرآف أـ ال ؟
قالت طائف ن أىل العل

أهو ال تدخل تبلوة القرآف وال قراءة القرآف ُب ىيا اغبداث؛ ألف عليا 

جاء عنو  :أف النيب  كاف ال وبجزه ع القرآف شيء إال اعبناب  ونعلنـ أف وقت كنف النيب -
عليو اللبلة والسبلـ -جنلا ادخل ُب عونـ قنلو على كل أحياهو؛ فلهيا دؿ ىيا اغبداث على أف اليكر
ىنا ىن اليكر اؼبخلنص نع األدل السابق الٍب ذكرها ،وهنزع ُب ذلك بأف ىيا اغبداث فيو ضعف،
وأجيب ع ذلك بأف اغبداث لو شناىد تقناو.

والنيب 

هنى اعبنب ع أف اقرأ القرآف ُب حبث ردبا اأٌب -إف شاء اهلل تعأب -أنا احملدث اغبدث

األصور فإهو ال يبتنع ن قراءة القرآف باتفاؽ أىل العل .
القوؿ الثاني :ىن أف قراءة القرآف ال بأس هبا حٌب للجنب وللحائض إٔب آخره؛ وذلك أهو ٓب الح ع
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أهو انتنع ألجل اعبناب ن قراءة القرآف وال أهو ننع النساء ن قراءة القرآف
ألجل اغبيض ،فقالنا إف اغبيض واعبناب ال سبنع قراءة القرآف ،وىيا نيىب لطائف ن الظاىرا .
القوؿ الثالث :ىن قنؿ ن فرؽ ُب قراءة القرآف نا بْب اعبناب واغبيض والنفاس .فقالنا :إف اعبناب جاء
فيها حداث علي واعبناب اعِب اغبدث األكرب ن اعبناب وقتو قلّب وتداركو سراع؛ وؽبيا يبنع اعبنب أف اقرأ
القرآف وأنا اغبائض والنفساء فإهو ٓب اأت دليل فيها ،وندة اغبائض والنفساء تطنؿ ،وؽبيا تركها ن غّب
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قراءة القرآف ىيا قد اكنف نع غفل ؽبا وهسياف للقرآف إف كاهت ربفظ القرآف إٔب آخره ففرقنا نا بْب اعبنب
ونا بْب اغبائض والنفساء ،وىيا قنؿ طائف ن أىل العل ننه اب اؼبنير ن اؼبتقدنْب ،وأاضا قاؿ بو
غّبه واختاره صباع ن اؼبتأخرا ن أىل العل هع .
حديث "أف النبي  احتج وصلى وٓب اتنضأ"
وع أهس ب نالك   أف النيب  احتج وصلى وٓب اتنضأ  أخرجو الدارقطِب وليّنو.
قاؿ :وع أهس ب نالك -رضي اهلل تعأب عنو  -أف النيب  احتج وصلى وٓب اتنضأ



أخرجو الدارقطِب وليّنو.
معنى الحديث:
"أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -احتج " أخرج الدـ ليسوى الدـ الفاسد ن ننضعو اؼبخلنص
والدـ ىبرج باغبجان دـ كثّب وليس بالقليلٍ ،ب بعد أف احتج صلى دوف أف اتنضأ اعِب بعد خروج ىيا
الدـ وبعد أف حجوو اغبجاـ.
لو اغبداث:
احتج ىيا ن اغبجان  ،واغبجان نعروف وىي استطلاب ،أو تداو بإخراج الدـ بلف ـبلنص
اعرفها أىل ىيه اللنع  ،والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -جعل االحتجاـ ن االستشفاء فقاؿ :إف كاف
الشفاء ُب شيء ففي ثبلث ُب شرب عسل ،أو شرط ؿبج  ،أو كي هار فاالحتجاـ استطلاب اعِب
استشفاء دواء إٔب آخره.
درج اغبداث:
ضعفو صبع كثّب ن أىل العل ؛ ألف ُب
قاؿ اغبافظ ىنا أخرجو الدارقطِب وليّنو ،وإسناده ضعيف ّ
إسناده صاّب ب نقاتل ب صاّب ،وقد ذكر العلواء علواء اعبرح والتعدال أهو ضعيف ال اؤخي حبداثو.
ن أحكاـ اغبداث:
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اغبداث فيو حج ؼب قاؿ إف خروج الدـ ن اإلهساف خروج النجاس خروج الدـ ن غّب السليل أهو
ال انقض النضنء؛ وذلك أف اغبجان زبرج دنا كثّبا ن

اإلهساف ،ففي اغبداث "أف النيب 

صلى وٓب

اتنضأ" قالنا ففيو دليل على أف اغبجان … على أف إخراج الدـ ال انقض النضنء إخراج الدـ الكثّب ال
انقض النضنء وىيا االستدالؿ ننه فيو هظر ظاىر ن جهتْب:
اعبه األؤب :أف إسناد اغبداث ضعيف وأف ىيا اغبك ٓب اأت نثلو ُب أحاداث أخر الثاين اعِب ٓب
اتقن بأحاداث أخرى الثاين أف خروج الدـ (دـ اغبجان ) خروج الدـ باغبجان خروج دـ ن العروؽ والنيب
عليو اللبلة والسبلـ -قاؿ :للوستحاض ؼبا ذكرت نا اليلها ن الدـ فيوا نر نعنا ُب حداث فاطوبنت أيب حليش قاؿ:



إمبا ذلك دـ عرؽ



وقد حبثت لك فيوا سلق دالل التعليل والتعليق بكنف

االستحاض عرؽ وأهنا خروج للدـ وإهباب النيب  للوستحاض أف تتنضأ لكل صبلة.
لك ن قاؿ ن أىل العل بأف خروج الدـ ال انقض النضنء وى نالك والشافعي ،وصباع فب أخيوا
هبيا اغبداث قالنا إف ىيا اغبداث اؤخي بو؛ ألف نعو الرباءة األصلي  ،واألصل السبلن  ،وأال هبعل هاقضا
نا ٓب ادؿ الدليل على أهو هاقض ن هناقض الطهارة ،وخروج الدـ ٓب ادؿ الدليل على أهو هاقض للطهارة.
وليلك قالنا :ىيا اغبداث فيو تأايد أو نؤاد بالرباءة األصلي اعِب بالقاعدة؛ وؽبيا قالنا :إف خروج الدـ
بل وصبيع النجاسات ن غّب السليلْب إهو ال انقض الطهارة ،وقد نر نعنا اللحث ُب أف أىل العل ؽب ُب
خروج الدـ ثبلث أقناؿ :اعِب ن حيث هاقض الطهارة ،وذكرها لك ُب ننضعو أف اللحيح ننها -إف شاء
اهلل تعأب -أف خروج الدـ هاقض للطهارة بدالل حداث اؼبستحاض على ذلك هع .
حديث "العين وكاء السو فإذا نامت العيناف استطلق الوكاء "
وع نعاوا قاؿ قاؿ رسنؿ اهلل -صلى اهلل عليو و سل :-



العْب وكاء السو فإذا هانت العيناف

استطلق النكاء  رواه أضبد والطرباين ،وزاد  :ون هاـ فليتنضأ  وىيه الزاادة ُب ىيا اغبداث عند
كول-
أيب داود ن حداث علي دوف قنلو استطلق النكاء ،وُب كبل اإلسنادا ضعف- .هع ّ .

250

بلوغ المراـ
وأليب داود أاضا ع اب علاس -رضي اهلل عنهوا -نرفنعا:



إمبا النضنء على ن هاـ نضطجعا

 وُب إسناده ضعف أاضا.
قاؿ :وع نعاوا  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   العْب وكاء السو فإذا هانت العيناف استطلق النكاء
 رواه أضبد والطرباين ،وزاد  :ون هاـ فليتنضأ  ىيا اغبداث نعناه :النيب -عليو اللبلة والسبلـ-
ايكر هاقضا ن هناقض النضنء وىن الننـ  ،واعلل ذلك بأف الننـ نظن ػبروج الراح ،وأف العْب ُب إرادهتا
وُب إدراؾ صاحلها ؽبا عبلق بتحكوو فيوا ىبرج ننو؛ فلهيا قاؿ" :العيناف" ،أو" :العْب وكاء".
اعِب أهنا رباط وعقدة على السو .والسو اؼبقلند ننو حلق الدبر ن اإلهساف قاؿ فإذا هانت العيناف
استطلق النكا ء اعِب كأف العْب ىي الرابط ،ىي اغبلل اليي اربط ،واػبيط اليي اربط بو النكاء ،فإذا هانت
اكبل النكاء فخرج ،أو ساؿ اؼباء اليي فيو.
العيناف ّ
لغة الحديث:

قنلو" :وكاء" النكاء ىن نا اربط بو الشيء اعِب اػبراط نثبل ،أو اعبلد ،أو اغبقيل  ،أو ظبها نا شئت
الٍب تنضع فيها األشياء نا اربط بو اقاؿ لو "النكاء" و"السو" ذكرت لك أف نعناه حلق الدبر ن اإلهساف،
وأصلها عبويع نؤخرة اإلهساف ونقعدتوٍ ،ب خص هبا ىيا اؼبنضع خبلنصو؛ ألهو ىن ؿبل خروج الفضبلت.
قنلو" :استطلق النكاء" اعِب اكبل النكاء وساؿ نا فيو.
درج اغبداث:
حداث نعاوا



قاؿ اغبافظ رواه أضبد والطرباين ،وذكر أف إسناده ضعيف ،وىن ظاىر ن اإلسناد

حيث إف ُب إسناده أبا بكر ب أيب نرًن ،وىن ضعيف اغبداث عندى لك حداث علي اليي ُب السن
حس لتحسْب عدد ن أىل العل لو ،وىن قنلو :قاؿ.
وىيه الزاادة ُب ىيا اغبداث عند أيب داود ن حداث علي دوف قنلو "استطلق النكاء" اراد أف حداث
علي فيو "العيناف وكاء السو" فو هاـ فليتنضأ اعِب دوف قنلو" :استطلق النكاء" وحداث علي إسناده ال
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حس صبع ن أىل العل ننه اب اللبلح واؼبنيري والننوي
بأس بو ،فيو ضعف لكنو ال بأس بو؛ ؽبيا ّ
وصبع وىن حج ألىل العل ن اؼبتقدنْب ُب نسأل الننـ.
ن أحكاـ اغبداث:
اغبداث دؿ على أف الننـ هاقض ن هناقض الطهارة؛ وذلك لوياب اإلدراؾ نعو ،وإذا غاب اإلدراؾ
كاف نظن ػبروج اغبدث ،واؼبراد باغبدث ىنا اؽبناء اليي ىبرج ن سو اإلهساف ،وىيا ادؿ على نا ذكرها
لك ن القاعدة ن أف الن نـ جعل هاقضا؛ ألهو جعلت اؼبظن تقنـ نقاـ اؼبئن اعِب نقاـ الشيء اؼبتحقق؛
وذلك لقنلو" :العيناف وكاء السو فو هاـ فليتنضأ".
وىيا ربط نا بْب العْب وإدراؾ اإلهساف نع اليقظ ونا بْب إحكانو ؼبا ىبرج ننو والنقض بالننـ نر نعنا
أف للعلواء فيو عدة أقناؿ وسلق اللحث ُب ذلك.
ثانيا  :تعليق اغبك ىنا بإهباب النضنء واهتقاض الطهارة بالننـ ،وعلق الننـ حبال العينْب ،وىيا التعليق
ُب قنلو" :العيناف وكاء السو" فو هاـ فليتنضأ ،ىيا التعليق للعض ىيه األننر على بعض اؼبراد ننو التقراب

واؼبراد ننو ذكر … أو الننـ الكثّب؛ ألهو نر نعنا حداث أهس 

أف اللحاب رضناف اهلل عليه كاهنا

انتظروف العشاء فتخفق رءوسه ٍب اقنننف اللنف وال اتنضئنف.
وذلك أف خفق الرأس فيو توويض العينْب ،وفيو اشَباؾ ُب اس الننـ اعِب حلل لو هنع هنـ وحلل لو
فإذا قنلو ُب اغبداث :فو هاـ فليتنضأ تعليق ذلك حبال
هنع غياب ع إحكاـ هفسو؛ وليلك ىبفق رأسو ً
العينْب ونظن خروج اغبدث ،ىيا قيد عند أىل العل فيوا اخَبها لك ن األقناؿ بالننـ الكثّب ،أنا الننـ
القليل فبل ادخل ُب ذلك ؼبا نر نعنا ن إقرار النيب -عليو اللبلة والسبلـ -لللحاب ُب هنـ القاعد
القليل.
الثالث :دؿ اغبداث عل ى القاعدة الٍب ذكرها لك وىي أف اؼبظن ُب الشرع تقنـ نقاـ الشيء اؼبتحقق
ُب أحكاـ كثّبة ،فهنا الننـ ليس بناقض لياتو ،وإمبا ألجل أهو نظن ػبروج الراح؛ ؽبيا اعتلار الظ ُب الشرع
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كثّب ُب األحكاـ ،وأف األحكاـ الشرعي ال اشَبط فيها اليقْب بالشيء ،بل ٍب أحكاـ كثّبة دبا جاء اغبك
عليها ُب األدل كاف االعتلار فيها بالظ اعِب بولل الظ .
وإذا قيل بالظ  ،أو بولل الظ فاؼبراد ننو نا اكنف ُب حال أكثر الناس وغالب الناس ال ُب حال كل
فرد فرد حبسلو؛ ألف الشراع ٓب تعلق أحكانها حبال كل فرد حبسلو وإمبا حبال األغلب ،فإذا كاف اغبك
لؤلغلب كاف على اؼبعْب ن اؼبسلوْب ،ولن قاؿ :أها ال أدخل ُب ذلك هبيا هقنؿ إف ىيا اغبك وىن اعتلار
اؼبظن ُب الشيء ىيا جاء ُب أدل كثّبة ،فاعتلاره ن الظ اؼبعلنـ بو واهلل -جل وعبل -قاؿ ُب الظ :



. )ٔ(          
وقنلو" :كثّبا ن الظ " ألف أكثر الظ ليس لو اعتلار ُب الشراع ولك ىناؾ ظ لو اعتلار ُب
الشراع  ،وىيا اغبداث دؿ على ىيا األصل ،إذا فليست اؼبسأل ال ن جه فه األدل وال ن جه
اغبك اليي استنلطو العآب واجملتهد ارجع إٔب طلب الشارع لليقْب ُب اؼبسائل ،وإمبا اطلب نا اولب على
الظ  ،وؽبيا صار اجملتهد إذا أخطأ لو أجر واحد؛ ألهو هبنز لو أف هبتهد فيوا غلب على ظنو؛ وألهو لن
كاهت اؼبسأل إنا اقْب وإنا خبلؼ اليقْب فقط دوف اعتلار للظ فإهو ال اكنف إال أهو ٍب حال اؼبأجنر
وحال اآلٍب.
الرابع :أف ىيا اغبك ُب اغبداث باعتلار الننـ هاقضا علق حبال العينْب وىيه العل وبك هبا على نا
شابو حال الننـ ،أو على نا كاف أبلغ ن الننـ ُب ذىاب اإلدراؾ وىن اإلغواء نثبل ،أو السكر ،أو أكل
نا ايىب النعي ،أو حلنؿ أشلاه ذلك فبا افقد نعو اإلهساف النعي ،فالننـ افقد اإلدراؾ فوا كاف نثل
الننـ ُب فقد اإلدراؾ ،أو كاف أبلغ ننو فإهو انقض النضنء.
وؽبيا :كل غياب ع اإلدراؾ فهن نثل الننـ ُب اغبك ُب أهو انقض الطهارة ،فإذا ن هناقض
الطهارة… ن هناقض النضنء الننـ واإلغواء… إٔب آخره فبا ىن نشَبؾ نع الننـ ُب غياب اإلدراؾ.

 - 1سورة الحجرات آية .12 :
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أنا الرواا األخّبة ُب اغبداث حيث قاؿ وأليب داود أاضا ع اب علاس -رضي اهلل تعأب عنهوا
نرفنعا  -إمبا النضنء على ن هاـ نضطجعا  فاؼبراد هبا اعُب نعُب ىيه الرواا .

حلر النيب 

النضنء على ن هاـ نضطجعا دوف ن هاـ قاعدا واالضطجاع ىن أف اكنف على

جلنو دوف أف اكنف على ظهره ُب الننـ ،أو على بطنو ،أو اكنف قاعدا ،أو اكنف نتكئا فاالضطجاع أف
اكنف هائوا على أحد جنليو.
درجة الحديث:
اغبداث ضعيف ،وليس لو نا اقناو -فيوا أعل -؛ وؽبيا قاؿ اغبافظ :وُب إسناده ضعف أاضا؛ وليلك
لعل ننها اعبهال واالهقطاع وغّب ذلك ن أحكاـ اغبداث.
اغبداث فيو اغبك على أف النضنء إمبا ىن على ن هاـ نضطجعا دوف ن هاـ قاعدا نظن لبلستوراؽ
ُب الننـ ونظن للننـ الكثّب؛ فلهيا أوجب فيو النيب -عليو اللبلة والسبلـ -النضنء ،وأنا الننـ قاعدا فهن
ُب أصلو للننـ القليل كوا كاف اللحاب -رضناف اهلل عليه  -اناننف فتخفق رءوسه وى انتظروف اللبلة
ٍب اللنف وال اتنضئنف؛ ألف األصل فيو أهو هنـ قليل وليس بالكثي.
ر إذا ُب ىيا اغبداث دالل ؼب فرؽ ُب النقض بالننـ بْب القليل والكثّب ،وأف القليل ال انقض ،وأف
الكثّب انقض والتحقيق ُب ذلك ،أو األقرب ُب ذلك أف اللف ن القعند واالضطجاع إٔب آخره إمبا ىي
صف وليست شرطا ،وإمبا العربة حبلنؿ االستوراؽ ُب الننـ ،وذكرها لك أف طائف ن أىل العل ضلطنا
الننـ الكثّب بأهو نا كاف نعو النائ ال اسوع اغبداث حنلو (اغبداث اؼبعتاد) وال وبس حبرك حنلو فإذا غاب
عنو اإلدراؾ حبيث إهو ال وبس ،أو ال ارى ،أو ال وبس بأهو كاف نووض العينْب لك نا وبس دب يبشي
حنلو ،وكاف ال اسوع أاضا ن اتحدث جبنلو فإف ىيا اعد ن الننـ الكثّب.
وسلب الضلط ىيا أهو ال بد أف اكنف فاصل نا بْب الننـ القليل والكثّب وتعليق النيب -عليو اللبلة
والسبلـُ -ب ىيا اغبداث "العيناف وكاء السو" دؿ على اعتلار اإلدراؾ ،واإلدراؾ اعترب باإلحساس
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وبالسواع؛ فلهيا فرؽ ن اختار الناقض بالننـ الكثّب دوف القليل بأف الفرؽ نا بينهوا ىن إحساسو حبرك
ن حنلو ،أو ظباعو غبداث ن حنلو اغبداث اؼبعتاد.
ىيا نثبل اأٌب آت نثبل واناـ وىن انتظر اللبلة لك اقي والناس تقدننا وصلنا وىن هائ واقنؿ أها
هائ قاعد ونا هبب علي وضنء ال.؛ ألهك اآلف أصلحت نستورقا؛ ال ظبعت اإلقان فاهتلهت ،وال
أحسست حبرك الناس وتقدنه لللبلة.
وىيا نعناه أهو وإف كاف قاعدا فهن نستورؽ ُب الننـ؛ إذا ال عربة بلف اعبلنس ُب النقض بالننـ فقد
اكنف القاعد اناـ هننا نستورقا وقد اكنف اؼبضطجع ال اناـ هننا نستورقا فإذا العربة دبا ذكرتو لك ن
الضابط هع .
حديث "يأتي أحدكم الشيطاف في صالتو "
وع اب علاس -رضي اهلل عنهوا -أف رسنؿ اهلل  قاؿ  اأٌب أحدك الشيطاف ُب صبلتو فينفخ
ُب نقعدتو فيخيل إليو أهو أحدث وٓب وبدث فإذا وجد ذلك فبل انلرؼ حٌب اسوع صنتا ،أو هبد روبا


أيب ىرارة 

كبنه

إذا جاء أحدك الشيطاف فقاؿ إهك أحدثت فليقل كيبت



أخرجو اللزار ،وأصلو ُب اللحيحْب ن حداث علد اهلل ب زاد وؼبسل ع

وللحاك ع أيب سعيد نرفنعا:



وأخرجو اب حلاف بلفظ فليقل ُب هفسو.
قاؿ :وع اب علاس -رضي اهلل تعأب عنهوا -أف رسنؿ اهلل  قاؿ  :اأٌب أحدك الشيطاف ُب
اللبلة فينفخ ُب نقعدتو فيخيل إليو أهو أحدث وٓب وبدث فإذا وجد ذلك فبل انلرؼ حٌب اسوع صنتا،
أو هبد روبا . 
أخرجو اللزار وأصلو ُب اللحيحْب ن حداث علد اهلل ب زاد ،وؼبسل ع أيب ىرارة -رضي اهلل تعأب
عنو -كبنه وللحاك ع أيب سعيد نرفنعا:



إذا جاء أحدك الشيطاف فقاؿ إهك قد أحدثت فليقل

إهك كيبت  أخرجو اب حلاف بلفظ فليقل ُب هفسو.
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ىيه األحاداث والروااات نشتول على نعُب واحد وىن أف الشيطاف انسنس للعلد حيث إهو ادخل
عليو باب الشك ُب طهارتو ،والنضنء لو شيطاف ،واللبلة أاضا ؽبا شيطاف ،والنيب -عليو اللبلة والسبلـ-
صح عنو أهو قاؿ  :إف للنضنء شيطاها اقاؿ لو النؽباف . 
وصح عنو أاضا -عليو اللبلة والسبلـ -أهو قاؿ كوا ُب اللحيح قاؿ:



إذا أذف اؼبؤذف أدبر

الشيطاف ولو ضراط فإذا فرغ أقلل فهن وبدث اإلهساف ،أو انسنس لئلهساف حٌب وبدث هفسو . 
الشيطاف غبرصو على إفساد صبلة العلد اأتيو ن جه تدانو فيوراو بأهو اهتقضت طهارتو فيقنؿ
أحدثت وردبا كوا قاؿ -عليو اللبلة والسبلـ -ىنا ُب ىيا اغبداث ردبا أهو ألجل جراو ن اإلهساف ؾبرى
الدـ أهو انفخ ُب نقعدتو كوا قاؿ -عليو اللبلة والسبلـ -فيشكل على اإلهساف وبس بشيء فوا اليي
هبب عليو ُب ذلك قاؿ -عليو اللبلة والسبلـ -حٌب انفخ ُب نقعدتو فيخيل إليو أهو أحدث ،واغبقيق أهو
ٓب وبدث وذلك إمبا ىن ن جه الشيطاف فإذا وجد ذلك اعِب العلد فبل انلرؼ حٌب اسوع صنتا ،أو
هبد روبا ليلِب على اليقْب وليكنف نرغوا للشيطاف ونهينا لو ونيال لو ألجل عدـ حلنؿ نا اراد.
وأنا الرواا الٍب ُب اللحيح… ُب اللحيحْب ن حداث علد اهلل ب زاد  أف النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -سئل ع الرجل هبد الشيء ُب اللبلة فقاؿ ال انلرؼ حٌب اسوع صنتا ،أو هبد روبا  وأنا
زاادة النفخ ُب اؼبقعدة وىبيل إليو إٔب آخره ،فهيه كوا ذكر رواىا اللزار.
لو اغبداث:
قنلو" :اأٌب أحدك " نفعنؿ نقدـ "الشيطاف" اؼبراد ننو شيطاف اعب ظبي شيطاها للعده ع اػبّب وغبثو
على الشر" ،فينفخ ُب نقعدتو" اؼبقعدة نؤخرة اإلهساف ،وىي ننضع وعضن القعند اليي اقعد عليو
اإلهساف ليلك ظبيت نقعدة؛ ألهنا ؿبل وننضع القعند ن اللدف انفخ ُب نقعدتو.
األصل ُب األننر الويلي الٍب تكنف ُب الكتاب والسن أهنا اؤن هبا على ظاىرىا؛ ألف األنر الوييب ال
ادخل فيو بتأوال وال بتكييف وال دبا ىبرجو ع دالل ظاىره؛ ؽبيا اؤن بو وانكل الشيء إٔب عاؼبو وىن
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اليي خلق اػبلق -جل جبللو -اؤن بو اعِب الدؽ بو وال اعَبض ذلك؛ ألف ىيا ليس دبعقنؿ ،أو وبك
العقل ُب األننر الويلي .
قنلو "ىبيل إليو أهو أحدث وٓب وبدث" اعِب اأتيو شك ُب اللبلة ىل أحدثت ىل ىيا خرج نِب
شيء ،أو ٓب ىبرج نِب شيء فقنلو" :ىبيل إليو" ليس ىن خياؿ اليى اجملرد وإمبا اؼبراد بو ىنا الشك وباقي
ألفاظ اغبداث نعروف .
درج اغبداث:
اغبداث كوا رأات أصلو ُب اللحيحْب وذكر الشيطاف ىيا رواه اللزار وإسناده ورواه غّبه اإلناـ أضبد،
وإسناده فيو ضعف لك ن أىل العل ن حسنو وُب ذلك هظر.
ن أحكاـ اغبداث:
اغبداث دؿ علي نا سلق تقراره ن أف القاعدة الشرعي أهو الُب علي اليقْب ،وأف اؼبرء إذا كاف نعو
اقْب فإهو ال انتقل عنو إٔب غّبه إال بيقْب نثلو ،وىيه قاعدة عظيو ُب الشرع ُب العقائد ،وكيلك ُب
العلادات ،وُب اؼبعانبلت ،وعند القاضي واؼبفٍب وىي ن القناعد اؼبهو الكلي .
ؽبيا هقنؿ :دؿ اغبداث نع نا نر نعنا ن اغبداث السابق وحداث علد اهلل ب زاد والروااات األخر
على أف اإلهساف إذا تطهر فإهو الُب على اقْب طهارتو حٌب اأتيو اقْب عنده بإدراؾ حناسو ،أو بعل بأهو
حلل ننو نا ارفع الطهارة ونا انقض ا لطهارة ،أنا الشكنؾ واػبياالت فإهو ال اأبو ؽبا ،وىيا فيو فائدة
عظيو وىي أف اؼبرء ال ادخل عليو الشيطاف.
ونعلنـ أف الشيطاف اأٌب للوتعلد ُب اعبه ذات االحتواؿ خاص ن ليس عنده عل قني ،فإهو اأتيو
ن جه االحتواؿ ،فيولب جاهب االحتياطٍ ،ب وبتاط فيقنؿ لو :نا تنضأت إال نرة نا غسلت وجهك
فيوسل نرة حٌب يبكث ُب النضنء ندة طنال  ،وىيا ن جه النسناس ،ؽبيا انلوي على العلد بل هبب
عليو أال التفت للشيطاف وال لنساوسو وأف افعل العلادة نتيقنا ننها ،فإذا حلل ننو فعل العلادة بيقْب فإهو
ال ىبرج ننها بنسناس ،أو بشك حٌب اتيق هبيا طرد للشيطاف وإبعاد لنساوسو.
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الثاين :دؿ اغبداث على أف الشيطاف لو تلرفات ُب اب آدـ ُب بدهو ،وىيا جاءت بو أحاداث كثّبة،
وجاء أاضا ُب القرآف


(ٔ)

                

اعِب اليي انسنس ُب صدر اإلهساف فإذا ذكر العلد ربو -جل وعبل -خنس الشيطاف واهلرؼ لو

تأثّب ُب علادة اؼبرء ليلطلها ،أو ليشكك العلد لو تأثّب أاضا ُب عقيدة اإلهساف وُب إيباهو فيأتيو فيقنؿ لو
نثبل ىيا اهلل -جل وعبل -خلق اػبلق فو اليي خلق اهلل -جل وعبل -وقد  جاء صحايب إٔب النيب -
عليو اللبلة والسبلـ -فقاؿ لو اا رسنؿ اهلل إف أحدها ليجد ُب هفسو شيئا اتعاظ أف اتحدث بو فقاؿ -
عليو اللبلة والسبلـ ،-أوقد وجدسبنه ذلك صراح اإليباف  رواه نسل ُب اللحيح.
فدؿ على أف الشيطاف اأٌب للعلد اللاّب اؼبتيق فيأتيو ن جه تدانو ون جه اعتقاده ون جه نا
وبب فيفسده دبا وبب ،افسده ن اعبه الٍب وبلها فيأٌب ن ارغب ُب اؼبعلي فيحلب إليو فعل اؼبعاصي،
واأٌب فيو ارغب ُب التعلد فيشككو ُب األننر ُب أننر تعلده وُب طهارتو حٌب اضعفو ،اأٌب ُب أنر العقيدة
فيشككو ُب ذلك حٌب اضعفو إٔب آخر ذلك.
والناجب على العلد أف اتخي الشيطاف عدوا ألنر اهلل -جل وعبل -بيلك ُب قنلو:

   

 )ٕ(     ونعُب ازباذ الشيطاف عدو أف تكنف على حير ننو ،وأف تأخي حيرؾ ننو ُب أال
اوناك ،وقد قاؿ -جل وعبل:-

      

(ٖ)

اعِب ن أعداءك  .ون

األعداء الشيطاف.
والشيطاف اأٌب العلاد ُب أشياء اأتيه ن جه التدرج وىن أعظ نا الل الشيطاف بو ُب إضبلؿ
اللاغبْب باػباص  ،وُب اهتكاسه وبعدى ع اغبق واؽبدى وترداه ُب اليهنب واآلثاـ والضبلل والوناا -
والعياذ باهلل -فبل اأتيه نرة واحدة ،وإمبا اأتيه شيئا فشيئا؛ وؽبيا ربنا -جل وعبل -ذكر ُب كتابو بل هنى
 - 1سورة الناس آية .1 :
 - 2سورة فاطر آية .6 :
 - 3سورة النساء آية .71 :
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ُب كتابو ع اتلاع خطنات الشيطاف ُب غّب نا آا كقنؿ اهلل -جل وعبل:-

     

. )ٔ(     
والنهى ع اتلاع خطنات الشيطاف نه أف افه ؛ ألف الشيطاف نا اأٌب العلد نرة واحدة ؽبيا اهلل -
جل وعبل -أقاـ اغبج على العلد فبل ترى صاغبا ُب انـ وليل اهقلب فاسدا وال ترى نؤننا ُب انـ وليل
أصلح كافرا نرتدا دوف أسلاب عنده غشيها باختياره؛ وؽبيا جاء ُب اغبداث أهو ُب آخر الزناف  اللح
الرجل نؤننا ويبسي كافرا اليع دانو بعرض ن الدهيا  اعِب اوشى األسلاب الٍب ذبعلو ُب آخر األنر إٔب
ىيه اعبه .
فإذا ن أعظ األسلاب الٍب تلطل إيباف العلد ،أو تضعفو ،أو ذبعلو ُب علاداتو ليس على نا وبب اهلل
ً
جل وعبل -وارضى ،أو ليس على السن أف اتلع خطنات الشيطاف ،فالشيطاف اأٌب بعض الناس ن جهالعقيدة شيئا فشيئا اشككو ،اأٌب بعض الناس ن جه العلادة إنا بنسناس ،أو بإضعاؼ ،أو بتخلف ع
العلادة ،أو بضعف ذكر وخشنع وإقلاؿ.
هبرئو على
هبرئو على الكلّبة لك ّ
اأٌب بعض الناس ن جه اإلقلاؿ على الشهنات شيئا فشيئا ال ّ
النسائل شيئا فشيئا ،وىيه كلها تدخل ُب عونـ قنلو -جل وعبل. )ٕ(       :-
والشيطاف ال شك أف لو خطنات قاؿ سلحاهو:

       

 )ٖ(   وؽبيا انلوي على العلد أف وبير أشد اغبير ن أف اكنف فب اوناه الشيطاف ،ال ن جه
االعتقاد بنسنس  ،أو شكنؾ وال ن جه العلادة والنضنء واللبلة.

 - 1سورة النور آية .21 :
 - 2سورة البقرة آية .168 :
 - 3سورة النور آية .21 :
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فينلوي لو أهو نا داـ دخل بل هبب عليو أهو نا داـ أهو دخل ُب اإليباف وترقى ُب نراتب الكواؿ حبسب
نا قدر لو أهو استيق ن ذلك ،وال اَبدد ،وال اوناو الشيطاف بَبدد ،أو شكنؾ فيضعفو عوا أوجب اهلل -
جل وعبل -عليو؛ فإف األصل أف تلِب على اليقْب اليي نعك ،وأف ربير ن أف تنتقل إٔب غّبه.
فاإليباف اقْب -وهلل اغبود -والعول اللاّب دخل فيو العلد بيقْب باتلاع النيب -عليو اللبلة والسبلـ-
والعقيدة أخيىا بيقْب بأدلتها الناضح ؛ فلهيا ال بد للعلد أف وبظى بالعناا بنفسو وأال هبعل للشيطاف
ندخبل عليو خبطنات ادرجها فيو فيخسر الدهيا واآلخرة -والعياذ باهلل -أسأؿ اهلل -جل وعبل -أف اقيِب
وإااك وأحلابنا كيد الشيطاف ،وأف يبنحنا الفقو ُب الدا واتلاع سن سيد اؼبرسلْب -عليو اللبلة والسبلـ-
.
الله اجعلنا ن اؼبطيعْب ،واغفر لنا صبا ،واغفر لنا وللتائلْب واننحنا تنب ن عندؾ ورضا؛ إهك جناد
كرًن ،ظبيع قراب ،واغفر الله صبا وصلى اهلل وسل وبارؾ على هلينا ؿبود.
هكتفي هبيا وهقف على باب آداب قضاء اغباج .
باب آداب قضاء الحاجة
حديث "كاف رسوؿ اهلل  إذا دخل اػببلء وضع خاسبو "
اغبود هلل رب العاؼبْب ،واللبلة والسبلـ على أشرؼ األهلياء واؼبرسلْب هلينا ؿبود ،وعلى آلو وصحلو
أصبعْب قاؿ اؼبلنف -رضبو اهلل تعأب :-باب آداب قضاء اغباج  ،ع أهس ب نالك  قاؿ  :كاف
رسنؿ اهلل  إذا دخل اػببلء وضع خاسبو  أخرجو األربع  ،وىن نعلنؿ.


ؿبودا
واغبود هلل حق ضبده ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل ،وحده ال شراك لو ،تعظيوا جملده ،وأشهد أف ً

رسنلو -صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحلو وسل تسليوا كثّبا.-
أما بعد:
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ف إف أعظ اؼبسائل واألبناب الٍب تستحق العناا العظيو ن طالب العل أبناب ونسائل التنحيد اليي
ىن حق اهلل -جل وعبل -على العليد ،وقد ثلت ع


نعاذا 
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أهو سأؿ ً

أتدري نا حق اهلل على العلاد ونا حق العلاد على اهلل؟ قاؿ :اهلل ورسنلو أعل  .قاؿ :حق اهلل على

العلاد :أف اعلدوه وال اشركنا بو شيئا ،وحق العلاد على اهلل أال اعيب ن نات ال اشرؾ باهلل شيئا



وىيا الْب لك عظ شأف التنحيد ،وأهو ىن اغبق األعظ  ،وىن أؤب وأوجب نا تنجو إليو اؽبو ن
عناا بالدرس واغبفظ والتأنل والدعنة واألنر والنهي ،وال شك أف الكتب إمبا أهزلت ن اهلل -جل وعبل-
للياف ىيا الفلل العظي  ،واألهلياء اتفقنا على الدا  ،واختلفنا ُب الشرائع كوا قاؿ -جل وعبل:-

 

 )ٔ(      التنحيد واحد عند صبيع األهلياء؛ ألهو حق اهلل -جل وعبل -وأنا الشرائع
فوختلف ُب قنلو:



. )ٕ(       

وصح عنو -عليو اللبلة والسبلـ -ن
الدا واحد ،والشرائع شٌب

حداث أيب ىرارة 

أهو قاؿ:



األهلياء إخنة لعبلت،



فإذا كل األهلياء واؼبرسلْب دعنا إٔب ىيا األصل العظي وىن تنحيد اهلل -جل وعبل -وأال اعلد إال اهلل
ً
وحده ،وأف اكفر بالطاغنت ،وأال اشرؾ باهلل -جل وعبل -شيء ،ال نلك نقرب وال هيب نرسل وال وٕب
صاّب وال حجر وال شجر ،وال اتعلق القلب تعلق العلادة إال باهلل -جل وعبل -وحده دوف نا سناه؛ وؽبيا
كاف ورث األهلياء على اغبقيق  ،ى اليا ورثنا الدعنة إٔب التنحيد؛ ألف أعظ نا ورث األهلياء األصل
اعبانع اليي ىن تنحيد اهلل -جل وعبل -وغّبه بعده ُب اؼبرتل  ،فاليي ارث نّباث األهلياء ىن اليي اعل
التنحيد وادعنا إليو؛ وؽبيا كاف ن الناجب على كل طالب عل أف هبعل اىتوانو بتنحيد اهلل -جل وعبل-
فنؽ كل اىتواـ ،تعلوا وحفظا وتعليوا ودعنة وأنرا باؼبعروؼ وهنيا ع اؼبنكر.
 - 1سورة آل عمران آية .19 :
 - 2سورة المائدة آية .48 :
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بل إف اهلل -جل وعبل -جعل علاده وأولياءه ى اليا اأنروف بالتنحيد وانهنف ع الشرؾ ،فقاؿ -
سلحاهو -نثنيا على ن استجاب لو ن علاده:



       

           

(ٔ)

قاؿ العلواء" :أنروا باؼبعروؼ" :أنروا بالتنحيد وبلنازنو" ،وهننا ع اؼبنكر" :هننا ع الشرؾ وطرائقو ،وال
شك أف الطاعات صبيعا ن لنازـ التنحيد ون آثاره ،وأف اؼبعاصي واليهنب بأهناعها ن آثار التشراك بأي
هنع ن أهناعو.
والدعنة إٔب التنحيد ؼبا كاهت ن أى اؼبهوات ،بل ىي أى اؼبهوات ُب كل زناف وُب كل نكاف،
فينلوي أف اعل أف التنحيد اَبؾ وهبهل وانسى إذا ٓب ادع إليو ،واَبؾ الناس الدعنة إليو إذا ٓب اعلونا ننزلتو
إذا ٓب اعلونا حقو ،إذا ٓب اعلونا فضلو ،إذا ٓب اعل ؿبل اهلل -جل وعبل -لو وألىلو؛ وؽبيا قاؿ طائف ن
العلواء ننه اب القي -رضبو اهلل" :-نا ن آا ُب القرآف إال وىي ُب التنحيد" .وىيا صحيح.
ؽبيا انلوي التناصي هبيا دائوا ،والتنحيد ال اَبؾ حٌب اَبكو العلاد تعلواٍ ،ب اَبكنهو تعليواٍ ،ب افشنا
اؼبنكر والشرؾ وأهناع ذلك ،وى ال انتلهنف ،وقد رأانا ُب زناهنا ىيا طائف فب حلل طرفا ن العل  ،وذبد
عندى نلاحث كثّبة ،وردبا حس كبلـ عرض ،لكنه هسنا نسائل التنحيد لعدـ نراجعتها ،اعلونف األنر
اجملول ،ننو وجنب التنحيد ونعناه ،واعلونف النهي ع الشرؾ والشرؾ األكرب إٔب آخره.
لك إذا تأنلت كتاب التنحيد اليي فيو أكثر أهناع التنحيد ونفرداتو ،وأكثر أهناع الشرؾ ونفرداتو ،إذا
تأنلت ذلك وجدت أف شب أبنابا كثّبة فبا غشيو الناس ُب ىيا الزناف وُب غّبه ووقع فيو ،فهيا انسب
األفعاؿ إٔب اللشر دوف هظر إٔب فعل اهلل -جل وعبل -وىيا انكر األسلاب ،وىيا افعل كيا إٔب آخره .ن
األقناؿ واألعواؿ الٍب تنتشر وتسوعها تارة ن اػباص فضبل ع اعبهل والعان .
الدعوة إلى التوحيد لها طريقاف:
الطريق األوؿ :طراق اجملول .والثاني :اؼبفلل.،
 - 1سورة الحج آية .41 :
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وإف شاء اهلل تعأب هيكر لك ىيا الطراقْب نع أنثل ؽبا وإشارات تنلهك ع اؼبقلند ن ذلك ُب
دروسنا القادن -إف شاء اهلل جل جبللو.-
أسأؿ اهلل -تعأب -أف هبعلِب وإااك ن ورث عل ؿبود -عليو اللبلة والسبلـ -أف هبعلنا ن ضبل
اجملاىدا ُب سليلو ،اآلنرا باؼبعروؼ والناى يْب ع اؼبنكر اؼبتلعْب طراق السلف اللاّب ،كل ذلك ،إهو
سلحاهو جناد كرًن ،وصلى اهلل وسل وبارؾ على هلينا ؿبود.
قاؿ -رضبو اهلل" :-باب آداب قضاء اغباج " :ىيا اللاب فبا تتننع علارات العلواء ُب كتب اغبداث
وُب كتب الفقو ُب التعلّب عنو ،فتارة اقنلنف :باب آداب قضاء اغباج  ،وتارة اقنلنف :باب آداب دخنؿ
اػببلء ،وتارة اقنلنف :باب االستطاب وكبن ذلك ن األلفاظ ،لك نعناىا واحد ،وذلك أف شب أحكانا
كثّبة تتعلق دبكاف قضاء اغباج وآداب الدخنؿ واػبروج ،بل وآداب اعبلنس ونا اتعلق بيلك.
وللل قضاء اغباج بنناقض النضنء جعلو اؼبؤلف -رضبو اهلل -بعد باب هناقض النضنء ،قاؿ :ع
أهس ب

نالك -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ  :كاف رسنؿ اهلل 

إذا دخل اػببلء وضع خاسبو



أخرجو األربع  ،وىن نعلنؿ.
معنى الحديث :
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف ن ىداو أهو إذا دخل اػببلء ٓب ادخلو وعليو خاسبو؛ ألف خاسبو
فيو ذكر اهلل -جل وعبل -بأهو ننقنش عليو" :ؿبود رسنؿ اهلل".
لغة الحديث :
قنلو" :اػببلء" :اػببلء ُب اللو ىن اؼبكاف اػبإب ،وظبي نكاف قضاء اغباج خبلء؛ ألف اؼبرء اقلد
اػببلء؛ ألف قضاء اغباج فبا استنزه اؼبرء أف ادخلو ونعو أحد ،أو أف اشاىده أحد وكبن ذلك.
فسوي قضاء اغباج ونكاف قضاء اغباج ُب اػببلء؛ ألهو ادخل على ىيا النحن قاؿ" :وضع خاسبو":
وضع دبعُب خلع ،أو أخرج خاسبو ،واػباًب خاًب النيب -عليو اللبلة والسبلـ -للسو -عليو اللبلة والسبلـ-
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وكاف ننقنشا فيو" :ؿبود رسنؿ اهلل" ،ثبلث سطنر اهلل لفظ اعببلل سطر أعلى ،والسطر الثاين رسنؿ،
والسطر الثالث ؿبود ،تقرأ ن أسفل إٔب أعلى :ؿبود رسنؿ اهلل ،ألجل عظ حق اهلل -جل وعبل -وتأدبا
نع لفظ اعببلل جعلت ُب األعلى.
وخاسبو -عليو اللبلة السبلـ  -كاف ن ورؽ ،كاف قد ازبي خاسبا ن اليىبٍ ،ب ألقاه -عليو اللبلة
والسبلـٍ ،-ب ازبي -عليو اللبلة والسبلـ -خاسبا ن ورؽ ،اعِب :ن فض .
درجة الحديث :
قاؿ اغبافظ ىنا :أخرجو األربع  ،وىن نعلنؿ ،وكلو " :وىن نعلنؿ" انردىا اغبافظ كثّبا فيوا وبك بو
على األحاداث ،وُب األصل أف العل عند أىل اغبداث ال تظهر عادة ،نثل االختبلؼ ُب اإلسناد ،أو
اهقطاع خفيف ،أو هكارة ،أو أف الراوي ،أو أف اإلسناد ظاىر اللح  ،لك عند النظر والتحقيق فهن
ضعيف؛ ألجل أف فيو إرساال نثبل ،أو أف الراوي ٓب وبفظو أو حدث -وىن ثق ُ -ب غّب بلده فلار
ضعيفا ،اعِب :صار حداثو ضعيفا وكبن ذلك.
كلو نعلنؿ والتعليل ،أو ذكر سلب بعض اغبداث؛ ألهو ألجل عل فيو .اؼبقلند بيلك عل قادح
ن أشياء ـبتلف أبرزىا االختبلؼ واؼبخالف والتعارض.
اعِب :بْب الرواة وكبن األشياء الٍب ذكرها ،وتارة انرد اغبافظ ىيه الكلو ُب الللنغ ،واراد هبا الضعف،
اعِب :اكنف ُب إسناده ضعف ،أو أف اكنف روي بإسناد جيد ،وخنلف بإسناد آخر ،فيكنف ىناؾ فيو عل
ن جه أف األساهيد نا اتفقت على كنهنا صحيح أو حسن  ،اعِب :ألجل ذكر بعض الضعفاء ُب اإلسناد
اليا ال تقلل ـبالفته أو تفردى أو كبن ذلك ،اعِب :أهو تارة تكنف العل ُب إاراد اغبافظ -باطن  ،ال
اعرفها إال العآب ،وتارة تكنف ظاىره ُب اإلسناد.
ىنا قنلو :وىن نعلنؿ اراد -رضبو اهلل -أف اغبداث ن رواا الزىري ع أهس  ورواا الزىري ع
أهس ـبرجها واحد ،وىي ُب أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ  -ازبي خاسبا ٍب ألقاه . 
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وليس ُب ذكر تعلق ذلك دخنؿ اػببلء ،ولكنو إذا دخل اػببلء وضع اػباًب ،وإمبا ذبرد بعض الرواة،
فرواىا كيا؛ وليلك تكنف ـبالف للجادة ُب الرواا ن حداث الزىري ع

أهس 

فالعل ىنا ألجل

اؼبخالف  ،فيكنف حينئي ىيا اغبداث على ىيا األصل ننكرا ألجل ذلك.
من أحكاـ الحديث :
اغبداث كوا ذكرها ننكر ،لك اشتول على حك يبك تفليل الكبلـ عليو ،وىن أف النيب -عليو
اللبلة والسبلـ -كاف انزه اس اهلل -جل وعبل -ع أف اكنف نعو ُب اؼبناضع اؼبستكرى  ،والعلواء اتفقنا
على كراى أف الحب اإلهساف شيء فيو ذكر اهلل -جل وعبل -نعو ُب نكاف قضاء اغباج  ،وإذا كاف
اليي نعو نلحف أو كبن ذلك ،اعِب :نلحف نشتول على القرآف أو بعض اللحف ،فإف ذلك ؿبرـ
أف ادخل بو األنكن القيرة ،اعِب :أنكن قضاء اغباج ؛ وذلك ألف ذكر اهلل -جل وعبل -فبا اػُ َعظ ،
والقرآف تعظيوو واجب ،وانتهاهو ؿبرـ ،وإىاهتو كفر ،فو تعظيوو أال ادخل بو اػببلء؛ ألجل أهو ذكر هلل -
جل وعبل -وكل شيء فيو ذكر اهلل -جل وعبل -فإهو ال ادخل بو اػببلء ألجل تنزاو اهلل -جل وعبل-
وتنزاو ذكره وأظبائو أف تكنف ُب ىيه اؼبناضع.
لهذا نقوؿ :العلواء ذكروا نا دؿ أو نا افه ن ىيا اغبداث؛ ألجل دالل اآلا أو اآلاات على
ذلك ،وننها قنؿ اهلل -جل وعبل:-
جل وعبل:-



 )ٔ(          وقنؿ اهلل -

           

(ٕ)

والشعائر :صبع شعّبة ،وىن كل نا

أشعر اهلل -جل وعبل -بتعظيوو أو بيكره ُب الشراع .
وال شك أف القرآف نشعر بتعظيوو ،فهن شعّبة عظيو  ،اعِب :أف إكرانو شعّبة ،وأف تعظيوو شعّبة،
وؽبيا اتفق العلواء على عدـ جناز الدخنؿ بو ُب اػببلء ،وأف انتهاهو ؿبرـ بأي طراق ن طرؽ االنتهاف
وعدـ التعظي هع .
 - 1سورة الحج آية .32 :
 - 2سورة الحج آية .33 :
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حديث "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "
وعنو  قاؿ  :كاف النيب  إذا دخل اػببلء قاؿ :الله إين أعنذ بك ن اػبلث واػبلائث



أخرجو السلع .

قاؿ :وعنو -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ :كاف النيب 



إذا دخل اػببلء قاؿ الله إين أعنذ بك

ن اػبلث واػبلائث  أخرجو السلع .
معنى الحديث:
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف ن ىداو أهو إذا أراد دخنؿ اػببلء قلل أف ادخل ،فإهو ادعن هبيا
الدعاء ،فيقنؿ سائبل اهلل -جل وعبل" :-الله إين أعنذ بك" اعِب :ألتجئ بك وأعتل ن شر اػبلث
ون شر اػبلائث ،ون شر اػبلث أاضا ون شر اػبلائث اعِب :ن شر كل أهناع اػبلث والشر ون شر
ذكراف الشياطْب وإهاثه ن اعب ون اإلهس.
لغة الحديث :
قنلو" :الله إين أعنذ" :أعنذ :نعناىا ألتجئ وأعتل باهلل -جل وعبل -وىيا اكنف ُب اؽبرب ن
الشر .واالستعاذة علادة عظيو ن العلادات القللي نتعلق بالقلب؛ ألهنا نعها اهكسار القلب ،ونعها
حاج اإلهساف االلتجاء واالعتلاـ اكنف ن حاج عظيو ؛ وؽبيا صارت علادة عظيو .
وإذا كاهت كيلك ،فإف صرفها والتنجو هبا إٔب غّب اهلل -جل وعبل -شرؾ أكرب ،فبل وبل ألحد أف
استعيي بوّب اهلل -جل وعبل -ألجل أف االستعاذة علادة ،وألجل أف طلب اغباجات بأي هنع ن األهناع
اؽبرب ن الشر وطلب التحلْب إمبا اكنف باهلل جل وجبللو.
قاؿ :ن اػبُْلث -وتروى اػبُلُث -اػبُْلث ىن الشر ،اس للشر بأهناعو ،وأنا اػبُلُث برواا ض اػباء
وض اللاء اػبلث ،فهن صبع خليث ،قاؿ العلواء :نعُب اػبُلُث أهن ذكراف الشياطْب ،واػبلائث :صبع
خليث  ،وى إهاث الشياطْب ،واعننف بيلك شياطْب اعب واإلهس ،وظبي الشياطْب باػبُلُث واػبلائث؛ ألهن
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فيه الشر ،إنا غالب أو نتوحض ،فو كاف الشر في غاللا أو نتوحضا ،فيقاؿ لو :خليث ،أنا إف كاف
الشر عارضا أو قليبل ،فإهو ال اطلق القنؿ أو النصف بأف فبلها خليث إال نع الثقيل خليث ُب كيا ُب
وصف ن األوصاؼ ،أوصاؼ الشر الٍب فعلها أو قانت بو .
درجة الحديث :
اغبداث ذكر أهو نتفق على صحتو ،وأهو رواه السلع .
من أحكاـ الحديث:

أوال :قنلو" :كاف النيب 

إذا دخل اػببلء" اؼبراد ننو ىنا إذا أراد الدخنؿ فدؿ اغبداث على أف ن

سن النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أهو إذا أراد دخنؿ اػببلء ،فإهو ادعن هبيا الدعاء :الله إين أعنذ بك
ن اػبلث واػبلائث.
والتقدار بإرادة دخنؿ اػببلء بأهنا ىي اؼبرادة هبيا اؼبنط  ،إذا دخل اػببلء اعِب :أراد الدخنؿ؛ ألف ىيا
ذكر ،واليكر اكنف قلل دخنؿ اػببلء ،وقد جاء ُب سن سعيد ب ننلنر بإسناد صحيح أف النيب -عليو
اللبلة والسبلـ -كاف اقنؿ إذا أراد دخنؿ اػببلء:



بس اهلل الله إين أعنذ بك ن اػبلث واػبلائث

.
واػببلء اطلق على شيئْب ُب األبني  ،اػببلء ىن اؼبكاف اؼبعد لقضاء اغباج  ،وأنا ُب الفضاء ،فاػببلء
ىن نكاف قضاء اغباج فيكنف إذف ىيا الدعاء ؿبلو ُب األبني إذا أراد الدخنؿ قلل أف ادخل ن اللاب
إٔب اؼبكاف ،وأنا ُب الفضاء فقلل أف اقعد؛ ألهو ال اسوي قاعد على حاجتو ،ودخنؿ اػببلء اعِب :اؼبكاف
اؼبعد لقضاء اغباج إال إذا قعد ُب الفضاء؛ ألهو ليس شب نكاف ادخل؛ فيسوى داخبل إذا كاف جعل لنفسو
نكاف لقضاء اغباج باختياره إذ قعد ،وأنا قلل ذلك فبل ادخل ُب االس ؛ ؽبيا قاؿ العلواءُ :ب األنكن
الفارغ أو اعِبُ :ب الفضاء ،فإهو قلل أف اقعد ادعن هبيا الدعاء.
الثاني :ن األحكاـ :أف االستعاذة ن العلادات العظيو الٍب تعل اؼبرء ن شر الشياطْب ،واإلهساف
حاؿ قضاء اغباج قد اتبلعب بو الشيطاف ،وقد اؤذاو اعب  ،وقد اكنف نعو أو اكنف عليو ضرر ن ذلك؛
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وؽبيا شرعت االستعاذة باهلل -جل وعبل -وحده ُب ىيا اؼبنط ن شر ن الشر كلو ون الشياطْب ،فهيا
فيو التنليو على أف نناضع ورود الشياطْب فإهنا تعاِب باالستعاذة ،وىيا اغبداث ن اللياف لقنؿ اهلل -جل،
وعبل-

    

(ٔ)

         

(ٕ)

والنزغ قد اكنف

حاصبل ،وقد اكنف نتنقعا .هع .
حديث "كاف رسوؿ اهلل  ادخل اػببلء"

وع

أهس  قاؿ  :كاف رسنؿ 

ادخل اػببلء ،فأضبل أها وغبلـ كبني إداوة ن ناء وعنزة

فيستنجي باؼباء  نتفق عليو.
قاؿ :وعنو اعِب :ع أهس -رضي اهلل تعأب -عنو قاؿ  :كاف رسنؿ اهلل  ادخل اػببلء فأضبل
أها وغبلـ كبني إداوة ن اؼباء وعنزة فيستنجي باؼباء  نتفق عليو.
معنى الحديث:
أف أهسا  ايكر شيئا ن فعلو -عليو اللبلة والسبلـ -إذا أراد اليىاب إٔب اػببلء ،فيقنؿ :كاف -
عليو اللبلة والسبلـ -إذا ذىب إٔب اػببلء ،فإهو كنت أضبل أها وغبلـ فب ىبدـ النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -كبني ،قراب نِب ُب الس أو ُب العول إداوة ن ناء اعِب :قرب صوّبة ن ناء أو وعاء جلد ن
ناء ،وكبول أاضا علا ُب طرفها رنح أو ُب طرفها حدادة تورز تسوى العنزة ،فيستنجي النيب  باؼباء.
لغة الحديث :
قنلو" :أضبل أها وغبلـ كبني" .كبني :اعِب :نثلي قراب نِب ،وىيا ادؿ على اؼبشاهب  ،وتارة تكنف
اؼبشاهب ُب الس  ،وتارة تكنف ُب اليات ،وتارة تكنف ُب اللفات.. .إٔب آخره ،واؼبراد بو ىنا ،إنا اؼبقارب
 - 1سورة األعراف آية .233 :
 - 2سورة األعراف آية .233 :
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واؼبشابو ُب الس بقران ُب قنلو :أها وغبلـ كبني فيكر الوبلـ ادؿ على إرادة الس أو اكنف اؼبراد بيلك
ن اشَبؾ ُب خدن النيب -عليو اللبلة والسبلـ ،-قنلو :إداوة ىيا وعاء جلد ـبلنص بنضع اؼباء ،فيو
وبول على اػبف اعِب؛ ألهو ال وبول ناء كثّبا نثل اعِب :نا تقنؿ :اإلبراق اللوّب استخدـ ُب االستنجاء
وغسل اليد وكبن ذلك وال وبول ناء كثّبا.
وأنا قنلو" :ن ناء" فهيه لللياف ،إداوة اعِب :فيها اؼباء ،وعنزة :العنزة علا صوّبة كاف وبولها -عليو
اللبلة والسبلـ -أو رنح صوّب ُب طرفها حدادة ،حيث إهنا يبك غرسها ُب األرض ،أو رنح لو طرؼ
ؿبدد اورس ُب األرض ،اعِب :صوّبا ،تسوى عنزة ،وكاف -عليو اللبلة والسبلـ -استخدنها كثّبا ،إنا
سَبة ُب اللبلة إذا صلى ُب فضاء وكبنه ،وإنا لقضاء اغباج بأف اضع عليها رداءه ،أو شيئا ن ثيابو حٌب
تسَبه إذا أرد أف اقضي اغباج .
درجة الحديث :
قاؿ :نتفق عليو.
من أحكاـ الحديث :
دؿ الحديث :على أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف استعد لقضاء اغباج حبول نا بو قطع
النجن وقطع النجاس  ،وىن اؼباء ،ووبول أاضا نا اكول بو األدب ،واكول بو االستتار وىن ضبل العنزة الٍب
اضع عليها الشيء اليي اسَبه ،وىيا ن السن الٍب انلوي احملافظ عليها؛ إذ أف اؼبرء استعد لقضاء
حاجتو ،فيستعد ن جه نا وبول ن اؼباء أو نا سيأٌب ن األحجار ،أو أف ىبتار ؼبكاف حاجتو ننضعا
اناسب حاجتو ،وكبن ذلك.
ثػانيا :دؿ اغبداث على أف اؼبراد بدخنؿ اػببلء ىنا اعِبُ :ب الفضاء ال ُب الليت ،وذلك أف اغبول

ضبل اؼباء والعنزة واإلداوة وكبن ذلك ،ىيا نا اكنف خارج الليت ،وأنا ُب داخل الليت ،فالنيب  وبول
لنفسو أو ىبدنو أىلو ُب ذلك؛ ؽبيا ضبلو العلواء اغبداث على نا اكنف ُب الفضاء.
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ثػالثا :دؿ اغبداث على فضيل االستنجاء باؼباء؛ ألف النيب  كاف استنجي باؼباء ،اعِب :كاف اقطع
اػبارج ننو وانقي اؼبخرج ونا حنلو باؼباء؛ ليكنف اؼبنضع طاىرا ن أثر النجاس .
والعلواء اختلفنا ُب استعواؿ اؼباء ،ىل ىن أفضل أـ االستجوار ،استعواؿ اعبوار ىي األحجار أفضل
على أقناؿ ثبلث  ،واللحيح أف اؼبراتب ،نراتب استعواؿ اؼباء واغبجارة دبا دلت عليها األدل على ثبلث
نراتب ،أفضلها أف تستعول اعبوار أوال أو نا قاـ نقانها ،أف تستعول أوال لقطع أو ليىاب أثر النجاس
أو النجاس ن الوائط أو اللنؿٍ ،ب بعده استعول اؼباء .يبدأ أوال :باالستجوارٍ ،ب استنجي باؼباء ىيا
أفضل اؼبراتب .،ثم الثاني :أف استنجي باؼباء وحده .،ثم الثالث :أف استنجي باعبوار اعِب :أف استجور.
هع .
حديث "خذ اإلداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجتو "

وع اؼبوّبة ب شعل

 قاؿ :قاؿ ٕب النيب 



خي اإلداوة فاهطلق حٌب تنارى عِب فقضى

حاجتو  نتفق عليو.
قاؿ وع اؼبوّبة ب شعل
تنارى عِب فقضى حاجتو

-رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ :قاؿ النيب 



خي اإلداوة فاهطلق حٌب



معنى الحديث :
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف وبول اإلداوة نعو ،واإلداوة -كوا قلت :-إهاء ن جلد ،ليس
إهاء ،وعاء ن جلد ،واكنف فيو اؼباء ،ألي غرض فبا ذكرها ،فكاف وبولو -عليو اللبلة والسبلـ -فلوا أراد
قضاء حاجتو ،قاؿ للووّبة :خي اإلداوة ،اعِب :اضبلها حٌب أطللهاٍ ،ب ذىب حٌب تنارى عنو ،اعِب :ع
اؼبوّبة ،فقضى حاجتو -عليو اللبلة والسبلـ -اهطلق حٌب أبعد ،وٓب اره اؼبوّبة ،فاستَب عنو -عليو اللبلة
والسبلـ -فقضى حاجتو -عليو اللبلة السبلـ.-
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لغة الحديث :
قنلو :تنارى عِب ،اعِب :غاب عِب ،وننو قنلو -تعأب:-

        

(ٔ)

