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 المقـــــــــــدِّمة
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ويزيدنا بسببه من نعمه و رحماته , ومن أفضل هذه , وأشكره شكراً يبلغنا به مرضاته , الحمد هلل حمدًا يليق بعظمته وجالله    
فيا , حق ؛ وذلك بإتباعه للسنة ويعبد اهلل من خاللها على بصيرة و , النعم نعمة العلم التي يجلو بها المؤمن ظالم الجهل والبدعة 

ثم الصالة مع سالم دائٍم على النبي محمد الخاتم , المأمور باالزدياد من العلم , واجعلنا فيه من المخلصين , رب يسر لنا ذلك 
 :ثم أما بعد ,  ار فصالة ربي وسالمه عليه وعلى آله األطهار وصحبه األخي {َوُقل رَّبِّ زِْدِني ِعْلًما}: -جل جالله  -فقال له اهلل 

أرجرو بهررا يروم القيامررة عوائرد , قيَّرردتها أثنررار دروف فري شرررف ِسرْ ٍر مررن أسرر ار , فوائررد  –أخرري طالرل العلررم  –أنثرر أمررام عينيرك    
رْ ر هرو ثراني بترابين همرا أصرب الكترل المصرنَّ ة ؛ أال وهرو  صرحيب مسرلم ألبري الحسرين : الدين لبحر من أبحر العلم , وهذا السِّ

مرررع فضرررافة مرررا نحتاجررره مرررن روايرررا  , بعرررد أذ حرررذفد األحاديررر  المكرررررة (  622 - 602) برررن الحجررراس النيسرررابور  مسرررلم 
ولكن جلُّها , وال أزعم أني استقصيد بل فوائد الحدي  , لصاحل الكتاب األول أصب الكتل المصن ة صحيب اإلمام البخار  

 .مراعياً في ذلك عدم اإلطالة واإلخالل, 

,  وقلررة البضرراعة , قصررور الهمررة : عررذرين أنررا أعرررس النرراف فيهمررا بن سرري وهمررا  -أخرري طالررل العلررم  –لررتمل لرري ومررع ذلررك ا   
 .فأسأل اهلل لي ولك التوفيق للعلم والعمل , بإخالص ويقين بما عند اهلل من األجر والمنن 

 , وفيررام لمررا يحبرره ويرضرراه وفقنرري اهلل,  مررن صررحيب اإلمررام مسررلم[ طهزز   كتزز ا ا ]اجلزز ا ال م  ززح  زز    فهررذا     
 .وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد  

ا ف يح محود بح اهلل عبد/  كتبه                                                                         
  فح ا – ا شم  ية احلد د

forih@hotmail.com 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلم يكن الباع  على فخراجها أذ تكوذ في متناول الجميع ولم يُقصد بها النشر ؛ ألنها بضاعة ال تبلغ , ال يسمب بتصوير هذه المذبرة  : تنبيه
راجعة العلم , واالختبار ولكن الباع  على فخراجها أذ تكوذ في متناول طالب العلم ممن باذ معنا في الدرف ليسهل عليهم م, نصاب اإلخراس 

 . وينبهوني على ما فيها من أخطار, فيه 
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   كتاب الطهارةكتاب الطهارةكتاب الطهارة
 :تعريف الطهارة

 .النظافة و النزاهة عن األقذار احلسية واملعنوية  : لغة  
 .كالبول وحنوه   :سية فاألقذار الح
سد والبغضاء لعباد اهلل املؤمنني ، والبعد عن طهارة القلب من الشرك يف عبادة اهلل تعاىل ، وطهارته من الغل واحل :والمعنوية 

 .ألقوال واألفعال الرديئة ا
 . ارتفاع احلدث وما يف معناه وزوال اخلبث :والطهارة اصطالحاً 

هو الوصف القائم بالبدن املانع من الصالة وحنوها مما يشرتط له الطهارة ، ويدخل يف هذا : احلدث ( : ارت اع الحدث : ) فقولنا 
 . البول والريح وحنو ذلك مما ينقص الطهارةالوصف 
 .طهارةحدث كتجديد الوضوء مثالً فهو يعد أي ما يف معىن ارتفاع احلدث من غري أن يكون هناك ( : وما في معناه ) :وقولنا
 .أي زوال النجاسة ( : زوال الخب  : ) وقولنا 

 : أبواب األحكام لسببين يرها من ويبدأ المصن وذ في األحكام مؤل اتهم بالطهارة قبل غ -
كد شروط الصالة فهي مفتاح الصالة اليت هي آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتني فال تقبل صالة بغري ألن الطهارة أو : األول 

 . "ال يقبل اهلل صالة بغير طهور: "  املتفق عليه -رضي اهلل عنه  - طهارة كما جاء يف حديث أيب هريرة
 .ختلية األذى وحنوه والتخلية قبل التحلية  ألن يف الطهارة: الثاني 

 :ارة الحسية وهي على نوعين الطهارة هنا الطهالمقصود في بتاب   -
,   (84:  سورة الفرقان) {َطُهوراً  َمارً  السََّمارِ  ِمنَ  َوَأنَزْلَنا}:  الطهارة باملاء ، وهي األصل ويدل على هذه الطهارة قوله تعاىل: األول 

 .(11:  سورة األنفال){ِبهِ  لُِّيَطهِّرَُبم َمار السََّمار مِّن َعَلْيُكم َويُرنَرزِّلُ  }: وقوله تعاىل
  فَرتَرَيمَُّمواْ  َمار َتِجُدواْ  فَرَلمْ }: الطهارة بالرتاب ، واملقصود هبا التيمم وهو بدل عن املاء ويدل على ذلك قوله تعاىل: الثاني 
  ."وجعلد تربتها لنا طهوراً فذا لم نجد المار " : عند مسلم مرفوعاً  -رضي اهلل عنه  - ديث حذيفة، وح (6:  سورة املائدة) { طَيِّباً  َصِعيداً 

 
========================================== 
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 (فضل الوضوء : )باب

ــَعرمي   -2 ــالَ -رضــي اهلل عنــه  - َعــنأ َأيبم َمالمــَك اأَلشأ ــولل الل ــهم : َق ــاَل َرسل َواْلَحْمررُد هلل َتْمرر ُ . الطُُّهرروُر َشررْطُر اإِليَمرراذِ »: -ل م صــل ى اهلل عليــه وســ -َق
ُر . والصَّرررَدَقُة بُرْرَهررراذ  . َوالصَّررراَلُة نُرررور  . َمرررا بَررررْيَن السَّرررَماَواِ  َواأَلْر ِ ( َأْو َتْمررر ُ )اْلِميرررَزاَذ َوُسرررْبَحاَذ اهلل َواْلَحْمرررُد هلل َتْمررر ِذ  َوالصَّررربرْ

 .رواه مسلم    «َفُمْعِتُقَها َأْو ُموبُِقَها. فَرَبايع  نَرْ َسهُ . ُبلُّ النَّاِف يَرْغُدو. َك َأْو َعَلْيكَ َواْلُقْرآُذ ُحجَّة  لَ . ِضَيار  

 :الحديث ألفاظ 
ا ، إذا أريد به الفعل الذي هو املصدر ، مهور ، بضم أوهلضوء والطل يقال الول : قال مجهور أهل اللغة : قال النووي : (الطُُّهورُ  ) -

 .  هور ، بفتح أوهلما ، إذا أريد به املاء الذي يتطهر بهضوء والطَ الوَ : ويقال 
 .  أي نصف اإلميان ، وسيأيت كيف يكون ذلك:  ( َشْطُر اإِليَماذِ ) -
 . يف هذا احلديث ميزان حقيقي له كفتان حسيتان مشاهدتان:  (اْلِميَزاذ) -

 َباذَ  َوِفذ َشْيئاً  نَرْ ل   ُتْظَلمُ  َفاَل  اْلِقَياَمةِ  لِيَرْومِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَوازِينَ  َوَنَضعُ  } :واملراد به امليزان الذي توزن به األعمال كما قال تعاىل 
َنا َخْرَدلٍ  مِّنْ  َحبَّةٍ  ِمثْرَقالَ    .  {َحاِسِبيَن  بَِنا وََبَ ى ِبَها َأتَريرْ

ما بني السماوات واألرض ، أو قال هل قال متآلن  لراوي يعينهنا شك من ا( أو ) : (َأْو َتْم ُ ) َوُسْبَحاَذ اهلل َواْلَحْمُد هلل َتْم ذِ )
 .  ة يف النقلاو ال خيتلف ولكن هذا من حرص الر  ىنمتأل ما بني السماوات واألرض  واملع

 .  الربهان هو احلجة والدليل:  (بُرْرَهاذ) -
 .  أي كل الناس يسعى بنفسه:  (ُبلُّ النَّاِف يَرْغُدو) -
  .أي مهلكها : أي معتقها من النار ، أو موبقها  :  (ُموبُِقَها َفُمْعِتُقَها َأوْ ) -

 

  :ئد الحديث امن فو
  ؟اختلف كيف يكون الطهور نصف اإلميان " الطهور شطر اإليماذ : "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قوله  :ال ائدة األولى  

 :أقوال أشهرها ما يلي فقيل يف ذلك عدة 
 .تهي تضعيفه إىل نصف األجر يف اإلميان ، وهذا القول ال يدل عليه ظاهر النص إن األجر يف الطهور ين :قيل 
فعــل وتـــرك فهــو فعـــل املـــأمورات وتــرك ا ظـــورات ، واملــراد بـــالطهور هنــاك التطهـــر بــرتك الـــذنوب واملعاصـــي ألن : إن اإلميـــان  :وقيررل 

ررُروذَ يَرتَ  أُنَرراف   ِفنرَُّهررمْ }:  تعــاىل قولــهالتطهــر يــأيت هبــذا املعــىن كمــا يف  أي يتطهــرون مــن املوبقــات ، فيكــون تــرك ,  (66:  النمــلســورة ) { َطهَّ
 : ه أمراذوهذا القول يردُّ ، " وهذا نصف اإلميان  ،ظورات تطهرا 
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 " .الوضور شطر اإليماذ "  من حيث اللفظ فقد جاء يف رواية: األول 
تطهـر الــنفن مــن الــذنوب السـابقة كالصــالة ، فكيــف تــدخل  مــن األعمــال فــ ن كثـرياً " :  مــن حيــث املعــىن قـال ابــن رجــب: والثراني 

 .  "اسم الطهور ، ومىت دخلت األعمال أو بعضها يف اسم الطهور مل يتحقق كون ترك الذنوب شطر اإلميان 
أي { ِفيَماَنُكمْ  يعَ لُِيضِ  الّلهُ  َباذَ  َوَما}:  ألن اإلميان يأيت مبعىن الصالة قال تعاىل، طهور للصالة شطر اإلميان معناه أن ال :وقيل 

 .  واهلل أعلمصالتكم والصالة ال تتم إال بطهور ، وهذا أظهر األقوال 
 ." وهذا أقرب األقوال عندي : " قال النووي 

 

  النبويـة يف إببـات امليـزان الـذي  دليـل مـن أدلـة السـنة" الميرزاذ  الحمرد هلل تمر "   -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -قولـه  :ال ائدة الثانية
 اْلَمرَوازِينَ  َوَنَضرعُ }:  تعاىل تاب والسنة كثرية فمن الكتاب قولهلة ببوته يف الكعقيدة أهل السنة واجلماعة اإلميان به وأد من

 : واختلف من الذ  يوزذ ومن السنة حديث الباب ،  {اْلِقَياَمِة  لِيَرْومِ  اْلِقْسطَ 

 .الذي يوزن العمل  :فقيل 
 .العامل  :وقيل 
 .الصحف  :وقيل

 : ومن األدلة على ذلك ما يلي أن كل ذلك يوزن يف امليزان وهبذا جتتمع األدلة ،  واهلل أعلمواألظهر 
 وهـذا عمـل وأيضـاً " والحمرد هلل تمر  الميرزاذ "  حديث الباب حيـث قـال: فمن األدلة اليت تدل على أن العمل هو الذي يوزن    

بلمترراذ حبيبترراذ فلررى الرررحمن , : "  قــال -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -أن النــ   - عنــه رضــي اهلل - مــا ببــت يف الصــحيحني مــن حــديث أيب هريــرة
 " .خ ي تاذ على اللساذ , ثقيلتاذ في الميزاذ , سبحاذ اهلل وبحمده سبحاذ اهلل العظيم 

 -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -نــ  أن ال -رضــي اهلل عنــه  - مــا جــاء يف الصــحيحني مــن حــديث أيب هريــرة:دل علــى أن العامــل هــو الــذي يــوزن وممــا يــ
 اْلِقَياَمرةِ  يَررْومَ  َلُهرمْ  نُِقريمُ  فَراَل :"ا فذ شرئتم واقرؤ "يزذ عند اهلل جناف بعوضة فنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ال  ":قال 
 ." َوْزناً 
 لت الريح تلقيه فضحك القوم منه فقال أنه كان دقيق الساقني فجع -رضي اهلل عنه  - من حديث ابن مسعود وأيضا ما رواه أمحد   

 والذ  ن سي بيرده لهمرا أثقرل فري الميرزاذ مرن:" يه ، قاليا ن  اهلل من دقة ساق: قالوا " مم تضحكوذ ؟ "  : -صل ى اهلل عليه وسل م  -
 " .أحد 

ان مـن حـديث عبـد اهلل بــن الـذي رواه الرتمـذي وابـن ماجــه وابـن حبـحـديث البطاقـة : لصـحف هـي الـيت تــوزن وممـا يـدل علـى أن ا   
ق يروم القيامرة , ئرفذ اهلل يسرتخل  رجرالً مرن أمتري علرى رؤوف الخال": قـال -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  - عمرو

 ال: ي الحرافظوذ ؟ فيقرول ترفينشر له تسعة وتسعوذ سجاًل , بل سجل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذه شيئاً ؟ أظلمك بتب
بلرى فذ لرك عنردنا حسرنة ال ظلرم عليرك اليروم , فتخرررس : ال يرا رب , فيقررول : فيقرول  ألرك عرذر أو حسرنة؟: فيقرول  يرا رب
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يرا رب مرا هرذه البطاقرة مرع هرذه السرجال  ؟ : بطاقة فيها أشرهد أذ ال فلره فال اهلل وأشرهد أذ محمرداً عبرده ورسروله , فيقرول 
وثقلد البطاقررة , فررال يثقررل مررع ب ررة والبطاقررة فرري ب ة,فطاشررد السررجال ,  السررجال  فرري فإنررك ال تظلررم , وتوضررع: فيقررال 

 " .اسم اهلل شير 
وقد ميكن اجلمع بني هذه اآلبار بأن يكون ذلك كله صحيحاً فتارة توزن األعمال ، وتارة توزن حماهلا ، : "  -رمحه اهلل  - قال ابن كثري

 . . [( 3/202)  " تفسريه:" نظرا] "وتارة يوزن فاعلها واهلل أعلم 
  هلل تم  ما بين السموا  واألر   سبحاذ اهلل والحمد: "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قوله  :ال ائدة الثالثة. " 

" شرح مسلم للنووي:" انظر]"ا جسماً ملأل ما بني السموات واألرض ملو قدر بواهب: وأما معناه فيحتمل أن يقال  : " -رمحه اهلل  - قال النووي
 (3/66)  .] 

ا هلل عز وجل عن كل ما يليق به ، أي تنزيهً ( سبحان اهلل ) نفي يف قول وهاتان اجلملتان عظيمتان ألن فيهما نفي وإببات ، فال   
 :  زه اهلل عنه ثالثة أمورنَّ والذ  يرُ 
 .صفات النقص ، فال ميكن أن يتصف سبحانه بصفة نقص :  األول
 .الكمال املطلق يف صفاته اليت ال يلحقها نقص النقص يف كماله ، فله سبحانه :  والثاني
 .ممابلة املخلوق ، فال ممابل له سبحانه من خملوقاته جل يف عاله :  والثال 

ألن احلمد يكون على صفات الكمال له جل وعز ففيها إببات الكمال ، ألن احلمد هو وصف ( احلمد هلل ) واإلببات يف قول 
, وينبغي للمؤمن أذ ل عندنا من اجلملتني نفي النقص بأنواعه الثالبة وإببات الكمال ظيم ، فتحص  ا مود بالكمال مع ا بة والتع

 : يكثر من التسبيب والتحميد فمن فضائلهما 
 .أهنما لعظمهما لو كانت جسماً ملألت ما بني السماء واألرض وهذه مسافة عظيمة حلديث الباب  -1
من قال سبحاذ اهلل : " قال  -صل ى اهلل عليه وسل م  -املتفق عليه أن الن   -رضي اهلل عنه  - يرةسبب يف مغفرة الذنوب حلديث أيب هر  -2

 " .وفذ باند مثل زبد البحر  ,وبحمده مائة مرة حطد خطاياه
 -ى اهلل عليه وسل م صل   -السابق ففي رواية ملسلم أن الن   -رضي اهلل عنه  - هبما ينال من أفضل املراتب يف الذكر حلديث أيب هريرة -3

ه فال أحد قال مثل من قال حين يمسي وحين يصبب سبحاذ اهلل وبحمده لم يأ  أحد يوم القيامة بأفضل مما جار ب:" قال
 " .عليه ما قال أو زاد 

املتفق عليه أن  -عنه رضي اهلل  - أهنما من الذكر الذي حيبه اهلل عز وجل وهلما بقلهما يف ميزان العبد يوم القيامة حلديث أيب هريرة -8
بلمتاذ خ ي تاذ على اللساذ ثقيلتاذ في الميزاذ حبيبتاذ فلى الرحمن سبحاذ اهلل وبحمده " : قال  -صل ى اهلل عليه وسل م  -الن  

 " .سبحاذ اهلل العظيم 
سئل أي الكالم أفضل "  -وسل م  صل ى اهلل عليه -عند مسلم أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  - أهنما من أفضل الكالم حلديث أيب ذر -6

 " .سبحاذ اهلل وبحمده : ما اصط ى اهلل لمالئكته أو لعباده : قال 
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اهلل من صالة الفجر إىل الضحى بل مها أكثر وذلك إذا جاء املسلم بصيغة الذكر الواردة يف حديث  رَ كَ أهنما يف منزلة من ذَ  -6
 -صل ى اهلل عليه وسل م  -ت تذكر اهلل من بعد الفجر إىل الضحى فقدم عليها الن  عند مسلم حينما جلس --رضي اهلل عنها  - - جويرية
عليها ؟ لقد قلد بعدم أربع بلما  ثالث مرا  لو وزند بما قلد منذ اليوم  على الحال التي تربدِ  أما زلدِ "  :فقال 

 " .ه سبحاذ اهلل وبحمده عدد خلقه , ورضا ن سه , وزنة عرشه ومداد بلمات: لوزنتهن 
 " بل تسبيحة صدقة وبل تحميدة صدقة "  عند مسلم -رضي اهلل عنه  - منهما صدقة حلديث أيب ذر دةأن كل واح -7
 جاء من بواهبا أهنا متأل امليزان كما يف حديث الباب ، (  فالحمد هلل) يف كل واحدة منهما بواب عظيم يف عمل يسري ،  -4
 -صل ى اهلل عليه وسل م  -كنا عند رسول اهلل :  قال -رضي اهلل عنه  - حديث سعد بن أيب وقاصجاء يف صحيح مسلم من (  وسبحاذ اهلل) 

: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال : فسأله سائل من جلسائه  "أيعجز أحدبم أذ يكسل بل يوم ألف حسنة ؟ :"فقال 
 . مسلم رواه" عنه ألف خطيئة  حطُّ يسبب مائة تسبيحة فيكتل له ألف حسنة أو يُ " 
حينما جاءت  -رضي اهلل عنه  - الذكر عند النوم وهو ما جاء يف حديث علي أهنما يوربان قوة للعبد وذلك إذا جاء العبد هبذا -6

ا على أال أدلكم: "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -تسأله خادماً ويف القصة قال هلما الن   -صل ى اهلل عليه وسل م  -فاطمة إىل بيت أبيها رسول اهلل 
لكما خير لكما من ثين فذخير لكما من خادم , تسبحاذ اهلل ثالثاً وثالثين , وتحمداذ اهلل ثالثاً وثالثين وتكبراذ أربعاً وثال

 ."خادم
  الوجه ويف القرب عبد ، فالصالة تورث نوراً يف القلب ونوراً يف لليف احلديث داللة على أن يف الصالة نور  :ال ائدة الرابعة

ألن احلديث ( والصالة نور )  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ات يوم القيامة كل ذلك يدخل ضمن قول الن  ر يف عرصويف احلش
 .مطلق فيبقى على عمومه 

 

  يف احلديث داللة على أن املسلم إذا بذل املال للمحتاج تقرباً هلل عز وجل فقد أتى بربهان ودليل على  :ال ائدة الخامسة
 النَِّسار ِمنَ  الشََّهَوا ِ  ُحلُّ  ِللنَّافِ  زُيِّنَ "  :اج املال حيتاج إىل جماهدة لتعلق النفوس به ، قال تعاىل صدق إميانه ألن إخر 

وقال ،   (18:  عمران آلسورة )  " َواْلَحْرثِ  َواألَنْرَعامِ  اْلُمَسوََّمةِ  َواْلَخْيلِ  َواْلِ ضَّةِ  الذََّهلِ  ِمنَ  اْلُمَقنَطَرةِ  َواْلَقَناِطيرِ  َواْلَبِنينَ 
 .ففي بذل املسلم ما حيب دليل على صدق إميانه واستقامته  (20:  الفجرسورة ) " َجّماً  ُحّباً  اْلَمالَ  َوُتِحبُّوذَ " :تعاىل

 

  ضياًء ، والصرب لغة  -صل ى اهلل عليه وسل م  -م الصرب حيث جعله الن  ظَ يف احلديث داللة على فضل وعم  :ال ائدة السادسة: 
 .يف مواطن الصرب بأنواعه الثالبة كما سيأيت  نفسه ، بأن حيبن اإلنساناحلبن  هو 

والضياء هو النور الذي حيصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمن ، خبالف القمر ف نه نور حمض فيه إشراق : قال ابن رجب 
وملا كان الصرب : " ، وقال أيضا ( 6:  يوننسورة )" نُوراً  َمرَ َواْلقَ  ِضَيار الشَّْملَ  َجَعلَ  الَِّذ  ُهوَ : " -عز  وجل  -بغري إحراق قال اهلل 

  ( 26-2/28" ) جامع العلوم واحلكم:" نظر ا) "شاقاً على النفوس ، حيتاج إىل جماهدة النفن وحبسها ، وكفها عما هتواه كان ضياًء 
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" شرح مسلم:" انظر )"يئاً مهتدياً مستمراً على الصوابمستض املراد أن الصرب حممود وال يزال صاحبه":ما قاله النووي( بالصرب ضياء)واملراد 

 (3/67 )  . 
 

 : الثة أنواع بما ذبر أهل العلم وللصبر ث -
 . -عز  وجل  -الصرب عن معصية اهلل : األول 
: اس قال تعاىل أو الكذب أو غريها من املعاصي ، اليت يزينها الشيطان وحيسنها للن كمن حيبن نفسه عن الزىن أو الغيبة  :مثاله 
 .  (6:  فاطرسورة ) { السَِّعيرِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  لَِيُكونُوا ِحْزبَهُ  يَْدُعو ِفنََّما َعُدّواً  فَاتَِّخُذوهُ  َعُدو   َلُكمْ  الشَّْيطَاذَ  ِفذَّ  }

 .-عز  وجل  -الصرب على طاعة اهلل : الثاني 
ه نفسه إىل الكسل والفراش أو حمادبة اإلخوان فيما ال فائدة فيه ، قيام الليل حني تدعو  وكمن حيبن نفسه على الصالة أ  :مثاله 

: "  املال والطمع يف مجعه وحنو ذلك من الطاعات ، قال تعاىل أحب إىل أو كمن حيبن نفسه على الصدقة حني تدعوه نفسه
َها َواْصطَِبرْ  بِالصَّاَلةِ  َأْهَلكَ  َوْأُمرْ  نَرُهَما َوَما َواأْلَْر ِ  السََّماَوا ِ  َربُّ  }: وقال تعالى  ،(132:  طهسورة ){ َعَليرْ  َواْصطَِبرْ  فَاْعُبْدهُ  بَريرْ

 .(66:  مرميسورة )" ِلِعَباَدتِهِ 
 .-عز  وجل  -اهلل الصرب على أقدار : الثال  

ُلَونَُّكمْ  }:اىل اهلل حلكمة قال تعهل ببدنه أو مباله أو بولده فعليه أن يصرب على هذا البالء الذي شاءي العبد ألن اهلل قد يبتل  َولََنبرْ
 . { الصَّاِبرِينَ  َوَبشِّرِ  َوالثََّمَرا ِ  َواألنُ لِ  اأَلَمَوالِ  مِّنَ  َونَرْق ٍ  َواْلُجوعِ  اْلَخوسْ  مِّنَ  ِبَشْيرٍ 

اجليوب  وصرب العبد على أقدار اهلل بأن ال يسخط ال بقلبه وال بقوله بأن يدعو على نفسه بالويل والثبور مثالً وال بفعله بأن يشق
وهي الرضا بأن  ويلطم اخلدود مثالً فيحبن نفسه عن التسخط القل  والقويل والفعلي ، وهناك مرتبة فوق الصرب وأعظم منه أجراً 

 .ره ا قضاه اهلل له وقد  مب الصرب رضايكون مع 
 ، فأجرهم { ِحَسابٍ  بِغَْيرِ  ْجَرُهمأَ  الصَّاِبُروذَ  يُرَوفَّى ِفنََّما}:  تعاىل هلو وورد يف فضل الصرب نصوص كثرية من أعظمها ق

 ال يزان وال يكال بل هو بغري حساب فما ظنك بالكرمي سبحانه ؟ 

 

  عليه  -ومسعه جربيل  ،يف احلديث داللة على أن القرآن الذي هو كالم اهلل تكلم به حقيقة بلفظه ومعناه :ال ائدة السابعة

إما أن يكون حجة لإلنسان وذلك إذا امتثل ما جاء فيه من أوامر  -ه وسل م صل ى اهلل علي -ونزل به على قلب نبينا  -السالم 
ترك العمل به ومل يأمتر به ،  ملن وذلك -نسأل اهلل السالمة-ات وإما أن يكون حجة على اإلنسانوانتهى عن املنهي

ناك مرتبة أخرى كما هو فحامل القرآن ومن يتلوه إما غامن فيكون القرآن حجة له وإما غارم فيكون حجة عليه ولين ه
 ؟لم أن حياسب نفسه هل عمل مبا فيه أم ال سظاهر احلديث وعلى ذلك ينبغي للم
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 ِفذَّ }:يف احلـديث داللـة علـى أن كـل النـاس يعملـون كـل النـاس يغـدو ولكـن شـتان يف العمـل كمـا قـال تعـاىل:ال ائدة الثامنة 
تقهــا مــن عــذاب اهلل بطاعــة اهلل العمــل الصــاع ليع -بــائع نفســه وهــذا معــىن ف -فمــنهم مــن يكلــف نفســه ،{َلَشررتَّى َسررْعَيُكمْ 

مــنهم مــن يكلــف نفســه عمــل الســوء ومــا فيــه هــالك لــه يف أخــراه فيوبقهــا نســأل اهلل العافيــة والســالمة بعــذاب اهلل بســبب و ،
 .معصية اهلل 

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

 (وجوب الطهارة للصالة: )ب با

َواَل َصَدَقًة ِمْن  اهلل َصاَلًة بِغَْيِر طُُهورٍ  اَل يَرْقَبلُ »: يـَقلولل  -صل ى اهلل عليه وسل م  -مسَمعأتل َرسلوَل الل هم : قَالَ -رضي اهلل عنه  -  علَمرَ  ابأنم  عن -6
 . رواه مسلم  «ُغُلولٍ 
 «اَل تُرْقَبُل َصاَلُة َأَحدُِبْم, ِفَذا َأْحَدَث َحتَّى يَرتَرَوضَّأَ »:  -عليه وسل م صل ى اهلل  -قَاَل َرسلولل الل هم  -رضي اهلل عنه  - هلَريـأرَةَ  َأيبم وعن  -3

 :  ألفاظ األحاديثشرح 

 .لغني والغلول اخليانة وهو السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة ابضم :  (ُغُلولٍ )
كالصالة وحنوها ، ويدخل يف هذا الوصف   من احلدث وهو وصف يقوم بالبدن مينع من كل شيء يشرتط له الطهارة:  (َأْحَدثَ )

 . البول والريح وحنو ذلك مما ينقض الطهارة
 : األحاديث من فوائد
  دم املاء أو كانت باملاء أو بالرتاب إذا عل   ى أن من شروط الصالة الطهارة سواءً يف احلديثني داللة عل : ال ائدة األولى

 .ينئذ ال تقبل تعذر استعماله ، وأن صالة بغري طهارة ال تصح وح
  كان هذا   دليل على أن من أحدث ال تقبل صالته حىت يتوضأ أيا   -رضي اهلل عنه  - يف حديث أيب هريرة : ال ائدة الثانية

احلدث وسواء كان باختياره أو اضطراراً كأن يكون داخل الصالة مثالً وخرج منه ريح ألن احلديث مل يفرق بني حدث 
 .وحدث 

 : ها صورياً ولم يخرس منها حدث فأتمَّ في صالته وهو مُ  اختلف فيمن استمر -
 .  -رضي اهلل عنه  -أنه يكفر الستهزائه وهو قول أيب حنيفة: القول األول 
أنه ال يكفر ، وبه قال مجهور أهل العلم ، وهو األظهر واهلل أعلم إال أن يستحل الصالة من غري طهارة فيكفر : والقول الثاني 

 . بسبب استحالله
من صلى بغري طهارة شرعية مستحالً لذلك فهو كافر ، ولو مل يستحل ذلك فقد : "  -رمحه اهلل  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   

 [( 21/266" ) جمموع الفتاوى:"انظر ] " اختلف يف كفره ، وهو مستحق للعقوبة الغليظة
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ال يكفر عندنا بذلك ، ة مع احلدث فقد ارتكب معصية عظيمة ، و إن كان عاملاً باحلدث وحترمي الصال"  : -رمحه اهلل  - قال النووي
" الطالبني روضة:" وانظر(  2/48" ) اجملموع:" انظر)" أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه دليلناحنيفة يكفر الستهزائه ، و  أبوإال أن يستحله ، وقال 

 (10/67 .) 

  من غلول أي سرقة من مال الغنيمة قبل قسمتها أهنا ال تقبل  تيف احلديث بيان أن الصدقة إذا كان: ال ائدة الثالثة
 .وأخذ منه بعض أهل العلم أن الصدقة بكل مال حرام ال تقبل هلذا احلديث ألن مال الغلول حرام 

 : ومن موانع قبول الصدقة أيضاً 
 .الكفر  -1
 .أن يتصدق اإلنسان وهو كاره  -2

ُهمْ  لَ تُرْقبَ  َأذ َمنَرَعُهمْ  َوَما}:  قال تعاىل  يُنِ ُقوذَ  َوالَ  ُبَساَلى َوُهمْ  ِفالَّ  الصَّاَلةَ  يَْأتُوذَ  َوالَ  َوِبَرُسوِلهِ  بِالّلهِ  َبَ ُرواْ  َأنرَُّهمْ  ِفالَّ  نَرَ َقاتُرُهمْ  ِمنرْ
 .(68:  التوبةسورة )  { َبارُِهوذَ  َوُهمْ  ِفالَّ 
 .ن بالصدقة املم  -3

ر   َوَمْغِ َرة   مَّْعُروس   قَرْول  }:  قال تعاىل  َصَدقَاِتُكم تُرْبِطُلواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيرَُّها يَا*  َحِليم   َغِني   َوالّلهُ  َأًذى يَرْتبَرُعَها َصَدَقةٍ  مِّن َخيرْ
 .(  268-263:  البقرةسورة )  { َواألَذى بِاْلَمنِّ 

 . ومسعة أن يتصدق رياءً  -8
 فَرتَررََبهُ  َواِبل   فََأَصابَهُ  تُرَراب   َعَلْيهِ  َصْ َواذٍ  َبَمَثلِ  َفَمثَرُلهُ  اآلِخرِ  َواْليَرْومِ  بِالّلهِ  يُرْؤِمنُ  َوالَ  النَّافِ  رِئَار َماَلهُ  يُنِ قُ  َبالَِّذ }:  قال تعاىل
 .(    268: البقرةسورة  { َصْلداً 

رضي اهلل  - باسوحديث الباب دليل على أن املسلم جيب أن جيتنب املال احلرام يف صدقته ويف أخذه من باب أوىل ، وسئل ابن ع

" ث ال يكفر اخلبيث يإن اخلب: " عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ احلرام مث تاب فهو حيج ويعتق ويتصدق منه فقال -عنهما 
فذ اهلل طيل : "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن الن   -رضي اهلل عنه  - وعلى املسلم أن يتصدق بالطيب فقد روى مسلم حديث أيب هريرة

: سورة آل عمران ) " ُتِحبُّوذَ  ِممَّا تُنِ ُقواْ  َحتَّى اْلِبرَّ  تَرَناُلواْ  َلن: "  قال تعاىل الطي ب منه أن يتصدق من أطيبوأفضل "قبل فال طيبا ال ي
62 . ) 

==========================================  
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 (صفة الوضوء وكماله: )باب 
ــاَن ـ  محلأــرَاَن َمــوأىَل علثأَمــانَ عــن  -4 ــ َدَعــا بَوضلــوءَ أَن  علثأَمــاَن بأــَن َعف  ــتَـنأثـَرَ . فـََغَســَل َكف يأــهم بَــاَلَث َمــر اتَ .فـَتَـَوض ــأَ . ـ ــَمَض َواسأ مثل  . مثل  َمضأ

َههل بَـاَلَث َمـر اتَ  ـىَن إمىَل الأممرأفَـقم بَـاَلَث َمـر اتَ . َغَسَل َوجأ ثـأَل ذ  مثل  َغَسـَل يَـدَ . مثل  َغَسـَل يَـَدهل الأيلمأ ـَرى مم مثل  َغَسـَل . مثل  َمَسـَح رَأأَسـهل . لـمكَ هل الأيلسأ
م بـَـاَلَث َمــر اتَ  ــىَن إمىَل الأَكعأبَـــنيأ لَــهل الأيلمأ ثأــَل ذ  . رمجأ ــَرى مم ــ رَأَيأــتل َرسلــوَل الل ــهم : مثل  قَــالَ . لمــكَ مثل  َغَســَل الأيلسأ مثل  قَــاَل . َذاتـََوض ــأَ حَنأــَو ولضلــوئمي ه 

َم ِمْن َذنِْبهِ َمْن تَرَوضَّأَ َنْحَو ُوُضوِئي ه  »:  ل هم َرسلولل ال  . «َذا, ثُمَّ قَاَم فَررََبَع رَْبَعتَرْيِن, الَ ُيَحدُِّث ِفيِهَما نَرْ َسُه, ُغِ َر َلُه َما تَرَقدَّ
 [ن روايات ستأيت بعد حديث عبداهلل بن زيد ويف حديث عثما] «وََباَنْد َصالَتُُه َوَمْشُيُه ِفَلى اْلَمْسِجِد نَاِفَلةً » : وزاد مسلم يف رواية 

ــَم األَنأَصــارمي   -5 ــولم الل ــهم : قميــَل لَــهل -رضــي اهلل عنــه  - َعــنأ َعبأــدم الل ــهم بأــنم َزيأــدم بأــنم َعاصم . فَــَدَعا بم منَــاءَ  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -تـََوض ــأأ لََنــا ولضلــوَء َرسل
َهــا َعَلــى يََديأــهم  نـأ َفــأَ مم َرَجَها. هلَما َبالبــاً فـََغَســلَ . فََأكأ ــَتخأ ــنأ َكــف  فَ . مثل  أَدأَخــَل يَــَدهل فَاسأ تَـنأَشــَق مم ــَمَض َواسأ ــَدةَ  َمضأ ــاً . َواحم لمــَك َبالَب مثل  . فـََفَعــَل ذ 

َهــــهل َبالَبـــاً  َرَجها فغســــل َوجأ ــــَتخأ َرَجَها فـََغَســــَل يََديـــه إىل املــــرفق. أَدأَخـــَل يـَـــَدهل فَاسأ ــــَتخأ م مثل  أَدأَخــــَل يـَـــَدهل فَاسأ م َمــــر تـَنيأ مثل  أَدأَخــــَل يـَـــَدهل . ني، َمــــر تـَنيأ
هم  َرَجَها َفَمَسَح بمرَأأسم َتخأ م . فَأَقـأَبَل بمَيَديأهم َوأَدأبـَرَ . فَاسأ َليأهم إمىَل الأَكعأبَـنيأ َكَذا َكاَن ولضلوءل َرسلولم الل هم : مثل  قَالَ . مثل  َغَسَل رمجأ  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -ه 

. 
بـَــرَ :  صــفة مســح الــرأس يف ويف روايـة ــهم مثل  َذَهــَب هبممَمــا إمىَل قـََفــاهل : فَأَقـأبَــَل هبممَمــا َوأَدأ َــا َحــىت  َرَجــَع إمىَل الأَمَكــانم ال ــذمي . بَــَدأَ مبملَقــد مم رَأأسم مثل  َرد مهل

نأهل  َليأهم . بََدأَ مم َاَء َغريأم : ملسلم  ويف رواية .َوَغَسَل رمجأ هم مبم  . َفضألم يََدهم  َوَمَسَح بمرَأأسم
بـَن كلمأ َحـدميثاً : مثل  قَالَ . َدَعا بمَوضلوَء فـَتَـَوض أَ أنه -رضي اهلل عنه  -َعف اَن  علثأَماَن بأنم عن  -2 بـأتلكلمأ . َواهلل أللَحـد  . لَـوأالَ آيَـةِف يفم كمتَـابم اهلل َمـا َحـد 

ــول الل ــهم  ِفالَّ َغَ ررَر اهلل لَررُه َمررا . فَرُيَصررلِّي َصرراَلةً . الَ يَرتَرَوضَّررأُ رَُجررل  ُمْسررِلم  فَرُيْحِسررُن اْلُوُضررورَ »: يـَقلــولل  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -إمِّن  مسَمعأــتل َرسل
َنُه َوبَرْيَن الصَّاَلِة الَِّتي تَِليَها  .«بَريرْ

  {الالَِّعُنوذَ }:  قـَوألمهم إمىل   {اِ  َواْلُهَدىِفذَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَذ َما َأنْرَزْلَنا ِمَن اْلبَريرِّنَ }: اآليَةل : -رضي اهلل عنه  - قَاَل علرأَوةل 
ررُر, فَريُررِتمُّ الطُُّهرروَر الَّررِذ  َبتَررَل اهلل َعَلْيررِه, فَرُيَصررلِّ »:  ملســلم ويف روايــة ررِذِه الصَّررَلَواِ  اْلَخْمررلِ َمررا ِمررْن ُمْسررِلٍم يَرَتَطهَّ , ِفالَّ َبانَررْد  ي ه 

نَرَها  .«َب َّارَاٍ  ِلَما بَريرْ
ِفالَّ َبانَرْد َب َّرارًَة ِلَمرا . فَرُيْحِسرُن ُوُضروَرَها َوُخَشروَعَها َورُُبوَعَهرا. َما ِمِن اْمرِرىٍر ُمْسرِلٍم َتْحُضرُرُه َصراَلة  َمْكُتوبَرة  » : ويف رواية له أيضا
َلَها ِمَن الذُّنُوبِ     .«ِلَك الدَّْهَر ُبلَّهُ َوذ  . َما َلْم تُرْؤَ  َبِبيَرة  . قَربرْ
َفَصرالََّها َمرَع النَّراِف, َأْو َمرَع اْلَجَماَعرِة, . ثُمَّ َمَشى  ِفلَرى الصَّراَلِة اْلَمْكُتوبَرةِ . َوضَّأَ لِلصَّاَلِة فََأْسَبَغ اْلُوُضورَ َمْن ترَ »:  ويف رواية له أيضا

