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 100 ............................................ االستيقاظ ؟ مسألة: ما علة غسل اليدين بعد 

 100 ... قاعدة : األصل أن تكون العلة معقولة املعنى وال يقال أهنا تعبدية إال إذا مل نعقل املعنى. 

مل حديث غسل اليد ثالثة بأن الشيطان بات عليه ألمرين .   100 .......... تنبيه: ال يصح أن ُيح

 102 .......................... وعن لقيط بن صربة...)إذا توضأت فأسبغ الوضوء...(  -36املتن: 

 102 ...................................................... مسألة: ما املراد بإسباغ الوضوء. ؟

 102 ................................................ختليل األصابع يشمل اليدين والرجلني  -

 102 ............................................. مسألة: صفة املبالغة يف االستنشاق وحكمها 

 104 .............. يته يف الوضوء أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان خيلل حل -ريض اهلل عنه- وعن عثامن  -37املتن: 

 104 ................................ تنبيه: مل يصح حديث يف ختليل اللحية والعمدة عىل اآلثار 

 106 ..... وعن عبداهلل بن زيد بن عاصم، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُأيت بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه  -38املتن: 

 106 ........................... اإلنقاء، وهو مستحب ويدخل يف إسباغ الوضوءالدلك هو  -

 107 ........................................... وعنه أنه رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص يأخذ ألذنيه ماء -39املتن: 

 107 .............................................. مسألة: يستحب أخذ ماء جديد ملسح األذن 



 م

 

 108 ...................... وعن أيب هريرة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )إن أمتي يأتون يوم القيامة -40املتن: 

 108 ................................................................ معنى الُغرة والتحجيل  -

ّرة وَغّرة وِغّرة   108 .......................................................... تنبيه: فرق بني غح

 108 ......................... التحقيق يف زيادة: )فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل( -

 111 ............................... يعجبه التيمن يف تنعله و وعن عائشة كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص  -41املتن: 

 111 .................................................... قاعدة: يف استحباب التيامن للمكارم 

 111 ........................ تنبيه: ال يصح ما شاع بني الناس من تقديمهم األيمن يف الدخول 

 113 .......... وعن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم(  -42املتن: 

 113 ......................................... وء لالستحباب باإلمجاع مسألة: التيامن يف الوض

 115 .. وعن املغرية بن شعبة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص توضأ فمسح عىل ناصيته وعىل العاممة واخلفني -43املتن: 

 115 ............... سبب إيراد احلافظ للحديث يف الباب هو بيان إجزاء مسح بعض الرأس  -

 116 ........... وعن جابر بن عبداهلل يف صفة حج النبي، قال ملسو هيلع هللا ىلص: )ابدأوا بام بدأ اهلل به(  -44املتن: 

 116 ..... حديث جابر يف صفة احلج من األمثلة عىل قاعدة احلاكم يف الزيادة عىل الصحيحني  -

 117 .................................. وعنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا توضأ أدار املاء عىل مرفقيه -45املتن: 

 117 ............................................................ أدلة وجوب غسل املرفقني  -

 118 .................... وعن أيب هريرة، قال ملسو هيلع هللا ىلص: )ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهلل عليه( -46املتن: 

 118 ............................................ تنبيه: مل يصح حديث يف التسمية عند الوضوء 



 ن

 118 ................................ أدلة يف استحباب التسمية عموًما ويدخل فيها الوضوء  -

قال: رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يفصل بني املضمضة  وعن طلحة بن مرصف عن أبيه عن جده  -47املتن: 

 120 ................................................................................. واالستنشاق 

 120 .............................. تنبيه: مل يصح حديث يف الفصل بني املضمضة واالستنشاق 

وعن عيل يف صفة الوضوء: ثم متضمض ملسو هيلع هللا ىلص واستنثر ثالًثا، يمضمض  ويستنثر من  -48املتن: 

 121 ................................................................... الكف الذي يأخذ منه املاء 

وعن عبداهلل بن زيد يف صفة الوضوء: ثم أدخل ملسو هيلع هللا ىلص يده فمضمض واستنشق من كف   -49املتن: 

 122 ....................................................................... واحد يفعل ذلك ثالًثا 

وعن أنس قال: رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل ويف قدمه مثل الظفر مل يصبه املاء فقال ارجع فأحسن  -50املتن: 

 123 .................................................................................... وضوءك

 123 ................................................... مما دل عليه احلديث أن املوالة فرض -

 124 ................... وعنه قال: كان ملسو هيلع هللا ىلص يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع إىل مخسة أمداد  -51املتن: 

 124 ........................................................ الفرق بني املُّد والصاع والَفَرق  -

 124 ................. مسألة: تنازع العلامء: هل حديث أنس حد يف ماء الغسل الوضوء أم ال ؟

 124 ................................................ تنبيه: ُيرم الزيادة عىل الثالث يف الوضوء

 126 ......... وضوء ثم يقول...( وعن عمر قال ملسو هيلع هللا ىلص: )ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ ال  -52املتن: 

 126 .................................... مسألة: يستحب قول ذكر كفارة املجلس بعد الوضوء 

 127 ................................................................. املتن: باب املسح عىل اخلفني



 س 

 

 127 ......... املسائل .. تنبيه: هذا الباب يسمى )كذلك املسح عىل احلائل( ومما يندرج ُتته من 

 127 ............................................................ الفرق بني اخلف واجلورب  -

 128 .......................................................... مسألة: حكم املسح عىل النعال 

 130 ........................................ مسألة: يصح املسح عىل اخلف واجلورب املخرق 

 130 ................................ مسألة: ال يحشرتط يف اخلف واجلورب أن يكون ثابًتا بنفسه 

 130 ....................................... تنبيه: فرق بني املطلق و املقيد إذا ذحكر أحد أفرادمها 

 132 ......... فتوضأ فأهويت ألنزع خفيه  ملسو هيلع هللا ىلصوعن املغرية بن شعبة قال: كنت مع النبي  -53املتن: 

 132 ...................................... مسألة: هل يشرتط اكتامل الطهارة قبل لبس اخلف؟

 133 .................. مسح أعىل اخلف وأسفله  ملسو هيلع هللا ىلصولألربعة عنه إال النسائي: أن النبي   -54املتن: 

 134 ...... وعن عيل قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من أعاله  -55املتن: 

 134 ......................................... مسألة: مل يثبت يف صفة املسح عىل اخلفني حديث 

يأمرنا إذا كنا سفًرا أن ال ننزع خفافنا   ملسو هيلع هللا ىلصوعن صفوان بن عسال قال: كان رسول اهلل  -56املتن: 

 135 ........................................................................... ثالثة أيام ولياليهن 

 135 ..... ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم  ملسو هيلع هللا ىلص وعن عيل قال: جعل النبي  -57املتن: 

 135 ................................................................. حديث صفوان رواية  -

 135 ................................................................... مسألة: توقيت املسح. 

 135 .......................................................مسألة: متى يبتدئ توقيت املسح ؟



 ع

 136 ..................................... االعرتاض عىل القول بالتوقيت بأثر عقبة بن عامر  -

 137 .......................... التحديد وهو .. تنبيه: بعض أهل العلم ذهبوا إىل قول حمدث يف  

يعني  -برسية فأمرهم أن يمسحوا عىل العصائب  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ثوبان قال: بعث رسول اهلل   -58املتن: 

 138 .................................................... - فافيعني اخل-وعىل التساخني  -العامئم

 138 .......................................................... أدلة جواز املسح عىل العاممة -

 139 .............................. تنبيه: األصل يف أحكام املسح عىل العاممة أهنا كحكم اخلف 

 139 .................................... املسح عليها مسألة: تنازع العلامء يف العاممة التي يصح 

 139 .................................... مسألة: تنازع العلامء يف العاممة التي يصح املسح عليها 

 139 .............................. مسألة: ال يصح املسح عىل الواقية كالطاقية و الشامغ مثال .. 

 139 .................................................. مسألة: ال يشرتط تعميم العاممة باملسح 

 140 ............................................... مسألة: ال يصح للمرأة أن متسح عىل اخلامر

وعن عمر موقوًفا وعن أنس مرفوًعا: )إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهام   -59املتن: 

 141 ............................................................................ وليصّل فيهام ...( 

 141 .................................................... تنبيه: عند اجلنابة البد من خلع اخلف 

 142 رّخص للمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوًما وليلة  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب بكرة أن النبي  -60املتن: 

وعن أيّب بن عامرة قال: يا رسول اهلل، أمسح عىل اخلفني؟ قال: )نعم(، قلت: يوًما؟ قال:   -61املتن: 

 143 ............................................................................ )نعم( ..احلديث 

 143 ...................................... لو صّح حديث أيّب لكان حجة للقائلني بعدم التوقيت  -



 ف

 

 143 ......................................... مسائل يف املسح عىل اخلف الفوقان والتحتان  -

 143 ....................................... مسألة: إذا انتهت مدة املسح هل تنتقض الطهارة؟

 144 ................................................ مسألة: هل تحنتقض الطهارة بخلع اخلف؟ 

 144 ............ مسألة: إذا بقي ماء يف اليدين بعد مسح الرأس، هل يصح أن يحمسح به اخلف؟ 

 144 ............ مسألة: هل يصح تعمد لبس اخلف ألجل املسح عليه؟ أو هو خاص باحلاجة؟ 

مسألة: من مسح عىل خفه بعد حدث ثم خلع خفه وهو عىل طهارة، هل له أن يلبس اخلف مرة  

 144 ................................................................................... ثانية؟ 

 145 .................................................................. باب نواقض الوضوءاملتن: 

 145 .................................................................. املتن: باب نواقض الوضوء

عىل عهده ينتظرون العشاء حتى ختفق   ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك قال: كان أصحاب النبي  -62املتن: 

 146 ........................................................... رؤوسهم ثم يصلون وال يتوضأون

 146 ...................................... مسألة: اجلنون واإلغامء من نواقض الوضوء إمجاعا 

 146 ........................................................ مسائل يف نقض النوم للوضوء -

فقال: يا رسول اهلل، إين   ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة قال: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النبي  -63املتن: 

 148 ......................................................... امرأة أستحاض فال أطهر ..احلديث 

 148 .......................... تنبيه: قوله: )ثم توضئي لكل صالة( ليس من كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص  -

 148 ............................................. مسألة: هل دم االستحاضة ناقض للوضوء؟



 ص

 148 ................................. تنبيه: فرق بني طهارة الدم ونجاسته وبني نقضه للطهارة

 149 ...................................... مسألة: صفة طهارة املستحاضة ومن به حدث دائم 

فقال: )فيه الوضوء(  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عيل قال: كنت رجاًل مّذاًء فأمرت املقداد أن يسأل النبي  -64املتن: 

 ............................................................................................. 150 

 150 ..................................................... مسألة: املذي ناقض للوضوء إمجاعا 

 150 .................................................... مسألة: الودي ناقض للوضوء إمجاعا 

 150 ....................................................... نواقض أخرى مل تذكر يف الباب -

 151 .................................... مسألة: مما ليس ناقًضا الريح الذي خيرج من قبل املرأة 

 151 ................................... قحبل املرأة مسألة: مما ليس ناقًضا السائل الذي خيرج من 

 151 ........................... مسأللة: مما هو ناقض خروج البول أو الغائط من غري السبيلني 

 151 ................................... مسألة: هل كل ما خرج من السبيلني ناقض للوضوء؟

 152 ........... قّبل بعض نسائه ثم خرج إىل الصالة ومل توضأ  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة أن النبي   -65املتن: 

 152 ......................................... مسألة: هل مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء؟

 154 ........ : )إذا وجد أحدكم يف بطنه يشء فأشكل عليه...( ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هريرة قال:   -66املتن: 

وعن طلق بن عيل قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره يف   -67املتن: 

 155 .................................... : )ال إنام هو بضعة منك( ملسو هيلع هللا ىلص الصالة، أعليه وضوء؟ فقال 

 156 ............... قال: )من مس ذكره فليتوضأ(  ملسو هيلع هللا ىلص وعن برسة بنت صفوان أن النبي  -68املتن: 

 156 .................................. الرتجيح بني حديث طلق بن عل وبرسة بنت صفوان  -



 ق

 

 157 .............................................. مسألة: املراد باملس باطن الكف واألصابع.