.
درجة الحديث :
قاؿ :نتفق عليو على صحتو وعلى إخراجو.
من أحكاـ الحديث :
دؿ اغبداث زاادة على نا دؿ عليو اغبداث السابق على أف السنة أف يبعد من أراد قضاء الحاجة،
واؼبقلند ىنا بقضاء اغباج ن أراد الوائط ،وأنا اللنؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ردبا باؿ بالقرب ن
الناس.
فإذا السن أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف إذا ذىب اؼبيىب أبعد كوا رواه أبن داود وغّبه،
ً
اعِب :أراد قضاء اغباج  ،أراد الوائ ط أبعد بأهو وبتاج لطنؿ ندة وبتاج إٔب تكشف ،وسَب العنرة نطلنب،
واللعد ُب ىيا أدب عظي ؽبيا النيب  كوا ُب ىيا اغبداث :اهطلق حٌب غاب ع اؼبوّبة ،اعِب :حٌب ٓب
اره اؼبوّبة ،فقضى حاجتو -عليو اللبلة والسبلـ -فدؿ على ن أراد قضاء اغباج على النحن اليي
ذكرها ،فإف السن ُب حقو أف العد ،وال افعل ذلك بالقرب ن الناس خببلؼ اللنؿ ،فإف السن ورد فيها
القرب واللعد ،فبل اتعْب أحد األنرا اعِب :حبسب اغباؿ.
الثاني :دؿ اغبداث دبفهننو على أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -اكتفى باالستجوار اعِب :استعواؿ
اعبوار ،أو أهو بعد الفراغ ن االستجوار ،فإهو استعول اؼباء ،وىيا ألجل أهو قاؿ :اهطلق حٌب تنارى عِب،
فقضى حاجتو ،وٓب افلل اؼبوّبة ىل طللو أف وبضر إليو باإلداوة؟ وىيا نعناه أهو قطع النجن باستعواؿ
اعبوار ال باستعواؿ اإلداوة ،باستعواؿ اؼباء ،وىيا كوا ذكرهاه سائر ،وإذا تطهر باعبوار فإهو استعول اؼباء
ليكنف أبلغ ُب إزال اللقااا بقااا النجاس هع .
 - 1سورة ص آية .32 :
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حديث "اتقوا الالعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم "

وع أيب ىرارة  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   اتقنا البلعنْب اليي اتخلى ُب طراق الناس أو ظله


رواه نسل  ،وزاد أبن داود ع نعاذ " واؼبنارد" ولفظو:



اتقنا اؼببلع الثبلث :الرباز ُب اؼبنارد

وقارع الطراق والظل  وألضبد ع اب علاس  :أو هطع ناء  وفيهوا ضعف
قاؿ :وع أيب ىرارة -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   اتقنا البلعنْب اليي اتخلى
ُب طراق الناس أو ظله  رواه نسل .
معنى الحديث :
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -اؤدب أنتو األدب الكانل ،وانهاى ع نا فيو شر ؽب أو شر لوّبى ،
فينهاى ع فعل شيء افتح شرا على إخناهن اؼبسلوْب ،أو ع فعل شيء اليله ن جرائو أذى أو
ضرر ،فلهيا قاؿ:



اتقنا البلعنْب



اعِب :احيروا واجعلنا بينك وبْب ىيا البلعنْب وقاا  ،وفسر

البلعنْب بأهو اليي اتخلى ُب طراق الناس أو ُب ظله  ،اعِب :أف اليي اتخلى ُب طراق الناس أو ُب ظله
سيلعنو الناس وسيكنف ىن سلب لنفسو أف لع  ،واكنف أاضا فتح باب شر على اؼبؤننْب؛ إذا جعله
العننف واشتونف بأهو ليس كل أحد اتحول وال اسب وال اشت  ،فقد اكنف نسلوا ،وىن اسب واشت
والع إذا أوذي؛ ؽبيا فإف اغبداث فيو األنر بأف اتقي اؼبرء ذلك.
والرواا الثاهي فيها اتقاء اؼببلع الثبلث  ،اعِب :اؼبناضع الثبلث الٍب تسلب اللع ن الناس لفاعلها،
وىي الرباز ُب اؼبنارد اعِب :ننارد اؼباء الٍب استفيد ننها الناس ،إنا ُب شرهب أو ُب شرب ناشيته أو ُب
القرب ننها ،وكيلك ُب قارع الطراق ،الطراق ،والسليل الٍب اطرقها الناس ويبشنف فيها ،ووبتاجنف ؽبا ُب
السّب ؽب أو لدواهب  ،وكيلك ُب الظل اليي استظلنف بو ووبتاجنهو للجلنس أو ألخي الثوار أو كبن ذلك.
لغة الحديث :
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قنلو :ات قنا التقنى نعروف لداك  ،وىي أف حقيقتها ترجع إٔب جعل وقاا بينك وبْب نا زبشاه ،وىي
اعِب :احير واجعل وقاا واهتلو وكبن ذلك وخف ن ىيا الشيء.
قنلو :البلعنْب ،وتروى :اللعاهْب ،األؤب البلعنْب :البلعناف :نثُب الع حقيق البلع ليس ىن اليي
زبلى ُب طراق الناس ،البلع ىن اليي تأذى بتخلي ىيا؛ وليلك ادخل إطبلؽ لفظ البلع وإطبلؽ ىيا
االس على اؼبتخلي ،وىن ٓب العنو ُب قاعدة إطبلؽ اللفظ ،واؼبراد بو ن تسلب فيو ،وىيا نعروؼ ُب اللو
العربي  ،وىن أؤب بل أصح ن قنؿ ن قاؿ :إف ىيا ؾباز ،واللع ُب اللو ىن السب ،والشت اؼبخلنص
بالدعاء بأف اطرد ن اػبّب ،وأال وبلل خّبا.
العرب تستعول كلو لع ُب السب والشت تراد هبا أال وبلل اؼبلعنف خّبا ،فيلع فبلها وفبلها بأف
استعول كلو اللع  ،واراد أال ربلل خّبا ن ذلك ُب أنرؾ وفيوا تروؽ ،وأنا ُب االصطبلح أو ُب نا
جاء ُب الشرع ،فإهو اراد باللع الدعاء باللعد ع الرضب ن اهلل -جل وعبل.-
قنلو :اليي اتخلى ُب طراق الناس ،اتخلى ،اعِب :اتونط ُب طراق الناس ،اعِب :الطراق طراق الناس،
اعِب :نطروؽ الناس اليي تطرقو أقدانه أو حنافر أو خفاؼ نناشيه ورواحله .
قنلوُ :ب ظله ىنا الظل نعروؼ ،لك اإلضاف ىيه ُب قنلوُ :ب ظله اعِب :الظل اليي استظلنف،
فاإلضاف أفادتنا االختلاص اعِب :أف ىيا الظل ـبتص هب  ،واإلضاف ؽبا نقتضيات ُب اللو  ،وننها
فإذا ُب قنلو :أو ُب ظله اعِب :اليي اختلنه؛ ألهفسه  ،وىيا افسر بالرواا األخرى ُب قنلو
االختلاص ً
أو ُب ظل استظل بو.
درجة الحديث :
قاؿ :رواه نسل فهن صحيح برواا نسل لو.
من أحكاـ الحديث :
قلل ذلك هيكر الروااات األخر.
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أنا روا أبن داود  :اتقنا اؼببلع الثبلث



فيكر ُب إسنادىا ضعفا ،وحسنها طائف ن العلواء،

وىن األؤب ،وأنا رواا أضبد ع اب علاس ففيها ضعف ن جه ضعف الراوي واعبهال واالهقطاع فيوا
فيو ،وىيا هبعلها أشد ضعفا؛ ؽبيا هقنؿ :رواا أيب داود ىي رواا نعاذ:



اتقنا اؼببلع الثبلث



حسنو ،وأنا رواا اب علاس الٍب ُب آخرىا أو هطع ناء ،فإهنا ضعيف اإلسناد.
من أحكاـ الحديث :
دؿ الحديث على أف التخلي في كل مكاف للناس بو الحاجة ،وفيو حاج أهو ؿبرـ ،ووجو الدالل
على أهو ؿبرـ أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنر باتقائو ،وىيا األنر للنجنب.
وثانيا :ظبى الفاعل العنا؛ ألهو أدخل اللعن على هفسو ،ونعلنـ أهو هبيا الفعل آذى اؼبسلوْب ،واإلاياء
بدوف سلب أو اإلاياء ُب أصلو ؿبرـ لقنؿ اهلل -جل وعبل:-
         

(ٔ)

    

فإاياء اؼبسل بوّب وجو حق ،اعِبُ :ب غّب

قلاص أو ُب غّب وجو تطللو الشراع دبثل أنر باؼبعروؼ أو هني ع ننكر أو غّب ذلك ،فإف اإلاياء ؿبرـ؛
ألهو قاؿ -جل وعبل:-

          

 )ٕ(    فدلت اآلا على حرنو اإلاياء.
وىيه األ فعاؿ التربز ُب األنكن الٍب وبتاجها الناس ُب طراق الناس اأٌب اقضي حاجتو ،ال شك ىيا
إاياء ،وكيلك ُب الظل اليي استظلنف بو ربت شجر وبتاجنهو ،ربت حائط استظلنف بو ،أو ربت شجرة
نثورة ،أو ألهن سيقطفنف ننو وهبننف شبرتو ،وكبن ذلك .
ىيا كلو فيو إاياء ،فإذف األحادا ث نتعددة ُب نبلع ىيه وأهناع األنكن الٍب ال هبنز أف اتربز فيها،
وىيه ليست ـبلنص اعِب :ليست األدل دال على اػبلنص ىيه األناك فقط ،بل ىي داخل ُب
القاعدة ن أف التربز ُب كل نكاف اؤذي فيو التربز ،فإهو ؿبرـ ،نثل- :نثبل -بعض الناس اأٌب إٔب دورة
 - 1سورة األحزاب آية .58 :
 - 2سورة األحزاب آية .58 :
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نياه ،فيتربز ُب غّب اؼبكاف اؼبعد ليلك ،خاص ُب األنكن الٍب وبتاج الناس فيها إٔب دخنؿ الدورة بكثرة
كأناك اؼبساجد أو اؼبناقيت أو كبن ذلك ُب األنكن أو اغبوانات العان وكبن ذلك ،فهيا ال شك أهو
ؿبرـ اللرب والتأخّب أؤب ن ارتكاب احملرـ ُب ذلك.
فإذًا ىيا اغبداث دؿ على أ ف كل نكاف التخلي فيو ضرر على اؼبسلوْب وإاياء ؽب أف ذلك الفعل
ؿبرـ ،وأهو انجب اللع ن الناس لو ،وىيا فيو ربويل الناس بأنر ننكر ،وسلب لكنف اؼبرء ُب أف اكنف
ننه الفعل اؼبنكر.
الثاني :ذكر ُب اغبداث نناضع فيكر الطراق طراق الناس ،وذكر الظل وذكر اؼبنارد ننارد اؼباء ،وىيه
األشياء ىي ن جه التوثيل كوا ذكرت لك ،وقد جاء ُب أحاداث تأٌب زاادة على ىيا ،والطراق قيد ُب
اغبداث بأهو طراق الناس ،فليس ىن كل طراق ،بل الطراق اليي اطرؽ اطرقو الناس باؼبشي أو تطرقو
دواهب  ،أنا إذا كاف سك ال فائدة ننها ،واحتاج اؼبرء إٔب ذلك ،فإهو ال ادخل ُب قنلو :طراق الناس إال إذا
كاهت تطرقها األقداـ ويبر عليها اؼبار ،فإف إاياء الناس بيلك ؿبرـ ،والظل أاضا جاء برواا أيب داود
حداث نعاذ" :والظل".
وُب رواا أيب ىرارة األؤب أو ُب ظله  ،وذكرت لك أف اإلضاف ىنا لبلختلاص ،واؼبقلند ننها الظل
اليي اُستظل بو.

وقد روي أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ-



أتى إٔب حائط لبل فتخلى بو



وحيث النخل

ادخل ُب كنهو ن الظل ،لك ليس ن الظل اليي استظل بو؛ ألف عادة ذلك اؼبكاف أف تقلب األرض
وكبن ذلك فبا اعتِب بو أىل اللساتْب اؼبقلند أف قنلو" :أو ُب ظله " ،والرواا الثاهي  ،والظل اؼبقلند الظل
اليي استفاد ننو الظل اليي استظل بو ،وألهو نا ن نكاف إال واأتيو ظل بشكل أو بآخر ،ولك اؼبقلند
الظل اليي وبتاج إليو.
والموارد :صبع ننرد ،واؼبقلند ننها أناك اؼباء الٍب تنرد لبلستقاء ن الناس لشرهب  ،أو ألغراضه
والطلخ وغّبه ،أو لو رض ناشيته  ،فإف ىيه ال هبنز أف اتخلى عندىا؛ ألف فيها أذا  ،وكيلك ضفاؼ
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األهنار ،وأاضا ساحل اللحر اليي استفيد ننو الناس ُب اعبلنس عنده ،وكيلك ضفاؼ األهنار ىيه كلها
دخلت القاعدة ن أف التربز هبا والتخلي ن اإلاياء.
فإذًا اللنر كثّبة ،لك هبوعها كل نا كاف فيو إاياء ،فإهو وبرـ إاياء اؼبسل والنيب -عليو اللبلة
والسبلـ -أنر باتقاء اؼبرء أف الع  ،وقد اكنف البلع  ،وأف كاف لعنو اعِب :ال هبنز ألحد أف الع  ،لك
قد اكنف نعيورا ن جه عظ األذا الٍب دخلتو ،أعِب :نعيورا ُب السب والشت  ،وأنا اللع فإف اؼبسل
ال اكنف لعاها ،هع .
حديث "النهي عن قضاء الحاجة تحت األشجار المثمرة "

وأخرج الطرباين النهي ع قضاء اغباج ربت األشجار اؼبثورة وضف النهر اعباري ن حداث اب عور
بسند ضعيف
ىيه الرواا نر الكبلـ عليها وىي ضعيف لكنها داخل ربت القاعدة .هع .
حديث " إذا تغوط الرجالف فليتوار كل واحد منهما عن صاحبو"

وع

جابر قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



إذا تونط الرجبلف فليتنار كل واحد ننهوا ع صاحلو ،وال

اتحدثا ،فإف اهلل يبقت على ذلك  رواه أضبد وصححو اب السك واب القطاف وىن نعلنؿ
قاؿ :وع

جابر -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 

واحد ننهوا ع صاحلو وال اتحدث فإف اهلل يبقت على ذلك
رواه أضبد وصححو اب السك واب القطاف ،وىن نعلنـ.
معنى الحديث:
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إذا تونط رجبلف فليتنار كل
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أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنر االثنْب الرجلْب أو اؼبرأتْب إذا أراد أف اتونطا ُب وقت واحد أنرى
بأف استَب أحدى ع اآلخر وأف اتنارى أحدى ع اآلخر ،فقاؿ:
صاحلو





فليتنار كل واحد ننهوا ع

وذلك لبلستتار ،وألجل األدب والنقار ،وألجل أال وبلل ن اإلهساف نا استكره ،واكره ىن

اكره ،والفطر السليو أف اطلع نثل اآلخر عليو.
وهنى -عليو اللبلة والسبلـ -أاضا أف اتحدثا اعِب :حال كنهنوا على قضاء اغباج  ،وعظ النهي
بقنلو -عليو اللبلة والسبلـ: -



فإف اهلل يبقت على ذلك



اؼبقت أشد كقنلو -جل وعبل: -



 )ٔ(     اعِب :ىيا نكروه عند اهلل -جل وعبل -ونلوض بوضا شدادا.
لغة الحديث :
قنلو :تونط أصل الوائ ط ُب اللو اؼبكاف اؼبنخفض ن األرض ،وظبي الفعل باس اؼبكاف اؼبنخفض؛
ألف العرب ٓب اك ؽبا أبني ضبانات ،أناك لقضاء اغباج  ،فكاهنا انزلنف ىيه األنكن اؼبنخفض  ،فسوى
الفعل باس اؼبكاف ،قنلو:



يبقت على ذلك



اؼبقت :اؼبقت أشد ن اللوض أحد أوصاؼ ،فإف

اؼبقت أحد أوصافو اللوض؛ وؽبيا ذكرت لك أف اؼبقت بوض شداد كراى شدادة ،قاؿ  :فإف اهلل يبقت
على ذلك  اعِب :الوض بوضا شدادا على ذلك.
درجة الحديث :
قاؿ :رواه أضبد وصححو اب السك واب القطاف وىن نعلنؿ ،حبث بعض أىل العل  ،وأىل اغبداث
فب تكلونا على بلنغ اؼبراـ ىيا ن جه أف رواا أضبد ليست ىي ن حداث جابر ب علد اهلل ،وإمبا ىي
ن

حداث أيب سعيد اػبدري 

وىيه ربتاج إٔب نزاد حبث وهظر؛ ألف األصل أال انى اغبافظ إال إذا

تتلع األنر دبدة وزن فل انجد سلب ،خاص أف اغبافظ ىنا عزاىا إٔب أضبد فقط دوف غّبه ،وىيه قد
اكنف نعها أف أضبد -رضبو اهلل -رواىا ُب كتاب ن كتلو أو ُب بعض اؼبسائل وكبن ذلك ن حداث جابر،
ربتاج إٔب نزاد حبث ،وأال اولط اغبافظ فيوا ذكر.
 - 1سورة غافر آية .35 :
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قاؿ :وىن نعلنؿ ،واغبداث :العلواء ننه ن حس ىيا اغبداث ،وننه ن ضعفو ،واللناب القنؿ
بضعفو؛ ألف إسناده ضعيف وليس لو ن الشناىد نا اقناو ،اعِب :اللح للتقنا بتوانو.
من أحكامو:
قاؿ  :إذا تونط الرجبلف فليتنار  فيو دليل على أف التناري واالستتار واجب ،وىيا وجو الدالل
ننو أهو نأننر بالتناري ،والتناري استتار وسَب العنرة ،ونعلنـ أف اؼبتونط وبتاج إٔب أف اظهر بعض عنرتو،
وعنرة الرجل ن السرة إٔب الركل ؛ فلهيا أنر باالستتار فيكنف إذًا التناري واجب ألجل أهو وسيل غبفظ
العنرة.
الثانيُ :ب اغبداث النهي ع التحدث حاؿ قضاء اغباج  ،والنهي ع التحدث اؼبراد ننو ىنا أف
اتحدثا ونبا على حاجتهوا ،ال أهنوا ُب نطلق اػببلء أو ُب اغبواـ وكبن ذلك أو ُب اؼبستح  ،وإمبا ىيا
نتقيد النهي بالتونط.
هبيا قاؿ :إذا تونط الرجبلف فليتنار كل واحد ننهوا ع صاحلو وال اتحدث ،اعِب :حاؿ كنهنوا
اتونطاف ،وىيا النهي للتحرًن فبل هبنز ألحد أف هبلس على حاجتو واآلخر هبلس على حاجتو واتكل ىيا
واتكل ىيا.
ووجو الدالل على أف -عليو اللبلة والسبلـ -هنى قاؿ :ال اتحدثا.
وثانيا :قاؿ:



إف اهلل يبقت على ذلك



واؼبقت :اللوض أو أشد اللوض ،وُب كل ننهوا دليل

على التحرًن.
الثالث :ىل ادخل ُب ذلك جلنس كل أحد على حاجتو ُب أهو ال وبل لو اغبداث أـ ىيا ـبلنص
حبداث اثنْب كل ننهوا على حاجتو؟ قاؿ باألوؿ صباع  ،وبالثاين كيلك ،وتنزه ع حداث اؼبرء وىن على
حاجتو نطلقا ،ىيا ىن األؤب ،وقد جاء باغبداث أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف ُب قضاء حاجتو،
فسل عليو رجل ،فل اراد عليو السبلـ ،اعِب :حٌب قضى حاجتو ،فدؿ على ترؾ نا ىن أفضل ألجل أهو
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على قضاء حاجتو ،واألفضل ىنا ىن رد السبلـ فنرا ،ال نطلق الرد؛ ألف الرد واجب لك الرد الفنري
للسبلـ ،ىيا أفضل ن تأخّبه النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ارد على ن سل عليو فيوا جاء ُب الرواا
فإذا دؿ التأخّب أو عدـ الرد على أف الناحد اتأكد عليو أال اتحدث وىن على
ألجل أهو كاف على حاجتوً ،
حاجتو ،وقد اكنف ؿبرنا هع .
حديث "ال يمسن أحدكم ذكره بيمينو وىو يبوؿ وال يتمسح من الخالء بيمينو "

وع أيب قتادة  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل   ال يبس أحدك ذكره بيوينو وىن النؿ وال اتوسح
ن اػببلء بيوينو وال اتنفس ُب اإلهاء  نتفق عليو ،واللفظ ؼبسل .
قاؿ :ع

أيب قتادة  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



ال يبس أحدك ذكره بيوينو وىن النؿ ،وال

اتوسح ن اػببلء بيوينو ،وال اتنفس ُب اإلهاء  نتفق عليو ،واللفظ ؼبسل .
معنى الحديث :

أف النيب 

انهى أف يبس ن النؿ ذكره بيوينو حال كنهو النؿ ،وذلك تكريبا لليوُب ع نس نا

استكره ُب نثل ىيه اغباؿ ،وكيلك هنى النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أف اتوسح أحد بيوينو ن اػببلء،
اعِب :أف يبسح اػبارج الوائط أف يبسحو بيوينو أاضا هنى النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أف اتنفس ُب
اإلهاء ،فإذا شرب ُب اإلهاء ،فإهو ننهي أف اتنفس ،فإذا أراد التنفس اكنف التنفس خارجا اعِب :اقطع
شرابوٍ ،ب اتنفس وال اتنفس ُب اإلهاء.
لغة الحديث :
ليس فيو نا وبتاج إٔب بياف إال كلو اتوسح ،اتوسح ن اػببلء بيوينو ،التوسح ىنا ،اؼبراد ننو نسح
اػبارج باليوْب.
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درجة الحديث :
اغبداث صحيح باالتفاؽ على زبرهبو أو لبلتفاؽ على إخراجو بْب اللخاري ونسل .
من أحكاـ الحديث :
فيو عدة مسائل:
المسألة األولى :النهي ع نس اليكر بيوينو حاؿ اللنؿ ،وىيا النهي الكراى ُب أقل درجاتو ،وبعض
أىل العل قاؿ :ظاىره التحرًن ،ولكنو صرؼ ع ىيا الظاىر؛ ألجل أهو أدب ،واألدب اؼبقلند ن إكراـ
فإذا هقنؿ :العلواء قالنا:
اليوْب ع أف تتناوؿ بعض اعبس حال اللنؿ ،اعِب :أف تتناوؿ اليكر حال اللنؿً ،
إف النهي ىنا للكراى  ،والظاىر فيو أهو أدب ن اآلداب ،واآلداب اؤٍب فيها.
الثاني :أو المسألة الثانية :قنلو:



وال اتوسح ن اػببلء بيوينو



ىنا النهي ع التوسح ن

اػببلء بيوينو ،وال النهي ع التوسح ن اػببلء بيوينو اؼبراد هبا أهو ال استنجي بيوينو ،واالستنجاء باليوْب
ُب ىيا اغبداث كوا ترى ننهي عنو ،والعلواء ؽب فيو قنالف :ننه ن قاؿ :االستنجاء باليوْب ؿبرـ ،وى
قل  ،وننه ن قاؿ :االستنجاء باليوْب نكروه.
ووجو التحرًن فيوا ذكروه ،والتفراق بينو وبْب نس اليكر أف ن قاؿ بالكراى ُب األوؿ ،وىن نس اليكر
حال اللنؿ والتحرًن ُب االستنجاء باليوْب جعلنا الفرؽ أف نس اليكر حاؿ اللنؿ ال الاشر النجاس  ،وبعد
اػببلء نس النجاس باليوْب ؿبرـ؛ ألف النجاس الاشرىا بيوينو ،واليوْب نعده ألشياء كريب وننها نلافح
الناس ،وقد اكنف إذا استعول يبينو أف اكنف فيها بقااا أو أذى ،والناس لن علونا أهنا باشرت النجاس
واألذى فإهن اكرىنف ذلك فيدخل ُب هنع اإلاياء؛ ؽبيا ُب األوؿ فيو اتفاؽ على أهو نكروه.
وأنا الثاين :وىن التوسح ن اػببلء بيوينو إذا كاف اؼبقلند ننو ىن أهو استنجي باليوْب ،فإف اغبك
بالتحرًن أو بالكراى ُب ذلك قاؿ ُب ذلك قاؿ بعض أىل العل  :ىيا إذا استعول اؼباء أو استعول
األحجار ،أنا إذا باشر النجاس بيوينو بأف أزاؽبا دوف استعواؿ للجوار أو استعواؿ للواء ،فإف ىيا انلوي
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أف اكنف ؿبرنا ببل خبلؼ ،وىيا استظهار ،واستظهره اغبافظ -رضبو اهللُ -ب الفتح لك وبتاج إٔب نزاد
هظر.
المسألة الثالثة :قاؿ:



وال اتنفس ُب اإلهاء



وىيا هني ع النفس ُب اإلهاء ،اعِب :حاؿ

الشرب ،والنهي ؿبونؿ على التحرًن أو الكراى  ،على قنلْب ألىل العل  ،أنا ن قاؿ :بالكراى ألجل أهو
أدب ،وأنا ن قاؿ :بالتحرًن فقاؿ :إف النهي ع التنفس؛ ألجل أال افسد اإلهاء ،اعِب :نا باإلهاء أو
اقيره على غّبه ،وتقياره على غّبه؛ ألهو إذا تنفس فقد اكنف ُب أهفو بعض األشياء فتسقط فيكره الناس
ىيا الشراب ألجل ذلك ،وقد اكنف ُب بقااا ُب فوو ن أشياء نستكرى وكبن ذلك؛ فؤلجل ضويو
االستقيار وتكراو الشيء للناس ودخنؿ ذلك ُب هنع اإلاياء قالنا :إف ىيا اتأاد بو التحرًن هع .
حديث "نهانا رسوؿ اهلل  أف هستقلل القلل بوائط أو بنؿ "

وع

سلواف  قاؿ  :لقد هناها رسنؿ اهلل 

بأقل ن ثبلث أحجار أو أف هستنجي برجيع أو عظ

أف هستقلل القلل بوائط أو بنؿ أو أف هستنجي



رواه نسل  ،وللسلع ع أيب أانب األهلاري

  وال تستقللنا القلل وال تستدبروا بوائط أو بنؿ ولك شرقنا أو غربنا . 
قاؿ :وع سلواف -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ  :لقد هناها رسنؿ اهلل  أف هستقلل القلل بوائط
أو ب نؿ ،أو أف هستنجي باليوْب ،أو أف هستنجي بأقل ن ثبلث أحجار ،أو أف هستنجي برجيع أو عظ
 رواه نسل .
وللسلع ن حداث أيب أانب  :وال تستقللنا القلل وال تستدبروىا بوائط أو بنؿ ،ولك شرقنا أو
غربنا . 
معنى الحديث:
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النيب -عليو اللبلة والسبلـ -هني أصحابو ع استقلاؿ القلل عند التخلي سناء بوائط أو بلنؿ؛
ألجل نا للقلل ن ننزل عند اؼبسل وتعظي ؛ وألجل أهنا ؿبل االستقلاؿ أو جه االستقلاؿ ُب أثناء علادة
اللبلة ،فبل تشلو علادة اللبلة هبيا الفعل اؼبستكره ،فنهى ع أف تستقلل القلل بوائط أو بنؿ ،وكيلك
هنى أف استنج ي أحد باليوْب ،وكيلك هنى أف استجور أو استنجى بأقل ن ثبلث أحجار ،فجعل قطع
النجن ،واستعواؿ اعبوار ُب ثبلث فوا ازاد ،وكيلك هنى أف استنجى برجيع أو بعظ اعِب :بروث داب أو
بعظ ٍ
باؽ؛ ألف ىيا ن زاد اعب .
وأنا رواا أىب أانب ،فإف فيها النهي ع استقلاؿ القلل واستدبار القلل أاضا ُب حاؿ الوائط واللنؿ،
واألنر بأف اتجو إٔب أي اعبهتْب الشرؽ أو الورب؛ ألهنا ُب اؼبدان كاف االستدبار واالستقلاؿ اتناوؿ
الشواؿ اعبننب؛ ألف قلل اؼبدان إٔب جه اعبننب ،فالشرؽ والورب ليس جه القلل .
لغة الحديث :
أظ واضح األلفاظ نا ربتاج إٔب بياف.
درجة الحديث :
ىيا اغبداث اعِب :األوؿ رواه نسل  ،والثاين ذكر أهو نتفق على صحتو.
من أحكاـ الحديث :
بل اغبداثاف فيهوا نسأل نشهنرة ،وىي نسأل وىي نسأل استقلاؿ القلل واستدبار القلل بوائط أو
بنؿ ،وىيه نسأل الكبلـ فيها نعروؼ عند صبيع الطلل ُب العل بشهرهتا وكثرة األقناؿ فيها واألقناؿ فيها
أوال ،والثاين اختبلؼ قنؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ -نع
نتعددة ،وسلب التعدد فيها اختبلؼ الروااات ً
فعلو -عليو اللبلة والسبلـ -فإف الروااات بعض الرواا فيها االستقلاؿ فقط ،بعضها فيها االستقلاؿ
واالستدبارٍ ،ب هني ُب ذلك النيب -عليو اللبلة والسبلـ -فعل بأف استدبر القلل واستقلل بيت اؼبقدس ُب
تربزه ُب بيتو أو على ظهر بيتو -عليو اللبلة والسبلـ.-
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األقواؿ في ىذه المسألة كثيرة ،لك األصح ننها واألؤب ننها قنالف األوؿ :أف افرؽ ُب ذلك نا بْب
وبرـ االستقلاؿ وال االستدبار؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -استدبر
اللنياف والفضاء ،ففي اللنياف ال ُ
الكعل استدبر القلل  ،وىيا داخل ُب اؼبنهي عنو ،والفعل ال اكنف ـبللا وحده ،اعِبُ :ب أحد اللنرتْب،

وإمبا اقاؿ :ىنا االستدبار وقع؛ ألف العل أهو ُب اللنياف لشونؿ اللنرتْب صبيعا ،وادؿ على ذلك أاضا نا
ثلت ع عدد ن اللحاب -رضناف اهلل عليه  -أهن قالنا :إمبا هني ع ذلك ُب الفضاء ،وأنا اللنياف فبل.
والقوؿ الثاني :أف األحاداث فيها النهي ع االستقلاؿ ،وفيها النهي ع االستدبار ،والنيب عليو
اللبلة السبلـ فعل االستدبار دوف االستقلاؿ فيكنف ـبللا ليلك واكنف احملرـ ىن االستقلاؿ دوف
االستدبار ،ىياف القنالف نبا أوجو وأقنى نا قيل ُب اؼبسأل  ،وأنا ن حرـ االستقلاؿ واالستدبار صبيعا،
وقاؿ :إف فعل النيب  خاص بو ،فهيا فيو زبرج صبيع األفعاؿ على اػبلنصي  ،وىيا فيو هظر وضعف.
اؼبقلند أف األؤب أف وبول ذلك على الفضاء ،اعِب :التحرًن على الفضاء دوف اللنياف بفعلو -عليو
اللبلة والسبلـً -إذا فنفه ن هني النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ع أف تستقلل القلل بوائط أو بلنؿ أو
تستدبر أف النهي أوال للتحرًن ،والثاين :أف النهي نتعلق بالفضاء دوف اللنياف ،والثالث :أهو ُب الفضاء اؼبرء
اتجو إٔب غّب القلل استقلاؿ أو استدبر اعِب :يبْب أو اسار اتجو للشواؿ واعبننب ُب نثل ببلدها ىيه أو
للشرؽ والورب ُب جه اؼبدان  ،وكبن ذلك اعِب :االكبراؼ اليسّب بأف اكنف خالف ع القلل بأف ال تكنف
القلل ُب اذباىو ،اكفي ُب ذلك ،واألبلغ أف اتنجو إٔب اعبه األخرى سبانا.
المسألة الثانية :الٍب جاءت ُب ىيا اغبداث :قنلو:



أو أف هستنجي باليوْب  وىيا فيو هني،

وقد نر نعك أف النهي ضبل ،إنا على التحرًن لئلاياء أو على الكراىي ؛ ألهو أدب ،قاؿ :أو استنجي بأقل
ثبلث أحجار ىيه اؼبسأل الثالث  ،واالستنجاء باألحجار ىن االستجوار واالستجوار استعواؿ اعبوار ،وىي
فإذا
اغبجارة اللوّبة واالستنجاء قطع النجن وىن اػبارج ،وقطع اػبارج قد اكنف باؼباء ،وقد اكنف باعبوارً ،
كلو استنجاء تشول التطهّب وإزال النجاس إزال اػبارج باؼباء واألحجار ،وأنا االستجوار بوّب اؼباء
باغبجر أو بكل طاىر استخدـ إلزال اػبارج.

284

بلوغ المراـ
قولو ىنا :أف هستنجي بأقل ن ثبلث أحجار فيو دليل على أف الثبلث أحجار ىي أقل نا هبزئ ُب

االستجوار؛ ألف النيب 

هناى ع ذلك ،وىيا النهي نتعلق بعلادة ،وىي إزال النجاس  ،فإزال النجاس

نطلنب شرعا ،وليس ن األدب ،وإمبا وإمبا ىن ن اؼبطلنب شرعا؛ ألهنا ال تلح اللبلة فب على بدهو
قباس اعلوها؛ ؽبيا هقنؿ :النهي ىنا للتحرًن ،وإذا كاف للتحرًن ،فأهو وبك بعدـ إجزاء أقل ن ثبلث
أحجار.
والعلماء اختلفوا في العدد ىو متعين أـ ال ؟ على أقناؿ :أصحها نيىب اإلناـ الشافعي وأضبد
وأىل اغبداث وكثّب ن الفقهاء ن غّب ىؤالء أف اجملزئ ثبلث أحجار فقط ،لثلنت األدل اللحيح ع
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -اعِب :نا ىن أقل ن ثبلث ال هبزئ ،ثبلث فأكثر ،إف ٓب اتطهر بالثبلث  ،فإهو
ازاد ع ذلك حٌب وبلل اليقْب بإزال اػبارج.
إذا تلْب ىيا فهنا ىل اكتفى حبج ر واحد ُب االستنجاء إذا كاف حجرا كلّب لو شعب؟ ن هظر إٔب
ظاىر اللفظ دوف اؼبعِب قاؿ :ال بد ن العدد ال بد أف تكنف ثبلث أحجار ،كأهو فه أف ىناؾ تعلد
باستعواؿ الثبلث واحدة تلن األخرىٍ ،ب القي الٍب سلفت.
واألظهر ىنا أف ىيا ألجل أف الوالب إزال النجاس ال تكنف بأقل ن ثبلث أحجار باالستطاب سبانا،
وؽبيا فإف اغبجر ذا الشعب الثبلث كاؼ؛ ألهو ُب نعُب األحجار الثبلث اؼبنفلل  ،بل أحياها اكنف اغبجر
الكلّب ،اكنف اغبجر الكلّب ذو الشعب أبلغ ُب إزال اػبارج ن األحجار اللوّبة اؼبتعددة.
إذا استعول ثبلث أحجار أو حجر لو ثبلث شعب ،وٓب ازؿ اػبارج سبانا ٓب تزؿ النجاس فيستعول
أكثر ،واستحب لو أف اقطعها على وتر ،وازاد حٌب اتيق ن إزال النجاس  ،واقطعها على وتر طبس
وسلع تسع إٔب آخر ،ىيا ن جه االستحلاب.
قاؿ :المسألة الرابعة" :أو أف هستنجي برجيع أو عظ " :االستنجاء برجيع أو عظ ىنا هني عنو ،ودؿ
النهي على أهو ال هبزئ استعوالو ،اعِب :أهو لن استعولو ٓب هبزئ ُب إزال اػبارج ،حٌب لن زاؿ ،فإهو ال
هبزئ ،ىيا ظاىر قنلو" :أو أف هستنجي برجيع أو عظ " ،ودؿ عليو قنلو ُب اغبداث اليي سيأٌب أهو ؼبا...
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حداث اب

نسعند أهو أنر النيب 

أف اأتيو بثبلث أحجار قاؿ :فنجدت حجرا وٓب أجد ثالثا فأتيتو

بروث ؛ ألهو لن استعولو ٓب هبزئ ُب إزال اػبارج حٌب لن زاؿ ،فإهو ال هبزئ ىيا ظاىر قنلو " :أو أف هستنجي
برجيع ،أو عظ " ،ودؿ عليو قنلو ُب اغبداث اليي سيأٌب أهو ؼبا -حداث اب نسعند  -أهو أنره النيب



أف اأتيو بثبلث أحجار قاؿ :فنجدت حجرا  ،وٓب أجد ثالثا ،فأتيتو بروث  ،فأخينبا ،وألقى الروث ،

وقاؿ :إهنا رجس  والرجس :ىن النجس ،أو اليي ال اطهر.
إذف هقنؿ :دؿ ىيا النهي على عدـ إجزاء استعواؿ العظ  ،أو الرجيع ُب إزال اػبارج ،اآلف ُب ىيا
الزن نثلوا تعرفنف أهناع نا ادخل ُب حك االستجوار كثّبة ،استعواؿ أوراؽ ـبلنص  ،أو استعواؿ
ننادال ،أو استعواؿ أشياء أخر ،فكلها ؽبا حك اعبوار ،اؼبنادال نثبل تكنف ثبلث ننفلل  ،وحبيث تكنف
خشن نا تأخي اعِب :تلتل كلها باػبارج ،بل ال بد أف تكنف ؽبا صف  ،صف اػبشنه اعِب :تسحب
الشيء ،وال تلتل صبيعا ،وكيلك النرؽ لو اغبك هفسو هع .
حديث " من أتى الغائط فػليستتر"
وع عائش
داود
داود

-رضي اهلل عنها -قالت :أف النيب 

قاؿ:



ط فَػْليَ ْستَِ َْب
َن ْ أَتَى الْوَائِ َ



رواه أبن

ط فَػْليَ ْستَِ َْب  رواه أبن
قاؿ :وع عائش -رضي اهلل تعأب عنها -أف النيب  قاؿَ  :ن ْ أَتَى الْوَائِ َ
معنى الحديث:
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -اأنر ن اأٌب لقضاء حاجتو ُب الوائط أف اسَب عنرتو ،استَب بشيء إنا

بثنب اعلقو على شجرة ،أو على علا ،أو استَب براحلتو ،أو بسيارتو ،أو استَب برنل ،أو بأي شيء ،فأنره
باالستتار لئبل تنكشف العنرة ،وال ارى ُب ىيا النضع اؼبستكره.
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لغة الحديث:
قنلو" :فليستَب" اعِب :ن السَب ،واؼبراد سَب العنرة.
درجة الحديث:
قاؿ :رواه أبن داود ،وإسناده صحيح.
من أحكاـ الحديث:
من أحكاـ الحديثُ :ب اغبداث إهباب االستتار ،وقد نر نعنا ُب اغبداث اليي سلف ،أف سَب
العنرة واجب سناء ُب فضاء ُب حاؿ قضاء اغباج  ،أو ُب غّبىا ،والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنر حبفظ
العنرة ،قاؿ :احفظ عنرتك إال ع زوجك ،أو نا نلكت يبينك ،فسَب العنرة واجب ،وُب ىيه اغباؿ
نتأكد ؛ ألهنا حاؿ نستكرى .
حديث "أف النبي  كاف إذا خرج ن الوائط قاؿ :غفراهك"

وعنها  :أف النيب  كاف إذا خرج ن الوائط قاؿ :غفراهك  أخرجو اػبوس  ،وصححو أبن حاًب،
واغباك .
قاؿ :وع عائش رضي اهلل عنها  :أف النيب  كاف إذا خرج ن الوائط قاؿ :غفراهك  أخرجو
اػبوس  ،وصححو أبن حاًب ،واغباك .
معنى الحديث:
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النيب -عليو اللبلة والسبلـ -لشدة تعلقو بربو -جل وعبل -وأهو كاف ايكر اهلل -جل وعبل -على كل
أحياهو كاف إذا خرج ن الوائط ،اعِب :بعد قضائو حاجتو الطليعي سأؿ الرب -جل جبللو -أف اوفر،
فقاؿ  :غفراهك  اعِب :أسألك نوفرتك.
لغة الحديث:
"غفراهك" :ىيا ن اؼبوفرة ،وىن نفعنؿ لفعل ؿبيوؼ اعِب :أسألك غفراهك ،أو الله غفراهك،
واؼبوفرة نعناىا السَب ،فتقنؿ غفرت الشيء إذا سَبتو بساتر ،وهبيا فرؽ نا بْب اؼبوفرة ،والتنب فاهلل -جل
وعبل -تناب غفنر ،فاس التناب غّب اس الوفنر ُب داللتو على اللف اؼبشتول عليها ،هبيا اؼبوفرة :ىي
سَب اليهب ،أو سَب أثر اليهب ُب الدهيا ،واآلخرة ،أو سَب نا ال اليق ،فإذف حينوا تقنؿ :أسألك رب
نوفرتك ،أو تقنؿ :رب اغفر ٕب ،أو أستوفر اهلل ،فإهك تطلب نوفرة اهلل ،وتطلب غفره اعِب :سَبه ،وىيا
السَب اكنف سَب حالتك ،فبل زبزى بْب الناس ،وسَب اليهب -أاضا -أف اظهر ،وسَب أثر اليهب ،وأثر
اليهب اؼبقلند ننو العقنب الٍب ربلل ن اليهب ُب الدهيا ،أو ُب اآلخرة ،ونعلنـ أف اليهنب ؽبا آثارىا ن
جه العقنب إف ٓب اوفر اهلل -جل وعبل -واتسانح؛ فلهيا إف اؼبوفرة طلب سَب الشيء القليح ،أو اليهب،
أو أثر اليهب اعِب :ىيا ن جه اؼبعُب العاـ ،أنا االشتقاؽ ُب اللو  ،فلو حبث اطنؿ.
درجة الحديث:
اغبداث قاؿ :أخرجو اػبوس  ،وصححو أبن حاًب ،واغباك  ،واغبداث صحيح ظاىر اللح ُب
إسناده ،وصححو صبع كثّب ن أىل العل  ،وأبن حاًب -رضبو اهلل -ىن ؿبود ب إدراس نعروؼ بتشدده ُب
الرجاؿ ،وُب التلحيح.
من أحكاـ الحديث:
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دؿ الحديث الذي معنا على استحباب الدعاء بعد الخروج من الغائط ،بعد اػبروج ن قضاء
اغباج كوا دؿ نعنا اغبداث السابق على استحلاب الدعاء حْب الدخنؿ
اػبلث ،واػبلائث





الله إين أعنذ بك ن

حْب الدخنؿ دعاء ،وحْب ىبرج كاف -عليو اللبلة والسبلـ -ادعن -أاضا-

فيقنؿ  :غفراهك  وىيا فبا اقي أهو -عليو اللبلة والسبلـ -كاف ايكر اهلل على كل أحياهو ،وأهو ال
اوفل ع ذكر اهلل لك حال الوائط ،أو حال قضاء اغباج ال استحب فيها ذكر اهلل -جل وعبل -ؼبا اؼبرء
فيو ن اغبال اؼبستكرى  ،وهبيا ُب قنؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ" -غفراهك" دليل على أف اؼبرء إذا خرج
اسأؿ اهلل -جل وعبل -اؼبوفرة؛ اقتداء بنلينا ،عليو اللبلة والسبلـ .وىيا نستحب؛ ألف الفعل ادؿ دبجرده
على االستحلاب.
المسألة الثانية أو الثاني من األحكاـ :هظر العلواء ُب وجو قنؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ-
"غفراهك" وسؤاؿ اؼبوفرة بعد اػبروج ن اػببلء ،والوائط على أقناؿ ألىل العل  ،واجتهادات أحسنها
اثناف :األوؿ ننهوا أف قنلو" :غفراهك" :نتعلق باهقطاعو ُب حاؿ تونطو ع ذكر اهلل -جل وعبل -وىن -
عليو اللبلة والسبلـ -كاف ايكر اهلل على كل أحياهو ،ونتعلق قللو بربو -جل وعبل -ذكرا ،وفكرا ،وإهاب ،
ورجنعا إليو -جل وعبل -فلوا اهقطع ع ذلك بالتونط ،فخرج قاؿ :غفراهك ،اعِب :أسألك نوفرتك،
وىن غّب نلنـ ُب ذلك ،اعِب :نكلفا غّب نلنـ ُب ذلك ؛ ألهو ٓب اؤذف لو باليكر ُب ىيا اؼبقاـ ،لكنو خروج
للعض العور ُب غّب ذكر اهلل -جل وعبل -وىن ،وإف كاف نأذوها فيو لك العلد استحضر االهقطاع؛ فلهيا
وجهنا قنلو" :غفراهك" هبيا التنجيو.
الثاني :وىن كوا ذكرت لك حس -أاضا -اهلل -جل وعبل -أهع بنعو األكل ،والشرب ،والطعاـ
غياء ،وكيلك أهع خبروج الفضبلت ،وهبيا استحضر العلد النعو  ،هعو اهلل -جل وعبل -حْب اأكل،
وهعو اهلل -جل وعبل -بتلراف الفضبلت حْب اتخلى ،فإذا خرج سأؿ اهلل -جل وعبل -اؼبوفرة؛ ألف
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هع اهلل -جل وعبل -ال وبليها إال ىن -جل وعبل-

      

 )ٔ( فقاؿ:

الله اغفر ،أو غفراهك ،اعِب :الله أسألك غفراهك ،اعِب :ألهنا ٓب هللغ حق شكرؾ على هعوك.
هقف عند ىيا بارؾ اهلل فيك .
حديث "أتى النبي  الوائط "
اغبود هلل رب العاؼبْب ،واللبلة والسبلـ على هلينا ؿبود ،وعلى آلو ،وصحلو أصبعْب قاؿ اؼبلنف -
رضبو اهلل تعأب :وع اب

نسعند  قاؿ  :أتى النيب 

الوائط ،فأنرين أف آتيو بثبلث أحجار،

فنجدت حجرا  ،وٓب أجد ثالثا ،فأتيتو بروث  ،فأخينبا ،وألقى الروث  ،وقاؿ :ىيا رجس ،أو ركس
أخرجو اللخاري ،وزاد أضبد ،والدارقطِب  ااتِب بوّبىا






اغبود هلل حق اغبود ،وأوفاه ،وأشهد أال إلو إال اهلل ،وحده ال شراك لو ،وأشهد أف ؿبودا علده،
ورسنلو ،ونلطفاه ،صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحلو وسل تسليوا كثّبا.
أما بعد:
فأسأؿ اهلل -جل وعبلٕ -ب ولك القلنؿ ُب كل اعتقاد صاّب ،وعول خالص ،وقنؿ هافع ،الله ال
تكلنا إٔب أهفسنا طرف عْب ،فإهو ال حنؿ لنا وال قنة إال بك ،تنكلنا عليك ُب صبلح داننا ودهياها ،الله
تنكلنا عليك ُب صبلح داننا ،ودهياها ،وأهت هع اؼبنٔب ،وهع النلّب.

 - 1سورة إبراهيم آية .34 :
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ذكرها لك باألنس أف أعظ نا هبب على طالب العل  ،أف اهت بو :التنحيد اليي ىن دا اهلل -جل
وعبل -اليي اجتوعت عليو األهلياء ،واؼبرسلنف ،واليي ورثتو العلواء ع النيب ؿبود ب علد اهلل -صلى اهلل
عليو وعلى آلو وصحلو وسل .
والدعنة إٔب التنحيد ن أعظ القربات ؛ ألهنا دعنة إٔب حق اهلل -جل وعبل -وألهنا دعنة فيها نتابع
ؼبا إليو دعا النيب -ؿبود عليو اللبلة والسبلـ -وألهنا دعنة فيها نضاعف األجر ،والعول ؛ ألهنا ن أعظ ،
بل ىي أعظ األعواؿ اللاغب .
والدعوة إلى التوحيد لها طريقاف:
الطريق األوؿ :تلليغ التنحيد ،وتليْب اآلاات ،واألحاداث فيو ،وشرح ذلك ،والتنحيد كوا ىن نعلنـ
ثبلث أهناع:
تنحيد الربنبي  ،وتنحيد األلنىي  ،وتنحيد األظباء واللفات.
والطريق الثاني :تليْب ضد التنحيد اليي ىن الشرؾ باهلل -جل وعبل -اليي ىن أقلح االعتقاد،
والعول فبل ٍب اعتقاد ،وال عول أقلح ن الشرؾ باهلل -جل جبللو -الطراق الثاين :أف الْب نعُب الشرؾ،
وأهناع الشرؾ باهلل -جل وعبل -واػبنؼ ن الشرؾ بأهناعو ،وكيف وبير ن ذلك ،والتحيار ن وسائل
ىيا الشرؾ ،وتليْب نا اتلل بيلك ،وكل ن ىيا أعِب :الطراق األؤب ،والطراق الثاهي بياف التنحيد،
وبياف الشرؾ لو وسيلتاف ،أو ننهجاف ُب الدعنة إٔب اهلل -جل وعبل -األؤبُ :ب كل ننهوا اللياف اجملول،
والتلليغ اجملول ،واللياف اجملول اعُب بو أال تيكر تفاصيل الكبلـ ربت أصنؿ نسائل التنحيد ،فبل افلل
الكبلـ ال على تنحيد الربنبي  ،وال على تنحيد األلنىي  ،وال على تنحيد األظباء ،واللفات ،وذلك إذا
اقتضى اؼبقاـ االختلار ،وعدـ التطنال ُب أف الْب ؾبول نا جاء ُب فضل التنحيد ،وأهو دعنة األهلياء
واؼبرسلْب ،وأهو حق اهلل -جل وعبل -ونا اكفر ن اليهنب ،وكبن ذلك ،وتقدًن التنحيد على غّبه،
واالستدالؿ باألدل ُب ذلك ،وايكر نعنا تنحيد الربنبي  ،وتنحيد األلنىي  ،وتنحيد األظباء واللفات بشيء
ن اإلصباؿ ،وىيا القدر وبس إذا اتلعو ،وكاف نعو شيء ن ذكر آثار أهناع التنحيد اعِب :آثار تنحيد
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الربنبي ُب إيباف العلد ،وُب إيباف الناس ،وكيلك أثر تنحيد األلنىي ُب إيباف العلد ،وُب إيباف الناس ،وأثر
ذلك ُب األرض ،وكيلك تنحيد األظباء ،واللفات أثر التنحيد على إيباف العلد ،وإيباف الناس ،وذكر أنثل
لآلثار ،وكيلك ُب الشرؾ طراق ؾبول على ىيا النحن ،بأف ايكر خطر الشرؾ ،ونناقض الشرؾ لشهادة:
ال إلو إال اهلل ،وأف ؿبودا رسنؿ اهلل ،وذكر اػبنؼ ن الشرؾ ،وأهو أعظ نا ىباؼ ننو ،ونلّب اؼبشركْب ُب
الدهيا وُب اآلخرة ،وكبن ذلك فبا انفر ن الشرؾ ،وىبيف ننوٍ ،ب ايكر نعُب الشرؾ ،وأهناع الشرؾ ،تعراف
الشرؾ األكرب ،والشرؾ األصور ،الشرؾ اػبفي ،بياف نا اتلل بيلك ن آثار ُب الدهيا وُب اآلخرة.
فهذاف طريقاف مجمالف ،قد يحتاج إلى اإلجماؿ طالب العلم ُب بعض اؼبناضع ،فالداعي إٔب اهلل -
جل وعبل -قد هبول ،وقد اطنب ،وقد افلل ،والقرآف فيو آاات فيها اإلصباؿ ،وٍب آاات فيها التفليل،
واغبجاج نع اؼبشركْب ،وبياف نا ُب التنحيد ن نقال اؼبشركْب ،والرد على ذلك ،وبياف نا ُب الشرؾ ن
نقال اؼبشركْب ،والرد على ذلك ،وكبن ىيه اؼبسائل.
هبيا ،فإف الداعي إٔب اهلل -جل وعبل -إذا دعا ؾبوبل ،فإهو اتلع طراق القرآف ُب اإلصباؿ ،لك ال
اتويز أىل التنحيد إال بأهن ال ادعنف ؾبوبل دائوا ،بل إذا اقتضاه اؼبقاـ ،ولكنه ادعنف ؾبوبل ،ونفلبل،
فييكروف اإلصباؿ ُب ننضعو ،وايكروف التفاصيل ُب ننضعها ،وايكروف نعُب التنحيد ،وأهناع التنحيد،
وصنر تنحيد الربنبي  ،وصنر تنحيد األلنىي  ،وضد ذلك ،واليننف نعتقد أىل السن  ،واعبواع ُب األظباء
واللفات ،والرد على اؼبخالفْب إٔب غّب ذلك ن اؼبسائل.
فإذا الدعاة إٔب اهلل -جل وعبل -على ننهج السلف اللاّب أعظ نا اتقربنف بو إٔب اهلل -جل وعبل -
بو أف اليننا نا أهزؿ اهلل -جل وعبل -على هليو -عليو اللبلة والسبلـ -وال اَبكنا ن ذلك شيئا ،وأعظ
ذلك اغبقيق بأف اؤكد عليو ألجل أال ارفع ن الناس ،وأال انساه الناس ،فيقع ُب ـبالفتو ،أال وىن اللياف
التفليلي للتنحيد ،واللياف التفليلي للشرؾ ،وأهناعو ،ونا اتعلق بيلك ،نع العناا باالستدالؿ ن الكتاب
والسن وإصباع األن ُب اؼبسائل الٍب اعرض ؽبا طالب العل  ،وال شك أف ىيا إذا سلكو الداعي إٔب اهلل -
جل وعبل -فإهو سيج د فيو اهشراحا ،وهنرا ،وسيجد سرورا ،وحلنرا ؛ ألهو سينفتح لو ن أهناع نعرف اهلل -
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جل وعبل -ونعرف أظبائو وصفاتو ،والعل بأهناع تنحيده ،واػبنؼ ن ضد ذلك نا ال انفتح لوّبه؛ ألف
اجملاىد اهداو اهلل -جل وعبل -سللو

            

(ٔ) وللعل زكاة ال بد ن بيؽبا ،وللعل جهاد ،فو أهناع اعبهاد أف هباىد بالعل .
فإذا ٓب يبك اعبهاد بالسناف ،فإف اجملاىد بالعل ؾباىد ،اجملاىد بلياف القرآف ،والسن  ،وحق اهلل -جل
وعبل -ال شك أهو داخل ُب هنع ن أفضل أهناع اعبهاد ،وذلك لقنؿ اهلل -جل وعبل:-
      

(ٕ)

  

اعِب :جاىدى بالقرآف جهادا كلّبا ،وكيلك

اؼبنافقنف ،فإهن هباىدوف بالعل النافع كوا قاؿ -جل وعبل:-

     

 )ٖ(    ونعلنـ أف اؼبنافق ُب دار اإلسبلـ نؤن  ،كوا ّأن النيب -عليو اللبلة والسبلـ -دناء
وأنناؿ اؼبنافقْب ،فل استلحه  ،وؼبا قيل لو ُب قتل بعضه قاؿ:



ال اتحدث الناس أف ؿبودا اقتل

أصحابو  ونع ذلك هباىدوف بالعل  ،والدعنة ،واألنر باؼبعروؼ ،والنهي ع اؼبنكر.
فبل شك أف هشر العل  ،واغبق ،واؽبدى ،والدعنة إٔب ذلك باللياف أهو هنع ن اعبهاد ،وىن ن
عبلنات الطائف اؼبنلنرة الٍب هلرىا اهلل -جل وعبلُ -ب أوؿ ىيه األن  ،وُب آخرىا.
فبل تزاؿ ننلنرة كوا ثلت ُب اللحيح أهو -عليو اللبلة والسبلـ -قاؿ  :ال تزاؿ طائف ن أنٍب
ظاىرا على اغبق ال اضرى ن خيؽب  ،وال ن خالفه حٌب اأٌب أنر اهلل ،وى على ذلك . 
فظهنر الطائف اؼبنلنرة ،والفرق الناجي  ،ظهنرى ُب كل زناف ،وُب كل وقت ،وُب كل بلد ،ظهنرى
باغبج واللياف ،ظهنرى بالقرآف؛ ألف القرآف اعلن ،وال اعلى عليو ،فو كاهت نعو حج القرآف ،فهن
الظاىر ،وىن الوالب؛ ألف حج القرآف ىي اغبج اؼباضي ؛ وألف برىاف القرآف والسن  ،ىن الربىاف اؼباضي

 - 1سورة العنكبوت آية .69 :
 - 2سورة الفرقان آية .52 :
 - 3سورة التوبة آية .73 :
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اليي ىن اغبق ،وانافق نا خلق اهلل -جل وعبلُ -ب ظباواتو وُب أرضو ن اغبق ،فهن اغبق اليي انافق كل
حق ،وهبيا ،فإف الطائف ىية ال تزاؿ ذباىد ظاىرة على اغبق.
اعِب قائل باغبق ،ونعها اغبق تلْب ذلك ،وقد اكنف ُب بعض األزنن أف تظهر بالننع الثاين ن
الظهنر ،وىن ظهنر السناف ،وظهنر السبلح ،وظهنر اعبهاد اللدين ،فهيا قد ال اكنف دائوا ،فالنيب -عليو
اللبلة والسبلـ -وأصحابو ؼبا كاهنا ُب نكو كاهنا ظاىرا على غّبى  ،واهلل -جل وعبل -جعل ؽب العزة،
وإف كاف اؼبشركنف ؽب الولل ؛ ألف ىؤالء أعِب :النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ون نعو كاهنا على اغبق،
وكاهنا ظاىرا دبا نعه ن اغبج واللياف.
ٍب جاىدوا ؼبا أذف اهلل -جل وعبل -ؽب وكاهت عندى القدرة على ذلك ،واؼبللح ُب ذلك راجح
جاىدوا ،وأذف اهلل -جل وعبل -ؽب فاجتوع ؽب هنع الظهنر ظهنر السناف ،وظهنر اللياف ،واللساف ،واألن
ال تزاؿ ظاىرة باللساف ،واللياف ال تزاؿ طائف ننها ظاىرة باللساف ،واللياف نعها حج اهلل ،ونعها قنؿ اهلل
جل وعبل -وقنؿ اؼبللغ ع اهلل دانو رسنلو ؿبود عليو اللبلة والسبلـ.ؽبيا ،فإف نعرف ىيه اؼبسائل اشرح اللدر ،وهبعل اؼبرء اليؿ لدا اهلل ،واللغ ،واعل  ،وادعن ،وىن
اشعر أهو حبجتو ،وإف كاف وحده ،فهن ظاىر على اغبق ،وظاىر باغبق ،وأهو ليس وحيدا ،ولن كاف واحدا؛
ؽبيا قاؿ تعأب ُب وصف إبراىي اػبليل -عليو السبلـ-

          

. )ٔ(   
قاؿ إناـ الدعنة ،اإلناـ اجملدد الشيخ ؿبود ب علد النىاب -رضبو اهللُ -ب بياف تفسّب ىيه اآلا قاؿ:
إ ف إبراىي كاف أن ؛ لئبل استنحش سالك الطراق ،اعِب :طراق التنحيد ن قل السالكْب ،قاهتا هلل ال
للولنؾ ،وال للتجار اؼبَبفْب ،حنيفا نائبل ع طراق الشرؾ ،وٓب اك ن اؼبشركْب خبلفا ؼب كثر سنادى ،
وزع أهو ن اؼبسلوْب ،وهبيا اعل العلد أهو ،وإف كاف ُب هنع ن الزناف ،أو ُب بعض األرض ،وإف كاف
واحدا ،فإهو إذا كاف على هنج األهلياء ،واؼبرسلْب ،فإهو ىن اغبق ،وىن اعبواع  ،وىن اليي سلك اللراط
 - 1سورة النحل آية .123 :
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اؼبرضي؛ ألف اليي قللو على ذلك كثّب ،وإبراىي -عليو السبلـ -كاف أن  ،وؿبود -عليو اللبلة والسبلـ-
كاف أن لئبل استنحش سالك الطراق ن قل السالكْب؛ هسأؿ اهلل -جل وعبل -أف هبعلِب وإااك ن
اجملاىدا ُب سليلو ،الداعْب إليو على بلّبة ،وأف هبنلنا الضبلؿ والردى ،وهعنذ بو -جل جبللو -أف هزؿ،
أو هزؿ ،أو هضل ،أو هضل ،أو قبهل ،أو هبهل علينا ،أو هظل  ،أو هظل الله  ،فأعيها إهك ظبيع قراب.
معنى الحديث:
اقنؿ اب نسعند -رضي اهلل تعأب عنو :-إف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أتى نرة الوائط اعِب:
اؼبكاف اؼبنخفض ن األرض؛ ليقضي حاجتو؛ وليتونط ،فأنر هلينا -عليو اللبلة والسبلـ -اب نسعند،
فهن صاحب النعلْب أنره أف اأتيو بثبلث أحجار؛ ليستجور هبا قاؿ اب نسعند :فنجدت حجرا  ،اعِب:
نناسلْب للتطهّب ،وٓب أجد ثالثا ،فأتيتو بروث  ،فأخينبا اعِب :أخي اغبجرا  ،وألقى الروث  ،اعِب :تركها،
وقاؿ :إهنا رجس ،أو ركس اعِب :أهنا قبس  ،أو شدادة القيارة ،والنجاس  ،أو أهنا ال ذبزئ ،وال اللح أف
تزاؿ النجاس هبا ،أو كبن ذلك قاؿ :أخرجو اللخاري اعِبُ :ب صحيحو ،وزاد أضبد ،والدارقطِب  ائتِب
بوّبىا