 .«َأْو ِفي اْلَمْسِجِد, َغَ َر اهلل َلُه ُذنُوبَهُ 
 : ألفاظ األحاديث 

 .يتوضأ به ، واملقصود أنه طلب ماء يتوضأ به  بفتح الواو وهو املاء الذي : (َدَعا ِبَوُضور) - 
 .وهي راحة اليد مع األصابع مسيت بذلك ألهنا تكف األذى عن البدن ( كف) كفيه مثىن : (فغسل ب يه ثالث مرا ) -
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 .أي أدار املاء يف فمه  : ( َفَمْضَمضَ ) -
 . ب املاء بالنفن إىل داخل األنفذَ أي جَ  :( َواْستَرْنَشقَ ) -
، وال يف طرقه يف الصحيحني أنه متضمض  -رضي اهلل عنه  - خرج املاء من األنف ، ومل يرد يف حديث عثمانأأي  : (استنثر) -
سنن أيب :" نظرا]-رضي اهلل عنه  - هذا وحديث أيب هريرة -رضي اهلل عنه  - ولكنه ورد عند أيب داود من حديث عثمان استنشق بالث مراتو 

 .[( 106( ) 104" ) داود
وحده طواًل من منابت الشعر إىل ما نزل من اللحية  ،مسي الوجه بذلك من املواجهة ألنه يواجه به : ( سل َوْجَهُه َثالَثاً فغ) -

 .والذقن وعرضاً من األذن إىل األذن 
 ِفَلى الصَِّيامَ  تِمُّواْ أَ  ثُمَّ }:  هناية الغاية ال يدخل يف حكم ما قبله ، مثل قوله تعاىلللغاية ، والغالب أن : إىل : (فلى المرفقين) -

زم بدخوله ويقلطع  فحينئذدخوله  يف حكم الصيام ، إال إذا وجدت قرينة تدل على فالليل لين داخالً  , (147:  البقرةسورة ) { الَّلْيلِ  جيل
لكعب يف غسل وكذلك ا ءو دخول املرافق يف الوضوجدت قرينة تدل على ( نيإىل املرفق)ويف قوله يف احلديث ، به اخلالف والشك 

سل وجهه ، فأسبغ الوضوء أنه توضأ فغ -رضي اهلل عنه  -جاء عند املسلم من حديث أيب هريرة  والقرينة هي ما( إىل الكعبني ) الرجل 
اليمىن حىت أشرع  همث غسل رجل، مث مسح رأسه ، مث يده اليسرى حىت أشرع يف العضد اليمىن حىت أشرع يف العضد  هيد، مث غسل 
  .يتوضأ  -صل ى اهلل عليه وسل م  -حىت أشرع يف الساق ، مث قال هكذا رأيت رسول اهلل  رىيسال رجله ، مث غسل يف الساق 

 . مسي بذلك ألنه يرلتفق به يف اإلتكاء، وكسر امليم مع فتح الفاء ، فتح امليم وكسر الفاء :  والمرفق فيه الوجهاذ -
( إىل املرافق ) ن يف املغسول كما يف الزان يف أسفل الساق ، وسبق أن الكعبني يدخعظمان بار : الكعبان :(ِفَلى اْلَكْعبَرْينِ ) -

  .ق الساب -رضي اهلل عنه  - بدليل حديث أيب هريرة( مع ) يف املوضعني مبعىن ( إىل ) فتكون 
 " . توضأ مثل وضوئي هذا "  هذا بدليل رواية أيب داود أي مثل وضوئي : (نحو وضوئي هذا) -
 .  أي أمال وصب : (َ أفََأبْ ) -
 . أي بدأ مبقدم رأسه وأدبر أي رجع من دبر رأسه : فأقبل بيديه وأدبر  : (فََأقْرَبَل ِبِهَما َوَأْدبَر) -
  .قفا رأسه وهو مؤخره  وصل يديه إىلأأي  : ( َذَهَل ِبِهَما ِفَلى قَرَ اهُ ) -
 .مباء جديد  أيمن يديه و  تبقى أي مباء غري الذي : ( هِ ْيِر َفْضِل يَدِ ِبَماٍر غَ ) -
 . بهأي يأيت به متاماً بكمال صفته وآدا : (فَرُيْحِسُن اْلُوُضورَ ) -
 .أي مفروضة :  ( َصاَلة  َمْكُتوبَة  ) -
 . أي بالغ يف إكماله فأعطى كل عضو حقه : (فََأْسَبَغ اْلُوُضورَ ) -

 :  من فوائد األحاديث
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  ووصفه للوضوء الكامل بسننه  ليم الناس العلمتع بيان حرصه على - عنه رضي اهلل -يف حديث عثمان : ال ائدة األولى
مل يكتف بذلك  -رضي اهلل عنه  -ولكنه  هسيما يف عصر ال وتعليمه للناس بالفعل وهو أبلغ من القول مع أن الوضوء معروف

هذا الوضوء : يقولون  وكان علماؤنا"   وروى مسلم بعد هذا احلديث أن ابن شهاب قال بل طبق هلم الوضوء كامالً 
وهكذا ينبغي أن يسري عليه طالب العلم أن ينشروا السنن بني الناس فكم من سنة " أسبغ ما يتوضأ به أحد للصالة 

صل ى اهلل  -الن   وضوءيف نشر السنة ، وقد وصف  بسبب التقصري مراراً  يف اليوم ضائعة يف الوضوء الذي يرتدد عليه الناس

 -رضي اهلل عنه  - أبو هريرة  وأيضاً كما يف حديثي الباب ومها يف الصحيحني-رضي اهلل عنهما  -زيد  بن وعبداهللعثمان  -عليه وسل م 
عند مسلم كما سيأيت وكلهم ذكروا الوضوء بفعلهم ليكون أقرب يف أذهان الناس وأبلغ يف التأبر وأدق يف التصوير ألن 

 .عليه االحتمال  دير  القول قد
 

 صل ى اهلل عليه وسل م  -وصف لوضوء الن   -رضي اهلل عنه  -وحديث عبداهلل زيد  -رضي اهلل عنه  -يف حديث عثمان :  ال ائدة الثانية- 
 : نذبرها على وجه الت صيل  ألعضاء الوضوءالكامل واستعراض 

 . يغسل الك ين: أوال 
ض و ذكر فيها إال فر  يف آية املائدة حيث مل يل ا سنة ولين بواجب باتفاق العلماء ومما يدل على ذلك عدم ذكر الكفنيمغسله -

 َواْمَسُحواْ  اْلَمَراِفقِ  ِفَلى َوَأْيِدَيُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  فاْغِسُلواْ  الصَّالةِ  ِفَلى ُقْمُتمْ  ِفَذا آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيرَُّها يَا}:  الوضوء األربعة قال تعاىل
 . (6:  املائدةسورة  ){ اْلَكْعَبينِ  ِفَلى َوَأْرُجَلُكمْ  ِبُرُؤوِسُكمْ 

 . [( 1/136" ) املغين :"انظر ]  "بغري خالف نعلمه ،قيام من النوم  غري ولين غسلهما بواجب عند: "  -رمحه اهلل  - ةقال ابن قدام
 .البابيسن غسلهما بالباً حلديث   -
 .احلكمة من غسلهما أهنما آلة الغسل فاالعتماد عليهما يف أخذ املاء ودلك األعضاء  -

 .ثم يتمضمض و يستنشق  :ثانياً 
ا جزء منه ومما يدل على لجمهور ويدخالن يف عموم الوجه فهمل جبان  على الصحيح من أقوال أهل العلم خالفاً اومها و  -

ويف " نثر من توضأ فليست"  املتفق عليه مرفوعا -رضي اهلل عنه  -كما يف حديث أيب هريرة   -صل ى اهلل عليه وسل م  -أمر الن  : وجوهبا 
رواه األربعة ، واملبالغة سنة يصرفها عن " غ في االستنشاق فال أذ تكوذ صائما الوب"  -رضي اهلل عنه  - حديث لقيط بن صربة

فذا "  الوجوب االستثناء حال الصيام ولو كانت املبالغة واجبة ملا استثىن الصيام ، وكذلك أمر باملضمضة ففي رواية أيب داود
على الوجوب لكن مداومته عليهما ولو أن فعله ال يدل  -صل ى اهلل عليه وسل م  -مداومة الن   هذا أمر ، وأيضاً و " توضأ  فمضمض 

فال تمضمض واستنشق ولم  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ولم يتوضأ :" -رمحه اهلل  -يف آية الوضوء ، قال ابن القيم  فيها بيان ملا جاء جممالً 
  ( [ . 1/168") زاد املعاد :" انظر ]  "واحدة ح ظ عنه أنه أخل به مرةيُ 

 . السابق  -رضي اهلل عنه  - املبالغة فيهما لغري الصائم حلديث لقيط من السنة -
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واالستنشاق حلديث الباب ، وجيوز أن يفعل ذلك مرتني وجيوز مرة واحدة وكذلك التثليث يف املضمضة  التثليث يف من السنة  -
بعض األعضاء بالبا وبعضها مرة وبعضها يغسل  دمني جيوز فيها األوجه السابقة وجيوز املخالفة بينها بأنهغسل الوجه واليدين والق

 .يف الباب إال أن التثليث أكمل  -رضي اهلل عنه  - داهلل بن زيدمرتني حلديث عب
 

،  -رضي اهلل عنه  - بن زيد أن جيعل املضمضة واالستنشاق من كف واحدة يفعل ذلك بالث مرات حلديث عبد اهلل من السنة  -
ومل جييء الفصل بني املضمضة : "  -رمحه اهلل  -مل يفصل بينهما يف وضوئه أبداً ، قال ابن القيم هوحكى بعض أهل العلم الوجوب ألن

 . [. ( 1/162" ) زاد املعاد:" انظر]  "وكان يستنشق بيده اليمىن ويستنثر باليسرى ... واالستنشاق يف حديث البتة 
 

 .ثم يغسل وجهه : ثالثاً 
 . ذلك آية املائدةعلى  توهو من فروض الوضوء كما دل   -

رى البشرة من ورائها وأما الكثيفة فال يستحب ختليل اللحية الكثيفة وأما اخلفيفة ف هنا تغسل مع الوجه والفرق بينهما أن اخلفيفة تل  -
رواه الرتمذي " باذ يخلل لحيته   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أذ النبي "   -نه رضي اهلل ع - ترى ويدل على استحباب التخليل حديث عثمان

ن له س  صحيح ، والرتمذي صححه من أجل شواهده الكثرية ، ألن احلديث فيه مقال ، فتنازعه أهل العلم بني حمل  وقال حسن
 -رضي اهلل عنه  - ى صفة الوضوء عن عثمانله ألن يف سنده عامر بن شقيق وخالف مجيع من رو  عفَ ض  الكثرية وبني مل  هالشواهد

احلديث ابن حبان وابن خزمية واحلاكم وابن امللقن ، وضعفه من األئمة الكبار ابن أيب  لَ بم وممن قَ . حيث مل يذكروا ختليل اللحية 
ختليلها قد : " اللحية ؟ فقال  قلت ألمحد بن حنبل ختليل :" [ (ص7) مسائل اإلمام أمحد "  :انظر]  حامت وأمحد بن حنبل ، قال أبو داود

 " .فيه أحاديث ، لين يثبت فيه شيء  يرو 
 

 .ثم يغسل اليدين فلى المرفقين : رابعاً 
من أطراف األصابع إىل املرفقني وسبق دخوهلا يف على ذلك آية املائدة وحدها  تغسلهما فرض من فروض الوضوء كما دل   -

 .الغسل 
ل أصابع يديه فيدخل أصابعه بعضها ببعض وكذلك يسن ختليل أصابع القدمني عند غسلهما يسن ختليل األصابع باملاء فيخل -

أسبغ الوضور وخلل بين  " مرفوعاً  -رضي اهلل عنه  - ويدل على مشروعية ختليل أصابع اليدين والقدمني حديث لقيط بن صربة
فيه عبد اهلل  اء يف كيفية ختليل أصابع القدمني حديثِف رواه األربعة ، وج "وبالغ في االستنشاق فال أذ تكوذ صائماً  , األصابع

إذا توضأ دلك  -صل ى اهلل عليه وسل م  -رأيت الن  : "  قال -رضي اهلل عنه  - بن شداد در و ممن ساء حفظه وهو حديث املستو بن هليعة وه
نصر اليد اليسرى يدخله بني األصابع ألن واحلديث رواه أمحد وأبو داود والرتمذي ، والظاهر أن املراد خ"  أصابع رجليه خبنصره

 .التخليل من باب إزالة القذر 
 ": -رضي اهلل عنه  -وكذلك ختليل األصابع مل يكن حيافظ عليه ، ويف السنن عن املستورد بن شداد : " -رمحه اهلل  -قال ابن القيم    

 . [( 1/64" ) زاد املعاد:" انظر] "صره إذا توضأ يدلك أصابع رجليه خبن -صل ى اهلل عليه وسل م  -رأيت الن  
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رضي  -ع ي  بَـ اهلل بن زيد والرم  كعثمان وعلي وعبد، وهلذا مل يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه ، وهذا إن ببت ف منا كان يفعله أحياناً     

 والقدين يصله املاء أما إذا كان ال وهذا إذا كان ما بني أصابع اليدين" اهلل بن هليعة  على أن يف إسناده عبد، وغريهم  -اهلل عنه 
 .ليل خفحينئذ جيب التيصله املاء 
 . ثم يمسب رأسه : خامسا 

 .آية املائدة  ت عليهومسح الرأس من فروض الوضوء كما دل   -
على العباد فيف والرمحة تخالشقة الشديدة السيما أيام الشتاء وهذا من املشرع غسل الرأس كباقي األعضاء ملا يف غسله من مل يل  -

فاختلف هل يمسب مرة ،  -صل ى اهلل عليه وسل م  -مل يكرر مسحه يف األحاديث اليت وصفت وضوء الن   املسح وأيضاً  وإمنا فرضه
 :؟ على قولين  اً واحدة أو ثالث
 .أنه جيزئه مرة واحدة ويستحب أن ميسحه بالث مرات وهو مذهب الشافعي : القول األول 
 :واستدلوا 

صّلى اهلل عليه  -أال أريكم وضور رسول اهلل " :قال  -رضي اهلل عنه  -يف رواية عند مسلم أن عثمان  -رضي اهلل عنه  -عثمان حبديث  -1

 ." ثالثاً  ثم توضأ ثالثاً  -وسّلم 
 -ضي اهلل عنه ر  -الرواية األخرى اليت يف الباب حيث وصف عثمان  فسرتهجممل (  بالباً  بالباً ) بأن قوله  :نوقش هذا االستدالل و  

 .الرأس مل يكرر ذلك بوحينما جاء املسح  بالباً  بالباً  -صل ى اهلل عليه وسل م  -وضوء الن  
مسح رأسه بالبا مث  -رضي اهلل عنه  -من طريق عامر بن شقيق أن عثمان  أيضاً  -رضي اهلل عنه  -ما رواه أبو داود من حديث عثمان  -2

     .فعل هذا  -عليه وسل م  صل ى اهلل -رسول اهلل رأيت : قال 
 .فيه من هو أصح منه  عارض امر بن شقيق متكلم فيه وأيضاً ضعيف من هذا الطريق ألنه من رواية ع هنأبونوقش 

 

 . واهلل أعلمأنه ميسح مرة واحدة وال يشرع الزيادة عليها وهو قول مجهور العلماء وهو الراجح  :القول الثاني 
 :ويدل على ذلك 

رواه أبو داود وهو نص يف "  ومسب برأسه واحدة" : قال  -صل ى اهلل عليه وسل م  -يف صفة وضوء الن   -رضي اهلل عنه  -لي حديث ع -أ 
 .املسألة

جامع :" انظر] "ألنه روي من غري وجه عن علي رضوان اهلل عليه، يف هذا الباب و أصح ءحديث علي أحسن شي": قال عنه الرتمذي

 . [ (1/68")الرتمذي
 حديث حيث وصفا التثليث يف مجيع األعضاء إال الرأس وأيضاً  -رضي اهلل عنه  -اهلل بن زيد  حديثي عثمان وحديث عبد -ب

 . داود والرتمذي عند أيبعوذ ت م  نع بي  ربَـ الم  
 رأس ، هكذا جاء عنهاألعضاء أفرد مسح ال والصحيح أنه مل يكرر مسح رأسه ، بل كان إذا كرر غسل :" -رمحه اهلل  - القيم قال ابن
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 .[( 1/163" ) يف زاد املعاد:" انظر]"..خالفه البتة  -صل ى اهلل عليه وسل م  -، ومل يصح عنه  صرحياً    
وقيل " أدبر فأقبل بيديه و " س واختلف يف معىن يف الباب فيه الصفة املسنونة يف مسح الرأ -رضي اهلل عنه  - حديث عبد اهلل بن زيد -

 بدأ مبقدم رأسه حىت ذهب هبما إىل قفاه مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه: "  ل أصحها ما فسرته الرواية األخرىيف تفسريها أقوا
. " 
حديث يفرق بينهما ، وجاء عند البخاري معلقاً ووصله ابن أيب شيبة  دأ رم األصل أن املرأة كالرجل يف مسح الرأس ما دام أنه مل يَ  -

رضي اهلل عنها   -حديث عائشة وأخرج النسائي " المرأة بمنزلة الرجل تمسب على رأسها : "  قال -هلل عنه رضي ا - أن سعيد بن املسيب

وعليه ال ( صحيح اإلسناد ) قال األلباِّن .. " ووضعت يدها يف مقدم رأسها مث مسحت رأسها مسحة واحدة إىل مؤخرة "وفيه -
رأس ألن املسح متعلق بالرأس والرأس ما ترأس وعال وما نزل عن حمل الفرض ال متسح املرأة الضفائر اليت نزلت عن أصل الشعر يف ال

 . يسمى رأساً 
 أو البد من مسحه بله ؟ الرأف اختلف في مسب الرأف هل يجزئ مسب بعض -

 .واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، أنه البد من مسحه كله ، وهو قول اإلمام مالك واملشهور عن أمحد : ألول االقول 
" وامسحوا برؤوسكم : "  حديث الباب حيث إنه بيان جململ قول اهلل تعاىل -رضي اهلل عنه  - حبديث عبد اهلل بن زيد :واستدلوا 

 .كله   برأسهمسح  -صل ى اهلل عليه وسل م  -  فالن  
 .أنه جيزئ مسح بعضه وهو قول الشافعية واحلنفية : القول الثاني 

أن : الوا توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة ، وق -صل ى اهلل عليه وسل م  -عند مسلم أن الن   -ضي اهلل عنه ر  - حبديث املغرية :واستدلوا
 .والناصية بعض الرأس ، قط مسح على الناصية ف-صل ى اهلل عليه وسل م  -  الن 

 

ذا احلكم ملن كانت عليه عمامة أن بأنه ال يصلح استدالالً جلواز املسح على بعض الرأس ألن ه :ونوقش هذا االستدالل    
لناصية والعمامة ، يدل على وجوب استيعاب با -صل ى اهلل عليه وسل م  -ميسح ما ظهر من مقدم رأسه مع العمامة وأيضاً مسح الن  

 . الرأس كله إذ لو جاز مسح بعض الرأس الكتفى بالناصية 
 .قول األول هو األرجح واهلل أعلم فا ال

على ذلك ، وجاء يف صفة مسحهما صفة مسنونة  -صل ى اهلل عليه وسل م  -لرأس فيجب مسحهما تبعاً له ملواظبة الن  األذنان من ا -
ا وميسح ب هباميه ظاهرمها وهي موبأي صفة جيزئ ولكن من السنة أن يدخل إصبعيه السباحتني يف خرق أذنيه ملسح باطنه

صل ى اهلل عليه وسل م  -مث مسح  ":قال يف صفة الوضوء  -رضي اهلل عنهم  - عن جدهالغضاريف اخلارجية حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه 

 .رواه أبو داود والنسائي وهو حديث له شواهد أخرى "  برأسه وأدخل إصبعيه السباحتني يف أذنيه ومسح ب هباميه ظاهر أذنيه -
 . [( 1/168" ) زاد املعاد :"انظر] " ح ظاهرمها وباطنهماوكان ميسح أذنيه مع الرأس وكان ميس: "  -رمحه اهلل  - قال ابن القيم

ديداً وهي قوله جرواية تدل على أنه يشرع للمتوضئ إذا أراد أن ميسح رأسه يأخذ ماًء  -رضي اهلل عنه  -يف حديث عبد اهلل بن زيد   -
ما وإمنا يكتفي باملاء الذي أخذه لرأسه وأما األذنان فال يشرع أن يأخذ ماء جديداً ملسحه" غري فضل يديه  ءومسح برأسه مبا" 
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يأخذ ألذنيه ماًء خالف املاء الذي  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أنه رأى الن  "  -رضي اهلل عنه  -وأما رواية البيهقي من حديث عبد اهلل بن زيد 
 . فهي رواية شاذة وا فوظ هو رواية مسلم السابقة"  أخذ لرأسه

 

 .ثم يغسل قدميه : سادساً 
 .على ذلك آية املائدة  توغسلهما فرض من  فروض الوضوء كما دل   -
 .غسلهما مرة واحدة والثانية والثالثة سنة وسبق سنية ختليل األصابع وصفته  سبق أنه جيزئ -

 

  أعلى املراتب يف غسل أعضاء الوضوء أن يغسلهما بالث مرات وجيوز غسلها مرة أو مرتني كما سبق : ال ائدة الثالثة ،
جاء أعرايب :  قال  ولكن ال جتوز الزيادة على بالث مرات يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

على هذا فقد أساء   هذا الوضوء ، فمن زاد: " قال  مث يسأله عن الوضوء ؟ فأراه بالباً بالباً  -صل ى اهلل عليه وسل م  -إىل الن  
 .ابن ماجه وله طرق أخرى والنسائي و رواه أمحد "وتعدى وظلم 

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم : " توضأ بالباً بالبا  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن الن   -رضي اهلل عنه  -قال الرتمذي بعد حديث علي 
 . ، أن الوضوء جيزئ مرة مرة ، ومرتني أفضل ، وأفضله بالث ، ولين بعده شيءً 

 " . مثإذا زاد يف الوضوء على الثالث أن يأال آمن : " وقال ابن املبارك 
 . [( 1/68") جامع الرتمذي :"نظر ا]" ال يزيد على الثالث إال رجل مبتلى : " وقال أمحد 

،  بل أخرب أن من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم ةـ على بالب -صل ى اهلل عليه وسل م  -ومل يزد ـ أي الن  : "  -رمحه اهلل  -وقال ابن القيم 
 ! "فكيف يتقرب إىل اهلل مبا هو مسيء به متعد فيه حلدوده ؟  -صل ى اهلل عليه وسل م  -فاملوسوس مسيء متعد ظامل بشهادة رسول اهلل 

 . [( 1/127" ) غابة اللهفانإ :"انظر ]
 

  تل عليهما بأمرين المتر  يف آخره بيان فضيلة صالة الركعتني والثواب -رضي اهلل عنه  - حديث عثمان: ال ائدة الرابعة : 
 .أن يتوضأ على الصفة املذكورة يف احلديث مبا فيها غسل األعضاء بالباً : األول 
    ث فيهما نفسه ، والفضل املرتتب هو مغفرة ما تقدم من الذنوب ، صالة الركعتني بعد الوضوء مشروطة بأال حيد  : الثاني 

وهو وجوب اجلنة ، فما أعظمه من بواب وما  -رضي اهلل عنه  - قبة بن عامروسيأيت قريباً فضل آخر ملن فعل ذلك يف حديث ع   
 .أكثره من تفريط عندنا ، وفضل اهلل واسع 

 

 أي ال يفكر بشيء خارج صالته وإمنا مقبل على صالته بوجهه وقلبه ، واملراد (  ث فيهما ن سهال يحدِّ : " ) قوله  -
 م على النفن ويتعذر دفعه فهذا جيف صالته مع إمكانه قطعه ودفعه وأما ما يهل معه اإلنسان هو ما يسرتسم ( ال حيدث ) ـب

 .يف مقدور اإلنسان ولن يكلف اهلل نفساً إال وسعها  لين معفو عنه ألنه
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  ضوء فضل الو بني  روايات أخرى تل  -صل ى اهلل عليه وسل م  -يف صفة وضوء الن   -رضي اهلل عنه  - حلديث عثمان: ال ائدة الخامسة 
 : يؤخذ منها ما يلي 

  -:فإنه يحصل على أمرين  أن من أحسن الوضوء فجاء به كامالً بأن أعطى كل عضو حقه مث صلى الصالة املفروضة: 1
 .أنه يغفر له ذنوبه كما دل على ذلك الرواية األخرية : األول 
, فيصلي وضأ رجل مسلم فيحسن الوضور تال ي: "  يةذلك روا على أنه يغفر له ما بينه وبني الصالة اليت تليها كما دل: الثاني 

 " .صالة فال غ ر اهلل له ما بينه وبين الصالة التي تليها 
  

ر له ما بينها من اخلطايا ولو مل يأت ف  أن من اقتصر يف وضوئه على طهارة األعضاء الواجبة فقط وصلى الصلوات اخلمن كل : 2
الصلوا  الخمل  ههذ يمسلم يتطهر , فيتم الطهور الذ  بتل اهلل عليه فيصلما من : "  رواية على ذلك بالسنن كما دل

بالسنن واملستحبات كانت فرضه وأوجبه ومن جاء معه  الذي والطهور الذي كتب اهلل عليه أي" فال باند ب ارا  لما بينهن 
 . واهلل أعلمكما يف الروايات األخرى   أشد تكفرياً 

 

 فتكفرها التوبة أو رمحة اهلل تعاىل وأما الكبائر،  غفر يف هذه الروايات هي الصغائر دون الكبائرأن املقصود بالذنوب اليت تل  :3
 " .باند ب ارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤ  ببيرة وذلك الدهر بله : "  يةادل على ذلك رو  ، وفضله

 

احلديث أن  د أن يتحلى هبذا األدب يف العلم ففيمن كتمان العلم وهكذا طالب العلم الب - رضي اهلل عنهم -خوف الصحابة  :8
ث هبذا لوال خوفه من اآلية اليت نزلت يف أهل الكتاب وذكرها وبينها عروة هنا بأهنا هي قوله أراد أال حيد   -رضي اهلل عنه  - عثمان
 َويَرْلَعنُرُهمُ  الّلهُ  يَلَعنُرُهمُ  ُأولَرِئكَ  اْلِكَتابِ  ِفي لِلنَّافِ  بَريرَّنَّاهُ  َما بَرْعدِ  ِمن َواْلُهَدى اْلبَريرَِّنا ِ  ِمنَ  َأنَزْلَنا َما َيْكُتُموذَ  الَِّذينَ  ِفذَّ : "  تعاىل

ِعُنوَذ   .، فحينما تدعو احلاجة لبيان العلم جيب على طالب العلم بيان ذلك  [166:  البقرة سورة ] "الالَّ
====================================== 

 جمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضانالصلوات الخمس وال : )باب
 (  مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر 

. َواْلُجُمَعُة ِفَلى اْلُجُمَعةِ . الصََّلَواُ  اْلَخْملُ » َكاَن يـَقلولل  -صل ى اهلل عليه وسل م  -، َأن  َرسلوَل الل هم -رضي اهلل عنه  - َعنأ َأيبم هلَريـأرَةَ  -7
نَرُهنَّ . اذَ َوَرَمَضاُذ ِفَلى َرَمضَ   .رواه مسلم .«ِفَذا اْجتَرَنَل اْلَكَبائِرَ . ُمَك َِّرا   َما بَريرْ
 : ألفاظ الحديث 

نَرُهنَّ )  .أي سبب يف مغفرة الذنوب احلاصلة بينها واملقصود بالذنوب الصغائر كما يدل عليه بقية احلديث  :(ُمَك َِّرا   َما بَريرْ
 ( تأ بَ نم تل اجأ ) ي مبين للمعلوم ويف بعض الرواياتفعل ماض(  بَ نَ تَـ اجأ ) جتنب فاعلها الكبائر ، أي إذا ا : (ِفَذا اْجتَرَنَل اْلَكَبائِرَ )
 .على البناء للمجهول  
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 : من فوائد الحديث 
 رمضان فهي من أسباب مغفرة الذنوبيف احلديث داللة على أفضلية الصلوات اخلمن واجلمعة وصوم  : ىال ائدة األول ،

ذلك وسبق قريباً ما تلبني  األعمال الصاحلة وأهنا من مكفرات الذنوب وجاءت أحاديث كثرية ويف هذا دليل على فضل 
ر يف الوضوء أيضاً والصالة وكذلك الصيام  خَ وأيضاً الصالة وسيأيت أيضاً أحاديث أل  الوارد بعده الذكر الوضوء و يكفره

 .ألعمال الصاحلة كصيام عرفة وعاشوراء واحلج فيمن مل يرفث ومل يفسق وغري ذلك من ا
ح يف ا وافر ، أضف إىل ذلك ما توربه هذه األعمال الصاحلة من انشر حبظ  وهذا يدل على فضلها ، فيا سعادة من أخذ منها   

 .يف األرض إىل غري ذلك من الفضائل األخرى  الصدر وقرب من الرمحن وحمبته وقبولَ 
 

  فذا )  -صل ى اهلل عليه وسل م  -م إىل قسمني صغائر وكبائر حيث قال يف احلديث داللة على أن الذنوب تنقس:ال ائدة الثانية
وسبق يف كتاب اإلميان فالتكفري إذاً يقع على الصغائر،(ما لم تغش ببيرة ) ويف رواية أخرى عند مسلم( اجتنل الكبائر 

 .الصغرية والكبرية د  بيان ح
 

  وهو قول مجهور العلماء خالفاً ملن ( شهر ) بدون لفظ (  رمضان) يف احلديث داللة على جواز قول : ال ائدة الثالثة
ولكن  رمضاذ , فإذ رمضاذ اسم من أسمار اهلل ,ال تقولوا :"مرفوعاً  -رضي اهلل عنه  -أنكر ذلك مستداًل حبديث أيب هريرة

 ".قولوا شهر رمضاذ 
 .بيان ذلك ب ذن اهلل واحلديث رواه البيهقي وهو ضعيف ألن يف سنده أبا معشر وسيأيت يف كتاب الصيام 

 

  في معناه في الحدي  على معنيين اختلف ( فذا اجتنل الكبائر )  -صل ى اهلل عليه وسل م  -يف قول الن  : ال ائدة الرابعة : 
 :  صاحبها الكبائر ومثلها الرواية السابقة يف احلديث الذي قبله جيتنب أن تكفري الصغائر يف احلديث مشروط بأن: األول 

من مسلم تحضره صالة مكتوبة فيحسن وضورها وخشوعها وربوعها فال باند ب ارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤ   ما " 
 ِفذ}:ن هذا الشرط معترب أيضاً يف قوله تعاىلإفكأن عدم إتيان الكبائر شرط يف تكفري الصغائر ، وقالوا " ببيرة وذلك الدهر بله 

َهوْ  َما َبَبآئِرَ  َتْجَتِنُبواْ   .يف احلديث شرطية ( إذا ) ، فعلى هذا املعىن تكون  [31:  النساءسورة ] { َسيَِّئاِتُكمْ  َعنُكمْ  نَُك ِّرْ  َعْنهُ  ذَ تُرنرْ
: يف احلديث مبعىن االستثناء ( إذا ) أن التكفري املقصود يف احلديث يكون للذنوب كلها إال الكبائر فتكون : والمعنى الثاني 

 . [(106 /3)  "ح مسلم شر :" انظر]ورجح ذلك النووي 

أن الذنوب كلها تغفر إال الكبائر ف هنا ال تغفر ، : معناه  , "ما لم يؤ  ببيرة وذلك الدهر بله)" الرواية األخرى يف حيث قال    
حاديث ف ن كانت ال يغفر شيء من الصغائر ، ف ن هذا وإن كان حمتماًل فسياق األولين املراد أن الذنوب تغفر ما مل تكن كبرية ، 

وقد يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصالة ؟ وإذا كفرت الصالة فماذا تكفر اجلمعات ورمضان وكذلك صوم يوم ..... يأباه 
عرفة كفارة سنتني ويوم عاشوراء كفارة سنة ؟ وإذا وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه ؟ واجلواب ما أجابه العلماء 
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هذه املذكورات صاع للتكفري ، ف ن وجد ما يكفره من الصغائر كفره ، وإن مل يصادف صغرية وال كبرية كتبت به  أن كل واحد من
 ." واهلل أعلمحسنات ورفعت به درجات ، وإن صادفت كبرية أو كبائر ومل يصادف صغرية رجونا أن خيفف من الكبائر 

========================================== 
 (لذكر المستحب عقب الوضوءا : )باب

َبَة بأنم َعاممرَ  -4 َنا رمَعايأة : ، قَالَ -رضي اهلل عنه  - َعنأ علقأ يَ . َفَجاَءتأ نـَوأَبيتم . اإلبلَكاَنتأ َعَليـأ تـلَها بمَعشم صل ى اهلل  - فََأدأرَكأتل َرسلولل الل هم . فـََرو حأ

ُمْقِبل  َعَلْيِهَما . ثُمَّ يَرُقوُم فَرُيَصلِّي رَْبَعتَرْينِ . َما ِمْن ُمْسِلٍم يَرتَرَوضَّأُ فَرُيْحِسُن ُوُضوَرهُ »نأ قـَوألمهم فََأدأرَكأتل مم . قائمَماً حيلَد ثل الن اسَ  -عليه وسل م 
َ َيَدي  يـَقلولل : قَاَل فـَقللأتل « الَّ َوَجَبْد َلُه اْلَجنَّةُ ف. بَِقْلبه َوَوْجِههِ  َوَد َهذمهم فَ مَذا قَائملِف بـَنيأ َودل ا: َما َأجأ َلَها َأجأ . فـََنَظرأتل فَ مَذا علَمرل . ل يتم قـَبـأ

ئأَت آنمَفاً : قَالَ  الَّ الّلُه فَأْشَهُد َأذَّ الَ ِفل َه : اْلُوُضوَر ثُمَّ يَرُقولُ ( َأْو فَرُيْسِبغُ )َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد يَرتَرَوَضأُ فَرُيْبِلُغ »: قَالَ . إمِّن  َقدأ َرأَيـأتلَك جم
 . رواه مسلم .«الَّ فُِتَحْد َلُه َأبْرَواُب اْلَجنَِّة الثََّمانَِيُة, يَْدُخُل ِمْن َأيرَِّها َشارَ فَعْبُد الّلِه َوَرُسولُُه, َوَأذَّ ُمحمَّداً 

  :ألفاظ الحديث 
 .الرعاية بكسر الراء وهي الرعي  : (اإلبلرَِعاْية ) -
ون رعي إبلهم ، فيجتمع مجاعة ويضمون إبلهم ىن أهنم كانوا يتناوبإلبل ، واملعأي جاء يومي يف رعاية ا : ( َفَجاَرْ  نَرْوبَِتي) -

 .بعضها إىل بعض ، فريعاها كل يوم واحد منهم ليكون أرفق ويكسب الباقون الوقت يف مصاحلهم 
 .النهار  أي رددهتا إىل مراحها ومكاهنا الذي متكث فيه وتفرغت منها وذلك يف وقت العشي وهو آخر : (فَرَروَّْحتُرَها ِبَعِشيَ ) -
، ألن اخلضوع يف ني أنواع اخلضوع واخلشوع مجع هباتني اللفظت( بقلبه ووجهه ) قال أهل العلم  : (ُمْقِبل  َعَلْيِهَما ِبَقْلبه َوَوْجِههِ ) -
 ([ .118/ 3 ) "شرح النووي:" انظر . ] ألعضاء ، واخلشوع بالقلبا

 .الفائدة أو البشارة أو العبادة  أي ما أحسن هذه املقولة أو : (َما َأْجَوَد َهِذهِ ) -
 .أي قبل قليل ، فآنفاً تعين قريباً  : (ِجْئَد آنَِ اً ) -
 .أي يأيت به تاماً على صفته املسنونة  : (اْلُوُضورَ ( َأْو فَرُيْسِبغُ )فَرُيْبِلُغ ) -

 : من فوائد الحديث 
 والعمالذ ،معه أحد العملني حصل له الفضلني ومجعيف احلديث بيان أفضلية الوضوء وأن من جاء به تاماً  :ال ائدة األولى

 : هما 
 وجبد ) " -صّلى اهلل عليه وسّلم  - أن جيمع مع وضوئه التام صالة ركعتني مقبل عليهما بوجهه وقلبه والفضل يف ذلك قوله:  األول

 .أن من فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه  -رضي اهلل عنه  - وسبق يف حديث عثمان( له الجنة 
 

وهذا الذكر يقوله بعد الوضوء " أشهد أذ ال فله فال اهلل وأذ محمداً عبد اهلل ورسوله : "  أن جيمع مع وضوئه التام قول: الثاني 
 " .فتحد له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شار "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -، والفضل فيه قوله 
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  أشهد أذ ال فله فال اهلل وأذ محمداً عبده  ": ى الذكر املستحب قوله بعد الوضوءاحلديث فيه داللة عل :ال ائدة الثانية
وكال " شهد أذ محمداً عبده ورسوله أأشهد أذ ال فله فال اهلل وحده ال شريك له و "  ويف الرواية األخرى" ورسوله 

" وابين , واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من الت: "  الروايتني يف صحيح مسلم أيهما قال صح ذلك ، وأما زيادة
فهي زيادة رواها الرتمذي وهي ضعيفة ألهنا من تفرد جعفر بن حممد شيخ الرتمذي ، وقد ذكر احلافظ بأن شيخ الرتمذي 

باب عن معاوية بن صاع عن حيث رواها الرتمذي عن شيخه جعفر بن حممد عن زيد بن احلل مل يضبط إسناد هذه الزيادة 
رضي اهلل  - ومل يذكر يف هذا اإلسناد عقبة بن عامر -رضي اهلل عنه  - أيب إدرين اخلوالِّن عن عمر بن اخلطاب ربيعة بن زيد عن

أن جعفر بن حممد شيخ الرتمذي مل يضبط  [( 1/288" نتائج األفكار)  :"انظر ]ابن حجر راوي احلديث ، وذكر احلافظ -عنه 
فصار احلديث منقطعاً بل  -رضي اهلل عنه  - بري بن نفيل ، وعقبة بن عامرج: اإلسناد ألنه أسقط بني أيب إدرين وبني عمر 

باب مل يذكروا هذه الزيادة واتفاق اجلميع معضاًل ، وأيضاً كل الذين رووا احلديث عن معاوية بن صاع مث عن زيد بن احلل 
جامع الرتمذي  ):"انظر] خ أمحد شاكرمن تفرد الواحد وهو جعفر بن حممد ، وتبع احلافظ يف تضعيف هذه الزيادة الشيأوىل 

"1/43 . ]) 
لكنه ضعيف أيضاً ألنه من طريق أيب سعد البقال  -رضي اهلل عنه  - وابن السين من حديث بوباناِّن وهلذا احلديث شاهد عند الطرب 

اية األعمش عن سامل بن أيب وهلذا احلديث هبذه الزيادة طريق آخر عند الطرباِّن من رو " واألكثر على تضعيفه : " قال عنه اهليثمي 
 .سامل مل يسمع من بوبان فنقطاع عن بوبان وهو إسناد ضعيف أيضاً لإلاجلعد 
 . زيادة ضعيفة واهلل أعلم" اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين "  ل هبذا أن زيادةوحتص  

 

  حيث جعل أعماالً يسرية يرتتب عليها  هعلى عباد -عز  وجل  -يف احلديث داللة على سعة فضل اهلل : ال ائدة الثالثة
فضل عظيم ومن ذلك الذكر الوارد بعد الوضوء فهو سبب يف فتح أبواب اجلنة الثمانية للعبد يدخل من أيها شاء ، واعلم 