 157 .................................... مسألة: مس الذكر ينقض الوضوء ولو كان بغري تعمد 

 157 ................................................... مسألة: مس فرج املرأة ناقض للوضوء

 158 .................................. مسألة: لو مست امرأة ذكر صبيها فإنه ينتقض وضوؤها 

: )من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينرصف  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة قال النبي  -69املتن: 

 159 ................................................................................ فليتوضأ...( 

 159 ............................................................مسألة: القيء ناقض للوضوء

 160 .................................. مسألة: ذكر معنى )القلس( وكونه ليس ناقًضا للوضوء

أتوضأ من حلوم الغنم؟ قال: )إن شئت(،   :ملسو هيلع هللا ىلص وعن جابر بن سمرة أن رجاًل سال النبي  -70املتن: 

 161 ..................................................... قال: أتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال: )نعم( 

 161 ............................................. مسألة: هل أكل حلم اإلبل ناقض للوضوء ؟ 

 161 تنبيه: أخطأ النووي يف العزو للخلفاء الراشدين عدم القول بنقض الوضوء من حلوم اإلبل 

حديث جابر خرج خمرج جواب عىل سؤال، فكيف يفيد وجوب الوضوء من حلم اإلبل؟  -

 ......................................................................................... 161 

 162 ..................................................... فائدة: العموم نوعان لفظي ومعنوي

 162 ........................................................ مسألة: هل ُيتوضأ من لبن اإلبل؟ 

 163 ........ : )من غّسل ميًتا فليغتسل، ومن محله فليتوضأ(ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هريرة قال   -71املتن: 



 ر

 163 .................. نص اإلمام أمحد وغريه أنه ال يصح حديث يف الطهارة من غسل امليت  -

 163 ................................................. مسألة: غسل امليت من نواقض الوضوء

 163 .............................................. مسألة: محل امليت ال ينقض الوضوء إمجاعا 

لعمرو بن حزم: )أن ال يمس  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبداهلل بن أيب بكر أن يف الكتاب الذي كتبه النبي  -72املتن: 

 164 ............................................................................ القرآن إال طاهر( 

 164 ............................................ مسألة: ال جيوز مس املصحف من غري طهارة 

 164 ......................................... مسألة: مس غالف املصحف ال جيب له الطهارة

 165 ..... مسألة: مس البياض الذي يف املصحف بني األحرف واألسطر ال جيوز إال عىل طهارة 

 165 .......................................... مسألة: مس كتب التفسري ال يشرتط هلا الطهارة

 166 ........................ يذكر اهلل عىل كل أحيانه ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة قالت: كان النبي  -73املتن: 

 166 .. مسألة: يصح ملن كان به حدث أكرب أو أصغر أن يذكر اهلل واألفضل أن يكون عىل طهارة 

 166 ...................................................... مسألة: استحباب ذكر اهلل عىل طهر

 168 .................................. احتجم وصىل ومل يتوضأ  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أنس أن النبي   -74املتن: 

 169 ....... : )العني وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء( ملسو هيلع هللا ىلص وعن معاوية قال  -75املتن: 

: )يأيت أحدكم الشيطان يف صالته فينفخ يف مقعدته فيخيل إليه  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس قال   -76املتن: 

 170 .............................................................................. أنه أحدث...( 

 170 .................................................... بالشك إمجاعا قاعدة: اليقني ال يزول 



 ش 

 

أمجع العلامء عىل من تيقن الطهارة وشك يف احلدث  أنه يبني عىل اليقني، واختلفوا يف العكس  -

 ......................................................................................... 170 

 172 ..................................................................... املتن: باب قضاء احلاجة 

 172 ....................... نبيه: إذا كان األمر لآلداب فغالًبا لالستحباب وقد يكون للوجوب

 173 ................... إذا دخل اخلالء وضع خامته ملسو هيلع هللا ىلصوعن أنس قال: كان رسول اهلل  -77املتن: 

 173 .......................................... إىل اخلالء مسألة: حكم إدخال يشء فيه ذكر اهلل 

إذا دخل اخلالء قال: )اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث( ملسو هيلع هللا ىلصوعنه قال: كان النبي   -78املتن: 

 ............................................................................................. 174 

 174 ................. مسألة: قول )اللهم إن أعوذ بك من اخلبث واخلبائث( عند دخول اخلالء 

 174 .................................................... مسألة: حكم التسمية إذا دخل اخلالء

 175 .......................................................... مسألة: حكم ذكر اهلل يف اخلالء

وعنه قال: كان صىل اهلل عليه وسلم يدخل اخلالء، فأمحل أنا وغالم نحوي إداوة من ماء وعنزة  

 176 .............................................................................. فيستنجي باملاء 

 176 ............................................................ معنى )اإلداوة( و )العنزة( -

 176 ................................ تنبيه: صحة االستنجاء باملاء حصل فيها إمجاع بعد خالف

 176 ................................................................. األكمل يف االستنجاء -

 176 ......................................... الفرق بني االستنجاء واالستطابة واالستجامر  -



 ت 

: )خذ اإلداوة(، فانطلق حتى توارى عني  ملسو هيلع هللا ىلصوعن املغرية بن شعبة قال: قال يل النبي   -80املتن: 

 177 ................................................................................ فقىض حاجته

 177 ......................... مسألة: استحباب البحعد عند قضاء احلاجة سواء للبول أو الغائط 

 177 .............................................. بال ومل يبعد  ملسو هيلع هللا ىلصالرد عىل إشكال أن النبي   -

 178 ............................................ مسألة: استحباب االستتار عند قضاء احلاجة 

 179 : )اتقوا الالعنني، الذي يتخىل يف طريق الناس أو يف ظلهم( ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هريرة قال   -81املتن: 

 179 ............................. فائدة: عادة العلامء إذا قالوا أخرجه الطربان فإهنم يريدون .. 

 180 ......................... مسألة: قضاء احلاجة يف مكان ُيتاجه الناس ممنوع رشعا باإلمجاع 

 180 ............................................................ املراد بالالعنني أحد أمرين -

 182 ... منهام عن صاحبه...( : )إذا تغّوط الرجالن فليتوار كل واحد ملسو هيلع هللا ىلص وعن جابر قال  -82املتن: 

 182 .................................................. مسألة: حكم الكالم عند قضاء احلاجة 

 183 ............ : )ال يمسكّن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول...( ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب قتادة قال   -83املتن: 

 183 ......................................................... مسألة: حكم مس الذكر باليمني 

 183 ............................................... مسألة: حكم مسك آلة االستنجاء باليمني

 183 ..................... مسألة: مس النجاسة باليمني عند االستنجاء  حمرم وغري جمزئ إمجاعا 

أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أن أن نستنجي  ملسو هيلع هللا ىلصوعن سلامن قال: لقد )هنانا رسول اهلل  -84املتن: 

 184 ................................................................................. باليمني...( 

 184 ........................................ مسألة: ال يصح االستجامر بأقل من ثالثة أحجار



 ث

 

 184 ....................................... تنبيه: االستجامر رخصة له أحكام ال تتعدى لغريه 

 184 ...........مسألة: يكفي يف االستجامر زوال عني النجاسة ولو بقي منها يشء مثله ال يزول

 184 .. مسألة: خروج النجاسة إىل غري موضع العادة كصفحة اإللية ال يعامل معاملة االستجامر

زئ   185 ..................................... مسألة: االستنجاء بالعظم أو الروث حمرم وال جيح

 185 ................................................... احلكمة من النهي بالعظم أو الروث  -

 186 ............................. مسألة: االستجامر بطعام بني آدم او الدواب أو ما كان حمرتما 

 187 .. األنصاري: )ال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول...( وللسبعة من حديث أيب أيوب   -85املتن: 

 187 ............................ مسألة: استقبال القبلة بالبول والغائط وُتقيق أقوال أهل فيها 

 189 ................................... : )من أتى الغائط فليسترت( ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة قال   -86املتن: 

 189 ................................. تنبيه: فرق بني االستتار املستحب و سرت العورة الواجب 

 190 ........................ إذا خرج من الغائط قال: )غفرانك( ملسو هيلع هللا ىلص وعنها: كان النبي   -87املتن: 

 190 .............................. فائدة: قول العلامء )أصح يشء يف الباب( ال يعني التصحيح

 190 ............................. مسألة: قول غفرانك عند اخلروج من اخلالء مستحب إمجاعا 

 190 ........... مسألة: حكم قول )احلمد هلل الذي أذهب عن األذى وعافان( مستحب إمجاعا 

الغائط، فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار، فوجدت    ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن مسعود قال: )أتى النبي  -88املتن: 

 192 .................................................................... حجرين ومل أجد ثالًثا...( 

 192 ........................................................... ي بغريها( بحث زيادة: )ائتن -



 خ

قال بوجوب االستنجاء بثالثة أحجار وقد استنجى النبي   -  192 ........ بحجرين؟ ملسو هيلع هللا ىلصكيف يح

 192 ..................................................... قاعدة: ال يرتك الرصيح ألمر حمتمل

 192 ................................. مسألة: املراد بالثالثة يف االستجامر املسحات ال األحجار 

 193 ..................................... مسألة: جيوز االستجامر بكل يشء ُيصل به التنظيف

 193 ................................. مسألة: تنازع العلامء يف أصل حكم االستنجاء عىل قولني 

 194 ....................... ُيستنجى بعظم أو روثوعن أيب هريرة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى أن  -89املتن: 

 195 .......... وعن أيب هريرة قال ملسو هيلع هللا ىلص: )استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القرب منه( -90املتن: 

وعن رساقة بن مالك قال: )علمنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف اخلالء أن نقعد عىل اليرسى وننصب  -91املتن: 

 196 ..................................................................................... اليمنى( 

 196 ....................... مسألة: اجللوس عىل اليرسى عند قضاء احلاجة  ليس مستحبا لذاته 

 196 ................................................. قاعدة: التعبد باملباح لذاته بدعة ال جيوز

 197 .. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثالث مرات(  -92املتن: 

 197 ........................................... يستحب السلت بداللة فتاوى التابعني مسألة: 

 197 .............................................................. الفرق بني النرت و السلت  -

 198 .......... وعن ابن عباس أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص سأل أهل قباء، فقالوا: إنا نتبع احلجارة املاء  -93املتن: 

 198 .................... مسألة: أمجع أهل الفتوى عىل اجلمع بني احلجارة و املاء يف االستنجاء

 199 ............................................................. املتن: باب الغسل وحكم اجلنب 



 ذ

 

 199 ..................................................................... تنبيه: الغسل نوعان 

 201 .............رشوط غسل اجلنابة هي رشوط الوضوء وفرضه الوحيد تعميم البدن باملاء  -

 202 .................................. وعن أيب سعيد اخلدري قال ملسو هيلع هللا ىلص: )املاء من املاء(  -94املتن: 

نزل ال جيب عليه الغسل -  202 ...................... ظاهر حديث أيب سعيد أن من أولج ومل يح

 202 ..................................... مسألة: يشرتط يف الغسل من املني أن خيرج دفًقا بلذة 

 202 ....................................... مسألة: انتقال املني دون خروجه ال يحوجب الغسل

يوجب الغسل وإنام يتوضأ وجوبا مسألة: من جامع ثم اغتسل ثم خرج منه ماء بعد ذلك فال 

 ......................................................................................... 203 

 203 .... تنبيه: القول باستحباب الوضوء يف هذه الصورة خروج عن قويل أهل العلم يف املسألة 

وعن أيب هريرة قال ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا جلس بني شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل(  -95املتن: 

 ............................................................................................. 204 

 204 ...................................... مسألة: إذا حصل اإليالج وجب الغسل ولو مل ينزل 

 204 ........................................... تنبيه: هذه املسألة حصل فيها إمجاع بعد خالف

وعن أم سلمة وهي امرأة أيب طلحة، قالت: يا رسول اهلل إن اهلل ال يستحيي من احلق،   -96املتن: 

 205 .......................................................... فهل عىل املرأة الغسل إذا احتلمت؟ 

 205 .......... وعن أنس قال ملسو هيلع هللا ىلص يف املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل، قال: )تغتسل(  -97املتن: 

 205 ......................................... تنبيه: خطأ يف عزو احلافظ حديث أنس للبخاري
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 205 .................................................... مسألة: من احتلم وجب عليه الغسل

 205 .................................... مسألة: من تذكر احتالًما ومل ير املاء هل عليه الغسل؟