وىيا نفهنـ ن السياؽ األوؿ ؛ ألهو قاؿ :ائتِب بثبلث أحجار ،فلوا أخي اثنْب ،ورنى الثالث،

فوفهنـ أهو سيأٌب بالثالث ،بدال عوا ألقى عليو اللبلة والسبلـ.
لغة الحديث:
اغبداث واضح األلفاظ نعُب قنلو" :رجس ،أو ركس" ىن نا فيو اػبلث ،أو النجاس اؼبعننا  ،أو
النجاس اؼبعننا  ،واغبسي ُب الشر ،ولكنها ُب اللو الرجس ،والركس ىن الشيء اػبليث اؼبستقير اليي
التعد عنو كوا قاؿ -جل وعبلُ -ب األصناـ
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(ٕ)

(ٔ)

وقاؿ جل وعبل:

         

اعِب :لييىب عنك اػبلث ،وايىب عنك النجاس اؼبعننا  ،واطهرك ن اليهنب،

وأثرىا تطهّبا.
درجة الحديث:
اغبداث صحيح قاؿ :أخرجو اللخاري ،والرواا الثاهي -أاضا -صحيح إف شاء اهلل.
من أحكاـ الحديث:
دؿ الحديث على نا سلق لنا تقراره ن أف االستجوار نشروع ،وأهو ال اتعْب استعواؿ اؼباء ُب إزال
اػبارج ن السليلْب. ،
ودؿ -أيضا -على أف أ قل نا هبزئ ثبلث أحجار قاؿ العلواء :هبعل حجرا غبلق اؼبخرج ،نثبل ُب
الوائط حلق الدبر ،وهبعل حجرا لللفحتْب ،فيت لو االختلاص ،والتطهّب .
ثالثا :ىيا القدر اجملزئ ،أنا إذا ٓب وبلل اإلهقاء ،وتطهّب احملل ،وإزال النجاس بثبلث أحجار ،فإهو
هبب عليو أف استعول زاادة عليها حٌب اتيق وصنؿ اإلهقاء ،وإزال اػبارج أصبع.
الرابع :دؿ قنلو" :إهنا رجس ،أو ركس" ؼبا ألقى الروث  :على أف اؼبستحب للوعل أف اعلل أفعالو فيوا
اأٌب ،وفيوا اير بْب أصحابو ،أو طبلبو؛ ليستفيدوا ،وذلك ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -علل بقنلو:
إهنا ،ون اؼبتقرر أف كلو إف إذا أتت بعد اػبرب ،أو بعد الفعل ،فإهنا تكنف للتعليل اعِب :عل اإللقاء كأهو
قاؿ الب نسعند ألقيتها ؛ ألهنا رجس ،أو ركس هع .
حديث " إف رسوؿ  هنى أف استنجى بعظ أو روث "

 - 1سورة المائدة آية .93 :
 - 2سورة األحزاب آية .33 :
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وع أيب ىرارة  قاؿ  :إف رسنؿ  هنى أف استنجى بعظ  ،أو روث ،وقاؿ :إهنوا ال اطهراف
 رواه الدارقطِب ،وصححو.
معنى الحديث:
أبن ىرارة  قاؿ  :إف رسنؿ  هنى أف هستنجي بعظ  ،أو روث ،وقاؿ :إهنوا ال اطهراف



اعِب :أهو -عليو اللبلة والسبلـ -هنى أصحابو ،ع أف استجوروا ،وأف اقطعنا اػبارج بعظاـ ،سناء
أكاهت عظاـ حيناهات نأكنل  ،أو عظاـ حيناهات ال تؤكل ،أو أف اقطع اػبارج ،وتستعول استعواؿ
الروث ،وعلل ذلك -عليو اللبلة والسبلـ -علل هنيو بأف ىيه األشياء ال تطهر ،اعِب :ال تزال النجاس
اغبكوي  ،وال تزال ،..وال ذبعل اؼبكاف طاىرا.
لغة الحديث:
قنلو" :ال اطهراف" ىيا هفي ،والنفي ُب اللو تارة اتجو إٔب اغبقيق اعِب :حقيق الشيء ،وتارة اتجو إٔب
اغبك  ،وىيا ىن اليي اعتوده األصنلينف ُب دالل النفي؛ ألهو تارة انفي الشيء ،واراد بو هفي اغبقيق ،
وتارة انفي ،واراد بو هفي اغبك  ،وىنا لن استعول العظ  ،أو الروث ،فإهو قد اتطهر اؼبكاف اعِب :قد تزوؿ
النجاس دبثل نا لن استعول األحجار ،فيكنف اؼبكاف هظيفا ،والوائط اعِب :أزالو ،والنجاس أزالت؛ فلهيا
ال اتجو النفي إٔب اغبقيق  ،وإمبا اتجو إٔب اغبك اعِب :حٌب لن زاؿ ،فإهنا ال تعد شرعا نطهرة ،فإذف اكنف
النفي ىنا فبا اذبو إٔب اغبك ال إٔب اغبقيق  ،وقد ربلل الطهارة أي النظاف  ،لك ال وبك بيلك.
درجة الحديث:
قاؿ :رواه الدارقطِب ،وصححو ،وصححو -أاضا -غّب الدارقطِب ،فهن حداث صحيح.
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من أحكاـ الحديث:
أوال :دؿ اغبداث على حرن استعواؿ العظاـ ،أو الروث ُب االستجوار ،وُب إزال الوائط ن بعض
اللدف ،بل إزال الوائط نطلقا ،وإزال النجاس نطلقا ،وذلك لنهي النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ع ذلك،
والنهي ىنا نتعلق حبك شرعي ،وىن التطهّب؛ فليلك وبك باغبرن  ،وأاضا هستفيد ن النهي عدـ
اإلجزاء؛ ألف النهي إذا تنجو ،فإهو افيد الفساد إذا كاف النهي راجعا إٔب رك العلادة ،أو إٔب شرطها ،أو إٔب
واجب فيها ،ونعلنـ أف قنلو -عليو اللبلة والسبلـ" :-إهنوا ال اطهراف" أف اؼبراد واجب إزال النجاس دبا
جاء ُب الشرع؛ ؽبيا دؿ النهي على أهو لن فعل ذلك ،فإهو ال اعد نتطهرا ،ال اعد نتطهرا ،ولن حلل ننو
الفعل ،ولن حلل ننو إزال اػبارج ،وىيا أحد قنٕب أىل العل ُب اؼبسأل  ،وىن الظاىر ،والقنؿ الثاين أف
ىيا على التحرًن؛ لك لن فعل ألجزأ ،ولكنو آٍب ُب ذلك؛ ألهو ٓب يبثل األنر ،وهظروا ُب ذلك إٔب أف
اؼبقلند إزال النجاس  ،وأف النهي ع استعواؿ العظ والروث ألجل ،أهنا زاد اعب  ،فالنهي ألجل أال
تفسد على إخناهنا ن اعب  ،كوا جاء ُب اغبداث اآلخر.
ومن أحكاـ الحديث:
أاضا ،أف قنلو -عليو اللبلة والسبلـ" :-إهنوا ال اطهراف" افيد أف الطهارة وبك هبا إذا أزالت
النجاس  ،فاؼبكاف إذا وردت عليو قباس  ،فإهو إذا أزالت النجاس وبك عليو بالطهارة ،ووبك هبيه النسيل
الٍب طهر هبا ،وأزا لت النجاس بأهنا وسيل نطهرة ،وىيا ادؿ على عدـ اختلاص اؼباء بإزال النجاس ،
وىيا قد نر نعنا ن قلل ،وأف النجاس سناء أكاهت ُب اللدف أـ كاهت حكوي ُب أي بقع  ،فإف نقلند
الشارع أف تزاؿ النجاس  ،وأف اطهر اؼبكاف ،فلأي وسيل حلل التطهّب ،وبأي وسيل حللت إزال
ا لنجاس  ،فإف ىيا وبك بو شرعا اعِب :وبك بطهارة اؼبكاف ،إال أف اكنف فبا ال اطهر ،وىيا نستثُب نثل
نا ُب ىيا اغبداث ن العظ  ،والروث.
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إذف اتلْب لك بعد ىيا أف العظ  ،والروث ال اطهراف ،وال ازابلف النجاس  ،وال اطهراف احملل سناء
أكاف ُب اللدف أـ كاف ُب أي بقع  ،وذلك غبلنؿ العل  ،وربققها ُب قنلو -عليو اللبلة والسبلـ:-



إهنوا ال اطهراف  هع .
حديث "استنزىوا من البوؿ فإف عامة عذاب القبر منو "
وع أيب ىرارة  قاؿ :قاؿ رسنؿ   استنزىنا ن اللنؿ ،فإف عان عياب القرب ننو  رواه
الدار قطِب ،وللحاك   :أكثر عياب القرب ن اللنؿ  وىن صحيح اإلسناد.
معنى الحديث:
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -لشدة خنفو على أنتو فبا فيو وباؿ عليه  ،وعياب ُب الدهيا ،وُب اآلخرة
هناى ع التساىل ُب اللنؿ ،وأنرى باالسترباء ن اللنؿ ،وتنقي اللدف ننو تنقي اؼبنضع ننو ،وكيلك
حضه على ذلك بأف عياب القرب أكثر نا اكنف ن اللنؿ ،فقاؿ ؽب   :استنزىنا ن اللنؿ  اعِب:
اطللنا النزاى ن اللنؿ بتطهّب اؼبنضع سبانا ،وعدـ التساىل ُب ذلك ن الرجل واؼبرأة ،وعلل ذلك بأف أكثر
عياب القرب ن اللنؿ .عليو اللبلة والسبلـ ،فإهو شفيق بأنتو ال خّب إال دؽبا عليو ،وال شر إال حيرىا
ننو.
لغة الحديث:
قنلو" :استنزىنا" استفعاؿ ن النزاى اعِب :اطللنا النزاى  ،والنزاى ىي السبلن ن القير ،واألذى،
ون كل نا اؤذي ،فقنلو " :استنزىنا" اعِب :تنزىنا ن اللنؿ بأف تطيلنا اؼبنضع بالطهارة ،وأال تتساىلنا ُب
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بقااا شيء ن اللنؿ على الفرج ن الرجل ،أو اؼبرأة ،فاطللنا الطهارة ُب ذلك ،واطللنا اإلهقاء ،واطللنا
النزاى  ،وال تتساىلنا ُب ذلك ،فإف "استنزىنا" اعِب :اطللنا النزاى  ،فهيا أنر.
قنلو " :فإف عان عياب القرب ننو" اؼبقلند بقنلو" :عان " اعِب :أكثر عياب القرب ننو ،فإف كلو
عان ُب ال لو تقتضي العونـ األغليب اعِب :األكثرا  ،واؼبقلند ىيه األن  ،اعِب :عان عياب القرب ُب ىيه
األن ننو ،وقنلو" :عياب القرب" كلو عياب ىيه اس نلدر ،واؼبلدر تعياب نلدر عيب اعيب
تعيالا ،اعِب :حقيق التعياب ُب اللو أف وبلس ع اللدف ،أو ع الروح ،أو ع الشيء عوننا ،أف وبلس
عنو نا الي لو ،وابلئ  ،وافاض عليو ،وارسل أضداد ذلك.
فهيا نعُب العياب ،وؽبيا جاء ُب نعُب اغبداث  :السفر قطع ن العياب  وعللو بقنلو:
يبنع صاحلو طعانو ،وشرابو ،وفراشو





اعِب :نا اعتاد عليو فبا ابلئوو ن ىيه اؼبليات ،وارسل عليو نا

ىن خبلؼ نا الي لو ،واستأهس لو ،واكنف ن عادتو ،فيتوّب طعانو ،واتوّب شرابو ،اتوّب فراشو إٔب آخر
ذلك ،فهن هنع حلس ،وإرساؿ لضد نا األفو.
وىيه الكلو أطلت فيها بعض الشيء القتضاء اؼبقاـ ؽبا ،ن جه أف العياب ُب اللو  ،وفيوا جاء ُب
الشرع -أاضا -نعناه واسع ،فقد اكنف حبلس اعِبُ :ب اللو  ،وقد اكنف بإفاض  ،وإرساؿ ؼبا ال ابلئ  ،أو
اؤذي ،وكبن ذلك ،وؽبيا ،فإف عياب القرب ُب حقيقتو أهو تعياب دبعُب أهو إالاؿ ألضداد نا ابلئ
اؼبعيب ،فاإلهساف ابلئوو ُب قربه أف اكنف ننعوا ُب بدهو ،وُب روحو ،فإذا حلس عنو التنع ُب بدهو،
وروحو ،وأفيض ،وأ رسل عليو ضد ذلك اعِب :ضد التنع ن األذى ،أو ن النار ،أو ن أهناع وباؿ ،أو
تعياب اؼببلئك  ،أو كبن ذلك ىيا كلو ادخل ُب اس العياب.
وؽبيا جاء ُب اغبداث:



إف اؼبيت اعيب بلكاء أىلو عليو



وىن حداث ُب اللحيح كوا ىن

نعلنـ اعيب بلكاء أىلو ،اعِب :أهو وبلس عنو إ ذا عل بلكاء أىلو ،إذا عل بكاء أىلو وبلس عنو نا
ابلئوو ،واكنف ُب ضيق ،وشدة إذا عل أف أىلو ٓب اعولنا دبا وبب اهلل -جل وعبل -واؼبقلند بلكاء أىلو
عليو اعِب :النياح.
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اؼبقلند ن ىيا أف عياب القرب اشول درجات كثّبة جدا ،واغبساب -وال شك -شداد ،واؼبأننؿ
ن الرب -جل جبللو -أف اعفن عِب وعنك  ،الله آنْب.
درجة الحديث:
اغبداث صحيح اإلسناد ،وصححو صبع كثّب ن أىل العل  ،ولو شناىد ُب اللحيح؛ ألف النيب -عليو
اللبلة والسبلـ-



نر بقربا اعيباف ،فقاؿ :إهنوا ليعيباف ،ونا اعيباف ُب كلّب ،أنا أحدنبا فكاف ال

استنزه ن اللنؿ  ،وُب رواا كاف ال استربئ ن اللنؿ ،وُب رواا كاف ال استَب ن اللنؿ ،وأنا اآلخر ،فكاف
يبشي بالنويو .  .
من أحكاـ الحديث:
دؿ الحديث على وجوب طلب النزاىة من البوؿ ،وذلك لؤلنر بو ،ولتعليل األنر بأف ن ٓب اتنزه،
وٓب استربئ ،فإهو نتنعد بالعياب ،وؼبا جاء ُب حداث الرجلْب اليا اعيباف ُب قلنرنبا ،وأحدنبا كاف ال
استربئ ،وال استنزه ن بنلو.
فإذا االستنزاه ،واالسترباء واجب ،وضابط الناجب ُب ىيه اؼبسألو أهو اتيق أهو ليس على العضن ،وال
على بدهو بقااا قباس  ،فبل اعجل بلنلو ،بل انتظر حٌب اكتول اػبروج ،وال القى شيء ن اػبارج اعِب :ال
اقطع بنلو ،واسرع ُب ذلك ؛ ألهو ردبا بقي شيء ،فسار على بدهو ،أو على نبلبسو ،أو كبن ذلك،
فاالسترباء ،واالستنزاه دبعُب نتقارب ،وىن طلب الرباءة ،والنزاى ن اللنؿ بأف اقطع اػبارج سبانا ،وانشف
اؼبنضع ،واوسلو ،وانقي اؼبكاف ،والسراوال حبيث ال وبلل فيها ،أو عليها بقااا ن النجاس .
ؽبيا كاف بعض العلواء ،وبعض السلف ،وبعض اؼبتأخرا اتشددوف ُب ىيه اؼبسأل نلالو ُب طلب
االسترباء ،فقد ذكر ع اإلناـ أضبد ب حنلل -رضبو اهلل -أهو إذا باؿ حشى رأس ذكره بقط  ،وكبنهٍ ،ب
نشى شدادا ،وىروؿ ،وقفز ُب بيتو رغل ُب أف ىبرج كل اللاقي ،وىيا نلالو ُب حلنؿ االسترباء ،والسن
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ٓب تأت دبثل ىيا ،وإمبا جاءت باألنر باالستنزاه بأف يبكث اؼبرء حٌب ىبرج صبيع اػبارج ،وأف انتلو ،وىن
النؿ أال اأٌب نكاها اليلو ن رشاش اللنؿ ،أو اليب بعض بدهو ،أو اليب قدنو ،أو اليب نبلبسو،
وكبن ذلك؛ وؽبيا استحب العلواء أف اليي اراد اللنؿ استحلنا لو أف ارتاد للنلو ننضعا رخنا ،وىيا جاء ُب
سن أيب داود.
الثاني :دؿ الحديث على إثبات عذاب القبر ،وعلى أف اليي ال استنزه ن اللنؿ؛ فإهو اعيب ،وىل
كل نا اعيب عليو اؼبرء كلّبة ىل كل نا اعيب عليو اؼبكلف كلّبة ،أـ أهو اعيب باللوائر أاضا ؟
أىل العل اختلفنا ُب عدـ االستنزاه ن اللنؿ ،ىل ىن ن الكلائر أـ ن اللوائر ؟ ،وأصح القنلْب ُب
ذلك أهو كلّبة ن الكلائر ؛ ألهو جاء ُب حداث الرجلْب قاؿ :إهنوا اعيباف ،ونا اعيباف ُب كلّب بلى إهو
كلّب ،ونعناه ،ونا اعيباف ُب أنر كلّب اشق االحَباز ننو ،بل سهل االحَباز ننو ،بلى إهو كلّب اعِب :ن
جه اليـ ،وُب ضابط كلّبة ،أهو نا تنعد عليو بعياب كوا جاء ُب ضابطها قنؿ اب علد القني ُب
ننظننتو ُب اآلداب:
ؼبا ذكر أف اللحيح تقسي اليهنب إٔب كلائر ،وصوائر ،ضلط الكلّبة بقنلو:
فما فيو حد في الدنا أو توعد بأخرى ............................. 




فقنلو :تنعد بأخرى اعِب :وعيد ُب اآلخرة ،واآلخرة :اشول القرب ،واشول انـ القيان  ،فإذف تنطلق
عليو القاعدة ،وليلك هقنؿ :اللحيح أهو ن الكلائر ألجل قنلو" :بلى إهو كلّب" والثاين :ألجل التنعد
عليو بالعياب ،وىي ا فبا هبعل كل واحد ننا وبير ن التساىل ُب أنر اللنؿ ؛ ألهو قيارة ،وقباس تليب
اللدف ،وقد كاف ُب شرع ن قللنا شرع اليهند أهو كاهنا إذا وقعت على ثنب أحد ننه قباس  ،أنروا بأف
اقرضنه باؼبقراض اعِب :اقلنف اللقع ىيه ،وارننهنا ،فبل تطهر ،بل ال بد أف تزاؿ ،وىيه األن خفف عنها
بأف جعلت الطهارة تقنـ نقاـ ذلك ،فبل هبنز التساىل ُب ىيا األنر.
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الثالث :أف قنلو ُب رواا اغباك :



أكثر عياب القرب ن اللنؿ



ننافق لقنلو:



فإف عان

عياب القرب ننو  وىن تعلّب ن جه اللو  ،فالعاـ كوا ذكرها لك ىن األكثر ،اعِب :أكثر أسلاب عياب
القرب ُب ىيه األن ن أنر ال اتنلهنف لو ،وىن عدـ االسترباء ،واالستنجاء ن اللنؿ.
حديث "علمنا رسوؿ اهلل ُ ب اػببلء أف هقعد على اليسرى "
وع سراق ب نالك  قاؿ  :علونا رسنؿ اهلل ُ ب اػببلء أف هقعد على اليسرى ،وهنلب
اليوُب  رواه الليهقي بسند ضعيف.
معنى الحديث:
أف سراق ب نالك  ذكر وجها ونسأل ن نسائل تعليوو -عليو اللبلة السبلـ -للحابتو ،وىن
أهو علوه إذا أتنا اػببلء ،وأرادوا اللنؿ ،أو الوائط أف اقعدوا على اليسرى ،وأف تنلب الرجل اليوُب،
وذلك ليكنف أسهل ،وأبعد للرجل اليوُب ن إصاب الرشاش ،وأثر النجاس  ،وكبن ذلك.
لغة الحديث:
قنلو" :اليسرى" :اؼبقلند هبا القدـ اليسرى" ،واليوُب" :اؼبقلند هبا القدـ اليوُب ،فيقعد على اليسرى،
وتنلب اليوُب اعِب :أهو الزؽ إحدى إليتيو بقدنو اليسرى ،والعد القدـ اليوُب هاصلا ؽبا نتكئا على
اليسرى ،اعِب :على جنب.
درجة الحديث:
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اغبداث قاؿ :رواه الليهقي بسند ضعيف ،وسنده ضعيف ،وليس لو شناىد ُب بابو ،فل اأت ُب ىيا
اللاب إال ىيا اغبداث ،وؽبيا ضعفو كثّب ن أىل العل بل قاؿ بعضه  :إهو ؾبوع على تضعيفو ،وليس ُب
ىيا اغبداث حج على ىيه اللف ؼبا ذكرها لك ن أف االتفاؽ ن أىل الشاـ على تضعيفو.
من أحكاـ الحديث:
اغبداث فيو صف التخلي ،وىيه اللف حسنها األطلاء اؼبتقدننف اعِبُ :ب القروف األؤب ألجل أغراض
اعِبُ :ب تسهيل اػبارج ،واللعد ع التكلف ،ونناسل األنعاء إٔب غّب ذلك ،لك السني ال تثلت دبثل ىيا
اغبداث ،وؽبيا ال استعول العلواء  ،وال اؼبتلعنف للسن اللحيح نا استعولنف ىيه اللف ألجل عدـ
ثلنهتا ،وعدـ ؾبيئها أاضا ُب روااات نتعددة ،وٓب اعول هبا ،وبعض الناس اعول هبا ن جه أهو أسهل
عليو ،ىيا شيء ارجع إٔب نا ىبتاره اؼبرء أنا ن جه االستحلاب ،فاغبداث ادؿ لن صح ..وادؿ على
االستحلاب لن صححو بعض أىل العل  ،لكنو ؼبا ٓب الحح فإهو اتقاصر ع ذلك هع .
حديث "إذا باؿ أحدكم فلينتر ذكره ثالث مرات "
وع عيسى ب ازداد -رضي اهلل عنهوا -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسل :



إذا باؿ

أحدك  ،فلينَب ذكره ثبلث نرات  رواه اب ناجو بسند ضعيف.
معنى الحديث:
أف عيسى ب ازداد ايكر ع أبيو قنؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ -نرشدا فيو االستنزاه ن اللنؿ إذا
باؿ أحدك  ،فلينَب ذكره ثبلث نرات ،اعِب :إذا فرغ أحدك ن بنلو إذا باؿ اعِب :إذا فرغ ن بنلو
نسَبوبا ،فؤلجل أف ىبرج بقااا اللنؿ ُب جنؼ اليكر ،فإهو انَبه ثبلثا ،اعِب :هبيبو بشدة ن أصلو إٔب
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طرفو إٔب رأسو ،ثبلث نرات ألجل أف ىبرج بقااا اللنؿ ،وىيا ألجل اؼبلالو ُب االستنزاه ،واالسترباء ن
اللنؿ.
لغة الحديث:
قنلو" :إذا باؿ" اعِب :إذا فرغ ن اللنؿ إذا باؿ أحدك اعِب :باؿ ،واهتهى ،و"إذا "ُب اللو تدخل على
الفعل ،واراد هبا أحياها االبتداء اعِب :اإلرادة ،وتارة بعد الفراغ إذا دخل اػببلء اعِب :إذا أراد أف ادخل
اػببلء ،اغبداث اليي نر نعنا اقنؿ  :الله إين أعنذ بك ن اػبلث ،واػبلائث  وىنا إذا باؿ اعِب:
إذا اهتهى ن اللنؿ ،وفرغ ننو" ،فلينَب " ىيا أنر؛ ألف البلـ الـ أنر ،انَب :النَب ُب اللو ىن اعبيب بشدة،
وىن ن صفات الفعل كوا أف النهر ن صفات القنؿ ،وىن اإلغبلظ ُب القنؿ ،والشدة فيو.
درجة الحديث:
قاؿ :رواه اب ناجو بسند ضعيف ،والظاىر ُب عدة أسلاب ،وضعفو صبع كثّب جدا ن أىل العل ،
ننه الننوي ،وشيخ اإلسبلـ اب تيوي  ،واب القي  ،بل قاؿ اب تيوي  :إف التعلد بالنَب بدع  ،واعِب:
ؿبدث  ،فاغبداث ىيا واضح الضعف لعدة أسلاب ،قد ذكر لك ىنا ُب طرؼ اإلسناد قاؿ ،وع عيسى ب
ازداد ع أبيو ،وعيسى ب ازداد فيو جهال  ،وأبنه -أاضآ -ب تثلت لو صحل - ،وأاضاُ -ب باقي السند
فيو علل أخرى ،وليس ن شرط ىيا الدرس تفليل الكبلـ ُب التخراج ،واإلسناد.
من أحكاـ الحديث:
اغبداث دؿ على النَب ،والعل ُب ذلك االسترباء ،واالستنزاه :االسترباء ،واالستنزاه جاء نأننرا بو ُب
عدة أحاداث كوا نر نعنا ،لك النَب ن أىل العل ن استحلو ،وىن نعروؼ ُب بعض نياىب أىل
العل وأقناؿ الفقهاء ُب استحلابو ،لك اللحيح أهو ال استحب ،وال اشرع ألجل عدـ ثلنتو ،وألجل أهو
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أاضا -وبلل نعو أضرار نعروف وؾبرب ن حلنؿ السلس ،وحلنؿ النسنس  ،وأشلاه ذلك؛ ؽبيا هقنؿ:ال اشرع على اللحيح أف انَب اليكر إذا أراد أف انَبه ُب بعض األحيا ف لورض ال للعلادة ،واالستنزاه،
والتقرب بيلك ،فهيا أنر حبسب اغباؿ ،لك أف اعتاد عليو ،وأف انَبه دائوا ،وأهو ارى أهو ال استربئ ،وال
استنزه حٌب افعل ذلك ،فهيا ليس جبيد ،بل إف النَب كوا ذكرت لك ٓب تثلت سنيتو أهو ليس فيو إال ىيه
الرواا  ،وىي ضعيف  ،وكبنىا ،وردبا كاهت أشد ضعفا ننها هع .
حديث "أف النبي  سأؿ أىل قلاء "
وع اب

علاس -رضي اهلل عنهوا  -أف النيب 

فقالنا :إها هتلع اغبجارة اؼباء



سأؿ أىل قلاء ،فقاؿ :إف اهلل اثِب عليك ،

رواه اللزار بسند ضعيف ،وأصلو ُب أيب داود ،وصححو اب خزيب ن

حداث أيب ىرارة  بدوف ذكر اغبجارة.
معنى الحديث:


أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ؼبا هزؿ قنؿ اهلل -جل وعبلُ -ب أىل قلاء:

        

(ٔ)



  

سأؿ ع ىيا الشيء اليي أثُب اهلل -جل

وعبل -عليه بو ؟ نا اليي افعلنهو ؟ ،وكيف وبلنف أف اتطهروا ؟ فقالنا ُب اعبناب" :إها هتلع اغبجارة
اؼباء" .قاؿ ىنا :رواه اللزار بسند ضعيف .قنلو" :إها هتلع اغبجارة اؼباء" اعِب :أهن استعولنف اغبجارة أوال،
ٍب استعولنف اؼباء ثاهيا اعِب :هبعلنف اؼباء تابعا للحجارة ،فاغبجارة أوالٍ ،ب اؼباء ثاهيا ،ىيا على الرواا
األؤب الٍب قاؿ :رواىا اللزار بسند ضعيف ،وعلى الرواا اؼبشهنرة ،ذكروا أهن استنجنف باؼباء ،وكاف ُب
الناس ُب العرب ،قليل ن استنجي باؼباء ،وأكثر أحناؽب أهن كاهنا استجوروف ،واستعولنف اغبجارة دوف
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اؼباء ،فسأؽب النيب -عليو اللبلة والسبلـ -فيكروا أهن استعولنف اؼباء ُب الطهارة ،وُب إزال اػبارج ىيا
نعُب الرواا الثاهي .
لغة الحديث:
أىل قلاء اؼبقلند بقلاء لبيل ،وننضع نعروؼ أقي فيو نسجدٍ ،ب باس اؼبنضع نسجد قلاء ،وىيا
اؼبسجد كاف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -وبلو واأتيو كل انـ سلت ضحى ناشيا ،اللى فيو ركعتْب -
عليو اللبلة والسبلـ -وأىل قلاء فب أثُب اهلل -جل وعبل -عليه ُب القرآف ،فكلو أىل اعِب :ساكِب
قلاء ،أو أصحاب قلاء ،وكبن ذلك.
قنلو" :إف اهلل اثِب عليك " الثناء ن اهلل -جل وعبل -نعناه ذكر اللف احملوندة ُب اؼبؤل األعلى ،أو ُب
ك تاب ن كتلو ،أو نا اللغ بو رسنال ن رسلو ،واؼبراد ىنا ن الثناء ،ىن ندح اهلل -جل وعبل -أىل قلاء
دبحلته للتطهر ،واهلل -جل وعبل -وبب اؼبطهرا .
درجة الحديث:
أما الرواية األولى  :فقد ذكر اغبافظ أهنا ضعيف بقنلو :رواىا اللزار بسند ضعيف ،قد كاف صباع ن
العل واء اروف أف ىيه الرواا ال أصل ؽبا ،وال ،وجند ؽبا ُب كتب ن كتب اغبداث كوا قالو الننوي ،وغّبه،
لك قد أخرجها اللزار ،وغّبه أاضا ،وىي بإسناد ضعيف كوا ذكر اغبافظ ،بل إف ىيه الزاادة" :إها هتلع
اغبجارة اؼباء" ىيه ننكرة ال ،وجو لقلنؽبا اعِب :أف فيها ـبالف الضعيف الثق .
أما الرواية الثابتة  :فهي الرواا الٍب ُب أيب داود أهن قالنا" :إها هستنجي باؼباء" فيكروا أهن استعولنف
اؼباء دوف اغبجارة ،وؽبيا قاؿ :وأصلو ُب أيب داود ،وصححو اب خزيب ن حداث أيب ىرارة -رضي اهلل
تعأب عنو -بدوف ذكر اغبجارة.
من أحكاـ الحديث:
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دؿ اغبداث على أف اهلل -جل وعبل وبب ن علاده اؼبطهر كوا قاؿ:
      

(ٔ)

    

واهلل -جل وعبل -وبب اؼبتطهر اليي طهر ظاىره بالتنزه ن

أهناع النجاسات ،واالسترباء ننها ،وكيلك وبب اؼبتطهر اليي طهر باطنو ن أهناع الرجس ،واػبلث،
واالعتقادات الفاسدة ،وكيلك األقناؿ ،واألعواؿ اػبليث ؽبيا هقنؿ :ن حلل لو التطهر ،فإف اهلل -جل
وعبل -اثِب عليو؛ ألهو -سلحاهو -أثُب على أىل قلاء هبيه اللف  ،فو كاف نتقربا إٔب اهلل -جل وعبل-
بالتطهر ،والتنزه ن أهناع النجاسات ،فهن حري بثناء اهلل -جل وعبل -وندحو لو ُب اؼبؤل األعلى كوا أثُب
عليو ُب القرآف الكرًن.................
الثاني ُ :ب اغبداث دالل على أف األفضل استعواؿ اغبجارة أوالٍ ،ب اؼباء ثاهيا ،وىيا كوا ذكر أهو
ضعيف ،وكوا قدنت لك ،لك ىيا القدر نتفق عليو بْب أىل العل ن جه التفضيل ،أف األفضل أف
استعول اغبجارة أوالٍ ،ب اؼباء ثاهيا ،حٌب ال الاشر بيده النجاس ُب اؼبنضع ،بل استعول نا ازال النجاس ،
فإذا ٓب الق ننها إال الشيء اليسّب ،أو العالق ُب اعبلد ،وكبن ذلك ،فإهو انظفها شدادا باؼباء.
ؽبيا ذكرت لك ،فيوا سلف أف درجات التطهّب ثبلثا ،واألفضل أف تستعول االستجوار أوال حبجارة،
أو نا اقنـ نقانها ن ننادال ،وورؽ إٔب آخره أوالٍ ،ب استعول اؼباء ثانيا.
والدرجة الثانية :أف استعول اؼباء وحده ،والثالثة  :أف استعول اغبجارة وحدىا.
باب الغسل وحكم الجنب
حديث "الماء من الماء "
باب الوسل ،وحك اعبنب

 - 1سورة التوبة آية .138 :

318

بلوغ المراـ
ع

أيب سعيد اػبدري -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



اؼباء ن اؼباء



رواه

نسل وأصلو ُب اللخاري.
قاؿ باب الوسل وحك اعبنب :اعِب :باب الوسل ،وباب حك اعبنب اؼبراد هبيا اللاب أف اغبدث
هنعاف:
حدث أصغر:
ارتفع بالطهارة اللورى ،اعِب :بالنضنء.،
وحدث أكبر:
وىن اعبناب للرجل ،واؼبرأة ،واغبيض ،والنفاس ُب اؼبرأة ،والردة ُب اعبويع ،فّبتفع اغبدث األكرب بالوسل
اليي ىن تعوي اللدف باؼباء؛ ؽبيا قاؿ" :باب الوسل" اعِب :صف الوسل ،نا انجب الوسل ،أحكاـ
الوسل ،وحك اعبنب اعِب :ن حيث هنع اغبدث اليي صاحلو ،وبقاؤه ُب اؼبسجد ،وكبلنو ،وهننو،
وأشلاه ذلك.
قاؿ :ع

أيب سعيد اػبدري -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



اؼباء ن اؼباء



رواه نسل  ،وأصلو ُب اللخاري.
معنى الحديث:
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -الْب أف وجنب استعواؿ اؼباء ُب الوسل ،اعِب :وجنب الوسل باؼباء ،إمبا
اكنف إذا قيؼ اؼبرء اؼباء ،وحللت لو هناا الشهنة بقيفو اؼباء اليي جعلو اهلل -جل وعبلُ -ب اللالوْب
طليع  ،فإذف نعُب اغبداث :أف إهباب الوسل اكنف باإلهزاؿ ،فإذا ٓب انزؿ ،فإهو ال هبب عليو الوسل ىيا
نعُب اغبداث.
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لغة الحديث:
قنلو" :اؼباء ن اؼباء" ىيا ن ببلغتو -عليو اللبلة والسبلـ -وذلك؛ ألهو أوٌب جنانع الكل  ،اؼباء
اراد بو استعواؿ اؼباء ُب الوسل ن اؼباء ،اعِب :إذا قيؼ اؼباء ،وأخرج اؼبِب.
درجة الحديث:
قاؿ :رواه نسل  ،وأصلو ُب اللخاري.
من أحكاـ الحديث:
الحديث دؿ على أف الغسل الواجب ،إمبا هبب إذا قيؼ اؼبرء اؼباء ،وأف التليذ بدوف ذلك باعبواع،
ونا دوهو أهو ال هبب نعو الوسل؛ ألهو ٓب انزؿ ،فإذا أهزؿ وجب الوسل ،وىيا ن األحاداث اؼبنسنخ الٍب
كاهت ُب أوؿ الزناف اعِبُ :ب أوؿ العهد اؼبدينٍ ،ب هسخ باغبداث التإب اعِب :اليي بعده  ،إذا جلس
أحدى بْب شعلها األربعٍ ،ب جهدىا فقد وجب الوسل



وبعض أىل العل ال الّب إٔب النسخ دبثل

حاؿ ىيا؛ ألهو اقنؿ :ىيا اغبداث فيو ذكر صنرة ن اللنر ،وىن أف اؼباء هبب إذا قيؼ اؼباء هبب
الوسل ،إذا قيؼ اؼباء ،ونا دوهو ن أهناع االستوتاع اعِب باعبواع ،فإهو نسكنت عنو؛ ليلك ال اقنلنا
بالنسخ .قالنا :وإمبا هقنؿ ىيا فيو ذكر أحد اغباالت ،واغبال األخرى فيها بقي األحناؿ ،وىيا القنؿ فيو
هظر ن جه اللو  ،وىن أف قنلو" :اؼباء ن اؼباء" افه ننو اغبلر ،والقلر ؽبيا كاف بعض اللحاب -
رضناف اهلل عليه  -حٌب بعد وفاتو -عليو اللبلة والسبلـ -ال اوتسل إال إذا قيؼ اؼباء ،وأنا إذا أكسل،
جانع دوف إهزاؿ ،فإهو ال اعد ذلك ننجلا للوسل بدالل ىيا اغبداث  :اؼباء ن اؼباء  وىن نقتض
للحلر ،والقلر ُب اللبلغ ؽبيا هقنؿ :إف األصح أف ىيا اغبداث قاصر ،وحاصر ،وأهو ننسنخ باغبداث
اليي بعده وبوّبه هع .
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حديث "إذا جلس أحدكم بين شعبها األربع"
وع

أيب ىرارة  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



إذا جلس أحدك بْب شعلها األربعٍ ،ب جهدىا،

فقد وجب الوسل  نتفق عليو ،وزاد نسل   :وإف ٓب انزؿ . 
قاؿ :وع

أيب ىرارة  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



إذا جلس أحدك بْب شعلها األربعٍ ،ب

جهدىا ،فقد وجب الوسل  نتفق عليو ،وزاد نسل   :وإف ٓب انزؿ . 
معنى الحديث:
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ايكر نا انجب الوسل ُب أحد أحنالو ،واقنؿ -عليو اللبلة والسبلـ:-
أف الوسل هبب إذا حلل اعبواع ،صباع الرجل للورأة بإدخاؿ آلتو ُب فرجها ،فإذا حلل ىيا اعبواع ،فإهو
هبب الوسل بالتقاء اػبتاهْب ،كوا قي حداث آخر ،وإف ٓب وبلل إهزاؿ.
لغة الحديث:
قنلو" :بْب شعلها األربع" اؼبقلند اليداف ،والرجبلف؛ ألف الشعل نعناىا اعبزء ،والقطع  ،وكل جه ن
الرجل ،أو ن اؼبرأة اعِب :ن اليدا شعل  ،فيقاؿ :اليداف شعلتاف ،والرجبلف شعلتاف ،فالشعب األربع ىي
ىيه ،واؼبقلند ن ىيا ليس وصفا نؤسسا ،ولكنو وصف كاشف قنلوٍ" :ب جهدىا " ىيا -أاضا-
باعتلار بعض اغباؿ ،وإؿ ،فإف ،اعِبٍ :ب جاء ن اآلف ،هتكل ُب اللو اعِبٍ :ب جهدىا اعِب :أتعلها؛ ألف
اعبهد ىن اإلتعاب.
درجة الحديث:
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اغبداث نتفق عليو ،كوا ذكر ،والرواا األخرى ُب نسل .
من أحكاـ الحديث:
الحديث دؿ على إيجاب الغسل حبلنؿ اعبواع ُب أدىن درجاتو ،بأهو حبلنؿ اعبواع نطلقا اعِب:
ألهو وبلل اإلابلج ىنا ،فإذا حلل أصل اإلابلج ،فقد وجب الوسل بيلك دوف النظر ُب اإلهزاؿ ،ونا
ذكر ىنا ن النصف قنلو" :بْب شعلها األربع وجهدىا "..إٔب آخره ىيا باعتلار بعض األحناؿ؛ ؽبيا
ذكرت لك أهنا صف كاشف  ،وللست صف نؤسس  ،وىيا باتفاؽ أىل العل .
الثاني  :أف ىيا اغبداث هاسخ للحداث اليي قللو ،كوا ذكرت لك ،والوسل هبب بأقل درجات
اعبواع ،وىن التقاء اػبتاهْب ،واؼبقلند ن اػبتاهْب ،اػبتاف :ننضع اػبتاف ن الرجل ،وننضع اػبتاف ن
اؼبرأة .ولن ٓب زبتًب اؼبرأة ،فإذا التقى ىيا اؼبنضع هبيا اؼبنضع ،ننعبا اليكر ُب الفرج فإهو هبب الوسل.
الثالث :أف ىيا اغبك ىل ىن خاص باإلابلج اؼبلاح ُب الفرج ،أـ إهو عاـ ُب كل إابلج ،سناء كاف
نلاحا ،اعِبُ :ب فرج نلاح ،أـ كاف ُب فرج ؿبرـ ن ذكر ،أو أهثى ،أو هبيو إٔب آخره ُب حبث للعلواء ُب
ذلك نيكنر ُب كتب الفقو هع .
حديث "في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قاؿ تغتسل "
قاؿ :وع أـ سلو ؛ أف أـ سلي -رضي اهلل تعأب عنها -وىي انرأة أيب طلح قالت  :اا رسنؿ
اهلل إف اهلل ال استحي ن اغبق ،فهل على اؼبرأة ن غسل إذا احتلوت ؟ قاؿ  :هع إذا رأت اؼباء



اغبداث نتفق عليو.
معنى الحديث:
أف اللحابيات -رضناف اهلل عليه  -ك اسأل النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ع األحكاـ ،ونا
ننعه اغبياء ن السؤاؿ لشدة حاجته للعل  ،وللتعلد هلل -جل وعبل -فسألت أـ سلي النيب -عليو
اللبلة والسبلـ -فبهدة لسؤاؽبا بأف اهلل -جل وعبل" -ال استحي ن اغبق" وىي تطلب اغبق ،وال تتكل
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بيلك ُب غّب طلب اغبق ،والتعلد هلل -جل وعبل -فقالت " :إف اهلل ال استحي ن اغبق ،فهل على اؼبرأة
ن غسل إذا احتلوت" إذا حلل للورأة احتبلـ ىل عليها غسل؟ بأف ترى ُب اؼبناـ نا فعبل ،نثل نا افعل
الرجل بأىلو ،ىل عليها ن غسل؟ قاؿ" :هع إذا رأت اؼباء" اعِب :إذا حللت ؽبا شهنة بيلك ،وتليذ
كوا تتليذ اؼبرأة نع زوجها.

لغة الحديث:
قنلو " :إف اهلل ال استحي ن اغبق" ا غبياء صف عان كلي ن اللفات الٍب تكنف قائو باهلل -جل
وعبل -وتكنف قائو بلعض اؼبخلنقات ،فاإلهساف فيو حياء ،ون صفاتو اغبياء ،واهلل -جل وعبل -ن
صفاتو اغبياء ،واظبو أو ن أظبائو حيي ،كوا جاء ُب حداث سلواف اليي ُب السن :



إف اهلل حيي

ستّب . 
فاهلل -جل وعبل -ننصنؼ باغبياء اغبق على نا اليق جببللو -جل وعبل -وعظوتو
      

(ٔ)

  

فهيا اؼبعُب ،أو ىيه اللف صف اغبياء صف كلي  ،ال انلوي ،بل ال

هبنز أف تفسر ُب حق اهلل -جل وعبل -دبا ىن اؼبعهند ُب حق اؼبخلنؽ ،بل هعل نعناىا ُب اللو  ،وهثلتها
على ظاىرىا هلل -جل وعبل -دؿ عليو قنؽبا " :إف اهلل ال استحي ن اغبق" فاهلل سلحاهو ال استحي ن
اغبق ،وال استحي ن ضرب األنثاؿ اغبق كوا قاؿ :

           

 )ٕ(   االحتبلـ :ىن رؤا نناـ ،وظبي حلنؿ اؼبعاشرة ُب اؼبناـ احتبلنا دوف رؤاا؛ ألهنا ن الشيطاف،
فاالحتبلـ سناء كاف احتبلنا دب ربل لئلهساف ،أو احتبلـ للورأة دب وبل ؽبا ،أـ غّب ذلك ،ىيا كلو ن

 - 1سورة الشورى آية .11 :
 - 2سورة البقرة آية .26 :
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الشيطاف؛ وؽبيا ٓب اقل ُب االحتبلـ ،إهو رؤاا نع أهو ىن رؤاا نناـ ،لكنو قيل  :االحتبلـ؛ ألهو ن اغبل ،
واغبل ن الشيطاف ،والرؤاا ن اهلل ،جل وعبل.
قنلو " :إذا رأت" اؼبقلند بالرؤا ىنا ،رؤا اآلثار بعد اليقظ  ،وليس اؼبقلند أهنا رأت ذلك ُب اؼبناـ.
درجة الحديث :
ذكر أهو نتفق عليو ،اعِب :على صحتو وعلى زبرهبو بْب اللخاري ،ونسل .
من أحكاـ الحديث :
أوال :دؿ اغبداث على أف اؼبرأة ربتل كوا وبتل الرجل ،واالحتبلـ ُب الرجاؿ كثّب ،وُب النساء قليل،
وذلك لولل طلع الرجل ُب ىيجاف نائو ،وكثرتو دوف ىيجاف ناء اؼبرأة ،فاؼبرأة ناؤىا قليل ،والرجل ناؤه ن
حيث التنلد كثّب؛ ؽبيا الاب الرجاؿ باالحتبلـ أكثر ن النساء ،بل قليل ن النساء ن ربتل .
ثانيا  :دؿ اغبداث على أف اؼبرأة ،هبب عليها الوسل إذا حلل ؽبا التليذ ،والشهنة ُب احتبلنها بأف
رأت اؼباء ،اعِبُ :ب نبلبسها أو بعض نبلبسها ،أو كبن ذلك ،أو ىي رأتو اعِب :رأت ُب اؼبناـ ،أهنا تليذت
وبلوت الشهنة ،فيجب عليها الوسل بيلك ،فاؼبرأة ُب ذلك نثل الرجل؛ وؽبيا قاؿ -عليو اللبلة والسبلـ-
هع إذا رأت اؼباء ،والرجل كيلك هبب عليو الوسل إذا رأى اؼباء ،ال دبجرد االحتبلـ.
الثالث :دؿ اغبداث على حس السؤاؿ ن أـ سلي -رضي اهلل عنها -وأف حس السؤاؿ نه جدا
ُب إلقائو ،وُب إجاب اجمليب ،فكثّبا نا يبنع السائل ن اعبناب اغبس  ،أو اعبناب اؼبفلل؛ ألهو ٓب وبس
السؤاؿ؛ ؽبيا أبلوت أـ سلي -رضي اهلل عنهاُ -ب حس السؤاؿ حيث قالت" :إف اهلل ال استحي ن
اغبق ،فهل على اؼبرأة ن غسل إذا احتلوت" قاؿ" :هع إذا رأت اؼباء".
الرابع واألخير :أفاد اغبداث أف كلو على ،عليك كيا على اؼبرأة كيا ،أهنا ن األلفاظ الٍب تفيد
النجنب ،وىيا نقرر ُب أصنؿ الفقو ،فإف ن األلفاظ الٍب هستفيد ننها
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النجنب أف اعرب ع الشيء بعليك ،كيا كقنلو -جل وعبل:-

    

(ٔ) وكقنلو:



 )ٕ(     وىيا افيد النجنب ،وىنا قاؿ " :هع " اعِب :على اؼبرأة غسل إذا احتلوت ،إذا رأت
اؼباء ،هفه ن قنلو :على اؼبرأة ،اعِب :أف ذلك واجب عليها.
حديث "في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قاؿ  :تغتسل"
وع أهس  قاؿ  :قاؿ رسنؿ اهلل ُ  ب اؼبرأة ترى ُب ننانها نا ارى الرجل ،قاؿ :توتسل



نتفق عليو.
زاد نسل فقالت أـ سلو  :وىل اكنف ىيا ؟ قاؿ  :هع  ،فو أا اكنف الشلو؟
قاؿ -رضبو اهلل -ع أهس -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل ُ ب اؼبرأة ترى ُب ننانها نا
ارى الرجل قاؿ   :توتسل  نتفق عليو ،وزاد نسل فقالت أـ سلو  :وىل اكنف ىيا قاؿ  :هع ،
فو أا اكنف الشلو".
حداث دؿ على نا دؿ عليو اغبداث السابق ن األحكاـ ،ن أف اؼبرأة شقيق الرجل ُب األحكاـ
الشرعي  ،فإذا رأت ُب ننانها نا ارى الرجل ن اؼبعاشرة ،فاحتلوت ،فإهنا هبب عليها أف توتسل ،ودؿ
اغبداث -أاضا -على أف ذلك قليل ُب النساء ،وأف رؤا اؼباء قليل ُب النساء؛ ؽبيا قالت أـ سلو  ،ىل
اكنف ىيا قاؿ " :هع  ،فو أا اكنف الشلو؟" اعِب :ىل اكنف ،إف اؼبرأة ربتل  ،وزبرج اؼباء ىل اؼبرأة زبرج
اؼباء إٔب آخره ،قاؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ" :-هع  ،فو أا اكنف الشلو؟" وقد جاء ُب صحيح
نسل ذكر تفاصيل لنزع الشلو نا بْب ناء الرجل ،وناء اؼبرأة إذا اجتوعا ،ونٌب انزع إٔب أبيو ،ونٌب انزع إٔب
أنو؟ هع .
 - 1سورة المائدة آية .135 :
 - 2سورة النساء آية .24 :
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حديث "كاف رسوؿ اهلل  اوتسل ن أربع"
وع عائش

-رضي اهلل عنها -قالت  :كاف رسنؿ اهلل 

اوتسل ن أربع :ن اعبناب  ،وانـ

اعبوع  ،ون اغبجان  ،ون غسل اؼبيت  رواه أبن داود ،وصححو اب خزيب .
قاؿ ،وع عائش

 -رضي اهلل عنها  -قالت  :كاف رسنؿ اهلل 

اوتسل ن أربع :ن اعبناب ،

وانـ اعبوع  ،ون اغبجان  ،ون غسل اؼبيت  رواه أبن داود ،وصححو اب خزيب .
معنى الحديث :
أف عائش تيكر فعل النيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب غسلو ،وأهو كاف اوتسل إذا حللت لو ىيه
األربع ،فإذا أجنب اغتسل ،وإذا جاء انـ اعبوع اغتسل ،وإذا احتج اغتسل ،وإذا غسل اؼبيت ،فإهو
اوتسل.
لغة الحديث :
قنلو" :اوتسل ن أربع اعِب :ألربع "ن " ىنا تعليل ،تعليلي  ،و"ن " تأتى للتعليل اعِب :بسلب أربع
ألجل أربع ،وكبن ذلك ن اعبناب  ،فاعبناب السلب ،فاعبناب نعروف انـ اعبوع -أاضا -نعروؼ ،وظبي انـ
العروب  ،وانـ اعبوع اختلف العلواء (علواء
اعبوع ألجل اجتواع الناس فيو ،وكاف ُب اعباىلي اسوى :انـ َ
اللو ) فيو ىل ىن أوؿ األسلنع أو ىن آخر األسلنع؟ على قنلْب لعلواء اللو  ،وكيلك نبا قنالف عند
علواء الشراع  ،فونه ن قاؿ  :إف انـ اعبوع ىن أوؿ األسلنع ،ال آخر األسلنع؛ ألهو عيد األسلنع،
والعيد انظر فيو إٔب االبتداء ،كوا أف عيد الفطر ىن أوؿ أااـ الفطر.
فاعبوع قالنا :ىي أوؿ أااـ األسلنع؛ ألهنا عيد األسلنع ،والقنؿ الثاين أهو آخر أااـ األسلنع اعِب:
شرعا؛ ألهو عيد األسلنع ،والعيد اأٌب بعد الفراغ ن العلادة ،فعيد الفطر اأٌب بعد الفراغ ن علادة اللياـ،
وعيد األضحى اأٌب بعد الفراغ ن أداء شعائر اغبج اعِب :عرف  ،وكبن ذلك.
درجة الحديث:
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قاؿ ىنا :رواه أبن داود ،وصححو اب خزيب  ،واغبداث إسناده ليس بلحيح بل ىن ضعيف ،فيوا
أذكر؛ ألف ُب إسناده نلعب اب شيل  ،وىن ضعيف بل قاؿ بعض علواء اعبرح والتعدال :إهو اروي
اؼبناكّب ؽبيا هقنؿ :إف ىيا اغبداث ضعيف اإلسناد ُب رواا أيب داود ،واب خزيب .
من أحكاـ الحديث :
اغبداث ليس فيو دالل على وجنب الوسل ن ىيه األربع ،وإمبا فيو أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ-
كاف افعل ذلك ،ففيو االستحلاب ن غسل اعبناب  ،وغسل انـ اعبوع  ،ون اغبجان  ،ون غسل اؼبيت،
فاغبداث دؿ على الفعل ،والفعل دبجرده ادؿ على االستحلاب ،لكنو ُب اعبناب دلت اآلا  ،واألحاداث
األخرى الٍب نر نعنا بعضها على وجنب غسل اعبناب  ،وأف اعبناب حدث أكرب ،هبب الوسل ننو ،وأنا انـ
اعبوع  ،فهل غسلو نستحب أـ ىن واجب اأٌب الكبلـ عليو ُب أحاداث ،تأٌب إف شاء اهلل.
وأنا الوسل ن اغبجان  ،فهيا إف ثلت أو جاء ُب رواا ثابت ؛ فإهو -وال شك -على االستحلاب؛ ألف
اغبجان ليست حدثا أكرب ،وكيلك غسل اؼبيت نر نعنا أف ن غسل نيتا ،فيستحب لو الوسل؛ لقنؿ اب
عور :كنا هوسل اؼبيت فونا ن اوتسل ،وننا ن ال اوتسل ،وىن صحيح هع .
حديث "في قصة ثمامة بن أثاؿ عندما أسلم ،وأمره النبي  أف اوتسل "
وع أيب ىرارة ُ ب قل ُشبان ب أُثاؿ عندنا أسل  ،وأنره النيب  أف اوتسل .رواه علد الرزاؽ،
وأصلو نتفق عليو.
قاؿ :وع

أيب ىرارة 

ُب قل شبان ب

أثاؿ عندنا أسل  ،وأنره النيب 

أف اوتسل .رواه علد

الرزاؽ ،وأصلو نتفق عليو.
معنى الحديث:

أف شبان ب أثاؿ ،وكاف رجبل نشركا جيء بو ،وجاء بو اعبيش ،وربط ُب نسجد رسنؿ اهلل  وٓب ازؿ

النيب -عليو اللبلة والسبلـ -إذا دخل اؼبسجد يبر عليو ،واعرض عليو اإلسبلـ ،واقنؿ لو :إاو اا شبان ىل
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لك أف تسل  ،وكبن ذلك أو كوا قاؿ -عليو اللبلة والسبلـ -إٔب أف ذىب شبان ب أثاؿ ،ذىب واغتسل،

ٍب جاء وتشهد بشهادة اغبق نسلوا عند رسنؿ اهلل 

ىيا ىن نعُب الرسال الٍب ُب اللحيح ،أهو فعل

ذلك اعِب :االغتساؿٍ ،ب جاء ،وتشهد ن هفسو دوف أنر النيب  -عليو اللبلة والسبلـ  -لو ،وأنا نا
ذكره اغبافظ ىنا ن رواا علد الرزاؽ ،فتزاد على نا ُب اللحيحْب بأنر النيب -عليو اللبلة والسبلـ -لو
أف اوتسل قاؿ لو :اا شبان ق  ،فاغتسل ،واشهد إٔب آخره.
لغة الحديث :
قنلو" :عندنا أسل " كلو "عند" تعِب القرب ،وقد تكنف قربا قلليا ،اعِبُ :ب اللو  ،أو قربا نقارها ،أو
قربا بعداا ،فقد تكنف ىيه ،وىيه ،وىيه اعِب :ىيه أو ىيه ،أو ىيه ،وىيا إذا كاف اؼبراد بالقرب قرب
الزناف ،وأنا إذا كاف قرب اؼبكاف ،فوعناىا ُب اللو االقَباف ،أو نعناىا ُب اللو االقَباف واالشَباؾ ُب
النجند ُب اؼبكاف ،أو ُب اعبه  ،كوا ُب قنلو -جل وعبل-

       

 )ٔ(  عند ربك اعِب :أهن قرالنف ننو ُب العلن.
واؼبراد بو ىنا ،عندنا أسل عندا زناهي  ،أاش بعدا عندنا أسل  ،اعِب :بعدنا أسل  ،وأنره النيب -
عليو اللبلة والسبلـ -أف اوتسل ،وىنا هفه ننو أف قنؿ اغبافظ ىنا ُب قل شبان ب أثاؿ ،عندنا أسل
هف ه ن سياؽ اغبافظ اعِب :أهو قاؿ :حينوا أسل  .نعلنـ أف كلو  :عندنا أسل  ،ىيه ن كبلـ اغبافظ
اب حجر ،لكِب أوضحت لك اؼبراد ننها؛ ألهنا ربتول ُب كبلـ العلواء ىيا ،وىيا ،وىيا ،فبل استدؿ هبا
على أف اغتسالو ،كاف بعد اإلسبلـ ،أو كاف قلل اإلسبلـ ..إٔب آخره.
درجة الحديث :
اغبداث أصلو كوا قاؿ :نتفق على صحتو ،ورواا علد الرزاؽ -أاضا -فيو بإسناد صحيح ،فالقل
بدوف األنر صحيح ُب اللحيحْب ،وزاادة األنر ،أنر النيب -عليو اللبلة والسبلـ -لو باالغتساؿ -
أاضا -نروا بإسناد صحيح ،واأٌب فائدة تلحيح ىيه الرواا .
 - 1سورة األعراف آية .236 :
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من أحكاـ الحديث :
دؿ اغبداث على أف االغتساؿ لئلسبلـ ،اعِب :ألجل اإلسبلـ نأننر بو ،وىل ىن واجب أـ
نستحب؟ قنالف ألىل العل  :أصحهوا أهو واجب؛ ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ  -أنر شبان
باالغتساؿ ،والدليل الثاين؛ ألف اؼبشرؾ قبس لقنلو تعأب:



 )ٔ(    واؼبشرؾ قبس

اعِب :نعُب ،وقبس لقياـ اغبدث األكرب بو ،فهن ال اتطهر ،فناجب عليو إذا أراد الدخنؿ ُب اإلسبلـ ،أف
ارفع ىيه النجاس اؼبعننا  ،وارفع اغبدث األكرب اليي الاحلو ،فإذا هقنؿ :اللحيح ىن وجنب اغتساؿ
ن أراد اإلسبلـ.
المسألة الثانية :اختلف أىل العل ُب االغتساؿ :ىل وجنبو اعِبُ :ب ن أوجلو ،أو ُب ن قاؿ
باستحلابو؟ ىل ىن ألجل اإلسبلـ أو ألجل العلادات بعد اإلسبلـ؟.
والفرؽ بْب القنلْب ىل هبب قلل أف اتشهد؟ أـ اتشهد؟ والح ننو التشهدٍ ،ب هبب ألجل دخنلو
العلادات؟ وأهو ارفع اغبدث األكرب اليي قاـ بو بالكفر ،أو دبا حلل ُب الكفر ن أحداث كربى ،والقنالف
فيهوا تقارب ،وبينهوا خبلؼ اعِب ،وبينهوا اختبلؼ ،واألوضح ننهوا أهو اؤنر باالغتساؿ قلل الشهادة،
وىيا ىن اليي جاء ُب قل شبان أهو ذىب ،واغتسلٍ ،ب جاء إٔب النيب -عليو اللبلة والسبلـ  -فقاؿ:
أشهد أال إلو إال اهلل ،وأف ؿبودا رسنؿ اهلل ،فلضويو الفعل ،وأنر النيب -عليو اللبلة والسبلـ -هفه ننو
أف االغتساؿ اكنف قلل أداء الشهادة ،وعنرض ىيا بأف اإلسبلـ ال هبنز تأخّبه ،فلن أخره ىنا ليس لو
ذلك ،ناداـ أهو أراد أف اسل فبل وجو لتأخّبه إٔب أف اوتسل ،والشهادة ال الزـ للحتها االغتساؿ؛ ألهنا
هطق بالقنؿ ،وىيا اإلاراد واضح ،ولك ن عل اهلل -جل وعبل -ننو إرادة اإلسبلـ ،فإهو لن نات ُب أثناء
الوسل ،فإهو قد عل ننو اإلسبلـ ،وعلوت ننو هيتو ،وسعى ُب أسلابو ،والرجل اليي ذىب إٔب قرا تائلا،
وجاءتو اؼببلئك  ،وذرعت نا بْب القراتْب ،فنجدتو أقرب إٔب القرا الٍب أراد اؽبجرة إليها ،غفر لو بسلب
ذلك ألجل أهو سعى ،ونشى ُب النسيل .
 - 1سورة التوبة آية .28 :
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وىيا إذا حلل أهو نات فإهو ال اضره ذلك ،وأاضا دؿ على ىيا أف اإلهساف قد اتشهدٍ ،ب يبنت قلل
أف اعول عوبل صاغبا ،فهناؾ أهاس ادخلنف اعبن ٓ ،ب اعولنا خّبا قط ألجل أهن ٓب اتوكننا ن العول
ألجل ضيق النقت ،ون الناس ن دخل اعبن  ،وٓب اسجد هلل سجدة؛ ألهو ٓب اأت وقت ليسجد فيو
السجدة.
اؼبقلند ن ذلك أف اإلاراد واضح ،ولكنو ىن سعى ُب أخي األسلاب ،وأاق باإليباف ،فلقي اإلعبلف،
والقنؿ ،وىيا اؤخر كوا جاء ُب حداث شبان ىيا ،وُب قلتو اؤخر بعد الوسل كوا أنره النيب -عليو
اللبلة والسبلـ -فالنيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنره أف اوتسل ،فيىب ،فاغتسلٍ ،ب جاء ،فشهد شهادة
اغبق.
الحكم الثالث :دؿ اغبداث على أف -اعِب بالرواا الٍب ذكرت لك ُب القل  -اؼبشرؾ ،والكافر،
والنلراين ال بأس بإدخالو اؼبسجد ؼبللح راجح  ،واؼبقلند باؼبسجد غّب اؼبسجد اغبراـ ،أنا اؼبسجد
اغبراـ وىن نا أدخلتو األنياؿ ،فقد حرـ اهلل -جل وعبل -ذلك بقنؿ:
       