صل ى  - قال رسول اهلل: قال  -رضي اهلل عنه  - أن هناك ذكر آخر يستحب قوله بعد الوضوء وهو ما ورد عن أيب سعيد اخلدري

سبحانك اللهم وبحمدم , أشهد أذ ال : الوضور , ثم قال عند فراغه من وضوئه  فأسبغمن توضأ : "  -اهلل عليه وسل م 
" كسر فلى يوم القيامة م , فوضعد تحد العرش , فلم يُ خاتستغ رم وأتوب فليك , ختم عليها بُ فله فال أند أ

ريقني أحدمها مرفوع واآلخر موقوف ورجح النسائي أنه موقوف ، وذكر واحلديث رواه الطرباِّن واحلاكم والنسائي من ط
نه على أأن ترجيح النسائي للوقف من باب األكثر واألحفظ من حيث الرواة و  [( 1/286"نتائج األفكار )  :"انظر .] احلافظ

 صو بل رأيه ألنه فيه ذكر خمصجمال فلن يقوله الصحايب من ق هالتسليم بأنه موقوف ف نه له حكم الرفع ألنه لين للرأي في
 . بـيبعد عبادة خمصوصة وإخبار عن أمر غي

 (اإِليتار في االستنثار واالستجمار : )باب
 .«ُيوتِرْ َوَمِن اْسَتْجَمَر فَرلْ . َمْن تَرَوضَّأَ فَرْلَيْستَرْنِثرْ »: قَالَ  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أَن  َرسلوَل اهلل  -رضي اهلل عنه  - َعنأ َأيبم هلَريـأرَةَ  -9
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َقَظ َأَحدُُبْم ِمْن َمَناِمِه فَرْلَيْستَرْنِثْر َثاَلَث َمرَّاٍ , فَِإذَّ الشَّْيطَاَذ يَِبيُد َعَلى » :قَالَ  -صل ى اهلل عليه وسل م  -َأن  الن  م  وعنه  -20 ِفَذا اْستَريرْ
 .«َخَياِشيِمهِ 

َقَظ َأَحدُُبْم ِمْن مَ »:  ويف رواية للبخاري  «...........فَرْلَيْستَرْنِثرْ  فتوضأ َناِمهِ ِفَذا اْستَريرْ

 :  ألفاظ األحاديث

 . والالم لألمر ،من ماء  أي ليخرج من أنفه ما استنشقه : (فَرْلَيْستَرْنِثرْ ) -
اشتقاقاً من اجلمرات وهي هو مسح أبر اخلارج من السبيلني باألحجار وحنوها ، ومسي استجماراً : االستجمار :  (اْسَتْجَمرَ ) -
مهور اجلواالستجمار ال يكون إال باحلجارة خبالف االستنجاء واالستطابة فيكونان باملاء أو باحلجارة وهذا قول صيات الصغرية احل

 .من علماء اللغة واحلديث 
بعاً وهكذا مخساً أو س أو، أي فردا واملقصود أن يقطع يف عدد املسحات على وتر إما بالباً  اإليتار جعل العدد وتراً  : (فَرْلُيوتِر) -

 .وأما ما دون الثالث فال جيزئ كما سيأيت 
 هعلى أن املقصود نوم الليل دون النهار ألن البيتوت دل  ( يبيت على خيشومه ) يعم نوم الليل والنهار ، لكن قوله  :(من نومه ) -

 .ال تكون إال بالليل 
بعيداً عن اخلري فيقال للكافر شيطان وللفاسق شيطان وللجن ن وهو البعد والشيطان يقال ملن كان طأ من الش   :( الشَّْيطَاذ ) -

 . شيطان فاملراد هنا جنن الشيطان وبعضهم على أن املراد شيطان اجلن وهو القرين الذي مع كل إنسان
غة هو األنف كله ، وعلى هذا فكلمة خشم صحيحة من حيث الل: اخليشوم أعلى األنف ، وقيل : قال العلماء  :( هَخَياِشيم) -

 .واخليشوم أفصح 
 :  من فوائد األحاديث

  فيه داللة على وجوب االستنشاق يف الوضوء ألن  " ر من توضأ فليستنث"  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قول الن  : ال ائدة األولى
ذين كل استنثار ال بد أن يسبقه استنشاق ، واألمر يف األصل أنه للوجوب حىت يأيت صارف يصرفه خالفاً للجمهور ال

 .قالوا باستحباب االستنشاق وسبق بيان املسألة 
  فيه داللة على وجوب اإليتار يف االستجمار ، " ومن استجمر فليوتر "  -صل ى اهلل عليه وسل م  - قول الن  : ال ائدة الثانية

بالباً أو مخساً أو  واالستجمار هو استعمال احلجارة يف مسح اخلارج من السبيلني ، فيشرع له أن يوتر يف عدد املسحات
والقول الثاِّن إن هذا اإلتياء واجب وهو ظاهر ، أكثر من اإليتار وهذا مستحب فيما زاد على الثالث بأن يقطع على وتر

فلو أنقى يف استجماره بأربع أحجار يسن له أن يزيد واحدة ليقطع على مخن ولو أنقى بست أحجار  ،احلديث 
اجبة فال جيزئ ما دوهنا ف ذا أنقى بابنتني وجب أن يزيد بالثة وإذا أنقى بثالث ف نه استحب له سابعة وأما الثالث فهي و 

ما رواه البخاري من حديث ابن  االستجمارال يزيد ليقطع على وتر وهذا قول مجهور العلماء ، ودليل وجوب الثالث يف 
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لغائط فأمرِّن أن آتيه بثالبة أحجار ، فوجدت حجرين ومل من ا -صل ى اهلل عليه وسل م  -أتى الن  " : قال  -رضي اهلل عنه  - مسعود
 " .ائتني بغيرها "  أيضاً أمحد وزادورواه " فنها ربل : أجد بالثاً فأتيته بروبة وألقى الروبة وقال 

 

 وحتت هذه  اآلخر فيه داللة على مشروعية االستنثار عند االستيقاظ من النوم-رضي اهلل عنه  -حديث أيب هريرة:ال ائدة الثالثة
 : أمراذ  الفائدة
 : على قولين  فقط أو يف كل نوم ؟هل هذا خاص بنوم الليل : األمر األول 

بذاهتا وإمنا  ةمراد تيف احلديث ليس ةإنه يف كل نوم ألن التعليل يف احلديث ينطبق على نوم الليل ونوم النهار ، وذكر البيتوت :قيل 
 . يكون إال يف الليل خرجت خمرج الغالب حيث إن النوم غالباً ال

ال تكون إال يف الليل  ةوالبيتوت" ف ن الشيطان يبيت على خيشومه : " إنه خاص يف نوم الليل ، لظاهر احلديث حيث قال  :وقيل 
 . واهلل أعلموهذا القول هو األظهر 

 

 : االستيقاظ من نوم الليل  اختلف يف حكم االستنثار بالباً بعد: األمر الثاني  
دث الشيطان هنا ال حيل  وبيات" ذ الشيطاذ يبيد على خياشيمه فإ"  قالوا باالستحباب ، للعلة الواردة يف احلديث: ألول االقول 

 . جناسة حىت يؤمر اإلنسان ب زالتها على وجه اإللزام
 

ره أصحاب القول يصرفه عن الوجوب ، وما ذكأن االستنثار واجب ، ألن األصل يف األمر الوجوب وال صارف : والقول الثاني 
األول لين صارفاً تقوم به احلجة يصرف األمر عن الوجوب ألن احلكمة من األمر باالستنثار قد تكون خمفية وليست النجاسة ، 
وحيتمل أن حيمل املطلق على املقيد ففي حديث الباب األمر باالستنثار بالباً عند االستيقاظ من النوم وجاء يف رواية البخاري ما 

يد فيكون املقصود باألمر هو حال الوضوء أو يعمل باحلديثني فيكون قاألمر حبال الوضوء ، ف ما أن حيمل املطلق على امل يقيد هذا
 . واهلل أعلماالستنثاران واجبني 

 

  ر: اختلف في معناه " فإذ الشيطاذ يبيد على خياشيمه : "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قوله : ال ائدة الرابعة  
 . يوافق الشيطان راد به ما يكون يف األنف من أذى بيات الشيطان لين حقيقة وإمنا املإن  :قيل 
نافذ كلها القلب منها وامل هو على ظاهره وأن الشيطان يبيت حقيقة وذلك ألن األنف أحد منافذ اجلسم اليت يتوصل إىل :وقيل 
صل ى  -رسول اهلل كر عند ذل "  :املتفق عليه  -رضي اهلل عنه  -ود حديث ابن مسعان ويف ق إال األنف واألذنني فيدخل منها الشيطهلا غل

أما و " في أذنه: أو قال  بال الشيطاذ في أذنيهذام رجل  : -صل ى اهلل عليه وسل م  -رجل نام ليلة حىت أصبح فقال الن   -اهلل عليه وسل م 
سلم من حديث أيب لشيطان فقد جاء يف صحيح م يدخل اولذلك حث على كظم الفم عند التثاؤب لئال الفم فله غلق أيضاً 

فليكظم ما "  ويف رواية "الشيطاذ يدخل  فإذب أحدبم فليمسك بيده على فيه ,رافذا تث"  : مرفوعاً  -رضي اهلل عنه  - سعيد
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حك الشيطاذ ض" ها " فليرده ما استطاع فإذ أحدبم فذا قال " -رضي اهلل عنه  - ويف املتفق عليه من حديث أيب هريرة" استطاع 
. " 

 به أو خفي عليهمر وعلى كل حال الواجب على املسلم اإلميان والتصديق واالمتثال والطاعة سواء علم حقيقة وحكمة ما أل 
 .علم اهلل الذي أحاط بعلمه كل شيء سبحانه  من ذلك من مجلة ما خفي عليهو ،ذلك

 

  ة موضع الستنثار بالباً بعد االستيقاظ من النوم وتعليل ذلك ب زالبا -صل ى اهلل عليه وسل م  -يف أمر الن  : ال ائدة الخامسة
بعد الناس عن مواطن أاإلنسان ينبغي له أن يكون من ف على اجتناب مواضع الشياطني بيات الشيطان أوضح دليل

لك من أجل إزالة أبر أمر بذ -صل ى اهلل عليه وسل م  -الشياطني ومأواها سواء من شياطني اجلن أو اإلنن فتأمل كيف أن الن  
 الشيطان فكيف مبن يأوي إىل مواطن الشياطني بنفسه ويرتدد عليها ؟

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

 (وجوب غسل الرجلين بكمالهما : )باب
رو -11 م : ، قَالَ -رضي اهلل عنـه  - َعنأ َعبأدم الل هم بأنم َعمأ فََأدأرََكنَـا َوقَـدأ َحَضـَرتأ َصـالَةل . يفم َسـَفَر َسـافـَرأنَاهل  -ل م صـل ى اهلل عليـه وسـ -خَتَل ـَف َعن ـا الن ـ م

 .«َوْيل  ِلَ ْعَقاِب ِمَن النَّارِ »: فـََناَدى. َفَجَعلأَنا مَنأَسحل َعَلى أَرأجللمَنا. الأَعصأرم 
َنا إملَيأهممأ : ويف رواية ملسلم   «.....َوْيل  ِلَ ْعَقابِ »: -صل ى اهلل عليه وسل م  - فـََقاَل َرسلولل الل هم . اءل َوأَعأَقابـلهلمأ تـَللوحل ملَأ مَيَس َها الأمَ . فَانـأتَـَهيـأ

بمغلوا الأولضلوءَ : فـََقالَ . ، أَن هل َرَأى قـَوأماً يـَتَـَوض ألوَن ممَن الأممطأَهرَةم -رضي اهلل عنه  - َعنأ َأيبم هلَريـأرَةَ و  -26 مم . َأسأ ى اهلل صل   - فَ مِّن  مسَمعأتل أَبَا الأَقاسم

    .«َوْيل  ِلْلَعَراِقيِل ِمَن النَّارِ »: يـَقلولل  -عليه وسل م 
 :  ألفاظ األحاديث

  .صحيح مسلم أن هذا السفر كان من مكة إىل املدينة  آخر يف حديثجاء يف :  (ِفي َسَ ٍر َسافَرْرنَاهُ )
العقب بالعذاب  ص  فيه اإلسكان أيضاً ، وخل  وجيوز لقدم والعقب مؤنث وهو بكسر القافمجع عقب وهو مؤخر ا :(ِلَ ْعَقابِ )

وقيل إن املراد صاحب العقب " ما أس ل الكعبين من اإلزار ف ي النار : "  ألهنا مل تغسل وهذا من تعذيب اجلزء كقوله تعاىل
 .ولكن املضاف حمذوف 

 . يتطهر به بكسر امليم وفتحها كالمها صحيح وهي كل إناءَ :  (اْلِمْطَهَرة)
 .العقب فوق والعرقوب هو العصبة اليت ( راقيب عَ ) بضم العني يف املفرد ، وبفتح العني يف اجلمع (رقوب عل ) مجع:(ِقيلْلَعَراا)
 .وسبق بيان ذلك قريباً حقه من الوضوء  اإلسباغ إعطاء كل عضو:  (.َأْسِبُغوا اْلُوُضورَ )
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ميسحون على أرجلهم ال يغسلوهنا ، ويف  كانوا  ألهنم عليهم نكرأ هوفيها أن اهذه الرواية متفق عليه:  (فجعلنا نمسب على أرجلنا)
وهذه الرواية تبني أن أعقاهبم مل ميسها ماء أبداً ولو باملسح واجلمع بينهما أن " وأعقاهبم بيض تلوح مل ميسها املاء " رواية مسلم 

 .سح حتمل الرواية الثانية بأن أعقاهبم مل ميسها ماء الغسل وإمنا فقط مسها ماء امل
 : من فوائد األحاديث

  يف حديثي الباب داللة على وجوب غسل القدمني يف الوضوء وأن مسحهما ال جيزئ من دون خف : ال ائدة األولى
 . وخالف يف ذلك الرافضة ف هنم ميسحون على أرجلهم - رضي اهلل عنهم -وهذا ب مجاع الصحابة 

 

 ويل ل عقاب من : "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -غسل عقبيه حيث قال الن   يف احلديث الوعيد الشديد ملن ترك:ال ائدة الثانية
واد يف جهنم كما روى ذلك ابن حبان يف : معناها هلكة وخيبة ملن كان كذلك ، وقيل إن الويل  (ويل ) و " النار 

يقوى هبم احلديث ، صحيحه من حديث أيب سعيد مرفوعاً لكنه حديث ضعيف فيه ابن هليعة وتابعه عليه غريه ممن ال 
واهلل . ومل ينفرد ابن هليعة كما ترى ، ولكن اآلفة ممن بعده ، وهذا احلديث هبذا اإلسناد مرفوعاً منكر : " ابن كثري قال

 .[ . ( 1/312)  "تفسري ابن كثري :"انظر  ]"أعلم 
 .وجاء موقوفاً أيضاً أخرجه احلاكم والبيهقي وفيه نفن العلة السابقة واهلل أعلم 

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

 (وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة) :باب
ط ابم  بأنم  علَمرَ عن  -23 م -رضي اهلل عنه  - اخلَأ َع ظلفلَر َعَلى َقَدممهم، َفَأبأَصرَهل الن  م  :فـََقالَ  -صل ى اهلل عليه وسل م  -، َأن  َرجلالً تـََوض أَ فـَتَـَرَك َموأضم
 .رواه مسلم  .فـََرَجَع مثل  َصل ى« ْن ُوُضوَرمَ اْرِجْع فََأْحسِ »

 : ألفاظ الحديث 
 َحرَّْمَنا َهاُدواْ  الَِّذينَ  َوَعَلى"  :اللغة أجود وهبا جاء القرآن الكرمي قال تعاىل  هبضم الضاد والفاء وهذ( ر فل ظل ) : (َمْوِضَع ظُُ رٍ ) -
 . (186:  األنعام) " (ظُُ رٍ  ِذ  ُبلَّ 
وجيوز  ( ر فأ ظم ) وإسكان الفاء  ءاظوجيوز كسر ال(  رم فأ ظل ) وإسكان الفاء  ءاظغات أخرى صحيحة فيجوز ضم الل( ظفر ) ويف 

 ( .أظفور ) ويقال للواحد أيضاً ( أظافري ) ومجع اجلمع ( أظفار ) وجيمع على ( ر فم ظم ) كسرمها معاً 
 .أي رآه :  (فَأَْبَصَرهُ ) -
 .وأكمله فكأنه على هذا املعىن أقره بغسل ما ترك فقط  أي ارجع فأمت وضوءك :( اْرِجْع فََأْحِسْن ُوُضوَرمَ ) -

عن حبري بن سعد املعىن ما رواه أبو داود وأمحد من طريق بقية بن الوليد  اوحيتمل أن يكون معناه أعد وضوءك من أوله ويشهد هلذ
  رأى رجاًل يصلي ويف ظهر  -صل ى اهلل عليه وسل م  -الن   أن" :  -صل ى اهلل عليه وسل م  -عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب الن  
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قلت ألمحد بن :"قال األبرم" الوضوء والصالة  أن يعيد -صل ى اهلل عليه وسل م  -، فأمره الن  ا املاءقدمه ملعة قدر الدرهم مل يصبه   
 ([ 1/807") التنقيح :" نظرا] "هذا إسناد جيد ؟ قال نعم :حنبل

 : يث من فوائد الحد
  ولو قليالً  احلديث فيه داللة على وجوب إيصال املاء إىل مجيع أجزاء أعضاء الوضوء وأن من ترك شيئاً  : ال ائدة األولى 

 .أمر من ترك موضع ظفر أن حيسن وضوءه  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ه ألن الن  يصح وضوءمل 
 

  القدم  اء إىل البشرة فلو كان على اليد أوشيء مينع وصول امل وجوب إزالة أيى يستدل حبديث الباب عل: ال ائدة الثانية
صمغية هلا جرم متنع وصول املاء كالغراء وكذلك صبغ  ضاء الوضوء عجني أو صبغ أو جص أو مادةأو أي عضو من أع

 .فال تتم الطهارةف نه جيب إزالته ألن ما حتته ال يصله املاء فيكون غري مغسول  (باملناكري )  مىاملساألظفار عند النساء 
 

  متابعة غسل االة يف الوضوء ، واملواالة هي استدل بعض أهل العلم حبديث الباب على وجوب املو  :ال ائدة الثالثة
عتد بسرعة اد أن يغسل العضو قبل أن جيف الذي قبله يف زمن معتدل ، فال يل ر بال فاصل وامل عضو بعد األعضاء عضواً 

طهارته فجف العضو  ء شديد وال بتأخر اجلفاف لشدة الربد وكذلك من اشتغل مبا خيص هوااجلفاف لشدة احلر أو لوجود 
حكم واختلف في .  د بذلكتمباء مل يكفيه مث ذهب وطلب املاء ف نه يكمل وضوءه ولو جف العضو فال يعن يتوضأ أك

 : قوال أالمواالة على 
الشافعي وعلى هذا القول  يف مذهب اإلمام أمحد وأحد قويل شهورامل، وهذا هو  مطلقاً الوضوء وجوب املواالة يف : القول األول 

 .ال تسقط املواالة بالنسيان 
 .وهو رواية عن اإلمام أمحد  -رضي اهلل عنه  - يفةنحأبو واالة سنة ، وبه قال اإلمام أن امل :القول الثاني 
اهلل تعاىل أمر بغسل األعضاء وعلى أي وجه غسل العبد أن : ووجه الداللة  [ 6: آية ]بآية الوضوء يف سورة املائدة  :و استدلوا 

 .قها دخل فيما جاءت به اآلية ر  أعضاءه سواء تابعها أو ف
أن يعيد الوضوء ولو كان سنة ملا  -صل ى اهلل عليه وسل م  -حبديث خالد بن معدان السابق حيث أمره الن   :ونوقش هذا االستدالل 

 : وجوب المواالة وهي  أدلة,  األولونوقش أيضاً بأدلة القول , أمره 
وهذا حيتمل كما سبق أنه غسل ما ترك فقط " ارجع فأحسن وضورم "  : -صل ى اهلل عليه وسل م  -أ ـ حديث الباب حيث قال الن  

هلذا املعىن أيضاً حديث د ويشه [( 124 / 1")معامل السنن :" انظر] ًً ظاهر معناه هو اإن هذ: " وحيتمل أنه أعاد الوضوء من أوله وقال اخلطايب 
 . أن يعيد الوضوء والصالة -صل ى اهلل عليه وسل م  -الن   أمر هخالد بن معدان بنحو قصة حديث الباب حيث يشهد ل

 ق وضوءهوصفوا أنه كان يتوضأ متوالياً ومل ينقل أحد منهم أنه كان يفر   -صل ى اهلل عليه وسل م  -ب ـ أن الذين وصفوا وضوء الن  
 . واحدة مل تكن عبادةً ق بني أجزائها ـ أن الوضوء عبادة واحدة ، ف ذا فر  ج 
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فذ اهلل تجاوز : "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن املواالة واجبة لألدلة السابقة ولكنها تسقط مع العجز والنسيان لقوله : والقول الثال  
واحلاكم والبيهقي وله طرق وشواهد تدل على صحته وصححه رواه ابن حبان " عن أمتي الخطأ والنسياذ وما استكرهوا عليه 

 .أمحد شاكر 
 .اإلمام مالك واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية أن املواالة واجبة مع الذكر والقدرة  وهذا القول قال به

قدمه قدر الدرهم مل يغسله واألظهر واهلل أعلم أن النسيان ال يبطل املواالة حلديث خالد بن معدان السابق ف ن الرجل الذي ترك يف 
ب عادة الوضوء والصالة مع احتمال أنه كان جاهاًل أو ناسياً ، وأما العجز عن اإلتيان باملواالة فهي  -صل ى اهلل عليه وسل م  -وأمره الن  

 اللَّهَ  َفاترَُّقوا: "  تعاىله  حيصل الوضوء إال متفرقاً لقولمعتربة ويصح وضوءه مع فقده شرط املواالة كما سبق كنقصان املاء أو كونه ال
 .استطاع ما وهذا اتقى اهلل "  اْسَتَطْعُتمْ  َما

 

  له تقصريه ويصحح له فيبني  يف احلديث داللة على أن املسلم مرآة أخيه ينصحه وينبهه على خطئه : ال ائدة الرابعة
 .ك موضع ظفر على قدمه مل يغسله للرجل الذي تر  -صل ى اهلل عليه وسل م  -عبادته وهذا يؤخذ من تنبيه الن  

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

 (خروج الخطايا مع ماء الوضوء: )باب 
فَرَغَسرَل َوْجَهرُه, ( نُ َأِو اْلُمرْؤمِ )ِفَذا تَرَوضَّأَ اْلَعْبرُد اْلُمْسرِلُم »: قَالَ  -صل ى اهلل عليه وسـل م  - ، أَن  َرسلوَل الل هم -رضي اهلل عنه  -َعنأ َأيبم هلَريـأرََة  -24

نَرْيِه َمَع اْلَماِر  َها بَِعيرْ فَِإَذا َغَسَل يََدْيِه َخَرَس ِمْن يََدْيِه ُبلُّ َخِطيئَرٍة َبراَذ ( َأْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَمارِ )َخَرَس ِمْن َوْجِهِه ُبلُّ َخِطيَئٍة َنَظَر ِفلَيرْ
َها يََداُه َمَع اْلَماِر  َها رِْجراَلُه َمرَع اْلَمراِر ( َقطْرِر اْلَمرارِ  َأْو َمرَع آِخررِ )َبَطَشترْ َأْو َمرَع آِخرِر )فَرِإَذا َغَسرَل رِْجَلْيرِه َخَرَجرْد ُبرلُّ َخِطيئَرٍة َمَشرترْ

 .رواه مسلم  .«َحتَّى َيْخُرَس نَِقّياً ِمَن الذُّنُوبِ ( َقْطِر اْلَمارِ 

 : حديث لألفاظ ا
بل هو من قول الراوي ، وكذلك  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ا الشك لين من قول الن  هن: ( َأِو اْلُمْؤِمنُ )اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم ) -

 ( .مع المار أو مع آخر قطر المار : )  الشك يف قوله
َها يََداُه َمَع اْلَمار) - َها رِْجاَلُه ِ  , َبَطَشترْ  . أي اكتسبتها يداه ورجاله:  (َمَشترْ

 : من فوائد الحديث 
  ر هلم أجوراً عظيمة يف أعمال يسرية ، ويف يث فيه داللة على سعة فضل اهلل على عباده حيث يس  احلد: ال ائدة األولى

 . احلديث داللة على فضل الوضوء ألنه سبب ملغفرة الذنوب وسبق أن املراد الصغائر

ستسأل ليه أن حيفظها ألهناى اإلنسان فعيف احلديث داللة على أن ما تعمله هذه اجلوارح من السيئات يسجل عل: ال ائدة الثانية 
 َعْنهُ  َباذَ  ُأولرِئكَ  ُبلُّ  َواْلُ َؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِفذَّ  ِعْلم   ِبهِ  َلكَ  لَْيلَ  َما تَرْقفُ  َوالَ  } :هذه اجلوارح عنه يوم القيامة قال تعاىل 
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 َبانُوا ِبَما َأْرُجُلُهمْ  َوَتْشَهدُ  َأْيِديِهمْ  َوُتَكلُِّمَنا َأفْرَواِهِهمْ  َعَلى َنْخِتمُ  اْليَرْومَ  }:وقال يف حق أهل النار،  (36:  اإلسراء) { َمْسُؤوالً 
ف ن من اجلوارح ما تشهد لصاحبها وذلك حبسب حفظ العبد وهذه اجلوارح كما أهنا تشهد على صاحبها ، ( 66:  ين)  { َيْكِسُبوذَ 

يل واعقدذ بالتسبيب والتهل عليكن:"قال -صل ى اهلل عليه وسل م  -ن  األلباِّن أن ال هجلوارحه من ذلك ما رواه أبو داود والرتمذي وحسن
  "مستنطقا باألنامل فإنهن مسؤال  

 

  خروج اخلطايا من العبد أبناء الوضوء وذكر القاضي عياض أن خروجها مع املاء  لكيفيةيف احلديث بيان : ال ائدة الثالثة
استشعر هذا ئه رى وإمنا معنوية ولو أن املسلم أبناء وضو قيقة تل أجساماً ح تجماز ولين حقيقة ألن هذه السيئات ليس
 .ة دلكان مدعاة حلضور قلبه وزيادة إميانه بعد هذه العبا هوضوء أبناءاحلديث وكيف أهنا خترج سيئاته مع املاء 

 

  ى الرافضة وإبطال رد عل" فإذا غسل رجليه خرجد بل خطيئة : "  -صّلى اهلل عليه وسّلم  - يف قوله: ال ائدة الرابعة
 . العتقادهم الفاسد يف وجوب مسح الرجلني ال غسلهما من دون خف

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

 (استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء: )باب 
ــرم  -25 مم ــَبَغ الأولضلــوءَ . ، يـَتَـَوض ــأل  رضــي اهلل عنــه رَةَ رَأَيأــتل أَبَــا هلَريـأــ: قَــالَ -رضــي اهلل عنــه  - َعــنأ نـلَعــيأمم بأــنم َعبأــدم اهلل الأملجأ َهــهل فََأسأ مثل  . فـََغَســَل َوجأ

ـرََع يفم الأَعضلـدم  ـىَن  َحـىت  َأشأ ـرََع يفم الأَعضلـدم . َغَسـَل يَـَدهل الأيلمأ ـَرى َحـىت  َأشأ ـىَن  َحـىت  . مثل  َمَسـَح رَأأَسـهل . مثل  يَـَدهل الأيلسأ لَـهل الأيلمأ ـرََع يفم  مثل  َغَسـَل رمجأ َأشأ
ـــــــاقم  ـــــــاقم . الس  ـــــــرََع يفم الس  ـــــــَرى َحـــــــىت  َأشأ لَـــــــهل الأيلسأ ـــــــوَل الل ـــــــهم : مثل  قَـــــــالَ . مثل  َغَســـــــَل رمجأ َكـــــــَذا رَأَيأـــــــتل َرسل                                                                                      . يـَتَـَوض ـــــــأل  -صـــــــل ى اهلل عليـــــــه وســـــــل م  - ه 

 .واه مسلم ر 
ِفذَّ أُمَّتِري يَرْأتُوَذ يَررْوَم اْلِقَياَمرِة »: يـَقلـولل  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  - مسَمعأـتل َرسلـوَل الل ـهم : قَـالَ -رضي اهلل عنـه  - هلَريـأرَةَ ويف رواية يف الصحيحني قال أبو 
 .«ِطيَل ُغرَّتَُه فَرْليَرْ َعلْ َفَمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْذ يُ . ُغّراً ُمَحجَِّليَن ِمْن َأثَِر اْلُوُضورِ 

 .«ُمَحجَِّليَن ِمْن آثَاِر اْلَوُضوِر  اً َترُِدوَذ َعَليَّ ُغرَّ . ْيرُِبمْ َحٍد غَ َلُكْم ِسيَماً لَْيسْد أل»  :ملسلم ويف رواية 
ـ-رضـي اهلل عنـه  - كلنأتل َخلأـَف َأيبم هلَريـأـرَةَ : ، قَالَ -رضي اهلل عنـه  - َعنأ َأيبم َحازممَ  -22 لـلَغ إمبأطَـهل . َو يـَتَـَوض ـأل لملص ـالَةم َوهل . َفَكـاَن مَيـلدم يَـَدهل َحـىت  تـَبـأ

ــَذا الأولضلــوءل؟ فـََقـالَ ! يَـا أَبَــا هلَريـأــرَةَ : فـَقللأـتل لَــهل  ـَذا الأولضلــوءَ ! يـَـا بـَـينم فـَـرمو َ : َمـا ه  هلنَـا َمــا تـََوض ــأأتل ه  ــتل أَن كلــمأ ه  هلنَــا؟ لَـوأ َعلممأ تل مسَمعأــ. أَنـأــتلمأ ه 
ُلُغ اْلَوُضورُ »: يـَقلولل  -صل ى اهلل عليه وسل م  - َخلميلمي ُلُغ اْلِحْلَيُة ِمَن اْلُمْؤِمِن َحْيُ  يَربرْ  .رواه مسلم  .«تَربرْ

 ـ: ديث احألفاظ األ
 داخل يف  العضد من املرفق إىل الكتف ومعىن أشرع يف العضد أي أدخل الغسل يف أوله فيكون املرفق:  (أشرع في العضد ) -

دليل على دخول الكعبني يف غسل القدمني عند (أشرع يف الساق ) دخوله يف غسل اليدين ، وكذلك  الغسل وهذا دليل على
 . الوضوء
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 . أمة إجابة ، وأمة دعوة :فلى قسمين  األمة يف العموم تنقسم: (ذَّ ُأمَِّتيف) -
هت هلم ، وأمة الدعوة هم كل أمة سوى أمة اإلجابة فمن وج   - صل ى اهلل عليه وسل م -وأمة اإلجابة هم الذين استجابوا لرسول اهلل 

 .الدعوة سواء كانوا من املشركني أو الوبنيني أو اليهود والنصارى 
يأتوذ يوم "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -واملقصود باألمة يف احلديث أمة اإلجابة ألهنم هم الذين يظهر عليهم أبر الوضوء يف قول الن  

 " .اً محجلين من أثر الوضور القيامة غر 
 . يدعون يوم القيامة فيأتون غراً حمجلني:مرتب على الذي قبله فيكون املعىنوهذا اللفظ (دعونيل ) ويف لفظ البخاري:(يَْأتُوذَ ) -
ل ما عظم شأنه يوم يقوم الناس من قبورهم للحساب واجلزاء ، وهلذا اليوم أمساء عديدة ، وعند العرب ك أي: (يَرْوَم اْلِقَياَمةِ ) -

 .تعددت أمساؤه 
يأتون يوم  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن أمة حممد: واملعىن " يأتون " حال من فاعل ( غراً ) بياض يف جبهة الفرس ، و :  الغرة:  (ُغّراً ) -

 . تلمع بياضاً ونوراً من آبار الوضوءووجوههم القيامة 
بياض يف قوائم الفرس كلها وقيل يف بالبة منها اليدين ورجل واحدة واملعىن أن هذه هو : حال بانية ، والتحجيل  :(َحجَِّلينَ مُ ) -

األمة أيضاً يف أيديهم وأرجلهم بياضاً ونوراً من آبار الوضوء وهبذا تكون مجيع أعضاء الوضوء دخلت يف الغرة والتحجيل والرأس 
 . وجهه ويديه وقدميه نسأل اهلل من فضله دخل يف مسمى الغرة ، فطوىب ملن جاء ذلك اليوم والبياض والنور يف

أراد والوضوء بضم الواو  االستعمالواملعىن واحد واألبر هو ما يبقى بعد ( من آبار الوضوء ) وعند البخاري  :(ِمْن َأثَِر اْلُوُضورِ ) -
 . به الفعل هنا

العبارة الصحيح أهنا ليست من  هاستطاع أن يزيد غرته فليفعل ، وهذأي من  :( َفَمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْذ يُِطيَل ُغرََّتُه فَرْليَرْ َعل) -
و فتكون مدرجة يف آخر احلديث ، وسيأيت بيان ذلك ،  -رضي اهلل عنه  -بل هي من قول أيب هريرة  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قول الن  

هو إدخال بعض الرواة أللفاظ متصلة : يف االصطالح واإلدراج ، تقول أدرج امليت يف قربه أي أدخل يف قربه، اإلدراج لغة اإلدخال
إدراج يف السند وإدراج يف املنت ،  :ينقسم فلى قسمين باملنت يظن السامع أهنا من صلب احلديث ، وهذا إدراج املنت ألن اإلدراج 

 .راج يف أوسطه إدراج يف آخر احلديث كحديث الباب ، وإدراج يف أوله ، وإد: على بالبة أنواع  املنت واإلدراج يف
صل ى اهلل عليه  -وحديث الباب من اإلدراج يف آخر احلديث ، ويدل على أن هذه العبارة من الراوي وليست من صلب حديث الن  

 . -رضي اهلل عنه  -من كالم أيب هريرة " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " وسيأيت بيان الدليل على أن قوله  -وسل م 
 .السيما هي العالمة  :(يَماَلُكْم سِ ) -
ر نسله ثل أنه من ولد إبراهيم عليه السالم من ولد كان بعد إمساعيل وإسحاق كَ : بفتح الفاء وتشديد الراء يقال : ( بَِني فَررُّوخَ ) -

 [( 8/76" ) التاريخ الكبري]:" نظرا ومنا عدده ، فولد العجم الذين هم يف وسط البالد ، وأراد أبو هريرة هنا املوايل
  . الذهب وغريه املؤمن يف اجلنة من املراد هبا احللية اليت يلبسها: ( اْلِحْلَيةُ ) -
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 : ديث احمن فوائد األ
  دخل يف صفة الوضوء فيه داللة على أن املتوضئ إذا غسل يديه ف نه يل  -رضي اهلل عنه  - هريرة أيبحديث : ال ائدة األولى

وأنه إذا غسل قدميه يدخل الكعبني يف الغسل لقوله عند غسل " شرع يف العضد حىت أ" مرفقيه لقوله عند غسل اليدين 
يف حديثي عثمان وسبق بيان ذلك وسبق الكالم بالتفصيل عن أعضاء الوضوء قريباً " حىت أشرع يف الساق " القدمني 

حديث الباب لين فيها ومنها  -عليه وسل م صل ى اهلل  -وضوء الن  ، واملتأمل يف أحاديث صفة -رضي اهلل عنهما  -وعبد اهلل بن زيد 
 الوضور ؟حكم التسمية عند الوضوء فما التسمية قبل 

 : اختلف في ذلك على قولين 
 .وجوب التسمية يف الوضوء ، وهو قول الظاهرية ورواية عن اإلمام أمحد : ألول االقول 

" لمن ال وضور له , وال وضور لمن لم يذبر اسم اهلل عليه  ال صالة : "مرفوعاً  -رضي اهلل عنه  - حبديث أيب هريرة: واستدلوا 
,  مرفوعاً  -رضي اهلل عنه  - وهذا احلديث رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه من طريق يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أيب هريرة

 : ضعيف لسببين والحدي  
 .[ ( 1/226") نتائج األفكار " يفانظر ] ظ ابن حجرجهالة يعقوب بن سلمة الليثي ووالده كما ذكر ذلك احلاف: األول 
 ".وال ليعقوب من أبيه  -رضي اهلل عنه  - ال يعرف لسلمة مساع من أيب هريرة: " ، قال البخاري  أن يف اتصال سنده نظر :والثاني 

 .ي بعضها بعضا ولكن يقو   ةوهلذا احلديث طرق أخرى وشواهد كلها ضعيف
شك أن األحاديث اليت وردت يف التسمية وإن كان ال يسلم شيء منها من مقال ، ف هنا تتعاضد بكثرة وال : " املنذر  ابن قال

 ( 133 / 3 ")شرح النووي :"نظرا .طرقها وتكتسب قوة واهلل أعلم 
 . ( 1/46") التلخيص " انظر "والظاهر أن جمموع األحاديث حيدث منها قوة ، تدل على أن له أصالً : "  وقال احلافظ ابن حجر

 .( 120) ص " املنار" انظر " أحاديث التسمية عند الوضوء أحاديث حسان "  : وقال ابن القيم
 

بل ذكر  أمحد أن التسمية سنة وهو األظهر واهلل أعلم وبه قال مجهور العلماء منهم األئمة الثالبة ورواية عن اإلمام: والقول الثاني 
 .ر عليه قول أمحد بعض احلنابلة أن هذا هو املذهب الذي استق

  :ويدل على ذلك 
 .اآلية  {..... ُوُجوَهُكْم  فاْغِسُلواْ  الصَّالةِ  ِفَلى ُقْمُتمْ  ِفَذا آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيرَُّها يَا }:  آية املائدة قال تعاىل -1

 . أن اهلل تعاىل بدأ يف أمره بغسل الوجه ومل يأمر بالتسمية :ووجه الداللة 
عّز وجل  -فتوضأ بما أمرم اهلل  ": أمره فقال -صل ى اهلل عليه وسل م  -الته جاء يف حديث رفاعة بن رافع أن الن  قصة املسيء يف ص -2

-". 
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 .أمره بامتثال ما جاء يف اآلية عند الوضوء ومل تذكر التسمية يف اآلية كما سبق  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن الن   :ووجه الداللة 
من الصحابة وصفوها بالتفصيل كما سبق ومل يذكروا التسمية يف أول الوضوء  -صل ى اهلل عليه وسل م  -وضوء الن  أن الواصفني لصفة -3

 .ولو كانت واجبة لذكروها 
نفي كمال الوضوء ال على نفي  على فيحمل على االستحباب والنفي فيه حيمل "ال ضوء ملن مل يذكر اسم اهلل  :"وأما حديث 

 .ل أصحاب القول األول واهلل أعلم صحة الوضوء كما قا
 

  رضي  - حديثي أيب هريرةأحاديث الباب فيها داللة على أفضلية الوضوء تضاف ملا سبق من الفضائل ويف : ال ائدة الثانية

 ر: الباب فضيلتاذ  يف -اهلل عنه 
عن األمم األخرى وهي أهنم يأتون وقد سطعت  تنفرد هبا ميزة -صل ى اهلل عليه وسل م  -أنه بسبب الوضوء يكون ألمة حممد : أوالهما 

 . وجوههم وأيديهم وأرجلهم نوراً وبياضاً نسأل اهلل من فضله
لؤ ب والفضة واللؤ الذه: بني أنواع احللل يف اجلنة ي   كسون حلة يف مواضع الوضوء ، وهذه احللة جاء يف القرآن ماأهنم يل  :ثانيهما 