 205 ................................... ؟مسألة: من استيقظ ورأى بلاًل، هل جيب عليه الغسل

وعن عائشة قالت: كان ملسو هيلع هللا ىلص يغتسل من أربع، من اجلنابة ويوم اجلمعة ومن احلجاة ومن  -98املتن: 

 207 .................................................................................. غسل امليت 

 208 ......................................... قاعدة مهمة: األصل التوفيق بني أقوال الصحابة

 209 ........... وعن أيب هريرة يف قصة ثاممة بن أثال ملا أسلم وأمره النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يغتسل  -99املتن: 

 210 .......................................................... مسألة: حكم اغتسال من أسلم 

 211 ...... وعن أيب سعيد اخلدري قال ملسو هيلع هللا ىلص: )غسل يوم اجلمعة واجب عىل كل حمتلم(  -100املتن: 

جندب قال ملسو هيلع هللا ىلص: )من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل  وعن سمرة بن  -101املتن: 

 211 ............................................................................. فالغسل أفضل( 

 211 ............. السنة املؤكدة تنبيه: لفظ الواجب يف الرشع يأيت باملعنى االصطالحي وبمعنى 

 212 ...................... تنبيه: االلب يف اإلطالق الرشعي للوجوب انه يراد به السنة املؤكدة

قاعدة مهمة: إذا كان خمرج احلديث واحًدا وجاء بلفظني، فال يصحح اللفظان بل يحرّجح بينهام

 ......................................................................................... 212 

 213 ............................. وعن عيل قال: كان ملسو هيلع هللا ىلص ُيقرئنا القرآن ما مل يكن جنًبا  -102املتن: 

 213 ......................... تنبيه: لفظ حديث عل ليس رصًُيا يف ُتريم قراءة اجلنب للقرآن 

 213 ................................................. أقوال الصحابة يف قراءة اجلنب للقرآن -
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وعن أيب سعيد اخلدري قال ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهام   -103املتن: 

 215 ..................................................................................... وضوًء(

 215 ....................................................... زيادة: )فإنه أنشط للعود( شاذة -

 215 ...................................... مسألة: املراد بالوضوء يف احلديث الوضوء الرشعي 

 216 .............................................................. مسألة: الوضوء بعد اجلامع 

ولألربعة عن عائشة قالت: كان صىل اهلل عليه وسلم ينام وهو جنب من غري أن  -104املتن: 

 217 ............................................................................... يمس ماء

 217 .......................................... مسألة: هل جيب الوضوء للجنب قبل أن ينام ؟ 

 218 ...... وعن عائشة قالت: )كان ملسو هيلع هللا ىلص إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه ثم...(  -105املتن: 

 218 ............................................... تنبيه: غسل الرجلني يف حديث عائشة شاذ 

 219 ................................................ مسألة الوضوء يف الغسل مستحب إمجاعا 

 219 .................................... مسألة: يستحب تأخري غسل الرجلني إىل آخر الغسل 

 221 ............................................. مسألة: ال جيب يف غسل اجلنابة غسل الشعر

 221 ........................................................ مسألة: غسل برشة اللحية واجب 

 221 .......................................................... مسألة: هل يغسل البدن ثالثا؟

 222 ............................................. مسألة: يستحب تغيري املكان لغسل الرجلني 

 222 ................................................ مسألة: ترك التمندل بعد الغسل مستحب 



 غ

 222 ....................................................... مسألة: يستحب يف الغسل التيامن

رأيس، أفأنقضه لغسل اجلنابة؟ وعن أم سلمة قالت: يا رسول اهلل، إين امرأة أشد شعر  -106املتن: 

 223 ................ ويف رواية: واحليضة؟ قال: )ال، إنام يكفيك أن حتثي عىل رأسك ثالث حثيات( 

 223 ................................................................. تنبيه: لفظ )حيضة( شاذ 

 223 ...................................... مسألة: يصح للحائض أن ال تنقض شعرها للغسل

 223 .......................... مسألة: يصح للرجل إذا عقص شعره أن ال ينقضه لغسل اجلنابة 

 224 ................... سجد حلائض وال جنب( وعن عائشة قال ملسو هيلع هللا ىلص: )إين ال أحل امل -107املتن: 

 224 .............................................. إشكال: يف قوله: )ولتعتزل احلّيض املصىل( 

 225 ..................................... مسألة: يصح للجنب أن يمكث يف املسجد إذا توضأ 

 225 .............................................. مسألة: هل للحائض أن متكث يف املسجد؟ 

وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من إناء واحد، ختتلف فيه أيدينا من   -108املتن: 

 226 ....................................................................................... اجلنابة 

 226 ........................................................... تنبيه: )وتلتقي أيدينا( مدرجة 

 227 وعن أيب هريرة قال ملسو هيلع هللا ىلص: )إن حتت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البرش(  -109املتن: 

 227 .................................................. فائدة: الفرق بني الراوي املبهم واملهمل

 228 ............................................................................ املتن: باب التيمم 

 228 .........................................................................رشوط التيمم  -

 228 ........................................ تنبيه: عدم املاء قد يكون حكميا و قد يون حقيقيا 
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 229 ........................................................................ فروض التيمم  -

 229 ....................................................................... مبطالت التيمم  -

 230 ....................................................... مسألة: هل التيمم خاص بالسفر؟

، نرصت بالرعب  وعن جابر بن عبداهلل قال ملسو هيلع هللا ىلص: )أعطيت مخًسا مل يثعطهن أحد قبيل -110املتن: 

 232 ............................................................................. مسرية شهر...( 

 232 ..................................................................... حديث عل رواية  -

 232 ...................................................... مسألة: التيمم ال يصح إال بالرتاب

 233 ..................... اجلواب عىل إشكال أن حديث حذيفة مفهوم لقب وحجته ضعيفة -

قادة: ما كان عىل وجه الفضائل واالمتنان فإنه يراد منه التوسيع ومفهوم اللقب إذا ورد فيه فإنه 

 233 ............................................................................. يكون مرادا

 233 ................................. اجلواب عىل إشكال أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص سافر يف أماكن رملية -

 234 ...................................................... مسألة: حكم صالة فاقد الطهورين

وعن عامر بن يارس قال: )بعثني النبي ملسو هيلع هللا ىلص حلاجة فأجنبت ومل أجد املاء، فتمرغت يف   -111املتن: 

 235 ................................................................................. الصعيد...( 

وعن ابن عمر قال ملسو هيلع هللا ىلص: )التيمم رضبتان، رضبة للوجه ورضبة لليدين إىل املرفقني(  -112املتن: 

 ............................................................................................. 235 

 235 ................................................................ حديث ابن عمر رواية  -



 بب 

 236 ................. مسألة: األكمل رضبة للوجه وأخرى لليدين و الذي جيزئ رضبة واحدة 

 236 ............................................... مسألة: النفخ يف التيمم ليس مستحًبا لذاته 

 236 ................................................ مسألة: ال تحفّرج أصابع اليدين عند التيمم 

 237 ................................................ مسألة: يستحب ختليل األصابع يف التيمم 

 238 ................................................... مسألة: الرتتيب مستحب وليس واجبا 

 238 ........................................................ مسألة: املواالة يف التيمم مستحبة

 238 ..................................... مسألة: من كان عليه خاتم جيب أن ينزعه عند التيمم 

وعن أيب هريرة قال ملسو هيلع هللا ىلص: )الصعيد وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عرش سنني فإذا وجد   -113املتن: 

 239 ..................................................................................... املاء...( 

 239 ................................................ مسألة: يشرتط يف الرتاب أن يكون طاهًرا

 239 ............................................... مسألة: يشرتط يف الرتاب أن يكون له غبار

 240 ........................................................ مسألة: هل التيمم رافع أو مبيح؟ 

 240 ............................................. تنبيه:  يف التعبري بلفظ )التيمم رافع أو مبيح(

 240 ................. مسألة: حكم املتيمم إذا رشع يف الصالة ثم وجد املاء، هل تبطل صالته؟

 241 .......... وعن أيب سعيد اخلدري قال: )خرج رجلني يف سفر فحرض الصالة ...(  -114املتن: 

 241 .................................... قاعدة: من صىل صالة صحيحة ال يصح له أن يعيدها 

قال: )إذا كانت بالرجل   {وإن كنتم مرىض أو عىل سفر}وعن ابن عباس يف قوله تعاىل:   -115املتن: 

 242 .............................................................................. اجلراحة يف ...( 
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 242 ............. مسألة: من كان عنده ماء قليل ال يكفي للوضوء فإنه ينتقل إىل التيمم مبارشة 

 243 ..... مسألة: من كان عنده ماء يكفي لوضوئه لكن بيده حرق، ال يستطيع غيصال املاء إليه 

وعن عيل قال: انكرست إحدى زندي، فسألت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأمرين أن أمسح عىل اجلبائر -116املتن: 

 ............................................................................................. 244 

 244 ...................................... مسألة: ال يشرتط للبس اجلبرية أن تكون عىل طهارة

 244 ............................................. مسألة: يشرتط يف املسح عىل اجلبرية أن تعمم 

 245 ................................. احلاجة مسألة: ال يصح أن تكون اجلبرية زائدة عن مقدار  

 245 ........... مسألة: من كان بيده جرح ال يتطسيع غسله فإن مل يستطع املسح عليه فإنه يتيمم

 245 ....................................................... مسألة: ال يحكرر املسح عىل اجلبرية

وعن جابر بن عبداهلل يف الرجل الذي شج فاغتسل فامت، )إنام كان يكفيه أن يتيمم   -117املتن: 

 246 ..................................................................... ويعصب عىل رأسه ...( 

 247 ...... وعن ابن عباس قال: من السنة أن ال يصيل الرجل بالتيمم إال صالة واحدة  -118املتن: 

مسألة: املسافر الذي ليس معه ماء ويرى املدينة، هل جيب عليه تأخري الصالة أو يصل  بالتيمم؟ 

 ......................................................................................... 247 

 248 ...............مسألة: من ضاق عليه الوقت بحيث لو تيمم أدرك الصالة، يصح له التيمم

 248 مسألة: من استيقظ آخر الوقت، بحيث لو تيمم أدرك الصالة ولو توضأ فاتته، فإنه يتوضأ 

 249 .......................................................................... املتن: باب احليـض 



 دد

 249 .......................................... سبب كون هذا الباب من أشكل أبواب الفقه -

 249 .......................................................................... املتن: باب احليـض 

 249 ...................................... مسألة: األصل يف كل دم يصيب املرأة أنه دم حيض 

 250 ......................................... مسألة: ال حد ألقل عمر يصيب املرأة فيه حيض 

 250 ..................................................... مسألة: أكثر احليض مخسة عرش يوما

 250 ......................................................... مسألة: أقل دم احليض يوم وليلة

 250 ................................................. مسألة: ال حد ألكثر الطهر بني احليضتني 
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 مقدمة: 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 .......... أما بعد: . وبركاتهسالم عليكم ورمحة اهلل 

، ففرغ  رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  فقد مّن اهلل بكرمه يف إلقاء دروس يف

التعديالت   مع  نرشه  وأعدت  وأصلحت،  وعدلت  فيه  النظر  أعدت  ثم  ونرش، 

 ه: الذي أسميت، وهو ضمن رشح كتاب البلوغ واإلضافات  والتغيريات

 (. املرامتبصري األنام برشح بلوغ )

 . أسأل اهلل بكرمه وفضله أن يتقبله وجيعله سبًبا لرضاه

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  

 د. عبد العزيز بن ريس الريس 

 هـ1443/ 9/1
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 :متهيد

 طريقة رشح الكتاب:

أن أذكر حكم كل حديث من  ب  -بحول اهلل وقوته-  ستكون طريقة رشح الكتاب

وأحبنيِّ األلفاظ الغريبة  جهة الضعف والصحة وأعتمد يف ذلك عىل كالم أهل العلم،  

جدت، وسبب إيراد احلافظ لألحاديث يف الباب أو الكتاب إن دعت احلاجة   إن وح

وال أستطرد   املتعلقة باحلديث  الفقهية  املسائل  وأهم  أشهر  أذكرثم    لذلك وأمكن،