(ٔ)

    

وأنا سائر اؼبساجد سناء نسجد النيب -عليو اللبلة

والسبلـ -أـ غّبه ن اؼبساجد ،فبل بأس بدخنؿ النلراين أو اؼبشرؾ أو كبن ذلك اؼبسجد إذا كاف ؼبللح
راجح اقدرىا أىل العل  ،والدليل على ذلك أف شبان ربط بسارا ن سناري اؼبسجد ،ووفد هلارى قبراف
سكننا باؼبسجد ذلك كلو لورض الدعنة ،وتلليغ اإلسبلـ ،أو العقنب أو كبن ذلك ن األغراض الشرعي .
اقنؿ ىيا سائل :سؤاؿ نه :
اقنؿ :صلينا اعبوع نع أحد األئو  ،وخطب خطل واحدة فقط ،فلوا أعل قاؿ :الح ذلك ؟
ىيا جهل كلّب! ن صلى نعو ،فليعدىا ظهرا ،اعِب :ن صلى نعو ،وقد خطب اعبوع خطل واحدة،
فليعدىا ظهرا باتفاؽ أىل العل  ،نا فيو أحد ن أىل العل اقنؿ :إف صبلة اعبوع هبزئ فيها خطل  ،وال
كيلك اقنؿ صبلة العيد هبزئ فيها خطل كلها ،ال بد فيها ن خطلتْب ،وال اعرؼ ن أىل العل
 - 1سورة التوبة آية .28 :
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اؼبتقدنْب ُب القروف اؼبفضل  ،أهو قاؿ بوّب ىيا القنؿ ،فهي نسأل إصباع ،إصباع ُب اللنرتْب ُب اعبوع
بظهنر ،وأاضا ُب العيد ،فبل قائل بإجزاء خطل واحدة ،اعِب :ن اؼبتقدنْب هع .
حديث " غسل يوـ الجمعة واجب على كل محتلم "
اغبود هلل رب العاؼبْب ،واللبلة والسبلـ على أشرؼ األهلياء ،واؼبرسلْب هلينا ؿبود ،وعلى آلو وصحلو
أصبعْب.
قاؿ اؼبلنف -رضبو اهلل تعأب :-وع أيب سعيد اػبدرى  أف رسنؿ اهلل  قاؿ  :غسل انـ
اعبوع واجب على كل ؿبتل  أخرجو السلع .
اغبود هلل ،واللبلة والسبلـ على رسنؿ اهلل ،وعلى آلو ،وصحلو ،ون اىتدى هبداه.
الله علونا نا انفعنا ،واهفعنا دبا علوتنا ،وزدها علوا وعوبل اا أرح الراضبْب ،وال تكلنا ألهفسنا طرف
عْب ،فإهو ال حنؿ لنا ،وال قنة إال بك ،الله هعنذ بك أف هزؿ ،أو هزؿ ،أو هضل ،أو هضل ،أو قبهل ،أو
هبهل علينا ،أو هظل  ،أو هظل .
ٍب إف اؼبسائل العلوي  ،والعولي ال بد لطالب العل أف انظر إليها كوا هظر إليها أىل العل ن وقت
اللحاب -رضناف اهلل عليه  -إٔب وقتنا اغباضر ،وهعِب باؼبسائل العلوي والعولي اؼبسائل الٍب نيداف حبثها
العل  ،ن حيث نعُب اآلاات ،ونعُب األحاداث ،أو تقرار العقيدة ،أو بياف أحكاـ الفقو ،وكبن ذلك،
واؼبسائل العولي الٍب هبري عليها العول ن حيث تطليق األحكاـ الفقهي على واقع الناس ،ال شك أف
اؼبسائل العقدا ُب اعبول فبا ال اقلل فيو اػببلؼ ،وال االختبلؼ؛ ألف العقيدة أدلتها واضح  ،وىي أننر
غيلي أوجب اهلل -جل وعبل -فيها أف اعتقد اؼبسل اغبق ،وقد أوضح اهلل -جل وعبلُ -ب كتابو اغبق ُب
ىيه اؼبسائل ،وبْب نا هبب أف اعتقده اؼبسل  ،وأف اعقد عليو قللو ،كيلك بينو اؼبلطفى -عليو اللبلة
والسبلـ -وبينو اللحاب -رضناف اهلل عليه  -وؽبيا ذبد أف ىيه اؼبسائل العقدا نسائل التنحيد ،إذا قررىا
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أىل العل اليا على ننهاج السلف اللاّب -رضناف اهلل عليه  -كسادات التابعْب ،وأئو اؼبسلوْب
األربع  ،وغّبى إ ٔب زناهنا اغباضر ن العلواء ،اليا تابعنا هنج السلف اللاّب ،ذبد أف عرضه ؼبسائل
التنحيد ،والعقيدة ن جه اغبك واحد ،ون جه النظر واحد ،لك ىبتلف العلواء فيوا بينه ُب طراق
تقرار اؼبسائل ،وحس األسلنب ،وكثرة األدل  ،وهنع االستدالؿ ،وأشلاه ذلك ن اؼبسائل الٍب ال اختبلؼ
فيها ن جه اغبك  ،وصنرة اؼبسأل  ،وإمبا االختبلؼ اأٌب ُب عرض اؼبسائل ،وؽبيا ذبد أف صبيع طلل
العل  ،والطبلب ال افرقنف بْب عآب وعآب ،أو نعل ونعل  ،أو بْب درس ودرس ،أو بْب كتاب وكتاب ن
جه سبلن االعتقاد؛ ألف اعبويع اعلونف ننهج السلف اللاّب ُب االعتقاد واقرروهو.
لك ىبتلف العآب ع اآلخر ُب طراق تقرار اؼبسائل ،وعرضها ،وىيه اتفاوت فيها العلواء ن قدًن
الزناف ،أنا نسائل الفقو ،فالفقو ننرده االجتهاد ُب أكثر نسائلو ،إذ اؼبسائل اجملوع عليها قليل بالنسل إٔب
عونـ نسائل الفقو؛ وؽبيا وبلل االختبل ؼ بْب العلواء ،وبْب طلل العل ُب تقرار نسائل الفقو وبلل
االختبلؼ ن اعبهتْب:
الجهة األولى :وىي اختبلؼ االجتهاد ،وأي األقناؿ أرجح ،وأي األقناؿ أصنب ،ونا انلوي أف التزـ
بو ن جه العول ،ونا عليو الفتنى ىيا اختبلؼ ُب تقرار اؼبسأل  ،بينوا ُب تدراس التنحيد ال ىبتلفنف
بينوا ُب تدراس العقيدة ال ىبتلفنف ،فتجد أف االختبلؼ بْب ن ى على هنج السلف اللاّب ،واعتننف
بالعل  ،والتنحيد ،وعلى طراق أئو اإلسبلـ ذبد أف االختبلؼ وبلل بينه ُب اؼبسائل االجتهادا ُب
الفقو ،فهيا اقرر كيا ،وىيا اقرر كيا إٔب آخره.
والجهة الثانية لبلختبلؼ ُب تدراس الفقو ،واألحكاـ األحكاـ الفقهي بعان  :وبلل ن جه صنرة
تقرار اؼبسائل كيف النر اؼبسأل ؟ كيف اعرض لدليلها؟ كيف الْب وجو االستدالؿ؟ نعرف العآب أو اؼبعل
بعلنـ كثّبة تفيده ُب تقرار اؼبسائل ،نثبل ُب نعرف ُب نلطلح اغبداث نعرف بالرجاؿ إذا عرض لؤلحاداث
أحاداث األحكاـ ،وأاضا بأصنؿ الفقو؛ ألف أصنؿ الفقو ننزع اغبك ن الدليل ،كيف انتزعو؟ كيف
استدؿ بالدليل على اغبك  ..إٔب آخره؟ فهيه ىبتلف فيها العلواء؛ ليلك االختبلؼ ُب نسائل الفقو
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ونسائل فقو اغبداث ،وفقو األحكاـ ُب كتب الفقو اأٌب ن اعبهتْب؛ ؽبيا طالب العل انلوي لو أف انط
هفسو على أهو ُب اؼبسائل ُب فقو اغبداث ،وُب فقو األحكاـ ُب نسائل الفقو ،أف اكنف ىناؾ اختبلؼ نا
بْب عآب ،وعآب ،وطالب عل  ،وطالب عل  ،وال اتلنر أف اعبويع سيتفقنف على قنؿ واحد؛ ألف ندراؾ
االجتهاد ـبتلف  ،وندراؾ الَبجيح ـبتلف ؛ ؽبيا ذكرت نرة كلو ُب بعض الدروس ،وأعيدىا ـبتلرة ،وىي نا
قد اظنو بعض طلل العل ن أف قنؿ القائل الراجح ُب اؼبسأل كيا أهو راجح عند كل العلواء ،ىيا غلط،
وليس بلحيح ،بل إذا قيل الراجح ُب اؼبسأل كيا إمبا ىن راجح هسيب ننسنب إٔب ن رجحو ،إذا قاؿ نثبل
ُب العلر اغباضر ظباح الشيخ علد العزاز ب باز:
والراجح كذا يعني :الراجح عنده ُب اجتهاده ،ال نعُب ذلك أف ىيا ىن الراجح عند شيخ اإلسبلـ
اب تيوي  ،ىن الراجح عند اإلناـ أضبد ،ىن الراجح عند فضيل الشيخ ؿبود ب عثيوْب ،ىن الراجح عند
العآب اآلخر ،وكبن ذلك.
إذف فكلو الراجح الٍب قد اظ بعض طلل العل أهو إذا حضر عند أحد ،وقاؿ :إف الراجح كيا ،أو
أف الدليل دؿ على كيا أف ىيا نعناه ،أهو ىن الراجح ُب هفس األنر ،اعِب :ىن الراجح اؼبطلق ،ال ترجيح
نطلق ُب اؼبسائل إال نا اتفق العلواء على ترجيحو ،أنا نا اختلف العلواء ُب ترجيح أحد األقناؿ على
بقيتها ،فإف ىيا راجح هسيب إضاُب اضاؼ ،وانسب إٔب ن رجح فيقاؿ :الراجح كيا عند الشيخ ؿبود ب
إبراىي  ،الراجح كيا عند الشيخ علد العزاز ب باز ،الراجح كيا عند الشيخ اب العثيوْب ،وكبن ذلك ُب
هظائرىا ن اؼبسائل.
ؽبيا بعض طلل العل قد وبضر ،واتشنش إذا ظبع نثبل ترجيحا غّب اليي ألفو ،أو غّب اليي حضر بو
عند العآب الفبلين ،أو غّب اليي ظبع بو الفتنى ،وكبن ذلك ،وىيا فبا انلوي تدراكو حٌب ال اتشنش طالب
العل اؼبسائل الفقهي  ،سناء إذا جاء تقرارىا ن جه شرح األحاداث ،أو جاء تقرارىا ن جه كتب
الفقو ،قد ىبتلف عرضها نا بْب عآب ،وآخر ،وقد ىبتلف الَبجيح -أاضا -نا بْب عآب ،وآخر.
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كيلك إذا هظرها إٔب جه أخرى ،وىي اعبه العولي اعِب :اؼبسائل العولي  ،اعِب :إذا هظرت إٔب
العول ،فإف التعلي قد ىبتلف ع الفتنى ،قد ارجح شيء ن جه اغبك ُب درس علوي ،ولك إذا
جاءت الف تنى زبتلف ع الَبجيح ،وىيا ن قدًن ن وقت التابعْب ،وأئو اإلسبلـ قد ىبتلف تقرارى
للوسأل ع الفتنى ،وىيا لو أسلاب كثّبة ،ردبا اضيق اؼبقاـ ع بسطها ،لك كإشارة للسلب أف ن أى
األسلاب :أف الفتنى ىي تطليق اغبك على الناقع ،والناقع واقع اؼبستفٍب ،واقع اغباؿ ىيا وبتاج إٔب نعرف
أشياء أخر ن القناعد ،ون النظر ،ون العلل زبتلف ع النظر النظري ُب اؼبسأل .
فوثبل هأٌب ُب شرح حداث هقنؿ :وىيا اغبداث دؿ على كيا ،فإذا الراجح كيا ،ولك قد اأٌب
ٍ
نستفت وارجح لك غّب ىيا بناء على األحناؿ؛ ألف اؼبسائل فيها تفاصيل ،وفيها أحناؿ ـبتلف ؛ ؽبيا تنظر
إٔب أف عرض اؼبسائل ُب كتب اغبداث ،وشرح اغبداث غّب عرض اؼبسائل ُب كتب الفقو؛ ألف عرض
اؼبسأل ُب شرح األحاداث ،وقد اكنف اغباؿ إذا عرض ؽبا ن جه دروس الفقو ىبتلف تقرارىا ،وىبتلف
تفراع اؼبسائل عنها؛ ألف اغبداث اكنف نثبل ـبتلا دبسأل واحدة ،وأنا كتب الفقو ،فهي تشول اؼبسأل
الٍب دلت عليها السن  ،وأاضا نسائل أخر دلت عليها عونـ اآلاات ،أو دلت عليها أدل أخرى ن السن ،
أو أقناؿ اللحاب  ،أو القياس أو القناعد ،أو أقناؿ اإلناـ اليي صنف الكتاب ُب نيىلو ،وكبن ذلك.
إذا فاؼبسائل ن جه التفليل ،اؼب سائل العولي ن جه التفليل ىبتلف تقرارىا دبا بْب كتب الفقو،
وكتب اغبداث ،وأاضا ن جه الفتنى ىبتلف -أاضاُ -ب تقرار اؼبسائل النظري وبْب تطليقها العولي،
أاضا انلوي أف انظر إٔب اؼبسائل العولي ن جه عول العلواء أحياها ،العآب قد ارجح شيئا ،ولكنو ُب
هفسو قد اعول خببلفو ىيا ال اؤخي نيىلا لو ،أو قنال لو ،أو اكنف قنال نطردا حٌب انص عليو ،نثل نا
ذكرت لك إف اب تيوي -رضبو اهلل -عول بقنؿ اإلناـ نالك ؼبا سافر إٔب نلر ُب نسأل اؼبسح على
اػبفْب ،نا تقيد بثبلث أااـ ،بل زاد على ذلك إٔب سلع أااـ ،والعلواء اقنلنف :إف العآب قد اعول بشيء
خبلؼ نا ارجحو ألشياء اقتضيها اغباؿ ،أو اقتضيها اؼبقاـ ،وكبن ذلك ،وىيا كثّب ،وهلنا عليو ُب
نسائل ،ونا ن إناـ إال وقد عول ذلك.
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واب

علاس 

ؼبا اشتكى عينيو ،وقيل لو إف ىناؾ دواء هافعا ،ولك نعو سبتنع ن السجند ،وقالنا:

شهر أو كبن ذلك ،ىن ٓب ار ُب ذلك بأسا ،ولكنو سأؿ أو استفٌب أحد اللحاب  ،وأظنها عائش -رضي

اهلل عنها -فقالت لو :ال ،ال تفعل ،فَبؾ ذلك حٌب عوي ُب آخر عوره 

ىيا ،ال ن جه الراجح،

ن جه العول أخي بفتنى ألجل أف ىبلص هفسو ن االجتهاد ،اليي قد اكنف للنفس فيو حظ ،أو قد
اكنف لو ُب الشأف ،فإذا أحياها اكنف الناحد ارجح شيئاٍ ،ب اأٌب نسألو وبتاج فيها إٔب العول ن جه
التخفيف تارة ،ون جه براءة الين تارة أخرى ،فيستفٍب غّبه فب اثق بو ن أىل العل فيعول بفتناه.
إذا فينلوي لطالب العل أف انسع هظره ،وأف انسع أفقو ُب النظر إٔب اؼبسائل ،وُب تلقي العل ن أىلو،
وأال هبعل االختبلؼ ُب الفروع نثل االختبلؼ ُب العقيدة ،العقيدة ال خبلؼ فيها بْب علواء أىل السن
نسائل ؾبوع عليها ،نقررة واضح  ،خدنت كثّبا ،أنا اؼبسائل الفقهي  ،شروح األحاداث ،واؼبسائل الٍب
ادخلها االجتهاد ،ىيه ىبتلف فيها ،زبتلف اؼبسأل بْب عآب وآخر ،ونا بْب نعل وآخر ،وكيف تقرار
اؼبسائل إٔب آخره ،واؼبقلند ن العل ليس ىن أف وبلل الطالب على الَبجيح ،على النهاا ن أوؿ
الطراق ،اؼبقلند ىن تلنر العل ن حيث ىن ،تلنر اؼبسائل ،تلنر األدل  ،كيف اتعانل العآب نع
األدل ؟ كيف اتعانل نع طراق االستدالؿ؟ كيف ارجح؟ كيف اعتِب إٔب كيف اتكل  ..إٔب آخره؟
فإذا ليس اؼبقلند فقط العل ن حيث ىن ،اؼبقلند تلنار اؼبسائل ،اؼبقلند كيف انزع إٔب
االستدالؿ؟ كيف اعرض ألقناؿ األئو ؟ كيف وبَبـ األئو والعلواء إذا عرض ػببلفه ؟ فإذا العل إذا تلقى
ُب اؼبسائل االجتهادا فث فنائد كثّبة ُب تلقيو ن أىل العل  ،ولن كاف بعض العلواء ارجح نسائل ىن
ارجحها ال انافقو عليها غّبه ،أو اؼبسائل تكنف ـبتلف فيها؛ ؽبيا انلوي على طالب العل بعان أف اعتِب
هبيا األصل ،وأال اقلقو ىيا االختبلؼ ُب تقرار اؼبسائل ،أو ُب الَبجيح؛ ألف ىيه نسائل اجتهادا ليست
ىي نثل نسائل العقيدة؛ الٍب الكبلـ فيها واحد ،واألنر جلي ،وتقرارىا بأدلتها واضح ،وإمبا ربتاج إٔب
بسط ُب االستدالؿ ،أو بياف ،أو حس عرض.
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أخّبا أسأؿ اهلل جل وعبل أف انفقِب وإااك إٔب نا فيو رضاه ،وأف انفق قلنبنا إٔب نا فيو صبلحها
ً
بالعل والعول  ،وأف هبعلنا وإااك فب وفق لعل هافع ،وعول صاّب ،إهو ظبيع قراب .وصلى اهلل وسل على
هلينا ؿبود.

قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َأب -وع
غسل انـ اعبوع واجب على كل ؿبتل

أيب سعيد اػبدري -رضي تعأب اهلل عنو -أف رسنؿ اهلل 

قاؿ:



 أخرجو السلع .

معنى الحديث :
النيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب ىيا اغبداث الْب أف الوسل اليي ىن تعوي اللدف باؼباء ،وتنظيف
اللدف ،أف ىيا واجب انـ اعبوع على كل بالغ ،وىيا اغبداث لو سلب ،وىن أف اللحاب كاهنا اأتنف
نسجد النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ن أناكنه  ،وبعضه اسك جه قلاء ،وبعضه اسك ُب
العنإب ،وبعضه ازاوؿ نهنا ـبتلف  ،اكنف نعها ُب أااـ اغبر شدة روائح ،وبعضه قد اكنف نبلبسو اكنف
فيها روائح ،وكبن ذلك؛ ؽبيا النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنر باالستعداد لينـ اعبوع  ،وىن اجتواع اوص
فيو اؼبسجد ،وقد وبلل نع عدـ التنظف ،والتطهر وبدث تأذى بالروائح؛ ؽبيا ؼبا رآى النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -اأتنف ردبا صار ن بعضه روائح كراه أنرى بالوسل ،وذلك لعدة أحاداث ننها:
أهو أوجب عليه الوسل ُب قنلو  :غسل انـ اعبوع واجب على كل ؿبتل  وقاؿ ؽب ُب أوؿ
األنر  :لن اغتسلت ليننك ىيا  وكبن ذلك.
لغة الحديث :
قنلو" :انـ اعبوع " غسل انـ اعبوع  ،ىيه اإلضاف إٔب انـ اعبوع تسوى إضاف زبليص ُب اللو ،
اعِب :الوسل اؼبختص بينـ اعبوع  ،وُب اللو ىيا اشول صبيع الينـ كوا ذكرها لك ن قلل ،وأف الينـ
اطلق ن طلنع الفجر الثاين إٔب غروب الشوس ،فهيا انـ ،فإذا ىيا الوسل اليي أضيف إٔب اعبوع
زبليلا أضيف إٔب انـ اعبوع .
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فإذا نقتضى قنلو ،اعِب :ن جه اللو "غسل انـ اعبوع " أف ىيا اشول انـ اعبوع  ،إنا ُب أولو أو
ُب آخره ىيا ن جه دالل اللو  ،أنا ن جه اغبك  ،سيأٌب بياهو إف شاء اهلل.
قنلو" :واجب" كلو واجب ُب الشرع غّب نعناىا ُب اللو  ،وىيا نعروؼ تقرار اؼبسأل ُب كتب
األصنؿ ،عند العرض لؤلحكاـ التكليفي الٍب ننها اإلهباب ،وىن صف للناجب ،واؼبقلند ىنا ن كلو
واجب تقتضي أف ىيا الفعل اأٍب ن تركو ،وأهو نتأكد؛ ألف كلو النجنب تعِب اغبق أف ىيا حق ،واغبق
هبب أداؤه ،اعِب :ن جه الشرع ،أنا ن جه اللو فإف كلو وجب الشيء :دبعُب أهو صار الزنا ،وىنا
اللزوـ ىبتلف ن جه هنع الشيء ،ون جه ن لو ىيا الشيء. .إٔب آخره.
فوثبل اقاؿ :وجلت الشوس إذا غربت ،اعِب :صار غروهبا الزنا اعِب :نتحققا ،وجب األنر اعِب :أهو
صار نتحققا ،وصار الزنا اعِب :بنقعو ،وجب على أف أفعل كيا اعِب :صار لزانا على ىيا ن جه
استعواؿ العرب؛ ؽبيا قنلو ىنا -عليو اللبلة والسبلـ" -غسل انـ اعبوع " األصل ُب األلفاظ أف ربول
على اغبقيق الشرعي  ،فيعُب بالنجنب ىنا النجنب الشرعي ،وىن اليي اأٍب ن تركو.
قنلو" :ؿبتل " اعِب :ن بلغ س االحتبلـ ،وىيا ن النصف الوالب؛ ألهو اقاؿ لللالغ ؿبتلوا ،اقاؿ
لللالغ إهو ؿبتل ألجل بلنغو الس الٍب اكنف فيها االحتبلـ عادة ،وإال فقد اللغ اؼبرء بأحد أوصاؼ الللنغ،
وال اكنف قد حلل ننو االحتبلـ ،ون جه اللو ؿبتل  ،واالحتبلـ نر نعنا ُب شرح حداث أـ سلو
السابق  :ىل على اؼبرأة ن غسل إذا احتلوت  وىن رؤاا أو أف ارى ُب اؼبناـ كيا ،وكيا.
درجة الحديث:
اغبداث ذكر أهو نتفق على صحتو ،بل أخرجو السلع  ،والسلع نر نعنا ُب خطل الكتاب أهن  :أضبد،
وأصحاب الكتب الستو :اللخاري ،ونسل  ،وأبن داود ،والَبنيي ،والنسائي ،واب ناجو ،وباؼبناسل كتاب
اللخاري اقاؿ لو :اعبانع اؼبسند اللحيح ،وكتاب نسل اقاؿ لو :اعبانع اللحيح ،وكتاب أيب داود :سن
أيب داود ،وكتاب الَبنيي :جانع الَبنيي ،ال سن الَبنيي ،وكتاب النسائي :سن النسائي ،واب ناجو:
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سن اب ناجو ،فإذا عندها ثبلث ن الست باس اعبانع ،وثبلث ن الست باس السن  :اللخاري ،ونسل ،
والَبنيي ىيه جنانع ،وليست سننا وأنا النسائي ،وأبن داود ،واب ناجو فهيه سن .
من أحكاـ الحديث:
دؿ اغبداث على إهباب غسل اعبوع على كل بالغ ،وذلك لقنلو" :غسل انـ اعبوع واجب على كل
ؿبتل " وىيه اؼبسأل  ،وىي وجنب غسل اعبوع فبا اختلف فيها أىل العل على ثبلث أقناؿ:
القوؿ األوؿ  :ن انجب الوسل ،وىيا نيىب كثّب ن أىل العل  ،ننه اإلناـ أضبد ُب رواا ،
وصباع  ،وكيلك الظاىرا  ،وىؤالء اختلفنا ىل الوسل ألجل الينـ؟ أو ألجل حضنر اللبلة؟ فاألكثروف
فب أوجلو اقنلنف :إهو ألجل اللبلة ألجل حضنر اػبطل  ،ال ألجل الينـ.
والقوؿ الثاني :أهو ألجل الينـ ال ألجل اللبلة ،وٓب انظروا فيو إٔب سلب اغبداث ألجل نا صح عنو
عليو اللبلة والسبلـ -أهو قاؿ:أااـ





إف هلل حقا على كل نسل  ،أف افيض اؼباء على بشرتو ،كل سلع

فجعلنا ذل ك غّب نتقيد دبا قلل اللبلة ،أو بعد اللبلة ،واستدلنا على ىيا بأف اغبداث فيو

زبليص الوسل بالينـ ،قاؿ :غسل انـ اعبوع واجب ،وانـ اعبوع اشول أوؿ النهار ،وآخر النهار ،وىيا
ىن اختيار طائف ن الظاىرا  ،وىن اؼبشهنر ن نيىله .
القوؿ الثاني :أف غسل انـ اعبوع نستحب ال واجب ،ونتأكد ،وذلك ألف النجنب ىنا نلروؼ
إٔب االستحلاب بالتخفيف ،اليي جاء ُب حداث اغبس ع ظبرة اآلٌب أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ-
قاؿ ُب النضنء للجوع :



ن تنضأ انـ اعبوع فلها وهعوت ،ون اغتسل فالوسل أفضل



وىيا

اغبداث صححو صباع كوا سيأٌب ،قالنا  :دؿ على أف الوسل نستحب وأفضل ،وأف النضنء كاؼ ،وأف
عثواف  أتى اللبلة انـ اعبوع  ،وسألو عور ؼبا تأخرت؟ فقاؿ :شولِب كيا ،وكيا فعجلت على هفسى،
فتنضأت ،فأتيت .قاؿ :والنضنء أاضا؟!!
فاقتلر عثواف على النضنء دوف االغتساؿ ،واستدلنا على ذلك بأدل نتعددة ،فقالنا :إف غسل انـ
اعبوع نستحب ،وأهو ليس بناجب.
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وىيا القنؿ الثاين باالستحلاب قنؿ صباىّب العلواء ،بأف غسل انـ اعبوع ليس بناجب ،بل نستحب.
القوؿ الثالث :قنؿ ن هظر إٔب سلب اغبداث ،والعل ن إهباب الوسل ،وىن تأذي الناس بالروائح
الكراه  ،وىيا القنؿ ىن قنؿ شيخ اإلسبل ـ اب تيوي  ،وىن أف غسل انـ اعبوع هبب ُب حق ن ُب بدهو
روائح كراه اتأذى الناس هبا ،وكيلك ن ُب ثيابو أشياء كراه اتأذى الناس هبا ،فإهو هبب عليو أف
اوتسل ،وأف اوسل نا بو اتأذى الناس ،وىيا القنؿ هلره شيخ اإلسبلـ اب تيوي  ،وىن اختيار ن
اختياراتو ،وهظر فيو إٔب العل ن إهباب الوسل ،وىيا فيو تنسط نا بْب القنلْب السابقْب.
والظاىر ن ىيه األقناؿ الثبلث  :ىن أف الوسل نتأكد انـ اعبوع على كل نسل  ،وأهو واجب ُب حق
ن فيو روائح اتأذى الناس هبا ،فيجب عليو أف انظف هفسو؛ ألف الناس اتأذوف ،واؼببلئك تتأذى فبا اتأذى
ن نو اب آدـ ،فإذا كاف اليي اأكل ثننا ،أو بلبل هني ع أف اقرب اؼبسجد ألجل الرائح  ،وكيلك ن بو
رائح كراه  ،فإهو ألجل حضنر ىيه الفراض الٍب ال اعير أحد ُب التخلف عنها ألجل الروائح ،فإهو هبب
أف ىبلص هفسو ن الروائح باالغتساؿ ،فإذا هقنؿ ُب حق عان الناس ُب حق اجملونع :إف ىيا اتأكد
واستحلابو استحلاب نؤكد ،وىن آكد ن نثل النتر ،وركعٍب الفجر ،وكبن ذلك ،وأهو هبب -كوا قاؿ
شيخ اإلسبلـ -على ن لو رائحو اتأذى الناس هبا.
الثاني  :اعِب :اغبك الثاين ىنا قاؿ" :غسل انـ اعبوع واجب على كل ؿبتل " وىيا اعِب :أف ىيا
اإلهباب ؼب بلغ ،والللنغ وبلل كوا ىن نعلنـ ُب اليكنر بأحد ثبلث أشياء:
إنا بللنغ اػبانس عشرة ،وأنا بإهلات الشعر ،شعر العاه  ،وإنا باالحتبلـ .فهنا ُب ىيا اغبداث ذكر
نا ادؿ على الللنغ ،وليس قيدا ،وىن حلنؿ االحتبلـ؛ ألف ىيا غسل ليس بسلب االحتبلـ ،وإمبا ىن
غسل بسلب اعبوع ال بسلب االحتبلـ ؽبيا اللالغ؛ فإهو اتأكد عليو ىيا الوسل ،وىن ـباطب بالوسل.
فإذا اللوار فإهن ال اؤنروف بيلك ،اعِب :أنر نؤكد ،ون ىن دوف الللنغ ال ىباطب بيلك لتأكده،
وإمبا ألجل تعليوو ،وتعناده.
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المسألة الثالثة واألخيرة  :أف ىيا الوسل ىن غسل تنظف ،ال غسل رفع حدث ،لكنو إف اجتوعا
انـ اعبوع  :اغبدث األكرب ،فأراد أف اوتسل للجناب  ،واكنف اغتساؿ -أاضا -للجوع فإهو ادخل األصور
ُب األكرب ،وذلك للقاعدة اؼبقررة ُب ىيا ،وىي :أهو إذا اجتوعت علادتاف :صورى وكربى ،دخلت اللورى
ُب الكربى ،فالوسل غسل اعبوع ال ألجل اغبدث؛ ؽبيا إذا اغتسل للحدث األكرب ،فإهو هبزئ عنو،
وادخل ىيا ُب ىيا دبعُب أهو اؤجر على رفع اغبدث ،واؤجر بنيتو على االغتساؿ لينـ اعبوع  ،وىيه قاعدة
ُب كل العلادتْب اجملتوعتْب ،إذا دخلت اللورى ُب الكربى ،فإهو إذا هنى الثنتْب نعا ،فإف نعُب ذلك أهنا
ربلل لو ىيه وىيه ،أو دخلت إحدانبا ُب األخرى أهو اؤجر على اعبويع بنيتو ،اؤجر على اغتسالو
للجناب  ،واؤجر على أغتسالو لينـ اعبوع  ،فيؤجر أجر الناجب ُب اعبناب  ،واألجر أجر فعل اؼبستحب
اؼبتأكد ُب غسل اعبوع هع .
حديث "من توضأ يوـ الجمعة فبها ،ونعمت ،ومن اغتسل فالغسل أفضل"
وع ظبرة ب

جندب  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



ن تنضأ انـ اعبوع فلها وهعوت ،ون

اغتسل فالوسل أفضل  رواه اػبوسو ،وحسنو الَبنيى.
قاؿ رضبو اهلل :وع ظبرة ب

جندب  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل 



ن تنضأ انـ اعبوع فلها

وهعوت ،ون اغتسل ،فالوسل أفضل  رواه اػبوسو ،وحسنو الَبنيى.
معنى الحديث :
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -افاضل ُب انـ اعبوع نا بْب النضنء ،والوسل فيقنؿ -عليو اللبلة
والسبلـ -أف ن اكتفى بالنضنء انـ اعبوع فلها ،وهعوت ،اعِب :وهع الفعل فعلو ،اعِب :أهو أثُب عليو،
فيكفي ىيا ،وهبزئو ،واثِب عليو بو ،ون اغتسل ،فالوسل أفضل اعِب:
ن االقتلار على النضنء.
لغة الحديث:
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قنلو" :ن تنضأ انـ اعبوع فلها وهعوت" دلنا ذلك على أف ىيه الظرفي الزناهي انـ اعبوع  ،اؼبقلند
ننها صبلة اعبوع  ،قاؿ" :ن تنضأ انـ اعبوع " اعِب :لللبلة؛ ألهنا لفظ األوؿ فيو التخليص بينـ
اعبوع  ،والينـ اشول أولو وآخره ،وأنا ىنا ؼبا علقو بالنضنء قاؿ " :ن تنضأ انـ اعبوع " علونا أهو نتعلق
باللبلة ال بوّبىا ،قاؿ" :فلها وهعوت" نعُب ذلك أهو هع الفعل فعلو ،وىيا اعِب :أهو اقتلر على نا لو
االقتلار عليو ،وليس دبخالف إذ اقتلر على النضنء.
قنلو -عليو اللبلة والسبلـ" :-فلها وهعوت" اعِب :أهو ن اقتلر على النضنء ،فليس دبخالف،
ولكنو ترؾ األفضل لقران قنلو بعدىا" :الوسل أفضل".
قاؿ :ون اغتسل ،فالوسل أفضل كلو أفضل ىيه :التفضيل ُب الشرع ،ىن هلل -جل وعبل -ولرسنلو
 وليس للناس ؛ ألف التفضيل اختيار ،واهلل -جل وعبل -اقنؿ:

       

(ٔ)

فهن -جل وعبل -اليي ىبتار أف اكنف شيئا أفضل ن شيء ،فاختار أف اكنف رنضاف أفضل ن غّبه،
وأف تكنف نك ىي نكاف ،ورنضاف زناف أفضل ن غّبه ،واختار ُب اليوات أف اكنف ؿبودا -عليو
اللبلة والسبلـ  -أفضل األ هلياء ،واختار أف اكنف جربال ن اؼببلئك أفضل اؼببلئك  ..إٔب آخره،
فاالختيار والتفضيل ُب األحكاـ الكنهي هلل -جل وعبل -وكيلك ُب األحكاـ الشرعي  ،فالتفضيل للشرع؛
وؽبيا فإف كلو أفضل ُب ىيا اغبداث ىي ن صفات الشارع ،اعِب :التفضيل ىن للشارع.
فالعآب ليس لو أ ف افضل ،إال دبا دؿ عليو الدليل الشرعي :ترجيح وتفضيل الشارع اعِب :اهلل -جل
وعبل -أو هليو -عليو اللبلة والسبلـ -أو نا دلت القناعد الشرعي اؼبعتربة على تفضيلو؛ ألف نعُب
التفضيل ترجيح أحد الفعلْب على اآلخر ،وىيا الَبجيح تقنا  ،وال بد لو ن دليل خاص ارجح بو أحد
النجهْب على اآلخر ،اعِب :العآب اليي افضل أو ارجح ،والَبجيح تارة اكنف بدليل هقلي ،وتارة اكنف
برعاا للقناعد الشرعي .
درجة الحديث:
 - 1سورة القصص آية .68 :
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اغبداث ىنا قاؿ :رواه اػبوس  ،وحسنو الَبنيي ،وىيا اغبداث اختلف ُب صحتو ألجل أهو ن رواا
اغبس الللري -رضبو اهلل -ع ظبرة ،واغبس ع ظبرة فبا اختلف فيو العلواء كثّبا ،ىل ظبع اغبس ن
ظبرة أـ ٓب اسوع ،والعلواء ؽب ُب ذلك أقناؿ كثّبة ،فونه ن الحح السواع نطلقا ،وننه ن ال
الحح السواع نطلقا اقنؿٓ :ب اسوع اغبس ن ظبرة ،فيجعل ذلك ن قليل اؼبنقطع أو اؼبرسل ُب تعراف
بعضه  ،وننه ن اقنؿ :ظبع اغبس ن ظبرة أحاداث أربعو أو عشره أو اثِب عشرعلى اختبلؼ األقناؿ
ُب ذلك.
وظباع اغبس ع ظبرة ثابت ُب روااات صحيح  ،أف اغبس قاؿ :ظبعت ظبرة ،وحدثِب ظبرة ،وال شك
أف اغبس الللري أدرؾ ظبرة ،وجاءت الروااات بأهو ظبع ننو ،لك ىل ظبع ننو كل األحاداث الٍب رواىا
عنو؟ أو ظبع ننو بعضها؟
اختلف أىل العل ُب ذلك ،وألجل ىيا اػببلؼ اختلفنا ُب تلحيح األحاداث ،الٍب ن رواا اغبس
ع ظبرة ،وٓب الرح فيها بأهو ظبع ذلك ن ظبرة ،أنا قنؿ ن قاؿ :إهو ال الح ظباع اغبس ن ظبرة
نطلقا ،فهيا فيو هظر ،وفيو ضعف؛ ألهو جاء ُب اإلسناد اللحيح أف اغبس ظبع ن ظبرة أحاداث
نتعددة؛ ؽبيا هقنؿ :الكبلـ ُب ىيا اغبداث ن حيث درجتو راجع إٔب درج أحاداث اغبس ع ظبرة؛
وؽبيا أشار اغبافظ ىنا إٔب أف الَبنيي حسنو ،وىن نلّب ن صبع ن أىل العل  ،أف قنؿ الَبنيي -رضبو
اهلل -ىنا نرجح ،اعِب :أف رواا اغبس ع ظبرة حسن  ،أو صحيح ؛ ؽبيا هقنؿ :ىيا اغبداث اللناب فيو
أهو حس  ،أو صحيح ،وذلك لقلنؿ روااات اغبس ع ظبرة ،عند عدد ن أىل العل .
من أحكاـ الحديث :
اغبداث دؿ على عدـ إهباب غسل انـ اعبوع  ،وأف االكتفاء بالنضنء ال بئس بو ،ونر نعنا الكبلـ
على اؼبسأل بالتفليل هع .
حديث "كاف رسوؿ اهلل  اقرئنا القرآف نا ٓب اك جنلا "
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وع

علي  قاؿ  :كاف رسنؿ اهلل 

اقرئنا القرآف نا ٓب اك جنلا



رواه اػبوس  ،وىيا

لفظ الَبنيي ،وصححو ،وحسنو اب حلاف.
قاؿ :وع

علي  قاؿ  :كاف رسنؿ اهلل 

اقرئنا القرآف نا ٓب اك جنلا



رواه أضبد،

واألربع  ،وىيا لفظ الَبنيي ،وحسنو ،وصححو اب حلاف.
معنى الحديث :
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -لتنقّبه القرآف كاف اقرئ اللحاب القرآف ،وإقراؤه للقرآف ُب كل حاؿ،
إال إذا كاف عليو جناب -عليو اللبلة والسبلـ -فإهو ال اقرئه القرآف.
لغة الحديث:
قنلو" :كاف النيب -عليو اللبلة والسبلـ  "-نر نعنا أف كلو كاف عند األصنلْب فيها اختبلؼ ،وُب
داللتها ىل تدؿ على التكرار ،أو على الدواـ ،أو على ؾبرد الفعل ،أقناؿ عندى  ،وذكرت لك أف
اللحيح أهنا دبجردىا ال تدؿ على الدواـ ،وال على التكرار ،وأمبا تدؿ على الفعل دوف غّبه ،اعِب :حلنؿ
الفعل دوف غّبه ،وذلك أهنا جائت ُب القرآف ُب بعض صفات اهلل جل وعبل ،وُب بعض األشياء استعواؿ
كاف فيوا ٓب وبلل إال نرة.
قنلو اقرئنا القرآف اقرئنا اعِب :اعلونا اعلونا القرآف ىيا اعِب :أف تعلي القرآف اكنف بالتلقْب اعِب :أهو
اقرأ ،واقرئنف فقنلو اقرئنا القرآف ال تعِب ؾبرد السواع بل ىن اقرأ ،وى اقرئنف ،وىيا ىن الطراق اللحيح
ُب تعلي القرآف ،بل النيب  -عليو اللبلة والسبلـ  -قرئ عليو القرآف ،فاتلع القراءة كوا قاؿ -جل وعبل-
:



 )ٔ(      الطراق اللحيح ُب تعلي القرآف ،أف اقرأ اؼبعل اآلا ٍ ،ب اقرئها

التلويي بعده ،أنا قراءة التلويي ابتداءٍ ،ب تلحيح اؼبعل حٌب الل إٔب اللناب ،الطالب أو التلويي ،ىيا
غلط ،بل ال بد أف
 - 1سورة القيامة آية .18 :
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اقرأ اؼبعل أوال ؛ ألف القرآف بالتلقي



 )ٔ(      فاهلل -جل وعبل -تكل هبيا

القرآف ،وظبعو جربال ،فأدى نا ظبع ،فقرأه على النيب  -عليو اللبلة والسبلـ  -فالنيب -عليو اللبلة
والسبلـ -تلقاه ،فللوو كوا ظبع ،فإذا ىي اتلاع ؽبيا القراءة ،القراءة سن نتلقاة ،وعلادة ليس فيها اجتهاد،
وإمبا ىي بالتلقي؛ ؽبيا اؼبعل

كوا كاف رسنؿ اهلل 

افعل ىنا "اقرئنا القرآف" اعِب :اقرأ ىن ،واقرأ عليو

اللحاب .

درجة الحديث:
اغبداث -أاضا -فبا اختلف ُب صحتو ،وىن حس اعِب :بطرقو.
من أحكاـ الحديث :
ىيا اغبداث جاء ُب ىيا اللاب باب الوسل ،وحك اعبنب ذكرها لك أف ن أحكاـ اعبنب نا اتعلق
بقراءتو للقرآف نا اتعلق بللثو ُب اؼبسجد ،وكبن ذلك ن األحكاـ حيث وضنء اعبنب ،واغتساؿ اعبنب،
وأشلاه ذلك؛ ؽبيا أورد اغبافظ ىيا اغبداث نلينا أف اعبنب ال اقرأ القرآف ،وىيه اؼبسأل اختلف فيها ىل
اعبنب اَبؾ القراءة نطلقا أـ ال اَبكها ،واغبداث دؿ على الفعل فعل النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ونعلنـ
أف الفعل اتقاصر ع درج التحرًن ،اعِب :ع درج ربرًن قراءة القرآف ؼب

النيب 

كاف جنلا ،فقنلو 

"كاف

اقرئنا القرآف نا ٓب اك جنلا" وكوا جاء ُب الرواا األخرى  كاف ال وبجزه ع القرآف شيء

إال اعبناب  فهيا ادؿ على الفعل ،وأهو  كاف يبتنع ع القراءة إذا كاف جنلا.
وىيا وبتول أف اكنف انتناعو ألجل عدـ اعبناز ،أو ألجل األدب وبتول أف اكنف ىيا ،ووبتول أف
اكنف ىيا ،وألجل االحتواؿ اختلف العلواء ُب اؼبسأل  ،فونه ن هظر إٔب أف انتناعو ألجل عدـ اعبناز،
 - 1سورة القيامة آية .18 :
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والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -ال اَبؾ القرآف ،قراءة القرآف ألجل حدوث شيء ن جه األدب ،بل كاف
عليو اللبلة والسبلـ -ىن اليي اقرأ القرآف ،واقرئ القرآف ،فبل يبنعو إال شيء أعظ ن القرآف،والقرآف ،قراءة القرآف ن أفضل األعواؿ؛ وؽبيا رجحنا جاهب أف اكنف انتناعو ألجل عدـ اعبناز؛ ألف
األدب ُب ىيا نا اكنف دائوا إهو نا اقرأ القرآف أبدا ،نا داـ أهو جنب قالنا :ولن وجد ننو -عليو اللبلة
والسبلـ -القراءة ،وىن جنب لنقل ذلك عنو -عليو اللبلة والسبلـ -فلوا انتنع ع ذلك ،ودؿ عدـ
النقل على الديبنن قلنا :اعِب :قالنا :إهو ليس جبائز.
والقوؿ الثاني :إف قراءة القرآف للجنب فبننع ن جه الكواؿ ،واألدب ،ولن شاء أف اقرأ القرآف
قرأه ،والقنؿ األوؿ ىن اللحيح ،وؽبيا قاؿ شيخ اإلسبلـ اب تيوي  :وأصبع األئو على ننع قراءة القرآف
للجنب ،واعِب باألئو  ،األئو األربع  ،واألئو اؼبتلنعْب اليا هقلت نياىله  ،ولك اػببلؼ ننجند.
الثاني  :أف ىيا اغبك ُب قنلو" :اقرئنا القرآف" على نا الدؽ عليو أهو قراءة القرآف ،وىن قراءة آا
كانل  ،أنا نا كاف أقل ن آا  ،فبل الدؽ عليها ذلك؛ ألف القرآف أقلو -اعِب ن جه االس  -أقلو آا
ؽبيا قاؿ العلواء :أنا بعض اآلا  ،فلو أف اقرأىا لعدـ صدؽ اس القرآف عليها ؾبردة ،اعِب :إذا هظرت على
أهنا آا  ،فإهو اكنف ىناؾ اعِب :الدؽ عليها أهنا تقرأ ،واقرؤىا ،أنا بعض اآلا  ،فبل تدخل ُب االس ؛ ؽبيا
رخلنا ُب قراءة بعض اآلا  ،ال ُب اآلا كانل  ،وأاضا رخلنا إذا ٓب اقلد القراءة ،وإمبا قلد اليكر كأف
قاؿ نثبل :حسلنا اهلل ،وهع النكيل ،أو قاؿ :اغبود هلل رب العاؼبْب ،أو قاؿ :ربنا ىب لنا ن أزواجنا
وذرااتنا قرة أعْب واجعلنا للوتقْب إنانا ،وكبن ذلك إذا قلد بو الدعاء ،وٓب اقلد بو التبلوة ،أنا إذا قلد
القراءة ،فإهو ال هبنز لو ذلك هع .
حديث "إذا أتى أحدكم أىلو ثم أراد أف يعود فليتوضأ بينهما وضوءا"
وع

أيب سعيد اػبدري  قاؿ  :قاؿ رسنؿ اهلل 



إذا أتى أحدك أىلوٍ ،ب أراد أف اعند،

فليتنضأ بينهوا وضنءا  رواه نسل  ،زاد اغباك  فإهو أهشط للعند . 

335

بلوغ المراـ

قاؿ  :وع

أيب سعيد اػبدري  قاؿ  :قاؿ رسنؿ اهلل 



إذا أتى أحدك أىلوٍ ،ب أراد أف

اعند ،فليتنضأ بينهوا وضنءا  رواه نسل  ،زاد اغباك  فإهو أهشط للعند . 
ولؤلربع ع عائش -رضي اهلل تعأب عنها -قالت  :كاف رسنؿ اهلل   اناـ ،وىن جنب ن غّب
أف يبس ناء ،وىن …



اغبداث األوؿ فيو أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنر أف اؼبرء ،إذا جانع

أىلو ،وأراد أف اعند إٔب ىيا اعبواع ،أو اؼبلاشرة أهو اتنضأ بينهوا وضنءا ،اعِب :اتنضأ لينشط أطرافو،
واطهرىا بعض التطهّب ،وعلل ذلك بأهو أهشط لو ،اعِب :أهشط لعنده ؼبلاشرة أىلو ،وحداث عائش اليي
بعده أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف اناـ ،وىن جنب ن غّب أف يبس ناء ،اعِب :ن غّب أف اتنضأ
قلل الننـ.
لغة الحديث :
قنلو " :إذا أتى أحدك أىلو" ىيا كناا ع حلنؿ اعبواع ،وىيا ن ببلغ الشارع ،وحس األدب
ُب ـباطل الناس ،وأف األلفاظ كلوا دلت على اؼبراد ،فإهنا أؤب أف اقتلر على نا دؿ على اؼبراد ُب ذكر
األشياء اؼبستكرى  ،ن أف افلل الكبلـ ُب ذلك ،وىيا ىن اليي جاء ُب القرآف ،وىن اؼبنجند ُب السن
كثّبا ،أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -اكِب بكنااات ،وايكر إشارات ،وادؿ بألفاظ على اؼبراد ،واهلل -
جل وعبل -حينوا ذكر بعض ىيه األشياء ُب القرآف قاؿ ُب وصف قرب الرجل ن أىلو ،واؼبلاشرة ،وكبن
ذلك قاؿ :



 )ٔ(         وىيا فيو صرؼ اليى ع أف انشول بيكر

األشياء التفليلي  ،إٔب نسأل األفها عادة ،وىي نسأل الزراع  ،واغبرث إٔب آخره ،فيحلل اؼبقلند ن
اإلفهاـ ُب األ ننر الفطرا  ،دوف خنض ُب التفاصيل الٍب انلوي أال ىباض فيها ،وكيلك قنلو -جل وعبل-
:



 )ٕ(        والللاس ىن نا ابلصق اؼبرء ،واكنف قرالا ن بدهو.

 - 1سورة البقرة آية .223 :
 - 2سورة البقرة آية .187 :
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فاؼبلاشرة ،والقرب الشداد بْب الرجل ،وبْب أىلو جاء ذكره هبيا اللفظ اللليغ العإب ،اليي فيو نع
ببلغتو ،فيو تنليو اؼبسلوْب على األدب ُب ذكر ىيه األننر؛ وؽبيا كلوا جاء اؼبعل  ،أو جاء األب ،أو وٕب
األنر ،أو النالد ،أو النالدة ُب ذكر ىيه األشياء ألبنائه وبناهت  ،أو كبن ذلك ،أو فيوا اتعاطاه أىل
األدب ن طبلب العل .
وؽبيا كلوا جا ء اؼبعل  ،أو جاء األب ،أو وٕب األنر ،أو النالد ،أو النالدة ُب ذكر ىيه األشياء
ألبنائه  ،أو بناهت  ،أو كبن ذلك ،أو فيوا اتعاطاه أىل األدب ن طبلب العل  ،وكبن ذلك ُب ذكر ىيه
اؼبسائل ،انلوي أف تكنف ألفاظه فيها عالي  ،وأف اقتدوا فيها بالشرع ،وأف ال تكنف ألسنته كألسن
العناـ ،أو ألسن ن ليس حانبل للعل ؛ ألف العل إذا ضبلو صاحلو ،فلو أثر عليو حٌب ُب ألفاظو ،وحٌب
فيوا افعل ،وفيوا اير ،اعِب :ن جه اهتقاء اللفظ واستعواؿ الكلوات ،وكبن ذلك ،وال شك أف اللساف
ىن أوؿ ن استفيد ن العل والعول كيلك.
ؽبيا هتأدب هبيا ا ألدب ،وإف اؼبرء قدر اإلنكاف ،إذا كاف وبلل لو اإلسهاـ ُب نثل ىيه اؼبسائل ،دوف
خنض ُب التفاصيل ،فإف ىيا ىن األدب الشرعي.
وىيا -أاضا -فبا انلوي أف اعتِب بو نثل األطلاء ،ونثل ن لو نساس باألننر الٍب فيها ذكر ؽبيه
التفليبلت ،كيلك اؼبستفٍب إذا استفٌب عاؼبا ،أو انرأة تستفٍب عاؼبا ،أو نفت افٍب ،والْب اغبك  ،فبل ايكر
أشياء ال داعي ؽبا ،وإمبا اؼبقلند ن الكبلـ ىن إفهاـ اؼبراد ،فإذا حلل اإلفهاـ باللفظ العإب ،وباللفظ
اللليغ وباللفظ اليي ليس نعو ترؾ لؤلدب ،فإف ىيا ىن اؼبقلند شرعا ،وىن اؼبقلند وقارا ،وىن اؼبقلند
أاضا -عند عقبلء الرجاؿ وأصحاب اؽبو والفطر العالي .قنلو  " :أهشط للعند " العند ىيا ،اعِب :اؼبعاودة والرجنع ،فالعند ىنا نلدر عاد إٔب الشيء اعند إليو
عندا ،اعِب :رجع إليو.
درجة الحديث:
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حداث صحيح ،رواه نسل وزاادة اغباك -أاضا -صحيح  ،إف شاء اهلل.
من أحكاـ الحديث:
اغبداث دؿ على األنر بالنضنء ،ؼب أراد أف اعند إٔب أىلو بعد فراغو ن إتياهن  ،إنا دبلاشرة ،أو
جبواع ،دؿ اغبداث على األنر بالنضنء.
فقاؿ :فليتنضأ بينهوا وضنءا ،وىل األنر ىنا لئلهباب ،أو لبلستحلاب ؟ على قنلْب ألىل العل .
ذىب الظاىرا إٔب إبقاء األنر على داللتو ،وعدـ صرفو ع ظاىره ،وقالنا إف ىيا لئلهباب ،فأوجلنا
النضنء ُب نثل ىيه اغبال .
والقنؿ الثاين :وىن قنؿ عان أىل العل أف ىيا لبلستحلاب؛ ألهو أدب ونللحتو راجع إٔب اإلهساف،
فيوا ازاولو ن األننر التليذا  ،وىيه ن اآلداب؛ ؽبيا عللو ُب آخره ُب رواا اغباك بقنلو" :فإهو أهشط
للعند".
وقد ذكرها لك أف كلو ( إف ) ىيه تأٌب للتعليل تعليل األنر ونا داـ أهو عللو بأنر راجع فيو نللح
للعلد ،نللح تليذا  ،فإهو اكنف ذلك صارفا لؤلنر ع النجنب إٔب االستحلاب ،وىيا كوا ذكرت لك
قنؿ عان العلواء غّب الظاىرا .
أنا اغبداث اآلخر ،حداث عائش فقاؿ فيو :ع عائش -رضي اهلل تعأب عنها -قالت   :كاف
رسنؿ اهلل  اناـ ،وىن جنب ن غّب أف يبس ناء . 
معنى الحديث:
أهو -عليو اللبلة والسبلـ -كاف إذا أجنب ن إتياف أىلو؛ ألهو -عليو اللبلة والسبلـٓ -ب اك
وبتل ؛ لتنزاهو ع تبلعب الشيطاف بو -عليو اللبلة والسبلـ -كوا قالو أىل العل  ،فإهو كاف إذا أتى أىلو،
فأجنب ردبا هاـ -عليو اللبلة والسبلـ -وٓب اتنضأ ىيا نعُب قنؽبا " :ن غّب أف يبس ناء" اعِب :وضنءا،
وال اغتساال.