، وقال  (33:  فاطر)   { َحرِير   ِفيَها َولَِباُسُهمْ  َوُلْؤلُؤاً  َذَهلٍ  ِمن َأَساِورَ  ِمنْ  ِفيَها ُيَحلَّْوذَ  ُلونَرَهاَيْدخُ  َعْدذٍ  َجنَّا ُ  }:  قال تعاىل
َرق   ُخْضر   ُسنُدفٍ  ثَِيابُ  َعالِيَرُهمْ  }:  تعاىل ة ل  وكل حل ، (21:  إلنسانا)  { َطُهوراً  َشَراباً  رَبرُُّهمْ  َوَسَقاُهمْ  ِفضَّةٍ  ِمن َأَساِورَ  َوُحلُّوا َوِفْسَتبرْ

 . ون هبا لعموم اللفظيف اجلنة حيل  
 

  فذ أمتي يأتوذ يوم القيامة غراً محجلين من : "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -استدل بعض أهل العلم بقول الن  : ال ائدة الثالثة
 . -صل ى اهلل عليه وسل م  -على أن الوضوء من خصائص أمة حممد " أثر الوضور 

أن الوضوء لين من خصائص األمة بل كان موجوداً يف األمم السابقة وأن الذي اختصت :  واهلل أعلموهو األظهر  ول الثانيوالق
ومما  به هذه األمة الغرة والتحجيل أي أهنم من بني األمم يأتون يوم القيامة وقد سطعت وجوههم وأيديهم وأرجلهم بياضاً ونوراً 

 : األمة أذ الوضور ليل من خصائ  يؤيد 
ففي احلديث أن سارة ملا طلبها اجلبار قام إليها فقامت  -عليه الس الم  -يف قصة سارة زوجة إبراهيم  -رضي اهلل عنه  - حديث أيب هريرة -1

 .تتوضأ وتصلي ، واحلديث رواه البخاري بطوله 
 .واحلديث متفق عليه " فتوضأ وصلى  : " الراهب ويف احلديث جيف قصة جري أيضاً  -رضي اهلل عنه  - حديث أيب هريرة -2

 يدل على ذلك الرواية األخرى عند مسلم يف الباب حيث  -صل ى اهلل عليه وسل م  -وأما الغرة والتحجيل فهما من خصائص أمة حممد 
غراً ي  األمم تردون عل لكم سيما ليست ألحد من: " ألحد من األمم فقال  تأن ألمته عالمة ليس -صل ى اهلل عليه وسل م  - الن  بني     

 " .حمجلني من آبار الوضوء 
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  فليطل غرته وتحجيله "  ويف لفظ مسلم اآلخر" فمن استطاع منكم أذ يطيل غرته فلي عل "  قوله: ال ائدة الرابعة "
يزيد يف استدل به الشافعية وبعض احلنفية وهو رواية عن اإلمام أمحد بأنه يستحب الزيادة يف الوضوء على حمل الفرض ف

 .غسله لوجهه وليديه ولقدميه مع اختالف يف قدر هذا الزائد 
أنه يستحب الزيادة فوق املرفقني والكعبني من غري توقيت ، ا ماحده: اختل وا في قدر المستحل على أوجه  "ل النوويقا

 . [( 3/124" ) شرح مسلم": انظر]  "والثاِّن يستحب إىل نصف العضد والساق ، والثالث يستحب إىل املنكبني والركبتني 
 .دم رأسه ق  يف اليدين والقدمني وأما الزيادة يف الوجه بأن يغسل شيئاً من مل  وهذا

 " .فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " حبديث الباب  :واستدل أصحاب هذا القول 
، وهذا قول املالكية والظاهرية وبعض احلنفية ورواية شرع الزيادة على حمل الفرض أهنا ال تل : وهو األظهر واهلل أعلم والقول الثاني 

 . عن اإلمام أمحد واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
 : ويدل على ذلك 

 . اآلية {..... ُوُجوَهُكْم  فاْغِسُلواْ  الصَّالةِ  ِفَلى ُقْمُتمْ  ِفَذا آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيرَُّها يَا }:  قوله تعاىل:  من الكتاب -2
لعباده يف اآلية حمل الفرض من أعضاء الوضوء والتحديد يقتضى عدم الزيادة واآلية آخر ما نزل  أن اهلل تعاىل حد  : ووجه الداللة 

 .من القرآن 
د منهم أن كعثمان وعلي وعبد اهلل بن زيد وغريهم مل ينقل واح  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن مجيع الواصفني لوضوء الن  :  من السنة -6

مر بغسله أو مسحه بل كان يغسل يديه حىت يشرع يف العضد ليدخل يديه ويغسل كان يتعدى ا ل الذي أل   -صل ى اهلل عليه وسل م  -الن  
يف الباب ولو كانت  -رضي اهلل عنه  -قدميه حىت يشرع يف الساق ليدخل الكعبني وكل هذا حماًل للفرض كما يف حديث أيب هريرة 

 .ها عليه الصالة والسالم نمشروعة لبيعلى حمل الفرض الزيادة 
أن الزيادة على حمل الفرض جتعل املمسوح مغسوالً فمن أراد أن يطيل غرته مثاًل ف نه ال بد أن يغسل مع  :ومن حي  النظر  -3

وكذلك تؤدي إىل غسل  ن الرأس الواجب فيه املسح ال الغسل ،أشعر الرأس وهذا خالف املأمور به إذ  ةالوجه شيئاً من مقدم
ني مما سبق أنه لين من السنة الزيادة على العضدين مع اليدين والساقني مع الرجلني والعضدان والساقان غري مأمور بغسلها ، فيتب  

 .حمل الفرض 
أن يطيل  فمن استطاع منكم" القائلون مبشروعية الزيادة على حمل الفرض حيث استدلوا حبديث الباب وفيه  وأما ما استدل به

صل ى اهلل عليه وسل م  -ولين من قول الن  -رضي اهلل عنه  - فنوقش هذا االستدالل بأن هذه العبارة مدرجة من كالم أيب هريرة" غرته فليفعل 

 -  ملخالفته للنصوص اليت تدل على أن الن وال حجة فيه،  واجتهاد منه -رضي اهلل عنه  -فال حجة فيها ألن هذا رأي أليب هريرة  -

 رواها عنه نل  -رضي اهلل عنه  - ال يفعل ذلك فهذه العبارة مدرجة من كالم أيب هريرة -صل ى اهلل عليه وسل م 
ل
مر دون غريه ممن روى عن جعيم امل

 : مدرجة ما يلي ويدل على أنها  ،-رضي اهلل عنه  - أيب هريرة
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فمن استطاع أن يطيل غرته : " ال أدري قوله : " مر قال اجملل عيم جاء يف مسند اإلمام أمحد من طريق فليح بن سليمان عن نل  -أ 
 " .-رضي اهلل عنه  -أو من قول أيب هريرة  -صل ى اهلل عليه وسل م  -من قول رسول اهلل " فليفعل 

ن أيب ن رواه عممعشرة ، وال  مومل أر هذه اجلملة يف رواية أحد ممن روى هذا احلديث من الصحابة وه: " قال احلافظ ابن حجر
 . (  236/ 1") الفتح " يف انظر" عيم هذه ، واهلل أعلم غري رواية نل  -رضي اهلل عنه  - هريرة
بن مسعود وجابر وأيب سعيد وأيب أمامة وحذيفة وغريهم ومل يذكروا اأن احلديث رواه عدد من الصحابة كما ذكر ابن حجر ك -ب 

 .هذه الزيادة 
 .الته للغرة ال بد أن يغسل شيئاً من الرأس وهذا جيعل املمسوح مغسواًل الغرة غري ممكن إذ ب ط  أن إطالة -س 
 .وال يف حديث أنه كان يطيل الغرة والتحجيل يف الوضوء  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قل عن الن  أنه مل ينل  -د 
:  -رضي اهلل عنه  -غ إبطيه فقال أبو هريرة لحازم غسله يديه يف الوضوء حىت ب حينما أنكر عليه أبو -رضي اهلل عنه  -قول أيب هريرة  - ه

تبلغ الحلية من المؤمن حي  يبلغ "  :يقول  -صل ى اهلل عليه وسل م  -لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء مسعت خليلي 
مما " ه فليفعل يطيل غرت فمن استطاع منكم أن: ستدل بقول ولو كان ذلك مشروعاً ال -رضي اهلل عنه  -مما يبني أنه اجتهد " الوضور 

أن هذه اللفظة مدرجة من   يتبنيوهبذا .  -رضي اهلل عنه  -اجتهاد من فعله  كما أن هذا  -رضي اهلل عنه  - همدرج من قول يدل على أن هذا
 .حمل الفرض  ةال تصلح لالستدالل على مشروعية جماوز  -رضي اهلل عنه  -كالم أيب هريرة 

 

  فيه داللة على أن " لو علمد أنكم هاهنا ما توضأ  هذا الوضور : "  -رضي اهلل عنه  - هريرة قول أيب: ال ائدة الخامسة
بالوسوسة أو األمر ترخص فيه لضرورة أن  هفي يلتل ، أو ألمر ابـأ  ةالقدوة إذا اجتهد يف أمر ال يظهر دليله ويف هذا األمر غراب

 .ه حجة ودليل ال يفعله أمام عامة الناس لئال يقعوا يف أمر لين هلم في
=================================================== 

 (فضل إسباغ الوضوء على المكاره : )باب
ا َويَرْرفَرُع بِرِه َأالَ َأُدلُُّكرْم َعلَرى َمرا يَْمُحرو اهلل بِرِه اْلَخطَايَر» :قَـالَ  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -أَن  َرسلـوَل الل ـهم  ،-رضـي اهلل عنـه  -َعنأ َأيبم هلَريـأـرََة  -27

َوانِْتظَراُر الصَّراَلِة بَرْعرَد . وََبثْررَرُة اْلُخطَرا ِفلَرى اْلَمْسراِجدِ . ِفْسَباُغ اْلُوُضروِر علَرى اْلَمَكرارِهِ » :قَالَ ! يَا َرسلوَل الل هم . بـََلى  : قَاللوا« الدَّرََجاِ ؟
ِلُكُم الرِّبَاطُ . الصَّاَلةِ   .رواه مسلم    .«َفذ 

 : ألفاظ الحديث 
حقه من الطهارة يف الوضوء ، واملقصود ب سباغ الوضوء  سبق أن اإلسباغ هو إعطاء كل عضوَ  : (ِفْسَباُغ اْلُوُضوِر عَلى اْلَمَكارِهِ ) -

 .على املكاره هنا أن يعطيها حقها عند برودة املياه يف الشتاء مثالً وعند شدة احلرارة يف الصيف مثاًل 
 . هذا فهو يف مثل هذه احلالة يكره مثل 
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ِلُكُم الرِّبَاطُ  ) - ِلُكُم الرِّبَاطُ )ويف رواية أخرى عند مسلم بالتكرار  :(َفذ  ِلُكُم الرِّبَاطُ  َفذ  وأصل الرباط احلبن على الشيء ومنه ( َفذ 
 .حبن النفن على الطاعة ، وما ذكر يف احلديث حيتاج املرء إىل أن حيبن نفسه عليه 

 : من فوائد الحديث 
 الواسع على عباده حيث يسر هلم سبل املغفرة وعلو  -عز  وجل  -يف احلديث داللة على فضل اهلل : ى ال ائدة األول

 .لناس باع هلم طرق اخلري ويف هذا التنوع رفق الدرجات يف اآلخرة ونو  
 

  د بيته عن عل ولو بَـ  إليها بأن يأتيها املسلم اطاخلل إىل املساجد وكثرة  اطاخلل يف احلديث بيان فضل كثرة : ال ائدة الثانية
املسجد فيمشي على قدميه إليها ولين املقصود أن يسلك املسلم الطريق األبعد للمسجد فهذا غري مراد ولو كان مقصوداً 

 . فلما مل ينقل ذلك عنهم دل على أنه غري مراد -اهلل عنهم  يرض -وصحابته  -صل ى اهلل عليه وسل م  -لسبقنا إليه الن  
 

 ة يف احلديث بيان فضل انتظار الصالة بعد الصالة وذلك يكون بشوق اإلنسان للصالة اليت تلي الصال:  ال ائدة الثالثة
 . د صالة صالهااليت صالها أو بانتظاره هلا بع

 

  شقة وذلك حينما يوافق املسلم ماء بارداً يف الشتاء امل مع يف احلديث بيان فضل الوضوء على املكاره أي :ال ائدة الرابعة
اء الذي حقه من الوضوء ولين معىن هذا أن يتعمد اإلنسان امل د غريه أو حاراً يف الصيف فيتوضأ ويعطي كل عضوَ ال جي

ن أحدمها معتدل واآلخر بارد شديد الربودة فيتعمد البارد الشاق عليه من أجل هذا احلديث يشق كأن يكون عنده ماءا
 الّلهُ  يُرِيدُ  }:  حيث قال تعاىلفهذا شيء خيالف ما أراده اهلل هذا فهم خاطئ ألن اإلسالم ال يدعو للمشقة والعسر ف

يف أحاديث كثرية حيث  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ه الرسول دوخيالف ما أرا (146:  البقرة) { اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َوالَ  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ 
 . ع موافقة على حال شاقةبل املراد ما وق( الدين يسر ) وقال " يسروا وال تعسروا  ":  قال

ورفع الدرجات كما دل عليه حديث الباب ، وهذا الفضل يضاف إىل  اطاخلل حمو : فهذا يسمى إسباغ الوضوء على املكاره وبوابه 
 .ت بكثري من الفضائل ف  الفضائل السابقة يف الوضوء ، وهذا يدلك على أن الوضوء عبادة عظيمة حل 

 

 ان أن هذه األمور تعد من املرابطة اليت حيتاج معها اإلنسان إىل حبن النفن وهواها عن يف احلديث بي:ال ائدة الخامسة
 َلَعلَُّكمْ  الّلهَ  َواترَُّقواْ  َورَاِبطُواْ  َوَصاِبُرواْ  اْصِبُرواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيرَُّها يَا}:معصية اهلل إىل طاعته فهي تدخل حتت قول اهلل تعاىل

 .(200 : عمران آل ) {تُرْ ِلُحوذَ 
 

  هم بثواب يقه ألصحابه حيث بدأو للحديث وتش -صل ى اهلل عليه وسل م  -يف احلديث حسن عرض الن  : ال ائدة السادسة
وذلك ليشوقهم مث " ؟ أال أدلكم على ما يمحو اهلل به الخطايا ويرفع به الدرجا  : "  عظيم على طريقة السؤال فقال

 .عرض هلم اإلجابة 

 ( واكالسِّ : )باب
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ــرَةَ  -21 َواِم ِعْنررَد ُبررلِّ لَررْوالَ َأْذ َأُشررقَّ َعلَررى اْلُمررْؤِمِنيَن أَلَمررْرتُرُهْم بِالسِّرر»: قَــالَ  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -َعــنم الن ــ م   -رضــي اهلل عنــه  -َعــنأ َأيبم هلَريـأ
 .  «َصاَلةٍ 

   .«َعَلى النَّاف »  :ويف رواية البخاري . «َعَلى أُمَِّتي »  :ويف رواية  
ــــــــــــــــَواكم   -صــــــــــــــــل ى اهلل عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــل م  -، أَن  الن ــــــــــــــــ م   -رضــــــــــــــــي اهلل عنــــــــــــــــه  -وعــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــة -29                                               .  َكــــــــــــــــاَن إمَذا َدَخــــــــــــــــَل بـَيأَتــــــــــــــــهل بَــــــــــــــــَدأَ بمالس 

 .رواه مسلم 
 .َوَطَرفل الس َواكم َعَلى لمَسانمهم  -صل ى اهلل عليه وسل م  - َدَخلأتل َعَلى الن  م  : ، قَالَ -رضي اهلل عنه  -وَعنأ َأيبم ملوَسى  -60

واَك بيدمه يقولل  :ويف رواية البخاري  نَت بسم تله َيسأ  .والسواكل يف فميهم كأن ه يَتهو عل  «ُأْع, ُأعْ »: فوَجدأ
 .إمَذا قَاَم لمَيتَـَهج َد : ويف رواية .   ممَن الل يألم َيشلوصل فَاهل بمالس َواكم  َكاَن إمَذا قَامَ -صل ى اهلل عليه وسل م  -وَعنأ حلَذيـأَفَة أَن  َرسلولم الل هم  -62

 :األحاديث  ألفاظ 
 .هو استعمال عود أو حنوه يف األسنان إلذهاب التغري وحنوه : االستياك  (: بِالسَِّوامِ ) -

 .( ك ؤأ سل ) وجيوز باهلمز  بتل اب وكل تَ مفرد مجعله سلولك مثل كم  والسواك
 .رضاً بالسواك علك األسنان دالشوص  : ( َيُشوصُ ) -

 : من فوائد األحاديث
 شرطيته  هوعن إسحاق بن راهوي واك سنة ونقل اإلمجاع النووي ، وحكي عن داود الظاهري وجوبهالس   : ال ائدة األولى

 .ولكن ال يصح هذا ا كي عنه  ،وأهنا تبطل الصالة إذا مل يستاك 
 

  على السواك يف أحاديث كثرية حىت قال كما جاء عند البخاري من حديث  -صل ى اهلل عليه وسل م  -حث الن   :ال ائدة الثانية
 " . أبثر  عليكم في السوام" : -رضي اهلل عنه  - أنن

 

 حلديث عائشة .السواك سنة يف كل وقت على القول الصحيح للصائم وغريه سواًء قبل الزوال أو بعده  : ال ائدة الثالثة - 

 "  السوام مطهرة لل م مرضاة للرب: " --رضي اهلل عنها  -
لوال أذ : " ري فمه فله أن يستاك يف أي وقت ، وكذلك حديث الباب هأنه مل حيدد وقتاً ف ذا احتاج املسلم إىل تط : ووجه الداللة

 .ما هو بعده  والصلوات منها ما هو قبل الزوال ومنها "  أشق على أمتي ألمرتهم بالسوام عند بل صالة
 فهو"  فذا صمتم فاستابوا بالغداة وال تستابوا بالعشي: " قال  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن الن   -رضي اهلل عنه  - وأما حديث علي

 . ["شرح الرتمذي :"انظر]  حديث ضعيف ألن  مداره على أيب عمر كيسان القصار وهو رجل ضعيف ال حيتج به ، وقال العراقي 
 .ا احلديث بأهنحديث ضعيف جداً ، فهو حديث ضعيف موقوفاً ومرفوعاً عن هذ  
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  بل وقد ويتأبد في مواضع  الس واك سن ة يف :ال ائدة الرابعة : 
 لوال أْذ أشق على أمتي ألمرتهم بالسوام عند بل صالة" وهو حديث الباب-رضي اهلل عنه  - هريرةصالة حلديث أيب  عندكل-2
 .متفق عليه"
"  لوال أذ أشق على أمتي ألمرتهم بالسوام مع بل وضور"  -رضي اهلل عنه  -ضوء وحمله عند املضمضة حلديث أيب هريرةعند الو  -6

 .رواه أمحد وابن خزمية ورواه البخاري تعليقاً 
 " . السوام مطهرة لل م مرضاة للرب" :  - رضي اهلل عنها - عند تغري رائحة الفم حلديث عائشة -3
وهذا ، رواه ابن ماجه والبزار "  فذ أفواهكم طرق القرآذ فطيبوها بالسوام"  :-رضي اهلل عنه  - قرآن حلديث عليعند قراءة ال -4

، وضعفه أبو حامت وأكثر العلماء على رضي اهلل عنهم احلديث ضعيف ألن فيه انقطاعًا بني سعيد بن جبري وعلي بن أيب طالب 
 .نقطاع بني سعيد وعلي وضعف راويه حبرالضعيف ل: [  "الزوائد:" انظر]  تضعيفه ، وقال البوصريي

 ،و أنه من آدابه وعلى كل حال يدخل يف عموم سنية السواك يف كل وقت ولكن استحسن بعض العلماء السواك عند قراءة القرآن
 .واهلل أعلم  على وجه التخصيص فاحلديث ضعيف وأما عند قراءة  القرآن 

فذا قام من النوم يشوص فاه بالسوام  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -باذ النبي : " -رضي اهلل عنه  - حذيفة عند االنتباه من النوم حلديث -5
 .متفق عليه  "

أن اإلنسان فوعلى كل حال " إذا قام ليتهجد " ورواية أخرى " إذا قام من الليل " إن هذا خمصوص بقيام الليل لرواية مسلم  وقيل
 .السابق  --رضي اهلل عنها  - - فمه تتغري فنستدل حبديث عائشةإذا قام من أي نوم ف ن رائحة 

باذ فذا دخل بيته   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أّذ النبي :"عند مسلم -رضي اهلل عنها  - عند دخول املنزل حلديث الباب حديث عائشة -2
 ."بدأ بالسوام 

 صل ى اهلل عليه وسل م  -أن  الن   -رضي اهلل عنها  - حلديث عائشةيستحب البداءة يف السواك من اجلانب األمين  :  ال ائدة الخامسة

 .متفق عليه  "باذ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه بله " :  -
 .(  1/66 )"اإلنصاف :"نظرا "مستحب بال نزاع : " اوي عن البداءة يف االستياك من اجلانب األمين دقال املر 
 ستاك من األعواد حتصل به السنية ، وأما ا االستياك بعود األراك ، وبأي شيءفضل أن يكون األ : ال ائدة السادسة

 . رمحه اهلل  االستياك باألصبع فيجزئ إن مل يكن عنده عيدان يستاك هبا وهو اختيار شيخنا ابن عثيمني
 كان يتهيأ لزوجاته   - عليه وسل م صل ى اهلل -قيل من احلكم يف االستياك عند دخول املنزل أن الن   : ال ائدة السابعة. 
 يدل على أن السواك يكون أيضًا على اللسان بشكل طويل وذلك إذا -رضي اهلل عنه  - حديث أيب موسى : ال ائدة الثامنة

 .له اإلنسان  تاجاح
 .يتقيأ : أي  "ه يتهوع كأن  : "وجاء يف رواية أخرى عند البخاري" ُأع ُأعوطرف السواك على لسانه يقول " وجاء عند البخاري   
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 [ درء املفاسد مقدم على جلب املصاع ] قاعدة .... " لوال أن أشق على أميت " أخذ من حديث  : ال ائدة التاسعة
درء املفسدة وهي عدم استطاعتهم على السواك لو كان واجباً على جلب املصلحة وهي  -صل ى اهلل عليه وسل م  -فهنا قدم الن  

 .أمر به  فوائد السواك لو

====================================== 
 (خصال الفطرة : )باب

اْلِ ْطَرُة َخْمرل  َأْو َخْمرل  ِمرَن اْلِ طْرَرِة اْلِختَراُذ, َوااِلْسرِتْحَداُد, »: قَالَ  -صل ى اهلل عليه وسل م  -َعنم الن  م  -رضي اهلل عنه  -َعنأ َأيبم هلَريـأرََة  -66
 .«َ اِر, َونَرْتُف اإِلِبِط, َوَق ُّ الشَّاِربِ َوتَرْقِليُم اأَلظْ 

ـرلَك : قَالَ  -رضي اهلل عنـه  -وَعنأ أََننم بأنم َمالمكَ  -63 ، َوَحلأـقم الأَعانَـةم، أَنأ الَ نـَتـأ بـمطم لمـيمم اأَلظأَفـارم، َونـَتأـفم اإلم ، َوتـَقأ ولق َت لَنَـا يفم قَـص  الش ـارمبم
ثـََر ممنأ أَرأبَعمنَي يـَوأماً   .رواه مسلم .  َأكأ

قَر ُّ الشَّراِرِب, َوِفْعَ راُر اللِّْحيَرِة, : َعْشر  ِمَن اْلِ طْرَرةِ »: -صل ى اهلل عليه وسل م  -قَاَل َرسلولل الل هم : ، قَاَلتأ -رضي اهلل عنها  - وَعنأ َعائمَشةَ  -64
قَـاَل : قَـاَل زََكرليـ اءل  .«, َونَرْترُف اإِلبِرِط, َوَحْلرُق اْلَعانَرِة, َوانِْتَقراُص اْلَمرارِ َوالسَِّواُم, َواْسِتْنَشاُق اْلَماِر, َوقَر ُّ اأَلْظَ راِر, َوَغْسرُل اْلبَررَراِجمِ 

رَةَ : ملصأَعبِف  يتل الأَعاشم تمنأَجاَء : قَاَل وَكميعِف : زَاَد قـلتَـيأَبةل . إمال  أَنأ َتكلوَن الأَمضأَمَضةَ . َوَنسم  رواه مسلم .انأتمَقاصل الأَماءم يـَعأينم اإلمسأ

 :األحاديث  ألفاظ
بكسر الفاء وفس رها أكثر العلماء بالسنة أي أهنا من هدي األنبياء ولين املقصود بالسنة هنا ما يثاب فاعلها وال : ( اْلِ ْطَرة ) -

 .ألن اخلصال اليت يف احلديث منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب  يعاقب تاركها
 .النسبة للرجل قطع اجللدة اليت تغطي احلشفة حىت تنكشف مجيع احلشفةب: القطع ، واصطالحاً  :لغة  :  ( اْلِخَتاذ) -

 .إهنا تشبه عرف الديك : قطع حلمة زائدة فوق حمل اإليالج قال عنها الفقهاء : وفي المرأة 
 .هو حلق شعر العانة وهو النابت حول ذكر الرجل وقـلبلل املرأة :  ( َوااِلْسِتْحَداد) -
ة وهي عقد األصابع اليت يف ظهر الكف مجع بل :  (اْلبَرَراِجم) -  .رمجل
 .وهو من األحاديث املرفوعة  أي أمرنا بكذا:  (د لناقِّ وُ ) -

 :  ديثاحاأل فوائدمن 
  ومذهب احلنابلة أن اخلتان واجب على الذكر واألنثى واألظهر واهلل أعلم أنه واجب يف  :اخلتان مشروعية:ال ائدة األولى

اء ، وسبب التفريق أنه يف حق الرجال فيه مصلحة تعود إىل شرط من شروط الصالة وهو حق الرجال وسنة يف حق النس
الطهارة ألن الرجل إذا مل خيتنت صارت هذه اجللدة سبب يف جتمع البول وسبب يف االلتهاب أيضًا وكلما عصر اجللدة 

ذا طلب كمال ولين من باب إزالة خرج البول وتنجن بذلك ، وأما املرأة ففائدة اخلتان هلا أنه يقلل من شهوهتا وه
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من أسلم من الرجال أن خيتنت ، كما عند أمحد وأيب داود من حديث عثيم بن   -صل ى اهلل عليه وسل م  -النجاسة ، وأمر الن  
 " .ألق عنك شعر الك ر واختتن "  : -صل ى اهلل عليه وسل م  -كليب عن أبيه عن جده قال الن  

 متفق على أنه : ومسي بذلك الستعمال احلديدة وهي املوسى ، قال عنه النووي : االستحداد  مشروعية :ال ائدة الثانية
 .سنة ، واألفضل فيه احللق فهو أفضل من استعمال النورة أو النتف وحنوه 

 دان والرجالن جممع على أنه سنة ، وسواء فيه الرجل واملرأة ، والي: " قال النووي : تقليم األظفار  مشروعية :ال ائدة الثالثة
 .مل يثبت يف ترتيب األصابع عند القص شيء من األحاديث : وقال ابن حجر " 
 والسنة نتفه كما جاء يف احلديث ولو حلقه " متفق على أنه سنة : " قال النووي : نتف اإلبط  مشروعية :ال ائدة الرابعة

حامت يف مناقب الشافعي عن  يبأ ابن وقد أخرججلاز ألن املقصود إزالة الوسخ ، إال أن النتف أفضل ملن قوي عليه ، 
إِّن علمت أن السنة النتف ولكن ال أقوى : دخلت على الشافعي ورجل حيلق إبطه فقال : قال  عبد األعلى يونن بن

 .هو يف االبتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده : وقال الغزايل " على الوجع 
 سنة فيه إما حفًا بأن يقص أطرافه مما يلي الشفة حىت تبدو ، وإما أن وال: قص الشارب  مشروعية :ال ائدة الخامسة

من جز  الشارب حىت تظهر الشفة العليا أو أحفاه فال حرج عليه ، : " ، وقال ابن باز رمحه اهلل  هل يَ فم يأخذ منه مجيعاً بأن حيلأ 
 " .ألن األحاديث جاءت باألمرين 

 .حلق الشارب بدعة ظهرت يف الناس : مام مالك قال اإل .وأما حلقه فلين من الشرع يف شيء 
فال بعد أربعين يوماً هل من أراد تطبيق السنة ال يق  شاربه وال يقلم أظ اره وال يحلق عانته وال ينتف فبطه  :مسألة -

 ؟الحدي  .... " د لنا في ق  الشارب قِّ وُ " في الباب  -رضي اهلل عنه  -لحدي  أنل
اإلنسان من هذه اخلصال املذكورة عند احلاجة إىل األخذ منها ، فالضابط ملن أراد أن يطبق السنة  أن السنة أن يأخذ:  الجواب

فاملقصود به النهي عن ترك هذه اخلصال  -رضي اهلل عنه  -احلاجة لألخذ منها وهذا خيتلف باختالف األشخاص ، وأما حديث أنن
مث معىن هذا : " األخذ منها فالسنة أن يؤخذ منها عند احلاجة ، قال النووي أكثر من أربعني يوماً فالتوقيت هنا للرتك ال للفعل وهو

يف التأخري  نذاحلديث أهنم ال يؤخرون هذه األشياء عن وقتها ف ن أخروها فال يؤخروهنا أكثر من أربعني يومًا ، ولين معناه اإل
 . "اجملموع:" انظر "أربعني مطلقاً 

 واملقصود توفريها ـ وسيأيت احلديث عنها قريباً : لحية إعفاء ال مشروعية :ال ائدة السادسة. 
 وقد تقدم احلديث عنه قريباً : السواك مشروعية :  ال ائدة  السابعة. 
 تقدم يف صفة الوضوء  ،استنشاق املاء مشروعية : ال ائدة الثامنة. 
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 بالوضوء مستقلة ليست خمتصة وأما غسل  الرباجم فسنة : قال النووي : غسل الرباجم  مشروعية :ال ائدة التاسعة
إن : خاصة من ال يكون طري البدن ، وقيل  ، واملقصود غسل عقد األصابع وهي أماكن تتسخ وجيتمع فيها الوسخ"

 .مر بغسلها العرب سابقاً ال يغسلون أيديهم عقب الطعام فيجتمع الوسخ فيها فأل 
 كما جاء يف رواية بدل : املاء  هو انتضاح: تنجاء ، وقيل انتقاص املاء وفلسر بأنه االسيف  فَ لم اختل : ال ائدة العاشرة

 .وهو أن ينضح فرجه باملاء ليدفع به الوسواس فيما لو أحن شيئاً فيظن  أنه خرج منه شيء ( انتقاص املاء ) 
  ======================================= 

ـــولل : ، قَـــالَ -رضـــي اهلل عنـــه  -وَعـــنم ابأـــنم علَمـــَر  -65 َأْحُ ررروا الشَّرررَواِرَب َوَأْوفُررروا . َخررراِلُ وا اْلُمْشررررِِبينَ »: -صـــل ى اهلل عليـــه وســـل م  -الل ـــهم  قَـــاَل َرسل
 .  «اللَِّحى  

 «َأْنِهُكوا الَشَواِرب » : ويف أخرى له« وفرُِّروا اللِّحى »:  ويف رواية البخاري. «َوَأْعُ وا اللَِّحى  »  :ويف رواية 
 . ذا حج أو اعتمَر قبَض على حليتهم، فما فضَل أَخَذهوكان ابنل عمَر إ :وزاد البخاري 

ــرََة  ــولل الل ــهم : ، قَــالَ -رضــي اهلل عنــه  -وملســلم مــن حــديث َأيبم هلَريـأ َخرراِلُ وا . ُجررزُّوا الشَّررَواِرَب َوَأْرُخرروا اللَِّحررى  »:-صــل ى اهلل عليــه وســل م  - قَــاَل َرسل
 .«اْلَمُجوفَ 

 :ألفاظ الحديث 
 . (وفروا ) وعند البخاري ( أرخوا ) يف الصحيحني وعند مسلم جاء ا وكال اللفظني جاء(أعفوا)مبعىن  :( َأْوُفوا)
 .فيها ضم الالم وكسرها والكسر أفصح ، وهي مجع حلية  جيوز( : اللَِّحى)

 :  من فوائد الحديث
  ملسائل اليت اختلف فيها ومسألة األخذ من اللحية من ا .يف األحاديث النهي عن األخذ من اللحية   :ال ائدة األولى

 .أهل العلم 
مجاعاً كشيخ اإلسالم إوهو قول أكثر أهل العلم بل حكاه بعضهم ، الصحيح أن حلق اللحية حرام : حلق اللحية :أوالً 

/  1) نظر شرح العمدة لشيخ اإلسالم وا(  146/  2) وانظر ا لى ، (  167) مراتب اإلمجاع ص :" نظر ا].  طييابن تيمية وابن حزم وممن نقل اإلمجاع أيضاً الشنق

 ..[وكذلك يف شرح سنن النسائي ( (  130/  1) وانظر الفروع البن مفلح (  136
والصواب كما سبق أن ، اإلمجاع خبالف بسيط وهو وجه ضعيف عند الشافعية أهنم يقولون بالكراهة ضومن أهل العلم من نق

هذا غلط عظيم على يطلقه العلماء على الكراهة أنه لكراهة التنزيه وهذا غري صحيح فكثري من املتقدمني يطلق الكراهة ويريد هبا كراهة التحرمي وحصل بسبب  بعض الناس يظن أن كل لفظ] . حلق اللحية حرام 

 .[( 80/  36/  1) أعالم املوقعني :" انظره . الشريعة وعلى األئمة كما قال ابن القيم وله كالم يف هذا 
صل ى  -يف الباب ووجه االستدالل أن الن   -رضي اهلل عنه  -وحديث ابن عمر  -رضي اهلل عنه  -حديث أيب هريرة  – 1:  ويدل على ذلك

 .أمر ب عفاء اللحية واألمر يقتضي الوجوب عند مجهور األصوليني  -اهلل عليه وسل م 
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يف اقتضاء الصراط ( من تشبه بقوم فهو منهم ) يخ اإلسالم ابن تيمية يف األمر مبخالفة املشركني وحديث كالم ش:" انظر ] .األمر مبخالفة املشركني واجملوس كما يف حديثي الباب  – 2

  [( 166/  2) وأيضاً (  140/  1) املستقيم 
 .  أخذ ما زاد عن القبضة:ثانياً 

كان إذا حج أو اعتمر قبض على   أنه :"عند البخاري  -رضي اهلل عنهما  -وجرى اخلالف يف أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر 
 " .حليته فما فضل أخذه 

 .وستأيت مناقشة هذا اإلستدالل يف الفائدة الثانية، واستدلوا بفعل ابن عمر السابق ذكره ، جواز ذلك : األول :قولين على 
ة للمشركني واجملوس حيث كانوا واستدلوا حبديثي الباب وأن يف ذلك مشاهب، أنه ال جيوز أخذ ما زاد على القبضة :  والقول الثاني

 -صحيح مسلم من حديث جابر ففي حيث إن فعله بني  قوله  هم لم عأ من فم  -صل ى اهلل عليه وسل م  -الن   ةيقصون من حلاهم وألن هذه سن

كث ) يف رواية أخرى و  (كثيف اللحية)وجاء عند غري مسلم " كثري شعر اللحية   -صل ى اهلل عليه وسل م  -كان الن  " :-رضي اهلل عنه 
نَرُؤمَّ  يَا قَالَ }ألخيه موسى قول هارون وألهنا سنة األنبياء ومنه (  اللحية قال ابن  [ 68: طه سورة] {ِبَرْأِسي َواَل  بِِلْحَيِتي تَْأُخذْ  اَل  يبرْ
وهو املراد يف ( خالفوا اجملوس ) د مسلم عن -رضي اهلل عنه  -يف حديث أيب هريرة ( خالفوا املشركني )ن إ [( 386/  10" ) الفتح :" انظر ] "حجر

 .ف هنم كانوا يقصون حلاهم ومنهم من كان حيلقها  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عمر 
 ([ 168/  2) شرح مسلم :" انظر ] "  واملختار ترك اللحية على حاهلا وأن ال يتعرض هلا بتقصري شيء أصالً : " قال النووي 

  ( 43/  2) طرح التثريب :" انظر  "وأن ال يقطع منها شيء ، تدل اجلمهور على أن األوىل ترك اللحية على حاهلا واس:" وقال احلافظ العراقي 
 : تين دما هي عليه وأذ في ذلك فائهذه األحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على : قال ابن عثيمني 

  .خمالفة املشركني حيث كانوا يقصوهنا وحيلقوهنا  :أحدهما 
و انظر فتاوى اللجنة الدائمة (  126/  11) جمموع فتاواه :" انظر  ".خللق على حسنها وقبح خمالفتها اأن يف إعفاء اللحية موافقة للفطرة اليت فطر اهلل  :ية الثان

 .( 370/  4) وفتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز (  136/  6) 

أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على حليته فأخذ ما فضل منها ، أجاب  عند البخاري-رضي اهلل عنه  -فعل ابن عمر: ال ائدة الثانية
األمر ب عفاء اللحية فهذه روايته عن  -صل ى اهلل عليه وسل م  -روى عن الن  -رضي اهلل عنه  -  أن  ابن عمر: عنه العلماء بأجوبة منها أظهرها 

جتهاده ورأيه ، و من ايأخذ ما زاد على القبض يف احلج أو العمرة وهذا -عنه رضي اهلل  - عمر  ابن ، وكان -صل ى اهلل عليه وسل م  -الن  
إن ابن عمر إمنا : وقيل ،دم روايته على رأيه ، واألصل يف األمر الوجوب ق  تـل و رأيه  رواية الصحايب نه إذا تعارضأالقواعد األصولية 

 رُُروَسُكمْ  ُمَحلِِّقينَ  آِمِنينَ  اللَّرهُ  َشارَ  ِفذ اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  لََتْدُخُلنَّ  } :قوله تعاىل يف احلج أو العمرة متأواًل  فعل ذلك
على أن بعض أهل العلم قال من أراد أن يتبع فعل ابن عمر فال ، فأراد أنه جيمع بني احللق والتقصري  [ 72آيه : الفتح سورة ] { َوُمَقصِّرِينَ 

واألظهر أن يقال األول وهو تقدمي روايته على رأيه عند التعارض وهكذا ،  -عنه رضي اهلل  -يفعل ذلك إال يف حج وعمرة كما فعل 
ولين كل اجتهاد للصحايب يؤخذ به فقد ورد عن ابن عمر أنه كان يغسل عينيه ، يقال يف كل ما خالف الصحايب يف رأيه روايته 
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صل ى اهلل عليه  -وضوء الن   ةيف صف طيه ولكن هذا رأيه وروايتهه إىل إبأنه كان يغسل يدي -رضي اهلل عنه  -يف الوضوء وورد عن أيب هريرة 

      .مقد مة على رأيه  -وسل م 
================================= 

 ( اإِلستطابة: ) باب 

َء، َحـــىت  اخلأمـــ: قميـــَل لَـــهل : ، قَـــالَ -رضـــي اهلل عنـــه  -َعـــنأ َســـلأَماَن  -62 ـــل  َشـــيأ ـــمأ نَبمـــيمكلمأ كل َلَقـــدأ نـََهانَـــا أَنأ . َأَجـــلأ : قَـــاَل، فـََقـــالَ . رَاَءةَ قَـــدأ َعل َمكل
ـنأ َبالَ  َي بمأَقَـل  مم ـتَـنأجم َي بـمالَيممنَي، أَوأ أَنأ نسأ ـتَـنأجم لَـَة لمغَـائمَط أَوأ بـَـوأَل، أَو أَنأ َنسأ بمَل الأقمبـأ تَـقأ َجـارَ َنسأ يـَع أَوأ بمَعظأـَم . بَـةم َأحأ َي بمَرجم ـتَـنأجم     .  أَوأ أَنأ َنسأ