 ل بل أقترص عىل ذكر الراجح غالًبا ومن قال به مع ذكر دليله. يف ذكر األقوا

 التعليق عىل هذا الكتاب املبارك أقدم بمقدمات: دء ببالوقبل 

 :املقدمة األوىل

العلم أن ُيرص غاية احلرص عىل ضبط علم أصول الفقه فإن   ينبغي لطالب 

كام    ،للغاية بل هو الرشط األساس لكل جمتهد    ومهم  جليل    علم أصول الفقه علم  

ذكر ذلك الرازي والشوكان ومجاعة من أهل العلم، فقد يكون طالب العلم مقلًدا  

الفقه، فهو الرشط   يف علم احلديث لكن ال يصح أن يكون مقلًدا يف علم أصول 

 . األساس لكل جمتهد

أنه  ب  سبَّ الذي  و الصعوبة واإلشكاالت يف علم أصول الفقه عدة أمور، منها 

فِّ   أصبح  ق طالب العلم  أرض معركة بني املتكلمني من املعتزلة واألشاعرة، فإذا وح

ثم  ملعتقد أهل السنة    بالفقه وأصوله وعارف    عارف    لدراسة هذا العلم عىل رجل  
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  َ  ج ُيتا   واملباحث التيحث الكالمية التي ال عالقة هلا بعلم أصول الفقه،  له املبابنيَّ

 . ، فإن يف هذا خرًيا عظياًم ونفًعا كبرًياا الدارسإليه

تجُّ   طالبح   يضبطَ وينبغي أن   ؛ ألنه سيحتاج إليها كثرًيا،  هبا   العلم األدلة التي ُيح

السنة   الصاحب   بقسميه كدليل  وقول  والقياس  اإلمجاع  ودليل  والتواتر،  اآلحاد 

 . إىل غري ذلك من األدلة...واالستحسان واالستصحاب والعرف

االجتهاد  و بالرواية، فالبد أن جيتهد غاية  بالدراية ال  يتعلق  الفقه  علم أصول 

بني الدليل الذي يصحُّ االحتجاج به والذي    طالب العلم ميز  لضبط هذا العلم، فيح 

به، وكذلك   االحتجاج  األلفاظ كالعام واخلاص   ضبط ال يصح  بداللة  يتعلق  ما 

 إىل غري ذلك. ... واملطلق واملقيد واملجمل واملبني

حتى    أصولية    قاعدة    يكون مبنيًّا عىلوأن  إال    قواًل   َح أال يحرجِّ   وينبغي لطالب العلم 

تارًة و  ه،من أفراد  كر فرد  ذح وإْن    يف مسألة  بداللة اإلطالق   فال يعمل تارةً ،  يتناقض ال  

 ! سيكون متناقًضابهذا ف املطلق، بداللة اإلطالق ألنه ذحكر فرد من أفراد ال يعمل

إذا ضح  العلم، وحاول  أما  ب  َح رجِّ يح   أالَّ بط هذا  أن يكون مبنيًّا عىل علم  قواًل إال 

 . أصولية  سس  فإنه يف الغالب ال يكون متناقًضا ألنه بنى كالمه عىل أح أصول الفقه، 

ذكَر فرد من أفراد العموم    ه إذا معه بطريقة العموم، وأنّ   تعامَل   عام   فإذا جاء لفظ  

مطلق يتعامل معه    وإذا جاء لفظ    -هذا من حيث األصل-  ال يقتيض التخصيص
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فمن    ...،من أفراد املطلق يقتيض التقييد فرد    كرَ ذِ   ه إذاوأنَّ  ،بطريقة العلامء مع املطلق

 ول الفقه. مع علم أص  عمليًّا طالب العلم  كون املهم أن ي 

 :املقدمة الثانية

 تنازعه طائفتان: يعلم الفقه من حيث اجلملة 

 أهل اجلمود والتقليد.  الطائفة األوىل:

 أهل الظاهر واالنفالت.  الطائفة الثانية:

املقلدة تنازع بني  يح باتباع ما يف    والظاهرية، فاملقلدة  فالفقه صار  الناس  يلزمون 

رج عنها   وأالَّ هذه املتون   الظاهرية الذين خالفوا أهل السنة يف وإىل غري ذلك،  .. .خيح

دثوا أقوااًل  وجديدة ولو مل يسبقهم أحد  طريقة االستدالل وجّوزوا أن ُيح ا ، ومَجَدح

 إىل غري ذلك. .. .عىل ظواهر النصوص دون النظر إىل معناها 

يشتكي منه    كان مماوقد راَجْت الظاهرية واملدارس املتأثرة هبا قبل سنني، وقد  

يحسّمون بأهل احلديث كام   َ أهل العلم قدياًم أن الظاهرية كانوا  ابن رجب   بنيَّ هذا 

  )اخللف عىل  السلف  علم  )فضل  كتابه  عل   يف  جيح أن  اخلطأ  من  أنه  وذكر 

احلديث.   أهل  من  رجب  وصدقالظاهرية  رواج ،    ابن  سبب  هو  وهذا 

 مذهب الظاهرية بني بعض أهل احلديث بعد. 

احلديث؛والظاهري  أهل  مذهب  من  الناس  أبعد  من  أنَّ    ة  أهل  وذلك  مذهب 

أما   جديد،  قول  إحداث  جواز  يرى  فال  الصالح  السلف  منهج  يحعظم  احلديث 
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لذا يقول الظاهرية فال يلتفتون إىل أقوال السلف ويرون جواز إحداث قول جديد،  

يف املجلد اخلامس كام يف منهاج السنة: وكل قول تفردت به     شيخ اإلسالم

ألن قوهلم يحعد قواًل حمدًثا، فهم ال يلتفتون إىل   ؛ الظاهرية فهو خطأ، وصدق 

   طريقة السلف ومنهج السلف.

إال أنه من بركة دعوة شيخ  رواج   هلم وقد كان   ،املقلدة  الظاهرية: ويقابل هؤالء

التقليد املذموم، وأمر الناس    اإلسالم حممد بن عبد الوهاب   أنه قىض عىل 

باتباع الدليل وبّوب عىل ذلك باًبا يف كتابه التوحيد: باب من أطاع العلامء واألمراء 

اختذهم أرباًبا من دون اهلل، ومما ذكر يف ُتليل ما حرم اهلل أو ُتريم ما أحل اهلل فقد  

يف هذا الباب قول اإلمام أمحد: عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته يذهبون إىل 

يقول:   واهلل  سفيان  َأْو  ﴿قول  فِْتنٌَة  ُتِصيَبُهْم  َأْن  َأْمِرِه  َعْن  خُيَالُِفوَن  الَِّذيَن  َفْلَيْحَذِر 

   . ري ما الفتنة؟ الفتنة الرشكأتد [63]النور:  ﴾ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ 

االعتناء   عىل  السلفيون  السنة  أهل  واستمر  دعوته  استمرت  هكذا  باتباع  ثم 

تفقه عىل كتب املذاهب   وترك  الدليل التقليد املذموم، وهذا ال يعني بحال أن ال يح

مفيد للغاية ال سيام مذهب اإلمام األربعة، فإن التفّقه عىل كتب املذاهب األربعة  

مذهب احلنابلة هو أن إمامهم إمام أثري معتن     ميَّزَ أمحد واإلمام الشافعي، والذي  

، حتى ذكر أبو زرعة أن اإلمام أمحد كان  باآلثار وهو جامع لكثري من اآلثار  

فهو صاحب   ألف حديث،  ألف  احلنبل  أثر  ُيفظ  املذهب  قرأت يف  ، وإذا 
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ترى أقوااًل ليس عليها دليل إال األثر ألن إمامهم صاحب أثر، ويل ذلك املذهب 

   وجلاللة كثري من الشافعية.  الشافعي جلاللة إمامه  

التفقه عىل املذاهب األربعة مهم للغاية، إال أن الطالب يتفقه عليها كأهنا فهرس ف

املسائل،   وجيمعها لدراسة  واحدة  ليتصّورها  جهة  فإذَ ..يف  ذلك،  غري   ذمُّ   نْ .إىل 

مع  يتعارض  ال  حتى  بل  األربعة،  املذاهب  عىل  التفقه  مع  يتعارض  ال  التقليد 

األربعة،   املذاهب  درَ االنتساب ألحد  إىل فقد  االنتساب  قرون عىل  من  العلامء  ج 

 املذاهب األربعة. 

ومما أفاد شيخ اإلسالم كام يف )جمموع الفتاوى( أن االنتساب إىل أحد املذاهب  

يشء وتعصبه ألرضه ونسبه    ، لكن انتسابهَسبههو كانتساب الرجل إىل أرضه أو إىل نَ 

املذموم ، وإنام  يشء آخر، ومثل ذلك االنتساب ألحد املذاهب األربعة ليس مذموًما 

 هلا. هو التعصب  

إذا شاع بني الناس اتباع الكتاب والسنة واتباع الدليل وكان االنتساب إىل    لكن 

نتسب، لكن إذا احتيج    أالَّ املذاهب غري مفيد ويحسبب الفرقة، فاألحسن   النتساب  ليح

إليه حتى ال يحظن أن أهل السنة أتوا بمذهب جديد فاألحسن أن ينتسبوا كام فعل 

الوهاب   بن عبد  دعاة ذلك شيخ اإلسالم حممد  يريد  باًبا كان  أغلق  فقد   ،

للردِّ  منه  يلجوا  أن  يقولون فعليه،    البدعة  املذاهب  :كانوا  َ   !إنك ُتارب  هلم    فبنيَّ

    يدور مع الدليل   هلكن   -أي تفقه عىل املذهب احلنبل-أنه عىل املذهب احلنبل

 بعده وأبناء الدعوة. من حيث دار، وهكذا درج أبناؤه 
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ه أقوال مل يقل هبا أحد من  من كان ل حممد بن عبد الوهاب من أبناء الشيخ    بل إنَّ 

كان يرى أن من رمى    بن الشيخ  من ذلك أن عل  و علامء املذاهب األربعة،  

اجلمرة وحلق يف اليوم العارش وُتلل، فإنه لو غربت عليه الشمس ومل يطف ذاك  

اليوم فإنه يرجع حرًما ويلبس إحرامه، وهذا القول خمالف ألقوال علامء املذاهب 

ألهنم تربوا عىل   القول به وإن كان خارج أقوال املذاهب األربعة  ومل يبال يفاألربعة  

أن احلق ليس    ومما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية   ،الذي يظهر هلم  اتباع الدليل

باال األربعة  املذاهب  يف  يصح  حمصوًرا  فال  بعدم جوازتفاق،  عن    القول  اخلروج 

يل حيث دار، فإذن الدراسة  يدور مع الدل  الذي جيب هو أن  املذاهب األربعة، وإنام

عىل أحد املذاهب األربعة أو االنتساب إىل أحد املذاهب األربعة ال يتناىف مع اتباع 

 الدليل وال يتوافق مع التقليد املذموم. 