338

بلوغ المراـ
لغة الحديث:
نس الشيء إذا جعلو إٔب بشرتو ،أو إٔب اده بنجو اػبلنص ،فقنؽبا" :ن غّب أف يبس" اعِب :ن غّب
أف يبس اؼباء بشرتو ،اعِب :ن غّب أف اكنف افيض اؼباء عليو ،وىيه تشول كوا ذكرت لك النضنء،
وتشول االغتساؿ.
لك قنؽبا" :اناـ ،وىن جنب" انا ،وىن جنب هستفيد ننها :أهو أهنا أرادت دبس اؼباء النضنء دوف
االغتساؿ؛ ألهو ىن اؼبناسب لقنؽبا" :اناـ وىن جنب".
درجة الحديث:
اغبداث ىيا ضعيف ،وقد أشار اغبافظ إٔب ذلك بقنلو  :وىن نعلنؿ.
وقد ذكرت لك فيوا سلف أف طراق اغبافظ ُب ىيا الكتاب ُب ذكر اغبك بالعل أهو اقنؿ  :وىن
نعلنؿ ،تارة اقنؿ  :إسناده ضعيف ،أف ذكر العل تارة اقنؿ  :ألجل الضعف ،وتارة ألجل العل اؼبعروف
عند أىل االصطبلح بالعل ؛ ألف العلواء استعولنف كلو "نعلنؿ" ،أو "فيو عل " اعِب :اؼبتأخرا ؼبا فيو
ضعف إنا لرجل ضعيف ،أو الهقطاع ،أو كبن ذلك ،أو ألجل العل اؼبرادة ُب تعراف اغبداث اللحيح
بآخره ن غّب شيوذ ،وال عل اعِب :عل قادح  ،وىي نا وبلل ن جه وجند اإلرساؿ اػبفي نثبل ،أو
وجند االختبلؼ أو  -االختبلؼ اعِبُ :ب األلفاظ  -أو أشلاه ذلك ن العلل اؼبعروف .
ىنا أراد هبا -فيوا اظهر ٕب -أراد هبا الضعف قنلو " :وىن نعلنؿ" اعِب :أف فيو علبل جعلتو ضعيفا.
فإذف اغبداث حداث عائش ىيا ضعيف .وترجعنف للتفليل ُب زبرهبو.
من أحكاـ الحديث :
اغبداث دؿ على أف اعبنب لو أف اناـ ،وىن غّب نتنضئ واعبنب ال الزنو إذا أراد أف اناـ ،ال الزنو أف
اوتسل ،وكيلك ال الزنو أف اتنضأ.
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أنا االغتساؿ ،فإهو صح ع النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أهو كاف اللح وىن جنب ،فيوتسل بعد
ا لللاح اعِب :بعد طلنع الفجر ،فيللح وىن . .اعِب :وىن جنب حال اللياـ ،فيوتسل بعد الللاح ،وىيا
ادؿ بنضنح على نسأل تأخّب االغتساؿ إٔب الللاح.
أنا النضنء ،فقد اختلف فيو العلواء ،ىل النضنء للجنب إذا أراد أف اناـ ىل ىن نستحب؟ أـ ىن
واجب ؟ أـ أهو ال انصف باستحلاب ،وال وجنب اعِب :أهو نَبوؾ للعلد ،نلاح لو على ثبلث أقناؿ،
وأشهرىا أهو نستحب ،وليس بناجب.
ون أىل العل ن أوجلو ألنر النيب -عليو اللبلة والسبلـ -بالنضنء ُب بعض األحاداث لعور،
ولوّبه وننه ن قاؿ إهو نلاح؛ ألهو ال انفع ُب رفع اغبدث ،وإمبا ىن زبليص ،والتخليص راجع
لئلباح .
والقنؿ الظاىر ن ىيه نا ذكرت لك ،ن أهو استحب لو أف اتنضأ دوف النجنب ،وىيا اغبداث دؿ
على عدـ ..على أف النيب  كاف اَبؾ ،وفيو ضعف ودلت األحاداث األخرى على األنر بو ،أنر
استحلاب هع .
حديث "كاف رسوؿ اهلل  إذا اغتسل ن اعبناب "
وع عائش

-رضى اهلل عنها -قالت   :كاف رسنؿ اهلل 

إذا اغتسل ن اعبناب الدأ فيوسل

اداوٍ ،ب افرغ بيوينو على مشالو ،فيوسل فرجوٍ ،ب اتنضأٍ ،ب اأخي اؼباء فيدخل أصابعو ُب أصنؿ الشعرٍ ،ب
حف على رأسو ثبلث حفناتٍ ،ب أفاض على سائر جسدهٍ ،ب غسل رجليو  نتفق عليو واللفظ ؼبسل .
وؽبوا ن حداث نيونه ٍ  :ب أفرغ على فرجو وغسلو بشوالوٍ ،ب ضرب هبا األرض . 
وُب رواا   :فوسحها بالَباب .وُب آخره ٍ :ب أتيتو باؼبندال ،فرده ،وجعل انفض اؼباء بيده . 
قاؿ رضبو اهلل  :ع عائش

-رضي اهلل تعأب عنها -قالت   :كاف رسنؿ اهلل 

إذا اغتسل ن

اعبناب  ،الدأ فيوسل ادهٍ ،ب افرغ بيوينو على مشالو ،فيوسل فرجوٍ ،ب اتنضأٍ ،ب اأخي اؼباء فيدخل أصابعو
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ُب أصنؿ الشعرٍ ،ب حف على رأسو ثبلث حفناتٍ ،ب أفاض على سائر جسدهٍ ،ب غسل رجليو  نتفق
عليو ،واللفظ ؼبسل .
وؽبوا ُب حداث نيونه ٍ  :ب أفرغ على فرجو ،وغسلو بشوالوٍ ،ب ضرب هبوا األرض  وُب رواا
  :فوسحها بالَباب  وُب آخرهٍ  :ب أتيتو باؼبندال فرده ،وفيو :وجعل انفض اؼباء بيده . 
معنى الحديث:
ىيا اغبداث ن أصنؿ األحاداث ُب بياف صف الوسل الكانل اليي كاف -عليو اللبلة والسبلـ-
اوتسل بو ن اعبناب  ،ووصفت عائش لكنهنا زوج النيب -عليو اللبلة والسبلـ -القرال ننو الٍب تعقل كل
أفعالو ،وكل أقنالو -عليو اللبلة والسبلـ -وصفت ذلك بأهو كاف اوتسل ن اعبناب  ،فيلدأ بوسل اده
اعِب :اده اليوِبٍ ،ب افرغ بيوينو هبيه اليوْب على مشالو ،فيوسل فرجو بشوالو؛ ألهو -عليو اللبلة
والسبلـ -كاف يبس بشوالو اؼبناضع ،الٍب انزه عنها يبينو.
ٍب بعد أف اوسل اده ،أو اداو واوسل فرجو اتنضأ النضنء اؼبعتاد ،إال غسل الرجلْب ،فيؤخرنبا بعد
إفاض اؼباء على بدهوٍ ،ب إذا تنضأ النضنء اؼبعتاد ،فإهو اأخي اؼباء ،وادخل أصابعو ،اعِب :اأخي نا ادخل
أصابعو ُب أصنؿ الشعر؛ ألهو -عليو اللبلة والسبلـ -كاف ذا شعر كثيف ،اعِب :شعر الرأس ،وكاف ردبا
حللت لو -عليو اللبلة والسبلـ -صب تللغ إٔب أهلاؼ أذهيو -عليو اللبلة والسبلـ -وردبا زاد ذلك -
أاضا -اعِب :شعره ن اػبلف ،فيحتاج إٔب أف اروي أصنؿ شعره باؼباءٍ ،ب وبثن عليو ،أو وبف على رأسو
ثبلث حفنات ،اعِب :الب عليو ثبلث نراتٍ ،ب إذا اهتهى ن غسل شعر رأسو ،فإهو افيض اؼباء على
جسده ،فإذا اهتهى ،فعو بدهو بالوسل اكنف بقي غسل الرجلْب ،فيتحرؾ ع نكاهو األوؿ إٔب نكاف
آخر ،اعِب :اؼبكاف اليي كاف يبكث فيو ن أوؿ الوسلٍ ،ب انتقلٍ ،ب بعد ذلك اوسل رجليو -عليو
اللبلة والسبلـ.-
لغة الحديث:
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اغبداث ُب قنلو " :فيدخل أصابعو ُب أصنؿ الشعر" اؼبقلند بأصنؿ الشعر اعِب :شعر الرأس دوف
شعر اللحي  ،وأصنؿ الشعر اعِب :ننابتو ألجل أف اكنف أسهل ُب وصنؿ اؼباء إٔب اؼبنابت.
قنلو " :حف على رأسو ثبلث حفنات" اغبفن ُب األصل ىي نلء اليد ن الشيء إنا ن الَباب ،أو
ن غّبه ،فنفه ن قنلو" :حف " أهو استعول اده ُب ذلك "ثبلث حفنات" اعِب :على رأسو ثبلث نرات،
وىل ىيا اعِب :ن جه اللو كلو  :حف بيد واحدة ،أو بيدا ؟ ىن ُب أصلها ُب اللو أف اغبف اكنف
بيد ،أو بيدا  ،فلاليد الناحدة اقاؿ لو :حف  ،وكيلك باليدا اقاؿ لو حف .
" أصاب اؼباء" اؼبقلند هبا ىنا تعوي اعبسد باؼباء "وسائر اعبسد" قلد هبا ىنا بقي اعبسد ،فسائر
ىنا دبعِب اللقي ؛ ألهو غسل رأسو قلل ذلك.
ُب الرواا األخّبة قنؽباٍ" :ب أتيتو باؼبندال فرده"
"اؼبندال" :ا ؼبقلند بو اػبرق الٍب انشف هبا ،وتكنف ن قط  ،أو كبنه نثل اؼبنادال اؼبعروف  ،أو
الفنط  ،أو كبن ذلك ُب اللو ادخل اعبويع ُب اس اؼبندال.
درجة الحديث :اغبداث -كوا رأاتُ -ب اللحيحْب ،أو ُب أحدنبا اعِب :ألفاظو.
من أحكاـ الحديث:
اغبداث دؿ على صف الوسل الكانل ،والوسل لو صفتاف :صف كواؿ وصف إجزاء ،وفعل النيب -عليو
اللبلة والسبلـ -دبجرده ادؿ على الكواؿ ،وأنا القدر اجملزئ ن الوسل ،اليي وبلل بو رفع اغبدث
األكرب وحلنؿ الطهارة ن ذلك ،ىيا وبلل بانتثاؿ األنر اليي ىن التطهر ُب قنلو تعأب :
      

(ٔ)

وكيلك األنر بالوسل اقتضي التعوي  ،غسل بدهو واغتسل اعِب:

عو بدهو باؼباء؛ وؽبيا قاؿ العلواء :إف اآلاات واألحاداث دلت على أف الوسل ننو نا ىن ؾبزئ ،وننو نا
ىن كواؿ ،فاجملزئ ىن تعوي اللدف باؼباء ،فلأي طراق عووت اللدف باؼباء هاواا رفع اغبدث األكرب ،فإهو
وبلل الطهارة ن اعبناب  ،أو ن اغبدث األكرب.
 - 1سورة المائدة آية .6 :
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قد اكنف نثبل أهك تنووس ُب برك ٍ ،ب زبرج ننها فتعو بدهك باؼباء ،ىيا اكفىٍ ،ب اختلفنا ىل هبب
ُب الوسل اجملزئ أف يبضوض واستنشق أـ ال ؟ على أقناؿ :وظاىر األحاداث دلت على وجنب اؼبضوض
واالستنشاؽ ُب النضنء ألجل أهو وبلل هبا اؼبلالو ُب غسل النجو ،اعِب :نا ظهر ننو.
ودالل اآلا كوا ذكرها لك ،أهنا هبب نعها غسل نا حللت بو اؼبناجه ن الف واألهف ،فإذا حلل
ُب الوسل نضوض وإدخاؿ اؼباء إٔب طرؼ أهفو؛ فإف ىيا فيو القدر اجملزئ ،فبا دلت عليو اآلا .
لك األحاداث فيها األنر باالستنشاؽ ،واألنر باؼبضوض  ،واألنر باالستنشاؽ آكد ُب األحاداث،
فهل ىيا األنر باالستنشاؽ ُب النضنء ،وُب الوسل ،ىل ىن ألجل حلنؿ تأكيد بدخنؿ اؼباء إٔب طرؼ
األهف ،أـ أف االستنشاؽ علادة نستقل ُب جيب اؼباء ،إٔب األهفٍ ،ب هثره ؟ العلواء ؽب ُب ذلك أقناؿ.
واليي عليو نيىب اإلناـ أضبد -رضبو اهلل تعأب -ونيىب أصحابو أف اؼبضوض واالستنشاؽ واجلاف
ُب الطهارة اللورى والكربى ،اعِبُ :ب النضنء ،وُب الوسل.
فدؿ ىيا على أف الوسل اجملزئ -عندى  -ىن أف اعو اللدف باؼباء ويبضوض واستنشق؛ ألف ىيا
جزء ربلل بو اؼبنا جه  ،وىن ُب حك الظاىر دوف حك اللاط  ،وجاء الشرع ُب إهبابو ،أو باألنر
باؼبضوض واالستنشاؽ بيلك.
أنا صف الوسل الكانل ،فهن اليي فعلو النيب -عليو اللبلة والسبلـ -وىن أهو التدئ ،فيوسل اده
أوال اليد اليوُب؛ ألهنا ردبا النست شيئا ،أو ردبا حلل اعِب :فيها هنع قير ،أو كبن ذلك ،فيوسل اده
اليوُب لتطييلهاٍ ،ب اورؼ ننها ليده الشواؿ لوسل الفرج ،فيوسل فرجو بشوالو ،فإذا اهتهى ن غسل الفرج
وتنقيتو ،فبا قد اكنف علق بو ،فإهو الدأ بالنضنء.
ونعلنـ أهو اآلف نا حلل لو رفع اغبدث األكرب ،وإمبا اغبدث األكرب ال زاؿ باقيا ،ولك اتنضأ ألجل
التعلد ،أو ألجل زبفيف اغبدث على قنلْب ألىل العل  ،إنا أف اكنف وضنؤه وضنء النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -قلل االغتساؿ لتخفيف اغبدث ،أو ألجل التعلد بيلك.

343

بلوغ المراـ
وؽبيا أصبعنا على أف النضنء قلل الوسل أهو ال اشَبط ،وأف الوسل هبزئ ،ولن ٓب اتنضأ ،والنضنء
اكنف بعد رفع اغبدث األكرب ،وليس قللو اعِب :ؼب شاء.
أنا قللو -لن تنضأ -ال زاؿ اغبدث األكرب باقيا.
فإذف هقنؿ :السن دلت على أهو اتنضأ إال ُب غسل رجليو ،اعِب :اتنضأ النضنء اؼبعروؼ ،إال ُب
غسل رجليو ،فإهو اؤخر ذلك إٔب آخر الوسل.
بعد أف اتنضأ الدأ بتعوي اللدف باؼب اء ،فيلدأ بالشعر شعر الرأس ،فّبوي أصنلو إذا كاف شعره كثيفا،
وبعد تروا أصنلو اعِب :إدخاؿ اؼباء إٔب الداخل بأصابعو افيض اؼباء على رأسو بقليل ،أو بكثّب حبسب نا
اتيسر لو حبفنات ،أو الب بكأس ،أو الب بإبراق ،أو أكثر ..دش ،أو كبن ذلك.
اؼبقلند أف اروي الشعر ،وأال القى شيء ن الشعر نا نسو اؼباء.
إذا اهتهى ن ذلك -عليو اللبلة والسبلـ -أفاض اؼباء على سائر جسده ،والسن ُب ذلك أف التدئ
باعبه اليوِب ن اللدف؛ ألهو -عليو اللبلة والسبلـ  -كاف اعجلو التيو ُب تنعلو وترجلو ،وُب طهنره
 وىيا ن التطهر ،فيلدأ باعبه اليوِب ،فإذا أفاض اؼباء عليها وغسلها غسل اعبه اليسرى.
وكيلك اآلف ُب استعواؿ الدش وكبنه ،فإهو استعولو ُب اعبه اليوُب ،إنا تلقيا للواء ،أو استعواال
للناقل ،ىيا قلل اليسرى لتحقيق الوسل الكانل.
إذا غسل بدهو عو بدهو ،واهتلو إٔب نوابنو ،اعِب :اؼبناضع الٍب قد ال الل إليها اؼباء ،نثل اآلباط ونثل
صفح اليد والرجل ،وكبن ذلك ،إذا تعاىد ذلك فت ننو االغتساؿ -عليو اللبلة والسبلـ -القي الرجلْب،
فينتقل ع نكاهوٍ ،ب اوسل رجليو.
ىيا ىن الوسل الكانل.
قالت نيونه -رضى اهلل عنهاٍ : -ب ضرب هبا األرض ،وىيا نعُب الرواا الثاهي  ،فوسحهوا بالَباب،
اعِب :اراد ىبفف اؼباء اليي فيها ،فوسحها بالَباب؛ ليخف ،وىيا وبلل بالتفنط ،أو باستعواؿ اؼبنادال،
أو الفنط إٔب آخره.
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وُب رواا أخرى،



أهو أٌب بالفنط  ،أو باؼبندال فرده ،وجعل انفض اؼباء بيده -عليو اللبلة

والسبلـ.  -
وىيا الورض ننو  -هفض اؼباء باليد -نا فيو التشراع لؤلن  ،ن أف اؼبستحب أال استعولنا اؼبنادال بعد
تتحات وتتقاطر نع اؼباء ،أو نع آخر قطر
النضنء ،أو بعد الوسل ،وإمبا هبعلنف اؼباء اتقاطر؛ ألف اليهنب
ّ
اؼباء ،كوا ثلت بيلك اغبداث اللحيح.

اغبك الثاين :الوسل باالتفاؽ -اتفاؽ العلواء -لو واجب واحد ،وىن تعوي اللدف باؼباء ،واختلفنا ُب
اؼبضوض واالستنشاؽ على كبن نا ذكرت لك ،وكيلك اتفقنا على أف اؼبناالة والَبتيب ،ليس شرطا ُب
الوسل ،ليس ن واجلات الوسل خببلؼ النضنء ،فلن ٓب ارتب ،أو ٓب اناؿ فإف لو ذلك باالتفاؽ اعِب:
غسل بعض بدهو قلل اآلخر غسل الرجلْب قلل هلف بدهو األسفلٍ ،ب هلف بدهو األعلىٍ ،ب رأسو.
قدـ اللعض على اللعض ىيا كلو سائغ؛ ألهو ال اشَبط فيو الَبتيب ،كيفوا فعل ،فإف ذلك ؾبزئ،
واؼبناالة كيلك فلو أف افرؽ بْب أعضاء الوسل نثل نا ذكرت لك فيوا سلف ،اوسل شعر رأسو اآلف نثبل،
واوسل بقي بدهو بعد عدة ساعات ،ال اشَبط اؼبناالة ُب ذلك ،فلو أف افرؽ بعض األجزاء ع بعض،
وليس نثل النضنء ُب إهباب اؼبناالة؛ ألهو نا دؿ عليها دليل؛ ؽبيا اتفق العلواء على عدـ وجنهبا هع .
حديث "قلت :يا رسوؿ اهلل ،إني امرأة أشد شعر رأسي"
وع أـ سلو -رضي اهلل تعأب عنها -قالت:



قلت :اا رسنؿ اهلل ،إين انرأة أشد شعر رأسي،

أفأهقضو لوسل اعبناب ؟ -وُب رواا  :واغبيض  -قاؿ :ال ،إمبا اكفيك أف ربثي على رأسك ثبلث حثيات
 رواه نسل .
قاؿ رضبو اهلل :وع أـ سلو -رضي اهلل تعأب عنها -قالت:



قلت اا رسنؿ اهلل :إين انرأة أشد

شعر رأسي ،أفأهقضو لوسل اعبناب ؟ -وُب رواا  :وللحيض  ،أو اغبيض  -فقاؿ :ال ،إمبا اكفيك أف ربثي
على رأسك ثبلث حثيات  رواه نسل .
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معنى الحديث:
أف أـ سلو -رضي اهلل عنها -سألت النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ع حاؽبا ،وىي أهنا تعول رأسها
عواال ،وذبعلو ضفائر؛ ليكنف أسهل ؽبا ،وأبعد ع كثرة نعاهاة الشعر بالتوشيط والَبجل ،وكبن ذلك
فيحلل ؽبا جناب  ،فهل هبب عليها إذا أرادت أف توتسل أف تفك الشعر أـ ال؟ إذا أرادت أف توتسل ن
اعبناب  ،ىل هبب عليها أف تفك الشعر؟ فالنيب -عليو اللبلة والسبلـ -قاؿ ؽبا :ال ،ال هبب عليك ذلك،
إمبا اكفيك أ ف ربثي على رأسك ثبلث حثيات؛ ألف اؼبقلند ن الوسل ىنا غسل تروا أصنؿ الشعر،
ِ
وروي أصل
ونس اعبلد نس اللشرة ،وأنا نا اسَبسل ن الشعر ،فإهو ال هبب أف اوسل فإذا ُغسل الظاىر ُ
الشعر ،اكفي ع غسل العواال والضفائر الطنال .
لو اغبداث:
قنؽبا" :أشد شعر رأسي" ىيا اشول أهنا ذبعل شعرىا ضفائر وغدائر ،اعِب :عواال ،واشول -أاضا-
أهنا ذبوع شعرىا صبيعا بطراق  ،حٌب ال اتفرؽ.
قنؽبا" :أفأهقضو؟"" :أهقضو اعِب :أحل نا قد عقدتو ن قلل ،فهي شدت قلل فنقضو جبعلو على ىيئتو
اؼبعتادة.
قنلو -عليو اللبلة والسبلـ" :-ثبلث حثيات" فيها اللحث اليي نر نعنا ،فيوا سلق ُب اغبفنات،
وأف الثبلث حثيات قد تكنف بيد واحدة ،وقد تكنف باليدا صبيعا.
درج اغبداث:
اغبداث ذكر لك أهو رواه نسل  ،فهن صحيح بتلحيح نسل لو ،لك العلواء حبثنا ُب زاادة ىيه
الرواا  ":وللحيض " قالنا :وُب رواا " :وللحيض  ،أو ِ
للحيض " واللحيح أف ىيه اللفظ شاذة ،وليست
َ
بلحيح  ،وأف اغبداث اللحيح بدوهنا ،وأف السؤاؿ كاف لنقض الشعر لوسل اعبناب  ،ال للحيض  ،وأنا
اغبيض ففي أحاداث أخر نا ادؿ على إهباب هقض الشعر للحيض ،وذلك ألف اغبيض إمبا اأٌب قليل ُب
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الشهر نرة ،وليس نثل اعبناب اؼبتكررة ،وإف كاف اعبويع اشَبؾ -اعِب اغبيض واعبناب ُ -ب أهنا حدث
أكرب ،لك ىبتلف اغبك ن جه هقض الشعر للورأة.
ن أحكاـ اغبداث:
دؿ الحديث على إيجاب غسل شعر الرأس في الغسل ،وأف ىيا اغبك نتعلق دبا علق ،أو دبا هلت
على اعبلد ن الشعر ،أنا اؼبسَبسل للورأة؛ فإهو اكفي غسل ظاىره دوف باطنو ،وىيا ن جه اإلجزاء،
لك إذا كاهت اؼبرأة ليس عليها نشق  ،فاألفضل ؽبا أف توسل صبيع الشعر وذلك؛ ألهو -عليو اللبلة
والسبلـ -ذكر القدر اجملزئ بقنلو :إمبا اكفيك أف ربثي على رأسك ثبلث حثيات .والكفاا اؼبقلند ننها،
الكفاا ُب ربليل رفع اغبدث األكرب ،بالقدر اجملزئ.
الثاني  :دؿ اغبداث على أف اؼبرأة ،إذا شدت شعر رأسها قلل اعبناب  ،أهنا تَبخص بيلك ،لكنها إف
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أـ
شدت الشعر بعد اعبناب  ،فهل هبزئها االكتفاء هبيا النصف؟ سألت َ
سلو فقالت  :إين انرأة أشد شعر رأسي أفأهقضو لوسل اعبناب ؟  اعِب :أف شدىا كاف قلل حلنؿ
اغبدث ؽبا ،كوا دؿ عليو ظاىر اللفظ ،فرخص ،أجاهبا -عليو اللبلة والسبلـ -بقنلو" :إمبا اكفيك أف
ربثي على رأسك ثبلث حثيات".
ىل للورأة أف تشد شعر رأسها بعد أف ذبنب؟ اعِب :اكنف شعرىا طنابل ال تراد أف توسل صبيع
الشعر ،فتوطي تل ف أكثره ،أو تعولو ،أو كبن ذلك ،أو ذبعل فيو بعض نا يبسكو ن حداد وكبنه ،فهل ؽبا
ذلك أـ ال ؟ العلواء ؽب ُب ذلك قنالف :واللحيح أف ؽبا أف تفعل ذلك سناء قلل اعبناب  ،أو بعد اعبناب ،
اغبك واحد وذلك ألف الَبخيص ليس نتعلقا هبيئ الشد ،وال بنقت الشد ،وإمبا نتعلق حبلنؿ الشعر حْب
االغتساؿ ،على ىيه اؽبيئ  ،فالشعر إذا كاف حْب االغتساؿ ؾبونعا نعونال نضفرا ،أو نا شابو ذلك؛ فإهو
اكفي اؼبرأة أف ربثي على رأسها ثبلث حثيات.
الثالث :قنلو -عليو اللبلة والسبلـ :-اكفيك أف ربثي على رأسك ثبلث حثيات ،ليس اؼبقلند
ننها العدد ،وإمبا اؼبقلند نا وبلل بو اليقْب ُب تعوي الشعر باؼباء ،فشعر اؼبرأة اؼببلصق عبلد رأسها ،ىيا
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هبب أف اعو باؼباء ،وأف تروى أصنلو ،اروى أصنلو ،وأف اوسل صبيعو ،أنا اؼبسَبسل اللاقي ،فهيا اليي
فيو أهو اكفي فيو الظاىر ،أو ال هبب غسلو ،أنا اؼبلتلق بالرأس اعِب :جلدا ،فهيا ال بد ن تعويوو باؼباء،
وتروا أصنؿ الشعر وغسل الظاىر ،نثل اغباؿ ،حاؿ الرجل وغّب ذلك.
فإذف قنلو :اكفيك أف ربثي على رأسك ثبلث حثيات .ليس اؼبقلند ننو حلنؿ اغبثيات ،دوف
تعوي الرأس والشعر باؼباء ،وإمبا اؼبقلند التعوي  ،وقد وبلل ىيا التعوي بأقل شيء ،وىن أف وبثن ثبلث
حثيات.
الحكم األخير :استدؿ بعض أىل العل بقنلو " :وللحيض " على أف اغبيض لو حك اعبناب ُب ىيا،
وذلك للح ىيه الرواا عنده -ىيه الزاادةٍ -ب أاضا؛ ألف اعبناب واغبيض هبتوعاف ُب أف كبل ننهوا
حدث أكرب ُب الشرع ،وال فرؽ بْب ىيا وىيا ،ن جه رفعو ،فّبفع ،ترفع اعبناب  ،وارفع حك اغبيض ُب
اؼبرأة باالغتساؿ ،وىيا اعِب :أف أحكاـ اعبناب وأحكاـ اغبيض واحدة ُب ذلك ،فيكفي عدـ النقض،
فيكفي الوسل بدوف هقض الشعر.
القوؿ الثاني :وىن اللحيح ،أف اعبناب زبتلف ع اغبيض ُب ذلك؛ لثلنت األدل ُب التفراق بينهوا؛
ولضعف ىيه الزاادة هع .
حديث "إني ال أحل المسجد لحائض وال جنب"
وع عائش -رضي اهلل عنها -قالت :قاؿ رسنؿ اهلل   إين ال أحل اؼبسجد غبائض وال جنب
 رواه أبن داود وصححو اب خزيب .
قاؿ :وع عائش -رضي اهلل عنها -قالت :قاؿ رسنؿ اهلل   إين ال أحل اؼبسجد غبائض وال
جنب  رواه أبن داود وصححو اب خزيب .
دؿ اغبداث على ربرًن النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أو اعِب :نعُب اغبداث أف النيب -عليو اللبلة
والسبلـٓ -ب الح ،وٓب هبعل اؼبكث ُب اؼبسجد حبلال ال للورأة اغبائض ،وال للجنب ن الرجاؿ والنساء،
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وإف ىيا هني عنو اعبنب وهنيت عن و اغبائض بقنلو" :ال أحلو" اعِب :أف اؼبقاـ فيو واؼبكث فيو ليس حبلال،
بل ىن حراـ على اغبائض ،وعلى اعبنب.
لغة الحديث:
قنلو" :ال أحل" بل قنلو :قللها ،قنلو" :إين" ىيه للتأكيد فوع قنلو :ال أحل .أكد الكبلـ باستعواؿ
كلو "إف" وىي حرؼ للتنكيد ،فإذا أراد تنكيد الكبلـ وبياف أهو نؤكد عند قائلو ،واراد تنليو اؼبتحدث إليو
هبيا الكبلـ ،اؤكد بإف تنزابل لو ننزل اؼبنكر للشيء ،أو ننزل الوافل ننزل اؼبَبدد ُب الشيء ،أو الشاؾ فيو،
فيؤكد لو هبيا لتليْب ِعظَ شأف نا سيأٌب.
قنلو" :ال أحل" كلو حبلؿ ،وأُ ِح ّل ىيه فبا جاء ُب الشرع بألفاظ نتعددة ،ونثلها لفظ اعبناز ،وىيه

تستعول ُب شيئْب ،اعِبُ :ب النلنص ،وكيلك ُب كبلـ العلواء.

األنر األوؿُ :ب التفراق نا بْب اؼبلاح وغّب اؼبلاح ،اغببلؿ واغبراـ .والثاينُ :ب التفراق نا بْب اجملزئ ونا
بْب غّب اجملزئ ،فيقاؿ :ىيا الشيء حبلؿ دبعُب أهو غّب حراـ ،واقاؿ :ىيا الشيء حبلؿ ،أو نلاح دبعُب أهو
ؾبزئ ،الاح كيا اعِب :هبزئ كيا وبل كيا ،وبل لو أف افعل كيا ،اعِب :أهو هبزئو أف افعل كيا.
قنلو" :اؼبسجد" اؼبقلند ننو ىنا اؼبسجد اؼبعد لللبلة ،اؼبساجد اؼبلني ليلك اؼبختل بو ،وليس
اؼبقلند اؼبسجد اليي اكنف ُب بيت اإلهساف ،اعِب :اؼبكاف اليي اعده لسجنده ،أو اعده لللبلة؛ ألف
اللينت قد اكنف بعض الناس عنده سع ُب بيتو ،فيجعل غرف نثبل ،أو هبعل نكاها ـبلنصا لللبلة ،ؼب
أراد أف اللي اتعاىده بالطهارة ،واتعاىده بالنظاف واكنف فيو نثبل نلحف وكبن ذلك .نثل اؼبرأة اكنف
ؽبا نسجد ُب بيتها ،اعِب :اكنف ؽبا نكاف نعروؼ ،تللي فيو ،وكبن ذلك.
اؼبقلند ىنا :إين ال أحل اؼبسجد اعِب :اؼبسجد اؼبعروؼ ليس اؼبساجد الٍب ُب اللينت ،وال ادخل -
أاضاُ -ب ذلك اؼبللى كوا سيأٌب ُب األحكاـ اعِب :لفظ اؼبسجد غّب لفظ اؼبكاف اليي اللى فيو ُب
الشرع كيلك ُب اللو .
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دالل نسجد ُب اللو تلدؽ على اؼبكاف اؼبعد للسجند ،وؽبيا قاؿ عليو اللبلة والسبلـ :جعلت ٕب
األرض نسجدا وطهنرا .اعِب :أهنا أعدت ،أو جعلت نكاها اللح للسجند.
فإذف كلو اؼبسجد ُب اللو نعناىا :اؼبكاف اليي اسجد عليو ،أي نكاف تسجد عليو صار نسجدا،
وأنا ُب الشرع ،فخص بو اؼبسجد اؼبعروؼ.
درجة الحديث :اغبداث رواه أبن داود وصححو اب خزيب  ،وىن صحيح.
من أحكاـ الحديث:
اغبداث ىن كاللياف لقنؿ اهلل -جل وعبل:-

         

 )ٔ(            فقنلو -جل وعبل-
  

(ٕ)



   

 )ٖ(   اعِب :ال تقربنا اللبلة حال كنهك جنلا إال عابري سليل ،ونعلنـ

أف اللبلة ال تكنف لعاب ري السليل ،اللبلة ال بد فيها ن اػبشنع ،وال بد فيها ن النقنؼ بْب ادي اهلل
جل وعبل -فلوا قاؿ:فإذف ُب اآلا :

    

(ٗ)

      

دؿ على أف اؼبراد ننضع اللبلة ،ال اللبلة هفسها
(٘)

ىيا اؼبقلند ننها اللبلة هفسها وقنلو:

 )ٙ(     اؼبقلند ننضع اللبلة بدالل قنلو:

 - 1سورة النساء آية .43 :
 - 2سورة النساء آية .43 :
 - 3سورة النساء آية .43 :
 - 4سورة النساء آية .43 :
 - 5سورة النساء آية .43 :
 - 6سورة النساء آية .43 :
 - 7سورة النساء آية .43 :
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 )ٚ(    فلهيا قاؿ -
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عليو اللبلة والسبلـ:-



إين ال أحل اؼبسجد غبائض ،وال جنب



لقنلو تعأب:

   

 )ٔ(   فاعبنب ليس لو أف اكنف ُب ننضع اللبلة ،إال أف اكنف عابر سليل.
فإذف :دلت اآلا  ،ودؿ اغبداث على ربرًن اؼبكث ُب نناضع اللبلة ،وىي اؼبساجد اؼبعدة ليلك ،وإف
ىيا ليس حببلؿ للحائض أف تدخل اؼبسجد ،وليس حببلؿ للجنب أف ادخل اؼبسجد ،ويبكث فيو اعِب:
أف اطيل اؼبكث فيو سناء أكاها قائوْب ،أـ كاها قاعدا .
الثاني  :دؿ اغبداث على أف اعبنب لو ..دلت اآلا على أف اعبنب لو أف اعرب اؼبسجد ،وكيلك دلت
عدة أحاداث على ذلك ،واختلف العلواء ىل هبب على ن أراد علنر اؼبسجد ،أو اؼبكث فيو باعبناب ،
ىل هبب عليو النضنء؟ وىيا نلِب على اختبلؼ ُب أصل اؼبسأل  ،وىي ىل هبنز للجنب أف يبكث ُب
اؼبسجد نطلقا أـ ال؟ على أقناؿ:
القوؿ األوؿ :ىن نا قدنناه لك سابقاُ ،ب أف اعبنب وبرـ عليو اؼبكث ُب اؼبسجد بدالل اآلا
واغبداث .والقنؿ الثاين :أف اعبنب لو أف يبكث ُب اؼبسجد؛ ألف اللحاب -رضناف اهلل عليه  -كاف ننه
ن اسك اؼبسجد ،وكاف أكثرى شلابا ،وردبا كاهنا وبتلونف ،فلن كاف ذلك حرانا نطلقا ألنروا أال يبكثنا
باؼبسجد ،وأهو ن احتل وجب عليو أف ىبرج فنرا ،وىيا ىن القنؿ الثاين ،وىن أف اؼبسجد ال بأس أف
ادخلو اعبنب ،ويبكث فيو.
والقوؿ الثالث :أف اعبنب لو أف يبكث ُب اؼبسجد بشرط النضنء ،فإذا تنضأ ،فلو أف يبكث أنا نع
عدـ النضنء ،فاغبداث دؿ على التحرًن ،وىيا القنؿ جاء ع عدد ن اللحاب -رضناف اهلل عليه -
وعول بو عدد ننه  ،وىن أقرب األقناؿ ،اعِب :ن جه اعبوع نا بْب األدل .
لك دالل اآلا فيوا ذكرت على أف اعبنب ،ليس لو أف ادخل إال عابرا للسليل؛ وؽبيا ن جه
االحتياط؛ فإهو لن تنضأ اإلهساف ،فإف تركو اؼبكث ُب اؼبسجد ىن األحنط لو انتثاال لقنؿ اهلل -جل

 - 1سورة النساء آية .43 :
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وعبل:-



 )ٔ(      وال شك أف اؼباكث ليس بعابر سليل ،والنضنء ىبفف ،لكنو

ال ازال اغبك .
أنا ن جه العلنر ،فإف الظاىر ،بل اللحيح ،بل قنؿ عان أىل العل أال أهو ال اشَبط لو طهارة،
وكيلك اغبائض ،فإف اغبائض ال وبل ؽبا اؼبكث ُب اؼبسجد ،وىل ؽبا العلنر؟ ُب ذلك اللناب أهنا ؽبا أف
تعرب ،إذا ربفظت ن أف اليب اؼبسجد بعض آثار الدـ ،أو كبن ذلك اعِب :النجاس .
والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -قاؿ لعائش نرة  :هاوليِب اػبُ ْوَرة ،فقالت :اارسنؿ اهلل ،إين حائض،

قاؿ :إف حيضتك ليست ُب ادؾ  ألهنا كاهت قرال ن اؼبكاف ،وكنهنا حائض ال اعِب أال تدخل بعض
اللدف ،ووجو التعليل ن اغبداث :أف اليد ؼبا كاهت ليست ننضع حيض ،فدؿ على أف دخنؽبا اؼبسجد فيو
أن ن تلناث اؼبسجد ،وأهو ليس نكثا فيو ،وال علنرا أاضا وإمبا ىن نناول .
ؽبيا هقنؿ :اللحيح أف اغبائض -أاضا -ال وبل ؽبا اؼبكث ُب اؼبسجد ،لك إف احتاجت إٔب اؼبرور،
فتور ،وليست نثل اعبنب ُب أهنا قد ىبفف اغبك ُب حقها بالنضنء هع .
حديث "كنت أغتسل أنا ورسوؿ اهلل  ن إهاء واحد"
وعنها -رضي اهلل عنها -قالت  :كنت أغتسل أها ورسنؿ اهلل  ن إهاء واحد ،زبتلف أادانا فيو
ن اعبناب  نتفق عليو .وزاد اب حلاف  :وتلتقي أادانا . 
قاؿ :وعنها -اعِب ع عائش  -رضي اهلل عنها قالت  :كنت أغتسل أها ورسنؿ اهلل  ن إهاء
واحد ،زبتلف أادانا فيو ن اعبناب  نتفق عليو .وزاد اب حلاف :وتلتقي.
معنى الحديث:

 - 1سورة النساء آية .43 :
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أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف ىن وزوجو اوتسبلف ن إهاء واحد ،ىيا اوَبؼ ،وىيا اوَبؼ،
حٌب اوتسبل ن اعبناب  ،وردبا ألجل عدـ اإلضاءة ،أهنا تلتقي األادي ُب اإلهاءُ ،ب اإلهاء الناحد تلتقي اد
اؼبرأة واد الرجل ،اعِب :اد النيب -عليو اللبلة والسبلـ -واد أىلو ،تلتقي ُب اإلهاءف وىيا ال اؤثر ،بل
اتواف الوسل.
لغة الحديث:
قنلو :قنؽبا" :زبتلف أادانا" فيو :اعِب :تتخالف ىن نرة ،وأها نرة ىن اورؼٍ ،ب أها أغرؼ ،وردبا حلل
االلتقاء نثلوا قالت ،لك كلو زبتلف أادانا فيو ،اعِب :ىن نرة ،وأها نرة.
درجة الحديث :اغبداث كوا ذكر ،نتفق على صحتو.
من أحكاـ الحديث:
اغبداث دؿ على أف الرجل واؼبرأة ،اعِب :الرجل وزوجو ؽبوا أف اوتسبل صبيعا ،وإف العنرة ربفظ إال ن
أىل اؼبرء ،أو نا نلكت يبينو.
الثاني :دؿ اغبداث على أف الرجل اكنف رفيقا بأىلو؛ ألهو -عليو اللبلة والسبلـ -كاف افعل ذلك
نع عائش  ،ونعلنـ أف اؼبرأة لن تأخرت ،فالرجل وبتاج إٔب اػبروج إٔب اللبلة ،ووبتاج إٔب اػبروج إٔب الناس
ألغراضو ،فاغتسالو قلل ىن األؤب ،أو ىن األظهر ن جه العول ،لك النيب -عليو اللبلة والسبلـ-
لشدة حس عشرتو ألىلو ورعااتو لعائش -رضي اهلل عنها -وكبن ذلك كاف اوتسل نعها -عليو اللبلة
والسبلـ -بل توتسل نعو ىي ،وىبتلفاف على إهاء واحد ،عليو اللبلة والسبلـ.
الثالث :دؿ اغبداث -أاضا -على نا سلق الكبلـ عليو ،ن أف اؼبرأة ال زبلن بإهاء دباء قليل لتتطهر بو
ن اغبدث ،وقد سلق الكبلـ عليو ُب األحاداث  ،هنى أف اتنضأ الرجل بفضل طهنر اؼبرأة ،وهنى اؼبرأة
أف تتنضأ بفضل طهنر الرجل ،وأنر أف اوَبفا صبيعا . 
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وعلى حداث نيونه -أاضا -اليي بعده أهنا :كاف النيب -عليو اللبلة والسبلـ  -اوتسل بفضل
نيونه  ،فهيا اغبداث ادؿ ؼب قاؿ :إف اؼبرأة ال زبتلي باؼباء القليل ،وإذا احتاجت أف توتسل تكنف نع
الرجل ،وال اتأخر الرجل عنها.
وأنا قنلو :فيوا سلق ن اغبداث
بفضل طهنر الرجل





هنى الرجل أف اوتسل بفضل طهنر اؼبرأة ،واؼبرأة أف توتسل

فإف أحدنبا ثلت بو اغبك وىن اغتساؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ -بفضل

نيونه والثاين -أاضا -اغتساؿ اؼبرأة بفضل الرجل ،لو اغبك هفسو هع .
حديث "إف تحت كل شعرة جنابة"
وع أيب ىرارة  قاؿ :قاؿ رسنؿ اهلل -صلى عليو وسل   :-إف ربت كل شعرة جناب



-

أعد :قاؿ رسنؿ اهلل -صلى عليو وسل  -الله صل وسل عليو   :إف ربت كل شعرة جناب  هع
 فاغسلنا الشعر وأهقنا اللشر رواه  أهقنا   -اغسلنا الشعر ،وأهقنا اللشر   فاغسلنا الشعر،
وأهقنا اللشر



رواه أبن داود والَبنيي وضعفاه نبزة قطع وأهقنا ن اإلهقاء ،اعِب :اؽبوزة أصلي ليست

نبزة وصل هع فاغسلنا الشعر وأهقنا اللشر ال وأهقنا وأهقنا اللشر رواه أبن داود والَبنيي وضعفاه.
وألضبد ع عائش رضي اهلل عنها كبنه كبنه كبنه ،وفيو راو ؾبهنؿ.
قاؿ رضبو اهلل :قاؿ عليو اللبلة والسبلـ:



إف ربت كل شعرة جناب فاغسلنا الشعر وأهقنا اللشر

 رواه أبن داود والَبنيي وضعفو. .إٔب آخره.
معنى الحديث:
أف اعبناب تليب كل أجزاء اللدف؛ ألف اعبناب حك واغبك اع اللدف ،والشعر ؼبا كاف نوطيا لللشرة،
فإف حك اعبناب ربت كل شعرة؛ وؽبيا قاؿ :إف ربت كل شعرة جناب ؛ ألف اعبناب حك اع اللدف إذا
حلل نا اقتضيو؛ ؽبيا أ نر بتطهّب كل اللدف ورفع حك اعبناب ع كل اللدف رفع اغبدث األكرب ،أنر أف
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اوسل الشعر جبويع أجزاء اللدف وأنر -عليو اللبلة والسبلـ -أف تعو اللشرة باؼباء ،وإف اسلغ الوسل
اعِب :على صبيع اؼبناضع ،فقاؿ :وأهقنا اللشر اعِب :أف اللشرة تنقى إهقاء ،وتعو باؼباء.
لو اغبداث:
وفعل،
"شعر" فهن ْ
كلو "شعر" هبنز أف تقنؿ ْ
شعر اعِب :باإلسكاف ْفعلَ ،
"شعر" وهبنز أف تقنؿ َ
وشهر وهنْر وهنَر،
وفعل نثل ظبْع وظبَع ْ
وشهر َ
وىيه كثّبة ُب اللو فيوا كاف على وزف فعل أهو هبنز فيو ْفعلَ ،


ُ )ٔ(     ب قراءة هافع  :وفجرها خبلؽبوا هنَرا ُب قراءة عاص  ،أو ُب رواا حفص

ع عاص .
الشعر اعِب :ضلط الشعر بفتحتْب ألجل
وشعر" ىياف صحيحاف ،ىنا ترجح رواا
فقنلوْ :
َ
"شعر َ
الش َعر وأهقنا اللشر".
نناسلتها لللشر" ،فاغسلنا َ
أهقنا نعُب قنلو" :أهقنا" ن اإلهقاء ،واإلهقاء ىن اإلسلاغ والتعوي وحقيقتو ىن حلنؿ الشيء على

سبانو ،اعِب :ن النقاا  ،واعِب :ن حيث االشتقاؽ األكرب كلها تشَبؾ ُب حلنؿ الشيء على سبانو ،أو
حلنؿ الشيء اؼبه  ،أو اليي اهت لو.
"اللشر" :صبع بشرة ،واللشرة ىن كل نا وبلل اعِب :كل ظاىر اللدف وىي ،وإف كاهت ُب أصلها
َ
ـبتل دبا ظهر ،اعِب :ن النجو واليدا لكنها ُب اللو عان لكل أجزاء اللدف ،وظبيت اللشرة بشرة
غبلنؿ اللِشر فيها والسرور ،حْب تلقى اػبرب اؼبفرح ،تتوّب اللشرة اعِب :وبلل فيها أهس ،وبلل فيها ظهنر
السرور باػبرب ،فقيل ؽبا بشرة وظبي اإلهساف -أاضا -بشر



 )ٕ(    ألهو نتويز بظهنر بشرتو

خببلؼ سائر اغبيناهات ،فإهنا نوطاة ،أو أف جلدىا ليس بظاىر.
درجة الحديث:
 - 1سورة الكهف آية .33 :
 - 2سورة مريم آية .17 :
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اغبداث جبويع رواااتو ضعيف ،وال الح ،وبعض أىل العل حسنو ألجل ؾبيء شناىد لو ،أو أهو ن
طرؽ ـبتلف  ،واغبافظ أشار إٔب ذلك بقنلو ُب رواا أيب ىرارة :رواه أبن داود والَبنيي وضعفو وقاؿ بعدىا :
وألضبد ع عائش -رضي اهلل تعأب عنها -كبنه ،وفيو راو ؾبهنؿ ،فكأهو اقنؿ :إف ىيه الرواا تشهد
للرواا األخرى ،وىيا حج ن حسنو ،وىيا اعِب :أف ربسينو قراب ،لك األساهيد ال تقنـ اغبج هبا
ننفردة.
من أحكاـ الحديث:
قنلو" :إف ربت كل شعرة جناب " ىيا ادؿ على أف اعبناب حك اع اللدف ،وإف الشعر ،اعبناب نتعلق
باللشرة الٍب ربتو ،وليست نتعلق بالشعر هفسو؛ لقنلو" :إف ربت كل شعرة جناب " وإهباب غسل الشعر ىن
ن إهباب نا ال ات الناجب إال بو؛ وؽبيا أنر بعده بقنلو" :فاغسلنا الشعر وأهقنا اللشر" فوسل الشعر ال؛
ألهو ربلو اعبناب  ،اعبناب إمبا ربل اللدف ،وىي حك لك هبب غسل نا ربت الشعر ،ونعلنـ أف اليقْب ُب
غسل نا ربت الشعر ال وبلل إال بوسل الشعر هفسو؛ ليحلل اليقْب حبلنؿ اإلهقاء والوسل عبويع أجزاء
اللدف.
وؽبيا عقب -عليو اللبلة والسبلـ -بقنلو" :فاغسلنا الشعر" على قنلو" :إف ربت كل شعرة جناب ".
إذف فيكنف األنر ُب قنلو" :فاغسلنا الشعر" ىن أنر ن باب أف نا ال ات الناجب إال بو ،فهن
واجب؛ وؽبيا ُب اؼبرأة كوا سلق الكبلـ عليو ،اؼبرأة ُب شعرىا اؼبسَبسل ،أو الشعر اليي شدتو عواال ،أو
ضفا ئر فإهنا ال هبب عليها أف تنقضو؛ ألف اؼبقلند غسل الشعر اليي وبلل بوسلو اليقْب بنصنؿ اؼباء إٔب
اللشرة ،واللاقي ليس كيلك.
الحكم الثاني :قنلو" :فاغسلنا الشعر" ىيا على النجنب ،فهن واجب أف توسل صبيع الشعنر ُب
اللدف الظاىرة واللاطن  ،اللحي نثبل الكثيف هبب غسل اللاط والظاىر ،نثل شعر الرأس ،وال اكتفى
بظاىرىا ُب الوسل على اللحيح ،وكيلك سائر شعنر اإلهساف ،فإهو هبب عليو أف اتعهدىا ألنر النيب -
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عليو اللبلة والسبلـ -بيلك ُب قنلو :فاغسلنا الشعرٍ ،ب بْب -أاضا -أهو ليس غسل الشعر فقط ،بل ال
بد ن إهقاء اللشر ،فقاؿ" :وأهقنا اللشر" اعِب :ال بد توسل الشعر ،وتتيق أهو وصل إٔب داخلو إٔب فباس
اللشر.
وىيا اغبك على النجنب ،وذلك لظهنر األنر ،وىيا األنر نتعلق بالعلادة.
الثالث واألخير  :أف شب سؤاال نر على ن بعض األخنة ،وىن سؤاؿ جيد ردبا وبتاج الكثّب إٔب نعرف
اعبناب عنو ،وىن أه و يبر نعنا أحاداث كثّبة هقنؿ :إهنا ضعيف  ،أو إسنادىا ضعيف ،أو ىيه اللفظ ليست
بلحيح  ،أو شاذة ،أو ىيا نعلنؿٍ ،ب هفلل األحكاـ اؼبستفادة ن ىيا اغبداث ،فلِ َ أىل العل
النعنف ذلك ن أوؿ الزناف إٔب زناهنا اغباضر؟
والجواب :ع ىيا السؤاؿ أف أىل العل ايكروف األحكاـ اؼبستفادة ن األحاداث صبيعا ،اللحيح
والضعيف  ،أنا اؼبنضنع فبل؛ ألهنا نكيوب على النيب -عليو اللبلة والسبلـ -واغبداث الضعيف ،قد
اكنف صحيحا عند بعض أىل العل ؛ ألف العلواء أعِب األئو والفقهاء ـبتلفنف ُب عدد ن أسلاب ضعف
اؼبرسل أـ وبتج بو؟ فوثبل
اغبداث ،ىل ال وبتج باغبداث نعها أـ ال؟ نثل اإلرساؿ ىل ال وبتج باغبداث َ
عند أيب حنيف -رضبو اهلل -اغبداث اؼبرسل أوثق ن اؼبسند ،إذا كاف ِ
اؼبرسل لو ن التابعْب العلواء
واؼبعروفْب ،فيقنلنف؛ ألهو ل اقنؿ :قاؿ :رسنؿ اهلل  كيا وىن تابعي إناـ إال ،وقد ثلت عنده ذلك؛
ألهو ال انسب شيئا للنيب -عليو اللبلة والسبلـ -باعبزـ ،دوف اقْب ننو ُب ذلك.
ليلك رجحنا اؼبرسل على غّبه ،أو على األقل صححنا اؼبرسل ،واحتجنا بو.
اإلناـ الشافعي -أاضا -وبتج باؼبرسل ،إذا جاء ن طراق آخر نرسبل ،وكبن ذلك اقناو.
اإلناـ أضبد وبتج باؼبرسل ،إذا ٓب اك ُب اللاب نا ادفعو ،وكيلك وبتج باغبداث الضعيف ،إذا ٓب
اك ُب اللاب نا ادفعو.
إذف فاالحتجاج باغبداث الضعيف -على اؼبسائل الفقهي  -دادف العلواء السابقْب ،كل حبسب
حاؽبا ،وطراق اإلناـ أضبد اؼبعروف عنو ،وىي أقرب الطرؽ اعِب :طرؽ األئو ُب ذلك ىي أهو اقنؿ:
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ا غبداث الضعيف إذا عنرض حبداث صحيح ،فإهو ال اقلل ،أو كاف ُب نعارض للقرآف ،أو ُب التفرد ،أو
كبن ذلك ،فإهو ال اقلل أنا إذا تأاد اغبداث الضعيف بأهو ليس ُب اللاب نا ادفعو ،ليس ُب اللاب إال ىن،
فإهو اقنؿ :اغبداث الضعيف خّب وأحب إٕب ن الرأي ،اعِب :ن االجتهاد ،أو ن القياس ،أو كبن ذلك.
أاضا ،إذا تأاد اغبداث الضعيف بالعول ،فإهو وبتج باغبداث الضعيف؛ ألجل أف العول عليو ،عول
أىل اؼبدان  ،عول العلواء ،عليو عول ،اػبلفاء عليو اعِب :عول الناس ُب زن اػببلف عليو ،فإذا تأاد
اغبداث الضعيف بالعول؛ فإهو اعول بو ،ووبتج بو ،وٍَب هلنص كثّبة ع األئو ُب ىيا الشأف ُب أحاداث
كثّبة.
أاضا ،قد اكنف الرواا اؼبنجندة ُب الكتاب -إهّا هلحث اآلف ع سلب ذكر األحكاـ نتفرع ع
حداث ضعيف ،اعِب :ليش هقنؿ ىيا اغبداث استفاد ننو كيا وكيا؟ إف ىيا وبرـ ،وإف ىيا هبنز ،وإف
ىيا استحب واغبداث ضعيف هيكر األسلاب؟.
ن األسلاب -أاضا -أف اغبداث قد اكنف عندها ،أو ُب ىيا الكتاب ن طرؽ ضعيف  ،لك اأٌب
باحث ،واأٌب بشناىد أخرى ٓب تك ُب ذى العآب اليي شرح اغبداث ،فلن انتنع ع شرح اغبداث
ألجل أف اغبداث عنده ال الح لبلحتجاج ،فإهو افنت فقهو وعلوو على ن الحح اغبداث ،وليس ن
الفقهاء والعلواء ،ونعلنـ أف كثّبا فب اعتننف بلنع اغبداث كالتخراج ،وتتلع الروااات ونعرف اعبرح
والتعدال ،أف كثّبا  ،بل األكثر ُب األزنن اؼبتأخرة ليس عندى ن الفقو ،فقو اغبداث ،ون نعرف
األصنؿ ،ونعرف قناعد الشراع  ،بل نعرف أحكاـ القرآف ،ودالالت األصنؿ على األحكاـ نا عند العلواء
والفقهاء ن ذلك؛ ؽبيا اُشرح اغبداث ردبا اأٌب أحد والحح الرواا  ،أو عنده شناىد ،أو كبن ذلك،
فتكنف الفائدة ننجندة ،ورب نللغ فقو إٔب ن ىن أفقو ننو ،أو رب نللغ للعل إٔب ن ىن أقل ننو ،أو إٔب
ن ىن أعلى ننو.
وقد ثلت ُب السن أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -قاؿ:



هضر اهلل انرأ ظبع نقالٍب فنعاىا،

فأداىا كوا ظبعها ،فرب سانع أوعى ن نللغ  اعِب :أوعى لو ن اؼبللغ.
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فإذف :شرح األحاداث ىيا ننجند ،ذبده ُب كتب أىل العل صبيعا ،اشرح اغبداث والْب نا فيو ن
األحكاـ ،فإذا كاف اغب داث عند العآب اليي اأٌب بعده ليس حبج  ،فيكنف استفاد نعُب اغبداث ،وإذا كاف
عنده حج اكنف -أاضا -أخي باألحكاـ ،وكبن ذلك ن الفنائد.
فهيا إشارة اسّبة ،لسلب شرح العلواء ألحاداث ،قد ارى العآب اليي اشرح اغبداث أف اغبداث ليس
حبج ُب العول ،وأهو ال اكتفى بو ُب الدالل على حك ُب اغبداث.
وُب ىيا القدر كفاا -إف شاء اهلل -وقفنا على باب التيو هع .
قبوع األسئل على آخر انـ؛ لنجيب عليها بارؾ اهلل فيك .
باب التيمم
حديث &quot؛أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي&;quot


اغبود اهلل رب العاؼبْب واللبلة والسبلـ على أشرؼ األهلياء وإناـ اؼبرسلْب هلينا ؿبود وعلى آلو
وصحلو أصبعْب قاؿ اؼبلنف -رضبو اهلل تعأب : -باب التيو .
ع جابر ب

علد اهلل  أف النيب 

قاؿ :



أعطيت طبسا ٓب اعطه أحد قللي ،هلرت

بالرعب نسّبة شهر ،وجعلت ٕب األرض نسجدا وطهنرا فأيبا رجل أدركتو اللبلة فليلل



وذكر

اغبداث.


اغبود هلل رب العاؼبْب ،وأصلي وأسل على علده ورسنلو ؿبود األنْب ،وعلى آلو وأصحابو ،ون اتلعه
إٔب انـ الدا .
أما بعد:
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فأسأؿ اهلل -جل وعبل -أف هبوع ٕب ،ولك بْب العل النافع والعول اللاّب ،وإف افقهنا ُب الدا ،
وإف يبنحنا نتابع سن ؿبود -عليو اللبلة والسبلـ -كوا أسأؿ اؼبنٔب -جل جبللو -وىن كرًن ،كثّب
اعبند ،كثّب النناؿ -أسألو أف اثلت العل ُب قلنبنا ،وأال ازاونا بعد إذ ىداها

      

. )ٔ(            
ٍب إف ىيه الدروس أوشكت على االهتهاء هبيه الدورة ،الٍب أسأؿ اهلل -جل وعبل -أف تكنف نلارك
هافع لقائلها وسانعها.
ال بد ُب ذلك ن التيكّب :بأف حقيق العل ال تستقر ُب القلنب إال بعد اؼبداون واللرب ،وتعاىد نا
استفاده طالب العل ؛ ألف العل ليس باليسّب ،ولكنو شداد كوا قاؿ اهلل -جل وعبل-
    

(ٕ)

  

فهن كوا قاؿ اإلناـ نالك :العل ثقيل؛ ألف القرآف كيلك ،فهن قنؿ ثقيل،

وال بد ن تعاىد ضبلو؛ وليلك اتفلت القرآف على حافظو وتُنسى السن على حافظها -أاضا -وعلى
العانل هبا ،وكيلك نسائل الكتاب والسن ُب صبيع العلنـ ،ردبا هسيت؛ ؽبيا ال بد لطالب العل ن أف
اكنف نياكرا للعل  ،غّب ننقطع عنو ،ونياكرة العل وتثليتو تكنف بأشياء:
األوؿ :أف اتعاىد طالب العل ؿبفنظو ،فإذا كاف وبفظ القرآف اتعاىد حفظ القرآف ،إذا كاف وبفظ
شيئا ننو ،فليتعاىد ذلك ،وال اَبكو حٌب انساه ،فإف اؼبرء إذا هسي ،أو هُسي فإهو ردبا ٓب انشط للوعاودة،

واغبفظ اكنف ُب زن قليل ُب أشهر ،ولك نعاىدة القرآف تكنف ُب العور كلو؛ ؽبيا انلوي أال افنت على

هفسو تعاىد نا حفظ ن القرآف ،سناء أكاف قليبل أـ كاف كثّبا.
وكيلك تعا ىد نا حفظ ن السن  ،بأف اكرر ذلك حفظ شيئا ن الللنغ ،حفظ شيئا ن أي كتاب
فأي عل  ،أو كتاب حفظو ،فإف تعهده وتكراره بْب اغبْب واآلخر القيو.

 - 1سورة آل عمران آية .8 :
 - 2سورة المزمل آية .5 :
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الثاني :أف تعهد العل  ،وتياكر العل وبتاج إٔب قرا ؿبب للعل اياكرؾ إااه ،والقرهاء ،أو األصحاب
ننه ن قد انشط للعل  ،وننه ن قد ال انشط ليلك ،وقَ ّل ن الناس َن اتياكر العل نع هفسو فقط،
واستور على ذلك ،ولك إذا كاف لو صاحب وقرا اتياكر نعو ؿبفنظو ،اتياكر نعو نعُب القرآف ،نعاين
السن  ،نعُب الكتاب ،شرح الكتاب ُب أي عل  ،فإهو اكنف أهشط لو؛ ؽبيا كاف العلواء وبضنف كثّبا على
نياكرة العل نع األقراف ،وُب ذلك قلص كثّبة ،ساقها أىل العل باؼبلطلح ،فيوا كتلنا ن اؼبتقدنْب،
اعِب :ككتاب احملدث الفاضل ..وغّبه ،اؼبياكرة نهو جدا ،وأف ىبتص اؼبرء لنفسو أحلاء اتناقش نعو ُب
نسائل العل  ،نسأل كيا نا استنعلت الشروط ،ارد على ىيا اإلشكاؿ ،كيف كبل اإلشكاؿ؟ نعُب اآلا
أها نا فهوتو ،وجو االستدالؿ ،ىيا الَبجيح ،أاش وجهو اغبفظ ،أقرأ عليك حداثا ،وتقرأ علي حداثا ،وكبن
ذلك حٌب انشط طالب العل .
الثالث :أف العل ُب تياكره وتثليتو ال بد لو ن تقييد ،وتقييده اكنف باللحث تارة ،وباقتناص الفنائد
تارة ،وال لحث نه لطالب العل أف الحث نسأل نا ،فإذا حبث اقيد نا حبث ،بعض اإلخناف الحث
باؼبطالع  ،اعِب :الحث افتش وىيه ىكيا وىيه قيلت كيا ،وقد الحث ندة طنال هلف ساع  ..ساع ،
أو أكثرٍ ،ب ال اكتب نا حبث ،أو هتيج اللحث ،أو هقنال ع أىل العل فيوا قرأ ،وىيه قد اأٌب بعد شهر
اكنف هسي ،أو بعد شهرا  ،أو أكثر اكنف هسي نا ربلل لو ،ىيا زن قضيتو وحبثت ،وكاف عندؾ نب
وهشاط فيو ،قد ال ترجع اؽبو والنشاط ،اؽبو والنشاط تأٌب ُب اللحث ،والتحقيق وربرار اؼبسائل ونراجع
صح اؼبسأل  ،أو الشروط ،أو كبن ذلك وكبلـ أىل العل ُب ىيا ،واعبناب ع اإلشكاالت ،فإذا بقي ُب
اليى دوف كتاب نر نع الزن ٍ ،ب احتجتو فل ذبده.
ؽبيا اللحث نه وتقييد نا حبثت -أاضا -نه  ،بل ىن الفائدة الٍب تكنف نعك ُب اؼبستقلل؛ ؽبيا
تعاىد العل اكنف بلحثو ،بلحث اؼبسائل ،وتقييد نا ظهر لك ن اللحث ،أنا إذا ٓب تقيد نا ظهر لك ن
اللحث؛ فإف ىيا قد ايىب ،بل األكثر أف ايىب نع الزن .
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الرابع واألخير :فيوا انفعك ُب تعاىد العل واستيكاره ،واحملافظ عليو ،وعدـ اإلخبلؿ بتيكر العل :
أف تكنف دائ اللحل للعلواء وطلل العل اليا اعيشنف العل دائوا ،واكنف نبه العل واستيكار العل
وشوله الشاغل العل ُب تعلوو وتعليوو ،واللحث؛ ألف ىؤالء اكنف العل نعه دائوا إنا بلحل لو إف
تيسرت ،وإف ٓب تتيسر ،فأف تلقاه ُب الزن اليي اناسب أف تلقاه فيو ،واكنف ىناؾ سؤاؿ وحض ،أو حبث
نسائل وحض على حبثها ،وكبن ذلك ،وىيا انشط اؽبو  ،فأحياها اكنف اؼبرء ننا اكسل ،فإذا قابل ن ىن
هشيط ُب العل وعنده نب وجلد ،فينظر إٔب هفسو أهو ليس بياؾ؛ وؽبيا انشط ،واعند نرة أخرى ،والحث،
ووبقق بعض اؼبسائل ،أو اقرأ ،أو اطالع ،أو اعيد ؿبفنظاتو ،وىكيا ُب أحناؿ شٌب؛ ؽبيا ك ن نرة نرت
باإلهساف فَبة على العل ؟ إنا فَبة ع القراءة ،أو فَبة ع اغبفظ ،أو فَبة ع اللحث ..إٔب آخره.
فإذا قابل ن ىن هشيط ُب العل هشط ،إذا حضر دورة هشط أكثر ،اكنف عنده ،ولع ُب هفسو
واشتعاؿ ُب قللو ُب ربليل العل وقراءتو ،واللحث إٔب آخره.
ؽبيا صحل ن انفعك ُب العل ن أىل العل  ،وطلل العل  ،ون اؼبشااخ ىيه نهو جدا ،وال تظ
أف العل اكنف دبعزؿ ع لقاء أىلو ،ولقاء اؼبشااخ وتظ أف اكنف بالقراءة وكبن ذلك ،ىيا ليس بلحيح،
وال اكنف ،وإمبا اكنف العل دببلقاة أىلو ،حبسب نا تيسر؛ ألف نبلقاهت تلعث على اؽبو  ،وتلعث على
تيكر العل  ،وعلى اغبرص عليو ،وعلى تعل لو أىلو ،وعلى كيفي التعانل نع العل ونسائلو ..إٔب آخره،
وىيا كلو حلقات ،بعضها نتلل بلعض ،وال تنفك الناحدة ع األخرى.
أسأؿ اهلل -جل جبللو -أف انفقِب وإااك ؼبا فيو رضاه ،وأف الهونا الرشد والسداد ،وأف اقينا العثار
والزلل ،إهو سلحاهو جناد كرًن ،وصلى اهلل وسل وبارؾ على هلينا ؿبود.
قاؿ -رحمو اهلل : -باب التيو  ،التيو بدؿ ع طهارة اؼباء ،فاهلل -جل وعبل -أنر بالنضنء باؼباء
ُب آا النضنءٍ ،ب جعل ؼب ٓب هبد اؼباء أف اتيو صعيدا طيلا ن األرض.
والتيمم لغة  :القلد ،اقاؿ تيووت كيا إذا قلد ،وتقنؿ تيووت نك أو يبوت وجهي نك إذا
قلدهتا.
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وأما في الشرع يعنيُ :ب تعراف العلواء لو ،فإف التيو ىن قلد اللعيد الطيب ،بالكفْب لطهارة
ـبلنص .
والتيو تأخر هزوؿ الرخل بو إٔب كبن السن السادس ُب قل ضياع عقد عائش  ،ؼبا ضاع وٓب هبدوا
ناء اتنضئنف بو ،فأهزؿ اهلل -جل وعبل-

قنلو :

. )ٔ(       

وؽبيا كاهت ىيه ن بركات بيت أيب بكر اللداق  على ىيه األن  ،ؽبيا قاؿ اللحايب ( :نا ىيه
بأوؿ بركتك اا آؿ أيب بكر ) حبلنؿ اهتفاع األن حٌب ن األشياء الٍب اظ أهنا ليست ُب صاّب الناس،
نثل تأخر اعبيش وذلك بسلب ضياع عقد عائش  ،وىن قراب ننه كاف ربت اللعّب ،لك ألجل كثرة
بركات أيب بكر اللداق  وأىلو وبناتو وأوالده ،فحلل ذلك اػبّب العظي .
قاؿ  :ع جابر ب علد اهلل -رضي اهلل تعأب عنو -أف النيب  قاؿ   :أعطيت طبسا ٓب اعطه
أحد قللي ،هلرت بالرعب نسّبة شهر ،وجعلت ٕب األرض نسجدا وطهنرا ،فأيبا رجل أدركتو اللبلة
فليلل



وذكر اغبداث ،وُب حداث حياف عند نسل :



وجعلت تربتها لنا طهنرا إذا ٓب قبد اؼباء

.
وع علي  عند أضبد   :وجعل الَباب ٕب طهنرا . 
معنى ىذه األحاديث :
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -الْب أف اهلل -جل وعبل -ن عليو وأكرنو بأف أعطاه أشياء لو وألنتو ٓب
اعطه أحد قللو -عليو اللبلة والسبلـ ،-وذلك لظهنر فضلو -عليو اللبلة والسبلـ -وإظهار فضلو؛
وألجل سبييز ىيه األن اػباسب لؤلن ع غّبىا ن األن  ،فييكر -عليو اللبلة والسبلـ -نن اهلل عليو،
وفضلو عليو وإحساهو بو وبأنتو ،فيقنؿ :



أعطيت طبسا ٓب اعطه أحد قللي اعِب ن األهلياء واألن

.