 .مسلم  رواه
ـــــــــــــولل الل ـــــــــــــهم : قَـــــــــــــالَ   -رضـــــــــــــي اهلل عنـــــــــــــه  -وعـــــــــــــن َجـــــــــــــابمر -67 ـــــــــــــَح بمَعظأـــــــــــــَم أَوأ بمبَـَعـــــــــــــرَ  -صـــــــــــــل ى اهلل عليـــــــــــــه وســـــــــــــل م  -نـََهـــــــــــــى  َرسل                                         .     أَنأ يـلَتَمس 

 . رواه مسلم
 : ديث احألفاظ األ

 . "املشركون  قال لنا" يف الرواية األخرى عند مسلم  :ل له ررقي
، وأما نفن احلدث فبحذف التاء ( والقعود لقضاء احلاجة  ،أي أدب التخلي) بكسر اخلاء ، اسم هليئة احلدث  :( اْلِخَراَرة)

 .فتح اخلاء أو كسرها  مع املربوطة اخلمراءل وباملد
 .عد أن كان طعاماً أو علفاً هو الروث أو العذرة ، ومسي بذلك ألنه يرجع عن حاله األوىل ب : الرجيع (َرِجيٍع ب) 
وهو إزالة العذرة ، وأكثر ما يستعمل لفظ االستنجاء باملاء ويستعمل يف األحجار أيضاً كما يف هذا : من النجو  :(االستنجار )

 .احلديث 
 :ديث احمن فوائد األ

 من البول والغائط سواًء باألحجار دليل على النهي عن االستنجاء باليمني   -رضي اهلل عنه  - حديث سلمان : ال ائدة األولى
 , وهل النهي للتحريم أو للكراهة ؟باملاء  وأ

 .أنه للكراهة وهو قول مجهور العلماء :  القول األول

 .أنه للتحرمي ، وهو قول بعض الظاهرية وبعض الشافعية :  والقول الثاني
متفق "  وما نهيتكم عنه فاجتنبوه"  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ن  واألحوط أال يستنجي املسلم بيمينه إال إذا احتاج لذلك لعموم قول ال

 .عليه ، ف ن احتاج لذلك كأن تكون اليسرى مشلولة أو هبا جرح فال بأس 
 

 النهي عن االستنجاء بأقل من بالبة أحجار ، وهل يقوم مقامها حجر له  -رضي اهلل عنه  -يف حديث سلمان :ال ائدة الثانية
 سب به ثالث مسحا  ؟بأذ يمشعب  ةبالب

 أنه يكفي بالث مسحات ولو حبجر واحد ألن املقصود اإلنقاء وهذا حيصل بثالث مسحات :على قولين واألظهر واهلل أعلم 
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حلديث وهل ال بد من األحجار أو جيزئ غريها مما يقوم اوهو قول مجهور العلماء ولو استنجى بثالبة أحجار فهو أفضل لظاهر     
أنه جيزئ ما يقوم مقام األحجار ألن املقصود التطهري :  واهلل أعلمق واخلشب واملناديل وحنوها ؟على قولني ، واألظهر رَ مقامها كاخلم 

عن االستنجاء بالعظم و  -صل ى اهلل عليه وسل م  -الن  ،وأيضاً هنى اهل يف احلصول عليهأيسر وأس اوإمنا نص الشارع على األحجار ألهن
وهو قول مجهور .عن غريه مطلقاً  يَ هم بعينه لنل  اً صودنه عنه جيوز استعماله إذ لو كان احلجر مقه مما مل يل الرجيع يدل على أن غري 

 .العلماء 
 

 جاء يف صحيح مسلم من حديث  ما يف احلديثني النهي عن االستنجاء بالعظم و الرجيع ، والعلة من ذلك:ال ائدة الثالثة
لكم  : " الزاد فقال هلم  -صل ى اهلل عليه وسل م  -يف قصة ليلة اجلن ويف احلديث أن اجلن سألوا الن   -رضي اهلل عنه  -ابن مسعود 

صل ى  -فقال رسول اهلل "بل عظم ذبر اسم اهلل عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكوذ لحماً , وبل بعرة علف لدوابكم 

نهي عن االستنجاء به الطعام وهذا باتفاق األئمة وأيضاً مما يل "  فال تستنجوا بهما فإنهما طعام فخوانكم" :-اهلل عليه وسل م 
 .ألنه كفر بالنعمة وكذلك كل ماله حرمة كأوراق املصاحف وكتب العلم 

 .وسيأيت يف شرح األحاديث القادمة مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة 
=================================================== 

لَررَة َوالَ َتْسررَتْدِبُروَها, »: قَــالَ  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -، أَن  الن ــ م  -رضــي اهلل عنــه  -وَعــنأ َأيبم أَيمــوَب  -24 ِفَذا َأتَرْيررُتُم اْلغَرراِئَط فَررالَ َتْسررتَرْقِبُلوا اْلِقبرْ
َنا الش ـامَ : وبَ قَـاَل أَبـلو أَيـم. «َول ِكرْن َشررُِّقوا َأْو َغرِّبُروا. بِبَرْوٍل َوالَ َغاِئطٍ  لَـةم . فـََقـدممأ يَض قَـدأ بلنميَـتأ قمبَـَل الأقمبـأ نَا َمـرَاحم َهـا . فـََوَجـدأ فـَنَـنأَحـرمفل َعنـأ

تَـغأفمرل اهلل؟ قَالَ   .-رضي اهلل عنه  -وملسلم بنحوه عن أيب هريرة .  نـََعمأ : َوَنسأ
َصـةَ َرقميتل َعلَـى بـَيأـتم أل : قَالَ -رضي اهلل عنـه  -وَعنم ابأنم علَمَر  -69 ـيتم َحفأ بمَر . خأ ـَتدأ ، ملسأ بمَل الش ـامم ـتَـقأ َاَجتمـهم، ملسأ فـَرَأَيـأتل َرسلـوَل الل ـهم قَاعمـداً حلم

َلةم  بمالً بـَيأَت الأَمقأدمسم : ويف رواية .  الأقمبـأ تَـقأ بمَر الأَكعأَبةم ملسأ َتدأ  .ملسأ

 : لغة األحاديث 
 .ء احلاجة وذلك قبل بناء املراحيضن املنخفض من األرض كانوا يقصدونه لقضااملكا: املراد به هنا  ( :ِفَذا َأتَرْيُتُم اْلَغاِئطَ )
 .املراد به اخلارج املستقذر من الدبر ، والبول هو اخلارج املستقذر من القلبلل  : (َغاِئط)
كان جهتهم ألن قبلتهم إىل جهة   أي استقبلوا جهة الشرق أو الغرب ، واخلطاب هنا ألهل املدينة ومن : (َول ِكْن َشرُِّقوا َأْو َغرِّبُوا)

 .اجلنوب ف ذا شرقوا أو غربوا احنرفوا عن القبلة وصارت عن ميينهم أو مشاهلم 
 .مجع مرحاض وهو املغتسل واملقصود به هنا موضع التخلي  : (َمَراِحيضَ )
  أي صعدت : (رَِقيدُ )

  :من فوائد األحاديث  
  دليل على النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها أبناء قضاء احلاجة ، -ه رضي اهلل عن -حديث أيب أيوب :ال ائدة األولى 
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يف الباب على -رضي اهلل عنه  -وهذا النهي للتحرمي عند مجهور العلماء ، واختلفوا يف التفريق بني الفضاء والبنيان حلديث ابن عمر  
 : أقوال  ةُ ثالثأقوال أشهرها 

يف الباب ، واختار هذا  -رضي اهلل عنه  -حلديث ابن عمر  ،االستدبار يف الفضاء وجيوز يف البنيانأنه حيرم االستقبال و : القول األول 
 .ية عن أمحد وهو قول مذهب احلنابلة ورجحه البخاري او ر  القول مالك والشافعي و

تقبال وهو اختيار أيب يوسف أنه حيرم االستقبال واالستدبار يف الفضاء وجيوز يف البنيان االستدبار دون االس: والقول الثاني 
 البنيان ومل استدبر القبلة يف -صل ى اهلل عليه وسل م  -يف الباب حيث إن الن   -رضي اهلل عنه  -واختاره شيخنا ابن عثيمني ، حلديث ابن عمر 

 .يثبت أنه استقبلها
القول أبو حنيفة ورواية عن أمحد واختاره ابن  أنه حيرم االستقبال واالستدبار يف الفضاء والبنيان ، واختار هذا: والقول الثال  

 .تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم والشوكاِّن واأللباِّن وهذا القول هو األظهر واهلل أعلم 
 :ويدل على ذلك 

فوجدنا  فقدمنا الشام: " بعد أن ساق احلديث  -رضي اهلل عنه  -حيث قال أبو أيوب-رضي اهلل عنه  -حديث الباب حديث أيب أيوب -2
 .وهذا الذي فهمه راوي احلديث حىت  يف البنيان "مراحيض بنيت قبل القبلة فنحرف ونستغفر اهلل تعاىل 

 . رواه مسلم" فذا جلل أحدبم على حاجته فال يستقبل القبلة وال يستدبرها : " ًً مرفوعا-رضي اهلل عنه  -هريرة  أيبحديث  -2
 . رواه مسلم" هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول : " باب قال يف أول ال-رضي اهلل عنه  -حديث سلمان  -3

 .فهذه بالبة أحاديث عن بالبة من الصحابة وكلها جاءت مطلقة 
قاعداً حلاجته   -صل ى اهلل عليه وسل م  -رقيت على بيت أخيت حفصة فرأيت رسول اهلل : " يف الباب -رضي اهلل عنه  -وأما حديث ابن عمر 

أن نستقبل القبلة ببول فرأيته  -صل ى اهلل عليه وسل م  - هنى ن  اهلل: " -رضي اهلل عنه  -وكذلك حديث جابر " م  مستدبر القبلة مستقبل الشا
عليه  والفعل يرد -صل ى اهلل عليه وسل م  -فعلها الن   فعلَ  رواه أمحد وأبو داود فهما حيكيان حادبةَ " قبل أن يقبض بعام يستقبلها 

فهذا احتمال ضعيف -صل ى اهلل عليه وسل م  -ما وال يقال بأن هذا خاص بالن  فعلها لعذرَ  -صل ى اهلل عليه وسل م  - فقد يكون الن االحتمال 
 . يف أفعاله مع أقواله ما مل يدل دليل على اخلصوصية  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ألن األصل التأسي بالن  

، ومن القواعد املتقررة يف  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ف وال يقوى على معارضة األدلة الصرحية من قوله عل لكن الدليل إذا طرقه االحتمال ضَ 
أمجل ما قاله ابن  مام القول ألنه خطاب صريح موجه لألمة رواه بالبة من الصحابة ، و قد  األصول أنه إذا تعارض القول والفعل يل 

ا أن ن  ا إذا نظرنا إىل املعاِّن فقد بيـ  ستدبار يف الصحراء وال يف البنيان ، ألن   جيوز االستقبال واالوفق ـ أنه الواملختار ـ واهلل امل: " العريب
موضع ،  كل  عام يف-رضي اهلل عنه  -احلرمة للقبلة ، وال ختتلف يف البادية وال يف الصحراء ، وإن نظرنا إىل األبار ف ن حديث أيب أيوب

  :ألربعة أوجه -رضي اهلل عنه  -ال يعارضه وال حديث جابر -رضي اهلل عنه  -عمر ل حبرمة القبلة وحديث ابن معل  
 .أنه قول وهذان فعالن ، وال معارضة بني القول والفعل : أحدها 
 .أن الفعل ال صيغة له ، وإمنا هو حكاية حال ، وحكايات األحوال معرضة لألعذار واألسباب : الثاني 
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 . دم على العادةوفعله عادة ، والشرع مق  ،أ مبتد أن القول شرعِف : والثال  

 ( 1/27) عارضة األحوذي شرح الرتمذي :" انظر .هـ . أ " أن هذا الفعل لو كان شرعاً ملا تسرت به : الرابع 
 

 ر حال فيه دليل على جواز استقبال الشمن أو القم" ولكن شرقوا أو غربوا : "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قوله  :ال ائدة الثانية
ب عند غروهبما ق أبناء قضاء احلاجة عند طلوع الشمن أو القمر استقبلهما وإذا غر  قضاء احلاجة ألن اإلنسان إذا شر  

حيث مل ينههم عن استقبال أو استدبار غري القبلة ، وأما ما هو  -صل ى اهلل عليه وسل م  -استقبلهما أيضاً ، وأيضاً هني الن  
كراهة استقبال الشمن أو القمر حال قضاء احلاجة  ملا فيهما من نور اهلل تعاىل فهو غري موجود يف كتب الفقه من  

 .صحيح وال دليل على ذلك بل النور الذي فيهما هو نور خملوق ال نور اهلل تعاىل الذي هو صفته وامسه 
يف كلمة ( ستقبال الشمن والقمر أبناء قضاء احلاجة أي كراهة ا) مل ينقل عنه ذلك  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ف ن الن  : " قال ابن القيم

 .[(2/206"مفتاح دار السعادة  :"انظر]" الشرع يف واحدة ال ب سناد صحيح وال ضعيف وال مرسل وال متصل ولين هلذه املسألة أصل 
 

  إما أن يكون لباِّن هذه  :االستغفار هنا " حرف عنها ونستغفر اهلل نفن" -رضي اهلل عنه  -قول أيب أيوب :ال ائدة الثالثة
ل هذه املراحيض إىل جهة غري القبلة ، أو ألهنم إذا احنرفوا ال حيصل باحنرافهم متام االحنراف عن املراحيض ألنه مل حيو  

 .القبلة لصعوبة ذلك ألن املراحيض تضطرهم ألهنا موجهة إىل القبلة 
 

 وإمنا ذلك وقع له من  -صل ى اهلل عليه وسل م  -د لكي يشرف على الن  الصعو -رضي اهلل عنه  -مد ابن عمر عمل يت: ال ائدة الرابعة
 .غري قصد حيث صعد حلاجة له فوافق ذلك 

إمنا صعد السطح لضرورة له كما يف الرواية اآلتية فحانت منه التفاته كما يف رواية للبيهقي من طريق نافع عن ابن : قال ابن حجر 
 ([ 186حديث / ج " فتحال:" نظرا] "-رضي اهلل عنه  -عمر  

==================================== 
 (النهي عن االستنجاء باليمين: )باب 

ــاَدَة  -30 ــالَ -رضــي اهلل عنــه  -َعــنأ َأيبم قـََت ــولل الل ــهم : َق ــاَل َرسل  َوالَ . الَ يُْمِسررَكنَّ َأَحرردُُبْم ذََبررَرُه بَِيِمينِررِه َوُهررَو يَربُررولُ »: -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -َق
 .«َوالَ يَرتَرنَر َّْل ِفي اإِلنَارِ . يَرَتَمسَّْب ِمَن اْلَخاَلِر بَِيِميِنهِ 

 .« َوَأْذ يََملَّ ذََبَرُه بَِيِميِنهِ . َأْذ يَرتَرنَر ََّل ِفي اإِلنَارِ  نَرَهى   -صل ى اهلل عليه وسل م  -َأذَّ النَِّبيَّ  » :ويف رواية ملسلم 

 : ألفاظ الحديث 
 . أي ال يستنج حبجر أو ماء من البول أو الغائط بيده اليمىن ( :اْلَخاَلِر بَِيِميِنهِ  َوالَ يَرَتَمسَّْب ِمنَ )

 : من فوائد الحديث 
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 يف تكرمي اليمني ، وهل البائل أن ميسك ذكره بيمينه أبناء البول ألن هذا ينايف احلديث دليل على هني : ال ائدة األولى
 : على قولين ؟ النهي هنا للتحرمي أو للكراهة 

ذكره باليمني  وقول مجهور العلماء أن النهي هنا للكراهة ألن النهي من باب اآلداب واإلرشاد ومع ذلك فاألحوط للمسلم أال مين  
وهل النهي عن مل طر لذلك جاز له ذلك من غري كراهة كأن تكون يده اليسرى مشلولة أو فيها جرح ، إال لضرورة ، ف ذا اضل 

 -:على قولينالبول أو أنه عام مطلق في حال البول وغيره ؟  الذبر باليمين فقط في حال
 " أن مين ذكره بيمينه  -صل ى اهلل عليه وسل م  -هنى الن  : "  اأنه عام مطلق للرواية األخرى املتفق عليه:  القول األول

 .اليمني مطلقاً حال البول مما يدل على النهي عن من الذكر ب -صل ى اهلل عليه وسل م  -حيث مل يذكر الن  
د وهذا د النهي أبناء البول ، وحيمل املطلق على املقي  أن النهي مقيد حبال البول فقط حلديث الباب أيضاً حيث قي  :  والقول الثاني

 . واهلل أعلمالقول هو األظهر 
 

 بر له حكم القبل بل هو مل يرد يف احلديث النهي عن من الدبر باليمني عند التغوط والصحيح أن الد : ال ائدة الثانية
 .نبه على األخف للداللة على ما هو أشد  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أوىل ولعل الن 

 .ليمني وصيانتها عن األقذار األن العلة واحدة وهي إكرام هي عن من القبل والدبر باليمني،والصحيح أن املرأة كالرجل يف الن
 

 وهل ستنجاء باليمني من البول والغائط سواء كان ذلك باألحجار أم املاء ، يف احلديث النهي عن اال : ال ائدة الثالثة
 : على قولين بما سبق في المسألة السابقة النهي للتحريم أو للكراهة ؟ 

ألحوط للمسلم أال يستنجي بيمينه اوقول مجهور العلماء أن النهي للكراهة ألن النهي هنا من باب اآلداب واإلرشاد ومع ذلك ف
متفق عليه ، ف ن وجدت احلاجة فال "وما نهيتكم عنه فاجتنبوه :" -صل ى اهلل عليه وسل م  -ن حاجة كما سبق لعموم قول الن  إال م
  .بأس
 قيل يف احلكمة من النهي عن استعمال اليمني يف قضاء احلاجة ألن اليمني معدة لألكل فلو باشر ميينه  : ال ائدة الرابعة

 .عند األكل فيتأذى بذلك وينفر طبعه ويتنكد يف طعامه يف األذى لرمبا تذكر ذلك 
 يف احلديث دليل على النهي عن التنفن يف اإلناء وإمنا يتنفن خارج اإلناء ملا يف ذلك من األدب  : ال ائدة الخامسة

ب اإلناء وهو أن ال نة ملا هو أصلح يف شر مبي   -صل ى اهلل عليه وسل م  -خوفاً من تنتينه وسقوط شيء فيه ، وجاءت سنة الن  
 . يشرب اإلناء دفعة واحدة يف نفن واحد بل يشرب يف نفسني أو بالبة ويتنفن خارج اإلناء 

 فنه أروى , وأبرأُ : " كان يتنفن يف الشراب بالباً ويقول   -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن الن  -رضي اهلل عنه  -روى مسلم يف صحيحه عن أنن 
 .فأنا أتنفن يف الشراب بالباً : -اهلل عنه  رضي -قال أنن "  , وأمرأُ 
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واملعىن أنه يصري هنيئاً مرياً بريا ساملا أو مربيا من مرض أو عطاش أو " :، قال ابن حجر" أروى " ، بدل " أهنأ " وعند أيب داود 
  "الفتح :" نظر ا "أذى ، ويؤخذ من ذلك أنه أقمع للعطش وأقوى على اهلضم وأقل ضرراً يف ضعف األعضاء وبرد املعدة 

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

 (التيمن في الطهور وغيره: )باب 

 .يفم نـَعأَليأهم، َوتـََرجملمهم، َوطلهلورمهم . حيلمبم التـ َيممَن يفم َشأأنمهم كلل هم  -صل ى اهلل عليه وسل م  -َكاَن َرسلولل الل هم : ، قَاَلتأ -رضي اهلل عنها  - َعنأ َعائمَشةَ  -32
بم التيممَن ما استطاَع  -صل ى اهلل عليه وسل م  -كان الن م »: وللبخاري   «حيل

 : ألفاظ الحديث 
مناً من ـ بضم الياء ـ وهو الربكة تقول تيل التيمن من األلفاظ املشرتكة أي اليت هلا معنيان فيطلق على التربك بالشيء من اليل  (:الترََّيمُّنَ ) 

 .هبذا األمر أي تربكاً فيه 
  . ويطلق ويراد به االبتداء باليمني قبل الشمال وهو املراد يف احلديث كاالبتداء باليد أو الرجل اليمىن مثالً 

 .أي حني لبسه للنعلني ف نه يبتدئ باليمىن منهما  (:ِفي نَرْعَلْيهِ ) 
 .أي تسريح شعره ودهنه وجتميله ف نه يبتدئ باجلهة اليمىن منه  (:َوتَرَرجُِّلهِ ) 
 . بضم الطاء ، واملراد به فعل الطهارة يف الوضوء والغسل (: ُهورِهِ َوطُ ) 

 : من فوائد الحديث 
 اخلفاف فيبدأ يف احلديث دليل على استحباب البداءة بالرجل اليمىن يف لبن النعل ومثلها اجلوارب و  : ال ائدة األولى

 .باألمين قبل األيسر

فذا انتعل أحدبم : "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قال الن  -رضي اهلل عنه  -يمىن حلديث أيب هريرة وأما عند النزع ف نه ينزع اليسرى  أواًل مث ال
 . متفق عليه"  نزعخرهما تُ آنعل و يبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تُ لفليبدأ باليمنى وفذا نزع ف

 

 يف  هس عند تسرحيه ودهنه ورمبا يقال مثلاحلديث دليل على استحباب البداءة باجلانب األمين من الرأ :ال ائدة الثانية
 .متشيط اللحية 

الرتجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه ، وكذلك يسن البداءة باجلانب األمين عند حلق الرأس فيعطي من حيلقه : قال ابن بطال 
ويف  -صل ى اهلل عليه وسل م  -جة الن  الذي رواه مسلم يف صحيحه يف ح -رضي اهلل عنه  -ننأانب األمين من رأسه مث األيسر حلديث اجل

 . .. (وأشار إىل جانبه األمين مث األيسر  "خذ : " ـ للحالق  -صل ى اهلل عليه وسل م  -مث قال ـ أي رسول اهلل " احلديث 
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 اليدين احلديث دليل على استحباب البداءة باليمني يف الوضوء والغسل ، فيغسل يف الوضوء اليمىن من  : ال ائدة الثالثة
 .سل يبدأ بغسل الشق األمين من البدن قبل األيسر ، وهذا ب مجاع العلماء والرجلني قبل اليسرى ، ويف الغل 

أنه بدأ فغسل يده اليمىن مث اليسرى يف وضوئه ، وكذا يفعل  -صل ى اهلل عليه وسل م  -وقد ببتت األخبار عن رسول اهلل : " قال ابن املنذر
 [.( 1/346") األوسط :" انظر]" ع السنة املتوضئ إذا أراد  إتبا 

 

 يدل على مشروعية البداءة يف اليمني يف كل " حيب التيمن يف شأنه كله: " -رضي اهلل عنها  -قول عائشة : ال ائدة الرابعة
 أي ما مل مينعه مانع وهي إشارة إىل شدة ا افظة على التيمن ،" حيب التيمن ما استطاع "  شيء وجاء يف البخاري 

من ذلك ما كان من باب التكرمي كالثالبة الواردة يف احلديث وهي التنعل والرتجل والطهور وغريها مما وردت  صم ولكن خيل 
ا مل يرد هبا دليل على وجه ممفيها السنة كدخول املسجد وحلق الرأس واألكل والشرب ، وغريها أيضاً من الطيبات 

دأ هبا باليسار كاالستنجاء وخلع النعلني ودخول اخلالء وحنوه ، وهذه اخلصوص ، وأما ما كان من باب األذى ف نه يب
 ["شرح مسلم:" انظر ].قاعدة ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية والنووي

" شرح العمدة :"انظر] "اليمىن أحق بالتقدمي إىل األماكن الطيبة وأحق بالتأخري عن األذى وحمل األذى " : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 (1/136 )] .  

 : ةفبناًر على ما سبق األحوال ثالث
كاألكل والشرب واللبن والوضوء   اً فتقدم فيه اليمىن رجاًل أو يد( أي من قبيل الطيبات ) ما كان من باب التكرمي :  الحال األولى

 .والغسل واالنتعال والرتجل وحلق الرأس وحنوه 
 .-ها رضي اهلل عن -حديث الباب حديث عائشة  :ويدل على ذلك
 .فتقدم فيه اليسرى رجاًل أو يداً ( أي من قبيل اخلبائث ) ما كان من باب األذى :  الحال الثانية

 .كدخول اخلالء واخلروج من املسجد واالستنجاء وخلع النعلني واالمتخاط وحنوه 
ال يمسكن أحدبم ذبره " :  - عليه وسل م صل ى اهلل -السابق املتفق عليه قال الن  -رضي اهلل عنه  -حديث أيب قتادة :  ويدل على ذلك

 " .بيمينه وهو يبول , وال يتمسب من الخالر بيمينه 
 .ما تردد فيه بني األمرين أي مل يظهر فيه التكرمي ومل يظهر فيه األذى واإلهانة فاألصل فيه التيمن :  الحال الثالثة

حيب التيمن يف شأنه   -صل ى اهلل عليه وسل م  -كان رسول اهلل: "  قالت -رضي اهلل عنها  -حديث الباب حديث عائشة :ويدل على ذلك
 ."كله 

============================= 
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 (النهي عن التخلي في الطرق والظالل: )باب 
: َوَما الل ع انَانم يَا َرسلوَل الل هم؟ قَالَ : قَاللوا «انَرْينِ اترَُّقوا اللَّعَّ »: قَالَ  -صل ى اهلل عليه وسل م  -، َأن  َرسلوَل الل هم -رضي اهلل عنه  -َعنأ َأيبم هلَريـأرََة  -36
 . رواه مسلم.«الَِّذ  يَرَتَخلَّى ِفي َطرِيِق النَّاِف َأْو ِفي ِظلِِّهمْ »

 : ألفاظ الحديث 
 نيأ لَ عن ، احلامم ل  األمرين اجلالبني لم  املراد باللعانني ،: " صيغة مبالغة ، قال أبو سليمان اخلطايب ( لع ان )  همثىن مفرد (:اللَّعَّانَرْينِ ) -

يعين عادة الناس لعنه ، فلما صارا سببا لذلك أضيف اللعن إليهما . عن تم ولل وذلك أن من فعلهما شل . الناس عليه ، والداعيني إليه 
. " 

لروايتان صحيحتان وقال يف معىن وا: " ، قال النووي ( اللعانني ) وأما لفظ مسلم فهو ( اتقوا الالعنني ) وجاء يف لفظ أيب داود 
 .( 3/168) "شرح مسلم :" نظرا)" اتقوا األمرين  امللعون فاعلهما : اتقوا الالعنني : " رواية أيب داود 

 . أي يتغوط يف موضع مير به الناس ( :الَِّذ  يَرَتَخلَّى ِفي َطرِيِق النَّاِف ) -
 .لى أن املراد الظل املنتفع به الذي هو حمل جلوسهم ولين كل ظلإضافة الظل للناس دليل ع (: َأْو ِفي ِظلِِّهمْ )  -

ولين كل ظل حيرم . ومناخاً ينزلونه ويقعدون فيهاملراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اختذوه مقيالً : قال اخلطايب وغريه من العلماء 
 .القعود حتته 

 : من فوائد الحديث 
  عند غير مسلم وهي  زيادات بالث احلديث فيه :ال ائدة األولى: 

" يف املوارد  زاالرب "بنتني يف أصل احلديث والثالثة اال"اتقوا املالعن الثالث : "-رضي اهلل عنه  -زيادة عند أيب داود من حديث معاذ  -أ 
 .فيكون السند منقطع  -رضي اهلل عنه  -وهي زيادة يف إسنادها ضعف ألن أبا سعيد احلمريي مل يسمع من معاذ بن جبل 

" مرسلة -رضي اهلل عنه  -شامي جمهول من الثالثة ، وروايته عن معاذ بن جبل : " -رضي اهلل عنه  -ال ابن حجر عن أيب سعيد احلمريي ق
 ". التقريب :"انظر 
نقع يف " لثة  االبنتني يف أصل احلديث والثا" اتقوا املالعن الثالث : " رضي اهلل عنهما بن عباسازيادة عند أمحد من حديث  -ب 
 .وهي زيادة يف إسنادها ضعف أيضاً لوجود ابن هليعة وهو سيئ احلفظ "ماء

 . ( 1/208" ) جممع الزوائد:" انظر "رواه أمحد ، وفيه ابن هليعة ، ورجل مل يسم : " قال اهليثمي
 -:ها مطلقاً أوردم  يف قبول روايته اختلف يف ابن هليعة يف قبول روايته على تفصيل:  ومن باب ال ائدة

فمن أهل احلديث من يرى أن رواية العبادلة الثالبة عن ابن هليعة مقبولة والعبادلة هم عبداهلل بن املبارك وعبداهلل بن يزيد املقرئ 
 .ألهنم مسعوا منه قبل احرتاق كتبه -رضي اهلل عنه  -وعبداهلل بن وهب 
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 ،ة فهو صحيح وكذلك قال قتيبة بن سعيد وكذلك الذه إذا روى العبادلة عن ابن هليع:"افظ عبدالغين بن سعيد األزديقال احل
 ."ط ألن ابن هليعة  سيئ احلفظ احرتقت كتبه فحدث من حفظه فخل  

 .عة مطلقاً قبل احرتاق كتبه وبعدها يومن أهل احلديث وهم ا ققون يرون تضعيف ابن هل
أن يتخلى الرجل حتت شجرة  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ى رسول اهلل هن: " قال -رضي اهلل عنه  -من حديث ابن عمر   زيادة عند الطرباِّن -س 

 . "األوسط:" انظر " ة هنر جارم ف  تخلى على ضَ مثمرة ، وهنى أن يل 
 .وهذا إسناده ضعيف أيضاً ألن يف سنده فرات بن السائب وهو مرتوك احلديث كما قال البخاري وغريه 

 .واهلل أعلم فة وال يصح إال أصل احلديث الذي عند مسلم وهو حديث الباب وخالصة ما سبق أن الزيادات الثالبة كلها ضعي
 يف احلديث النهي عن التخلي يف طرق الناس اليت ميشون فيها ويطرقوهنا ، أما الطرق املهجورة فيجوز : ال ائدة الثانية

 .التخلي فيها عند احلاجة 
 به الناس سواًء كان شجرة أو جداراً أو مظلة من خشب أو يف احلديث النهي عن التخلي فيما يستظل : ال ائدة الثالثة

حديد وحنوه أو غريها مما ينتفع هبا ويلحق بذلك األماكن اليت يرتدد إليها الناس كاملنتزهات واحلدائق ، وأماكن 
صل ى اهلل  - هقولاالسرتاحات اليت تكون يف بعض طرق الناس ، وأما ما ال ينتفع به الناس وال جيلسون فيه فيجوز التخلي فيه ل

 .اف الظل هلم وهو الذي ينتفعون به ضفأ" أو في ظلهم "  -عليه وسل م 
 لتحرمي وهو الصحيح واهلل أعلم لعدم الصارف إىل اظاهر النهي عن التخلي يف طريق الناس أو ظلهم  :ال ائدة الرابعة

 ِبَغْيرِ  َواْلُمْؤِمَنا ِ  اْلُمْؤِمِنينَ  يُرْؤُذوذَ  َوالَِّذينَ  }:  الكراهة وألنه عمل يستوجب اللعنة وملا فيه من األذية للمؤمنني قال تعاىل
 (.64:  األحزابسورة ) {مُِّبيناً  َوِفْثماً  بُرْهَتاناً  اْحَتَمُلوا فَرَقدِ  اْبَتَسُبوا َما

 يضادها وبيان يف احلديث بيان كمال الشريعة اإلسالمية ومشوهلا من حيث النظافة والنزاهة والبعد عما : ال ائدة الخامسة
 .أماكن قضاء احلاجة واألماكن اليت ال جيوز قضاء احلاجة فيها 

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

 (االستنجاء بالماء من التبرز: )باب 

َـاَلَء، فَأَ  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -َكـاَن َرسلـولل الل ـهم : قال -رضي اهلل عنه  -َمالمكَ  عن أََننم بأنم  -33 خللل اخلأ ـنأ يَـدأ محأمـلل أَنَـا، َوغلـاَلمِف حَنأـومي، إمَداَوًة مم
ي بمالأَماءم  تَـنأجم  .َماَء، َوَعنَـزًَة فـََيسأ

اَلَء، فََأمحأملل أَنَا، َوغلاَلمِف حَنأومي، إمَداَوًة ممنأ َماَء، َوَعنَـزًَة فـَيَ : قال  -رضي اهلل عنه  -أََنَن بأنل َمالمكَ عن  خللل اخلَأ ي َكاَن َرسلولل الل هم  يَدأ تَـنأجم سأ
 .بمالأَماءم 

 : لحديث ألفاظ ا
 املقصود به هنا املكان اخلايل يف الفضاء ولين يف البيوت بدليل محل العنزة واملاء مما يدل  ( :َباَذ َرُسوُل الّلِه  َيْدُخُل اْلَخاَلرَ ) -
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صل ى اهلل عليه  - لن ا البيوت كانت خدمة على أنه يف الرب أي الفضاء ولو كانت يف البيوت ملا احتاج إىل محلها وألن اخلالء الذي يف

 .بأهلهفيها متعلقة  -وسل م 
 . الغالم، وأما عمر  انِف مَ لأ وغم  هِف مَ لأ وغم  هِف مَ لم غأ أَ : الغالم هو الذكر الصغري مجعه  : (َوُغاَلم  )  -

 [( 1/33)  "املخصص :"انظر].من الوالدة إىل سبع سنني ، ونقل ذلك ابن سيدة :فقيل 
 [( 1/261" ) الفتح :"انظر]. لوالدة إىل االلتحاء كما نقل ذلك ابن حجر عن الزخمشريمن ا :وقيل 
 . يف السن  وهذه الرواية عند مسلم دون البخاري أي مقارب يل (: َنْحِو ) -
َداَوةإ) -  .بكسر اهلمزة إناء صغري من جلد  (:ًِ

صل ى اهلل عليه  -أن هذه العنزة أهداها النجاشي للن   ":الطبقات " ويف .ة بفتح العني والنون والزاي ، وهي احلربة القصري  :( َوَعنَرَزةً ) -

 .[البن سعد " الطبقات :"انظر ]، واحلربة من أآلت احلبشة  -وسل م 
بول والغائط يقطع ما أصاب السبيلني من أبر ال -صل ى اهلل عليه وسل م  -االستنجاء لغة القطع ، واملقصود أنه  (:فَرَيْستَرْنِجي بِاْلَمارِ ) -

  .باملاء
 : من فوائد الحديث 

 فيما خيص  -صل ى اهلل عليه وسل م  -حيث تشرف خبدمة الن   -رضي اهلل عنه  -يف احلديث فضيلة ألنن بن مالك  :ال ائدة األولى
 .عشر سنني  -صل ى اهلل عليه وسل م  -طهوره وكان قد خدم الن  

 

  وقد كره  .االقتصار يف االستنجاء على املاء فقط ولو مل يتقدم ذلك باحلجارة احلديث دليل على جواز :ال ائدة الثانية
 -ذلك بعض العلماء ملا فيه ذلك من مالمسة النجاسة باليد ، وممن كره ذلك من الصحابة حذيفة وابن عمر وابن الزبري 

 :"انظر]استنجى باملاء كما نقل ذلك ابن حجر  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قل عن مالك أنه أنكر أن يكون الن  ونل   -رضي اهلل عنه 

: " وأنكر ابن حجر هذه الكراهة وقال عند تبويب البخاري هلذا احلديث بباب االستنجاء باملاء قال  [( 1/261") الفتح الباري 
بالمار بكراهة االستنجاء  والقول"  -صل ى اهلل عليه وسل م  -وقوعه من الن   ى، وعلى من نف هأراد هبذه الرتمجة الرد على من كره

 :قول ضعيف لما يلي 
 .أن فيه معارضة هلذا احلديث الصحيح وهو حديث الباب  -أ 
 .تاماً من النجاسة  أن يف املاء إنقاءً  -ب 
 .أن مباشرة النجاسة إلزالتها ال حمذور فيها ألن هذا لين استعماالً هلا وإمنا ختلصاً منها  -س 
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 العنزة مع أهنا ال تسرت حال  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قد يشكل على البعض ملاذا حيمل الن  ( وعنزة ) قوله : ال ائدة الثالثة
العنزة أفضلها أنه كان إذا استنجى توضأ وإذا  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قضاء احلاجة ، ذكر ابن حجرعدة أسباب حلمل الن  

 [( 1/262" ) تحالف :"انظر] .وإذا صلى استرت بالعنزة ، توضأ صلى 
================================= 

 (المسح على الخفين : )باب

ـَذا؟ فـََقـالَ : َفقميـلَ . مثل  تـََوض ـَأ، َوَمَسـَح َعلَـى خلف يأـهم . بَـاَل َجرميـرِف : ، قَـالَ  -رضي اهلل عنه  -َعنأ مَه اَم  -34 َعـلل ه   -نـََعـمأ، رَأَيـأتل َرسلـوَل الل ـهم : تـَفأ

 .بَاَل، مثل  تـََوض أَ وَمَسَح َعَلى خلف يأهم  -يه وسل م صل ى اهلل عل
اَلَم َجرميَر َكاَن بـَعأَد نـلزلولم الأَمائمَدةم : قَاَل إمبـأرَاهميمل  ؛ أَلن  إمسأ دميثل َذا احلَأ بـلهلمأ ه   .َكاَن يـلعأجم

 : ظ الحديث ألفا
لبن على القدمني من صوف وقطن وشبه ا اجلوربان ومها ما يل لحق هبما ، ويل مما يلبن على القدم من اجللد ساتراً هل ( :الخ اذ) -

 .اب سمى عندنا اليوم بالشر  ذلك ومنه ما يل 
 .( 176ص " املصباح املنري:" نظرا واخلف جيمع على خفاف ، وأما خف البعري فيجمع على أخفاف

 .املسح يف اللغة اإلمرار  (: وَمَسَب َعَلى ُخ َّْيهِ ) -
 .رار اليد مبلولة باملاء على اخلفني من أطراف أصابع الرجل إىل الساق هو إم :االصطالف في و 

 : من فوائد الحديث 
 يف احلديث داللة على ببوت املسح على اخلفني ، واملسح على اخلفني بابت يف القرآن والسنة املتواترة  :ال ائدة األولى

 .وإمجاع املسلمني عدا الشيعة واخلوارج وال يعتد خبالفهم 
 َواْمَسُحواْ  اْلَمَراِفقِ  ِفَلى َوَأْيِدَيُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  فاْغِسُلواْ  الصَّالةِ  ِفَلى ُقْمُتمْ  ِفَذا آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيرَُّها يَا }:فقوله تعاىل  القرآذ أما -

وهي قراءة سبعية وبقراءة اجلر تكون  {كم وأرجلم  }على قراءة اجلر يف قوله  (6:  املائدةسورة ) { اْلَكْعَبينِ  ِفَلى َوَأْرُجَلُكمْ  ِبُرُؤوِسُكمْ 
ألهنا األقرب إليها والعطف على األقرب معروف يف لغة العرب ، فيكون حكم الرجل املسح على اخلف ( رؤسكم ) معطوفة على 

 .[( 1/106 ) "سبل السالم للصنعاِّن:" نظرا] حينما يكون البساً للخفني -صل ى اهلل عليه وسل م  -ألنه هو الثابت عن الن  
:" انظرحضراً وسفراً حد التواتر ، ونقل ابن املنذر  وفعالً  قوالً  فقد بلغت األحاديث اليت تبني جواز املسح على اخلفني وأما السنة-