الرشعية   بالضوابط  الدليل  التباع  الدعوة  يف  متيزوا  املعارصون وممن  علامؤنا 

فإهنم حاربوا    -رمحهم اهلل-ابن عثيمني    كالعالمة ابن باز والعالمة األلبان والعالمة 

عبد   بن  اإلسالم حممد  هبا شيخ  بدأ  التي  املسرية  وأكملوا  املذاهب،  إىل  التعصب 

بعد دعوته  وأنصار  أنه  الوهاب  إال  يحشتكى  ه،  الزمنمما  هذا  ال    خروج  يف  أناس 

يسمون الرجل فقيًها حتى يكون متعصًبا هلذه املذاهب ومالزًما هلا ولو مل يكن متبًعا  

وهذا الرجل   -يشري ألحدهم-حتى إن جالست أحدهم وقال إن فالًنا    ،للدليل

مشهور باتباع ما ظهر له من الدليل، فقال إنه ليس فقيًها، ألنه ليس متعصًبا كام هي  

 . ملذاهب األربعةحال هذا الرجل ألحد ا



8 

وكنت مع هذا الرجل كلام تناقشنا يف مسألة وجرى البحث فيها أقىص ما يفعل  

هو أن يفزع إىل الروض املربع، فيفتح الروض املربع ويقول: قال صاحب الروض 

كذا وكذا، يعني إذا قال صاحب الروض كذا وكذا قيض األمر الذي فيه تستفتيان!،  

املربع كتاب عظيم وهو من أنفع الكتب ملن   هذا خطأ!! صحيح أن كتاب الروض

أراد التفقه، لكن هذا يشء وأن يكون حكاًم ومرجًعا عند التنازع واالختالف فهذا  

ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن ﴿يشء آخر، قال تعاىل:   وُه إىَِل اهللَِّ َوالرَّ ٍء َفُردُّ َفإِْن َتنَاَزْعُتْم يِف يَشْ

َك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِويالً بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْل 
 [. 59]النساء:  ﴾ِخِر َذلِ

تظهر وإىل تح   اآلن   دعوات   فبدأت  املذاهب،  هذه  إىل  التعصب  إىل  الناس  رجع 

وقد ولج بعض دعاة الباطل عىل أهل السنة  التعصب ألحد هذه املذاهب األربعة، 

الصوفية أو األشعرية أو احلركيني برشح   ، واشتهر بعضباسم التفقه عىل املذاهب 

برشح املتون يف املذهب احلنبل،    وبعضهم اشتهر بعض املتون الفقهية وبتكرارها،  

للتفقه،   طريقة  أسهل  الطريقة  لكن وجد هذه  رأًسا حركًيا  بعينه  أعرفه  وبعضهم 

ريقة سهلة للغاية، تأيت بمتن وتعتمد عىل الرشح املمتع للشيخ العالمة  وفعاًل هي ط

هذا   دد مثل  فريح الفقه،  تنتهي من  فإذا بك  ابن عثيمني، وترجع لرشح أو رشحني 

الناس أن هذا ليس مبلغه من الفقه وإنام هذا من باب التعليم، وقد سار عىل    مومًها

هذه املتون، لذا لو بحوحث يف   طريقته أكثر من عرش سنوات وهو يذهب وجييء يف

جواًبا عنده  جتد  مل  الرشعي  بالدليل  الفقه  مسائل  أنه  ،بعض  أمره  يذهب   وغاية 

بل أصبح بعضهم يعيب عىل من يتبع الدليل ،  هبذه الطريقة   وجييء يف هذه املتون

نتق  ص هو بأنه ليس صاحب علم وال معرفة. حتى ال يح
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 :املقدمة الثالثة

كتاب بلوغ املرام من أنفع الكتب املخترصة يف أحاديث األحكام، وله مزايا  إنَّ  

ال توجد يف غريه بل ال توجد حتى فيام هو أطول منه ككتاب املنتقى للمجد ابن  

 ، فمام يتميز به كتاب احلافظ بلوغ املرام ما يل: تيمية  

هر األدلة عند  أنه خمترص جامع ألكثر أدلة أصول األحكام، فلذا أش   األمر األول:

 املذاهب األربعة يف الغالب موجودة يف كتاب بلوغ املرام.

أنه يحورد الشاهد من احلديث فال يأيت به بطوله ليسهل عىل الطالب    األمر الثاين:

، فلو قارنت بينه وبني عمدة األحكام أو بني كتاب املنتقى للمجد وجدت  حفظه

  املجد يذكر احلديث يف صفحة أو أكثر والشاهد يف سطر واحد، أما احلافظ  

 يقترص عىل الشاهد ليسهل حفظه. ف

يتميز هذا الكتاب بأن صاحبه ُيكم عىل األحاديث، فلم يذكر    األمر الثالث:

كم عليه أو ينقل حكم غريه عىل هذا احلديث، فإذن هذه  حديًثا يف الغالب إال وُي 

حجر  ابن  كاحلافظ  احلديث  علم  يف  راسخ  جليل  عامل  من  سيام  ال  عظيمة  فائدة 

 . 

فهذه مزايا هلذا الكتاب املبارك، وهو ليس طوياًل لكنه يف املقابل ليس خمترًصا  

مجع األهم،    اختصاًرا خماًل وإنام هو كتاب متوسط ولالختصار أقرب، إال أنه  

األحكام،   عمدة  وبني  بينه  قارنت  فلو  األحكام،  أدلة  من  فظ  ُيح كتاب  خري  فهو 
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بطوله  باحلديث  يأيت  لكنه  الشيخان،  عليه  اتفق  فيام  أنه  األحكام  عمدة  فيتميز 

والشاهد سطر واحد، وكتاب املنتقى للمجد أحاديثه أكثر لكنه ليس أشمل، وإنام 

دلل عىل املسألة بعرشة أحاديث واحلافظ ال يفعل مثل  البلوغ أشمل، فمثاًل أحياًنا ي

هذا وإنام يذكر الشاهد يف حديث واحد ويقترص عىل الشاهد، ثم أيًضا املجد يذكر 

ألفه ليدلل عىل ما يف كتابه يف الفقه وهو    -واهلل أعلم-احلديث بطوله، فكأن املجد  

ظ كام هي طريقة احلافظ ليححف  -واهلل أعلم-كتاب )املحرر(، فهو يف األصل مل يؤلفه  

   والعلم عند اهلل-د وإنام  حيث راعى فيه االختصار وأن يقترص عىل الشاه - 

 ليدلل عىل كتابه املحرر يف الفقه.   املجد  ألفه

ستامئة وألف،    عدد أحاديث بلوغ املرام عىل ترقيم حممد حامد الفقي  و

ري ذلك، حتى  نصف األحاديث يف العبادات وما عدا ذلك فهو يف املعامالت وغ

 ختمه يف آخره بكتاب اجلامع.

اإلشارة ليشء منها، فقد   وسيأيتبعض األوهام    وقد يوجد يف كتاب بلوغ املرام

يعزو احلديث إىل مصدر وال يكون موجوًدا فيه، وهذا ال خيلوا منه كتاب، إال أن  

استفاد ممن قبله ككتاب )املحرر( البن عبد    الناظر يف الكتاب جيد أن احلافظ  

اهلادي، وكتاب )املنتقى( للمجد ابن تيمية، لذا يف بعض األحاديث هيم فيها املجد  

بيانه    وهيم فيها إن شاء اهلل  -ابن عبد اهلادي ويتبعهام احلافظ ابن حجر كام سيأيت 

 . -تعاىل
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 يف كتابه )بلوغ املرام(: قال احلافظ ابن حجر  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

نبيه  والسالم عىل  والصالة  قديام وحديثا  والباطنة  الظاهرة  نعمه  احلمد هلل عىل 

أتباعهم  ورسوله حم دينه سريا حثيثا وعىل  الذين ساروا يف نرصة  مد وآله وصحبه 

 الذين ورثوا علمهم والعلامء ورثة األنبياء أكرم هبم وارثا وموروثا أما بعد: 

فهذا خمترص يشمل عىل أصول األدلة احلديثية لألحكام الرشعية حررته حتريرا 

به الطالب املبتدئ وال يستغني  بالغا ليصري من حيفظه من بني أقرانه نابغًا، ويستعني

 عنه الراغب املنتهي. 

،  (يشتمل عىل أصول األدلة احلديثية لألحكام الرشعية)  ، فإنه قال: صدق  

مجع  - واهلل أعلم-وكأنه  فإنه مع اختصاره قد اشتمل عىل كثري من هذه األصول،  

 .-وهذا يف اجلملة-أشهر األدلة عند علامء املذاهب األربعة 

وقد حرره ُتريًرا بالًغا، وظني أنه ال يمكن أن يكون طالب العلم متميًزا إال بعد  

يوم شيًئا قلياًل واعتنى    أن ُيفظ هذا الكتاب، وحفظه ليس صعًبا، فإن من حفظ كل

 باملراجعة أكثر من احلفظ فإنه سيستطيع إن شاء اهلل حفظه وضبطه. 
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قد بينت عقب كل حديث من أخرجه من األئمة إلرادة نصح  و":  قال  

 األمة.

وابن   والنسائي  والرتمذي  داود  وأبو  ومسلم  والبخاري  أمحد  بالسبعة  فاملراد 

أقول  ماجه وقد  ومسلم.  البخاري  عدا  من  وباخلمسة  أمحد،  عدا  من  وبالستة   ،

األربعة وأمحد، وباألربعة من عدا الثالثة األول، وبالثالثة من عداهم وعدا األخري، 

 ، وما عدا ذلك فهو مبني. وباملتفق البخاري ومسلم، وقد ال أذكر معهام

علينا   علمناه  ما  أن ال جيعل  أسأل  واهلل  َاأْلَْحَكاِم،  َأِدلَِّة  ِمْن  َاملََْراِم  ُبُلوُغ  وسميته 

 . "وباالً، وأن يرزقنا العمل بام يرضيه سبحانه وتعاىل

 كتاب الطهارة

ن كتاب الطهارة ُيتوي عىل أبواب  قبل قراءة األحاديث يف كتاب الطهارة، فإ 

 . -إن شاء اهلل تعاىل-وهكذا، كام سيأيت  ...أوهلا باب املياه، ويليه باب اآلنية 

 طلق الطهارة رشًعا عىل أحد أمور ثالثة: تُ و

الطهارة احلسية، أي عىل إزالة النجاسة، ومن ذلك ما سيأيت من    األمر األول:

النبي   أن  هريرة عند مسلم  أيب  فيه قال:    ملسو هيلع هللا ىلصحديث  ولغ  إذا  إناء أحدكم  »طهور 

مرات«  سبع  يغسله  أن  اللعاب  الكلب  ألن  الكلب،  لعاب  مقابل  هنا  فالطهور   ،

 نجس، فإذن هذه الطهارة فيام يقابل النجاسة احلسية. 
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بمعنى الطهارة املعنوية، كام أخرج مسلم من حديث ابن عمر أن    الثاين:األمر  

يقبل اهلل صالة من غري طهور« قال:    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   الطهارة »ال  بالطهارة هنا  واملراد   ،

سبحانه:   قال  وكام  ُروا﴿املعنوية،  هَّ َفاطَّ ُجنًُبا  ُكنُْتْم  هي    [6]املائدة:    ﴾َوإِْن  هذه 

يف  واآلية  األصغر،  احلدث  من  الطهارة  يف  عمر  ابن  وحديث  املعنوية،  الطهارة 

 الطهارة من احلدث األكرب واألصغر يدخل تبًعا. 

الثالث: وعلقه    األمر  والنسائي  أمحد  عند  ثبت  التنظيف،  بمعنى  الطهارة 

  ،»السواك مطهرة للفم مرضاة للرب« قال:    ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري من حديث عائشة أن النبي  

 مطهرة للفم: هذا من باب التنظيف. 

إذن تطلق الطهارة هبذه املعان الثالث رشًعا، فعىل املعنى األول تطلق فيام يقابل  

النجاسة، واملعنى الثان فيام يقابل احلدث املعنوي، والنجاسة يشء حيس واحلدث  

يشء معنوي غري حيس، واإلطالق الثالث تطلق عىل يشء حيس لكن ليس نجًسا  

 من باب التنظيف.  وإنام

وأكثر استعامالت الرشيعة للطهارة يف املعنى احليس وهو ما يقابل النجاسة، كام  

، ويرتتب عىل ذلك ذكر هذا مجع من أهل العلم وفيام أظن ابن دقيق العيد  

لفظ   إذا جاء  وإنام   "ارةطه "أنه  التنظيف  بمعنى  الطهارة  فال يصح أن ُتمل عىل 

الغالب يف   النجاسة، ألن هذا هو  يقابل  فيام  الطهارة  أن ُتمل عىل معنى  األصل 

إطالقها، ويسمى هذا أصولًيا من باب الظاهر، فإن اللفظ إذا أطلق عىل أكثر من  

ومثل ذلك الظاهر،  معنى وله معنى يطلق عليه أكثر فإنه ُيمل عليه ويسمى أصولًيا  
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الزكاة:   َواملَْساكِنيِ ﴿قوله تعاىل يف  لِْلُفَقراِء  َدقاُت  اَم الصَّ َسبِيِل  ﴿إىل قوله:    ﴾إِنَّ َويِف 

أي اجلهاد، ذهب إىل هذا أبو حنيفة    ﴾اهللََِّويِف َسبِيِل  ﴿املراد بقوله    [60]التوبة:    ﴾اهللَِّ

ومالك والشافعي وأمحد يف رواية، وألمحد قول آخر يف رواية أخرى أن املراد احلج  

أكثر ما يحطلق عىل اجلهاد   ﴾َويِف َسبِيِل اهللَِّ﴿أيًضا لكن يقال املراد اجلهاد ألن إطالق  

ا دقيق  وابن  )املغني(  كتابه  يف  قدامة  ابن  هذا  ذكر  )إحكام كام  كتابه  يف  لعيد 

 األحكام(. 