 - 1سورة النساء آية .43 :
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هلرت بالرعب نسّبة شهر



اعِب أهو كاف إذا تنجو إٔب شيء للجهاد فإهو اتقدنو -عليو

اللبلة والسبلـ -الرعب واػبنؼ قلل أف الل؛ فإف اػبنؼ ننو ون اعبيش ون جهاد أىل اإليباف
والرعب اكنف سابقا لو نسّبة شهر.
قاؿ   :وجعلت ٕب األرض نسجدا وطهنرا  اعِب أف ن كاف قللو -عليو اللبلة والسبلـ -كاف
ال اللي إال ُب اؼبكاف اؼبخلص لللبلة إنا ُب الليع  ،وإنا ُب احملراب .وإنا ُب الكنيس إٔب آخره .فإهن
ٓب اكنهنا اللنف إال ُب نناضع اللبلة الٍب أذف ؽب هبا ،أنا ىيه األن ؛ فإهنا جعلت ؽبا األرض نسجدا
اعِب نكاف سجند.


وجعلت ؽبا األرض أاضا طهنرا



اعِب اتطهروف هبا ،وىيا اعِب أهو ُب أي نكاف كاف اؼبسل

فإف عنده نكاف السجند ،عنده نكاف اللبلة ،عنده نسجده وعنده طهنره ،نا اتطهر بو ن اغبدث ،ؽبيا
قاؿ ُب آخره   :فأيبا رجل أدركتو اللبلة فليلل ،فعنده نسجده وطهنره . 
قاؿ في الرواية الثانية ،في بياف الخصائص   :وجعلت تربتها لنا طهنرا إذا ٓب قبد اؼباء  وىيا
نعلنـ ن السياؽ األوؿ؛ ألف ىيا ن بياف فضل اهلل -جل وعبل -على ىيه األن  ،وىيا نقيد دبا جاء ُب
القرآف ،واهلل -سلحاهو وتعأب -اقنؿ :



 )ٔ(       فإذا كنف الَبب طهنرا

اعِب إذا ٓب قبد اؼباء.
وُب رواا أضبد ن حداث علي قاؿ :



وجعل الَباب لنا طهنرا



فإذا ىيه الروااات تفسر

بعضها بعضا ن أف قنلو   :وجعلت ٕب األرض  -اعِب الَباب  -لنا طهنرا . 
لغة الحديث :
قنلو   :أعطيت طبسا  اػبوس ىنا ليست للحلر ،وىيا إمبا ىن زبليص لؤلشياء اؼبهو أو ؼبا
أراد ذكره ُب ذلك اؼبنضع أو اؼبقاـ ،ؽبيا خلائص النيب -عليو اللبلة والسبلـ -الٍب أعطيها أكثر ن

 - 1سورة النساء آية .43 :

364

بلوغ المراـ
اػبوس وصبعها بعض العلواء ُب نسائل كثّبة جدا بل أوصلها بعضه إٔب كبن نائ بل صبعت ُب كبن ألف
أو أكثر كوا فعل السينطي -رضبو اهلل.-
قنلو   :هلرت بالرعب  اللاء ىنا ُب قنلو   :هلرت بالرعب  اعِب أف الرعب آل للنلر،
فكوا أهو انلر دب نعو ن اؼبؤننْب وكوا أهو انلر دبا أعطاه اهلل -جل وعبل -ن القنة والسبلح ،فكيلك
ن آالت النلر ،ون أسلابو  :الرعب ،فنلر -عليو اللبلة والسبلـ -بالرعب فكاف الرعب آل ن آالت
النلر ،ونعلنـ أف الرعب نعُب وليس حبس.
هبيا ادخل فيو كل نا فيو إضعاؼ للعدو ن جه ترداده ،أو ن جه زبنافو ،أو ن جه إضعافو
النفسي بأهناعو.
أنا ربداد اؼبساف أو زن النلر بقنلو   :نسّبة شهر  ىيا العلواء اختلفنا فيو ،ىل اؼبقلند ننو
ىنا اغبقيق اعِب أهو اقيد دبسّبة شهر أو ذكر األقلى ألجل أف أبعد األعداء ُب زن النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -الروـ وكاهنا نسّبة شهر ن اؼبدان  ،اعِب أهو قلل أف اتحرؾ ن اؼبدان فإهو اقع الرعب ُب صدور
أعدائو -عليو اللبلة والسبلـ -إذا علونا بيلك.
وبعض العلواء ارى أهنا أف قنلو   :نسّبة شهر  ىيا خاص بو -عليو اللبلة والسبلـ -وليس
ألنتو ،وإمبا ىن لو دوف األن  ،وىيا اعِب أف ىيه الفضائل واػبلائص ننها نا ىن خاص بو -عليو اللبلة
والسبلـ -وننها نا ىن نشَبؾ بينو وبْب أنتو وىيا التقسي صحيح.
قنلو   :جعلت ٕب األرض  ونا قللها ن جعل الفعل نلنيا ؼبا ٓب اُس فاعلو ،نعلنـ أف اليي
 :اعِب أعطاين
؛أعطيت&
أعطى النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ذلك ىن اهلل ،فقنلو & :
اهلل طبسا& ،

؛هلرت&

 :هلرين اهلل بالرعب  ،جعلت ٕب األرض  جعل اهلل ٕب

األرض نسجدا وطهنرا.
والعدوؿ ع الظاىر إٔب الفعل اؼبلِب ؼبا ٓب اُس فاعلو ىيا لو أغراض ُب اللبلغ ُ ،ب عل اؼبعاين نعروف ،
ون أنبها :
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ربليل اؼبن واالعَباؼ بالفضل اعِب أهو لظهنره بظهنر اؼبتفضل واؼبنع ُب النفس واؼبلالو ُب اؼبن أهو
ألجل ظهنره وعدـ خفاء ذلك فإهو ال وبتاج إٔب ذكر ،ونعلنـ أف التنليص على الشيء اكنف لئلفادة ن
ذكره فإذا ٓب ايكر فهن نقابل لئلهساف اعلوو حبيث إهو ال يبك أف انسى أو هبهل ،فلهيا ادخل ُب ذلك
جه اؼبعُب أهو ايكر -جل وعبل -فبل انسى.
وإذا كاف كيلك فإهو قد اعدؿ ع االس الظاىر إٔب اؼبلِب للوجهنؿ أو ؼبا ٓب اُس فاعلو لظهنر ذلك،
اعِب ألجل سبك الفاعل ن النفس واستحضار فضلو وننتو ،فإهو ال حاج ليكره؛ ألهو ُب النفس وُب
القلب ،وأناـ اؼبنع عليو حبيث ال وبتاج إٔب ذكره.
األرض ىنا ُب قنلو   :جعلت ٕب األرض  اؼبقلند ننها ،نقلند ن األرض ىنا  :وجو األرض
اليي ىن الَباب كوا جاء ُب الروااتْب األخراْب وُب غّبنبا.
&
&

؛نسجدا&
؛وطهنرا&

 :اؼبسجد نكاف السجند اعِب اؼبكاف اليي اللح لللبلة،
 :بفتح الطاء ،نر نعنا أهو الشي ء اليي اتطهر بو ،وأهو بض الطاء ،ىن

الفعل واغبدث ،ففرؽ نا بْب الطهنر اليي ىن الشيء اليي اتطهر بو ،اؼباء طهنر اعِب اتطهر بو ،الَباب
طَهنر اعِب اتطهر بو ،أنا الطهنر فهن الفعل فعل الطهارة.
قنلو   :أدركتو اللبلة



أدركتو اللبلة اعِب أدركو وقت اللبلة ن عوره ،فسوى وقت اللبلة

ندركا لو  ،وىن ُب الناقع اعِب ن جه العور واألجل اليي استقلل اإلهساف فإهو اأتيو ،كيلك الزن كلو
اأتيو ليس ىن اليي ايىب إليو  ،بل ىن اليي اأتيو ،فقنلو :



أدركتو اللبلة



اعِب أدركو زن

اللبلة ،أنا ػ الرواا األخرى ػ الروااات األخرى ،فهي واضح ن جه ألفاظها.
درجة الحديث  :اغبداث األوؿ رواا جابر نتفق على صحتها ،وىن وإف ٓب انص على ذلك فيدؿ
عليو قنلو  :وُب حداث حياف عند نسل  ،فقنلو  :عند نسل هفه ننو أهو أراد أف حداث جابر عندنبا
صبيعا كوا ىن صنيعو ُب غّب ىيا اؼبنضع ن األحاداث ،وكيلك رواا علي الٍب خرجها اإلناـ أضبد ،فإهنا
صحيح كيلك.
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أحكاـ الحديث :
نا ىبتص بلاب التيو ىي صبل   :جعلت ٕب األرض نسجدا وطهنرا . 
والرواية األخرى   :جعلت تربتها لنا طهنرا إذا ٓب قبد اؼباء . 
والرواية األخيرة   :وجعل الَباب ٕب طهنرا . 
أفاد قنلو & :

؛طهنرا&

 :أف الَباب واألرض نطهرة ،وىيا اعِب أف ؽبا حك

التطهّب باؼباء  ،واؼباء -كوا نعلنـ -إذا تنضأ اإلهساف أو اغتسل ن اعبناب فإف اؼباء ارفع حدثو ،فيكر أف
الَباب واألرض طهنر اعِب أهنا رافع للحدث ألف التطهر ارفع اغبدث ،وىيا ىن اؼبعُب اؼبعروؼ ُب أحكاـ
الشراع والعلواء اختلفنا ُب ىيه اؼبسأل ىل التيو نليح لللبلة أو ىن رافع للحدث ؟
فونه ن قاؿ وىن اؼبشهنر ن نيىب أصحاب اإلناـ أضبد -رضبه اهلل -ننه ن قاؿ :إف التيو
نليح اعِب أف اغبدث ال ارتفع بالتيو  ،ولك إذا ٓب هبد اؼباء فإهو استليح اللبلة بالتيو  ،نعُب ىيا أهو ال
ىبتص التيو برفع اغبدث كلو ،وإمبا بأهو لو اللبلة إذا -صبلة الفرض -إذا تيو .
والقوؿ الثاني :أف التيو رافع للحدث ،وذلك أف اهلل -جل وعبل -جعلو بدؿ الطهارة باؼباء ،واللدؿ
اقنـ نقاـ اؼبلدؿ ننو كوا ىن القاعدة .وأاضا ُب ىيا اغبداث جعل اهلل -جل وعبل -ؽبيه األن الَباب
طهنرا اعِب نطهرا .فكوا أف اؼباء طهنر اعِب نطهر ،فكيلك ىيا طهنر اعِب نطهر ،واؼبطهر رافع
للحدث ،وأنا اؼبليح فليس نطهرا وإمبا ىن حك خارج ع التطهّب ،لو أف اللي إذا تيو  ،لك ال انصف
بأهو تطهر.
واليي ىن راجح ُب ىيه اؼبسأل نا دؿ ع ليو ىيا اغبداث كوا ذكرها ن أف التيو رافع للحدث ال
نليح لللبلة فقط.
وبعض العلواء ارى أف اػببلؼ بْب القنلْب لفظي ،وىيا ليس بظاىر ن كل جه بل قد اكنف ىناؾ
خبلؼ لو شبرة كوا ذكرها ُب نسأل فعل الننافل ،وُب فعل غّب اللبلة اؼبفروض ن قراءة القرآف وكبن ذلك،
وكيلك ُب غّب ىيه اللنر.
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المسألة الثانية :قنلو :



جعلت ٕب األرض نسجدا وطهنرا  كلو طهنرا ىيه أاضا هستفيد

ننها أهو اطهر وارفع اغبدث سناء أكاف اغبدث أصور أـ أكرب ؛ ألهو نثل اؼباء ُب رفعو للحدث إذا ٓب قبد
اؼباء ،وىيا اعِب أهو استليح بو أهو ارفع اغبدث األصور واألكرب ،فإذا ٓب هبد اؼباء كاف عليو جناب فإهو
اتيو  ،وإذا ٓب هبد اؼباء وكاف عليو حدث أصور فإهو اتيو .
وىنا نسائل تتعلق هبيا األصل ،وىن أهو إذا كاف اؼباء ُب حينو اعِب ُب اغبْب اليي أراد فيو أف اتطهر
ليس ننجندا فهل لو أف اتيو  ،ولن ظ أو عل ؾبيء اؼباء ُب النقت ؟
العلماء لهم في ىذه الصورة قوالف :
منهم من يقوؿ وىم الجمهور :إهو إذا عل أف اؼباء سيأتيو ُب النقت ،فإهو ليس لو أف اتيو .
نثل هاس ُب الرب نثبل راح واحد هبيب نياه ن أجل التيو  ،وىن ُب ىيا النقت ليس عنده ناء ،واحد
راح هبيلها بالسيارة وكبن ذلك فهل لو ىنا أف اتيو واللي ُب أوؿ النقت أو ال بد إذا كاف اعل ىيا بّبوح
العادة وهبي ساع وجاي ال بد أف انتظر فالعلواء ؽب قنالف :
اعبوهنر على أهو ال بد لو ن االهتظار ،وأهو إذا عل أف اللبلة باؽ وقتها وأف اؼباء اأٌب ُب النقت،
فإهو ال بد أف انتظر؛ ألهو ٓب الدؽ عليو أهو ٓب هبد اؼباء ُب النقت ،وصحيح أف الَباب طهنر ولك اؼباء
ىن الطهنر األصلي ،وىيا بدؿ إذا فقد األصل ،واألصل ٓب افقد ُب النقت.
والقوؿ الثاني :وىن قنؿ عدد ن أىل العل ورجحو شيخ اإلسبلـ اب تيوي وصباع ن العلواء،
وبعض أئو الدعنة -رضبه اهلل :-أف لو أف اللي ولن عل ؾبيء اؼباء ُب النقت ،ألهو حْب صلى فإهو
صلى برخل شرعي  ،وىن ٓب هبد اؼباء والَباب طهنر لو.
المسألة الثالثة :قنلو -عليو اللبلة والسبلـ  : -جعلت ٕب األرض  اس األرض اع كل نا
على سطح األرض ،فيدخل ُب اس األرض  :اللخر والَباب والطْب والرنل والسلخ واألنبلح .كل نا
على وجو األرض فإهو ادخل ُب قنلو   :جعلت ٕب األرض . 
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ىل العونـ ىيا نقلند ؟ أـ أف ىيا ـبلنص بالَباب دوف غّبه ؟ دلت الروااات األخر على أف
اؼبقلند باألرض الَباب دوف غّبه فبل اتيو صخرا ،وال اتيو غّب الَباب ن نناضع األرض ،بل اتيو
الَباب دوف غّبه ،اعِب اقلد الَباب دوف غّبه ،لقنلو ُب الروااات األخر  :وجعلت تربتها لنا طهنرا إذا ٓب
قبد اؼباء.
وىيا الفه ن زبليص الَباب دوف غّبه راجح أاضا ُب الَبجيح إٔب دالل اآلا  ،فاهلل -جل وعبل -
اقنؿ :

      

(ٔ)

فقنلو & :

؛ننو&

ىيا افه ننو

أف بل صروبو أف اؼبسح اكنف بشيء اعلق باليدا  ،وىيا إمبا ىن ن خاصي الَباب دوف غّبه ن أجزاء
األرض.
لهذا نقوؿ  :اؼبقلند ن قنلو   :جعلت ٕب األرض  الَباب اليي إذا تيووو وضربو بكفيو فإهو
اعلق باليدا اعِب بالكفْب شيء ننو ليحلل أهو تراب أوالٍ ،ب وبلل انتثاؿ قنؿ اهلل -جل وعبل: -
     

(ٕ)

؛ون &

&



ىنا تلعيضي ُب قنؿ عان أىل

العل اعِب  :انسحنا بنجنىك وأاداك ن بعضو .
وىيا اعِب أهو اقع ُب اليد شيء ن ذلك ،وؽبيا اشَبط كثّب ن أىل العل ُب الَباب اليي اقلد أف
اكنف لو غلار ،فإذا ٓب اك لو غلار ،وٓب اك لو أجزاء تعلق باليد ،فإهو ال اتيو بو نثل ،نثبل بعض
اؼبناطق اللي تكنف رااه باؼباء لن ضربت هبا الكفْب ،فإهو ال اعلق شيء باليد ،ونثل بعض نناطق األرض
نثل الرنل وكبنه ،قد نا اعلق باليد شيء ن ذلك؛ ؽبيا قالنا  :إف ىيا ال اعترب داخبل ُب قنلو :
. )ٖ(      

 - 1سورة المائدة آية .6 :
 - 2سورة المائدة آية .6 :
 - 3سورة المائدة آية .6 :

369



بلوغ المراـ
فبهذا نقوؿ  :إف قنلو   :جعلت ٕب األرض وجعل الَباب لنا طهنرا  ىيا افه على قنؿ اهلل -
جل وعبل: -

      

(ٔ)

فوا كاف ن اللعيد القى ُب اليد فإهو ىن

الَباب اؼبقلند  ،ىيا ُب اغبال الٍب هبد ذلك فيها أنا إذا ٓب هبد ىيا الَباب كاف ُب ننطق نثبل رنل كلها
نا فيو تراب لو غلار ،أو كاف ُب ننطق كلها نثبل صخنر ال هبد فيها ذلك ،أو كاف ُب نكاف ليس فيو ال
ىيا وال ىيا ،اعِب ال اعلق بيداو شيء فبا عبل على وجو األرض  ،كلها هلاتات نثبل ،كلها على انتدادىا
كلها نثبل زراع وهلات إٔب آخره ،فهل لو أف اتيو ذلك حبسب اغباؿ ،أو إهو ليس لو أف اتيو ىيا ألهو
ليس ترابا ،ونا داـ أهو ٓب هبد الَباب فيسقط إٔب غّب بدؿ.
الصواب  :أهو إذا ٓب هبد الَباب ذا الولار ،فإهو اتيو أي بقع ن األرض اكنف فيها ،إذا كاف ُب
نكاف رنل اتيو الرنل ،إذا كاف ُب نكاف صخر اتيو اللخر ،إذا كاف ،.. .اعِب حبسب اغباؿ ؟ ألف
الناجب إذا عجز عنو فإهو انتقل إٔب نا ىن أقل ننو كوا ىي القاعدة  :ال واجب نع العجز ،وٓب اطلب ننو
أهو ايىب إٔب نكاف بعيد حٌب هبد الَباب ،وىيا ىن اختيار شيخ اإلسبلـ اب تيوي وعدد ن احملققْب ن
أىل العل  ،فإهو إذا كاف عنده الَباب ذو الولار ،فإهو أؤب ،وإذا ٓب اك عنده ذلك ،فإهو اتيو نا صعد ن
األرض ،ونا واجهو ن األرض وال الزنو اللحث ع ذلك ،إذا كاف بعيدا عنو.
وادؿ على صح ىيا القنؿ ووجاىتو أف اللحاب -رضناف اهلل عليه  -كاهنا اسافروف األسفار الطنال
والكثّبة نع النيب -عليو اللبلة والسبلـ ،-واألرض نتننع فتارة اأتنف نكاف رنل وتارة اأتنف نكاف حلى
وتارة اأتنف إٔب آ خره ،فوا جاء عنه أهن أنروا بشيء ـبلنص ن ذلك ،بل كوا قاؿ -عليو اللبلة
والسبلـ: -



أيبا رجل أدركتو اللبلة فليلل



فعنده نسجده وطهنره .فأيبا وقت أدركتك اللبلة

فيو ،فعندؾ اؼبسجد نكاف اللبلة ،وعندؾ أاضا الطهنر.

 - 1سورة المائدة آية .6 :
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وىيا نعُب قنؿ اهلل -جل وعبل: -

   

(ٔ)

اعِب  :نا صعد ع األرض ،فيشول

ذلك صبيعا ،وإذا وجد نا اعلق باليدا فهن الناجب عليو ،وإذا ٓب هبد فإهو اتيو أي بقع ن األرض بأهنا
صعيد.
المسألة الرابعة :قنلو ُب الرواا األخرى :
نأخنذة ن قنؿ اهلل -جل وعبل: -



وجعلت تربتها لنا طهنرا إذا ٓب قبد اؼباء

     

(ٕ)



ىيه

فأنر بالتيو عند فقد اؼباء أو عند

عدـ وجند اؼباء.
وىنا عدـ وجند اؼباء ،ىل ىن اعِب نا حده أهو ال هبد اؼباء ؟ ىيه اختلف فيها أىل العل  ،وضابطها
القراب أهو ال هبد اؼباء ُب نكاهو ،وفيوا حنلو ن اؼبكاف اؼبعتاد ،أنا إذا كاف اؼباء هبده ،لكنو بعيد وبتاج
إٔب بيؿ وقت طنال أو كبن ذلك ،فهيا ال اعترب واجدا للواء.
كيلك إذا كاف اؼباء هبده لك الحقو بتحليلو ننّ نثل أهو اطلب ن جّباف لو عندى نثبل ُب
الرباات وكبن ذلك ،اطلب ننو واعرؼ أهن نثل ىيه اؼبسائل أهن يبننف هبا لشح اؼباء أو لعدـ طيب
هفنسه بيلك ،فإهو ال الزنو أف اطللو ن اآلخرا  ،لك إف كاف ال اليؿ إال بثو فإهو الدؽ عليو أهو
هبد اؼباء ؛ ألف كلو هبد اؼباء فيها مشنؿ لنجداهو للواء أو ربليلو للواء ،بثو أو بوّب شب  ،فإذا كاف هبد
اؼباء لك بثو نثلو ،بثو نعتاد ال ارىقو ،فإهو ال الزنو أف اشَبي اؼباء للطهارة الناجل هع .
حديث "بعثني النبي ُ ب حاج فأجنلت فل أجد اؼباء"
وع عوار ب ااسر -رضي اهلل عنهوا -قاؿ   :بعثِب النيب ُ ب حاج فأجنلت فل أجد اؼباء،
فتورغت ُب اللعيد كوا تتورغ الداب ٍب أتيت النيب  فيكرت لو ذلك ،فقاؿ  :إمبا كاف اكفيك أف تقنؿ
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بيداك ىكياٍ ،ب ضرب بيداو األرض ضرب واحدةٍ ،ب نسح الشواؿ على اليوْب ،وظاىر كفيو ووجهو



نتفق عليو ،واللفظ ؼبسل .
وُب رواا لللخاري   :وضرب بكفيو األرض ،وهفخ فيهوا ٍب نسح هبوا وجهو وكفيو . 

قاؿ رحمو اهلل :ع عوار ب ااسر -رضي اهلل تعأب عنهوا -قاؿ   :بعثِب النيب 
فأجنلت فل أجد اؼباء ،فتورغت ُب اللعيد كوا سبرغ الداب ٍب أتيت النيب  فيكرت لو ذلك ،فقاؿ  :إمبا
ُب حاج

كاف اكفيك أف تقنؿ بيداك ىكياٍ ،ب ضرب بيداو األرض ضرب واحدةٍ ،ب نسح الشواؿ على اليوْب،
وظاىر كفيو ووجهو  نتفق عليو ،واللفظ ؼبسل .
وُب رواا لللخاري   :وضرب بكفيو األرض ،وهفخ فيهوا ٍب نسح هبوا وجهو وكفيو . 
معنى الحديث :
أف عوار ب ااسر -رضي اهلل عنهوا -ؼبا بعثو النيب -عليو اللبلة والسبلـ -لورض ن األغراض
اللعيدة فبا ربتاج إٔب ندة حللت ننو جناب اعِب باحتبلـ فل هبد اؼباء ؛ ألجل أهو كاف خارج اؼبدان اعِب
ُب سفر ،فنظر ُب أنره ،فنجد أف اؼباء لوسل اعبناب اعو بو اللدف ،وقاؿ إف الَباب بدؿ ع اؼباء ،وؽبيا
إذا كاف بدال ،فإهو اعو بو اللدف كوا اعو باؼباء ،فقاس ىيا على ىيا .قاؿ  :فتورغت ُب اللعيد،
واجتهد ُب حالتو ىيه ؛ ألهو ليس عنده عل ع النيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب ىيه اغبال الٍب ىي
حال اعبناب  ،وقاس اغبال ىيه على الوسل.
قاؿ  :سبرغت ُب اللعيد اعِب أهو خلع نبلبسو وقلب هفسو على وجو األرض ليحلل تعوي ظاىر
بدهو بالَباب ودبا اعلق بلدهو ن الَباب .قاؿ  :سبرغت ُب اللعيد كوا سبرغ الداب  ،اعِب تقلب على جهتيو،
ٍب أتيت النيب -عليو اللبلة والسبلـ -فيكرت لو ذلك ؛ ألجل أهو نشتلو عليو ىل فعلو ىيا صحيح ؟ ىن
اجتهد وبتاج ُب ذلك إٔب تنجيو ننو -عليو اللبلة والسبلـ -وتشراع .فأجاب -عليو اللبلة والسبلـ-
بأف ىيا ليس نثل الوسل باؼباء وإمبا ىن بدؿ ع طهارة اؼباء لك بلف ـبلنص ىي ُب التيو للحدث
األصور والتيو للحدث األكرب واحد ،واللف واحدة ،وىن أهو كاف اكفيو ،اعِب هبزئو أف اقنؿ بيداو
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ىكيا ،اعِب السط اداو وافرش الكفْبٍ ،ب اضرب بيداو األرض ضرب واحدةٍ ،ب يبسح الشواؿ على
اليوْب ؛ ألف باط الكف قد علق بو الولار ،أو علق بالشيء ن الَباب ،أنا ظاىر الكفْب فل اعلق هبوا
شيء.
فليلك يبسح الشواؿ على اليوْب ،وكيلك اليوْب على الشواؿ ؛ وليلك قاؿ  :وظاىر كفيوٍ .ب اعِب
بعد الضرب ،ضرب الكفْب يبسح هبوا وجهو وكفيو .كوا ُب رواا اللخاري   :وضرب بكفيو األرض
وهفخ فيهوا  اعِب لتخفيف نا علق .هبوا ن األرض ٍب نسح هبوا وجهو وكفيو.
لغة الحديث :
قنلو  :سبرغت  :نثل نا ذكرت لك أف التورغ ىن التقلب ،وقنلو   :كاف اكفيك  اعِب كنت
ذبتزيء هبيا ،وىيا ال اعِب أف لو أف ازاد عليو ،وإمبا أهو كاف اكفيو ؛ ألجل ترخيص اهلل -جل وعبل -لو
بيلك ،فقنلو  :كاف اكفيك كيا ،اعِب الرخل ن اهلل -جل وعبلُ -ب أف تفعل ىيا الفعل دوف غّبه.
 نسح الشواؿ على اليوْب  اؼبسح ىنا نثل نا نر نعنا ُب نسح الرأس أف اؼبسح ىن إنرار اليد
على الشيء.
 وظاىر كفيو  الكفاف ؽبوا باط  ،وؽبوا ظاىر ،والكف تطلق على اعبزء ن اليد اليي ىن ن
أطراؼ األصابع إٔب بداا الساعد ،النفخ نعروؼ وىن إخراج اؽبناء بشدة لورض ن األغراض.
درجة الحديث :
اغبداث ُب اللحيحْب ،وألفاظو نعروف  ،وىيا ىن حداث عوار اؼبشهنر ،وىن أصح حداث ُب بياف
صف التيو .
قد جاء ُب اللحيح أاضا حداث أيب جهي أهو  أتى النيب -عليو اللبلة والسبلـ -فسل عليو فل
ارد عليو السبلـ حٌب فرغ ن حاجتوٍ ،ب أقلل فضرب بيداو اغبائطٍ ،ب نسح هبوا وجهو واداو  ولك
ُب حداث أيب جهي إطبلؽ ُب ذكر اليدا  ،وؽبيا اغبافظ -رضبو اهلل -ىنا عدؿ عنو إٔب حداث عوار ؛
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ألف الفائدة الٍب ُب حداث أيب جهي ننجندة ىنا ُب حداث عوار ،وىنا ُب حداث عوار زاادة وىن أف
ذلك ـبلنص بالكفْب دوف اليدا .
من أحكاـ الحديث :
اغبداث فيو أحكاـ نتننع لك دؿ أوال على أف التيو اكنف لطهارة اغبدث األصور واغبدث األكرب،
وصف التيو فيهوا واحدة وأف قياس التيو على الوسل ُب التعوي أهو قياس ليس بلحيح.
الثاني :أف صف التيو اؼبشروع ىي نا دؿ عليها ىيا اغبداث ،وىي أهو اضرب األرض ضرب واحدة،
ٍب بعد ذلك إذا كاف علق ُب اداو شيء كثّب ن األرض ،فإهو انفخ فيها ليخفف الولارٍ ،ب يبسح هبوا
وجهو وكفيو.
فاغبداث دؿ على أف التيو ضرب واحدة ،وعلى أهو ىبفف نا علق باليد ن اللعيد ،وعلى أف العضن
اليي يبسح بو ىن النجو واليدا  ،وىيا على نا جاء ُب كتاب اهلل -جل وعبلُ -ب قنلو :

 

. )ٔ(     
وىنا اختلف العلواء فيو ا دلت عليو اآلا  ،ودؿ عليو حداث أيب جهي ن أف ،.. .وكيلك حداث
اب عور اليي سيأٌب ن أف اآلا فيها أف اؼبسح باليدا  ،وُب حداث أيب جهي أف اؼبسح أاضا باليدا ،
وكيلك ُب حداث اب عور اليي سيأٌب أهو ضرب لليدا إٔب اؼبرفقْب ،وقالنا  :ىيا ادؿ على أف اؼبسح ال
اك نف للكفْب فقط ،وإمبا ىن لليدا إٔب اؼبرفقْب ،ووجهنا ذلك بأف اآلا فيها ذكر اليدا فقط حداث أيب
جهي فيو ذكر اليدا فقط.
وكيلك حداث اب عور ،وسيأٌب الكبلـ عليو .فيو أف اؼبسح اكنف إٔب اؼبرفقْب .فقالنا  :فوسح
الكفْب دوف الساعدا  ،اعِب إٔب اؼبرافق أف ىيا ليس بلحيح ،وأف اللحيح أف يبسح إٔب اؼبرفقْب ،وىيا
قنؿ عدد ن أىل العل واألئو اؼبتقدنْب ن األئو األربع وغّبى كوالك والشافعي وصباع .
والقوؿ الثاني :أف حداث عوار ىيا كوا ظبعت دؿ على أف اؼبراد باليدا ُب اآلا  :الكفْب.
 - 1سورة المائدة آية .6 :
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وحداث أيب جهي فيو ذكر اليدا  ،واليداف الدؽ أف تكنف إٔب اآلباط ،والدؽ أف تكنف إٔب
فالكفاف اداف ،وإٔب اؼبرفقْب أاضا اداف ،وإٔب آخر العضد
اؼبرافق ،والدؽ أف تكنف إٔب هناا الكفّ .
اداف.
فلهذا دؿ حديث عمار في قولو  :وظاىر كفيو ،وُب الرواا األخرى رواا اللخاري  وضرب بكفيو
األرض ٍب نسح هبوا وجهو وكفيو



نا ادؿ على أف اؼبراد باليدا ُب اآلا  ،وُب حداث أيب جهي أهو

الكفاف دوف نا الل إٔب اؼبرفقْب ،وأنا نا جاء ُب حداث اب عور فسيأٌب الكبلـ عليو.
لهذا نقوؿ  :اللحيح أف السن إذا ُب التيو أهو ضرب واحدة كوا دؿ عليو ىيا اغبداث ،وأهو يبسح
هبا وجهو وكفيو ،دوف اليدا إٔب اؼبرفقْب ون أحكاـ اغبداث ،وىي الثالث  :أف الرواا ىنا ٓب ايكر فيها
نسأل الَبتيب  :ىل الدأ بنجهو أوال ؟ ٍب بيداو؟ أـ الدأ باليدا ٍب بنجهو ؛ ألف رواا عوار ىنا فيها اعِب
فيوا ساقو اب حجر ُب ىيا اؼبنضع فيها العطف بالناو .قاؿ  :وظاىر كفيو ووجهو واآلا الٍب ُب القرآف :


. )ٔ(      
وىنا قاؿ   :وظاىر كفيو ووجهو  والناو تقتضي نطلق اعبوع ،وال استفاد ننها ُب اللو الَبتيب

إال بقران زائدة ،على نطلق اعبوع بالناو .كيلك الرواا األخرى ٍ  :ب نسح هبوا وجهو وكفيو  وؽبيا
اختلف العلواء  :ىل اشَبط الَبتيب بْب أعضاء النضنء -اعِب بْب النجو واليدا  -؟ أـ إهو ال اشَبط
الَبتيب ؟ على قنلْب ألىل العل  .بل ردبا كاف ثبلث أقناؿ.
وبيانها  :أف طائف ن أىل العل  ،وى األكثر اشَبطنا الَبتيب فقالنا  :ال بد أف ارتب ،فيلدأ بالنجو
قلل اليدا ٍب إذا فرغ فإهو يبسح بيداو اعِب ظاىر كفيو واللاط يبسح هبوا بعضهوا اللعض ،فإذف أوال على
ىيه اللف  ،وىي قنؿ اعبوهنر  :أهو اضرب بيداو األرض ٍب انفخ فيهواٍ ،ب يبسح وجهو ٍب يبسح إحدى
اليدا باألخرى .اعِب إحدى الكفْب باألخرى ؛ فهيا على أصل أهو اشَبط الَبتيب ،واستدلنا ليلك بأدل
ننها :
 - 1سورة المائدة آية .6 :
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أوال :أف التيو بدؿ ع الطهارة باؼباء ،واللدؿ اقنـ نقاـ اؼبلدؿ ننو .والطهارة باؼباء ُب آا اؼبائدة الٍب
فيها التيو فيها أف النجو أوال ٍب اليدا ثاهيا ،واستفدها الَبتيب ن إدخاؿ اؼبوسنح بْب اؼبوسنالت كوا
ىن عادة لو العرب فيوا قررتو لك سابقاٍ .ب ؼبا ذكر التيو قاؿ :


(ٔ)

     

فدؿ السياؽ على رجنع الثاين إٔب نا دؿ عليو األوؿ ،واألوؿ دؿ على الَبتيب فكيلك الثاين ؼبا كاف

راجعا إليو ،وذكر العضناف فقط دوف اللقي أهو ارتب بينها كوا رتب األوؿ.
والدليل الثاني :ؽب أف رواا عوار ىيه فيها ُب الرواا احملفنظ تقدًن النجو على الكفْب كوا دلت
عليو اآلا  ،وىي رواا اللخاري الثاهي  .قاؿ :



ٍب نسح هبوا وجهو وكفيو



وجاءت أاضا ُب بعض

الروااات   :نسح هبوا وجهو ٍب كفيو  ىيا ادؿ على الَبتيب.
والقوؿ الثاني :أف الَبتيب اكنف أوال اليدا ٍب النجو اعِب بالعكس ،عكس األوؿ ؛ وذلك ألهو
جاءت عدة روااات ُب حداث عوار وُب غّبه أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -نسح هبوا كفيو ٍب نسح
وجهو فدؿ الَبتيب بث على أف النجو نتأخر ع اليدا  .وىيه روااات صحيح ُب اللخاري وُب غّبه .بل
ؽبا عدة روااات كلها ثابت ُب السن وُب اؼبسند إٔب آخره ،فإذف ىياف القنالف نتعارضاف ،األوؿ اشَبط
الَبتيب كَبتيب النضنء ،والثاين اقنؿ  :ال الَبتيب أف النجو نتأخر ع اليدا .
والقوؿ الثالث وقد اكنف ىن بعض القنؿ الثاين :أف الَبتيب ال اشَبط .وأف الَبتيب أفضل أف اكنف
األوؿ النجو ٍب اليدا  ،ولك إف ٓب التزـ بو فإف طهارتو صحيح وذلك لثلنت كل ن اللنرتْب ع النيب
عليو اللبلة والسبلـ ،-وإذا كاف كيلك فإف ترجيح أحد اللنرتْب أو إحدى اللنرتْب على األخرىوبتاج إٔب دليل واضح ،والروااات نتعارض  ،وال يبك اغبك على بعضها بالثلنت وعلى بعضها بالضعف
وؽبيا هقنؿ  :إف ىيا القنؿ أؤب ؛ وىن أف الَبتيب بْب النجو واليدا ىن األؤب لدالل ظاىر اآلا على
ذلك لك إف ٓب ارتب فإف وضنءه أو طهارتو وتيووو صحيح هع .
حديث "التيمم ضربتاف ضربة للوجو وضربة لليدين إلى المرفقين "
 - 1سورة المائدة آية .6 :
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وع اب عور -رضي اهلل عنهوا -قاؿ  :قاؿ رسنؿ اهلل   التيو ضربتاف  :ضرب للنجو ،وضرب
لليدا إٔب اؼبرفقْب  رواه الدارقطِب ،وصحح األئو وقفو.
قاؿ  :وع اب عور -رضي اهلل تعأب عنهوا -قاؿ  :قاؿ رسنؿ اهلل   التيو ضربتاف  :ضرب
للنجو ،وضرب لليدا إٔب اؼبرفقْب  رواه الدارقطِب ،وصحح األئو وقفو.
معنى الحديث :
ىيا اغبداث ـبتلف ع حداث عوار السابق ُب جعلو التيو ليس ضرب واحدة ،وإمبا ىن ضربتاف :
ضرب للنجو ،وضرب لليدا إٔب اؼبرفقْب ،واعِب اضرب بكفيو األرض ٍب يبسح وجهوٍ ،ب بعد ذلك اضرب
نرة أخرىٍ ،ب يبسح اداو إٔب اؼبرفقْب.
لغة الحديث :
قنلو   :ضرب للنجو



اعِب أف السط كفيو ٍب اضرب ضرب واحدة األرض ٍب يبسح النجو تكنف

اهتهت واحدةٍ ،ب نرة أخرى اضرب بكفيو األرض ٍب يبسح اداو إٔب اؼبرفقْب اعِب اليوُب ٍب اليسرى.
درجة الحديث :
ذكر ىنا أهو روا ه الدارقطِب ،ورواا الدارقطِب ؽبيا اغبداث نرفنعا ضعيف ؛ ألف ُب إسناده علي ب
ظلياف ،وىن ضعيف اغبداث ،بل قاؿ صبع ن أىل العل  :إف رفعو باطل ،وؽبيا قاؿ بعدىا  :وصحح
األئو وقفو ؛ ألف إسناده ننقنفا إٔب اب عور صحيح ،وأنا رفعو فهن ضعيف.
ؽبيا هقنؿ  :اللحيح ُب حداث اب عور ىيا ،اليي فيو أف  التيو ضربتاف  أهو ننقنؼ على
اب عور ،وأهو ن اجتهاده -رضي اهلل عنهوا.-
من أحكاـ الحديث :
دؿ الحديث على أف التيمم ضربتاف  ،ىيا أخي بو صبع ن أىل العل  ،وجعلنا أف الضرب الناحدة
ؾبزئ  ،ولك األفضل أف تكنف ضربتاف .واستدلنا على ىيا بأف ىيا اغبداث إف كاف نرفنعا فظاىر وجو
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اغبج فيو ،وإف كاف ننقنفا فاب عور ال اقنؿ نثل ىيا االجتهاد إال بتنقيف ن الرسنؿ -عليو اللبلة
والسبلـ -؛ ألهو كاف شدادا ُب السن  وكاف اتلع ىدي النيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب أشياء قد ال
انتلو ؽبا كثّبوف ،ونسأل التيو ىيه ن الطهارة الناجل  ،فهو اب عور على اتلاع السن تدعنه إٔب أف
انتلو لفعل النيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب ذلك.
ولهذا قالوا  :ىيا اغبداث سناء أكاف نرفنعا أو كاف ننقنفا فداللتو على أف األفضل أف اكنف التيو
ضربتْب  :ضرب للنجو ،وضرب لليدا .
والدليل الثاني لهم  :أف ىيا اغبداث ُب نعُب اآلا ؛ فاهلل -جل وعبل -قاؿ :
      

(ٔ)

  

وؼبا تعدد العضن ،ؼبا تعدد العضن ،النجو عضن ،واليداف

عضن ن أعضاء النضنء ،ؼبا تعدد العضن رجعنا إٔب فه نعُب التيو إٔب نا كاف األصل وىن النضنء
والنضنء النجو لو ناؤه ،واليداف ؽبوا ناؤنبا.
وؽبيا رجعنا إٔب األصل ؛ ألف اآلا :

         

(ٕ) وبتول أف اكنف التيو نرة واحدة ،ووبتول أف اكنف اثنتْب.
فلوا كاف األصل وىن الطهارة باؼباء الثنتْب؛ جعلنا أاضا ذلك الثنتْب قالنا  :كوا دؿ عليو حداث اب
عور ىيا.
والقوؿ الثاني أو اعبناب ع ىيا أف كنف التيو ضربتْب ،ىيا ال وبول على أف اب عور تابع فيو
السن  ،وذلك ألف قنلو   :التيو ضربتاف ُ ب اللو ىيا حلر ،واغبلر ال استعول لنجو الكواؿ.


التيو ضربتاف



ىيا افه ننو أف اجملزئ ضربتاف دوف غّبنبا ،وؽبيا قاؿ فيو :

لليدا إٔب اؼبرفقْب  فحلر وجعلها ضربتْب أوال ،وجعل ضرب اليدا إٔب اؼبرفقْب.
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وضرب

بلوغ المراـ
والسن الثابت ع النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ليس فيها أف التيو إٔب اؼبرفقْب ،فلوا كاف كيلك
ضبلنا فعل اب

عور ىيا أو ضبلنا قنلو على أهو اجتهاد ننو 

وأهو ليس ننو نتابع لسن النيب -عليو

اللبلة والسبلـ ،-فنقنؿ :
أوال :في حديث ابن عمر   :التيو ضربتاف  ىيا حلر.
ثانيا :فيو أهنا إٔب اؼبرفقْب ،وا غبلر وإٔب اؼبرافق ليس فبا دلت عليو السن ع النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -بل السن دلت على خبلؼ ذلك.
لهذا نقوؿ  :ىيا اغبداث ال وبول على أف اب عور -رضي اهلل عنهوا -أخيه ع النيب -عليو
اللبلة والسبلـ -واقتدى فيو بالسن ألهو فبا خالف فيو أو خالفت فيو ىيه اللف سن النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -ألجل اؼبسألتْب اللتْب ذكرهتوا  :اغبلر ،وكنف ذلك إٔب اؼبرفقْب.
المسألة التي تليها ( الثانية )  :دؿ حداث اب عور ىيا على نا ذىب إليو عدد ن األئو كوا
ذكرت لك أف التيو إٔب اؼبرفقْب.
وكوا ذكرت لك أهو جعل ذلك نرفنعا أو ننقنفا فيدؿ على نا دلت عليو اآلا ن أف اؼبسح لليدا ،
وطهارة التيو بدؿ ،وإذا كاهت بدؿ ،فإهو بدؿ لوسل اليدا إٔب اؼبرفقْب ،واللدؿ اكنف ننافقا للولدؿ ننو.
واعبناب ع ىيا أف ىيا القنؿ نرجنح ،وأف اليي دؿ عليو حداث عوار اللحيح اؼبتفق على صحتو ،أف
ذلك خاص بالكفْب دوف غّبنبا.
وبعض اللحاب وبعض السلف كاف اتيو ال إٔب اؼبرفقْب فقط ،بل إٔب اآلباط ،وهبعل ذلك ىن دالل
قنلو :



 )ٔ(      وهبعل فعل النيب -عليو اللبلة والسبلـ -القدر اجملزئ

والكواؿ إٔب اآلباط .وىيا كلو ن االجتهادات اؼبختلف  ،واؼبسأل فيها أقناؿ كثّبة.
لك ذكرت لك أشهر ىيه األقناؿ لتعلقها بدالل اغبداث ؛ ؽبيا هقنؿ  :اللحيح أهو اكفي أف اكنف
إٔب بداا الساعد ،اعِب أف التيو للكفْب وللنجو فقط هع .
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أاضا فبا اتعلق حبداث اب عور السالف أف قنلو  :ضرب فيو   :التيو ضربتاف  فيو أف اؼبسح
نسح اللعيد ال هبزئ ؛ ألهو ال بد أف اضربو .فدؿ على أف نسح اللعيد أو وضع اليد على اللعيد أو
على الَباب أو على نا فيو غلار فقط دوف الضرب أهو ال هبزئ ،وىيا فبا اختلف فيو أىل العل  ،وال شك
أف األؤب  :أف اضرب اؼبسل بكفيو األرض ؛ وذلك أف كلو التيو ُب اآلا :

    

(ٔ) تعِب قلد اللعيد وقلد اللعيد وبتول أف اكنف باؼبسح ،ووبتول أف اكنف بالنضع ،ووبتول أف اكنف
بالضرب ،ودلت سن النيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب قنلو ُب حداث عوار ٍ  :ب ضرب بيداو األرض
ضرب واحدة  على أف الضرب سن  ،وعلى أهو إف ٓب اضرب األرض فإهو ٓب وبقق اإلجزاء ،وىيا ال شك
أهو ىن األؤب ُب ذلك هع .
حديث "الصعيد وضوء المسلم"
وع أيب ىرارة  قاؿ  :قاؿ رسنؿ اهلل   اللعيد وضنء اؼبسل  ،وإف ٓب هبد اؼباء عشر سنْب،
فإذا وجد اؼباء فليتق اهلل وليوسو بشرتو



رواه اللزار وصححو اب القطاف لك صنب الدارقطِب إرسالو

وللَبنيي ع أيب ذر كبنه وصححو.
قولو  :وع

أيب ىرارة -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ  :قاؿ رسنؿ اهلل 



اللعيد وضنء اؼبؤن

اؼبسل  ،وإف ٓب هبد اؼباء عشر سنْب ،فإذا وجد اؼباء فليتق اهلل وليوسو بشرتو  رواه اللزار وصححو اب
القطاف ،ولك صنب الدارقطِب إرسالو ،وللَبنيي ع أيب ذر كبنه ،وصححو واغباك أاضا.
معنى ىذا الحديث :
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -اقنؿ   :اللعيد وضنء اؼبؤن  وُب رواا   :طهنر اؼبؤن



اعِب أف اؼبؤن اؼبسل ال اولن ،وال اتكلف بل إهو إذا ٓب هبد اؼباء ،فإهو اَبخص برخل اهلل -جل وعبل،-
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واكفيو وضنء اللعيد واكفيو طهنرا اللعيد ،فالتطهر اكنف بالتيو  ،وىيا للوؤن اؼبسل اليي اقلل
رخل اهلل -جل وعبل ،-واتلع أنره -سلحاهو وتعأب -وال اولن ُب شيء ن أنره.
قاؿ   :فإذا وجد اؼباء ،فليتق اهلل وليوسو بشرتو  اعِب أهو اأخي بالرخل إٔب أف هبد اؼباء ،فإذا
وجد اؼباء ،فإهو هبب عليو أف يبسو بشرتو الهتقاض الطهارة بالتيو بنجند اؼباء.
لغة الحديث :
الصعيد  :فعيل دبعُب فاعل اعِب اللاعد ن وجو األرض ،وىن كل نا صعد ،فهن اليي جاء ُب اآلا
األنر بتيووو

. )ٔ(    



قولو ىنا  :وضوء  :النضنء نا ربلل بو النضاءة والطهارة ؛ ؽبيا جاء ُب الرواا األخرى  :طهنر.
فكلو وضنء اؼبقلند ننها أهو وبلل باللعيد النضاءة .ونعلنـ أف استعواؿ اؼباء أو استعواؿ الَباب ليس
ألجل التنقي  ،وإمبا ىن تعلد ،تعلد باستعوالو ُب اؼبناضع اؼبخلنص الٍب أنر اهلل -جل وعبل -هبا ،وأنر هبا
هليو -عليو اللبلة والسبلـ ،-ليلك ربلل النضاءة والطهارة باستعواؿ اؼباء إذا وجده ،وباستعواؿ اللعيد
وبتيووو إذا ٓب هبد اؼباء.
قولو :



عشر سنْب



ىيا للولالو  .وإف ٓب هبد اؼباء عشر سنْب للولالو ُب طنؿ اؼبدة ،وإال

فالوالب ،بل أهدر ن النادر أف اكنف عشر سننات ال هبد ناء نطلقا.
قولو   :إذا وجد اؼباء فليتق اهلل  ىنا األنر بالتقنى افه ننو عدـ التأخّب ؛ ؽبيا هقنؿ  :قنلو :


فليتق اهلل



ىيا أنر بتحليل تقنى اهلل -جل وعبلُ -ب ذلك النقت دبس اؼباء أو بإنساس اؼباء

بشرة اإلهساف.
قولو   :وليوسو بشرتو  اعِب ليفض اؼباء على بشرتو إنا غسبل وإنا وضنءا.
درجة الحديث :
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اغبداث ذكر أف اللزار رواه ،وأف اب القطاف صححو .ورواا اللزار إسنادىا فيو ضعف ،ولك ...
وأعلت كوا ذكر الدارقطِب أعلت باإلرساؿ ،لك الروااات اؼبختلف تشهد لو ؛ ؽبيا أشار اغبافظ إٔب
ربسينو نرفنعا بقنلو  :وللَبنيي ع أيب ذر كبنه ،وصححو واغباك أاضا .ؽبيا هقنؿ  :اللناب أف ىيا
اغبداث حس ؛ ألجل نا اشهد لو.
من أحكاـ الحديث :
دؿ اغبداث على أف وجند اؼباء هاقض ؼبا حلل بالتيو ن الطهارة ؛ وذلك أف التيو كوا ذكرها رافع
للحدث ،ولك رفعو للحدث بشرط عدـ وجند اؼباء ،وذلك لظاىر قنلو تعأب :


(ٔ)

    

فّبفع اغبدث إذا ٓب هبد اؼباء ،وىيا االشَباط إذا ٓب هبد اؼباء اشَباط قللي اعِب قلل أف اتيو ،

واشَباط أاضا شرط نلحنب نستلحب حكوا.
فإذا كاف ُب طهارتو ٓب هبد اؼباء ،اعِب بالتيو ٓب هبد اؼباء فإهو القى على ىيه الطهارة حٌب اأٌب هاقض
ن النناقض ،ووجند اؼباء دؿ اغبداث ىيا على أهو هاقض ن هناقض التيو  .قاؿ :
فليتق اهلل وليوسو بشرتو





فإذا وجد اؼباء

واألصل ُب األنر أهو للفنر اعِب إذا وجد اؼباء فليوسو بشرتو ،فنفه ننو أف

التيو اهتقض بنجداهو للواء أو بنجند اؼباء .تقرار ىيا الكبلـ نرة أخرى تقدـ لنا أف التيو رافع للحدث،
إذا كاف رافعا للحدث فوعناه أهو ال اسوى ؿبدثا نع التيو  .لكنو إذا وجد اؼباء فهل القى رفع اغبدث كوا
ىن حٌب انتقض بناقض ن هناقض النضنء ؟ أـ أف وجند اؼباء هاقض ؟ دؿ اغبداث على أف وجند اؼباء
هاقض للتيو .
وؽبيا قاؿ ىنا -عليو اللبلة والسبلـ ،-أو دؿ على ذلك قنلو :



فليتق اهلل وليوسو بشرتو



وىيا وجو الدالل ننو أهو أنر ،واألنر األصل فيو أهو للفنر كوا ىن اللحيح ،وإذا كاف للفنر دؿ على أف
تأخّبه ـبالف ؼبا ىن اؼبقلند ن رفع اغبدث.
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المسألة الثانية :دؿ اغبداث على أف اؼبسل اؼبؤن ال هبب عليو أف اطلب اؼباء إذا ٓب اك اعل
نكاها اسهل النصنؿ إليو فبا حنلو فيو اؼباء ؛ فإف طلب اؼباء اللعيد والتكلف ليلك ال هبب شرعا ؛ لقنلو
ىنا   :اللعيد وضنء اؼبؤن اؼبسل ولن ٓب هبد اؼباء أو وإف ٓب هبد اؼباء عشر سنْب . 
وذكرها لك ضابط وجند اؼباء أهو فيوا حنلو ُب رحلو إٔب آخره وفيوا قرب ننو ،وأنا اللعيد فإهو ال
وبلل أو اللعيد ال ادخل ُب ذلك.
الثالث :اختلف العلواء ُب دالل اغبداث على إذا نا وجد اؼباء أثناء اللبلة ،أو أثناء النقت فهل
هبب عليو أف استعول اؼباء وأف الطل صبلتو أـ ال ؟ ُب اللنرة األؤب ؟ وُب اللنرة الثاهي إذا وجده ُب
النقت ىل هبب عليو أف اعيد أـ ال ؟
أنا ُب اللنرة األؤب فالنيب -عليو اللبلة والسبلـ -ظبى اللعيد وضنءا وطهنرا ،وىيا ادؿ على أهو
اكتفى بو .لك إف وجد فهل إنساس اؼباء لللشرة نعناه أهو اقطع اللبلة ،أو اقطع التيو ؟
اختلف العلماء في ذلك منهم من قاؿ  :اغبداث ادؿ على قطع اللبلة ،أهو اقطع اللبلة،
واتنضأٍ ،ب استأهف اللبلة ،ووجو الدالل أف األنر للفنر ،وإذا كاف للفنر أهو ن حْب أف هبد اؼباء ،فبل
بد عليو أف يبسو بشرتو.
والقوؿ الثاني :أهو ليس واجلا عليو أف اقطع اللبلة ،بل استور فيهاٍ ،ب بعد ذلك اتنضأ ؼبا بعدىا،
وذلك ألهو حْب أهشأ اللبلة أهشأىا برخل شرعي  .والنيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب سياؽ اغبداث اراد
تطاوؿ اؼبدة ،ال إذا وجدىا ُب أثناء اللبلة ؛ ألهو قاؿ   :وإف ٓب هبد اؼباء عشر سنْب ،فإذا وجد اؼباء -
اعِب بعد طنؿ اؼبدة  -فليتق اهلل وليوسو بشرتو . 
وىن ُب أثناء صبلتو افتتح اللبلة برخل شرعي  ،والتيو رافع للحدث فإهو استلحب حك الرفع إٔب
هناا اللبلة .وىياف قنالف ألىل العل .
والقوؿ الثاني :ظاىر الدالل ن أهو ال الزنو -وىن ُب أثناء اللبلة -أف اقطعها ،وأف استأهف
الطهارة.
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أما المسألة الثانية :وىن أهو إذا وجد اؼباء ُب النقت ،فهل اعيد أـ ال اعيد ؟ ذكرها لك فيوا سلق أف
العلواء ؽب قنالف ،وأف اعبوهنر اقنؿ  :إهو ليس لو أف اتيو اعِب ُب نسأل نا إذا عل بنجند اؼباء ُب
النقت ليس لو أف اتيو نا داـ أهو اعل وجند اؼباء ُب النقت.
والقوؿ الثاني :وىن قنؿ قل ن العلواء ،ورجح اب تيوي أهو اتيو حبسب حالو ،فإذا ٓب هبد اؼباء
اتيو  ،ولن عل بنجند اؼباء ُب النقت .وىيه اؼبسأل ؽبا صل بتلك اؼبسأل  ،وىن أهو إذا وجد اؼباء ُب
النقت ،فهل اعيد أـ ال اعيد ؟.
ىن حْب صلى صلى بإذف شرعي لو ،فوا تشَبط لو الطهارة ُب النقت غّب اللبلة ،اعِب إذا أراد أف
اقرأ القرآف ،إذا أراد أف اتنفل ،إذا أراد أف اللي الراتل  ،فبل شك أف وجند اؼباء اقطع تلك الطهارة
السالف  .أنا استئناؼ صبلة جدادة ،وإعادة اللبلة األؤب ألجل النقت ،فإف ىيا ليس بظاىر هع .
حديث "أصبت السنة وأجزأتك صالتك وقاؿ لآلخر لك األجر مرتين"
وع

أيب سعيد اػبدري 

قاؿ :



خرج رجبلف ُب سفر فحضرت اللبلة ،وليس نعهوا ناء،

فتيووا صعيدا طيلا فللياٍ ،ب وجد اؼباء ُب النقت ،فأعاد أحدنبا اللبلة والنضنء ،وٓب اعد اآلخر ٍب أتيا

رسنؿ اهلل 

فيكرا ذلك لو فقاؿ لليي ٓب اعد  :أصلت السن وأجزأتك صبلتك ،وقاؿ لآلخر  :لك

األجر نرتْب  رواه أبن داود والنسائي.
معنى ىذا الحديث:

أف أبا سعيد اػبدري 

وبكي قل رجلْب خرجا ُب سفر وٓب اك نعهوا ناء .حضرت اللبلة

فتيووا صعيدا طيلا فلليا ٍب وجدا اؼباء ُب النقت فأعاد أحدنبا اللبلة اعِب أف ُب أثناء النقت وجدا اؼباء
نثل نا ذكرها لك ُب اؼبسأل السالف واحد أعاد اللبلة ،واآلخر ٓب اعد فالنيب -عليو اللبلة والسبلـ-
قاؿ لليي ٓب اعد :



أصلت السن وأجزأتك صبلتك



وقاؿ لآلخر اليي أعاد :

نرتْب  اعِب على صبلتك األؤب ،وعلى اجتهادؾ ُب صبلتك الثاهي .
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لغة الحديث :
قنلو :



أصلت السن



اعِب أصلت ىدي النيب -عليو اللبلة والسبلـ ،-وىيا اشول السن

الناجل والسن اؼبستحل  ،فإذا قيل  :ىيه ىي السن  .أو أصلت السن فقد وبتول ذلك إصاب الناجب وقد
وبتول إصاب اؼبستحب.
والسن ننها نا ىن واجب ،وننها نا ىن نستحب .فإذف قنلو  :السن ىيا على نا جاء ُب الشرع ن
التعلّب بالسن  ،ال على اصطبلح نتأخري األصنليْب ن أف اؼبراد بالسن أاش؟ اؼبستحب أو نا اثاب فاعلو
وال اعاقب تاركو.
قنلو :



أجزأتك صبلتك



اإلجزاء نعناه  :وقنع اللبلة صحيح ارتفع هبا تنجو األنر إٔب

اؼبكلف .اعِب أهنا وقعت ؾبزئ  ،واإلجزاء ال ابلزـ القلنؿ .فقد تكنف ؾبزئ نقلنل  ،اعِب لو األجر هبا ،وقد
تكنف ؾبزئ غّب نقلنل  ،أو ليس لو األجر هبا ،وذلك ُب نثل حال صبلة ن أتى كاىنا أو انرأة ُب دبرىا،
وحائضا وكبن ذلك.
درجة الحديث :
اغبداث ذكر أهو رواه أبن داود والنسائي .وىن حداث صحيح ،صححو بعض أىل العل  ،بل صححو
كثّب ن أىل العل .
من أحكاـ الحديث :
اغبداث دؿ على ترجيح ُب اؼبسأل الٍب ذكرت لك اػببلؼ فيها فيوا دؿ عليها اغبداث السالف ،وىن
أف ن تطهر باللعيد فتيو  ،أف اغبدث ُب حقو ارتفع ،فإذا وجد اؼباء ُب النقت فإهو ال هبب عليو أف اعيد
اللبلة .وإمبا ُعير اآلخر ،وجعل لو األجر نرتْب ،ال غبس فعلو ،ولك غبس اجتهاده .فإذا تلينت ُب
السن  ،فليس للورء أف اعيد اللبلة الجتهاد نع وضنح السن ُب ذلك هع .
حديث "إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل اهلل والقروح فيجنب"

385

بلوغ المراـ
وع اب

علاس -رضي اهلل عنهواُ -ب  قنلو 



 )ٔ(       قاؿ  :إذا

كاهت بالرجل اعبراح ُب سليل اهلل والقروح فيجنب ،فيخاؼ أف يبنت إف اغتسل تيو  رواه الدارقطِب
ننقنفا ،ورفعو اللزار ،وصححو اب خزيب واغباك .
قاؿ  :وع اب

علاس -رضي اهلل تعأب عنهواُ -ب  قنلو 

       

(ٕ)

قاؿ  :إذا كاهت بالرجل اعبراح ُب سليل اهلل والقروح فيجنب ،فيخاؼ أف يبنت إف اغتسل تيو  رواه
الدارقطِب ننقنفا ،ورفعو اللزار ،وصححو اب خزيب واغباك .
معنى الحديث :
اب علاس افسر قنلو -جل وعبل: -

       

(ٖ)

اعِب وصف اؼبرض اليي

نعو الاح التيو  ،أو اليي نعو هبزئو التيو أهو تكنف فيو اعبروح ،اعِب فيو جرح ن أثر السهاـ أو ن أثر
سيف أو ن أثر رنح إٔب آخره ،وىيه اعبروح يبتنع نعها أف اوتسل ؛ ألهو لن دخل فيها اؼباء ألهتنت
وغبلل لو بيلك ضرر كلّب فحلنؿ اعبروح والقروح ىيا نرض ن األنراض أدخلو اب علاس ُب قنلو تعأب
:



 )ٗ(    قاؿ   :إذا كاهت بالرجل اعبراح ُب سليل اهلل والقروح؛ فيجنب؛ فيخاؼ أف

يبنت إذا اغتسل  اعِب اتطنر عليو اؼبرض وانهض اعبرح نرة أخرى واسيل ،فإهو اتيو .
لغة الحديث :
وجرح .واعبُرح ؼبا
قنلو  :اعبراح  :اعبراح اؼبقلند ننها أف اكنف بالرجل اعبرح .وُب اللو اقاؿ ُ :جرح َ

فبلف أو ُجرح فبلف جرحا إذا أردت بو أهو اهت
ُب اللدف اعِب للحسي ،واعبَرح لؤلنر اؼبعنني .فتقنؿ ُ :جرح ٌ
أو أهو طع فيو إٔب آخره .فبلف ؾبروح اعِب فيو َجرح.