" أنه مسح على اخلفني  -صل ى اهلل عليه وسل م  - حدبين سبعون من أصحاب رسول اهلل: " عن احلسن البصري أنه قال  ( 1/830") األوسط 
لين يف قل  من املسح شيء ، فيه أربعون حديثاً : " ومن هؤالء العشرة املبشرون باجلنة ، ونقل ابن قدامة عن اإلمام أمحد أنه قال 

 . [( 1/360" ) املغين:" انظر] "، وما وقفوا  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ما رفعوا إىل الن   -صل ى اهلل عليه وسل م  -عن أصحاب الن  
 . املسلمون على جواز املسح على اخلفني وحكى اإلمجاع مجع من أهل العلم كابن املنذر وابن عبد الرب والنووي وغريهم وأمجع -
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 اختلف أيهما أفضل المسب على الخ ين أم غسل الرجلين ؟: ال ائدة الثانية 
 . -صل ى اهلل عليه وسل م  -األفضل الغسل ألنه أكثر فعل الن   :قيل 
 .أفضل ألن فيه خمالفة ألهل البدع الذين ينكرون املسح على اخلفني كالرافضة واخلوارج املسح  :وقيل 

صل ى اهلل عليه  -أن اإلنسان ال يتكلف ضد حاله فمن كان عليه خفني فاألفضل يف حقه املسح ألن الن  :  واهلل أعلموالقول الراجح 

وسيأيت ، ومن مل يكن عليه خفني فاألفضل يف حقه الغسل وال ( هما طاهرتني دعهما فم ِّن أدخلت) -رضي اهلل عنه  -قال للمغرية -وسل م 
 .لذلك  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ل الن  عيتكلف لبن اخلفني لعدم ف

ومل يكن يتكلف ضد حاله اليت عليها قدماه بل إن كانتا يف اخلف مسح عليهما ، وإن كانتا : "  - رمحه اهلل -قال ابن القيم 
غسل القدمني ، ومل يلبن اخلف ليمسح عليه ، وهذا أعدل األقوال يف مسألة األفضل من املسح والغسل قاله شيخنا مكشوفتني 
 [ .( 1/166 )"زاد املعاد:" انظر]"  واهلل أعلم

 دليل على عدم نسخ جواز ( كان يعجبهم هذا احلديث ألن إسالم جرير كان بعد نزول املائدة ) قوله  : ال ائدة الثالثة
بأن أحاديث املسح على اخلفني كلها : ملسح على اخلفني قالوا اسح على اخلفني وذلك ألن حجة املخالفني جلواز امل

و   { اْلَكْعَبينِ  ِفَلى َوَأْرُجَلُكمْ  ِبُرُؤوِسُكمْ  َواْمَسُحواْ  اْلَمَراِفقِ  ِفَلى َوَأْيِدَيُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  فاْغِسُلواْ  }منسوخة بآية املائدة 
ميسح على  -صل ى اهلل عليه وسل م  -الن   ىبأنه رأ آية املائدة صحيح حلديث الباب حيث كان إسالم جرير بعد نزولهذا غري 

 : الرتمذيقال " ما أسلمت إال بعد املائدة  : "سئل عن ذلك فقال -رضي اهلل عنه  - خفيه بل جاء عند الرتمذي أن جرير 
ست للهجرة و املسح بابت يف غزوة  سنة وى النسخ أن آية املائدة نزلتهذا حديث مفسر وأيضا مما يدل على بطالن دع

  .و هذا يدل على أن القول بنسخ جواز املسح على اخلفني بآية املائدة قول باطل،تبوك سنة تسع للهجرة 
================================= 

: فـََقـالَ . فَـانـأتَـَهى  إمىَل سلـَباطَةم قـَـوأَم، فـَبَـاَل قَائممـاً، فـَتَـَنح يأـتل  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  - م  كلنأتل َمـَع الن ـ: ، قَالَ  -رضي اهلل عنـه  -وَعنأ حلَذيـأَفَة  -36
 .فـَتَـَوض َأ، َفَمَسَح َعَلى خلف يأهم . َفَدنـَوأت َحىت  قلمأتل عمنأَد َعقمبَـيأهم « اْدنُهْ »

ـــرَائميَل َكـــاَن إمَذا : َويـَبلـــولل يفم قَـــارلورََة َويـَقلـــولل . أَبلـــو ملوَســـى  يلَشـــد دل يفم الأبَــــوألم  َكـــانَ : ، قَـــالَ  -رضـــي اهلل عنـــه  -وَعـــنأ َأيبم َوائمـــَل  -32 إمن  بَـــينم إمسأ
لأــَد َأَحــدمهممأ بـَـوألِف قـََرَضــهل بمالأَمَقــارميضم  ــدميَد، : فـََقـاَل حلَذيـأَفــةل . َأَصـاَب جم ــَذا الت شأ َبكلمأ الَ يلَشـد دل ه  فـََلَقـدأ رَأَيـأتلــينم أَنـَـا َوَرسلــولل لَــَودمدأتل أَن  َصــاحم

ــَباطًَة َخلأــَف َحــائمطَ  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -الل ــهم  ، فَــأََتى  سل ، . نـََتَماَشــى  ئأــتل ــهل، فََأَشــاَر إميَل  َفجم نأ ــاَم َكَمــا يـَقلــومل َأَحــدلكلمأ، فـَبَــاَل، فَانـأَتبَــذأتل مم فـََق
 .فـَقلمأتل عمنأَد َعقمبمهم َحىت  فـَرَغَ 

 : حاديث األألفاظ 
رمى القمامة وتسمى املزبلة والكناسة وهي  املوضع الذي يل  ىالسباطة بضم السني وفتح الباء وختفيفها وهي ملق (: قَرْومٍ  ُسَباطَة ) -

 ..مادة سبط :  (306/  7)لسان العرب :" نظرا كنن من املنازلفيه الرتاب واألوسا  وما يل 
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مراده باجللد واحد اجللود اليت كانوا : قال القرط  ( بوب أحدهم ) ه بدليل رواية البخاري املقصود به بوب :( َأَحِدِهمْ  ِجْلد) -
كان إذا " الذي محلوه ، ويؤيده رواية أيب داود ففيها ( أي املشقة ) يلبسوهنا ، ومحله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من اإلصر 

 .هـ .أ" ل بعضهم رواه باملعىن لكن رواية البخاري صرحية يف الثياب فلع" جسد أحدهم  صابأ

 .أي قطعه (:  قَرَرَضهُ  ) -
 :  حاديثمن فوائد األ

  خاصاً بالسفر  يف احلديث داللة على ببوت املسح على اخلفني حىت يف احلضر فلين املسحل  :ال ائدة األولى. 
 على أقوال أشهرها يف سبب بوله قائماً بال قائماً واختلف  -صل ى اهلل عليه وسل م  -يف احلديث أن الن   : ال ائدة الثانية: 
 .ألنه مل جيد مكاناً صاحلاً للقعود وقام ألن طرف السباطة كان عالياً  :فقيل 
 .   ألن السباطة رخوة ال يرتد على البائل فيها شيء من بوله  :وقيل 
لقول مبا رواه احلاكم والبيهقي  من إنه فعل ذلك جلرح كان يف مأبضه ال يتمكن معه القعود ، واستدل من قال هبذا ا :وقيل 

و احلديث ضعيف ضعفه البيهقي والدار  "جلرحَ  كان يف مأبضه"  إمنا بال رسول اهلل قائماً : "قال  -رضي اهلل عنه  -حديث أيب هريرة 
 .قطين ، واملأبض هو باطن الركبة 

 :جائز بشرطين  لبيان اجلواز ، وهذا أظهر األقوال ، فالبول قائماً  هلَ عَ إمنا فَـ  :وقيل 
صل ى اهلل  -أشار الن   ديث الباب ما يدل على ذلك حيث أن يأمن الناظر حبيث ال يراه أحد إذا قام ألن القاعد أسرت ويف ح -2

 .حلذيفة حىت قام عند عقبه حىت فرغ  -عليه وسل م 
 .أن يأمن  التلويث حبيث ال يرتد إليه شيء من بوله  -6
عند أمحد والرتمذي والنسائي أهنا  -رضي اهلل عنها  -واز البول قائماً حلديث الباب وبني حديث عائشة ف ن قيل كيف اجلمع بني ج -

 : وجهين اجلمع بينهما من " كان يبول قائماً فال تصدقوه ما كان يبول إال قاعداً   -صل ى اهلل عليه وسل م  -من حدبكم أن الن  : " قالت 
 .أنه كان يبول قاعداً وحديث الباب لبيان اجلواز  -صل ى اهلل عليه وسل م  -فعله  أكثرلبيان -عنها  رضي اهلل -أن حديث عائشة : األول 
استندت إىل علمها -رضي اهلل عنها  -يدل على أنه مل يبل قائماً أبداً ف ن عائشة -رضي اهلل عنها  -منا أن حديث عائشة أنه لو سل  :  الثاني

 .-رضي اهلل عنهم- ه حذيفة وهو من كبار الصحابةظَ فم لع هي عليه وحَ خارج البيوت فلم تط  ا حمل ما وقع منه يف البيوت وأمفي
 ونقل " هذا بابت -رضي اهلل عنها  -وقد روي يف النهي عن البول قائماً أحاديث ال تثبت ، ولكن حديث عائشة : قال النووي  

 فعل عمر بن اخلطاب وابنه عبداهلل وزيد بن بابت وسهل بن سعدأن البول قائماً ببت من : يف اإلشراق  النووي عن ابن املنذر
للنووي اجمللد الثالث  "شرح مسلم :"نظرا.]  - رضي اهلل عنهم -وأيضاً روي عن علي وأنن وأيب هريرة وفعل ذلك ابن سريين وعروة بن مسعود  

                                     .                                                        [ 273حديث رقم 
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 ولم يدل الحدي  أنه استأذنهم أقوال القوم يف سباطة   -صل ى اهلل عليه وسل م  -قيل يف سبب بول الن   : ال ائدة الثالثة 
 :منها 

 .أذنوا ملن أراد أن يبول فيها أو يكون مما يتسامح فيه الناس  نأهنم ال يكرهون ذلك ورمبا يكونو  -أ 
 .وقيل إن هذا السباطة مل تكن خاصة هبم بل هي للناس عامة وأضيفت إليهم لقرهبم منها  -ب 
 فيه إنكار على أيب موسى ( لوددت أن صاحبكم ال يشدد هذا التشديد )  -رضي اهلل عنه  -قول حذيفة  :ال ائدة الرابعة

 انوا إذا أصاب بوب أحدهم البول قطعه وبني  حيث كان يبول يف قارورة ليأمن رشاش البول ويذكر عن بين إسرائيل أهنم ك
بال قائماً ، وعلى هذا  -صل ى اهلل عليه وسل م  -وأن الن   -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن هذا خالف سنة الن     -رضي اهلل عنه  -له حذيفة 

صل ى اهلل عليه وسل م  -هلدي هدي الن  ف ن خري ا، فيه اإلنسان حىت ولو كان ملصلحة الدين كما يعتقد دأ د  شَ يتوجه كل تشديد يل 

هو خالف سنته ولو اعتقد صاحبه أنه حمسن بل هو تشديد له أبر  -صل ى اهلل عليه وسل م  -فكل هدي زائد على هدي الن   -
حديث وعند مسلم من "  هشاد الدين أحد فال غلبلن يُ " كما عند البخاري   -صل ى اهلل عليه وسل م  -على صاحبه وقال الن  

 .قاهلا بالباً "  هلك المتنطعوذ" ابن مسعود 
========================================= 

ـرَي، فـََقـاَل يلم  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -كلنأتل َمـَع الن ـ م  : قَالَ : -رضي اهلل عنـه  -بأنم شلعأَبَة  الأملغمريةَ َعنم و  -37 لَـَة يفم َمسم « َأَمَعرَك َمرار ؟»: َذاَت لَيـأ
ـَن اإلم : قـللأتل  ، مثل  َجـاَء فَأَفـأَرغأـتل َعَليأـهم مم َلتمهم، َفَمَشـى  َحـىت  تـَـَواَرى يفم َسـَوادم الل يأـلم ـنأ نـََعمأ، فـَنَـَزَل َعنأ رَاحم َهـهل، َوَعَليأـهم جلب ـةِف مم َداَوةم، فـََغَسـَل َوجأ

َهــا، َحــىت  أَ  نـأ ــَتطمعأ أَنأ خيلأــرمَج ذمرَاَعيأــهم مم َويأــتل ألَنأــزمَع خلف يأــهم صلــوَف، فـََلــمأ َيسأ ــهم، مثل  أَهأ ــَفلم اجلألب ــةم، فـََغَســَل ذمرَاَعيأــهم، َوَمَســَح بمرَأأسم ــنأ َأسأ َرَجهلَمــا مم خأ
 .َوَمَسَح َعَليأهمَما«  فَِإنِّي َأْدَخْلتُرُهَما طَاِهَرتَرْينِ  َدْعُهَما»: فـََقالَ 

ـتل َمَعـهل، فَـانأطََلَق َرسلـولل  «ُخرِذ اإِلَداَوةَ ! يَرا ُمِغيرَرةُ »: فـََقـالَ . يفم َسـَفرَ  -ل م صـل ى اهلل عليـه وسـ -كلنأتل َمَع الن  م    :ويف رواية  تـلَها، مثل  َخَرجأ فََأَخـذأ
 .… الل هم َحىت  تـََواَرى َعين  

ــَيتمهم َوَعلَـــى الأعمَماَمــةم َوَعلَــى خلف يأـــهم، مثل   :ويف روايــة ملســلم  نَــا إمىَل الأَقـــوأمم َوقَــدأ قَـــاملوا يفم َوَغَســـَل ذمرَاَعيأــهم، َوَمَســـَح بمَناصم ، فَانـأتَـَهيـأ  رَكمــَب َورَكمبأـــتل
َعًة، فـََلم ا َأَحن  بـمالن  م   َمـأَ إملَيأـ. َذَهـَب يـَتَـَأخ رل  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -الص الَةم، يلَصل ي هبمممأ َعبأدل الر محأ نم بأنل َعوأَف َوَقدأ رََكَع هبمممأ رَكأ هم، َفَصـل ى فََأوأ

م  َنا-صل ى اهلل عليه وسل م  -هبمممأ، فـََلم ا َسل َم قَاَم الن  م َعَة ال يتم َسبَـَقتـأ ، فـَرََكعأَنا الر كأ   . َوقلمأتل
لمممنيَ . مم َصالَتَهل يلتم  -صل ى اهلل عليه وسل م  -فـََلم ا َسل َم َعبأدل الر محأ نم بأنل َعوأَف قَاَم َرسلولل الل هم : ويف رواية ملسلم أيضاً  لمَك الأملسأ . فَأَفـأزََع ذ 

بميحَ  ثـَرلوا الت سأ م . فََأكأ َبَل َعَليأهممأ مثل  قَالَ  -صل ى اهلل عليه وسل م  -فـََلم ا َقَضى الن  م َسنأتلمأ »: َصالَتَهل أَقـأ يـَغأبمطلهلمأ َأنأ « َقدأ َأَصبأتلمأ »: أَوأ قَالَ « َأحأ
 .قأتمَهاَصل ولا الص الََة لموَ 

 :ألفاظ الحديث
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املراد بالسفر  هنا غزوة تبوك يف رجب سنة تسع من اهلجرة وكان ذلك قبل  :(ِفي َسَ رٍ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ُبْنُد َمَع النَِّبيِّ ) -
مما  "رى يف سواد الليل فمشى حىت توا " -رضي اهلل عنه  -صالة الفجر كما ورد يف إحدى روايات البخاري ويف رواية الباب قال املغرية 

 .( 4/126 ")فتح الباري:"نظر ا يدل على أهنا قبل الفجر
 .املقصود به إناء الوضوء وهو إناء صغري من جلد  : (اإِلَداَوةَ )  -
 .يت ماداً يدي نحناأي  : (َأْهَوْيُد ألَْنزِعَ ) -
  ."املصباح:" انظر هوى إليه بغري ألف: د قيل عأ بـل مدها ليأخذها ، إذا كان عن قرب ، ف ن كان عن  : أهوى إىل الشيء بيده  
 .أي اتركهما والضمري يعود على اخلفني وقيل القدمني واألول أظهر  (:َدْعُهَما) -
 ع اخلفني ، ف ِّن أدخلتد : " قدمني بدليل رواية أيب داود يعود على ال( أدخلتهما ) الضمري يف  :(فَِإنِّي َأْدَخْلتُرُهَما طَاِهَرتَرْينِ ) -

 " .ن االقدمني اخلفني ومها طاهرت
 .[( 2/626" املعجم الوسيط:" انظر].  على الرأس لفم هي ما يل  (:اْلِعَماَمةِ ) -

 : من فوائد الحديث 
 فيه رد على من زعم أن املسح على اخلفني منسو  بآية املائدة ألهنا نزلت يف  -رضي اهلل عنه  -حديث املغرية : ال ائدة األولى

 -رضي اهلل عنه  -يع سنة ست للهجرة كما سبق وحديث الباب يف غزوة تبوك سنة تسع للهجرة ، وحديث املغرية غزوة املريس
رضي اهلل  -من أشهر أحاديث املسح على اخلفني ذكر احلافظ ابن حجر أن له طرقاً كثرية ونقل عن البزار أنه روي عن املغرية 

 .([ 166/ 1"التلخيص  :"نظرا]من حنو ستني طريقاً   -عنه 
  احلديث فيه داللة على ببوت املسح على اخلفني يف السفر ، وببت أنه جائز يف احلضر أيضاً حلديث :ال ائدة الثانية

 .السابق -رضي اهلل عنه  -حذيفة 
  أراد  فيه استحباب البعد ملن" حىت توارى عين " رواية األخرى الويف " حىت توارى يف سواد الليل " قوله  :ال ائدة الثالثة

" عند أيب داود  -رضي اهلل عنه  -يرى أحد شيئاً من جسده حلديث جابر قضاء احلاجة يف الفضاء ، واملقصود من البعد أال   
 " .انطلق حىت ال يراه أحد  كان إذا أراد الرباز  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن الن  

 . [( 1/171)  "املعادزاد  :"انظر] "ورمبا كان يبعد حنو امليلني : "قال ابن القيم
 احلديث دليل على أن املسح على اخلفني ملن كان البساً هلما أفضل من خلعهما وغسل الرجلني ووجه :ال ائدة الرابعة

تكلف ضد حاله وينزعهما وسبق بيان هذه يومل ( دعهما) -رضي اهلل عنه  - قال للمغرية -صل ى اهلل عليه وسل م  -ذلك أن الن  
 .السابق -رضي اهلل عنه  -ث جرير املسألة يف حدي

  حديث املغرية وأيضاً حديثي حذيفة وجرير قبله دليل على أن كل ما يسمى خفاً ف نه جيوز املسح عليه  :ال ائدة الخامسة
 .حىت لو كان فيه خرقاً أو شقوقاً ما دام أن امسها خف على أصح قويل أهل العلم 
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 :ومما يدل على ذلك ما يلي  -
قاً وما أطلقه اهلل ورسوله ف نه جيب أن يكون مطلقاً ر  د مبا ال يكون خمل ي  قَ وص الواردة يف املسح على اخلفني مطلقة ، ومل تـل أن النص -أ 

 .يقيده فعليه بالدليل ، بل مل ينقل عن الصحابة هذا القيد مع علمهم بأحوال اخلف  أن  أراد ومن
لفقراء ال ختلو خفافهم من خروق ومع ذلك كانوا ميسحون على خفافهم ولو  أن كثرياً من الصحابة كانوا فقراء ، وغالب ا -ب 

 .لبيان عن وقت احلاجة حلاجة الناس إليه وال جيوز تأخري ا -صل ى اهلل عليه وسل م  -كان ذلك شرطاً لبينه الن  
 .وعلى هذا فاخلف ما دام امسه خفاً جيوز املسح عليه سواًء كان خمرقاً أو شفافاً 

امسح عليها ما تعلقت به رجلك ، وهل كانت خفاف املهاجرين واألنصار إال خمرقة مشققة : "  - رمحه اهلل - ان الثوريقال سفي
 .[ رواه عبد الرزاق يف مصنفه]  "مرقعة 
 فيه ثالثة أمور " ف ِّن أدخلتهما طاهرتني : "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قوله : ال ائدة السادسة: 

أهل العلم هبذه العبارة على أن إكمال الطهارة شرط يف صحة املسح على اخلفني وأنه ال يلبن أي خف إال  استدل:  األمر األول
 .بعد استكمال غسل القدمني مجيعاً 

لو أن رجالً توضأ وبعد غسله للرجل اليمىن لبن اخلف األمين مث غسل الرجل اليسرى مث لبن اخلف األيسر فهو يف هذا  :مثاله   
دخلهما طاهرتني بل أدخل اليمىن قبل طهارة اليسرى وعليه قالوا لو مسح فال يصح مسحه ألنه مل يدخلهما ومها املثال مل ي

طاهرتان ، ولو توضأ شخص وحصل له مثل هذا ف نه جيب عليه أن خيلع اخلف األمين مث يلبسه مرة أخرى ليكون لبسهما بعد  
 .مام أمحد كمال الطهارة وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن اإل

كاملة وجيوز له املسح و هو قول احلنفية و رواية عن اإلمام أمحد و   تهالصورة ف ن طهار  هأنه لو حصل مثل هذ:  والقول الثاني 
وأدخل خفها مث غسل اليسرى وأدخل خفها فقد أدخل القدمني طاهرتني فهو مل يدخل  ألن من توضأ مث غسل رجله اليمىن: قالوا 

 .واألول أحوط  واهلل أعلمغسلها واملقصود أنه ال يلبسهما إال على طهارة وهذا القول هو األظهر أي قدم إال بعد 
 . [(21/206)  "جمموع الفتاوى :"نظرا] "إن هذا هو الصواب بال شك : " واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال 

 .[(3/342)  "أعالم املوقعني :"نظرا] "إنه أصح القولني : " وقال ابن القيم 
أن فيها دليل على شرط من شروط املسح على اخلفني وهو أن يلبسهما على طهارة ، وأن من لبن خفيه على غري :  األمر الثاني

 .طهارة مث مسح عليهما فال يصح مسحه 
 .واملقصود بالطهارة هنا طهارة املاء ال طهارة التيمم 

  :األمر الثال  
 من خلع اخلفني وبني له العلة يف ذلك حيث قال -رضي اهلل عنه  -وخلقه حيث منع املغرية  -يه وسل م صل ى اهلل عل -فيه حسن تعليم الن  

 زيادة اطمئنان للنفن ومسو الشريعة وأنه ال يوجد حكم إال وله علة قد تظهر وقد هوبيان العلة في"  فإني أدخلتهما طاهرتين"  
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 .ختفى حلكمة يريدها اهلل  
 فيه جواز املسح على ما ظهر من شعر الرأس مع العمامة دون " فمسح بناصيته وعلى العمامة " ه قول: ال ائدة السابعة

الشعر الذي غطته العمامة ، واستدل به البعض على جواز مسح بعض الرأس ولو مل يكن عليه عمامة وهذا ال دليل عليه 
لبعض اآلخر من دون عمامة بل الثابت أنه مسح على أنه مسح بعض رأسه دون ا -صل ى اهلل عليه وسل م  -فلم يثبت عن الن  

 .رأسه كله 
 . ([ 1/163) "زاد املعاد :"انظر] "ومل يصح عنه يف حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة " قال ابن القيم      
 خلف بعض أمته كما  -عليه وسل م  صل ى اهلل -يف احلديث جواز اقتداء الفاضل باملفضول ، وجواز صالة الن   : ال ائدة الثامنة

يف حادبة مشاهبة  -رضي اهلل عنه  -م الصحابة أبا بكر يف هذا احلديث وقد   -رضي اهلل عنه  -صلى خلف عبدالرمحن بن عوف  
 -بن عوف  يف هذا احلديث أومأ لعبدالرمحن -صل ى اهلل عليه وسل م  -هلذه احلادبة وستأيت يف باهبا ب ذن اهلل تعاىل إال أن الن  

صل ى اهلل  -أومأ إليه ولكن تقدم الن   -صل ى اهلل عليه وسل م  -أال يتأخر وصلى خلفه وأما أبو بكر فتأخر وكان الن   -رضي اهلل عنه 

واملغرية  -صل ى اهلل عليه وسل م  -كان الن   -رضي اهلل عنه  -وصلى هبم والفرق بني احلادبتني أن قصة عبدالرمحن بن عوف  -عليه وسل م 
صل ى اهلل عليه  -الختل ترتيب الركعات خبالف قصة أيب بكر فلم يكن الن   -صل ى اهلل عليه وسل م  -مسبوقني بركعة ولو أمهم الن  

 .وأمهم وسيأيت ب ذن اهلل تعاىل  -صل ى اهلل عليه وسل م  -مسبوقاً فتقدم الن   -وسل م 
======================================== 

 (المسح على الناصية والعمامة : )باب

م َواخلأمَمارم  -صل ى اهلل عليه وسل م  -، أَن  َرسلوَل الل هم  -رضي اهلل عنه  -َعنأ بماَلَل  -31  .َمَسَح َعَلى اخلألف نيأ
 .-رضي اهلل عنه  -وأما البخاري فرواه من حديث عمرو بن أمية الضمري 

 : الفاظ الحديث 
 .ر الرأس أي تغطيه م  املقصود به هنا العمامة ومسيت بذلك ألهنا ختمَ  : (اْلِخَمار)  -

 : من فوائد الحديث 
 السابق  -رضي اهلل عنه  -عليه حديث املغرية  احلديث فيه داللة على جواز املسح على العمامة ، كما دل  : ال ائدة األولى

 -رضي اهلل عنه  -دون مسح جزء من الرأس ، وحديث املغرية على جواز مسح العمامة فقط  أيضاً ، إال أن حديث الباب دل  
على جواز مسح ما ظهر من شعر الرأس مع العمامة وال داللة يف احلديثني على جواز مسح بعض الرأس ولو من دون  دل  

 .عمامة كما سبق بيانه 
 وعلى الرأس والعمامة ، والكل صحيح واحلاصل أنه قد ببت املسح على الرأس فقط ، وعلى العمامة فقط ،" : قال الشوكاِّن

 .[( 1/166" ) نيل األوطار:" انظر ]"األجزاء على بعض ما ورد لغري موجب لين من دأب املنصفني  رل صأ قَ بابت ، فَـ  
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وعلى هذا يكون حديث الباب يف املسح على العمامة فقط كما هو ظاهر احلديث وهذا إن كانت العمامة غطت الرأس كله ، وإن 
رضي اهلل  - كما يف حديث املغرية   -صل ى اهلل عليه وسل م  -مسح الناصية مع العمامة لفعله  من يء من الرأس كالناصية فال بدانكشف ش

 .السابق وهبذا قال مجهور العلماء -عنه 
 :على قولين كة ؟ حنَّ وهل يشترط لجواز المسب على العمامة أذ تكوذ مُ 

 .نك شيء دار منها حتت احلهي اليت يل :  والمحنكة
أنه البد أن تكون حمنكة فهي عمائم العرب ألهنا هي اليت يشق نزعها ، خبالف عمائم أهل الذمة اليت ليست :  مذهل الحنابلة

 .حمنكة ولين هلا ذؤابة ، وذات الذؤابة هي اليت يكون أحد طرفيها متدلياً من اخللف 
 .از املسح على العمامة واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية أن ا نكة ليست شرطاً يف جو :  واهلل أعلموالقول الراجح 

 دها با نكة عليهيرتط تقيالتحنيك واألحاديث الواردة يف العمامة مطلقة ومن اش اشرتاط عدم الدليل على:والدليل

 .حينكون عمائمهم ألهنم يركبون اخليل وجياهدون يف سبيل اهلل فيحتاجون التحنيك  واوالسلف كانالدليل،

  يرد يف أحاديث املسح على العمامة ما يدل على صفة املسح ف ذا مسح أكثرها كفى وإن كانت الناصية مل:ائدة الثانيةال 
 .ظاهرة مسحها مع العمامة 

 وهذا هو .ملسح على اخلفنيااألصغر دون األكرب ب مجاع أهل العلم وكذلك املسح على العمامة يف احلدث :ال ائدة الثالثة
رضي اهلل عنه  -شروط املسح على اخلفني وسبق الشرط األول وهو لبسهما على طهارة كما يف حديث املغرية الشرط الثاِّن من 

  .السابق-

============================== 
 (التوقيت في المسح على الخفين: ) باب 

َلًة لملأملقمي      َويـَوأماً وَ . َة أَي اَم َولََيالميَـهلن  لملأملَسافمرم َجَعَل َرسلولل الل هم َبالَبَ : قَالَ   -رضي اهلل عنه  -عن علي بأنم َأيبم طَالمبَ  -39 رواه       لَيـأ
 .مسلم 

 : الحديث  ألفاظ
 .در شرع وق   :(َجَعلَ ) -
وب بالنهار وحتدث به بعد غر  غروب الشمن ، وعلى هذا من فعل  شيئاً  من طلوع الفجر الثاِّن إىل: اليوم  (: َثالَثََة َأيَّامٍ ) -

 .للنهار القادم ألن الليلة اليت  هو فيها تبعاً . فعلته أمن : الشمن ف نه يقول 
 . طلوع الفجر  مجع ليلة ، والليلة من غروب الشمن إىل (: لََيالِيَرُهنَّ ) -
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املعجم  :"انظر.] تالبارحة ، أي الليلة اليت قد مض:  فعلت الليلة كذا، من الصبح إىل نصف النهار ، ف ذا انتصف النهار قلتَ : تقول 
 [ ."الوسيط

 :من فوائد الحديث 
 يف احلديث داللة على أن املسح على اخلفني له وقت حمدد وأن املسافر ميسح بالبة أيام بلياليهن واملقيم  :ال ائدة األولى

 .يوماً وليلة وهذا قول مجهور العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من املسلمني 
 عدة أقوال أشهرها قوالذ اختلف العلماء يف ابتداء مدة املسح على  : ال ائدة الثانية: 

 .أن املدة تبدأ من احلدث بعد اللبن ف ذا أحدث بدأت املدة :  القول األول
ـة صباحاً ومسح (6)ـة صباحاً مث أحدث الساعة التاسعـ(6)ـسشخص توضأ وبعدما غسل قدميه لبن خفيه الساعة اخلام :مثاله 

 .ـر ظهراً (12)ل مرة الساعة الثانية عشـعلى خفيه أو 
ـة صباحاً ، وهذا قول أيب حنيفة والشافعي وأمحد ، ومن يقول بالتوقيت من (6)فعلى هذا القول تعترب مدة املسح من الساعة التاسعـ

عمارة وهو حديث ضعيف املالكية كابن عبدالرب ألن املشهور من املالكية أال توقيت يف املسح على اخلفني مستدلني حبديث أيب بن 
 .باتفاق أهل احلديث 

 .بأنه إذا أحدث ابتدأ وقت جواز املسح على اخلفني : وعلة أصحاب هذا القول 

 .أن مدة املسح تبدأ من أول مرة ميسح :  والقول الثاني
 الداللة على املسح ظاهر يف( ميسح ) إذا ابتدأ باملسح وقوله  إال حديث الباب وال يسمى ماسحاً على اخلف :ويدل على ذلك 

ال على احلدث ، وهذا القول هو األظهر واهلل أعلم وهو أن ابتداء مدة املسح من أول مسح ، ولين من احلدث وال من لبن 
 .اخلف فعلى املثال السابق يبتدئ املسح من الساعة الثانية عشر 

إذا جاءت الساعة الثانية عشرة من الغد انتهت مدة املسح ،  أي أربعاً وعشرين ساعة ، فعلى املثال السابق وليلة واملقيم ميسح يوماً 
وأما املسافر فله بالبة أيام بلياليهن ابنتني وسبعني ساعة ، وأما من قال أن العربة بعدد الصلوات فيحسب مخن صلوات لليوم فال 

 .أصل له إذ أن العربة بالزمن ال بعدد الصلوات 
 لشرط الثالث من شروط املسح على اخلفني إضافة للشرطني السابقني وهو أن يكون احلديث فيه داللة ل : ال ائدة الثالثة

املسح يف املدة ا ددة للمسح على اخلفني ، والشرط الرابع هو أن يكون اخلفان طاهرين ف ن كانت جنسة فال ميسح 
 .عليهما حىت يزيل النجاسة 

 على التيسري ورفع احلرج يف األحكام ومنها املسح على اخلفني عة مبنية ييف احلديث داللة على أن الشر : ال ائدة الرابعة
 . ففي احلديث مراعاة حلال املسافر ملا يلحقه من املشقة يف سفره ففرق بينه وبني املقيم يف مدة املسح

================================== 
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 (جواز الصلوات كلها بوضوء واحد: )باب 
دَ  -صل ى اهلل عليه وسل م  -، َأن  الن  م   -رضي اهلل عنه  -َدَة َعنأ أَبميهم َعنأ سلَليأَماَن بأنم بـلَريأ  -40 َوَمَسَح . َصل ى الص َلَواتم يـَوأَم الأَفتأحم بمولضلوَء َواحم

نَـعلهل : فـََقاَل َلهل علَمرل . َعَلى خلف يأهم                                            .  «َصنَرْعُتُه يَا ُعَمرُ َعْمداً »: قَالَ . َلَقدأ َصنَـعأَت الأيَـوأَم َشيأئاً ملَأ َتكلنأ َتصأ
 رواه مسلم

 : ألفاظ الحديث 
 . أي يوم غزوة الفتح وكانت يف السنة الثامنة اهلجرية النبوية (: يَرْوَم اْلَ ْتبِ ) - 

 : من فوائد الحديث 
 وعلى جواز صالة الصلوات املفروضة ونوافلها بوضوء يف احلديث داللة على جواز املسح على اخلفني ،  : ال ائدة األولى

 .دث ، ونقل اإلمجاع على ذلك النووي رمحه اهلل واحد ما مل حيل 
 صل ى اهلل عليه وسل م  -فيه داللة على أن الن  "د صنعت اليوم شيئاً مل تكن تصنعهلق"-رضي اهلل عنه  -قول عمر:ال ائدة الثانية-

كان :" قال  -رضي اهلل عنه  -ل صالة وهذه هي السنة ملا رواه البخاري من حديث أنن لك ديد الوضوءجتكان يواظب على 
 ."يتوضأ عند كل صالة  -صل ى اهلل عليه وسل م  -رسول اهلل 

 على  - صل ى اهلل عليه وسل م -فيه داللة على حرص الن  " عمداً صنعته يا عمر "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قول الن   : ال ائدة الثالثة
م أصحابه تعليم أصحابه فقد كان يتعمد فعل املفضول ويرتك الفاضل وهو جتديد الوضوء لكل صالة من أجل أن يعل  

 . حكماً جديداً جيهلونه
===================================== 

 كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك : )باب

 (في نجاستها في اإِلناء قبل غسلها ثالثا
َقَظ َأَحدُُبْم ِمْن نَرْوِمِه, َفالَ يُرْدِخُل يَرَدُه ِفري اإِلنَراِر »: قَالَ  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أَن  الن  م  : ، -رضي اهلل عنه  -َعنأ َأيبم هلَريـأرََة  -42 ِفَذا اْستَريرْ

 .«َحتَّى يَرْغِسَلَها َثالَثاً, فَِإنَُّه الَ يَْدِر  َأْيَن بَاَتْد يَُدهُ 

 : حديث ألفاظ ال
 .بلفظ األمر " فليغسل يده " املراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها وعند البخاري  (: َفاَل يُْدِخُل يََدهُ )  -
 . املراد به اإلناء الذي فيه وضوئه ، ويلحق به إناء غسله ألنه وضوء وزيادة  ( :ِفي اإِلنَارِ )  -
اظ مشكوك يف سالمتها أي أن النائم ال يدري أين كانت يده حني نومه ، فاليد بعد االستيق (: هُ فَِإنَُّه اَل يَْدِر  َأْيَن بَاَتْد َيدُ )  -

 .  لوضوء أبرت يف املاء وهذه اجلملة تعليلية لألمر بالغسل بالباً امست جناسة وإذا أدخلت يف فقد تكون ال
 : فوائد الحديث من 
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 يف اإلناء إذا قام من النوم حىت يغسلها بالباً وهذا  هيغمن كف حلديث داللة على هني اإلنسان أنايف : ال ائدة األولى
 :على قولين ب مجاع العلماء وهل النهي هنا للتحرمي أم للكراهة ؟ 

حبديث  :واستدلوا أن النهي للتحرمي ، وعليه من تعمد غمن يده ف نه يأمث ، وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلة :  القول األول
عن ذلك ، والنهي يقتضى التحرمي حىت يأيت صارف يصرفه للكراهة وال صارف عن  -صل ى اهلل عليه وسل م  -  الباب حيث هنى الن

 .متفق عليه "  وما نهيتكم عنه فاجتنبوه"  -صل ى اهلل عليه وسل م  -التحرمي ، وقال الن  
 .م أمحد أن النهي للكراهة ، وهو قول مجهور العلماء ورواية عن اإلما:  والقول الثاني
 :واستدلوا 

  .( 6:  سورة املائدة ) { ُوُجوَهُكمْ  فاْغِسُلواْ  الصَّالةِ  ِفَلى ُقْمُتمْ  ِفَذا }: عموم قوله تعاىل  - أ 
  . أن اهلل أمر بالوضوء ومل يأمر بغسل الكفني يف أوله ، واآلية عامة والقيام من النوم داخل يف هذا العموم:  ووجه الداللة

وهذا تعليل يدل على استحباب عدم إدخال اليد يف اإلناء ، " ف نه ال يدري أين باتت يده "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قول الن   -ب 
ألن جناسة اليد مشكوك فيها ، وأما طهارهتا فهو اليقني وال يزول اليقني بالشك مما يدل على أن األمر لالستحباب يف غسل اليد 

 .قبل إدخاهلما يف اإلناء 
 أين باتت يده "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ظاهر احلديث يدل على أن املقصود بالنوم هنا نوم الليل لقول الن  : دة الثانيةال ائ "

اسم لنوم الليل وعليه فلو استيقظ من نوم النهار فال يغسل يده قبل أن يدخلها يف اإلناء ، ويدل عليه أيضاً : والبيتوتة 
احلديث ، وهذا يدل على أن احلكم خمصوص بنوم الليل ، وهذا ..... ( حدكم من الليل إذا قام أ: " لفظ أيب داود 

 .القول هو مذهب احلنابلة 
 .أنه ال فرق بني نوم الليل ونوم النهار ، وهو قول مجهور العلماء  :والقول الثاني 

والنوم هنا مطلق ال تقييد فيه فيشمل "أحدكم من نومهإذا استيقظ :"  -صل ى اهلل عليه وسل م  -حبديث الباب حيث قال الن  :واستدلوا 
صل ى اهلل عليه  -الليل والنهار ، وأيضاً العلة املذكورة يف احلديث ف ن من نام ليالً أو هناراً ال يدري عن يده أين كانت ، وأما قول الن  

ن ما خرج خمرج الغالب ال مفهوم له ، وهذا القول فهو على األكثر الغالب يف النوم ، وعند األصوليني أ" أين باتت يده "  -وسل م 
 .واهلل أعلم هو األظهر 
  [( 1/60) "معامل السنن :" انظر]" ويف احلديث من العلم أن األخذ بالوبيقة والعمل باالحتياط يف باب العبادات أوىل : " قال اخلطايب
 . ([ 2/186 ")شرح مسلم للنووي :"رنظا] "ما مل خيرج عن حد االحتياط إىل حد الوسوسة : " قال النووي 

 لو غمن القائم من نوم الليل يده يف اإلناء ف نه يسلبه الطهورية على قول املذهب وحينئذ هذا املاء الذي  : ال ائدة الثالثة
مرجوحان  ر وهذا  هو قول احلنابلة ، ورواية أخرى عن اإلمام أمحد أنه جنن ، وهذان قوالنطه  يف اإلناء يعترب طاهراً غري مل 