فإذن إذا أطلقت الطهارة يف أمر حيس فتحمل عىل الطهارة التي تقابل النجاسة  

إن شاء  -وهذا من باب الظاهر أصولًيا، ويرتتب عىل هذا أحكام سيأيت ذكر بعضها  

 . -اهلل تعاىل
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 باب املياه 

 كثري من مسائل هذا الباب: مقدمة مهمة ُيفهم بها 

األصل يف املاء عند اإلطالق أنه طاهر، واملراد عند اإلطالق أي غري ماء الورد  

َفَلْم ََتُِدوا ﴿تعاىل:  وماء الزعفران وإنام املراد ما يدخل يف املاء عند اإلطالق، قال  

واملاء نكرة يف سياق النفي فتفيد العموم، وسيأيت يف حديث أيب   [43]النساء:    ﴾َماءً 

، إذن  "كل"واأللف والالم الستغراق اجلنس، أي بمعنى    »إن املاء طهور«سعيد:  

وقد تنازع العلامء يف مسألة وهي: أن املاء  األصل يف املاء عند اإلطالق أنه طاهر،  

 أقسام ثالثة أم قسامن؟ 

الطاهر   وقالوا  ثالثة،  أقسام  أي  املاء طاهر وطهور ونجس،  إن  قال  من  منهم 

طاهر يف نفسه غري مطهر لغريه والطهور طاهر يف نفسه مطهر لغريه والنجس نجس  

أ والقول اآلخر  نفسه غري مطهر لغريه،  ليس  يف   
 
ماء ثالثة، فكل  املاء قسامن ال  ن 

 . -إن شاء اهلل-نجًسا فهو طاهر، والطاهر هو الطهور إال لدليل كام سيأيت بيانه 

القولني   أعلم-وأصح  بمعنى    -واهلل  والطاهر  املاء قسامن: طاهر ونجس،  أن 

الطهور، فكل ماء طاهر يف نفسه هو مطهر لغريه إال لدليل، وقد ذهب إىل هذا أبو  

فة وأكثر روايات عن اإلمام أمحد واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والدليل  حني

إذن    [43]النساء:    ﴾ َفَلْم ََتُِدوا َماءً ﴿عىل أن األصل يف املاء كله أنه طاهر ومطّهر،  

هذا عام يف مجيع  »إن املاء طهور«إذا وجدنا ماء فإننا نتطهر به، وحديث أيب سعيد: 
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الالم الستغراق اجلنس، ومن قال بتقسيم املاء إىل أقسام ثالثة فال  املياه ألن األلف و

دليل صحيح عنده كام سيأيت بيان بعض األدلة التي متسكوا هبا، ومن أقوى ما متسك  

يف بعض املياه، وما عداه فيحعرب بقوله    "الطهور "به بعضهم أنه قال: عرب يف املاء بلفظ  

ر، وإنام املاء يقال له طهور، وسبب ذلك ، فيقال الكتاب طاهر والقلم طاه"طاهر "

إن شاء - أن طهارته متعدية لغريه، وذكر هذا مجع من املتأخرين وسيأيت بحث هذا  

، لكن املقصود أن عندنا أصل وهو أن كل ماء طاهر يتطهر به ملا تقدم -اهلل تعاىل

ه أو أن  ذكره من اآلية واحلديث، فمن أراد أن يقول إن هناك ماًء طاهًرا ال يتطهر ب

إن شاء  -يقسم املاء إىل أقسام ثالثة فيلزمه الدليل، وال دليل كام سيأيت بحث هذا  

 . -اهلل تعاىل
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف البحر: »هو الطهور ماؤه احلل   عن أيب هريرة 

 خزيمة والرتمذي.«. أخرجه األربعة وابن أيب شيبة واللفظ له، وصححه ابن ميتته

، فقد صحح احلديث اإلمام البخاري  ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث حديث ثابت عن النبي  

ابن   بل ذكر  الرب معناه،  ابن عبد  والبيهقي وصحح  الرتمذي والطحاوي  واإلمام 

 . عبد الرب أن العلامء جممعون عىل معناه

 احلديث مسألتان:ويف هذا 

وثبت هذا  ،  »هو الطهور ماؤه«:  ملسو هيلع هللا ىلص   الشاهد يف احلديث هو قوله  املسألة األوىل:

اللفظ عن أيب بكر الصديق عند ابن أيب شيبة، وذلك أن بعض الصحابة كعبد اهلل  

ثبت عنهام عند ابن أيب شيبة    بن عمرو بن العاص وعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب فيام 

ذهبا إىل أنه ال يحتوضأ بامء البحر، قالوا ألن ُتته ناًرا، لكن هذا القول مرجوح بداللة  

والقاعدة األصولية أن قول اخللفاء الراشدين مقدم عىل غريهم  أن أبابكر خالفهام،  

، ثم  »عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني«باض بن سارية:  حلديث العر

إذا اختلف  ، والقاعدة األصولية الثانية  »هو الطهور ماؤه احلل ميتته«ثانًيا: احلديث  

أخذ   قولني  عىل  اإلمام با  بأشبههامالصحابة  القاعدة  هذه  ذكر  والسنة،  لكتاب 

 الشافعي واإلمام أمحد. 

ألنه ليس    "الطاهر "ومل يقل    "الطهور"البحر بقوله:    عن   ملسو هيلع هللا ىلص  عربَّ   املسألة الثانية:

مشكاًل عندهم أنه ليس نجًسا لكن اإلشكال عندهم: هل يصح أن تتعدى طهارته 
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بقوله:   به أم ال؟ فعرب  الطهور "فيتطهر  املاء    "هو  أن  بالطهور ال يدل عىل  فتعبريه 

 لبحر. أقسام ثالثة، وإنام ذكر ذلك لسبب وهو ظنهم أنه ال يحتطهر بامء ا 

 وحكى ابن عبد الرب أنه انعقد إمجاع أهل العلم أنه يتطهر بامء البحر. 

  



19 

 

قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن املاء طهور ال ينجسه   سعيد اخلدري  عن أيب  

 أمحد. يشء«. أخرجه الثالثة وصححه 

وصحح احلديث أيًضا ابن معني، فصحح احلديث عاملان جليالن اإلمام أمحد  

م  وابن معني، ونسب ابن اجلوزي إىل الدارقطني تضعيفه للحديث، لكن هذا وه 

 . ابن عبد اهلادي    هوخطأ من ابن اجلوزي كام بين

:  ملسو هيلع هللا ىلص  أن األصل يف كل ماء أنه طاهر، لقوله   :ويف هذه احلديث فائدة عظيمة وهو

املاء طهور ال ينجسه يشء» ، فاألصل يف كل ماء أنه طاهر وطهور، فقد عرّب  «إن 

إذا دل عىل ذلك دليل،    ، فإذن ال يقال بأن هذا املاء ال يتطهر به إال"طهور"بقوله:  

وإىل النجس    - وهو الطهور بداللة هذا احلديث-قسمني إىل طاهر    املاء   يقسم   فإذن

فدل عىل أن هناك ماء نجًسا،    "إذا بلغ املاء قلتني مل ينجسه يشء "كام سيأيت يف حديث  

 فإذن املاء نوعان طاهر وهو الطهور ويقابله النجس. 
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن املاء ال ينجسه يشء   أمامة الباهيل  أيب  وعن  

 وضعفه أبو حاتم. ماجهإال ما غلب عىل رحيه وطعمه ولونه«. أخرجه ابن 

 طعمه أو لونه بنجاسة حتدث فيه.وللبيهقي: املاء طاهر إال إن تغري رحيه أو  

واحد، وهو حديث ضعيف ضعفه اإلمام الشافعي وأبو حاتم   احلديثان حديث  

النووي   بل حكى  والطحاوي،  والبيهقي  اإلمجاع عىل ضعفه    والدارقطني 

 .ملسو هيلع هللا ىلص وأنه ال يصح عن النبي 

 ويف هذا احلديث مسألتان:

»إن املاء ال ينجسه يشء إال ما غلب عىل  :  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  يف اللفظ األول  املسألة األوىل:

هذا يدل عىل أنه إذا تغريت أحد أوصافه الثالثة فإنه ينجس،   ، رحيه وطعمه ولونه«

يف   "و"بنّي أن  ف،  «...»إال إن تغري رحيه أو طعمهويف اللفظ اآلخر زيادة أخرى قال:  

بمعنى   قبله  الذي  الرواية  "أو"احلديث  لكن  باهبا،  عىل  الواو  أن  يظن  قد  ألنه   ،

أحد األوصاف الثالثة وال يلزم أن  ، أي إذا تغريت  "أو"األخرى بينت أهنا بمعنى  

 يتغري اجلميع. 

،  »إال إن تغري رحيه أو طعمه أو لونه بنجاسة حتدث فيه«:  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  املسألة الثانية:

إذن ال يكفي أن يتغري بل البد أن يكون هناك أمران جمتمعان: األمر األول: التغري  

قال:   لذا  بنجاسة،  الثان:  األمر  الثالثة،  أوصافه  أحد  فيه« »بيف  حتدث  ،  نجاسة 

، وثانًيا رصح بأن التغري  "أو"فاللفظ الثان فيه فائدتان: أواًل رصح بالتخيري بقوله  
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كام   اللفظان ضعيفان  احلديثان مها حديث واحد، وهذان  بنجاسة، وهذان  يكون 

 تقدم. 

الع أن  فإنه  إال  بنجاسة  الثالثة  أوصافه  أحد  تغريت  إذا  أنه  عىل  جممعون  لامء 

ينجس، حكى اإلمجاع مجع كبري من أهل العلم حكاه ابن املنذر، وابن قدامة، وابن  

عبد الرب، وابن تيمية، وغري واحد من أهل العلم تواردوا عىل حكاية هذا اإلمجاع  

 سواء كان املاء كثرًيا أو قلياًل. 

أنه لو تغريت أحد أوصافه الثالثة بغري النجاسة فإنه ال ينجس، يفهم من هذا  و

عند   املاء  اسم  رجه عن  خيح الذي  التغري  األوىل  احلال  له حاالن:  التغري  هذا  أن  إال 

طاهر،   وهو  ماًء  يسمى  ال  فهذا  بأحد  اإلطالق  يتغري  أن  الثانية  هذه واحلال 

األوصاف الثالثة لكن ال خيرجه عن اسم املاء عند اإلطالق كامء الغدير قد ُيصل 

ماًء وال   والزرع لكن هذا ال خيرجه عن كونه  األرض  بسبب  التغري  من  فيه يشء 

 جيعله نجًسا. 
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»إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث«،    أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  عمر  وعن ابن  

 .ويف لفظ: »مل ينجس«. أخرجه األربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان

ا  هذا احلديث إذا مل يكن  إن شاء  سيتبنيَّ  كام  -يف التفريق بني الكثري والقليل    حدًّ

 املاء إذا من  كثرًيا  أن  من باب الغالب أو    بأن يكونفال يحشدد يف صحته،    -اهلل تعاىل

بني الكثري  به  ويفرق    حد  ، لكن إن قيل إنه  ينجس بمالقاة النجاسة  كان دون القلتني

يف  يسهل  لذا  بيانه  سيأيت  كام  حًدا  ليس  أنه  واألظهر  صحته،  يف  فيشدد  والقليل 

 .، فهو حديث ثابتتصحيحه، وقد صحح احلديث ابن معني والبيهقي واجلوزقان

مل ال يكون حًدا بني القليل والكثري؟ فإن ظاهر احلديث إذا كان املاء    فإن قيل:

الثالثة   أوصافه  أحد  تغريت  سواء  ينجس  النجاسة  مالقاة  فبمجرد  القلتني  دون 

 ألمور:  ث، إال أن هذا الظاهر ليس مراًدابنجاسة أو مل تتغري، هذا ظاهر احلدي

خرج خمرج جواب عىل سؤال، والقاعدة األصولية    أن هذا احلديث:  ألول األمر ا

فإنه ال مفهوم خمالفة له  -أي ما كان له سبب-أن ما خرج خمرج جواب عىل سؤال 

باإلمجاع، حكى اإلمجاع املجد ابن تيمية واآلمدي وابن تيمية نفسه عند كالمه عىل  

خمرج هذ ألنه خرج  والكثري  القليل  بني  حًدا  ليس  احلديث  هذا  فإذن  احلديث،  ا 

 جواب عىل سؤال. 