 - 1سورة النساء آية .43 :
 - 2سورة النساء آية .43 :
 - 3سورة النساء آية .43 :
 - 4سورة النساء آية .43 :
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َجرحو األئو َجرحا اعِب طع فيو ،واهت بأشياء ،وأنا اإلصاب واعبراح اؼبعروف فيقاؿ فيها ُجرح بض

اعبي ال بفتحها ،فيقاؿ إذف  :اعبُرح لؤلننر اغبسي  ،واعبَرح لؤلننر اؼبعننا .

القروح  :نعروف وىي تقرح اللدف اعِب ُب اعبلد إنا ن جروح سالف اعِب التئوت لك فيها أثر ،وإنا

ن أنراض فطرا أو كبن ذلك فبا اتقرح نعو اللدف اعِب اتشقق أو ىبضر أو نا أشلو ذلك.
درجة الحديث :
قاؿ  :رواه الدارقطِب ننقنفا ورفعو اللزار ،وصححو اب خزيب واغباك اللناب كوا رواه الدارقطِب أهو
ننقنؼ وليس دبرفنع.
من أحكاـ الحديث :
اغبداث دؿ على نعُب قنلو ،اعِب األثر دؿ على نعُب قنلو :



 )ٔ(    نا اؼبرض ؟ ىل

ىن نرض داخلي أو نرض خارجي ؟ فدؿ ىيا األثر على مشنؿ الننعْب ؛ على مشنلو للورض اػبارجي ألهو
الدؽ عليو أهو نرض ،واحد نثبل لن اغتسل اشتدت عليو السخنه  ،لن اغتسل أو تنضأ حلل لو ُب
أطرافو ضرر حبك شهادة طليلْب نسلوْب ثقتْب أو ىن فيوا اولب على ظنو ،فإذا حلل لو اؼبرض ،اؼبرض
اؼبت نقع ،أو أف ازداد نرضو اغباصل ،فإهو الاح لو التيو  ،سناء أكاف لرفع اغبدث األصور ،أـ كاف لرفع
اغبدث األكرب.
وىيا ظاىر ُب دالل ىيا األثر.
فإذا نقوؿ  :كلو "نرضى" فسرىا اب علاس ىنا باعبراح والقروح ،وىيا نرض ظاىر .لك دالل
هص على أحد
اآلا تشول التأذي باؼباء ؛ إنا ن نرض ظاىر أو ن نرض باط  ،فيكنف اب علاس ّ
اللنرتْب للحاج إليها ،واؼبرض اللاط نعروؼ دخنلو ُب اس اؼبرض.
الثاني :دؿ األثر على أف التيو اكنف بالتيو اجملزئ اليي نر نعنا ،وأف صاحب القروح واعبراحات
الٍب ُب سائر بدهو ال الزنو أف استعول اؼباء ُب اؼبناطق السليو  ،واستعول التيو للوناطق اؼبراض  ،وأهو إذا
 - 1سورة النساء آية .43 :
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كاف اتأذى باالغتساؿ فإهو اعِب ىبشى اؽببلؾ ،ىبشى زاادة اؼبرض ،ىبشى الشدة عليو فإهو اكفيو التيو .
وىيه اؼبسأل اختلف فيها أىل العل  :ىل الزنو أف اوسل السلي ويبسح اؼبراض ؟ أو اوسل السلي واتيو
للوراض ؟ أـ هبوع نا بْب الثبلث ؛ الوسل واؼبسح والتيو ؟ على ثبلث أقناؿ للعلواء.
أو اوسل السلي واتيو للوراض؟ أـ هبوع نا بْب الثبلث  .الوسل واؼبسح والتيو ؟ على ثبلث أقناؿ
للعلواء ،واألظهر ننها أف اقاؿ :إف التيو أذف بو للوراض ،فإذا كاف استعواؿ اؼباء ُب الوسل ازاده نرضا،
إنا ربقيقا أو ظنا راجحا ،فإهو ال الزنو أف اوسل نا ظهر اعِب اوسل بعض األعضاء ،وايو اللعض اآلخر
إال إذا كاهت اعبراحات ننفلل  ،إنا ُب اللدف أو ُب أعضاء النضنء ننفلل بعضها ع أعضاء اللدف
األخرى.
اعِب :نثبل اكنف اعبرح ُب اده واكنف اعبرح ُب رجلو ،ىيا يبكنو أف استعول اؼباء دوف أف اتضرر ُب
بعض اللدفٍ ،ب فيوا بقي ن اللدف .انظر ُب ىيا اعبرح :ىل إذا نسح عليو ٓب اتضرر ،فيجب عليو أف
يبسح؟ ىل إذا نسح عليو تضرر؟ فإهو اكتفي بالتيو .
فإذف اقنؿ اغبافظ ُب ىيا القنؿ :إف األحناؿ أهو إذا كاف اتضرر ن استعواؿ اؼباء ُب بدهو لتعدد
اعبراحات ،أو بو نرض اع بدهو نثل سخنه وكبن ذلك نعها لن استعول اؼباء اللارد أو عو بدهو ُب برد
وكبن ذلك أهو ازاد اؼبرض ،فإهو اتيو ليلك أو كاهت اعبراحات أو اؼبرض ُب بعض األعضاء يبكنو أف
استعول اؼباء ُب اللعض اآلخر ،فإهو الزنو أف اتنضأ لللحيح ،وأف يبسح على اؼبراض ،فإذا ٓب يبكنو
اؼبسح ،فإهو انتقل إٔب التيو .
فإذف صارت األحناؿ عندها ثبلث  .أنا اعبوع نا بْب الوسل أو الوسل واؼبسح والتيو  ،فهيا قاؿ بو
طائف ن أىل العل ُب نسأل اعبلائر إذا كاهت نتعدا ع ننضع اغباج  ،وسيأٌب اللحث فيها هع .
حديث " انكسرت إحدى زندي فسألت رسوؿ اهلل  فأنرين أف أنسح على اعبلائر"
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وع علي  قاؿ  :اهكسرت إحدى زهدي فسألت رسنؿ اهلل  فأنرين أف أنسح على اعبلائر
 رواه اب ناجو بسند واه جدا.
قنلو وع علي -رضي اهلل تعأب عنو -قاؿ  :اهكسرت إحدى زهدي فسألت رسنؿ اهلل  فأنرين
أف أنسح على اعبلائر  رواه اب ناجو بسند واه جدا.
معنى الحديث:

أف عليا 

اهكسر أحد ضلعيو العلناْب ،فجربه لكي التئ  ،فوا اليي النع إذا أتى إٔب غسل

اعبناب ؟ أنره النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أف يبسح على اعبلّبة .اعِب وال اتيو ؽبا.
لغة الحديث:
ال زهد :زهد اإلهساف ،اؼبقلند ننو اؼبنطق الٍب ىي العضد والكتف ونا قارب ذلك ،واعبلائر صبع جلّبة،
واعبلّبة :خشب ُب األصل أو جلس نثل نا ىن اآلف أو نا شابو ذلك فبا انضع عبرب الكسر ،فكل نا كاف
حائبل لورض جرب الكسر فيسوى جلّبة .كل نا كاف حائبل لورض التئاـ الكسر اسوى جلّبة ،خببلؼ التئاـ
اللح فإهو ال اسوى جلّبة.
درجة الحديث:
اغبداث ضعيف جدا؛ ألف ُب إسناده رجل أظ اظبو خالد ب عورو كيبو عدد ن األئو ؛ وؽبيا
اغبافظ اب حجر قاؿ ىنا  :رواه اب ناجو بسند واه جدا ،بل قاؿ بعض أىل العل  :إهو ننضنع.
من أحكاـ الحديث:
اغبد اث ال اؤخي ننو حك ؛ ألجل أهو ضعيف جدا ،لك اغبافظ اب حجر أورده ُب الللنغ لورض أف
نا اشتول ن جناز اؼبسح على اعبلّبة أف ىيا دلت عليو آثار ،ودلت عليو أحاداث أخر ،وهبيا فإهو ال
اؤخي اغبك ن ىيا اغبداث وحده.
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فاؼبسح على اعبلائر حكوو نعروؼ ،وىن أف اعبلّبة إذا كاهت ننجندة ُب بعض أعضاء النضنء ،فإهو
هبب غسل نا ظهر .وأنا اعبلّبة ،فإهنا تسَب ربتها غبوا ،وىيا اللح ؼبا سَب باعبلّبة فإهو ال اتأذى اإلهساف
ن إنرار اؼباء على اللح لكنو ال يبكنو ذلك؛ ألهو نستنر هبيا اعبرب باعبلّبة فلوا كاف ال يبكنو فإهو اعنض
ع العضن باؼبسح كوا عنض ع غسل الرجلْب باؼبسح على اػبفْب.
لك ىنا أورده اغبافظ ُب باب التيو  ،وٓب انرده ُب باب اؼبسح على اػبفْب نع أف ننضعو ىناؾ ُب
الظاىر لك ألجل نسأل ىل اتيو ؛ ألف العادة ُب اعبلائر أف تكنف أكرب ن ننضع اغباج العادة ُب
اعبلّبة ال تكنف على قدر الكسر تكنف كلّبة جدا اعِب كسر ُب وسط اليد اكنف ن أوؿ اليد إٔب آخرىا
كسر ُب الزهد يبك أف اض العضد والكتف ونا وأب حٌب تثلت اعبلّبة.
فالعادة أف اعبلّبة تسَب أكثر ن اؼبنضع ن قدر اغباج  ،وىيا إشارة ن اغبافظ إٔب قنؿ بعض العلواء
أف اعبلّبة إذا تعدت ننضع اغباج  ،فإهو اتيو ؽبا وؼبا كاف ىيا اغبداث حداث علي ضعيف جدا ،فإهو ال
وبتج بو على أهو اكتفى باؼبسح دوف التيو ُب اعبلّبة الٍب زادت على ننضع اغباج ؛ وؽبيا هقنؿ :اغبداث
ىيا ليس نشتوبل على ...أو ليس دليبل على أف اؼبسح اكتفى بو دوف التيو هع .
حديث "إنما كاف يكفيو أف يتيمم ويعصب على جرحو خرقة"
وع

جابر 

ُب الرجل اليي شج فاغتسل فوات:

جرحو خرق ٍب يبسح عليها واوسل سائر جسده





إمبا كاف اكفيو أف اتيو واعلب على

رواه أبن داود بسند فيو ضعف ،وفيو اختبلؼ على

راواو.
قاؿ :وع

جابر 

ُب الرجل اليي شج فاغتسل فوات:

على جرحو خرق ٍب يبسح عليها واوسل سائر جسده





إمبا كاف اكفيو أف اتيو واعلب

رواه أبن داود بسند فيو ضعف ،وفيو اختبلؼ

على راواو نعُب اغبداث :أف رجبل أصابتو شج  ،فسأؿ الناس عوا افعل فأنروه باالغتساؿ ،فاغتسل
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فوات فلوا بلغ ذلك النيب -عليو اللبلة والسبلـ -قاؿ:



إمبا كاف اكفيو أف اتيو واعلب على

جرحو خرق ٍ ،ب يبسح عليها . 
اعِب كاف اكفيو أف اتيو أوالٍ ،ب اعلب أو واعلب على جرحو خرق اعِب الف ىيا اعبرح حٌب ال
اللو اؼباء ويبسح عليها نسحا ليكنف بدال ع غسل ىيا اؼبكاف ،وىن عنده اؼباءٍ ،ب إذا نسح وتيو  ،فإهو
اوسل سائر اعبسد .اعِب افيض اؼباء على اؼبناضع اللحيح الٍب ليس فيها جرح.
لغة الحديث:
الشج  :اس للجرح اليي ُب الرأس ،فإذا كاهت اعبراح ُب الرأس اقاؿ ؽبا :شج  ،أنا ُب سائر اللدف،
فلها أظباء أخر.
قنلو:



اعلب على جرحو خرق



اعِب الف على ننضع اعبرح خرق أو للنقا أو أي شيء

نناسب حبيث يبنع وصنؿ اؼباء إٔب اللدف.
درجة الحديث:
اغبداث ضعيف .وذكر اغبافظ ىيا الضعف بقنلو :رواه أبن داود بسند فيو ضعف ،وفيو اختبلؼ على
راواو .وىن ضعيف وفيو علل أاضا أخرى.
من أحكاـ الحديث:
اغبداث دؿ على أف صاحب اعبراح هبوع نا بْب التيو والوسل واؼبسح .فيتيو ويبسح على اعبرح
اليي لفو خبرق أو بللنؽ وكبنه واوسل سائر اللدف.وكيلك ُب النضنء اتيو ويبسح واوسل وىيا قاؿ بو
عدد ن أىل العل ُب اعبوع نا بْب الثبلث .
وننضع ذلك إذا كاف الللنؽ أو اعبلّبة أكثر ن قدر اغباج  ،فإهو هبوع بْب الثبلث ووجو ذلك أف
اؼبنضع أو أف أعضاء النضنء أو اللدف ىي على ثبلث أقساـ :قس ال اضره إذا استعول اؼباء عليو إنا
بالنضنء أو بالوسل ،فهيا هبب فيو النضنء أو الوسل .والقس الثاين :نا اتضرر نعو بوسلو باؼباء ،فهيا
هبب أف اتيو لو .والقس الثالث :نا ال اتضرر نعو ن غسلو باؼباء  ،ولكنو وبتاج إٔب سَبه جبلّبة أو
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بللنؽ حٌب اتعاَب أو ال اتضرر اؼبنضع اؼبراض .فهيا اؼبنضع اؼبستنر إنا ىن زائد ع اعبرح ىنا ليس ُب
حقو اؼبسح عليو؛ ألف اؼبسح اكنف على اؼبنضع اؼبتضرر ،وأنا اؼبسح على اؼبنضع غّب اؼبتضرر ،فليس فيو
دليل فيكنف بدؿ الوسل ارجع إٔب التيو  ،فيكنف إذف هبوع نا بْب الثبلث  :التيو والوسل واؼبسح ،وىيا
القدر قاؿ بو صبع ن أىل العل  ،وىن اؼبشهنر ن نيىب اإلناـ أضبد -رضبو اهلل تعأب -كوا ىن ندوف ُب
كتب أصحابو وىن عند غّبه ن الفقهاء ُب أهو هبوع ُب ىيه اغبال بْب ىيه الثبلث أشياء لدالل اغبداث
على ذلك.
وأاضا لدالل األصل ُب أف األصل أف اوسل نا ال اتضرر بوسلو ويبسح نا اتضرر بوسلو واتيو ؼبا
كاف تابعا ؼبا يبسح .والقنؿ الثاين :أف اعبوع نا بْب ىيه الثبلث ىيا اغبداث ال استقل بالدالل عليها؛
ألجل ضعفو ليلك هقنؿ :إمبا اكفيو أف اوتسل ويبسح ،وأنا اعبوع نا بْب الوسل واؼبسح والتيو فليس فيو
دليل ألجل ضعف اغبداث ُب ذلك .والقنؿ األوؿ أحنط ُب اعبوع نا بْب الثبلث اعِب نا بْب الوسل
واؼبسح والتيو  .اغبك الثاين :أف ىيا اغبداث فيو أف التيو إذا احتاج إليو ُب نثل ىيا اؼبنضع أهو ال
اَبتب على كنهو قلل الطهارة أو بعدىا ،وليلك لو أف اؤخره اؤخره إٔب قرب دخنلو اؼبسجد اؤخره إٔب إذا
أراد اللبلة ،فاؼبناالة ىنا ليست شرطا ،وكيلك الَبتيب ليس شرطا ُب استعواؿ التيو نع الوسل أو نع
الوسل.
فالطهارة إذا كاهت باؼباء فإف اؼبنضع اليي وبتاج فيو إٔب التيو اتيو لو إذا أراد اللبلة بعد أف افرغ
اتيو لو ،أو أراد أف اتيو قلل ذلك ،فلو ذلك ألجل أهو ٓب اأت دليل على زبليص وقت ليلك ؽبيا
اعول بو العلواء عندها فب افٍب بيلك وكاف استعولو اعبد الشيخ ؿبود ب إبراىي -رضبو اهللُ -ب بعض ؼبا
احتاج إٔب ذلك ؼبثل جرح وكبنه أهن اتيوونف إذا أرادوا دخنؿ اؼبسجد اعِب كاهت االسَباحات ُب اؼبسجد
تراب أو األرض تراب إذا أراد تيو قلل الدخنؿ وبعد الطهارة بنقت.
إذف هقنؿ :دؿ اغبداث على نا دؿ عليو األصل ن عدـ اشَباط اؼبناالة نا بْب النضنء والتيو إذا
احتيج إليهوا نعا هع .
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حديث "من السنة أال يصلي الرجل بالتيمم إال صالة واحدة"
وع اب علاس -رضي اهلل تعأب عنهوا -قاؿ:



ن السن أال اللي الرجل بالتيو إال صبلة

واحدة ٍب اتيو لللبلة األخرى  رواه الدارقطِب بإسناد ضعيف جدا.
حداث فيو أف اب

علاس 

وبكي السن  .اقنؿ :السن أال اللي الرجل بالتيو إال صبلة واحدة

إذا دخل وقت اللبلة األخرى ،فإهو اتيو نرة ثاهي  ،أنا التيو فبل استلاح بو إال صبلة واحدة.
لغة الحديث:
قنلو :ن السن  :اعِب فبا دلت عليو السن ؟ إنا بالقنؿ أو بالفعل عنده فإذا قاؿ اللحايب :ن السن .
فلو حك اؼبرفنع ،إنا قنال للنيب -عليو اللبلة والسبلـ -وإنا فعبل ،وىيا الظاىر ن السياؽ أهو اراد فعل
النيب -عليو اللبلة والسبلـ .-قنلو :ال اللي الرجل بالتيو إال صبلة واحدة :اراد هبا اللبلة اؼبفروض ُب
النقت ،وأال هبوع بالتيو الناحد بْب صبلتْب نفروضتْب كل واحدة ننهوا ُب وقت ؽبيا قاؿ بعدهٍ :ب
اتيو لللبلة األخرى .واأٌب ىل اشول ىيا اجملونع أـ ال؟
درجة الحديث:
اغبداث إسناده كوا ذكر اغبافظ ضعيف جدا ،بل ىن ننكر لتفرد الضعفاء بو.
من أحكاـ الحديث:
ىيا اغبداث خت بو اغبافظ ىيا اللاب باب التيو  ،وىن دليل ؼب قاؿ :إف التيو نليح ال رافع
للحدث نليح لللبلة ،ال رافع للحدث.
وإذا كاف نليحا ،فوعُب ذلك أهو اتيو لكل صبلة ،ألف حدثو ٓب ارتفع ،فكلوا أراد اللبلة ،فليتيو
ألف التيو الستلاح اللبلة.
والقوؿ الثاني :أف التيو رافع للحدث ،وأهو ال تنتقض الطهارة بالتيو إال باهتقاضو بأحد هناقض
النضنء أو بأف هبد اؼباء .وأنا خروج النقت ،فإهو ليس ن النناقض اعِب عند أصحاب ىيا القنؿ.
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قاؿ األولوف :إف خروج النقت هاقض ال ألجل أف التيو نليح فقط ،ولك ألف اهلل ػ جل وعبل ػ أنرها
إذا قونا إٔب اللبلة أف هتنضأ ،فقاؿ:

         

 )ٔ(    إٔب أف قاؿ:

 )ٕ(       وىيا اػبطاب نتنجو



للوكلف ُب كل صبلة .كل صبلة إذا قاـ إليها ،فإهو اتنضأ فإذا ٓب هبد ناء تيو ودلت السن على أهو إذا
ٓب انتقض ال نضنء ،فإهو اللي اللبلة الثاهي بنضنء األؤب ،فخرج ن دالل اآلا ىيه اللنرة اعِب
    

أصلو بأهو:

(ٖ)

 

إذا كاف على طهارة فإهو ال هبب عليو التجداد .ولك التيو بقي على

         

(ٗ)

نا وجدت ناء توسل فتيوونا

فالتيو ليس نثل النضنء ُب ذلك .وىيا القنؿ كوا ترى فيو وجاى ن حيث التعلي وإف كاف التيو ليس
دبليح لللبلة وإمبا ىن رافع للحدث.
ؽبيا هقنؿ :األؤب ىن أف اعول دبا دؿ عليو ىيا األثر وإف كاف ضعيفا جدا ُب أهو -وىن قنؿ صبهنر
أىل العل ػ ُب أهو القى على دالل اآلا أهو إذا أتى وقت اللبلة ،فتنضأ إذا ٓب ذبد النضنء فتيو  .وىيا
أهت ـباطب بو ُب كل صبلة ؽبيا هقنؿ :اغبداث دؿ على نا دؿ عليو ظاىر اآلا ؛ ؽبيا هقنؿ :التيو رافع
للحدث ،وأاضا اؼبتيو ـباطب بأف اتيو لكل وقت صبلة ألجل دالل اآلا على ذلك.
هقف على باب اغبيض ،وهكول غدا -إف شاء اهلل -واكنف غدا بإذهو تعأب وتنفيقو وننتو وكرنو آخر
دروس الللنغ ُب ىيه الدورة ،هكول بو كتاب الطهارة ،وىن بالنسل للعض طلعات " سلل السبلـ " شرح
بلنغ اؼبراـ هكنف أهنينا ؾبلدا ن " سلل السبلـ " وىن قدر جيد -إف شاء اهلل تعأب -هسأؿ اهلل أف انفقِب

 - 1سورة المائدة آية .6 :
 - 2سورة النساء آية .43 :
 - 3سورة المائدة آية .6 :
 - 4سورة المائدة آية .6 :
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وإااك ؼبا فيو رضاه ،وأف هبعلنا ن اؼبتحابْب فيو اؼبتعاوهْب على الرب والتقنى ،وصلى اهلل وسل على هلينا
ؿبود.
باب الحيض
تعريف الحيض
 اغبود هلل رب العاؼبْب وصلى اهلل وسل وبارؾ على هلينا ؿبود وعلى آلو وصحلو أصبعْب.
قاؿ اؼبلنف رضبو اهلل تعأب :باب اغبيض.
ع عائش -رضي اهلل عنها-





أف فاطو بنت أيب حليش كاهت تستحاض ،فقاؿ ؽبا رسنؿ اهلل

إف دـ اغبيض دـ أسند اعرؼ فإف كاف ذلك فأنسكي ع اللبلة فإذا كاف اآلخر فتنضئي وصلي

 رواه أبن داود والنسائي ،وصححو اب حلاف واغباك  ،واستنكره أبن حاًب.


اغبود هلل رب العاؼبْب وصلى اهلل وسل وبارؾ على هلينا ؿبود وعلى آلو وصحلو أصبعْب .أسأؿ اهلل جل
وعبل أف الارؾ ٕب ولك ُب العل والعول وُب العور وُب اإليباف كوا أسألو سلحاهو أف هبعلِب وإااك ن
اؼبتناصلْب فيو اؼبتحابْب ُب جبللو اجملتوعْب على طاعتو إهو سلحاهو رحي ودود.
ىيه رسال أو اقَباح أورده بعض اإلخنة ،وىن أف ىيا الدرس كوا اقنؿ سينقطع ىيا الينـ على أنل
العندة بو لسن قادن  ،وإذا كاف كيلك فل هت الكتاب إال بعد شباين سننات واؼبرجن أف تتفضلنا بإسباـ ىيا
الدرس بعد الدورة حبيث اكنف اننا ُب األسلنع نستورا ،واليي كاف ُب اللاؿ أف ال اكنف كل سن نثلوا
اظ ُب الدورات ،فأها أحرص دائوا على أين إذا بدأت كتابا أف أهنيو ُب النقت اليي يبك نعو اإلهناء
حسب نا اقدر اهلل -جل وعبل -وؽبيا كاهت الني أف تكنف دورة ثاهي ُب شهر رجب ،أو صبادى الثاهي
أاضا ؼبدة عشرا اننا أو شهر هأخي فيها أاضا كبن نائتْب أو نا شابو ذلك ن العدد ،وطلعا األحاداث
األوؿ ُب الطهارة نسائلها كثّبة ،ونشكل أاضا ن حيث اختبلؼ العلواء ،واألدل على ذلك وكثرة
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اؼبسائل فيها ،وأنا إذا كاف بعد ذلك اعِب ن اللبلة فوا بعد فتقراب فنائد األحاداث واالستنلاط ننها
أسهل ن نسائل الطهارة ،وكيلك نا بعدىا إٔب آخر الكتاب ،فلهيا قد قبعلو درسا أسلنعيا ،وقد أجعلها
دورة نرة أخرى -إف شاء اهلل -اعِب ُب صبادى أو رجب اهلل أعل  ،حٌب اتيسر إف شاء اهلل أف هقطع جزءا
ن الكتاب ،أظ ىيا نناسلا إف شاء اهلل.
قاؿ رحمو اهلل :باب الحيض.
والحيض عارض طبيعي يأتي للمرأة كتبو اهلل -جل وعال -على بنات آدـ لو أحكاـ نتعلق
بالطهارة وبالوسل وبأداء اللبلة وباللياـ إٔب آخره .وؽبيا جعل ُب أواخر الطهارة؛ ألف صلتو الكربى
ؼبسأل االغتساؿ ،وؽبيا كثّب ن العلواء هبعل -اعِب ُب كتب اغبداث -هبعل باب اغبيض أو هبعل أبناب
اغبيض ،وادخل فيها كل أهناع األغساؿ ألجل أهو أعظ تلك األغساؿ أو أهو اعِب اغبيض أشهر نا فيو أف
اؼبرأة هبب عليها أف توتسل ننو إٔب غّب ذلك ن األحكاـ .فإذف صلتو صل أكرب بكتاب الطهارة ،وليلك
هب عل ُب آخر كتاب الطهارة ،وٍب ن أحكانو نا اتعلق باللبلة وباللياـ ونا اتعلق بالكفارات ونا اتعلق
باعبواع إٔب آخره ،وىيه كلها نتلل بأبناب ـبتلف لكنها ذبوع ُب ىيا اؼبنضع.
اغبيض نلدر حاض النادي أو حاض اؼبسيل حيضا اعِب إذا ساؿ وتدفق فيو اؼباء؛ وليلك قيل
للحنض :حنضا ألهو اساؿ فيو اؼباء وهبوع أو هبتوع فيو السيل.
وأما من جهة االصطالح أو من جهة الداللة الشرعية:
فاغبيض شيء طليعي دـ ىبرج ن اؼبرأة ُب وقت نعلنـ يبنعها ن أشياء ،وانجب الوسل إذا طهرت
ننو .واتلل باغبيض االستحاض  ،واالستحاض واغبيض ـبتلفاف ُب اغبقيق وُب اؼبنضع وـبتلفاف أاضا ُب
األحكاـ ،وىيا نا سيلينو اغبافظ فيوا اهتقى ن األحاداث .كيلك انرد ُب اللاب النفاس؛ ألف اغبيض
والنفاس اتنارداف ُب اللفظ فيقاؿ للورأة إذا حاضت :إهنا هفست والنفاس أاضا احتلاس دـ اغبيض أو أف
اغبول يبنع اغبيض ،فلهيا اقاؿ للدـ اليي ىبرج بعد النالدة :إهو هفاس ألهو ننصنؿ باغبيض اليي اسوى
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أاضا هفاسا .ؽبيا باب اغبيض ايكر فيو :اغبيض واالستحاض والنفاس ،وأحكاـ كل واحدة ن ىيه
الثبلث .
معنى الحديث:
أف فاطو بنت أيب حليش كاهت إحدى النساء ُب اؼبدان البلٌب اليله االستحاض  ،وعد بعض
العلواء ن النساء البلٌب اليله االستحاض ُب اؼبدان ُب زن النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كبن عشر
ن النساء والبلٌب جاءت فيها األحاداث اللحيح ثبلث ن النساء ىيه واحدة ،وىي فاطو بنت أيب
حليش وكيلك حداث ضبن بنت جحش اآلٌب ،وكيلك حداث أـ حليل بنت جحش زوج علد الرضب ب
عنؼ اآلٌب أاضا .فأشهر األحاداث ُب ىيا اللاب ثبلث  :حداث فاطو بطرقو اؼبختلف اعِب وألفاظو،
وحداث ضبن وحداث أـ حليل بنت جحش ،والبلٌب ك تليله االستحاض كثر ُب عهد النيب -عليو
اللبلة والسبلـ .ىيه فاطو سألت النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ألهنا كاهت تستحاض ،فقاؿ ؽبا رسنؿ
اهلل





إف دـ اغبيض دـ أسند اعرؼ



اعِب اهتلهي ؼبا تفرقي فيو نا بْب دـ اغبيض ودـ

االستحاض  ،فدـ اغبيض نتويز ن جه اللنف ون جه الرائح إٔب آخره ون جه الكثاف  .فدـ اغبيض
دـ أسند اعرؼ ،فإذا كاف ذلك :اعِب إذا رأات ىيا الدـ األسند اليي تعرفْب أهو دـ اغبيض ،فأنسكي ع
اللبلة ،فهن دـ اغبيض فإذا كاف اآلخر ،وىن الدـ اؼبختلف ع ذلك ،وىن اللنف األضبر اؼبعتاد واػبفيف
ليس ذا الرائح فتنضئي وصلي.
لغة الحديث:
قنلو :اعرؼ ىيه ؽبا تنجيهاف :إنا أهو اعرؼ دبعُب أف صفاتو تعرؼ ن جه الكثاف وبقي اللفات أو
أهو اعرؼ أي :أهو اش اعِب لو رائح ن العرؼ وىن الرائح  ،واألوؿ أؤب أهو اعرؼ اعِب أف صفاتو تعرفها
النساء ،قنلو  :أنسكي ع اللبلة  اعِب ال تللي فاإلنساؾ ع اللبلة ال اعِب أف اغبائض تقضي
اللبلة ولكنها -ولك ذلك اعِب -ال تللي أنسكي ع اللبلة ال تللي فإف اللبلة ال ربل لك.
درجة الحديث:
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اغبداث ذكر أف أبا حاًب الرازي ؿبود ب إدراس أهو استنكره ،وىيا اعِب أهو قاؿ :إهو ننكر وسلب
ذلك تفرد الراوي وىن ؿبود ب عورو بو وتفرده ال اقلل ،وليلك عده أبن حاًب ننكرا ،وقد حسنو صبع ن
أىل العل  ،وصححو أاضا طائف  ،كوا ذكر أف اب حلاف واغباك صححاه وكيلك غّبنبا.
ولك األقرب أهو حداث حس  ،وذلك دبا لو ن الشناىد ،والتفرد األولنف كاهنا اسونف اغبداث
اليي تفرد بو راواو أهو ننكر وىيا ال اعِب دائوا أف اغبداث نردود .فنقنؿ :إف األقرب أف اغبداث حس .
من أحكاـ الحديث:
ىذا الحديث دؿ على أف اغب يض غّب االستحاض وأف اغبيض يبنع اللبلة واالستحاض ال سبنع
اللبلة ،وىيا أحد الفروؽ اؼبهو ُب أحكاـ اغبيض واالستحاض .
الثاني :دؿ اغبداث على أف اؼبرأة الٍب تستحاض ترجع ُب التفراق نا بْب اغبيض واالستحاض إٔب
التوييز نا بْب دـ اغبيض ودـ االستحاض .
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أرشد فاطو إٔب التوييز نا بْب الدنْب فقاؿ :دـ اغبيض دـ أسند
اعرؼ ،والثاين ىبتلف ع ذلك ،فدؽبا على أف سبيز نا بْب ىيا وىيا ،وىيا القدر فبا ىن صحيح عند أكثر
النساء أهن استطع التوييز نا بْب دـ اغبيض ودـ االستحاض  .اؼبرأة إذا كاهت سبيز نا بْب الدنْب ،فإهو
ترجع إٔب التوييز ُب ربداد ىيا وىيا .وسيأٌب ُب األحاداث األخر أف اؼبرأة تارة ترجع إٔب عادهتا اؼبعروف
وتارة ترجع إٔب التوييز وتارة ترجع إٔب عادة النساء الوالل  ،وىي التخّب ستا أو سلعا .وكل واحدة ن ىيه
الثبلث دؿ عليها دليل كوا سيأٌب.
فهيا اغبداث دؿ على أف اؼبرأة اؼبستحاض ترجع إٔب التوييز ُب التفراق نا بْب اغبيض واالستحاض ،
فإذا اهقطع دـ اغبيض عنها وبدأ دـ االستحاض دبا تعرفو ن التوييز إذا كاهت تعرؼ التوييز أو ذات سبييز،
فإهنا هبب عليها أف توتسل إذا اهقطع دـ اغبيض وبدأ دـ االستحاض بلفاتو ،وأنا دـ االستحاض  ،فإهو
هبب عليها أف تتنضأ لو لكل صبلة.
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الثالث :ىيا اغبداث فيو أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنر اؼبستحاض أف تتنضأ .قاؿ :فإذا كاف
اآلخر فتنضئي وصلي .وقنلو" :تنضئي" ىيا أنر بالنضنء ،وىل النضنء ىنا راجع إٔب نرة واحدة أو إٔب
كل صبلة؟ راجع إٔب كل صبلة كوا ُب الرواا الٍب نرت نعنا "فتنضئي لكل صبلة".
فإذف هبب على اؼبرأة اؼبستحاض أف تتنضأ لكل صبلة ،وعل ذلك أف االستحاض حدث دائ انقض
الطهارة ،وال انجب الوسل كوا سيأٌب.
فإذا كاف انقض الطهارة؛ ألهو حدث دائ  ،فإهنا تتنضأ عند إرادة كل صبلة ألجل أنر النيب -عليو
اللبلة والسبلـ -بيلك وىن بياف لقنؿ اهلل جل وعبل:
  

(ٔ)

       

وىيا األنر اشَبؾ فيو الرجاؿ والنساء والرجل واؼبرأة إذا بقي على الطهارة ،فإهو

نأذوف أال هبد د النضنء ،وأنا إذا اهقطعت الطهارة بناقض أو كاف اغبدث دائوا ،فإهو ارجع إٔب األصل،
وىن أف اتنضأ إذا أراد اللبلة .فإذف هقنؿ :قنؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ  " :-فتنضئي وصلي



" .اعِب تنضئي لكل صبلة.
وىيا ىن اؼبفهنـ ن اآلا  ،وىي قنلو -جل وعبل:-

       

 )ٕ(      اآلا .
الرابع :ىيا اغبداث ليس فيو ذكر أف اؼبرأة توتسل -اؼبرأة اؼبستحاض توتسل -وقد جاء أنر اؼبرأة
باالغتساؿ ُب أحاداث أخر ستأٌب ،والناجب على اؼبرأة ىن النضنء أنا االغتساؿ فبل هبب عليها لكل
صبلة ؼبا سيأٌب ن األدل إف شاء اهلل تعأب هع .
حديث "ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوؽ الماء فلتغتسل"

 - 1سورة المائدة آية .6 :
 - 2سورة المائدة آية .6 :
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وُب حداث أظباء بنت عويس عند أيب داود  :ولتجلس ُب نرك فإذا رأت صفرة فنؽ اؼباء فلتوتسل
للظ هر والعلر غسبل واحدا ،وتوتسل للوورب والعشاء غسبل واحدا ،وتوتسل للفجر غسبل واحدا ،وتتنضأ
فيوا بْب ذلك . 
ىيه الرواا قاؿ هبا اغبافظ :وُب حداث أظباء بنت عويس عند أيب داود: :



ولتجلس  -اعِب

اؼبستحاض ُ -ب نرك  ،فإذا رأت صفرة فنؽ اؼباء فلتوتسل للظهر والعلر غسبل واحدا ،وتوتسل للوورب
والعشاء غسبل واحدا ،وتوتسل للفجر غسبل واحدا ،وتتنضأ فيوا بْب ذلك . 
معنى الحديث:
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ارشد اؼبستحاض أهنا كيف تعرؼ الدـ .بعض النساء ال يبكنو أف انظر
أو ال اكنف عنده هتيئ أف يبيز بالقط أو بالقواش اليي وبشى ُب فرج اؼبرأة .فكيف سبيز؟ أرشدىا النيب -
عليو اللبلة والسبلـ -أهو إذا حاف وقت اللبلة ،أو أهنا إذا أرادت أف سبيز ىل اليي نعها استحاض
واهقطع اغبيض؟ فإهنا ذبلس ُب نرك  ،واؼبرك  :ىن وعاء كلّب فبك للورأة أف تَببع فيو أو أف ذبلس فيو
شليو بالطشت الكلّب ،واكنف فيو ناء ،فبل بد أف اؼباء التقي دبنضع خروج الدـ  -دـ االستحاض  -فهنا
قاؿ" :



إذا رأت صفرة فنؽ اؼباء



" فهيا ادؿ على أف الدـ اليي خرج دـ خفيف نع اختبلطو

باؼباء ربنؿ إٔب صفرة فهيا اعِب أهو دـ استحاض ال دـ حيض .قاؿ" :إذا رأت صفرة فنؽ اؼباء " فهيا اعِب
أف االستحاض بدأت .قاؿ" :



فلتوتسل للظهر والعلر غسبل واحدا

ذبوع نا بْب الظهر والعلر ،وأف توتسل ؽبوا غسبل واحدا
وتوتسل للفجر غسبل واحدا







" أنرىا زبفيفا عليها أف

وتوتسل للوورب والعشاء غسبل واحدا

ألف الظهر والعلر وقتاف هبوعاف ُب اللبلة للعير ،كيلك اؼبورب

والعشاء وقتاف ذبوع اللبلتاف فيهوا للعير والفجر وقتو واحد ال هبوع إٔب غّبه .ونا بْب ذلك أنرىا
بالنضنء إذا احتاجت إٔب أشياء فبا اشَبط ؽبا الطهارة.
لغة الحديث:
اؼبرك  :نر نعنا ،واللفرة فنؽ اؼباء :ىي ُب صفرة الدـ وباقي األلفاظ واضح .
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درجة الحديث :اغبداث حس .
من أحكاـ الحديث:
الحديث دؿ على أف اؼبرأة تفرؽ نا بْب اغبيض واالستحاض بأي هنع ن التفراق اعِب تفرؽ نا بْب
لنهْب لنين الدـ تفرؽ نا بْب ىيا دـ اغبيض ودـ االستحاض بأي شيء شاءت ن التفراق .إذا نا
استطاعت أف تفرؽ بالنظر ُب نا تضعو ن الكرسف أو ن القط وكبن ذلك ،إذا نا استطاعت بأي -
بالنظر دبا تضع -وكبن ذلك ،فإهنا تستعول طراق اؼباء وىيه سهل يبك نعها اؼبرأة أف سبيز.
الثاني :دؿ اغبداث على أف اؼبستحاض ؽبا أف ذبوع نا بْب الظهر والعلر واؼبورب والعشاء وتللي
الظهر والعلر ُب وقت األؤب اعِب ُب وقت الظهر ُب آخره ذبعل العلر نعو ،واكنف الظهر ُب آخر النقت
والعلر ُب أوؿ النقت كيلك اؼبورب تؤخره إٔب أوؿ وقت العشاء اعِب إٔب آخر وقت اؼبورب والعشاء ُب
أوؿ وقتو ،وىيا ىن اليي ظباه بعض العلواء صبعا صنراا ،وىن ُب اغبقيق صبع ُب آخر وقت األؤب وأوؿ
وقت الثاهي  ،فهيا ترخيص ن النيب -عليو اللبلة والسبلـ -للوستحاض أف ذبوع نا بْب اللبلتْب،
وذلك ألف االستحاض عير واشق على اؼبرأة أف تتطهر لكل صبلة ،وأف تتنضأ لكل صبلة ،وأف تنظف
هفسها لكل صبلة ،أو أف توتسل لكل صبلة إذا كاهت استحاضتها شدادة ،فرخص ؽبا ألف االستحاض
هنع نرض واؼبرض اليح اعبوع نا بْب اللبلتْب.
الثالثُ :ب اغبداث األنر بالوسل واألنر بالوسل للوستحاض لكل صبلة جاء ُب حداث أـ حليل
اآلٌب ،وىن أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -وكيلك ُب حداث ضبن كلها فيها أنر ن النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -أف توتسل اؼبستحاض  ،وُب بعض األحاداث الٍب نرت ،والٍب ستأٌب أهو أنرىا النيب  بالنضنء
فقط وؽبيا اختلف العلواء ُب ىيه اؼبسأل على ثبلث أقناؿ:
القوؿ األوؿ :وىن قنؿ عدد ن اللحاب والتابعْب وصباع  :ن أف االغتساؿ واجب ،وأف النضنء ال
اكفي بل ال بد ن االغتساؿ ألنر النيب -عليو اللبلة والسبلـ -باالغتساؿ وىيه األحاداث -أحاداث
األنر باالغتساؿ -أكثر وأشهر عندى فجعلنىا ىي األصل.
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والقوؿ الثاني :أهو للورأة أف تتنضأ فقط ،بل الناجب على اؼبرأة النضنء فقط ،وأنا االغتساؿ فإهو
ننسنخ أو أف االغتساؿ ىيا ألجل التطهّب الزائد ،وؽبيا قالنا :إف الناجب فقط النضنء ،وأنا االغتساؿ
فإف اؼبرأة ال توتسل لبلستحاض  .وىيا قنؿ كثّب ن أىل العل فب رأوا االكتفاء بالنضنء فقط ؼبا جاء ُب
اللاب ن األحاداث.
والقوؿ الثالث :وىن وسط نا بْب القنلْب وىن فيو اعبوع نا بْب األحاداث الناردة وىن أف النضنء ىن

الناجب ألنر النيب  بو ،واالغتساؿ نستحب للورأة إذا اغتسلت ،فهن أفضل وأهقى ألنره -عليو اللبلة
والسبلـ -بيلك .فإذا تنضأت فالنضنء ؾبزئ؛ ألنره -عليو اللبلة والسبلـ -اؼبستحاض بأف تتنضأ لكل
صبلة ،ولشلو اؼبستحاض ُب األحكاـ دب حدثو دائ  ،وأنا االغتساؿ فهن أفضل ،وىيا اعبوع ىن طراق
صباع ن العلواء كالشافعي -رضبو اهلل -وأضبد ُب رواا  ،واختاره عدد ن احملققْب ن أىل العل هع .
حديث "إنما ىي ركضة من الشيطاف فتحيضي ستة أياـ أو سبعة "
وع ضبن بنت جحش قالت  :كنت أستحاض حيض

كثّبة شدادة فأتيت النيب 

أستفتيو

فقاؿ :إمبا ىي ركض ن الشيطاف فتحيضي ست أااـ أو سلع أااـٍ ،ب اغتسلي ،فإذا استنقأت ،فللي
أربع وعشرا أو ثبلث وعشرا وصنني وصلي ،فإف ذلك هبزئك ،وكيلك فافعلي كل شهر كوا ربيض
النساء ،فإف قنات على أف تؤخري الظهر وتعجلي العلر ٍب توتسلي حْب تطهرا  ،وتللي الظهر والعلر
صبيعاٍ ،ب تؤخرا اؼبورب وتعجلْب العشاءٍ ،ب توتسلْب وذبوعْب بْب اللبلتْب ،فافعلي وتوتسلْب نع
الللح ،وتللْب ،قاؿ وىن أعجب األنرا إٕب



رواه اػبوس إال النسائي وصححو الَبنيي وحسنو

اللخاري.
ىيا اغبداث ىن حداث ضبن بنت جحش وىن ن األحاداث األصنؿ ُب باب االستحاض وىي أهنا
كاهت تستحاض حيض ك ثّبة شدادة فأتت النيب عليو اللبلة والسبلـ تستفتيو ،فقاؿ ؽبا -عليو اللبلة
والسبلـ  :-إمبا ىيا اليي نعك ركض ن الشيطاف وعرؽ فتحيضي  اعِب اجعلي حيضك ست أااـ
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أو سلع أااـ ،وىن حيض غالب النساء ،وىي عادة غالب النساء ربيضي الست أو السلع ٍ ،ب اغتسلي
فاجعلي نا بعدىا بداا لزن االستحاض  ،فإذا استنقأت اعِب اغتسلٍب ،واستنقأت ن اغبيض فللي أربع
وعشرا اعِب اننا أو ثبلث وعشرا اننا وصنني وصلي ،فإف ذلك هبزئك اعِب أهو نع االستحاض صلى
وصنني ،فإف االستحاض ال سبنع ن اللبلة واللياـ وكيلك فافعلي كل شهر كوا ربيض النساء وىيا
هفه ننو أهنا تتنضأ وال توتسل ألهو ذكر االغتساؿ بعدىا ٍب بْب النيب عليو اللبلة والسبلـ ؽبا حال ىي


إف قنات على أف تنخري الظهر وتعجلي العلر ٍب توتسلي حْب

األفضل إف قنات عليها .قاؿ:

تطهرا وتللْب الظهر والعلر صبيعا

إٔب آخره ،فهيا أفضل ،اعِب كوا ذكرها لك ن اعبوع نا بْب



اللبلتْب والوسل ليلك قاؿ ُب آخره :قاؿ :وىن أعجب األنرا إٕب .وىيا ن كبلـ ضبن اعِب أف ضبن
قالت :وىيا االغتساؿ أعجب األنرا إٕب ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -قاؿ ؽبا :فإف قنات على
ذلك وىي قنات على ذلك وأرادت األفضل ،فأحلت أف تَبخص هبيه الرخل  ،وأف تأخي باألفضل بأف
توتسل وأف ذبوع نا بْب اللبلتْب.
لغة الحديث:
ركض ن الشيطاف :اعِب ن أثر الشيطاف ألف الشيطاف هبري ن اإلهساف ؾبرى الدـ ،فركض ىي
دبعُب أهنا ن أثر فعل الشيطاف ُب العلد؛ ألف الركض تكنف ُب الوالب بالرجل كوا ُب قنلو تعأب:
        

(ٔ)



والركض  :دفع شدادة بالرجل .فركض ن الشيطاف:

اعِب أف االستحاض ليست شيئا طليعيا خلقو اهلل -جل وعبلُ -ب بنات آدـ ،وإمبا ىن ن الشيطاف ،قنلو:
فإذا استنقأت :ن النقاء ،وىن حلنؿ الطهر بتوانو ،فللي أربع وعشرا أو ثبلث وعشرا .
درجة الحديث:
اغبداث ىيا اختلف ُب صحتو ،واللناب فيو نا قالو اللخاري -رضبو اهلل تعأب -ن أهو حس
وأحاداث االستحاض أو اؼبستحاضات حداث فاطو  ،ورواااتو وحداث ضبن ورواااتو إٔب آخره ىيه
 - 1سورة ص آية .42 :
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األغلب فيها ُب ألفاظها أهنا حسن  ،وننها أشياء فيها زاادات ضعيف  ،وىي ن األحاداث الٍب ىبتلف أىل
العل فيها اختبلفا كثّبا ،وىي ُب اغبقيق ن جه النظر هظر التخراج -زبراج األحاداث -نشكل ألف ُب
بعضها زاادة و بعض األلفاظ انكره بعض التابعْب نثبل وآخر وبفظو ففيها اشتلاه ن جه األلفاظ ون
ج ه السياقات ،وحداث ضبن أو حداث أـ حليل بنت جحش ىن ُب اللحيحْب سيأٌب إف شاء اهلل.
وأاضا فيو اختبلؼ ُب ألفاظو وزاادات ،حٌب نا ورد ُب اللحيح كلحيح نسل فيو بعض األلفاظ أهكرىا
الزىري ،وبعضها أثلتها غّبه وكبن ذلك ن االختبلؼ .إذف فنأخي ىنا دبجول نا قالو أىل العل ُب
أحاداث اؼبستحاض  ،وإال فإف ىيه األحاداث ال زبلن ن إشكاؿ ُب ألفاظها اعِب ُب بعض ألفاظها،
فاؼبقلند أف حداث ضبن حسنو اللخاري فهن حس .
من أحكامو:
دؿ ىذا الحديث
أوال  :على أف االستحاض ليست حيضا اغبيض دـ طليعي وجلل  ،وأنا االستحاض فهي ركض ن
الشيطاف.
الثاني :دؿ ىيا اغبداث ػ حداث ضبن ػ على أف اؼبرأة اؼبستحاض ترجع إٔب غالب أو إٔب عادة غالب
النساء ،وىي أف ربيض ستا أو سلعا.
والنساء ُب اغبيض ىبتلف ننه ن ربيض طبس أااـ ،ننه ن ربيض ست أو سلع  ،وننه ن
ربيض عشرة أو أكثر إٔب طبس عشر اننا .لك غالب النساء عادهت ست أو سلع لياؿ؛ ؽبيا أرشدىا
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أف ترجع إٔب عادة غالب النساء ،وىي ست أو سلع ؽبيا ذكرت لك ُب أوؿ
الكبلـ على اللاب أف باب االستحاض فيو أف اؼبستحاض ترجع إٔب أحد ثبلث أشياء ترجع إٔب التوييز،
وترجع إٔب عادهتا أوال إٔب عادهتا اؼبعروف الٍب تعرفها عادهتا ست أااـ ،عشرة أااـ ،طبس أااـ ،إذا كاهت ؽبا
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عادة نستورة ،فَبجع إٔب عادهتا ،أو ترجع إٔب التوييز ،كوا دؿ عليو حداث فاطو بنت أيب حليش
السابق ،أو ترجع إٔب عادة غالب النساء وىي ست أو سلع.
فاؼبرأة تنظر ُب حاؽبا حبسب نا اتيسر ؽبا ن ىيه األننر ،إذا كاهت عادهتا نستورة وال زبتلف ،دائوا
عادهتا طبس أااـ ،دائوا عادهتا تسع أااـ ،نا زبتلف نع األشهر والسنْب ،نا تتقدـ ،نا تتأخر ،نا وبلل
فيها اضطراب فإهنا ترجع إٔب عادهتا .وإذا كاهت ليست كيلك فإهنا ترجع إٔب التوييز ،سبيز نا بْب اغبيض
واالستحاض ن جه الدـ ُب لنهو وصفتو ورائحتو إٔب آخره ،نا حلل ؽبا ذلك واشتلو عليها ،فإهنا ترجع
إٔب عادة غالب النساء ست أو سلع أااـ ،وىي عادة غالب النساءٍ ،ب تعترب نا بعده استحاض .
فإذف دؿ اغبداث على نا ذكرها ن أف اؼبرأة ترجع إٔب عادة غالب النساء.
الثالث :دؿ اغبداث أاضا على أف اؼبرأة هبزئها النضنء لكل صبلة ،وأف الوسل أفضل ُب حقها؛ لقنلو
-عليو اللبلة والسبلـ" :-



فإف قنات على أف تؤخري الظهر ،وتعجلي العلر ػ اعِب بالني ػ ٍب

توتسلي حْب تطهرا  اعِب حْب ترادا أف تتطهري توتسلي ن ذلك ،وتللي الظهر والعلر صبيعا إٔب
آخره " وكوا ذكرت لك ن األقناؿ السالف الثبلث  ،وأف األصح ننها ىن أف االغتساؿ أفضل ،وأف النضنء
كاؼ هع .
حديث "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صالة"
وع عائش -رضي اهلل عنها-



أف أـ حليل بنت جحش شكت إٔب رسنؿ اهلل  الدـ :فقاؿ:

انكثي قدر نا كاهت ربلسك حيضتكٍ ،ب اغتسلي فكاهت توتسل لكل صبلة  رواه نسل  ،وُب راوا
لللخاري  " :وتنضئي لكل صبلة  " وىي أليب داود وغّبه ن وجو آخر.
قاؿ  :وع عائش -رضي اهلل تعأب عنها -أف أـ حليل

بنت جحش شكت إٔب رسنؿ اهلل 

الدـ فقاؿ :انكثي قدر نا كاهت ربلسك حيضتك أو حيضتكٍ ،ب اغتسلي فكاهت توتسل لكل صبلة
 رواه نسل وُب رواا اللخاري  " :وتنضئي لكل صبلة  " وىي أليب داود وغّبه ن وجو آخر.
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معنى الحديث:
أف أـ حليل بنت جحش وىي زوج علد الرضب ب عنؼ -رضي اهلل عنو-نا شكت إٔب رسنؿ اهلل



أهنا كاهت تستحاض فقاؿ ؽبا:



انكثي قدر نا كاهت ربلسك حيضتك



اعِب أهك سبكثْب

القدر الٍب كاهت واستورت عليو اغبيض عندؾ والعادة ،انكثي قدره إذا كاهت عندؾ ست أااـ ،فانكثي
قدره إذا كاف طبس أااـ ،فانكثي قدره ،إذا كاف عشرة أااـ فانكثي قدرهٍ .ب اغتسلي اعِب اغتسلي ن
اغبيض ،وصلي اللبلة بعد ذلك ،فإف اللاقي استحاض  .كاهت توتسل لكل صبلة وقاؿ ُب رواا لللخاري:
" تنضئي لكل صبلة ".
اعِب نثل نا قاؿ ُب اغبداث اآلخر  " :تنضئي لكل صبلة  ." قاؿ :وىي أليب داود وغّبه ن
وجو آخر.
لغة الحديث:
قنلو :قدر :القدر ىن اؼبقدار ،وقد اكنف ُب الزناف ،وقد اكنف ُب اؼبكاف .وىن ىنا اؼبراد بو القدر
الزناين .ربلسك حيضتك :اغبلس اعِب ربلسك ع اللبلة واغبلس ىن اإلنساؾ اعِب قدر نا كاهت سبنعك
اغبيض ن اللبلة.
درجة الحديث:
اغبداث ذكر أهو رواه نسل  ،ونسل -رضبو اهلل -رواه بألفاظ نتعددة ،وفيها أهو أنرىا -عليو اللبلة
والسبلـ -أف توتسل لكل صبلة ػ وىيه الرواا قيل :إهنا ليست دبحفنظ  ،وإمبا ىيا باجتهاد ننها أهنا
كاهت توتسل لكل صبلة ػ ولك الروااات ػ روااات نسل ػ نتعددة ُب حداث عائش ىيا ،وىن ن رواا
الزىري ع عورة ع عائش بأهو -عليو اللبلة والسبلـ -أنرىا أف توتسل لكل صبلة ،وذكر ىنا أف
اللخاري رواىا :بأف تتنضأ لكل صبلة .والليث ػ الليث ب سعيد ػ حينوا ذكر رواا الزىري ػ الٍب روي فيها
أهنا توتسل لكل صبلة ػ قاؿ :ليس ُب رواا الزىري أف توتسل لكل صبلة ،ولك اللناب أف أنر أـ حليل
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بنت جحش باالغتساؿ ثابت ،وك يلك أنرىا بأف تتنضأ لكل صبلة ،وال وجو لَبجيح إحدى الروااتْب على
األخرى ،فيحول ذلك على التعدد تعدد أنر النيب -عليو اللبلة والسبلـ.-
من أحكاـ الحديث:
دؿ الحديث على أف اؼبرأة الٍب ؽبا عادة ثابت أهنا ترجع إٔب عادهتا ،فأـ حليل بنت جحش أنرىا النيب
عليو اللبلة والسبلـ -أف سبكث قدر نا كاهت ربلسها حيضتها ،وىيا القدر نعناه أف ىيا القدر ثابت،ولن كاف غّب ثابت نضطرب ،نرة طبس نرة سلع نرة عشرةٓ .ب اك ؽبيا األنر وضنح ُب الفتنى .نعلنـ
أف األصل ُب الفتنى أف تكنف ربدادا.
فقنلو" :



انكثي قدر نا كاهت ربلسك حيضتك  ." اؼبفهنـ أف ىيا القدر نتويز ،اعِب ىيا

القدر نعروؼ ،وىن حد وأحاداث اؼبستحاض اؼبختلف كلها فيها حد ،حداث التوييز بْب الدنْب حد،
وحداث الرجنع إٔب غالب عادة النساء حد ،وكيلك ىنا حد .فلهيا فه العلواء ننو أهو أنر بأف ترجع إٔب
عادهتا الثابت .
قاؿ :انكثي قدر نا كاهت ربلسك حيضتك أو حيضتك ٍب اغتسلي .فإذف ػ كوا ذكرت لك ػ ُب
اغبداث أف اؼبرأة اؼبستحاض إذا كاف ؽبا عادة ثابت  ،فإهو هبب عليها أف ترجع إٔب عادهتا الثابت ُب الزن ،
وىيا اغبداث ىن ن جه القنة ػ حداث أـ حليل ػ ىن أقنى أحاداث اؼبستحاضات؛ ألهو ُب اللحيحْب؛
وألهو جاء ن روااات ـبتلف  ،فإذف هقنؿ :أقنى أهناع التوييز نا بْب اغبيض واالستحاض أف اؼبرأة سبكث
عادهتا اؼبستقرة الثابت  ،كوا ذكرت لك سابقا .إذا ٓب اك ؽبا عادة نستقرة ثابت تنتقل إٔب التوييز نا بْب دـ
اغبيض ودـ االستحاض نا استطاعت أف سبيز ،فإهنا سبكث غالب عادة النساء كوا ذكرها.
الثاني  :دؿ ىيا اغبداث على أف اؼبستحاض نأننرة باالغتساؿ ،وقد نر نعنا تفليل الكبلـ على
ذلك ن أف االغتساؿ نستحب .وُب ىيه الرواا أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أنر أـ حليل بنت
جحش أهنا تتنضأ كوا ُب رواا اللخاري ،فهن تأايد ؼبا سلق ذكره أهنا إف تنضأت أجزأىا ،وإف اغتسلت
فالوسل أفضل إف قنات عليو هع .
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حديث "كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا "


وع أـ عطي -رضي اهلل عنها -قالت :كنا ال هعد الكدرة واللفرة بعد الطهر شيئا



رواه

اللخاري وأبن داود ،واللفظ لو.
قاؿ  :وع أـ عطي -رضي اهلل تعأب -عنها قالت :كنا ال هعد الكدرة واللفرة بعد الطهر شيئا
 رواه اللخاري وأبن داود واللفظ لو.
معنى الحديث:
أف أـ عطي -رضي اهلل عنها -تيكر نا كاف عليو النساء ُب عهد النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ووقت
التشراع ُب أهن بعد الطهارة بعد خروج القل الليضاء ُب النساء أو بعد جفاؼ الدـ التاـ ُب النساء،
حبسب حاؿ اؼبرأة ُب نعرفتها لطهرىا ،إنا خبروج اللياض أو باعبفاؼ التاـ .بعد ذلك إذا خرج ننها كدرة،
وىي خينط فيها السائل اليي ىبرج ن فرج اؼبرأة ،ولكنو نلحنب خبينط اسّبة ن الدـ أشياء ن
الكدر ،اعِب لنهنا لي س لنف الدـ وليس هقيا ،وكيلك إف خرج نعها شيء أصفر ،فإهو إذا كاف ذلك بعد
الطهر بعد رؤا الطهر ،وىن اعبفاؼ التاـ أو خروج القل الليضاء ،فإهو ال اعد ذلك شيئا اعِب ال اعترب
حيضا وال استحاض .
لغة الحديث:
الكدرة واللفرة :وصفاف غبال ن حاالت الدـ خارج ،فقد اكنف خفيفا جدا ـبلنطا بسنائل ،فيكنف
فيو صفرة ،وقد تكنف اللفرة نناد خارج ن الرح واعبنؼ ليس ؽبا عبلق ػ ن الرح والفرج ػ ليس ؽبا
عبلق بالدـ ،وكيلك الكدرة ىي شيء ىبرج فبتزجا ن دـ وغّبه ،لنهو ليس أصفر ،ولكنو إٔب لنف الدـ
أقرب .اعِب فيو اكنف غانق اكنف داك  ،ولكنو ليس لنف الدـ والنساء اعرف ذلك.
درجة الحديث:
اغبداث قاؿ رواه اللخاري وأبن داود واللفظ لو ،أنا رواا اللخاري رضبو اهلل فليس فيها لفظ :بعد
الطهر ،لفظها :قالت أـ عطي  :كنا ال هعد اللفرة والكدرة شيئا.
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رواا اللخاري ؿبتول ىل ال اعدوف الكدرة واللفرة ،اعِب قلل الطهر أو بعد الطهر ،فجاءت الزاادة ُب
أيب داود ،وىي زاادة صحيح جاءت ننضح ؼبعُب رواا اللخاري ،فلهيا هقنؿ :إف رواا أيب داود
صحيح والزاادة فيها نقلنل ؛ ألهنا زاادة ثقات .ونعُب رواا اللخاري ىن أاضا اعِب لن ٓب تأت ىيه
الزاادة ،فهيا اؼبعِب ىن اؼبقتضي ؛ ألف قلل الطهر فكل شيء ىبرج ،فإهو قلل الطهر ولك إذا خرج الطهر،
فإهو اهقطع حك الدـ اليي اكنف قلل الطهر.
من أحكاـ الحديث:
دؿ الحديث على أف اؼبراة ىبرج ننها أشياء نتننع ن فرجها وأف النساء ُب عهد النيب عليو اللبلة
والسبلـ ك ال اعلأف دبا خرج إال باغبيض أو االستحاض أنا غّب ذلك ،فإف اؼبرأة إذا طهرت ،فإهنا ال تعلأ
باػبارج ننها ن كدرة أو صفرة.
الثاني :قولها في الحديث :بعد الطهر :الطهر في النساء يحصل بأحد شيئين:
يحصل بخروج اللياض ،وىي اؼبسواة بالقل الليضاء ،وىن سائل لزج أبيض تعرفو النساء ىبرج انظف
بقااا الدـ أو آثار نا بقي ُب ف وعنق رح اؼبرأة .أو الطراق
الثاني ؼبعرف الطهر أهنا ذبف ن الدـ ندة فبل انزؿ نعها شيء .فو النساء ن تكنف ذات جفاؼ،
ون النساء ن تكنف ذات طهر بالقل الليضاء .ؽبيا قنؽبا :بعد الطهر اعِب بعد رؤا اؼبرأة للطهر حبسب
نا تعرفو ن حال تها ،فإذف اؼبرأة إذا حلل نعها الطهر ،فإهو بعد ذلك اعِب تعترب طهرت ن اغبيض بعد
ذلك إذا خرج ننها شيء ن خينط أو صفرة ،فإهنا ال تعترب ذلك ألف الطهر قد استفرغ اللقااا ،فبل اعد
ذلك شيئا ال يبنع ن اللبلة ،وال اعد استحاض  ،وإمبا تنظف اؼبرأة اؼبنضعٍ ،ب تللي فإف استور نعها
اكنف خارج قبس ال بد ؽبا ن النضنء لكل صبلة ،ولكنو ليس استحاض .
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الثالث :قنؽبا :بعد الطهر :نفهننو أف الكدرة واللفرة قلل الطهر أهنا تعد شيئا ،وىيا اؼبفهنـ صحيح،
فإف اؼبرأة قلل الطهر كل نا ىبرج ننها فبا فيو أثر الدـ أو لنف الدـ أو احتواؿ أثر الدـ ،فإهو اعد حيضا،
وأنا نا بعد الطهر فكوا قالت أـ عطي  :ال اعد شيئا.
فإذف دؿ ىذا الحديث على التفريق في الكدرة والصفرة ،فيما بين حالتين:
قبل الطهر فإف اؼبرأة قد ػ نثبل ػ هبف نعها الدـ ُب طبس أااـ تلقى اننْب ال ترى الطهر ،ولك ىبرج
ننها كدرة وخينط ،واكنف نعها صفرة قلل أف ترى الطهر ،فتقنؿ ػ نثبل ػ :أها نكثت ثبلث أربع أااـ أو
اننْب ثبلث نا رأات الطهر ولك ال ىبرج نِب شيء فهل أعد طاىرة ن اغبيض؟ وىنا دؿ اغبداث على
التفراق نا بْب نا قلل الطهر ونا بعد الطهر ،فوا رأتو اؼبرأة قلل الطهر ،فإهو لو حك اغبيض ،ونا رأتو بعد
الطهر ،فإهو ليس لو حك اغبيض وال االستحاض اعِب ن الكدرة واللفرة.
األخير  :الكدرة واللفرة كوا ذكرت لك خارج ن اؼبنضع اعِب ن السليل ،فإهو ن الرح فإهو خارج
قبس ؽبيا انقض النضنء إذا خرج ن اؼبرأة بعد الطهر ،فإهو انقض النضنء ال بد ؽبا أف تتنضأ ن ىيا
اػبارج هع .
حديث " اصنعوا كل شيء إال النكاح"
وع

أهس 



أف اليهند كاهت إذا حاضت اؼبرأة فيه ٓب اؤاكلنىا ،فقاؿ النيب  اصنعنا كل

شيء إال النكاح  رواه نسل .
قاؿ :وع أهس -رضي اهلل تعأب عنو-



أف اليهند كاهنا إذا حاضت اؼبرأة فيه ٓب اناكلنىا فقاؿ

النيب عليو اللبلة والسبلـ :اصنعنا كل شيء إال النكاح  رواه نسل .
معنى الحديث:
أف اللحاب رضناف اهلل عليه وخاص األهلار كاهت اليهند ؾباورا ؽب  ،وكاف ن شراع اليهند أف
اؼبرأة إذا حاضت اعتزلنىا سبانا ،فل اناكلنىا ،وٓب هبالسنىا ،وٓب اشاربنىا ،وٓب هبتوعنا نع اؼبرأة ُب فراش،
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فلوا عل النيب -عليو اللبلة والسبلـ -بيلك لئبل اتأثر اللحاب أو األهلار دبا فعلت اليهند ،وردبا كاهنا
اعولنف ذلك قلل ؾبيء النيب -عليو اللبلة والسبلـ ،-فرخص ؽب عليو اللبلة والسبلـ ُب شراعتنا بأف
النع الرجل كل شيء إال النكاح ،اعِب إال اعبواع ُب اؼبنضع احملرـ ػ وىن ننضع الدـ.
لغة الحديث:
قنلو:



اصنعنا كل شيء



اعِب كل شيء نلاح إال النكاح ،فإهو ؿبرـ ،والنكاح اطلق ُب اللو

على االجتواع ،كوا تقنؿ العرب :تناكحت األشجار إذا التقت فروعها وأغلاهنا ،تناكح الناس إذا
اجتوعنا والتقنا ،فاالجتواع اقاؿ لو هكاح ،وىنا صار اس النكاح للجواع خاص  ،وإال فالرجل اعترب
هاكحا لزوجتو ،ولن ٓب اأهتا اعِب بالعقد ،اؼبقلند ىنا بالنكاح اؼبعُب اللوني لو ،وىن اعبواع.
درجة الحديث:
قاؿ رواه نسل اعِب ُب صحيحو.
من أحكاـ الحديث:
دؿ الحديث
أوال  :على أف شرع ن قللنا ليس ش رع لنا ،وأف نا افعلو أىل الشرائع السابق ال اقتدى هب فيو إال
إذا جاء إقرار ن الشارع على ذلك .والعلواء حبثنا ذلك ُب أصنؿ الفقو ُب القاعدة اؼبعروف  :ىل شرع ن
قللنا شرع لنا؟
وبعض أىل العل ىبتار أهو ليس بشرع لنا وبعضه ىبتار أهو شرع لنا نا ٓب اأت شرعنا خببلفو ،واألؤب
ُب ذلك أف اقاؿ :إف شرع ن قللنا ال استقل بدليل ،بل ال بد ن دليل ُب ىيه الشراع على اتلاعو،
وذلك لقنؿ النيب عليو اللبلة والسبلـ  األهلياء إخنة لعبلت الدا واحد والشرائع شٌب  فاألصل أف
النيب شراعتو زبتلف ع شراع ن قللو ،فيعول باألصل فلهيا ال الح أف اقاؿ :إف شراع ن قللنا شراع
لنا.
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الثاني :النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أذف لزوج اؼبرأة اغبائض أف افعل كل شيء ن االستوتاع هبا
واؼبلاشرة واؼبضاجع وكبن ذلك واؼبناكل واؼبشارب  ،لك وبرـ عليو أف اطأىا ُب فرجها .وىيا نا سيأٌب بياهو
ُب األحاداث اآلتي ن فعلو عليو اللبلة والسبلـ.
الثالث :قنلو  :اصنعنا كل شيء إال النكاح



ىيا أنر واألنر ىنا لئلباح  .وليس للنجنب وال

لبلستحلاب.
وتنزالو لئلباح ال على االستحلاب ألهن تننبنا أف ىيا ننهي عنو فلار ُب ننزل األنر بعد النهي
واألنر بعد النهي لؤلصنليْب فيو أ قناؿ أوالىا باللناب أهو ارجع بالشيء إٔب نا كاف عليو اغبك قلل
النهي ،وىيا ظاىر ُب ىيه اؼبسأل أهو ارجع إٔب اإلباح .
فإذف قنلو :اصنعنا كل شيء اعِب على اإلباح  ،فإهو نلاح لك لك وبرـ عليك اعبواع ُب الفرج
اليي ىن النكاح هع .
حديث" كاف رسوؿ اهلل  اأنرين فأئتزر فيلاشرين وأها حائض"
وع عائش -رضي اهلل عنها -قالت  :كاف رسنؿ اهلل  اأنرين فأئتزر فيلاشرين وأها حائض



نتفق عليو.
قاؿ :وع عائش

رضي اهلل تعأب عنها قالت  :كاف رسنؿ اهلل 

اأنرين فأتزر فيلاشرين وأها

حائض  نتفق عليو.
معنى الحديث:
أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف إذا أراد ن أىلو وقت حيضه نا اراد الرجل ن زوجو ن
اؼبلاشرة واالستوتاع ،فأهو اأنر عائش -رضي اهلل عنها -أو اأنر زوجو ،نثل نا جاء ُب حداث آخر نيونه
أاضا اأنرىا فتتزر ،فيلاشرىا وىي حائض :اعِب هبعل بشرتو على بشرهتا واضاجعها.
لغة الحديث:
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قنؽبا :كاف رسنؿ اهلل 

اأنرين نر نعنا اللحث ُب ذلك ،وأف كلو كاف افعل كيا أهنا ال تفيد

الديبنن وال االستورار وال الفعل نرة واحدة ،بل ال بد ن قران تدؿ على أحد ىيه اللنر .أتزر :اعِب
أللس اإلزار واإلزار ىن نا هبعل على اغبقنا ن الثياب إٔب أسفل وىن للرجاؿ وللنساء .أتزر اعِب أهنا
ذبعل شيئا اسَب وسطها ،أو اسَب اؼبنطق احملرن ننها ،والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -بعد ذلك الاشر،
اعِب أف اإلزار ىنا قد اكنف طنابل ،وقد اكنف قلّبا ،وقد ترفعو إٔب آخر ذلك فوعُب قنؽبا :فأتزر اعِب
أشد اإلزار على حقني ،قد اكنف نع اسَبساؿ ُب اإلزار إٔب القدنْب أو إٔب أقل ن ذلك أو أعلى إٔب
آخره.
الاشرين :اؼبلاشرة ىي أف ذبعل اللشرة على اللشرة ،وىي أبلغ حاالت القرب أف ذبعل اللشرة على
اللشرة ،اقاؿ ؽبا :نلاشرة ،فهيا اعِب أف كلو الاشرين قد اكنف االستوتاع ُب ذلك بلقاء اللشرة باللشرة،
وقد اكنف دبا ىن أبلغ ن ذلك.
درجة الحديث:
اغبداث نتفق على صحتو.
من أحكاـ الحديث:
دؿ الحديث على نا دؿ عليو اغبداث السابق ن أف الرجل لو أف اأٌب أىلو ُب وقت اغبيض ،لك ال
افعل اعبواع أو النكاح.
ودؿ على أف األفضل أف اأنر اؼبرأة ،فتتزر وأال اقَبب ُب وقت االستوتاع ن اؼبنضع ،ألهو ال اؤن أف
وبلل ننو نلاشرة ُب اؼبنضع أو بالقرب ننو وكبن ذلك .وؽبيا هقنؿ :دؿ اغبداث على أف األفضل أف اأنر
اؼبرأة الرجل باالتزار أو أف تسَب اؼبنطق القرال ن ننضع الدـ ،وىن الاشر نا وراء ذلك ،اعِب فيوا وراء
اؼببلبس أو بعيدا ع اؼبنطق ؛ ألجل أال وبلل ننو صباع للورأة ُب وقت اغبيض.
الثالث :دؿ الحديث أاضا على أف نلاشرة اؼبرأة ن زوجها ال اناُب نا جعل اهلل -جل وعبلُ -ب
اغبيض ن الفنائد.
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وقد ذكر بعض أىل العل أف ن فنائد اغبيض أف التعد الرجل ع اؼبرأة؟
حيث إف بدهو اقنى على اؼبعاودة بعد اغبيض ،وحبيث إف اؼبرأة أاضا وبلل ؽبا راح وبعد ع الرجل؛
ألجل أف خروج الدـ اضعفها .وىيا اغبداث فيو أف قرب الرجل ن اؼبرأة باؼبلاشرة ال اناُب ذلك ،فقد
اكنف ىيا وىيا .اعِب قد اكنف ىيه اغبكو أو العل أاضا ن صبل علل وحك ُب خروج اغبيض ،وقد
اكنف أاضا أف قرب الرجل ن اؼبرأة فيو ػ حٌب ُب وقت اغبيض ػ فيو تقنا للوحل وقرب ؼبكاه اؼبرأة ن
الرجل كوا كاهت على ذلك عائش -رضي اهلل عنها -هع .
حديث "يتصدؽ بدينار أو بنصف دينار"
وع اب علاس -رضي اهلل عنهوا -ع

رسنؿ اهلل 

لليي اأٌب انرأتو وىي حائض قاؿ:



اتلدؽ بدانار أو بنلف دانار  رواه اػبوس وصححو اغباك واب القطاف ،ورجح غّبنبا وقفو .
قاؿ -رضبو اهلل :-ع اب علاس -رضي اهلل تعأب عنهوا -ع
وىي حائض قاؿ :



رسنؿ اهلل 

ُب اليي اأٌب انرأتو

اتلدؽ بدانار أو بنلف دانار  رواه اػبوس وصححو اغباك واب القطاف،

ورجح غّبنبا وقفو.
معنى الحديث :

أف اب علاس -رضي اهلل عنهوا -ايكر أف رسنؿ اهلل  أنر فيو غللتو هفسو ،فأتى انرأتو فجانعها

ُب اؼبنضع ننضع الدـ ،وىي حائض أهو هبب عليو أف اكفر بلدق دانار أو بنلف دانار تكفّباً لفعلو؛
ألف إتياف اؼبرأة وىي حائض ؿبرـ ،فكفارة ذلك أف اتلدؽ بدانار أو بنلف دانار.
لغة الحديث :
قنلو " :اتلدؽ"  :ىيه صدق تطلق على التربع االبتدائي اعِب :بالتلدؽ ابتداء وتطلق أاضاً اللدق
على نا كاف ُب نقابلو ذهب ،أو فعل ارتكلو اؼبرء ،وىيه الثاهي اقاؿ ؽبا :كفارة؛ وؽبيا الح أف اقاؿ لكل
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كفارة :صدق  ،وال الح أف اق اؿ لكل صدق  :إهنا كفارة ،فالكفارات ىبرجها اإلهساف ن باب اللدق ،
واللدق أع فقد تكنف ابتداء ،وقد تكنف كفارة إٔب غّب ذلك.
قنلو" :دانار"  :الدانار ُب عهد النيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف نضروباً وضربو فارسي ،بل فارسي
وال روني اليىب اشتلو علينا ،الدانار والدرى  -أحدنبا ضرب الروـ ،أظنو الدانار والدرى فض  ،وىن
ضرب فارس ،فالدانار نعروؼ ن جه وزهو ،ون جه اعِبُ :ب عهد النيب -عليو اللبلة والسبلـ -سعر
اللرف بالدرى إٔب غّب ذلك ،هبيا قاؿ -عليو اللبلة والسبلـ" :-بدانار" ،الدانار ىنا نعروؼ اعِب:
العول اؼبعروف ُب وقتو عليو اللبلة والسبلـ.
درجة الحديث :
قاؿ :رواه اػبوس  ،وصححو اغباك واب القطاف ،ورجح غّبنبا وقفو ،وىيا اغبداث رجح صباع ن
األئو أهو ننقنؼ على اب علاس -رضي اهلل عنهوا -ولك اللناب أهو صحيح نرفنعاً ،وقد صححو ىنا
اغباك واب القطاف ،اعِب :الفاسي ،وكيلك صححو اإلناـ أضبد وصباع وإسناده صحيح ،بل قاؿ بعض
العلواء :إف إسناده على شرط اللخاري.
من أحكاـ الحديث :
دؿ اغبداث على أف إتياف اؼبرأة وىي حائض أهو ؿبرـ ،وذلك أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -جعل لو
كفارة.
والكفارة ال تكنف إال ع ؿبرـ ،وىيا احملرـ ىن بياف ،اعِب :ىيا ربرًن الكفارة ،بياف لقنؿ اهلل -جل
وعبل :-



. )ٔ(             
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ُب احمليض اعِبُ :ب نكاف اغبيض،
واعبواع ُب نكاف اغبيض حٌب اطهرف،

      

(ٔ)

اعِب :ال تقربنى بالنكاح

            

. )ٕ(    
وصباع اؼبرأة ُب اغبيض جاء ُب أحاداث أهو كفر ،اعِب :أف فعلو عظي وكلّبة ن الكلائر؛ ألف النيب -
عليو اللبلة والسبلـ -جعلو كفراً ،وىيا ُب غّب نا حداث ،بل جاء أاضاً عنو -عليو اللبلة والسبلـ -أهو

جعل اليي اأٌب انرأتو ،وىي حائض قراناً لليي اأٌب الكاى بأهو ال تقلل لو صبلة ،وأهو كفر دبا أهزؿ على
ؿبود.
وقد جاء ُب اغبداث اللحيح ن أتى كاىناً أو انرأة ُب دبرىا  ،ن أتى كاىناً فلدقو دبا اقنؿ أو
حائضاً أو انرأة ُب دبرىا فقد كفر دبا أهزؿ على ؿبود -عليو اللبلة والسبلـ  -أو كوا جاء ُب اغبداث
اعِب :أف إتياف اؼبرأة اغبائض كلّبة ن كلائر اليهنب.
فحراـ على الرجل أف افعل ذلك ،وإذا كاف كيلك فإهو ربرـ وسائلو؛ ألف الشيء إذا حرـ حرنت أاضاً
وحرنت وسيلتو اؼبنصل إليو ،فليس للرجل أف استوتع -إذا كاف اعل هفسو ال يبلك إربو وال يبلك حاجتو-
أف استوتع باؼبنضع القراب ،وكثّبا نا تأٌب أسئل تتعلق بأهن اقعنف ُب ذلك قلل طهر اؼبرأة ،اعِبُ :ب
أاانها األخّبة ات ساىل الرجل ُب قرب اؼبنضع ،وتتساىل اؼبرأة ،فيأٌب الرجل اؼبرأة وقت اغبيض قلل أف
تطهر.
وىيا ؿبرـ وكلّبة ن كلائر اليهنب ،وفيو الكفارة الٍب ذكرىا النيب -عليو اللبلة والسبلـُ -ب ذلك.
ثالثاً  :الثالث أف الكفارة ذكرىا ىنا -عليو اللبلة والسبلـ -بأهنا دانار أو هلف دانار ،بأهنا دانار أو
هلف دانار ،وىنا اختلف أىل العل  ،ىل ىيه الكفارة ؿبددة أو على التخيّب أو التفراق نا بْب حاؿ
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وحاؿ ُب أقناؿ ،بل ن أىل العل ن قاؿ :إف الكفارة عتق رقل  ،فإذا كاف ال هبد ،فإهو اتلدؽ قياساً
ننه على الكفارات األخر بأهنا تكنف أوالً العتقٍ ،ب انتقل إٔب التلدؽ.
واليي دؿ عليو ىيا اغبداث أف كفارة إتياف اغبائض ىي اللدق بدانار أو بنلف دانار ،وىيا على
التخيّب ،فيكنف الدانار أفضل وهلف الدانار ىن اجملزئ ُب ذلك ،ون العلواء ن قاؿ :إذا أتاىا ُب أوؽبا
والدـ افنر ،أهو اكنف دانار ،اعِب :تكنف اللدق داناراً ،والكفارة داناراً ألهو أبلغ ،وؼبناسل اغباؿ ،وإذا
أتاىا ُب آخر األنر اكنف هلف دانار ،وىيا التفراق ليس بظاىر إال ن وجه النظر والتعليل.
ولك ظاىر اللفظ ادؿ على التخيّب اؼبطلق تلدؽ بدانار أو بنلف دانار اعِب :ىن على التخيّب ،ىن
على اػبيار ،الدانار أفضل وهلف الدانار ؾبزئ.
الرابع :الدانار ُب وقتنا اغباضر اقارب ثبلشبائ لاير أو أقل قليبلً اعِب :ثبلشبائ ذبرب ألف الدانار ذىب،

وسعر اليىب ىبتلف نا بْب حاؿ وحاؿ ،فقد اكنف كبن ثبلشبائ  ،وهلف الدانار نائ وطبسْب لاير،
فاألفضل أف اتلدؽ ن وقع ُب ذلك نع التنب واإلهاب والعزـ على عدـ العند ،أف اتلدؽ هبيا اؼبللغ
ثبلشبائ لاير على الفقراء واؼبساكْب هع .
حديث "أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟"
وع أيب سعيد اػبدري  قاؿ  :قاؿ رسنؿ اهلل   أليس إذا حاضت اؼبرأة ٓب تلل وٓب تل ؟
 نتفق عليو ُب حداث طنال.
قاؿ -رضبو اهلل :-ع أيب سعيد اػبدري  قاؿ  :قاؿ رسنؿ اهلل   أليس إذا حاضت اؼبرأة ٓب
تلل وٓب تل ؟  نتفق عليو ُب حداث طنال.
النيب -عليو اللبلة والسبلـ -وصف النساء بأهن هاقلات عقل ودا  ،وعلل هقلاف الدا بأهنا إذا
حاضت ٓب تلل وٓب تل  ،اعِب :أهو إذا أتاىا ا غبيض ،فإهنا سبتنع ع اللبلة وال وبل ؽبا أف تلنـ وال وبل
ؽبا أف تللي ،ولكنها تقضي اللنـ وال تقضي اللبلة.
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لغة الحديث :
قنلو" :أليس" .اؽبوزة ىنا للتقرار؛ ألف اغبك نعروؼ ،والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -ذكر هقلاف
الدا  ،فعللو بشيء اقره اؼبخاطَب بيلك ألف اؼبرأة هاقل دا  ،فقاؿ :أليس إذا حاضت ؟ اعِب :أف ىيا
استفهاـ اسوى استفهانا تقرارااً اعِب :اؼبراد ننو التقرار؛ ألف اؼبخاطب اعل جناب السؤاؿ واؼبتكل اعل
جناب السؤاؿ واعبويع نقر باعبناب ،فيكنف استفهانا تقراراا للجناب.
درجة الحديث :
اغبداث نعروؼ نتفق على صحتو ،كوا ذكر ُب حداث طنال ،وىن حداث وعظ النيب -عليو اللبلة
والسبلـ -للنساء واػبطل وأنرى باللدق إٔب آخره.
من أحكاـ الحديث :
دؿ ىيا اغبداث على أف اغبيض يبنع اؼبرأة ن اللبلة ،ويبنع اؼبرأة ن اللياـ ،اعِب :أف اؼبرأة ال وبل
ؽبا أف تلنـ ،وال وبل ؽبا أف تللي إذا كاهت حائضاً ،وىيا على التحرًن وليس ألجل إضعافها وكبن ذلك،
بل ىاتاف العلادتاف ال تقعاف ؾبزئ نع اغبيض ،فلن صلت فإهو ال اقلل ننها ،بل تكنف آشب ولن صانت،
فإهو ال اقلل ننها ،بل تكنف آشب  ،وىيا وبلل ن النساء كثّباً ُب اللياـ ،وأنا ُب اللبلة فبل.
فالنساء ننه ن إذا حاضت ُب هنار اللياـ ،فإهنا ال تأكل إال نع الناس اعِب :نع أىلها وقت
اؼبورب ،وال تتناوؿ شيئاً فتكنف ؽبا ظاىراً وصف اللياـ  -ارضبك اهلل  ،-وىيا ال انلوي ،بل ال هبنز للورأة
أف تتعود إظهار اللياـ ُب بيتها ،وىي نعيورة بيلك وسبتنع ع األكل ن طلنع الفجر إٔب غروب

الشوس.
فإف اؼبرأة نلاح ؽبا ذلك ،بل نأننرة بأف تفطر ،فليس ؽبا أف تلنـ ،ال صنناً باإلنساؾ فقط وال نا ىن
أبلغ ن ذلك بنيتها لللياـ ،فاؼبرأة ؿبرـ عليها اللبلة وؿبرـ عليها اللياـ.
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الثاني :فرؽ بْب اللبلة واللياـ ُب أف اؼبرأة إذا أفطرت ألجل اغبيض ،فإهو هبب عليها هبب عليها
القضاء ،وأنا إذا ٓب تلل فإهو ال هبب عليها القضاء ،بل وال اشرع ؽبا القضاء ،وعل ذلك تعلدا أو قاصرة
غّب نعروف علوها عند اهلل جل وعبل .هع .
حديث "افعلي ما يفعل الحاج غير أال تطوفي بالبيت"

وع عائش -رضي اهلل تعأب عنها -قالت :ؼبا جئنا سرؼ حضت فقاؿ النيب   افعلي نا افعل
اغباج غّب أال تطنُب بالليت حٌب تطهري  نتفق عليو ُب حداث طنال.
معنى الحديث :
أف عائش -رضي اهلل عنهاُ -ب حج النداع أىلت بعورة ،وؼبا جاءت ننضع سرؼ حاضت ،اعِب:
افعلي نا افعل اغباج



جاءىا اغبيض ،فسألت النيب -عليو اللبلة والسبلـ -نا تفعل .فقاؿ :

اعِب :أهك اآلف لست نعتورة ،بل أهت اآلف حاج  ،فلارت قاره ؛ ألهنا أدخلت اغبج على العورة.



افعلي نا افعل اغباج





اعِب :كل نا افعلو اغباج ن األفعاؿ ن الليتنت دبُب ليل التاسعٍ ،ب عرف ٍب

اؼبليت دبزدلف  ...إٔب آخره .كل نا افعلو اغباج ،فلك أف تفعليو غّب أال تطنُب بالليت حٌب تطهري.
فالطناؼ بالليت للحائض ال هبنز حٌب تطهر.
لغة الحديث :
قنلو عليو اللبلة والسبلـ:



افعلي نا افعل اغباج



ىيا أنر ،واألنر ىيا ليس للنجنب ُب

حقها ،ولكنو ارجع بأنرىا وحالتها إٔب حال اغبجاج ألف اغبيض ناهع كوا تلنرت ىي ،فجاء األنر على
نا تننبت ن اؼبنع.
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رجع هبا إٔب حال اغبجاج اؼبعتادة ،فوا افعلو اغباج ننو نا ىن واجب ونا ىن نستحب ونا ىن نلاح.
قاؿ ؽبا:



افعلي نا افعل اغباج



اعِب :فوا كاف ُب حق اغباج نلاحاً فهن نلاح أو واجب ،فهن

واجب أو نستحلاً فهن نستحب.
واغباج اطلق على الناحد وعلى اعبويع .الناحد حاج واعبويع حاج وحجاج.
درجة الحديث :
ذكر أهو نتفق على صحتو.
من أحكاـ الحديث :
دؿ اغبداث على أف الطناؼ بالليت تشَبط لو الطهارة ن اغبيض ،وعائش -رضي اهلل عنها -ؼبا
كاهت حائضا ننعها اغبيض ن الطناؼ ،وىيا فيو دليل على أف اغبائض ال وبل ؽبا أف تطنؼ بالليت،
ولن أننت تلناث اؼبكاف؛ وذلك ألف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -اشَبط للطناؼ بالليت الطهارة ن
اغبيض ،فقاؿ  :ال تطنُب بالليت حٌب تطهري  والعلواء اختلفنا ُب نسأل اشَباط الطهارة للطناؼ
بالليت .وىيا اغبداث داؿ على أف اؼبرأة ال هبنز ؽبا أف تطنؼ بالليت إال وىي طاىر ،ووصف الطهارة ىنا
ىل ىن نقيد بالطهارة ن اغبيض أـ الطهارة الكلي اعِب :ن اغبدث األكرب واألصور؟ خبلؼ.
واللحيح ُب اؼبسأل أف اؼبكلف ال وبل لو أف اطنؼ بالليت حٌب اتطهر ن اغبدثْب األكرب واألصور.
وجو الدالل أو الدليل على ذلك ىيا اغبداث ووجو الدالل ننو أهو -عليو اللبلة والسبلـ -قاؿ:
افعلي نا افعل اغباج غّب أال تطنُب بالليت حٌب تطهري





واليي افعلو اغباج ننو أشياء تشَبط ؽبا

الطهارة ن اغبدث ،وننو أشياء ال تشَبط ؽبا الطهارة ن اغبدث نثل اللبلة افعلها اغباج ،وىي نأننرة
أف تفعل نا افعل اغباج إال أف تطنؼ بالليت ،واليي افعلو اغباج ن اللبلة ٓب ادخل ُب ىيا األنر ألهو
… ألف اغبائض فبننع ننو ،فيلقى إذف قنلو :حٌب تطهري على نا اع لفظ الطهارة؛ وذلك ألف الطناؼ
بالليت جاء تشليهو باللبلة ُب حداث رواه الَبنيي وغّبه.
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فإذف هقنؿ :تعليق األنر بالطهارة اشول الطهارة الكربى واللورى ،وإخراج الطهارة اللورى ن ىيا
الدليل اعِب :ن عوننو ال بد لو ن دليل ،وقنلو:



افعلي نا افعل اغباج



ىيا اشول اعبويع،

فخرجت اللبلة ،وىي اؼبشَبط ؽبا الطهارة ن اغبيض والطهارة ن اغبدث خرجت بأولو ننفلل  ،فلقي
لفظ حٌب تطهري على عوننو فو قاؿ :إف اغبيض  -إف الطناؼ بالليت ال تشَبط لو طهارة صورى
احتاج إٔب أف اتأوؿ ىيا اغبداث.
وؽبيا هقنؿ  :صبهنر العلواء على أف اؼبرأة إذا حاضت ،فليس ؽبا أف تطنؼ بالليت ،بل هبب عليها أف
تلقى حٌب تطهر .وىيا دؿ عليو اغبداث اآلخر أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -قاؿ   :ؼبا قيل لو :إف
صفي حاضت قاؿ :أحابستنا ىي ؟ ،قالنا :إهنا قد أفاضت قاؿ :فلتنفر إذف . 
الثاني :دؿ اغبداث على أف اؼبرأة اغبائض ؽبا أف تفعل صبيع العلادات الٍب افعلها اغباج ،ننها اليكر
والنقنؼ باؼبناقف والدعاء والتضرع إٔب اهلل -جل وعبل -وكبر اؽبدى وذبح األضاحي واؽبدي؛ ألف ذلك
كلو افعلو اغباج بقي فيوا افعلو اغباج قراءة القرآف ،ىل تدخل ُب عونـ  افعلي نا افعل اغباج  ؟
أـ ال تدخل ُب ىيا العونـ ؟ ألف نا ن ألفاظ العونـ اعِب :افعلي اليي افعلو اغباج ،واغباج افعل أشياء
واجل ونستحل كوا ذكرها.
ون اؼبستحلات قراء القرآف ،فهل استدؿ هبيا اغبداث على أف اغبائض ؽبا أف تقرأ القرآف أـ ال اللح
لبلستدالؿ ،ن أىل العل ن استدؿ بو على ذلك؛ لقنلو  :افعلي نا افعل اغباج  والنجو الثاين أو
القنؿ الثاين ،وىن قنؿ اعبوهنر أف اغبائض اعِب :القنؿ األوؿ قنؿ اب اؼبنير وشيخ اإلسبلـ اب تيوي  ،بل
شيخ اإلسبلـ قاؿ :هبب على اؼبرأة اغبائض أف تقرأ القرآف إذا خشيت هسياهو؛ ألف هسياهو أو تعراض
القرآف للنسياف ؿبرـ وقراءة القرآف للحائض ـبتلف فيها فيجب عليها أف ...هبب عليها أف تقرأه ،وارى أف
قراءهتا للقرآف نستحل .
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والقوؿ الثاني :وىن قنؿ اعبوهنر :أف اغبائض ليس ؽبا أف تقرأ القرآف؛ ألف اغبيض حدث أكرب ،وىيا
الدليل إمبا ىن ـبلنص دبا افعلو اغباج ،واليي افعلو اغباج إمبا اؼبقلند ننو وقنفو باؼبناقف والدعاء ُب
عرف .
ونا ىبص اغبج دوف غّبه ،أنا نا ال ىبص اغبج؛ فإهو خارج ع ذلك وقراءة القرآف ال زبص اغبج،
ونثلو نثل اللبلة ال زبلو ،ال زبص اغبج ،وؽبيا اقيد ىيا العونـ أو ىبلص ،ىبلص ىيا العونـ دبا
افعلو اغباج فبا ٓب اك افعلو قلل ،وىن النقنؼ بعرف والليتنت ُب نزدلف ونُب ورني اعبوار وكبر اؽبدي
وأشلاه ذلك ن علادات اغبج هع .
حديث "ما يحل للرجل من امرأتو وىي حائض"
وع نعاذ ب

جلل -رضي اهلل تعأب عنو -أهو سأؿ النيب 



نا وبل للرجل ن انرأتو وىي

حائض ،فقاؿ  :نا فنؽ اإلزار  رواه أبن داود وضعفو.
قاؿ :وع نعاذ ب جلل -رضي اهلل تعأب عنو -أهو سأؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ  :-نا وبل
للرجل ن انرأتو ،وىي حائض فقاؿ  :نا فنؽ اإلزار  رواه أبن داود وضعفو.
معنى الحديث :
أف نعاذاً  وىن أعل ىيه األن باغببلؿ واغبراـ ،والنيب -عليو اللبلة والسبلـ -كاف ارسلو ليعلّ

األحكاـ ،وافٍب الناس واقضي بينه كوا أرسلو إٔب اليو وغّب ذلك .سأؿ النيب -عليو اللبلة والسبلـ-
نا وبل للرجل ن انرأتو وىي حائض ،أاش الشيء اليي ال بأس أف افعلو الرجل نع انرأتو ،وىي ُب حال
اغبيض ،فقاؿ :نا فنؽ اإلزار اعِب :لو أف الاشر نا فنؽ اإلزار ،أنا نا ربت اإلزار ن اؼبنضع أو نا قرب
ننو فإهو ال وبل لو ذلك.
لغة الحديث :
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قنل و :نا وبل للرجل اؼبراد ننو اليي ال وبرـ عليو ،اعِب :نا ىن الشيء اغببلؿ اليي ال وبرـ على الرجل
ُب نعاشرتو النرأتو ،وىي حائض.
قنلو  :نا فنؽ اإلزار



اإلزار كوا ىن نعلنـ هبعل على اغبقنا كوا ذكرها فهل نا فنؽ اإلزار

اؼبراد هبا ن اغبقنا فأعلى؟ أو نا فنؽ اإلزار اؼبراد هبا ظاىر اإلزار دوف نا أخفاه اإلزار؟.
لفظ فنؽ ادؿ على األنرا نعاً فنقنؿ :نا فنؽ اإلزار اعِب :نا فنؽ ننضع اإلزار ن االستوتاع بأعلى
بدف اؼبرأة ،أو نا فنؽ اإلزار ،اعِب :نا كاف ُب غّب داخل اإلزار.
درجة الحديث :
ذكر اغبافظ ىنا أف اغبداث رواه أبن داود وضعفو ،وىيا ىن اللناب ،فاغبداث إسناده ضعيف؛ ألف
فيو ضعفاً ن جه التدليس ون جه اعبهال بعض رواتو.
من أحكاـ الحديث :

اغبداث دؿ على حرن نلاشرة اؼبرأة اغبائض إال دبا فنؽ اإلزار ،ولك ىيا اغبك ال استقل ىيا
اغبداث بتقراره؛ ألهو قد ثلت أف النيب -عليو اللبلة والسبلـ -قاؿ   :اصنعنا كل شيء إال النكاح



وىيا عاـ ،وكيلك ثلت أهو كاف الاشر انرأتو وىي حائض ،فيأنرىا أف تتزر ،وكاف عليو اللبلة والسبلـ
أنلك الناس إلربو عليو اللبلة والسبلـ هع .
حديث "كانت النفساء تقعد على عهد النبي  بعد هفاسها أربعْب اننا"
وع أـ سلو
أربعْب انناً



-رضي اهلل عنها -قالت  :كاهت النفساء تقعد على عهد النيب 

بعد هفاسها

رواه اػبوس إال النسائي واللفظ أليب داود .وُب لفظ لو  وٓب اأنرىا النيب  بقضاء

صبلة النفاس  وصححو اغباك .
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قاؿ  :وع أـ سلو -رضي اهلل تعأب عنها -قالت  :كاهت النفساء تقعد على عهد رسنؿ اهلل
 بعد هفاسها أربعْب انناً



رواه اػبوس إال النسائي واللفظ أليب داود ،وُب لفظ لو



وٓب اأنرىا

النيب  بقضاء صبلة النفاس  رواه اغباك وصححو
نعُب اغبداث :أف أـ سلو تيكر حاؿ النساء إذا هفس ُب عهد النيب -عليو اللبلة والسبلـ -ووضع
النلد ،أهن ك اقعدف ويبكث بعد خروج النلد أربعْب انناً ،وىيه ىي ندة النفاس للورأة ُب عهد النيب -
عليو اللبلة والسبلـ ،-وٓب اك النيب -عليو اللبلة والسبلـ -اأنر النساء إذا تطهرف ن النفاس أف
اقضْب اللبلة.
لغة الحديث :
النفساء  :اس للورأة إذا هفس ت فأخرجت النلد وظبيت هفساء ألهنا تنفست ن ىيا الضيق اليي ُب
جنفها بإخراج النلد ،أو أهنا هفست بإخراج الدـ اليي ىن شليو بدـ اغبيض.
درجة الحديث :
اغبداث اختلف فيو أىل العل  ،ننه ن صححو ،وننه ن ضعفو وننه ن حسنو وىن األؤب،

واألقرب أف اكنف حسناً لشناىده.
من أحكاـ الحديث :

دؿ اغبداث على أف النفاس لو حك اغبيض ُب ننعو ن اللبلة ،ونا الاح للحائض ونا وبرـ،
فأحكاـ اغبيض للنفاس ن جه االستوتاع باؼبرأة ،ون جه وجنب االغتساؿ إذا اهقضت اؼبدة ،ون
جه أهنا ال تلنـ إٔب آخره.
الثاني :النفاس اس للدـ القيو الرح بعد النالدة.
واؼبرأة إذا أخرجت نا ُب بطنها ،فقد اكنف الدـ بعده اعِب :بعد اإلخراج هفاساً ،وقد اكنف دـ فساد
واستحاض .
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والضابط ُب ذلك أهنا إذا أخرجت النلد ،فإهو اكنف هفاساً وضابط النلد أف اكنف نتخلقاً ونتلنراً

اعِب :نلنراً ،وىيا ُب الوالب اكنف بعد الثواهْب ،كوا جاء ُب حداث اب نسعند  فإذف هقنؿ :إف

اؼبرأة إذا ألقت نا ُب بطنها بعد الثواهْب ،فإف الدـ اليي اعقب ىيا اإلخراج دـ هفاس ،سبكث حٌب انقطع

أو سبكث أربعْب انناً ،أنا قلل الثواهْب ،ألقت النلد بعد شهرا  ،ألقتو بعد سلعْب اننا ،طبس وسلعْب
اننا إٔب آخره ،اعِب :شهرا  ،شهرا وهلف وأشلاه ذلك ،فإهو ال اعد هفاساً ألف النلد ال اتخلق وال
اتلنر ال النره اهلل جل وعبل غاللاً ُب ىيه اؼبدة ،فالضابط ىن ظهنر التخطيط والتلنار ،فإذا رأت اؼبرأة
نا ألقت فكاف ـبططاً نلنراً فالدـ دـ هفاس ،وكثّب ن النساء اعِب :ال افهو ىيا ككثّب ن أولياء
األننر واألزواج.
إذا أسقطت اؼبرأة أسقطت ...اظ أف اليي ىبرج بعد اإلسقاط هفاس ،وىيا غّب صحيح ،اليي بعد
اإلسقاط قد اكنف هفاساً ،وقد اكنف استحاض  ،والضابط ُب ذلك ىن ظهنر التلنار؛ ألهو قلل ذلك ال
اكنف اعِب :قلل التلنار إمبا ىن نضو غب أو دـ خرج.
الثالث :دؿ اغبداث على أف أعلى ندة للنفاس أربعنف انناً ،واغبداث كوا ذكرها حس  ،فتكنف أعلى
ندة سبكثها اؼبرأة أربعْب اننا للنفاس ،وىيا أهنا إذا رأت الطهر قلل ذلك رأت ُب عشرة أااـ ُب عشرا انـ
فإهنا تعترب طاىرة لك أعلى ندة سبكثها ىي األربعنف ،ونا بعد األربعْب على اللحيح ال اعد هفاساً ،وإمبا
اعد حيضاً إذا كاف لو صف اغبيض أو ُب وقت اغبيض ،أو اعد استحاض  ،اعِب :بعد ذلك ادخلها
التوييز ،إنا بالنصف أو بالعادة أو كبن ذلك ،فاألربعنف ىن النفاس بدالل ذلك.
ونفهنـ ىيا اغبداث أف ىيا كاف بإقرار النيب -عليو اللبلة والسبلـ -أهنا سبكث أربعْب انناًٍ ،ب
تتطهر وتللي نا ٓب تنافق عادهتا ُب الشهر أو الينـ اليي تعرفو ن الشهر.
والعلواء اختلفنا ُب اؼبسأل  ،والقنؿ الثاين اؼبشهنر ىن أهو ال حد ألكثر النفاس ،فقد استور النفاس نع
اؼبرأة طبسْب اننا أو ستْب اننا ،وىيا ىن اختيار شيخ اإلسبلـ اب تيوي واختيار صبع ن أىل العل
اؼبعاصرا ُب أف اؼبدة ال ربدد ،لك ىيا فيو هظر إذا قلنا :إف ىيا اغبداث ثابت ،فإف العول بو نتعْب ،ال
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اقاؿ :إف ىيا اغبداث ليس نفهننو إهنا ال تزاد ،بل هقنؿ :نعُب التحداد أهنا سبكث ىيا القدر نعناه أف
ىيه ىي ندة النفاس.
ونا بعده فيدخل ُب أحكاـ اغبيض أو االستحاض إذا استور الدـ.
األخير ،الفائدة األخيرة  ،أو اغبك األخّب  :أف النفساء ال تؤنر بقضاء اللبلة ،فبل الاح ؽبا اللياـ
وال اللبلة وال تؤنر بقضاء اللبلة ،وإمبا تؤنر بقضاء اللياـ ،وهبيا هكنف أسبونا كتاب الطهارة حبود اهلل
وننتو ُب بضع عشر انناً ن ىيه السن  ،وىي سن تسع عشر بعد أربعوائ وألف ن ىجرة النيب عليو
اللبلة والسبلـ.
ُب ىيا الشهر ،وىن شهر ربيع األوؿ أسأؿ اهلل -جل وعبل -أف هبعلِب وإااك فب أهتفع هبيا العل ،
وأف الارؾ لنا ُب أوقاتنا ،وأف اتقلل ننا عولنا اللاّب ،وأف وهبعل طللنا للعل وتعليونا ن ٓب اعل فيو
وتثليتو أف هبعل كل ذلك ن العول اللاّب اؼبقلنؿ.
هعنذ بك الله ن الرااء والسوع .
هعنذ بك الله ن أف هزؿ أو هيؿ أو هضل أو هضل ،أو قبهل أو هبهل علينا ،أو هظل أو هظل ،
الله فأعيها ،أسألك ريب أف تعيينا على اإلسباـ ،وأسألك ريب أف تنفقنا ؼبا فيو رضاؾ ،وأف ذبزي صبيع
اغباضرا خّباً على حرصه على العل وعلى ؿبلته لو ،وعلى أهن أخيوا ،نا أخيوا ن أعواؽب ُب ىيا

السليل فو سلك طراقاً التوس فيو علواً سهل اهلل لو بو طراقاً إٔب اعبن .

الله سهل لنا طراقا إٔب اعبن  ،واجعلنا ـبللْب صادقْب ،إهك جناد كرًن باإلجاب جدار ،وبالعفن
وللعفن قدار ،فأكرننا الله صبيعا ،الله هبيا كلو إهك قراب ؾبيب ،وصلى اهلل وسل وبارؾ على هلينا
ؿبود.
ىيا سؤاؿ جيد قبعلو خاسب .
اقنؿ :نا اليي الزـ طالب العل األخي بو حينوا اسوع ُب نسأل ن اؼبسائل أقناال كثّبة ،وكل عآب
قد ارجح نثبلً غّب نا ارجحو العآب اآلخر ىن سؤاؿ نناسب جداً.
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أوالً  :انلوي أف افرؽ طالب العل نا بْب تقرار اؼبسائل للتعلي وتقرار اؼبسائل للفتنى ،فالتعلي لو شأف
والفتنى ؽبا شأف آخر .وليس كل نسأل اللح أف اقرر فيها نا فيو الفتنى ،ذلك باختبلؼ العل
واختبلؼ الكتاب ،قد اأٌب عآب واشرح كتاب فقو نثبلً ،واأٌب ؼبسأل فيلنرىا وايكر اغبك واألدل ووجو
االستدالؿ على نا ُب ىيا الكتاب وال ايكر الراجح عنده أو اليي افٍب بو .وقد ارجح شيئاً وافٍب بوّبه،
ىيا اليي اهونا فيوا ظبعنا وفيوا تسوعو ن أىل العل أهك تفه تلنار اؼبسائل كيف اشرح للعل ؟ ذكر
األقناؿ ،تعدد األقناؿ ،نأخي كل قنؿ ،وجه ذلك.
وال شك أف تقرار األقناؿ واػببلؼ واألدل ووجو االستدالؿ اتننع فيو العلواء وطلل العل نا بْب عآب
وآخر وطالب عل وآخر ،وأاضاً نا بْب حاؿ وحاؿ أخرى ،فإذا كاف نثبلً ُب بعض األحناؿ يبك أف هشرح

ُب اعبلس الناحدة ُب الساع حداثْب ،ىبتلف عوا إذا كنا هراد أف هشرح عشرة أحاداث ،وكيلك ُب تقرار

اؼبسائل وخبلؼ العلواء وقنة ذلك ووجو االستدالؿ ،والتنليص على ن أخرجو والَبجيح بْب ذلك وتتلع
الروااات سناء كاهت الروااات الفقهي أو الروااات اغبداثي كل ىيا وبتاج إٔب بسط حسب الزناف واؼبكاف
واستعدادات اؼبتلقْب وطلقات اؼبتلقْب إٔب غّب ذلك .ؽبيا هقنؿ :اؼبه لطالب العل فيوا اسوع ُب نثل ىيه
الشروح أف اكنف عنده نعرف بتعلق كبلـ العلواء ُب شرح الكتاب والسن ٍب أف افتق ذىنو وقللو على كيفي
فه الع ل  ،كيفي تقرار اؼبسائل ،كيفي ذكر األحكاـ ،وذكر األدل  ،واالستنلاط وطراق االستنلاط ليس
اؼبقلند ن طالب العل ُب نثل ىيه الس اؼبلكرة عند غاللك  ،إف اؼبقلند أف تعرؼ ُب كل نسأل
الراجح وتعول بو ،أو تعرؼ ُب كل نسأل الراجحٍ ،ب تفٍب بو ،ليس ىيا ىن اؼبقلند ،العل طنال اليانؿ
ون ظ أهو دبراجع كتاب أو باغبضنر عند عآب أو بسواع كبلـ عآب ،نهوا كاف ُب درجتو العلوي أو كاف
ن العلواء احملققْب أو كبن ذلك أف األنر اهتهى فليس كيلك.
فالعلواء ٓب ازالنا ىبتلفنف ن اللداا  ،والعل ُب شد وجيب ُب اؼبسائل اػببلفي  ،هع  ،بعض اؼبسائل
اكنف الَبجيح فيو واضح ،لضعف دليل اؼبخالف أو لضعف اغبج وبعض اؼبسائل ال اكنف التجاذب فيو
باقيا ،إنا ألجل التجاذب ُب صح الدليل أو التجاذب ُب صح االستدالؿ أو التجاذبُ ،ب ن عول
ً
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هبيا الدليل ن السلف ،وىن شيء نه لطالب العل أف ارعاه وىيا نا حرضنا لو ُب نثل ىيه الدروس
اعِب :نثبلً ،هيكر نسأل ن اؼبسائل هقنؿ :ىيا الدليل دؿ على كيا ،ال بد أف هقنؿ :ن عول ن السلف
هبيا الفه  ،طيب ،ىيا اآلف اغبك  ،قلنا إف اغبائض نثبلً سبتنع ن قراءة القرآف ن كاف افٍب بو ن
اللحاب  ،ألف اػببلؼ إذا كاف هازال ،بل إذا كاف عاليا إٔب زن اللحاب ال شك أهو اقنى وجو

االختبلؼ ،إذا قلنا :إف األئو األربع اختلفنا ُب ...أو قلنا إف العلواء اؼبعاصرا اختلفنا فيو ،وىيا ال
شك أهو اقني طالب العل  ،فلن كاف ُب النقت نتسع لكاف كل نسأل فيها خبلؼ.
ال بد أف هرجع فيها إٔب كبلـ اللحاب  ،فتاوى اللحاب أحكاـ اللحاب  ،اختلف فيها اللحاب ،
واختلف فيها التابعنف ،وُب األقناؿ الٍب اختلفنا فيها ،وؼباذا إٔب آخره اكنف اػببلؼ عالياً إٔب زن
اللحاب  .رضناف اهلل عليه  ،وىيا ال شك أهو ن العل اؼبه جداً ،وىن اليي كاف عليو األئو  ،اعِب- :

رضبو اهلل -كاف عليو األئو  ،اعِب :أضبد -رضبو اهلل -كاف اراعي قنلو ُب اؼبسائل بأي شيء انظر إٔب الدليل،
ون عول بو ن اللحاب والتابعْب والَبجيح ُب ذلك ،وارجح بعض الروااات على بعض ،بل وقد ىبطئ
بعض الروااات ،وتكنف عند اؼبتأخرا صحيحو ألجل النظر ُب أف ىيه الرواا نثبلً نا عول هبا اللحاب ،
أو أف اللحاب ٓب اأخيوا هبيا القنؿ وكبن ذلك ن اؼبلاحث.

إذا فاليي اه فبا ظبعتو ُب ىيا الشرح ،أو قد تسوعو ُب األشرط ُب اؼبستقلل ،أو تسوعو ن أي عآب
ن علوائنا الكراـ -حفظ اهلل اعبويع -أهو اليي اه أف اكنف عندؾ حس طالب العل  ،عندؾ فه
طالب العل  ،اكنف ذىنك بدأ اعرؼ اػببلؼ ،بدأ اعرؼ تعلقو بالدليل اعرؼ نثبلً باب التيو  ،وأاش
نسائل اغبيض واالستحاض والنفاس ،وأاش اؼبسائل كيف افرؽ بْب ىيا وىيا ،الطهارة اآلهي كيف هفرؽ
بْب اؼبسائل ووجو االستدالؿ ،النضنء ونسائلو أف ىيا إذا كاف عندؾ ىيا اغبس فهوت تقرار اؼبسائل
ووجو االستدالؿ خبلؼ العلواء اعِب :هنع ن اػببلؼ حسب نا اتسع ؽبا النقت ،ىيا اكفي أف تتحلل
عليو ُب نثل ىيه الدوراتٍ ،ب بعد ذلك إذا أردت أف تَبقى اسَبجع أاضاً فاقرأ نرة أخرى أو تقرأ كبلـ
العلواء ،واػببلؼ فيو وتتنسع ُب االستدالؿ ونعرف طرؽ اغبداث واأللفاظ اؼبختلف واغبجاج ،وىيا ال
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شك وبتاج إٔب زن طنال ،لك اليي اهونا كونهجي طالب العل أف اعتِب هبا ،أال اهت بالتنسع ُب
اللاب الناحد على اىتوانو بالتنسع ُب األبناب اؼبختلف  ،اعِب :نثبلً الطهارة ىيه أخيهاىا ُب ىيه اؼبدة
فبك أف هظل هشرح الطهارة ُب سن  ،بل يبك أف هظل أف هشرح ُب سنتْب ُب خبلؼ العلواء والروااات
واللحث فيها والَبجيح ُب اؼبسائل.
وال شك أهو إذا عرضنا لكتاب اغبداث غّب نا هعرض لكتاب فقو ،فلن أخيها نثبلً الروض اؼبربع شرح

الزاد ُب اللحث ،أو أخيها الكاُب نثبلً ،فاؼبسائل ستتسع ُب كل نسأل ودليلو واػببلؼ فيو إٔب آخره ،لك

اليي اه طالب العل أف اأخي ُب نقتلل طللو للعل باؼبنهجي اللحيح أف اعرؼ القنؿ أف اعرؼ صنرة
اؼبسأل اعرؼ الدليل اغبك اعرؼ الدليل كوا ذكرها لك اعرؼ القنؿ اآلخر والَبجيح بننع ن الَبجيح،

أنا أف اظ الظاف أهو اتنسع ُب كل نسأل ىيا صعب ،بل تنسعنا ُب نسائل ٍب هسينا أو هُسينا؛ ألف نا

يبك للناحد وبفظ العل كلو ،نٌب يبك للناحد أف استحضر نع طنؿ الزن اعِب :نثبلً اليي عاِب العل
ثبلثْب أربعْب سن غّب اليي عاِب العل طبس سننات ،عشر سننات ن جه حس تلنر اؼبسائل ،ن

جه وضنح اؼبسائل ُب ذى نو ،ن جه حس استحضاره لؤلدل  ،ال شك اللي بيعاِب ثبلثْب أربعْب سن
اكنف اؼبسأل نرت عليو ليس طبس نرات يبك ثبلثْب نرة أربعْب نرة ،فلعض اؼبسائل يبك نرت علي أها
عشر نرات لك تأٌب إٔب عآب آخر يبك نرت عليو طبسْب نرة فنضنح اؼبسأل نا بْب عآب وآخر وطالب
عل وآخر وطالب عل وعآب ىبتلف بقدر ترسخو ُب اؼبسائل وفهوها ،وىيا فرؽ بْب طالب العل ونا بْب
العآب الراسخ ُب العل ُب نسائل العل لتعرض عليو اؼبسأل ألوؿ نرة أو نرتْب أو ثبلث أو طبس نثبلً ،اللي
عرضت عليو اؼبسأل نرات كثّبة ُب تقراره اؼبسائل ال شك أف ىيا ىبتلف ؽبيا ال بد أف كل ننا اعرؼ قدره
ُب العل ونكاهتو للعل اَبقى فيو اإلهساف نا اتلنر أهو اعل إال ننتهى سباناً ،ىيا لن تلنرها ذلك أال اعل
الراسخ ُب العل لك ىيا ليس بلحيح.
العلواء وطلل العل واؼبتعلوْب واؼبتعلونف طلقات ،وال بد أف كل طلق تنفع الٍب أقل ننها لك بشرط

أال اتقنؿ على اهلل وعلى رسنلو 

ببل عل أال ايكر أشياء نا فهوها وال تلنرىا ايكر نا عل بقنة
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وبنضنح اعلوو ال حرج عليو ُب ذلك ،لك اأٌب وىن ٓب اتلنر العل سباناً دبجرد نراجع وربضّب ايكر كل
شيء ،ىيا ال اللح بل ال بد أف ايكر نا اتضح لو ووضح ،فكل واحد اعل ن ىن أقل ننو ُب العل ،
وهبيا انتشر العل .
أنا هقنؿ :اهتظروا حٌب ال اعل إال اؼبشااخ العلواء الكلار ىيا نا يبك  ،فالعل ُب ترقي ،فاؼبعل
استفيد واؼبتعل استفيد ،وىيا اَبقى أاضاً ،وىيا اَبقى ُب العل  ،شيئاً فشيئاً بل العآب اؼبنجند اآلف نثبلً إذا
أخي أحد كلار العلواء اللي رسخت قدنه ُب العل نر هب انـ ن الزناف نا كاف وبلن إال عنده ثبلث

أربع  ،ليش ألهو غّب نشهنر ،أو ألهو نا كاهت إفادتو للطالب اإلفادة اؼبرجنة لكنو صرب وصابر ،وترقت بو
اغباؿ إٔب أف صارت اؼبسائل عنده واضح ولوتو ُب العل عالي وعدـ نا عنده اشتلاه ُب اؼبسائل حٌب صار
فب افيد ،وىن نستعْب أاضاً ،فإفادتو للطبلب إذف ،فالعل ال بد اتضح شيئاً فشيئاً ،الفائدة ن ىيه
الدورات أف اتضح لك صنر العل واألدل  ،كيف اتناوؿ اؼبعل األحاداث كيف اتناوؿ اؼبسأل  ،كيف ايكر
الدليل ،بعض اؼبسائل ،قد اكنف تستنعب الكبلـ عليها بعض اؼبسائل ال تستنعب الكبلـ عليها إنا ألف
اإلاضاح غّب جيد ،أو ألف ذىنك نا كاف نستنعب لئلاضاح ،أو كاف الكبلـ عليها قليل بسرع لكنهنا
واضح عند اؼبتكل  ،لكنها تشتلو عند اؼبتلقي ،وىيه أحناؿ ـبتلف دائواً ،تعرض نسأل نثبلً تكنف قد
تكلوت لك عليه ا بسرع  ،ألهنا واضح عندي لك بعضك نا استنعب ،ألهو نا ظبع هبا قلل أو أهنا غّب
واضح فاشتلهت عليو وبتاج إٔب أف اراجعها ُب كتب أىل العل  ،أو اسوعها بتفليل ن عآب آخر أو
اسأؿ فيها إٔب آخره ،وىكيا إذاً فاؼبقلند ن حضنر ىيه الدورات -أثابك اهلل -وهفع بك  ،وجعلك
ن ؿبللي العل وهاقليو .
اؼبقلند ننها أف تَبقى ُب العل شيئاً فشيئاً ،تتلنر العل تفه األحكاـ األدل نلُب اللاب ن جه
السن على ناذا ٍب بعد ذلك أهت تراجع ُب كتب الفقو تَبقى ُب نعرف وجو االستدالؿ نثبلً هعرض إٔب وجو
االستدالؿ اعِب :ن األصنؿ ،تَبقى ُب نعرف األصنؿ ،هعرض إٔب شيء اسّب ن اللو  ،انضح اللاب أو
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انضح ألفاظ اغبداث ،تَبقى ُب نعرف لو اغبداث ،تَبقى ُب نعرف زبراج اغبداث وأحكانو وسلب
الضعف والعلل إٔب آخره .
الفقو أاضاً وأحكاـ اغبداث تَبقى فيها شيئاً فشيئا ،فاؼبقلند أف ربليل العل على درجات ،واليي
اقنؿ :إهِب ال أحللو إال ال بد أحللو على الكواؿ نرة واحدة نا اتيسر ،نا اتيسر ىيا لكل أحد ال بد
أف وبللو شيئاً فشيئاً ،والعل درجات ،وال بد أف اؤخي شيئاً فشيئاً على نر األااـ والسنْب أسأؿ اهلل -تلاؾ
وتعأب -أف الارؾ ٕب ولك ُب العور وُب العل وُب العول إهو سلحاهو جناد على علاده اؼبخللْب ،الله
فاجعلنا ـبللْب وجد علينا دبا جدت على أوليائك ،واجعلنا فب أخلص لك ُب العل والعول ،وجنلنا هي
السنء ،وجنلنا الرااء والسوع  ،واجعلنا صاغبْب نللحْب غّب ضالْب وال نضلْب اا أكرـ األكرنْب ،وُب
اػبتاـ أستندعك اهلل وإٔب لقاء إف شاء اهلل تعأب ُب إكواؿ ىيا الدرس أو ُب غّبه ،على نا ايسر اهلل جل
وعبل ،ويب بو ن العور والتنفيق ،وصلى اهلل وسل وبارؾ على هلينا ؿبود.
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