 -، والصحيح أن املاء باَق على طهوريته ألن املاء ال ينجن إال إذا تغريت صفة من صفاته بنجاسة حتدث فيه ، والن  
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فال جيوز تأخري البيان  -صل ى اهلل عليه وسل م  -نه الن  هنى عن غمن اليد ومل يتعرض للماء ولو كان جنساً لبي   -صل ى اهلل عليه وسل م 
 .اجة ، وألن األصل يف املاء أنه طاهر باَق على طهوريته واليقني ال ميكن رفعه إال بيقني مثله ال بالشك عن وقت احل

 فإنه ال يدر  " وحياؤه حيث استعمل ألفاظ الكنايات يف قوله  -صل ى اهلل عليه وسل م  -يف احلديث أدب الن   :ال ائدة الرابعة
ونظائر  -صل ى اهلل عليه وسل م  -يفهم املعىن الذي أراده الن   -صل ى اهلل عليه وسل م  -له ومل يصرح ألن السامع لقو "  أين باتد يده

هذه الكنايات يف السنة كثري وكذلك يف القرآن العزيز ، وهذا إذا كان املعىن مفهوم لدى السامع ، وأما إذا كانت الكناية 
 .رحاً به يف األدلة ص  مل ما جاء مل صريح وعليه حيل ماً للمعىن على غري مراده فال بد من التهأ حتدث لبساً وفَـ 

أن أهل "  ال يدر  أين باتد يده"  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قال الشافعي وغريه من العلماء رمحهم اهلل تعاىل يف معىن قوله : قال النووي 
يطوف يده على ذلك املوضع النجن  أن ماحلجاز كانوا يستنجون باألحجار وبالدهم حارة ، ف ذا نام أحدهم عرق فال يأمن النائ

 .[( 2/186 )للنووي"شرح مسلم :"نظر ا] "غري ذلك  أو ثرة أو قملة أو قذرأو على بل 
======================================= 

 (حكم ولوغ الكلب : )باب

ِفَذا َشررِرَب اْلَكْلررُل ِفرري ِفنَرراِر َأَحرردُِبْم فَرْليَرْغِسررْلُه َسررْبَع »: قَــالَ  -ه وسـل م صـل ى اهلل عليــ -، أَن  َرسلــوَل الل ــهم  -رضــي اهلل عنـه  -َعـنأ َأيبم هلَريـأــرََة  -46
 .«َمرَّا ٍ 

 .«... ِفَذا َوَلَغ اْلَكْلُل ِفي ِفنَاِر َأَحدُِبْم فَرْلُيرِْقُه »  : ويف رواية ملسلم
 .«ُأواَلُهنَّ بِالترَُّرابِ » :  ويف رواية له أيضاً 

غَ ن حديث عبداهلل وملسلم م
ل
 .«َوَع ُِّروُه الثَّاِمَنَة ِفي الترَُّرابِ »  :-صل ى اهلل عليه وسل م  - ف لبأنم امل

 : ألفاظ الحديث 
غاً وولوغاً ، وحكي غ بفتح الالم يف املوضعني ولَ غ الكلب يلَ ولَ " إذا ولغ الكلب : " ويف الرواية األخرى  : (ِفَذا َشِرَب اْلَكْللُ ) -

، فيشمل  قيف الكلب لالستغرا( أل ) واملعىن إذا شرب أو أدخل طرف لسانه يف اإلناء وحركه ، و( غ لم ي) يف املضارع كسر الالم 
الكالب ألن الصيغة صيغة عموم فال فرق بني الكلب املأذون فيه ككلب الصيد واملاشية والزرع واحلراسة وغري املأذون  أنواعمجيع 

 .فيه 
 . هل قل يـأ رم هأ ه يـل اقَ رَ هأ ه وأَ اقَ رَ راق املاء وأراقه وهَ : ض ، ويقال ه على األر أي فليصب   : (فَرْلُيرِْقهُ ) -
اجمللد ]  "لسان العرب :"انظر ]"ه غه فيه أو دس  مر  : ره يف الرتاب ظاهر الرتاب واجلمع أعفار ، وعف  : ر فَ العَ : ابن منظور قال (: َع ُِّروهُ  َ ) -

 [ .التاسع من باب العني 
 : من فوائد الحديث 

 بغسل ما  -صل ى اهلل عليه وسل م  -احلديث دليل على أن ريق الكلب جنن جناسة مغلظة حيث أمر الن   :دة األولى ال ائ 
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  :قولين على ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالرتاب ، وهل يقاس يف عدد الغسالت بوله وغائطه يف األواِّن ؟ 
 .من غسله سبعاً أيضاً ، وهذا قول مجهور العلماء  أن بول الكلب وغائطه يف األواِّن البد:  القول األول

الولوغ فقط ألن هذا هو الغالب من فعل الكلب عند األواِّن فهو يلغ فيها  ىنص عل -صل ى اهلل عليه وسل م  -بأن الن  :  لوا ذلكوعلُّ 
ليون فتكون جناسة الكلب عامة يف ذلك وال جيعل بوله ورجيعه يف هذه األواِّن وما خرج خمرج الغالب فال مفهوم له كما يقوله األصو 

 .ال يف الولوغ فقط 
أن الغسل سبعاً خاص بالولوغ فقط ، وأما بوله ورجيعه فهما كسائر النجاسات اليت ال يشرتط فيها التسبيح وال :  والقول الثاني

 .جناستها  تذهب ويب بل تغسل حىتثالت
:" انظر ] وقال النووي ،[ ( 1/37" )السيل اجلرار  :"انظر ] ورجح هذا القول الشوكاِّن بظاهر حديث الباب ففيه الولوغ دون غريه ،: واستدلوا 

 . واهلل أعلموهو كما قال رمحه اهلل وهذا القول هو األظهر " وهذا متجه ، وهو قول قوي من حيث الدليل : " [ ( 2/646)  "اجملموع
 :قولين  وهل شعر وبدذ الكلل فذا مل ثوب اإلنساذ طاهر أم نجل ؟ على

 .أن شعره طاهر ، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية واجلمهور على جناسته :  واهلل أعلمواألظهر 
 : ....أما الكلب فللعلماء فيه بالبة أقوال معروفة "  : قال شيخ اإلسالم

 .أن ريقه جنن وأن شعره طاهر : الثال  
ره مل ينجن بذلك ، وإذا ولغ يف املاء أريق عب الثوب أو البدن رطوبة شوهو الرواية األخرى عن أمحد وهذا أرجح األقوال ف ذا أصا

 .[(21/616")جمموع الفتاوى  :"انظر ]..... " ، وذلك ألن األصل يف األعيان الطهارة فال جيوز تنجين شيء وال حترميه إال بدليل 
 ت ووجوب التطهري بالرتاب مع املاء سواء يف احلديث دليل على وجوب تطهري ما ولغ فيه الكلب سبع مرا :ال ائدة الثانية

من املنظفات كاألشنان  لرتاب ، وهل يقوم مقام الرتاب شيءِف لط الرتاب مع املاء حىت يتكدر أو يصب املاء على اخل 
  :على قولين ؟ والصابون 

 .املنظفات كالصابون واألشنان بدالً عن الرتاب أن تكون أنه ال جيزئ :  واهلل أعلم والقول الراجح
 .حديث الباب حيث نص على الرتاب فيجب إتباعه  -أ  :ويدل على ذلك 

 .ومل يشر إليهما وهذا دليل على أن الرتاب مراد بعينه  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن السدر واألشنان كانت موجودة على عهد الن   -ب 
حيصل مع املنظفات األخرى كما أببت ذلك الطب  أن يف الرتاب مادة تقتل اجلرابيم اليت خترج من لعاب الكلب وهذا ال -س 

 .احلديث 
 على قولين أن تعدد الغسالت خاص بنجاسة الكلب وهل يقاس عليه اخلنزير ؟  :ال ائدة الثالثة: 
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مذهب الكلب وأخبث وهذا هو املشهور من  أن اخلنزير يقاس على الكلب فتغسل جناسته سبع مرات ألنه أشر من:  القول األول
 . احلنابلة

 أن تعدد الغسالت خاص بنجاسة الكلب وأن جناسة اخلنزير تغسل كغريها من النجاسة حىت تذهب عني النجاسة:القول الثاني
 . وهذا القول هو األظهر واهلل أعلم 

 : ويدل على ذلك 
 . د النص يف جناسة الكلب فقط دون غريه و ور  -2
 .ومل يرد إحلاقه بالكلب فنجاسته كغريه من النجاسات  -صل ى اهلل عليه وسل م  - موجود على عهد الن و  نآأن اخلنزير مذكور يف القر  -6

 رضي اهلل عنه  -ورد موضع الرتاب يف أحاديث الباب على وجهني ظاهرمها التعارض ففي حديث أيب هريرة  : ال ائدة الرابعة- 
ويف "وعفروه الثامنة يف الرتاب"ا عند مسلم أيض- رضي اهلل عنه -ديث عبد اهلل بن مغفل ويف ح" أوالهن بالرتاب " ند مسلم ع
 .إشكاالن تني الروايتني ها

 .يف موضع الرتاب : يف عدد الغسالت مع الرتاب والثاِّن : األول 
 -يشري إىل سبع غسالت مع الرتاب ، وحديث عبداهلل بن مغفل -رضي اهلل عنه  -وهو أن حديث أيب هريرة :وجواب اإلشكال األول

هي سبع : واجلمع بينهما أن يقال " وعفروه الثامنة يف الرتاب " يشري إىل سبع غسالت من دون الرتاب ألنه قال  -ه رضي اهلل عن
عل اجتماعهما يف املرة الواحدة معدوداً بابنتني جل غسالت مع الرتاب وأما جعل الرتاب بامنة ألن الرتاب جنن غري جنن املاء ، فل 

واحدة كما  ةفسميت بامنة كما يف حديث ابن مغفل وهي يف اجتماعها مع املاء تعترب غسل ستقلةَة ملَ سأ فكأن الرتاب قام مقام غَ 
 .أي أوىل هذه الغسالت السبع بالرتاب " أوالهن بالرتاب " -رضي اهلل عنه  -يف حديث أيب هريرة 

يادة صحايب وهي مقبولة وفيه معىن هنا ز فجعلها مثان غسالت مع الرتاب أل -رضي اهلل عنه  -ومن أهل العلم من أخذ برواية ابن مغفل
 .االحتياط 

وأما رواية وعفروه الثامنة بالرتاب فمذهبنا ومذهب اجلماهري أن املراد اغسلوه سبعاً واحدة منهن بالرتاب مع املاء : " قال النووي 
 .[( 2/186 ")شرح مسلم:"نظر ا] "فكأن الرتاب قائم مقام غسله فسميت بامنة هلذا واهلل أعلم 

رضي اهلل  -نه يف األوىل وورد يف حديث ابن مغفل أ -رضي اهلل عنه  -واإلشكال الثاِّن يف موضع الرتاب حيث ورد يف حديث أيب هريرة   

فمن أهل العلم من ألغى الرتاب لوجود " إحداهن " وعند الدار قطين " أوالهن أو أخراهن " يف الثامنة وجاء عند الرتمذي -عنه 
أنه إذا تساوت وجوه االضطراب وال ميكن ] عه فقالوا تتساقط رواياته ألنه كما هو معروف يف علوم احلديث االضطراب يف موض

 [ .الرتجيح ف هنا تتساقط ، وأما إذا ترجح بعضها فاحلكم للرواية الراجحة وال يقدح فيها رواية من خالفها 
لما  -رضي اهلل عنه  -يف حديث أيب هريرة ( أوالهن ) روايات رواية ال تساوي بني وجوه االضطراب فأرجح ال اً إذ .وهنا ميكن الرتجيح

 :  يلي
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هشام بن حسان ، : ابن سريين ورواها عن ابن سريين بالبة  -رضي اهلل عنه  -لكثرة الرواة ، فقد روى هذه الرواية عن أيب هريرة  -أ 
 .وحبيب بن الشهيد ، وأيوب السختياِّن 

 .هو صحيح مسلم ، والصحيحان من وجوه الرتجيح عند التعارض وجودها يف أحد الصحيحني و  -ب 
الحتجنا إىل غسله  اً عل الرتاب آخر من حيث املعىن فجعل الرتاب أواًل حبيث يزيل الرتاب املاء الذي يأيت بعده وأما لو جل  -س 

 .أخرى بعده لتذهب أبره 
يب األخرية يقتضي االحتياج إىل غسله أخرى رت عىن ألن تأرجح من حيث األكثرية واألحفظية وامل( أوالهن : " ) قال ابن حجر

 [(2/276")الفتح  :"انظر ] "لتنظيفه 
فهذا ال يعين أهنا األخرية وإمنا يكون معناها " وعفروه الثامنة يف الرتاب "  -رضي اهلل عنه  -رواية اليت يف حديث عبداهلل بن مغفل الوأما 

السبع ، فهي بامنة باعتبار زيادهتا على سبع الغسالت باملاء ، وعلى هذا املعىن لو أن الرتاب تطهري بامن يضاف إىل الغسالت 
عليه ما يرد على ما سبق من الروايات حبيث حنتاج إىل غسله أخرى بعده  ردل عل يف األوىل فال تعارض وألن جعل الرتاب آخراً يم جل 

 .لتذهب بأبر الرتاب 
 

تدل على وجوب إراقة ما يف اإلناء من ماء أو غريه ... " الكلب يف إناء أحدكم فلريقه إذا ولغ " رواية مسلم  : ال ائدة الخامسة
ه قليل ال يدفع النجاسة بنفسه فلو كان ما يف اإلناء  مما ولغ فيه الكلب ألن األواِّن يف الغالب صغرية فيكون ما فيها من ماء وغريم 

ب راقته ألن يف ذلك إتالف للمال وإضاعته ، وذلك منهي  -صل ى اهلل عليه وسل م  -كثري يدفع النجاسة بنفسه أو كان طاهراً مل يأمر الن  
ر أخربنا هم سأ طريق علي بن مل ) طعن فيها بعض احلفاظ لتفرد علي بن مسهر ، فقد جاءت من ( فلريقه ) عنه ، ولكن هذه اللفظة 

 . اللفظة  ر هبذههم سأ وأشار مسلم إىل تفرد علي بن مل  ،( -رضي اهلل عنه  -ن وأيب صاع ، عن أيب هريرة يأ زم األعمش ، عن أيب رَ 
 [ .(1/63 ")سنن النسائي:"نظر ا] " فلريقه : " ال أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله : وقال النسائي 

ذكر ذلك ابن أمحد بن حنبل وحيي بن معني والعجلي وغريهم ، فهو أحد احلفاظ متفق على عدالته كما  هقر بقة وب  هم سأ وعلي بن مل 
 خالف مجع من احلفاظ الذين مل يذكروها وهذا مما يوجب احلكم بشذوذها ،  رهم سأ مل ن علي بن أامللقن وغريه إال 

" حاب األعمش كأيب معاوية وشعبةمل يذكرها احلفاظ من أص: " عن ابن عبدالرب أنه قال عن هذه اللفظة  ونقل ابن حجر   
 . [( 1/366)  "الفتح:" انظر ]

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

 

 (النهي عن البول في الماء الراكد : )باب
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ائِِم ثُمَّ يَرْغَتِسُل ِمْنهُ » :قَالَ  -صل ى اهلل عليه وسل م  -َعنم الن  م   -رضي اهلل عنه  -َعنأ َأيبم هلَريـأرََة  -43  .«الَ يَرُبوَلنَّ َأَحدُُبْم ِفي اْلَماِر الدَّ
 .«ثُمَّ يَرْغَتِسُل ِفْيِه » :  ويف رواية البخاري.  «الَِّذ  الَ َيْجِر  » :  ويف رواية

  : ألفاظ الحديث 
 . ناهية ، والفعل بعدها جمزوم هبا: ال  : (يَرُبوَلنَّ   الَ )-
كر واملؤنث وكذا ع األمة ذكراهنم وإنابهم ، وجاءت صيغة اخلطاب للمذكر تغليباً وإال فال فرق بني املذ يخطاب جلم (:َأَحدُُبمْ ) -

 .تفرق بينهما  ةيف مجيع األحاديث إال إذا وجدت قرين
ائِمِ ) ر الذي  ال جيري فينتقل فاملقصود باملاء الدائم هو املاء الثابت املستم( الذي ال جيري ) فسرته الرواية األخرى :(ِفي اْلَماِر الدَّ

تفسري آخر ( ذي ال جيري ال) وقيل يف معىن عبارة اري وحنو ذلك،دران اليت يف الرب والغ يف البساتني،كمياه الربك اليتمن مكانه،
 .خر كالربك اليت يف املزارع مثالً وحنوها آلمعناه الذي ال جيري أبداً احرتازاً من الذي ال جيري بعضه وجيري بعضه ا فقيل إن

رتني فيهما احلكمة من عدم البول مبعىن االستنكار ، إذا  وكأن هاتني العبا( مث يغتسل فيه ) ويف رواية البخاري  (:ثُمَّ يَرْغَتِسُل ِمْنهُ )
 .كان يبول مبا سيكون طهوراً له بعد ذلك باالغتسال 

مث يغتسل " واية ستنباط كما ذكر ابن دقيق العيد فر يفيد حكماً بالنص وحكماً باال( مث يغتسل فيه)و( مث يغتسل منه)وكال اللفظني 
 .دائم بالنص ويستنبط منها أن اإلنغماس فيه منهي من باب أوىل تفيد معىن التناول من املاء ال" منه

لة أن كاًل منهما تفيد تفيد العكن فتفيد معىن االنغماس بالنص ، وعلى معىن التناول باالستنباط ، فا ص  ( مث يغتسل فيه ) ورواية 
 .ما تفيده الرواية األخرى 

 
 : من فوائد الحديث 

داللة على النهي عن البول يف املاء الدائم ألن مثل هذا الفعل يسبب تلويث املاء بالنجاسة واألمراض  احلديث فيه : ال ائدة األولى
 .اليت قد حيملها البول ، فتضر كل من استعمل هذا املاء بل رمبا تضر نفن البائل حني يستعمل هذا املاء يف وضوئه وغسله وحنوه 

 

 يم أم للكراهة ؟وهل النهي عن البول في المار الدائم للتحر  -
 .أن النهي للكراهة :  القول األول
فرقوا بني املاء القليل واملاء الكثري فقالوا إذا كان املاء الذي بال فيه قليالً فالنهي حيمل على التحرمي ألنه أسرع تلوباً :  القول الثاني

 .وتغرياً ، وإن كان املاء كثرياً فيحمل النهي على الكراهة 
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أن النهي للتحرمي ، وهذا القول هو األظهر واهلل أعلم ألن احلديث مل يفرق بني القليل والكثري فكل ماء راكد ال :  والقول الثال 
ر وهو الكثري جداً الذي ال ميكن أن يتأبر بالبول كماء البحر فهو ال يدخل يف النهي ب مجاع وأما املستبح جيري ف نه حيرم البول فيه ،

  ( 1/127")شرح العمدة :"نظر ا .يق العيدالعلماء كما نقل ذلك ابن دق
 .ص من النهي باإلمجاع ص  تفاق فهو خمل إلر وهو الكثري ال يدخل يف النهي باتبحإذن املاء املس

 

 ن يبول بقرب املاء مث جيري أاملاء نفسه أو البول يف إناء مث صبه يف املاء أو كبال فرق يف ذلك بني البول و  : ال ائدة الثانية
ألن النتيجة واحدة ، والتغوط يف املاء الدائم كالبول أيضاً بل هو أقبح ومجيع الصور السابقة تدخل يف النهي  البول فيه

مل خيالف يف هذا أحد من العلماء إال ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن : " باإلمجاع كما نقله النووي حيث قال 
بول ، وكذا إذا بال يف إناء مث صبه يف املاء أو بال بقرب املاء ، النهي خمتص ببول اإلنسان بنفسه وأن الغائط لين كال

شرح مسلم :"نظر ا " واهلل أعلموهذا الذي ذهب إليه خالف إمجاع العلماء وهو أقبح ما نقل عنه يف اجلمود علي الظاهر 
  ( 3/162 ")للنووي

 

 البول واالغتسال ، حيث لو بال فقط من دون  ظاهر احلديث يدل على أن املنهي عنه هو أن جيمع بني : ال ائدة الثالثة
هى عن ذلك وجاء ذلك أن يغتسل فال هني يف ذلك ، والصحيح أنه لو بال فقط من دون أن حيتاجه لالغتسال أنه ينل 

ي ففي هذه الرواية هنيان هن" ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم وال يغتسل فيه من اجلنابة " مصرحاً يف رواية أيب داود ولفظه 
 .عن البول مفرداً ، وهني عن االغتسال مفرداً أيضاً 

 " .خذ النهي عن اإلفراد من حديث آخريؤخذ النهي عن اجلمع من هذا احلديث ، ويؤ " :ابن دقيق العيد عن حديث الباب قال

 

 وال يستقر ، لكن إن  فهم من حديث الباب جواز البول يف املاء الذي جيري ، ألن البول جيري مع املاء يل  :ال ائدة الرابعة
 .كان يف أسفل هذا املاء اجلاري أحد يستعمله فال يبال فيه ملا يف ذلك من أذيته ب لقاء القذر 

 

  احلديث فيه داللة على النهي عن االغتسال يف املاء الدائم الذي بيل فيه ، وسيأيت يف احلديث القادم  :ال ائدة الخامسة
م مطلقاً سواء بال فيه أحد أو مل يبل ، وحكم الوضوء يف املاء الدائم الذي بال فيه  أن النهي عن االغتسال يف املاء الدائ

ال : " مرفوعاً -رضي اهلل عنه  - هى عن الوضوء منه أيضاً ملا أخرجه أمحد والنسائي من حديث أيب هريرة كحكم االغتسال فينل 
 .يتساويان يف املعىن الذي يقتضيه النهي وألن الوضوء والغسل " يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يتوضأ منه 

 
 عل به ال يلزم من النهي عن البول يف املاء الدائم وكذلك االغتسال كما سيأيت أن املاء جنن إذا فل :ال ائدة السادسة 

ل ق  ري بالنجاسة ال مبجرد مالقاة النجاسة سواء ذلك ألن الراجح أن املاء الذي وقعت فيه النجاسة ال ينجن إال إذا تغ  
 .ر كثل املاء أو 
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==================================== 

 (النهي عن االغتسال في الماء الراكد: )باب 

ائِِم َوُهَو ُجنُ »: -صل ى اهلل عليه وسل م  -قَاَل َرسلولل الل هم : ، يـَقلولل  -رضي اهلل عنه  -عن أيب هلَريـأرََة  -44 « ل  الَ يَرْغَتِسُل َأَحدُُبْم ِفي الَماِر الدَّ
 . رواه مسلم. يـَتَـَناَوللهل تـََناولالً : َكيأَف يـَفأَعلل يَا أَبَا هلَريـأرََة؟ قَالَ : فـََقالَ 

 : ألفاظ الحديث 
 .بضم اجليم والنون وهو الذي أصابته جنابة فوجب عليه الغسل من مجاع أو إنزال مين  (:ُجُنل  )
غتساله يف طريقة االغتسال باملاء الدائم أال ينغمن فيه بل يأخذ منه ال -ضي اهلل عنه ر  -هذا تفسري من أيب هريرة  : (يَرتَرَناَولُُه تَرَناُوالً )

 .ب ناء أو بيده بعد غسلها 
 

 : من فوائد الحديث 
 يف احلديث داللة على النهي عن االغتسال من اجلنابة يف املاء الدائم ، ألن ذلك يلوث املاء بأذى  : ال ائدة األولى

كيفية اغتسال اجلنب باملاء الدائم بأن يتناول املاء تناوالً ب ناء أو بيده بعد غسلها    -رضي اهلل عنه  -هريرة أبو اجلنابة ، وبني  
 لف في هذا النهي هل هو للتحريم أم للكراهة ؟واختُ فال يدخل يف النهي ،  ذلك فمن فعل مثل

ال ، واألظهر واهلل أعلم أن النهي للتحرمي ألن احلديث مل املاء الدائم من األقو  يف ويقال يف هذه املسألة ما قيل يف مسألة البول
 .مقدار معني يفرق بني القليل والكثري فلم يأت يف احلديث 

 

 فهم من احلديث أنه جيوز االغتسال من اجلنابة يف املاء اجلاري يل : ال ائدة الثانية. 
 

 ابة وكذلك البول فيه مصلحة حفظ املاء من إفساده هني الشريعة عن االغتسال يف املاء الدائم من اجلن: ال ائدة الثالثة
 .بتقذيره على املنتفعني به ملا يف ذلك من األذية وإحلاق الضرر على الغري أو على النفن 

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

 

 

 

 

 

 وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد،: )باب 

 (وَأن اأَلرض تطهر بالماء من غير حاجة ِإلى حفرها
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دم  -رضي اهلل عنه  -َعنأ أََننَ  -45 َدُعروُه َوالَ » :-صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -فـََقاَل َرسلولل الل ـهم . الأَقوأمم  ضل عأ فـََقاَم إملَيأهم بَـ . ، أَن  أَعأرَابمي اً بَاَل يفم الأَمسأجم
 .َغ َدَعا بمَدلأَو ممنأ َماَء، َفَصب هل َعَليأهم قَاَل فـََلم ا فـَرَ  «تُرْزرُِموهُ 

ررَذا اْلبَرررْوِل َوال »: َدَعــاهل فـََقــاَل لَــهل  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  - مثل  إمن  َرسلــوَل الل ــهم : ويف روايــة ملســلم  ررِذِه اْلَمَسرراِجَد الَ َتْصررُلُب ِلَشررْيٍر ِمررْن ه  ِفذَّ ه 
وفيـه  -رضـي اهلل عنـه  -وعنـد البخـاري بنحـوه  مـن حـديث أيب هريـرة«, َوالصَّراَلِة, َوِقرَراَرِة اْلُقرْرآذِ -عرّز وجرل  -ِفنََّما ِهرَي لِرذِْبِر اهلل . اْلَقَذرِ 

 .«أهريقوا على بولِه َذنوباً من مار فإنما بُِعثتم ُميسِّرين ولم تُبعثوا ُمعسرين» :

 :ألفاظ الحديث 
ب سم البدوي الذي يسكن البادية ، نسبة األعراب على لفظه ، واألعراب مجع ونل   األعرايب بفتح اهلمزة املراد به :( َأْعَرابِّياً ) -

عريب ، فيشتبه املعىن ، ألن العريب عام ملن سكن البادية : ألنه لو نسب إىل الواحد وهو عرب لقيل األعرايب إىل اجلمع دون الواحد 
 .أو احلاضرة ، وقيل األعراب مجع ال واحد له من لفظه 

جود ، قال سل ـ بكسر العني ـ اسم مكان العم فأ مَ : ، واملسجد لغة  -صل ى اهلل عليه وسل م  -املقصود به مسجد الن   ( :َمْسِجدِ ِفي الْ ) -
 .د حكاه غري واحد يَ سأ مَ : يقال : الصفيت 

 .واإلزرام القطع واملعىن ال تقطعوا عليه بوله بضم التاء وإسكان الزاي  : (الَ تُرْزرُِموهُ ) -
وباً إال نل وب هي الدلو العظيم وال يسمى ذَ ذنل بفتح الذال وضم النون ، والَ ( وب من ماء ذنل بَ ) ويف رواية أخرى  ( :ْلٍو ِمْن َمارٍ ِبدَ ) -

 .وكالمها صحيح ( هذا دلو ) و ( هذه دلو ) إذا كان مملوًء باملاء ، والدلو فيها لغتان التذكري والتأنيث فتقول 
 .ي صبوا على بوله أ: ( أهريقوا على بولهِ ) -
بتبليغ  ونلكنهم ملا كانوا يقوم -صل ى اهلل عليه وسل م  -إسناد البعث إليهم على طريق اجملاز ألن املبعوث هو الن  :( فإنما بُِعثتم) -

 .هلم ذلك الرسالة قال
 

 :من فوائد الحديث 
 و تنزيهها من البول وسائر النجاسات وهذا  داللة على وجوب تطهري املساجد و العناية هبا فيه احلديث: ال ائدة األولى

ولوال أن هذا الفعل منكر عندهم ملا زجروه لكن فات جرهم له يف روايات احلديث األخرى يؤخذ من قيام الناس إليه وز 
 .به بالرفق  -صل ى اهلل عليه وسل م  -هؤالء الناس أن منعه وقطعه لبوله يؤدي إىل ضرر أكرب كما سيأيت وهلذا أمرهم الن  

 
 احلديث يدل على أن تطهري األرض اليت أصابتها جناسة يكون بصب املاء على املكان النجن حىت تزول : ال ائدة الثانية

عني النجاسة ولين هناك عدد معني للغسالت فالعربة زوال عني النجاسة وإن كان هناك جرم للنجاسة ف نه يزال أيضاً ، 
صب عليها املاء حىت تزول النجاسة وهذا قول جاسة حفر مكاهنا ونقل تراهبا بل يل وال يشرتط يف البقعة اليت أصابتها الن
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صل ى اهلل عليه  -قال الن  : وفيه  -صل ى اهلل عليه وسل م  - مجهور العلماء وأما ما ورد عند أيب داود من حديث عبد اهلل بن معقل

هو مرسل ، ابن : " فقد قال أبو داود بعده " مكانه ماء خذوا ما بال عليه من تراب فألقوه ، وأهريقوا على : "  -وسل م 
 [( 341)داود  "سنن أيب :"نظرا ]" -صل ى اهلل عليه وسل م  -معقل مل يدرك الن  

 

 ر: ؟ على قولين واختلف أهل العلم هل تزول النجاسة بغير المار أم ال 
 .ح أم بالظل ، وأنه البد من املاءالشمن أم بالريأن اجلفاف ال يطهر األرض من النجاسة سواء كان ذلك ب:القول األول
 .باملاء  -صل ى اهلل عليه وسل م  -حبديث الباب وقالوا لو كانت النجاسة تزول بغري املاء ملا أمر الن  :  واستدلوا

 .واهلل أعلم  أن النجاسة تزول بغري املاء كالشمن والريح والرتاب وهذا القول هو الراجح:  والقول الثاني
 :  ويدل على ذلك

رضي اهلل  -لمة إِّن امرأة أطيل ذيلي وأمشي يف املكان القذر فقالت أم س" :أن امرأة سألتها فقالت-رضي اهلل عنها  -حديث أم سلمة  أ ر

 .ة تزول بغري املاءعلى أن النجاس رواه أبو داود واملقصود مبا بعده الرتاب فدل"يطهره ما بعده: -صل ى اهلل عليه وسل م  -قال رسول اهلل-عنها 
فذا وطئ أحدبم بنعله األذى فإذ التراب له : " قال  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -حديث أيب هريرة  -ب 
 .رواه أبو داود وحسنه ابن تيمية "  طهور
 .أحاديث االستجمار تدل على أن النجاسة تزول باحلجارة  -س 
كانت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد يف زمان رسول اهلل فلم يكونوا يرشون : " قال  -ضي اهلل عنه ر  -حديث ابن عمر  -د 

 .رواه البخاري معلقاً " شيئاً من ذلك 
دم احلكم كم على  البقعة بالنجاسة وإذا عدمت النجاسة عل قاعدة احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ف ذا وجدت النجاسة حل  -هر

 .قعة بالنجاسة على الب
يضاً ا، و ( 21/876)نظر الفتاوى ا)"إنه أحد القولني يف مذهب الشافعي وأمحد ، وهو الصحيح يف الدليل : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .( 166،  166، 1/160)بن القيم الأنظر إغابة اللهفان 
بأن يراق على بول األعرايب املاء ألن املسجد  - عليه وسل م صل ى اهلل -بأن أمر الن  : وأما ما استدل به أصحاب القول األول فنوقش 

 .جيب اإلسراع يف تطهريه لئال يتنجن أحد بذلك البول أو تنتقل النجاسة باملشي إىل مكان آخر يف املسجد 
 

 هذه العبارة يؤخذ منها أمران "  وال تزرموه هدعو : "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قوله : ال ائدة الثالثة : 
أمر أصحابه أن يرتكوه وهناهم أن يقطعوا عليه بوله جلهل  -صل ى اهلل عليه وسل م  -فيها وجوب الرفق باجلاهل يف التعليم ، فالن  : أوالً 

 
ل
م ذنبه ما دام جاهالً فلين ظل ر مع اجلاهل ولو عَ نكم هذا األعرايب حيث إنه مل يفعل ذلك استخفافاً وعناداً وهكذا جيب أن يكون امل

بذلك األعرايب جلهله وأخربه ما الذي  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ة أعظم من بيوت اهلل ولين أقبح من البول فيها ومع ذلك رفق الن  بقع
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يصلح يف هذه املساجد من ذكر وصالة وقرآن وما ال يصلح فيها وتأمل كيف كانت نتيجة الرفق حني التعليم فقد جاء عند 
صل ى  -اللهم ارمحين وحممداً ، وال ترحم معنا أحداً ، فلما سلم الن  : وهو يف الصالة : " عرايب قال البخاري يف كتاب األدب أن األ

سيأيت احلديث عن هذه الرواية يف مفردات البخاري ب ذن اهلل و " يريد رمحة اهلل " لقد حجرت واسعاً : " قال األعرايب  -اهلل عليه وسل م 
 . مرتبطة باحلديث وقيل إن هذه الرواية ليست  تعاىل
ف ذا تعارضت مفسدتان أو ( دفع أعظم الضررين عند التعارض بارتكاب أخفهما  ): يؤخذ منها قاعدة فقهية عظيمة وهي : ثانياً 

أكثر ف هنا تدفع أعظمها وذلك بارتكاب أخفهما ففي هذا احلديث تعارضت مفسدتان فرتك األعرايب يبول يف املسجد 
  :عدة أمور وهي أخرى لكنها أعظم من املفسدة األوىل ألنه يرتتب عليها  ةقام من بوله مفسدكون األعرايب يل و ،ةمفسد
 .قام تضرر هذا الرجل بقطع بوله واحتباسه حني يل  أ ر
 .أنه يؤدي إىل تلوث بيابه وبدنه  ب ر
 .أنه يؤدي إىل تلوث مكان أكرب يف املسجد  س ر

مع أهنا  -صل ى اهلل عليه وسل م  -األعرايب على تركه يكمل بوله وهو ما أمر به رسول اهلل م مفسدة إقامة ظَ فمجموع هذه األمور تبني عم 
 .مفسدة لكنها أخف من األخرى 

 

 صل ى اهلل عليه وسل م  -فيه داللة ألمته "  عثوا معسرينفإنما بعثتم ميسرين ولم تب: "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قوله : ال ائدة الرابعة- 
 : الخصوص وحثهم على أمرين عاة منهم على وجه عموماً والد

صل ى اهلل عليه وسل م  -، فالن   -صل ى اهلل عليه وسل م  -يف محل رسالة نبينا حممد -عز  وجل  - غني عن اهللفهم مبل  " ف منا بعثتم " يف قوله :  األول

 يف هذه العبارة جعلهم -
 لطالب العلم والداعية أن يستشعر مثل هذه العبارات اليت توحي بأن عليه كاملبعوبني ألهنم حيملون هذه الرسالة ، فينبغي 

 .أن حيمل هم هذه الرسالة ويدعو الناس إىل دين اهلل تعاىل 
بد أن يكون ال -عز  وجل  -أن من  حيمل هم هذه الرسالة ويدعو الناس إىل دين اهلل" ميسرين ومل تبعثوا معسرين " يف قوله : الثاني 

ووجه هذه الكلمات ألصحابه آمراً هلم بالتيسري و عدم  ، مع األعرايب -صل ى اهلل عليه وسل م  -ن يدعوهم  وهكذا كان الن  رفيقاً فيم
موسى و هارون حينما أرسلهم  إىل الطاغية فرعون الذي جاوز   -عز  وجل  -التعسري عند داللة الناس و إرشادهم  وهبذا أوصى اهلل

 . [  83: القصص  ]{َغْيِر  ِفَلهٍ  نْ مِ  َلُكم َعِلْمدُ  َما" فره حىت  قال احلد يف ظلمه وعدوانه وك
  [ 33 – 38: طه ] { َيْخَشى َأوْ  يَرَتذَبَّرُ لَعلَُّه  لَيِّناً  قَرْوالً  َلهُ  فَرُقواَل  * طََغى ِفنَّهُ  ِفْرَعْوذَ  ِفَلى اْذَهَبا }: ملوسى وهارون -عز  وجل  -فقال اهلل    
و القول السهل اللطيف برفق ويسر ال غلظة يف املقال وال فظاظة يف األلفاظ لعله بسبب هذا اللني يتذكر أو والقول اللني ه   

 الّلهِ  مِّنَ  َرْحَمةٍ  فَِبَما }:عنه  تعاىل حيث قال اهلل -صل ى اهلل عليه وسل م  -خيشى فعلى الداعية أن يكون رفيقاً مبن يدعوهم كما كان الن  
 [.166:  عمران آل] { َحْوِلكَ  ِمنْ  الَنَ ضُّواْ  اْلَقْللِ  َغِليظَ  َفظّاً  ُبندَ  َوَلوْ  َلُهمْ  لِندَ 
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مع األعرايب يف حديث الباب وكما أوصى عليه الصالة والسالم يف أحاديث كثرية منها ما  -صل ى اهلل عليه وسل م  -وكما تعامل الن     
"  ايسرا وال تعسرا وبشرا وال تن ر " :إىل اليمن فقال هلما هماما بعثحين-اهلل عنهما  رضي -أليب موسى ومعاذ  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قاله 

ما وجد الرفق في شير فال زانه , وما نزع ":الق -صل ى اهلل عليه وسل م  -صحيح مسلم أن الن  واحلديث متفق على صحته ، وجاء يف 
 .والنصوص يف هذا الباب كثرية"من شير فال شانه

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

 (حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله: )باب 

ــيأهممأ وَ  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -، َزوأجم الن ــ م  -رضــي اهلل عنهــا  - َعــنأ َعائمَشــةَ  -42 ــر كل َعَل َيانم فـَيلبَـ ــبـأ ــوَل الل ــهم َكــاَن يـلــؤأَتى  بمالص  ــأَن  َرسل َ حيلَــن كلهلمأ، َف أليتم
َاءَ . فـََباَل َعَليأهم  بمَص م   لأهل . َفَدَعا مبم  .فَأَتـأبَـَعهل بوله وملَأ يـَغأسم

َ َرسلولل الل هم : ويف رواية ملسلم   .يـَرأَضعل  بمَص م   -صل ى اهلل عليه وسل م  -أليتم
ـرَهم  -صل ى اهلل عليه وسـل م  -لل هم ، أَنـ َها أََتتأ َرسلوَل ا-رضي اهلل عنها  - َعنأ ألم  قـَيأَن بمنأتم حممأَصنَ  -47 . بمابأَن هَلَا ملَأ يَأأكللم الط َعاَم فـََوَضـَعتأهل يفم َحجأ
 .فـََلمأ يَزمدأ َعَلى أَنأ َنَضَح بمالأَماءم : قَالَ . فـََبالَ 

 :  حاديثألفاظ األ
َياذِ ) - غ ، ولكن املراد بالص  يف حديث هو من مل يبل: كي ضمها والكسر أشهر مجع ص  والص  بكسر الصاد وحل  (:الصِّبرْ

 .الباب هو من مل يأكل طعاماً وإمنا طعامه الرضاع فقط كما يف روايات احلديث 
 .أي يدعو هلم وميسح عليهم ، وأصل الربكة ببوت اخلري وكثرته  (: فَرُيبَررُِّم َعَلْيِهمْ  ) -
 .حنك الصغري التحنيك هو أن ميضغ التمر أو حنوه مث يدلك به  : (ُيَحنُِّكُهمْ ) -
 ([ 1/836الفتح :"انظر  . ]املذكور بعده -رضي اهلل عنها  -يظهر يل أن املراد به ابن أم قين : " قال ابن حجر  :(ِبَصِبي  فَأُِتَي ) -