أن خمرج احلديث مدن، وذلك أّن الرواة الذين رووا احلديث عن    :األمر الثاين

ابن عمر مدنيون، وهؤالء املدنيون وأهل املدينة ال يقولون بالتحديد، وهذا مما يدل 

 حلديث أنه حد بني القليل والكثري. عىل أهنم مل يفهموا من ا
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أنه ليس هناك ضابط منضبط يف قدر القالل، حتى يقال ما نقص    :األمر الثالث

النجاسة ينجس، ومن قال إن املراد قالل هجر مل   فإنه   عن القلتني بمجرد مالقاة 

يثبت بإسناد صحيح، ثم قالل هجر ليست عىل مقدار واحد منضبط، فلو كان املراد 

احلديث عىل يشء    من  الرشيعة  ألحالتنا  الدقة  هبذه  والقليل  الكثري  بني  التحديد 

والصالة الطهارة  عليه  تنبني  والنجس  الطاهر  بني  التفريق  فإن  غري  .. يحضبط  .إىل 

 ذلك من األحكام الكثرية. 

الكثري  ف بني  التفريق  أو  التحديد  به  يراد  احلديث ال  أن هذا  يدل عىل  كل هذا 

ذكر ما  ملخص  هذا  الفتاوى(والقليل،  )جمموع  يف  كام  تيمية  ابن  )الفتاوى و  ه 

   .السنن( فقد أطال النفسالكربى( وابن القيم يف )هتذيب 

أن هذا احلديث ليس حًدا يف التفريق بني القليل    -واهلل أعلم-لذا أصح القولني  

يف أحد قوليه يف رواية املدنيني عنه،    والكثري، وإىل هذا ذهب اإلمام مالك  

وهو قول اإلمام أمحد يف رواية، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم رمحهم اهلل رمحة  

 واسعة. 

 

 ويف هذا احلديث مسألتان:

أو    املسألة األوىل: كثحر  املاء  ينجس  الثالثة    قلَّ ال  أوصافه  أحد  تغريت  إذا  إال 

بنجاسة، فعىل هذا يصح التطهر باملاء املستعمل ألن من أهل العلم من قال إن املاء  
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املستعمل نجس كام هو قول أمحد يف رواية وذهب إليه طائفة من أهل العلم، ومنهم  

ر به لكن عىل الصواب يتطهر به ألن املاء املستعمل من قال ليس نجًسا لكن ال يحتطه

، وداخل يف قوله تعاىل:  »إن املاء طهور ال ينجسه يشء«:  ملسو هيلع هللا ىلص داخل يف قول النبي  

 مل تتغري أحد أوصافه الثالثة بنجاسة   [43]النساء:  ﴾َفَلْم ََتُِدوا َماءً ﴿
 
فإذن كل ماء

فإنه يتطهر به سواء كان مستعماًل أو غري مستعمل، وجمرد مالقاة النجاسة للامء قل 

 أو كثر فإنه ال ينجسه حتى تتغري أحد أوصافه الثالثة بنجاسة كام تقدم. 

إذا كان املاء  » :  ذكر بعض أهل العلم أن مفهوم املخالفة من قوله  املسألة الثانية:

أنه إذا القى النجاسة ينجس، وال يسلم هبذا املفهوم وإنام إذا  قلتني مل حيمل اخلبث«

 عبارة أخرى ُيتمل أحد مفهومني: بالقى النجاسة قد ينجس وقد ال ينجس، و

 أنه بمجرد مالقاة النجاسة ينجس.  املفهوم األول:

 . أنه قد ينجس وقد ال ينجس واملفهوم الثاين:

: فلام توارد االحتامل مل يصح أن يرجح أحدمها عىل اآلخر    ابن تيمية  قال

: ألنه ال عموم للمفهوم، فلو قال قائل يشمل فال يستدل باملفهوم، ثم قال  

يقال: هذا مقتىض العمل بعموم مفهوم املخالفة، وهذا غري صحيح فالبد  فاملعنيني،  

للحديث ثالثة مفاهيم فالبد أن يحرجح أحد  أحدمها إما هذا أو هذا، فلو قحّدر أن  

عموم  ال  ألنه  الثالثة  املفاهيم  مجيع  يعم  يقال  أن  يصح  وال  الثالثة  املفاهيم  هذه 

  للمفهوم. 
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هريرة   أيب  قال    وعن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال:  أحدكم يفال  "رسول  املاء  يغتسل   

 . أخرجه مسلم. "الدائم وهو جنب 

فيه"وللبخاري:   يغتسل  ثم  الذي ال جيري  الدائم  املاء  أحدكم يف  يبولن    ."ال 

 ."وال يغتسل فيه من اجلنابة"وأليب داود: ، "منه"وملسلم: 

احلديثني  هاحلافظ  أورد   أعلم-ذين  باملاء    - واهلل  تطهر  يح ال  أنه  عىل  للداللة 

 املستعمل

 احلديث مخس مسائل:يف هذا 

املستعملا  املسألة األوىل: هوملاء  الذي    :  الرجل  املاء  من  توّضأ  ينفصل  إذا 

وكذا    هذا هو املاء املستعمل،ف فمن توضأ أو اغتسل ثم تقاطر منه ماء    بهواغتسل  أ

ل يمنة ويرسة يف جسده فال يعد ماء  أما املاء املتنقّ   مستعمل  املاء الذي يحغتسل فيه فإنه

عّد مستعماًل  ، وأيًضا املاء الذي يحغرف منه المستعماًل   . يح

للداللة عىل أنه ال    نياحلافظ أورد هذين الدليل واملاء املستعمل فيه أقوال ثالثة  و

 يتطهر باملاء املستعمل. 

األول  الدليل  جنب«   :ملسو هيلع هللا ىلصفقوله    أما  وهو  الدائم  املاء  يف  أحدكم  يغتسل  .  »ال 

،  »املاء الدائم الذي ال جيري«أخرجه مسلم، املاء الدائم فرسته الرواية الثانية قال:  

 هذا أن االغتسال يف املاء الذي جيري كامء األهنار ليس داخاًل يف احلديث فمفهوم  
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وحكاه ابن حزم إمجاًعا وإنام نازع الشافعي وأمحد يف رواية يف اجلاري دون القلتني  

ري املاء الذي ال جي  وكذا يستثنى ،  بخالف القلتني فأكثر من اجلاري فلم ينازعوا فيه

ّرك طرف منه مل يتحرك الطرف اآلخر لكثرته وهذا بإمجاع   إذا كان كثرًيا بحيث إذا حح

، فإذن يستثنى أمران: الذي جيري بداللة  أهل العلم حكى اإلمجاع ابن تيمية 

 املفهوم، والذي ال جيري إذا كان كثرًيا بأن حرك طرف منه مل يتحرك الطرف اآلخر. 

، الذين  »ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب« :  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله   :الثانيةاملسألة 

قالوا إن املاء املستعمل ال يصح التطهر به إما لنجاسته أو للنهي عنه ولو كان ليس  

هنى عن االغتسال يف املاء الدائم ملن كان جنًبا،    ملسو هيلع هللا ىلص نجًسا، قالوا: الدليل هو أن النبي  

 فيقال هذا النهي ُيتمل أحد أمرين:  

ي عنه ألنه ال ُيصل به التطهر، كام هو قول القائلني بأنه ال    األمر األول: أنه هنح

 يحتطهر باملاء املستعمل. 

ي عنه خشية اال  األمر الثاين: س مع كثرة االغتسال، وقد  التنجُّ و   ستقذارأنه هنح

 . ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية  ذكر هذا النووي  

منعح  األصولية:    إذن  فالقاعدة  حمتماًل  كان  فإذا  حمتمل،  توارد  االغتسال  إذا 

ني بأنه ال يحتطهر يف املاء االحتامل املتساوي بطل االستدالل، فيبطل استدالل القائل

 ليس نجًسا فإنه يحتطهر به، وتقدم  
 
ألنه مستعمل، ونرجع إىل األصل وهو أن كل ماء

والدليل   [ 43]النساء:    ﴾َفَلْم ََتُِدوا َماءً ﴿أخذ األصل يف أول كتاب املياه، والدليل:  

 . »إن املاء طهور ال ينجسه يشء«الثان: 
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يث للكراهة، وذلك أن النهي يف احلديث ألجل  فينبني عىل هذا أن النهي يف احلد

يتنجس،   لئال  يكون  االحتياط  فال  لالحتياط  يحفعل  ما  أن  األصولية:  والقاعدة 

وهذه  الوجوب،  باب  من  ال  االستحباب  باب  من  األمر  يحرتك  وإنام  للوجوب، 

ذكرها  )اعالم   القاعدة  كتابه  يف  القيم  وابن  الفتاوى(  )جمموع  يف  كام  تيمية  ابن 

 املوقعني(. 

»إذا استيقظ أحدكم من منامه  وهلذا أدلة وأمثلة كثرية منها ما سيأيت من حديث:  

هذا من  ف،  يغسلها ثالًثا فإنه ال يدري أين باتت يده«فال يغمس يده يف اإلناء حتى  

باب االحتياط لذا اجلمهور ذهبوا إىل أن النهي عن الغمس للكراهة وأن غسل اليد  

الذي حال دون رؤيته   ني من شعباناليوم الثالث   ن أمثلة ذلك صوم وممستحب،  

يحكمل شعبان    وُيتمل أنُيتمل أن يكون اليوم األول من رمضان    غيم أو قرت فإنه

أفتى بذلك مخسة  كام    من باب االحتياطيستحب صومه  هذا اليوم  و   يوًما،نيثالث

، وهذا قول اإلمام أمحد يف رواية ورجحه شيخ اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص من صحابة رسول اهلل 

ال عىل  وصومه استحباًبا   )رشح العمدة(، وابن القيم يف )زاد املعاد(،  ابن تيمية يف

 وجه الوجوب وهذا من أدلة قاعدة االحتياط. 

احلديث ليس للتحريم وانام للكراهة وقد ذهب لذلك اإلمام  هذا  إذن النهي يف  

، وليس يف احلديث داللة عىل أنه ال يحتطهر باملاء املستعمل كام تقدم،  مالك  

فيه«ولفظ آخر قال:   يغتسل  ثم  الذي ال جيري  الدائم  املاء  يبولن أحدكم يف  ،  »ال 

 الكالم فيه كاحلديث الذي قبله والنهي فيه للكراهة كام هو مشهور عند املالكية. 
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بول ثم االغتسال، وكالمها خشية  لكن األول يغتسل اجلنب والثان ينهى عن ال 

ففيه   ستعمل املاملاء    عدم االغتسال يف   ، ومن قال إن العلة تنجيس أو االستقذارال

 . نظر كام تقدم

رج األصل أنه إذا كان خم،  »منه« وملسلم:    »ثم يغتسل فيه«قوله:    :الثالثةاملسألة 

، ومل يقل »فيه«أو    »منه«إما أنه قال:    ملسو هيلع هللا ىلصاحلديثني واحًدا فالبد من الرتجيح، فالنبي 

البد من الرتجيح لكن برشط إذا كان يرتتب عىل اختالف اللفظ إذن  ، فملسو هيلع هللا ىلصاللفظني  

 اختالف احلكم الرشعي. 

باملعنى،   الرواية  من  فيكون  إذا كان احلكم واحًدا  العلم عىل  أما  أهل  ومجهور 

جواز الرواية باملعنى إذا مل يرتتب عليها تغري احلكم، فإن مقتىض الرواية باملعنى أن  

الرشعي،   احلكم  تغري  ذلك  يرتتب عىل  احلافظ  إال  ال  أعلم–أن  لفظأ-واهلل   ورد 

يقتيض أنه لو    "ثم يغتسل فيه "رًدا عىل الظاهرية، والظاهرية يقولون قوله:    "منه"

الدائم    منهي عنه، لكن لو بال يف إناء ثم سكب البول يف املاء  فهو سل فيه  اغتثم    بال

النهي    الفإنه  ،  الذي ال جيري النهي ألن  مبارشة،    فيمنيدخل يف  بال  ثم  اغتسل 

وهذا من مجودهم املذموم فإن مذهب الظاهرية مذهب ضال ألمور منها أهنم أهل 

  كتابه عليهم ابن القيم رًدا قوًيا يف مجود عىل الظاهر وال ينظرون إىل املعان، وقد رد  

)أعالم املوقعني( وقال إن األلفاظ قوالب املعان وإن املعنى مراد لذاته واللفظ مراد 

لوال ما جاء يف كتاب اهلل من  قدم املعنى، لذا يقول ابن حزم:  لغريه، فإذا تعارضا يح 

َتُقْل هلَُ ﴿األمر باإلحسان للوالدين ملا دل قوله تعاىل:    [ 23]اإلرساء:    ﴾اَم ُأف  َفاَل 
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عىل النهي عن رضهبام، وهذا خطأ كبري من ابن حزم حتى قال شيخ اإلسالم ابن  

 . تيمية: وانكار ابن حزم للقياس األولوي مكابرة، وصدق 

رد عىل قول الظاهرية، ومما ذكر شيخ اإلسالم    »منه«فاملقصود من هذا أن رواية 

يف )هتذيب السنن( أن من بال يف إناء ثم سكب كام يف )جمموع الفتاوى( وابن القيم  

هو أشد قبًحا ممن بال مبارشة، ألن البول مبارشة قد ُيصل ف هذا البول يف ماء دائم  

 لبعض الناس ألسباب، بخالف تعمد سكب البول من اإلناء. 