 .-رضي اهلل عنها  - هو نفسه الص  املذكور يف حديث أم قين-رضي اهلل عنها  - الص  املذكور يف حديث عائشةأن  أي
هلا يف الصحيحني إال هذا  ، ولين -رضي اهلل عنه  -قيل امسها جذامة وقيل آمنة وهي أخت عكاشة بن حمصن (:ل أم قي) -

 .وحديث آخر يف الطب احلديث 
 .بفتح احلاء وكسرها لغتان مشهورتان ، وحجر اإلنسان هو حضنه  (:هِ ِفي َحْجرِ )-
باملاء  هو البلم  ابره باملاء مكابرة ال تبلغ جريان املاء وتردده وتقاطره ، فالنضحالنضح هو أن يغمره باملاء أي يك :( َنَضَب بِاْلَمارِ )- 

 .والرش 
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 :ديث احمن فوائد األ
 ف يف تطهريه فيكفي فيه النضح وال يلزم الغسل كما ف  يف حديثي الباب داللة على أن بول الص  خل : ال ائدة األولى

فدعا مباء فأتبعه بوله ومل يغسله : " يف حديث الباب حيث قالت  -ل ى اهلل عليه وسل م ص -فعل الن  -رضي اهلل عنها  -نقلت عائشة 
وهذا يف حق الغالم الذي مل يأكل الطعام وأما " فلم يزد على أن نضح باملاء : " ويف حديث أم قين رضي اهلل عنها" 

زول ، ففرق بني الذكر واألنثى يد من غسله حىت اجلارية اليت مل تأكل الطعام ف ن تطهري  بوهلا كتطهري سائر النجاسات الب
"  رش من بول الغالمغسل من بول الجارية , ويُ يُ : "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قال الن   -رضي اهلل عنه  -حلديث أيب السمح 

على " .حديث أيب السمح هذا حديث حسن : " واحلديث رواه أبو داود والنسائي ونقل البيهقي عن البخاري أنه قال 
خالف يف استعمال مصطلح احلسن عند البخاري ـ فهذا احلديث يفيد التفريق بني بول الغالم الذي يكفي فيه النضح 

وهو أن يرش البول باملاء رشاً يعم مكان البول وال حيتاج إىل غسل وال عصر وبني بول اجلارية الذي البد من غسله كغريه 
 .من النجاسات 

إن التفرقة بني بول الغالم واجلارية من حماسن الشريعة ومتام حكمتها ومصلحتها ، والفرق بني الص  : "  -هلل رمحه ا - قال ابن القيم
 : والصبية من ثالثة أوجه 

 .كثرة محل الرجال والنساء للذكور ، فتعم البلوى ببوله ، فيشق عليه غسله :  أحدها
 .ما أصابه كله ، خبالف بول األنثىهنا وهاهنا ، فيشق غسل تفرقاً هامكان واحد ، بل ينزل م أن بوله ال ينزل يف:  والثاني
أن بول األنثى أخبث وأننت من بول الذكر ، وسببه حرارة الذكر ، ورطوبة األنثى ، فاحلرارة ختفف من ننت البول ، وتذيب :  الثال 

 .[( 2/66)  "إعالم املوقعني :"انظر]" مؤبرة حيسن اعتبارها يف الفرق  منها ما ال حيصل مع الرطوبة ، وهذه معانَ 
 

، ومعىن مل يأكل -رضي اهلل عنها  -يد مبا إذا مل يأكل الطعام كما جاء يف حديث أم قين حكم النضح للص  مق   : ال ائدة الثانية
-ا أم كان حليباً جمففاً الطعام قوتاً له يتغذى عليه لصغره ، وإمنا قوته اللنب سواًء أكان لنب آدمية أمه أو غريه نالطعام أي مل يك

ك يف أول ن  حيل و  سقى األدوية والسكرألن املعىن واحد وأيضاً لين املراد أنه مل يدخل جوفه شيء قط ألنه يل -كما هو املعروف اآلن 
 .والدته ، وأما إذا بدأ يتغذى بالطعام صار بوله كبول الكبري حىت لو كان أحياناً يشرب لبناً 

ل الذي ساملراد بالطعام ما عدا اللنب الذي يرتضعه والتمر الذي حينك والع( : " مل يأكل الطعام ) ه قال ابن حجر عند قول   
 . [( 1/836 ")الفتح :"نظرا]  "يلعقه للمداواة وغريها 

 التخفيف يف تطهري بول الص  لين معناه أن بوله لين بنجن ، بل هو جنن باإلمجاع كما نقله النووي و :ال ائدة الثالثة
  .[( 167/  3) شرح مسلم للنووي :" انظر . ] خيالف يف ذلك إال داود الظاهريمل

 : طهير النجاسة على ثالثة أقسام وعلى هذا الحدي  وما قبله من األحادي  نقول أذ ت
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رضي اهلل  -    جناسة مغلظة ، البد من غسلها سبع مرات أوالهن بالرتاب وهي ما ولغ فيه الكلب كما يف حديث أيب هريرة : األول

 .وسبق املتفق عليه -عنه 
 .جناسة خمففة يكفي فيها النضح وهي بول الغالم الذي مل يأكل الطعام حلديثي الباب : الثاني 
رضي اهلل  -جناسة متوسطة وهي سائر النجاسات اليت البد من غسلها حىت تزول النجاسة كما دل عليه حديث أيب هريرة :  الثال 

يف دم احليض وغريها من  املتفق عليه-رضي اهلل عنها  - قصة األعرايب الذي بال يف املسجد وحديث أمساء املتفق عليه يف -عنه 
 .األحاديث

 

 فهو كسائر ( ه رتل ذم عَ ) احلديث يدل على أن النضح خاص ببول الغالم الذي مل يأكل الطعام وأما غائطه :ال ائدة الرابعة
 .النجاسات يف غسله وال يكفي فيه النضح 

 

 يف احلديث إشارة إىل حتنيك املولود عند والدته والتحنيك جاء يف أحاديث كثرية منها حديث أنن :ال ائدة الخامسة- 

بتمرة ومساه عبداهلل ،  -صل ى اهلل عليه وسل م  -املتفق عليه حينما ولد أليب طلحة زوج أم سليم ولد فحنكه الن   -رضي اهلل عنه 
إبراهيم وحنكه بتمرة وحلديث أمساء  -صل ى اهلل عليه وسل م  -فسماه الن   ولدِف  عليه حينما ولد لهومنها حديث أيب موسى املتفق 

صل ى اهلل عليه  -حينما محلت بعبداهلل بن الزبري فدعا بتمرة فمضغها مث تفل يف فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول اهلل 

 . واحلديث متفق عليه أيضاً " مث حنكه بالتمرة  -وسل م 
 : وهل يستحل أذ يحنك الط ل عند والدته أم ال ؟ على قولين 

 . -صل ى اهلل عليه وسل م  -أنه ال يستحب بل هو من خصائص الن  :  القول األول
صل ى  -  تربك بريقه إال النلربكته وال أحد يل  -صل ى اهلل عليه وسل م  -بأن املقصود من التحنيك يف األحاديث هو ريق الن  :  وعللوا ذلك

 .من خصائصه  فهو -اهلل عليه وسل م 
 .، وهو األظهر واهلل أعلم  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أنه لين من خصائصه :  والقول الثاني

واألصل يف فعله التأسي وال ننتقل عن هذا  -صل ى اهلل عليه وسل م  -حديث الباب واألحاديث السابقة من فعله  :ويدل على ذلك 
،  -صل ى اهلل عليه وسل م  -تدل على اخلصوصية ، والقول بأن التحنيك من خصائصه لربكة ريقه  ةخلصوصية إال بنص أو قريناألصل إىل ا

حاديث الواردة يف التحنيك الكتفى ألا يف فقط املقصودة هيلو كانت  و بركة عظيمة -صل ى اهلل عليه وسل م  -ريقه ال شك أن يف :نقول
 -صل ى اهلل عليه وسل م  -ريقه   يف مما يدل على أن،بريقه دون التحنيك بالتمر يف مجيع األحاديث الواردة أو بعضها  -صل ى اهلل عليه وسل م  -

يدل على أن التحنيك بالتمر أيضاً بعدما مضغ التمرات واختلط ريقه هبا و  -صل ى اهلل عليه وسل م  -عظيمة ناهلا كل من حنكه الن   ةبرك
يف بعض  -صل ى اهلل عليه وسل م  -يف عدة أحاديث ولو أن الريق مقصوداً وحده الكتفى به الن   -صل ى اهلل عليه وسل م  -سنة وردت عن الن  

تفل يف فيه مث حنكه بالتمر مما يدل على أن لريقه  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ف ن الن   األحاديث السيما يف حديث عبداهلل بن الزبري
 .ري وأن التحنيك سنة بابتة ، وملا يف التمر من فوائد كثرية جداً بركة ناهلا ابن الزب
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سكرياً وأن  عطى حملوالً إذ إن الطفل بعد والدته مباشرة حيتاج إىل أن يل  وأيضاً أببت الطب احلديث أن يف التحنيك بالتمر إعجازاً 
السكر عند املولودين حديثاً يكون منخفضاً التمر املذاب يقي الطفل ب ذن اهلل من مضاعفات نقص السكر اخلطرية وأن مستوى 

 .حني والدته تلقائياً 
اتفق العلماء على استحباب حتنيك املولود عند والدته بتمر ف ن تعذر فما يف معناه وقريب منه من احللو فيمضغ : قال النووي 

 .[( 18/122"شرح مسلم :"انظر ]شيء منها جوفه  بتلع مث يفتح فم املولود ويضعها فيه ليدخلك التمر حىت تكون مائعه حبيث تل ن  محَ الل 
لك حنكه به ، يصنع ذلك بالص  ليتمرن على دَ والتحنيك مضغ الشيء ووضعه يف فم الص  و : "  -رمحه اهلل  -وقال ابن حجر

طب ، وإال فشيء األكل ، ويقوى عليه ، وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حىت ينزل جوفه ، وأواله التمر ، ف ن مل يتيسر متر فر 
 . [( 6/644) "الفتح  :"انظر] "حلو ، وعسل النحل ، أوىل من غريه 

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

 (حكم المني: )باب 
لل الأَمينم  مثل  خَيأرلجل إمىَل   -صل ى اهلل عليه وسل م  -، أَن  َرسلوَل الل هم رضي اهلل عنها َعائمَشةعن  -41 لمَك الثـ ـوأبم َكاَن يـَغأسم َوأَنَـا أَنأظـلرل . الص الَةم يفم ذ 

لم فميهم   .إمىَل أَبَرم الأَغسأ
 .فـَرأكاً، فـَيلَصل ي فميهم  -صل ى اهلل عليه وسل م  -َوَلَقدأ رَأَيـأتلينم أَفـأرلكلهل ممنأ بـَوأبم َرسلولم الل هم  :ويف رواية ملسلم 

 .يَابمساً بمظلفلرمي -صل ى اهلل عليه وسل م  -كمهل ممنأ بـَوأبم َرسلولم الل هم َلَقدأ رَأَيـأتلينم َوإمِّن  أَلحل  :ويف رواية له 

 : ألفاظ الحديث 
تدل على كثرة التكرار واملداومة على الفعل حىت ( كان )  ةيغسل فعل مضارع وصيغة املضارع بعد لفظ :(َباَذ يَرْغِسُل اْلَمِنيَّ ) -

 .تأيت قرينة تدل على خالف ذلك 
من الرجل ماء أبيض بخني وهو رقيق أصفر عند املرأة خيرج عند اشتداد الشهوة بدفق ويعقب خروجه فتور وارختاء ألن  :(يَّ اْلَمنِ ) -

 .ة اللقاح والعجني حائالشهوة تسكن خبروجه ، له رائحة كر 
 : بل اإلنسان أربعة أشياءوالذي خيرج من قل 

 .املين  :أحدها 
خيرج عند الشهوة وعند فتورها بدون دفق كما حيصل عند املالعبة وتذكر اجلماع ، وسيأيت املذي وهو ماء رقيق لزج : والثاني 
 . -رضي اهلل عنه  -علي بن أيب طالب  حديث يف شرح عنه يف كتاب احليض الكالم

 قب بفتح الواو وسكون الدال وهو ماء أبيض بخني يشبه املين يف الثخانة ، ال رائحة له ، خيرج ع: الودي : والثال  
 .البول وهو يف الشتاء أكثر منه يف الصيف ، وهو جنن باإلمجاع

 [ودي، ويف تعريف املذي والودي انظر لسان العرب حتت مادة مذي] 
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 [( 6/644) "الفتح  :"انظر.] ي الذي خيرج من ذكر الرجل بعد البول إذا كان قد جامع قبل ذلك أو نظرودأ الَ : قال ابن األنباري 
 وهو سائل تفصله الكليتان عن الدم ، لتخرجه من اجلسم ، وحيوي ما يزيد على حاجة اإلنسان من:  البول: والرابع 

وهناك أشياء أخرى ختتص هبا املرأة كدم احليض واالستحاضة ، املاء و األمالح فيجتمع يف املثانه حىت تدفعه خارج اجلسم  
 . والنفاس والكدرة والصفرة وحنوها

فْررُُبهُ أ) - وحككت الشيء أي قشرته وفركته ليذهب ( أحكه ) راء ، والفرك هو الدلك واحلك ويف الرواية األخرى بضم ال ( :ًَ
 .ويتفتت ما علق به 

 .مصدر للتأكيد كقولك ضربته ضرباً ، وأكلته أكالً  : ( فَررْباً ) -
 .دت الفعل باملصدر مل يكن جمازاً أمجع النحويون على أنك إذا أك  : قال النحاس 

قال املقصود بالفرك هنا أن يكون به معىن آخر على غري ظاهره كأن يل  ينفي احتمال أن يكون الفعل يقصدأن جميء املصدر واملعىن 
 .مع الغسل ، فمجيء املصدر ينفي أي معىن آخر فيكون املقصود فركاً ال غسل معه 

ب الفرك مباشرة ولين بينهما غسل وجاء يف صحيح قم عَ الفاء تفيد الرتتيب والتعقيب ، وهذا يؤكد أن الصالة :  (فَرُيَصلِّي ِفيهِ ) -
 . "وهو يصلي -صل ى اهلل عليه وسل م  -املين من بوب رسول اهلل  تم أهنا كانت حَتل " ابن خزمية ما يبني هذا املعىن ولفظه 

 : من فوائد الحديث 
 كما دل    هكان يغسل رطبه ويفرك يابس  -وسل م  صل ى اهلل عليه -يف احلديث داللة على طهارة املين وأن الن  : ال ائدة األولى 

ليابسه من غري غسل دليل على طهارة املين وعدم جناسته وهذا هو  -صل ى اهلل عليه وسل م  -على ذلك روايات احلديث ، وفركه 
 .القول األول وهو قول احلنابلة والشافعية 

 .يعترب مطهراً له  هلكية إال أن احلنيفة قالوا أن فرك يابسأن مين اآلدمي جنن ، وهو قول احلنيفة واملا:  والقول الثاني
  :واستدلوا 

 .بوبه من املين والغسل ال يكون إال من جناسة  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أ ـ بأحاديث غسله 
بل غسله وإن  بأن روايات الفرك وحك املين وهو يابن تدل على طهارته ولو كان جنساً ملا اكتفى بذلك:  ونوقش هذا االستدالل

 .مل على ما كان رطباً من املين حتل  الغسل روايات
بأنه تعليل يف مقابل النص وأجابوا عن روايات : أنه خيرج من جمرى البول فيتعني غسله باملاء كغريه من النجاسات ، ونوقش  ب ر

تفركه هو -رضي اهلل عنها  -لثوب الذي كانت عائشة إن ا: الفرك بأجوبة غري قوية فقالوا إنه ال يلزم من الفرك الطهارة ، وقالوا أيضاً 
 .بوب النوم ولين بوب الصالة وغريها من األجوبة 

الفرك بل بفيه  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن املين طاهر ، لقوة الدليل على ذلك ولو كان جنساً ملا اكتفى الن   :والقول الراجب واهلل أعلم
عند إزالة النجاسة ومنها ما سبق من  هبن وألزاله مباشرة كما هو هدييحىت ي -صل ى اهلل عليه وسل م  -ره الن  لو كان جنساً ملا أخ  
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األحاديث ك زالته لبول األعرايب الذي بال يف املسجد ولبول الغالم الذي بال يف حجره ، وال تعارض بني حديث الغسل وحديث 
 .ال على الوجوب كما قال احلافظ ابن حجر الفرك وذلك حبمل حديث الغسل على االستحباب والتنظيف 

  :الخارس من اإلنساذ ثالثة أقسام  :قال الزركشي 
 .وهو الدمع ، والريق ، واملخاط ، والبصاق ، والعرق : طاهر بال نزاع : أحدها 
 .وهو الغائط ، والبول ، والودي ، واملذي ، والدم: جنن بال نزاع :  الثاني
 .املين ، وسبب االختالف هو تردده يف جمرى البول وهو : خمتلف فيه :  الثال 

 

 املعيشي وتقلله من الدنيا ومتاعها إذ أن بوب  -صل ى اهلل عليه وسل م  -يف احلديث داللة على بساطة حال الن  :ال ائدة الثانية
 .صالته وخروجه هو بوب  -صل ى اهلل عليه وسل م  -نومه 

 

 يف  -صل ى اهلل عليه وسل م  -للن   -رضي اهلل عنها  -رأة لزوجها يف غسل بيابه كما كانت عائشة يف احلديث خدمة امل: ال ائدة الثالثة
 .ذلك وهذا من حسن العشرة للزوج  وهذا احلديث ويدخل فيه ما جرت به العادة من تنظيف بيته وطبخ طعامه وحن

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

 (غسلهنجاسة الدم وكيفية : )باب 
َــاءَ  -49 ــرَأَةِف إمىَل الن ــ م  : ، قَالَــتأ رضــي اهلل عنهــا َعــنأ َأمسأ َيأَضــةم : فـََقالَــتأ  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -َجــاَءتم امأ ــنأ َدمم احلأ بـََهــا مم ــيبل بـَوأ ــَدانَا يلصم . إمحأ

َنعل بمهم؟ قَالَ   .«ثُمَّ ُتَصلِّي ِفيهِ . هُ ثُمَّ تَرْنِضحُ . ثُمَّ تَرْقُرُصُه بِاْلَمارِ . َتُحتُّهُ »: َكيأَف َتصأ

 :ألفاظ الحديث 

أي احليض وهو دم طبيعي خيرج من األنثى يف أيام معلومة يف الغالب وهو عالمة على بلوغها وسيأيت مزيد  ( :َدِم اْلَحْيَضةِ ) - 
 .بيان يف صفته يف كتاب احليض ب ذن اهلل تعاىل 

غسله  أو عود حىت تزول عني الدم ليهون ى مع تشديدها أي حتكه وتقشره حبجربفتح التاء وضم احلاء والتاء األخر  (: َتُحتُّهُ ) - 
 .باملاء 

بفتح التاء و إسكان القاف وضم الراء مع الصاد أي تدلك الدم بأطراف األصابع مع املاء ليتحلل وخيرج ما  (:تَرْقُرُصُه بِاْلَمارِ )  -
 .شربه الثوب منه 

يف احلديث يف ف يف معىن النضح وأن الغسل موجود وقيل املراد بالنضح هنا الرش كما هو معرو أي تغسله ،  ( : ثُمَّ تَرْنِضُحهُ ) - 
 .كان ال دم فيه لقطع باب الوسوسة   ت فيه من الثوب ولووأما النضح فهو ملا شك  ( تقرصه باملاء ) قوله 
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مث تقرص الدم من بوهبا عند طهرها فتغسله ، إحدانا حتيض كانت : "قالت  -رضي اهلل عنها  -وجاء عند البخاري من حديث عائشة  
 " .مث تصلي فيه  ،وتنضح على سائره

 : من فوائد الحديث
 وجناسة دم احليض جممع عليها نقل  هوكثري  هيف احلديث داللة على جناسة دم احليض وأنه جيب غسله قليل: ال ائدة األولى

 .صلي فيه بغسله قبل أن يل  -يه وسل م صل ى اهلل عل -اإلمجاع غري واحد من أهل العلم ألمر الن  
 

 مث دلكه باملاء مث غسله باملاء لتزول  هيابس ت  رم دم احليض وذلك حبمَ يف احلديث داللة على وجوب إزالة جل : ال ائدة الثانية
ة أماكن كن هذا الرتتيب ألصابت النجاسبقية النجاسة وهذا هو الرتتيب األمثل يف إزالة النجاسة اليابسة ، وألنه لو عل 

 . أخرى مل تصبها من قبل 

 

 وهذا دليل "  فيه مث تصلي" يف احلديث داللة على جواز صالة املرأة يف بياب حيضها إذا طهرت لقوله : ال ائدة الثالثة
صالة واستدل للثوب لاعلى أنه ال جيوز الصالة بالثياب النجسة بل إن حديث الباب من أقوى األدلة  يف وجوب تطهري 

لعلم حبديث الباب على أنه البد  يف غسل النجاسات من املاء وأن النجاسة ال تزول بغري املاء ، وسبق بعض أهل ا
وقصة األعرايب الذي بال يف املسجد ، وأن الراجح أن النجاسة  -رضي اهلل عنه  -اخلالف يف املسألة قريباً يف حديث أيب هريرة 
حديث الباب فال يدل على أنه البد من املاء يف إزالة النجاسة وإمنا جاء تزول بغري املاء وسبقت املسألة بأدلتها ، وأما 

النص على املاء يف هذا احلديث وحديث األعرايب الذي بال يف املسجد ألن املاء أيسر على الناس وأسرع يف إزالة 
 .النجاسة 

 

 وروى ،هل عن النفن والتفقه يف الدين من ذكره ملا يف ذلك من رفع اجل استحييل  جواز سؤال املرأة عما:ال ائدة الرابعة
 "نعهن احلياء أن يتفقهن يف الديننعم النساء نساء األنصار مل مي" :قالت-رضي اهلل عنها  -يحه أن عائشة مسلم يف صح

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

 

 

 (الدليل على نجاسة البول ووجوب االستبراء منه : )باب
ـَريأنم -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -َمر  َرسلولل الل هم : ، قَالَ  -رضي اهلل عنه  -َعنم ابأنم َعب اَس  -50 بَاِذ, »: فـََقـالَ . َعلَـى قـَبـأ بَاِذ َأَمرا ِفنرَُّهَمرا لَيُرَعرذَّ َوَمرا يُرَعرذَّ

م، مثل  : قَـالَ  «َكاَذ الَ َيْسَتِتُر ِمْن بَرْوِلهِ , َأمَّا َأَحُدُهَما َفَكاَذ يَْمِشي بِالنَِّميَمِة, َوَأمَّا اآلَخُر فَ  ِفي َبِبيرٍ  ـيَب َرطأـَب َفَشـق هل بـمابـأنَـنيأ فَـَدَعا بمَعسم
داً  َذا َواحم داً، َوَعَلى ه  َذا َواحم ُهَما, َما َلْم يَرْيَبَسا»: مثل  قَالَ . َغَرَس َعَلى ه   .«َلَعلَُّه َأْذ ُيَخ َُّف َعنرْ

 .«الَ َيْستَرْنزُِه ِمَن اْلبَرْولِ وََباَذ اآلَخُر » :ويف رواية ملسلم 

 : الحديث  ألفاظ 
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َرْينِ  ) -  ن وال أحدمها وقيل إن هذا تصرف من بعض الرواة لقصد السرت عليهما ونقل القرط وَريأ بل مل يذكر اسم املقأ  (: َمرَّ  َعَلى قَربرْ

القرط  وهوكما قال رمحه اهلل وهذا قول باطل وبعيد  قوالً عن بعضهم أن أحد القربين هو سعد بن معاذ وضعفه  ["كتابه التذكرة:" انظر]
سيداً لقومه ،  -صل ى اهلل عليه وسل م  -كل البعد عن هذا الصحايب اجلليل الذي اهتز له عرش الرمحن ووافق حكمه حكم اهلل ومساه الن  

 الصحيح وأما القربان فلم يصل   كما يف - عنه رضي اهلل -سعد بن معاذ  صلى على -صل ى اهلل عليه وسل م  -ويدل على بطالن ذلك أن الن  
 .-رضي اهلل عنه  -عليهما كما جاء عند أمحد من حديث أيب أمامة  -صل ى اهلل عليه وسل م  -الن  
بَاِذ ِفي َبِبيرٍ ) - " ن يف كبري وإنه لكبري وما يعذبا: "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -جاء يف رواية البخاري ما يبني أهنما كبري فقد  (: َوَما يُرَعذَّ

 .الفعلني املذكورين يف احلديث من كبائر الذنوب وسيأيت توجيه الرواية  أن وهذا يدل على
. جهة اإلفساد علىهي نقل كالم الناس بعضهم إىل بعض : إذا أظهره ونقله ، ويف االصطالح  هل مم نل  احلديث يَـ من من   (: النَِّميَمةِ ) -
 .[( النم ) وانظر لسان العرب البن منظور حتت  . (منم ) بري حتت مادة نظر النهاية البن األا ] )

 .وأما نقل الكالم على وجه اإلصالح وترك اإلفساد فال يدخل فيه بل هو مطلوب 
 وكلها صحيحه( يستربئ ) ند البخاري ويف رواية ع" ال يستنزه من البول " ويف رواية مسلم األخرى  (: ال يستتر من بوله) -
هذا بعيد ألنه لو كان التعذيب يقع على و أي ال يسرت عورته ( ال يسترت من بوله ) ناها ال جيتنب بوله ويتحرز منه ، وقيل معىن معو 

 .أن معناه أنه ال جيعل بينه وبني بوله سرتة بالتحفظ والتحرز منه  فتبنيكر البول معه ، من كشف عورته ملا ذل 
ويف رواية عند البخاري ( العثكال ) وكسر السني هو اجلريد والغصن من النخل ويقال له العسيب بفتح العني  : (فدعا بعسيل) -
واجلريدة هي العسيب وهو الغصن من النخلة الذي لين فيه خوص ومن صفاته أنه بطيء اجلفاف ولذلك ( مث دعا جبريدة ) 

 . (السعفة ) ن نبت فيه خوص مسي إ، و  -صل ى اهلل عليه وسل م  -اختاره الن  
 

 :من فوائد الحديث 

 يف احلديث داللة على ببوت عذاب القرب وهو مذهب أهل السنة واجلماعة خالفاً للمعتزلة وهو بابت  : ال ائدة األولى 

َها يُرْعَرُضوذَ  النَّارُ  }: يف الكتاب والسنة واإلمجاع ، فمن الكتاب قوله تعاىل    اَعةُ السَّ  تَرُقومُ  َويَرْومَ  َوَعِشّياً  ُغُدّواً  َعَليرْ

  [ .86:  غافر] { اْلَعَذابِ  َأَشدَّ  ِفْرَعْوذَ  آلَ  َأْدِخُلوا

تفسريه  :"انظر]" هذه اآلية أصل كبري يف استدالل أهل السنة على عذاب الربز  يف القبور : "  -رمحه اهلل  -قال ابن كثري   

 .وقد تواترت األحاديث يف إببات عذاب القرب ومنها حديث الباب . [( 7/136) "
إال بوحي من اهلل وهذا يدل على أن الن   أن يلعلم ألن اإلخبار بعذاب القربين ال ميكن -صل ى اهلل عليه وسل م  -وفيه إببات الوحي للن  

 .إليه  ىوحيل  -صل ى اهلل عليه وسل م  -
 بورين اختلف في المق( على قربين  -صل ى اهلل عليه وسل م  -مر رسول اهلل ) قوله : ال ائدة الثانية:  
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 . ين رأ كانا كافَـ   :فقيل 
يف  مر على قربين من بين النجار هلكا -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن الن  : " -رضي اهلل عنه  -من قال هبذا القول حبديث جابر  :واستدل
 .وهو حديث ضعيف فيه ابن هليعة ، " اجلاهلية 
 : وهو األرجب لثالثة أسباب  نيمَ لم سأ بل مل  :وقيل 
 .مبا خيفف عنهما العذاب وال ترجاه هلما  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أنه لو كانا كافرين مل يأت الن  :  األول
أوىل من التصريح بأن يعذبا على النميمة واالستنزاه من البول ، وإن كان الكافر  فهو با على الكفرذ  أنه لو كانا كافرين لعل :  الثاني
 .م ألنه خماطب بفروع الشريعة على الصحيح عذب على ترك أحكام اإلسالأيضاً يل 
مر بالبقيع فقال من دفنتم اليوم  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن الن   -رضي اهلل عنه  -أنه جاء عند أمحد من حديث أيب أمامة : الثال  
 .والبقيع مقربة املسلمني .... " هاهنا 

 

 وما يعذبان يف كبري وإنه لكبري " جاء يف رواية البخاري " وما يعذبان يف كبري : "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قوله : ال ائدة الثالثة
 : على أقوال أشهرها " وما يعذبان يف كبري "  أهنما من كبائر الذنوب ، فاختلف يف معىن قوله وهذا يبني  " 

 . إليه أنه كبري يَ حم و ظن أنه غري كبري مث أل  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن الن   :فقيل 
وإمنا صار كبرياً باملواظبة عليه ألن سياق احلديث يدل على املواظبة واالستمرار بدليل جميء الفعل  الفعل لين بكبري مبجرد :وقيل 

 .وهذا يدل على املداومة واالستمرار ( كان )  ةاملضارع بعد لفظ
 " َعِظيم   اللَّهِ  ِعندَ  َوُهوَ  َهيِّناً  َتْحَسُبونَهُ " :تعاىلكقوله   لين بكبري يف اعتقادمها ويف اعتقاد الناس وهو عند اهلل كبري :وقيل 
وابن دقيق ذا القول رجحه مجاعة منهم البغوي وها التحرز من ذلك،م، أي ال يشق عليهلين بكبري يف مشقة االحرتاز  :وقيل 
 [ .( 216اجمللد األول حديث  "فتح الباري:"نظر ا]العيد

 

 سيما من يستمر عليها وميشي هبا ألنه قد لنميمة كبرية من كبائر الذنوب اليل على أن ايف احلديث دل: ال ائدة الرابعة
 . تعرض للعذاب يف القرب فهي من أسبابه 

وجاء عند ، على وزن فعال صيغة مبالغة"  ال يدخل الجنة نمام:"مرفوعاً  -رضي اهلل عنه  -ويف الصحيحني من حديث حذيفة 
من  اً فأتى على قربين ـ فذكر حنو  -صل ى اهلل عليه وسل م  -كنا مع الن  : " قال  -رضي اهلل عنه  -ديث جابر البخاري يف األدب املفرد من ح

وأخرج أمحد والطرباِّن ب سناد صحيح عن : " ذكره ابن حجر يف الفتح وقال " حديث الباب وفيه ـ أما أحدمها فكان يغتاب الناس 
فنهما يعذباذ وما يعذباذ في ببير وبكى ر وفيه ر وما : بقربين فقال  -صل ى اهلل عليه وسل م  -لن  مر ا: " قال  -رضي اهلل عنه  -أيب بكرة 
مر  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن الن  "  -رضي اهلل عنه  -شبابة  بن من حديث يعلى وألمحد والطرباِّن أيضاً "  الغيبة و البولفي  يعذباذ فال
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الفتح  :"انظر] هـ.أ" حلديث ورواته موبوقون ا"  ذ هذا باذ يأبل لحوم الناف ثم دعا بجريدة رطبةف: ب صاحبه فقال عذ  على قرب يل 

 .[. 6062حديث  10"اجمللد 
  

 ه من البول كبرية من كبائر الذنوب وقد ذكر الذه  الكبرية احلادي نز لتايف احلديث داللة على أن عدم : ال ائدة الخامسة
 .وذكرها ابن حجر أيضاً  .["كتابه الكبائر  :"انظر] لبولعدم التنزه من ا: والثالبون 

أبره من بدنه أو بوبه أو مكان صالته  ةفيجب على اإلنسان أن يتنزه من بوله وما يصيب فخذيه وساقيه منه وذلك بغسله وإزال
أسباب  عذاب القرب كما يف وألن عدم التنزه من البول يلزم منه بطالن الصالة و أيضاً التساهل يف التنزه  من البول سبب من 

 -قطين أن الن  عند الدار  -رضي اهلل عنه  -بل إن أكثر عذاب القرب من عدم التنزه من البول كما يف حديث أيب هريرة  حديث الباب

 .وللحديث شواهد يتقوى هبا "  استنزهوا من البول فإذ عامة عذاب القبر منه: " قال  -صل ى اهلل عليه وسل م 
 : اه من البول يكوذ بأمرين واالستنز  -

وال يتبول يف  أن يتحرز اإلنسان من رشاش البول أن يصيبه أو يصيب بيابه وذلك بأن يتبول يف مكان رخو من األرض: األول 
 .مكان صلب فريجع عليه رذاذ البول على جسمه أو بيابه 

 .أنه إذا أصابه البول جيب عليه أن يبادر إىل غسله وإزالته : الثاني 
 

 العسيب الرطب بعد أن شقه نصفني على كل قرب -صل ى اهلل عليه وسل م  -اختلف أهل العلم يف غرس الن :ال ائدة السادسة
يف فجاء ختر هل لكل أحد أن يغرس على القرب غصناً رطباً يكونا سبباً يف ختفيف العذاب حىت ييبسا، ما أنه لعلهني  وب

 : على قولين  ؟ -صل ى اهلل عليه وسل م  -عن املقبور أم أن ذلك خاص بالن  العذاب 
بنحو قصة حديث الباب  -رضي اهلل عنه  -حديث جابر  من أن ذلك مشروع ، واستدلوا حبديث الباب ومبا رواه مسلم:  القول األول

وا أن اجلريد الرطب يسبح وقال"أن جيعل يف قربه جريدان  -رضي اهلل عنه  -وأوصى بريدة األسلمي " :ا رواه البخاري معلقاً حيث قال ومب
ن عند قرب امليت تنفعه ما دام آحىت ييبن ومن هذا التعليل دخل بعضهم يف مسألة أخرى وقالوا من باب أوىل قراءة القر  رطباً  ما دام

 .أن الغصن الرطب بتسبيحه ينفعه 
من عند مسلم إمنا هو -اهلل عنه رضي  -ذلك كما يف حديث الباب وحديث جابروأن فعل أنه ال يشرع فعل ذلك،:والقول الثاني
 .وهذا القول هو األرجح واهلل أعلم  . -صل ى اهلل عليه وسل م  -خصوصياته 

 :ويدل على ذلك 
فني مرر  بقبرين يعذباذ , فأحببد : "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -الطويل عند مسلم وفيه قال الن   -رضي اهلل عنه  -حديث جابر  -1

صل ى  -وهذا احلديث صريح الداللة على أن رفع العذاب إمنا هو بسبب شفاعته " ا ما دام الغصناذ رطبين بش اعتي أذ يرد عنهم

ودعائه وهذا خاص به ال بسبب النداوة املوجودة يف الغصن كما علل به أصحاب القول األول ، وسواء كانت قصة  -اهلل عليه وسل م 
يف حديث الباب أم ال فالنظر الصحيح يف القصتني يقتضى أن تكون  -رضي اهلل عنه  - هي نفسها قصة ابن عباس -رضي اهلل عنه  -جابر 
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العلة واحدة لتشابه القصتني ، أما جعل النداوة هي سبب التخفيف ألنه ما دام الغصن رطباً فهو يسبح خبالف لو كان يابساً ف نه 
 تَرْ َقُهوذَ  الَّ  َولَرِكن ِبَحْمَدهِ  ُيَسبِّبُ  ِفالَّ  َشْيرٍ  مِّن َوِفذ }:  تعاىل ال يسبح وهذه علة ذكرها مجع من العلماء إال أهنا خمالفة لقول اهلل

 .على خالف بني أهل العلم فيمن يسبح يف هذه اآلية ممن ال يسبح إال أن ظاهرها أن كل شيء يسبح {َتْسِبيَحُهْم 
 .وهذا مذهب ا ققني من أهل التفسري خالفاً لألكثر كما قاله النووي 

ووضع شيء ، علم إال بوحي وهذا يدل على اخلصوصية أيضاً ال ميكن أن يل  بـيب هذا أمر غيعذ  ب أو ال يل عذ  أن كون القرب يل  -2
 . على القرب من  دون جزم حبال املقبور إساءة ظن به 

عالمات د عنهم ولوجدت فاء األربعة ومل ير لتواتر عن السلف فعله وعن الصحابة قبل ذلك السيما اخلل أنه لو كان مشروعاً  -3
 .  -صل ى اهلل عليه وسل م  -على مقربة البقيع اليت فيها مجع من الصحابة و كل ذلك مل يرد مما يدل على أهنا قضية عني خاصة بالن  

ه جريدتان أوصى أن جيعل يف قرب  -رضي اهلل عنه  - وصله ابن سعد يف الطبقات من أن بريدة بن احلصيبو  نقله البخاري معلقاً  ما وأما
ذا ، ويف املسألة خالف طويل ه -رضي اهلل عنه  -من الصحابة على ذلك وهذا اجتهاد منه  -رضي اهلل عنه  -فال يوجد من وافق بريدة 

 اً وقد ازداد العامة إصرار  ،وصدق اخلطايب: " حيث قال وأمحد شاكر ، [( 1/27) "معامل السنن :" انظر]  ملخصه ورجح هذا القول اخلطايب
ى هذا العمل الذي ال أصل له ، وغلوا فيه ، خصوصاً يف بالد مصر تقليداً للنصارى ، حىت صاروا يضعون الزهور على القبور عل

ن األلباِّن وابن باز واختار القول اوممن اختاره من املعاصرين أيضاً الشيخ،  [( 1/103)  "تعليق على الرتمذي :"انظر]  .... "ويتهادوهنا بينهم 
 .ر العلماء األول أكث
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 من صحيح مسلم( الجزء األول  ) الفراغ من شرح كتاب الطهارة  

 .ويليه الجزء الثاني  

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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 الصفحة الموضوع

 1 المقدمة
 2 كتاب الطهارة

 3 (فضل الوضوء: ) باب
 8 (وجوب الطهارة للصالة: )باب  
 11 (وء وكمالهصفة الوض: )باب  

 11 (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر  : ) باب
 11 (الذكر المستحب عقب الوضوء: ) باب
 21 (اإلِيتار في االستنثار واالستجمار: ) باب
 23 (وجوب غسل الرجلين بكمالهما: ) باب
 22 (أجزاء محل الطهارة  وجوب استيعاب جميع: )باب

 22 (خروج الخطايا مع ماء الوضوء: )باب  
 28 (استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء: )باب  

 32 (فضل إسباغ الوضوء على المكاره: )  باب
 32 (السِّواك  : )  باب
 32 (خصال الفطرة: )  باب

 21 (اإلِستطابة  : ) باب  
 23 (اليمينالنهي عن االستنجاء ب: )باب  
 24 (التيمن في الطهور وغيره: )باب  
 21 (النهي عن التخلي في الطرق والظالل: )باب  
 28 (االستنجاء بالماء من التبرز: )باب  

 41 (المسح على الخفين: )  باب
 42 (المسح على الناصية والعمامة: )  باب

 41 (التوقيت في المسح على الخفين: ) باب  
 41 (صلوات كلها بوضوء واحدجواز ال: )باب  

 41  (كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في اإلِناء قبل غسلها ثالثا: )  باب
 21 (حكم ولوغ الكلب: )  باب
 24 (النهي عن البول في الماء الراكد: )  باب

 21 (النهي عن االغتسال في الماء الراكد: )باب  
 28 (وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأَن األَرض تطهر بالماء من غير حاجة إِلى حفرهاوجوب غسل البول  : )باب  
 11 (حكم بول الطف ل الرضيع وكيفية غسله: )باب  
 (حكم المني: )باب  
 (نجاسة الدم وكيفية غسله  : ) باب  

14 
12 

 (الدليل على نجاسة البول ووجوب االستبراء منه: )  باب
 عاتفهرس الموضو 

18 
83 

 

 