احلديث    أصل  ( »وال يغتسل فيه من اجلنابة«وأليب داود:  )قوله:    املسألة الرابعة:

عن أبيه، وقد  الزيادة حممد بن عجالن  هذه  روى  وانام    يف مسلم دون هذه الزيادة، 

إذا جاء حديث أصله   :يف كتابه )معرفة علوم احلديث(    قالذكر احلاكم قاعدة مفيدة  

ومعنى كالمه والعلم عند اهلل  -يف البخاري أو مسلم أو يف كليهام ثم جاءت زيادة، 

ذلك ثالثة  عىل  إن هذه الزيادة خطأ، قال: و، قال: ف-أنه يريد الزيادة من طريقهام

أمثلة ثم ذكرها، ثم قال: بل ثالثامئة بل ثالثة آالف، فلذلك إذا جاء حديث أصله 

البخاري ومسلم   نفسه يف خارج  الطريق  من  زيادة  البخاري ومسلم وجاءت  يف 

أهنا خطأ، وأنا وإياكم ال نستطيع أن نجزم لكن جربته كثرًيا    -جيزم احلاكم-فهي  

   ثرًيا أو غالًبا.ك  أقل ما يقال:دته كذلك، ففوج

القائلون بأن  استدل به  ،  »وال يغتسل فيه من اجلنابة«:  ملسو هيلع هللا ىلص   قوله املسألة اخلامسة:

باملاء  النهي عن  ألنه  املستعمل ال يرفع احلدث،    االغتسال  بالنهي عن  قرن  البول 

مل ترتفع طهارته فكذلك من  االغتسال،   فيه  البول حمرم ومن اغتسل  والنهي عن 
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ة مل ترتفع جنابته، فاستدلوا بداللة االقرتان، وهذا االستدالل اغتسل فيه من اجلناب

 فيه نظر من أوجه: 

من  :  الوجه األول  بأن  يحسلم  بل ال  للتحريم،  النهي  بأن  يحسلم  تقدم ال  فيام  أنه 

، بل حدثه يرتفع، فإذن ما  اغتسل وعليه جنابة أو بال ثم اغتسل أن حدثه ال يرتفع

 ليس حمرًما. عىل الصحيح يرفع احلدث و  قرن به

من بال واغتسل مل يرتفع حدثه،  أن لنفرض جداًل أن البول حمرم و  :الوجه الثاين

هذه تسمى  و  »ال يبولن«قرنه بقوله:    »وال يغتسل فيه من اجلنابة«يقال: إن قوله:  ف

األدلة، يقول ابن القيم يف )بدائع الفوائد(:  داللة االقرتان، وداللة االقرتان أضعف  

قوية وضعيفة  داللة تكون  قد  و و   االقرتان  الضعمتوسطة،  يقرن    ةف يمن صور  أن 

»وال يغتسل  ، ثم قوله:  «....»ال يبولن أحدكمحكم مستقل بحكم مستقل، فقوله:  

فراًدا ال تستقل هذا حكم مستقل، قال: أما إذا جاء لفظ عام ثم ذكر أ  فيه من اجلنابة«

 داللة االقرتان قوية. بنفسها، فإن 

اال  قرن  قرتانوداللة  من  ألهنا  ضعيفة  احلديث  هذا  مجلة    يف  مع  مستقلة  مجلة 

مستقلة، فعىل هذا ال يحشدد يف هذه الزيادة ألنه ال يرتتب عليها حكم، فال يقال إهنا 

حممد بن عجالن أخطأ يف هذه الرواية ألنه ال يرتتب عليها حكم ولو    ن أشاذة أو  

 شاذة.   لكانترتتب عليها حكم  ي قّدر أنه 
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الرجل  صحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص: هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن تغتسل املرأة بفضل  وعن رجل  

 أو الرجل بفضل املرأة وليغرتفا مجيًعا. أخرجه أبو داود والنسائي واسناده صحيح.

عباس   ابن  النبي    وعن  ميمونة  أن  بفضل  يغتسل  كان  .  ملسو هيلع هللا ىلص 

 أخرجه مسلم.

أبو داود والنسائي واسناده صحيح ) قوله:   فإذن صححه احلافظ ابن    (أخرجه 

فاحلديث  اهلادي،  عبد  ابن  الفايس، وصححه  القطان  ابن  وأيًضا صححه  حجر، 

 . ملسو هيلع هللا ىلصصحيح ثابت عنه  

. ملسو هيلع هللا ىلص كان يغتسل بفضل ميمونة  أن النبي    وعن ابن عباس  )قوله:  

مسلم وسبب   ( أخرجه  أمحد،  اإلمام  ضعفه  لكن  مسلم  أخرجه  احلديث  هذا 

طريق عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء جابر   تضعيف اإلمام أمحد له أن احلديث من

بن زيد عن عبد اهلل بن عباس، هكذا احلديث، إذن خمرج احلديث عمرو بن دينار،  

 . نةكان يغتسل بفضل ميمو  ملسو هيلع هللا ىلصرواه ابن جريج هبذا اللفظ وهو: أن النبي 

أن النبي  ورواه ابن عيينة باللفظ اآلخر الذي أخرجه البخاري ومسلم وهو: »

 . «وميمونة كانا يغتسالن من إناء واحد ملسو هيلع هللا ىلص

وابن عيينة أوثق من ابن جريج، بل قال بعضهم إن ابن عيينة الزم عمرو بن  

دينار قدر ما لبث نوح يف قومه، يعني من باب املبالغة، فسفيان بن عيينة أوثق من  

ة  ابن جريج ال سيام يف عمرو بن دينار، فإذن رواية سفيان بن عيينة مقدمة عىل رواي 
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ابن جريج، فتكون رواية ابن عباس هذه التي أخرجها مسلم وذكرها احلافظ شاذة،  

 والعمدة عىل ما أخرجه الشيخان وهو أهنام اغتسال مجيًعا. 

 

  



33 

 

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فجاء  جفنة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أزواج  بعض  اغتسل  السنن  وألصحاب 

حه الرتمذي ليغتسل منها فقالت له: إين كنت جنًبا، فقال: »إن املاء ال جينب«، وصح 

 وابن خزيمة 

النسائي   عند  ليس  أعلم-احلديث  وأي-واهلل  هذا ،  خزيمة  ابن  يصحح  مل  ًضا 

وهو حديث ضعيف، ضعف احلديث اإلمام أمحد وأبو حاتم والدارقطني،  ، اللفظ

 فهو من رواية سامك بن حرب عن عكرمة. 

  معاني الغريب:

يقول  جفنة»قوله   كام  الكبري  اإلناء  هي  منها  «:  وأصغر  ويليها  الكسائي، 

 وهي التي تشبع مخسة،    "الصحفة"وهي التي تكفي عرشة، وأصغر منها    "القصعة"

املاء ال جينب»   قوله: ال    « إن  أي  االجتناب  من  مأخوذ  وأصله  ينجس،  ال  أي 

 . تنب مثل هذا كام ذكره ابن األثريجي

 مسائل:أربع ويف هذه األحاديث 

ُترير  و  التطهر باملاء الذي خلت به املرأة،    األحاديث ِذكرح يف هذه   املسألة األوىل:

 : فيام يل  حمل النزاع
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أمجع العلامء عىل أن الرجل واملرأة لو اغتسال يف وقت واحد من    :األمر األول 

الق  اإلمجاع  حكى  احلدث،  يرفع  هذا  فإن  واحد  مسلم  إناء  عىل  يف رشحه  رطبي 

 يف رشحه عىل مسلم.  والنووي  

أمجع العلامء أن املرأة إذا تطهرت بفضل وضوء الرجل فإنه يطهرها،    :األمر الثاين

النووي   اإلمجاع  بن رسجس  حكى  اهلل  عبد  البيهقي عن  عند  هذا  وثبت   ،

 الصحايب املعروف. 

 . املاء الذي خلت به املرأةإذن هذا ُترير حمل النزاع، وإنام اخلالف يف 

أن تغتسل املرأة بفضل الرجل أو   ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهلل    يف حديث  املسألة الثانية:

أن اغتسال الرجل واملرأة سواء يصح، ويدل   ،الرجل بفضل املرأة وليغرتفا مجيًعا 

وعائشة كانا يغتسالن من   ملسو هيلع هللا ىلصعليه اإلمجاع كام تقدم وثبت يف الصحيحني أن النبي  

وأرضاها، وفيه أن اغتسال املرأة بفضل  إناء واحد، وثبت مثله عن ميمونة 

لوال اإلمجاع وفتوى عبد اهلل بن رسجس عند البيهقي لكن بتحرير ال يصح الرجل 

 النزاع الذي تقدم يدل عىل أنه يصح.  حمل

أن تغتسل املرأة بفضل الرجل أو   ملسو هيلع هللا ىلصديث هنى رسول اهلل  حيف    املسألة الثالثة:

ضابط املاء الذي خلت من الفوائد الدقيقة أن  الرجل بفضل املرأة وليغرتفا مجيًعا،  

تغتسل هي والرجل سواء، وليس املعنى باخللوة أن ختتفي عنه وال  أال  به املرأة هو  

يحعد   يراها، فلو قحدر أنك ترى امرأتك تتوضأ أمامك وأنت ال تتوضأ معها، فهذا 

وهو قول ماء خلت به املرأة ووضوؤك يحعد وضوًء بفضلها، هذا عىل أصح األقوال  
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احلنابلة، و النبي  عند  أن  الداللة  الرجل   ملسو هيلع هللا ىلص وجه  يغتسل  أن  يف هذا احلديث هنى 

بفضل املرأة وأجاز أن يغرتفا مجيًعا، فدل عىل أن ما عدا االغرتاف مجيًعا فهو املنهي  

 عنه وهو اخللوة. 

ال تصح    املرأةلرجل بفضل  األحاديث الدالة عىل جواز تطهر ا   املسألة الرابعة:

ل هناك ما يؤكده  ب  إذن ال صارف للنهي عن تطهر الرجل بفضل املرأةكام تقدم ف

، فقد ثبت عند عبد الرزاق والبيهقي عن عبد  ملسو هيلع هللا ىلصوهو فتاوى صحابة رسول اهلل  

اهلل بن رسجس أنه هنى أن يغتسل الرجل بفضل املرأة، وثبت عند ابن أيب شيبة عن  

: هذه الرجل بفضل املرأة، لذا قال أمحد  حكم الغفاري أنه هنى أن يغتسل  

األحاديث التي فيها جواز أن يغتسل الرجل بفضل املرأة ختالف اآلثار، أي ختالف  

 . ملسو هيلع هللا ىلص اآلثار الثابتة عن صحابة رسول اهلل 

الصواب   أعلم -إذن  بامء    -واهلل  يتوضأ  أن  أو  يغتسل  أن  للرجل  يصح  أنه ال 

تطهرت وحدها أي  ومعنى خلت  املرأة،  به  ذهب   خلت  هذا  وإىل  الرجل،  دون 

 الصحابة. احلسن البرصي وهو قول أمحد يف رواية، ويدل لذلك فتاوى 

طهور، بداللة أنه لو تطهرت به امرأة أخرى    الذي خلت به املرأة  املاء  علاًم أن

ي الرجل لو  رفع حدثها، بل   تطهرت به املرأة نفسها مرة أخرى رفع حدثها، وإنام هنح

 . ن ذلك ال يدل عىل أنه ليس طاهًرا اخلاص، وهني الرجل عهلذا الدليل 
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نهى عن التطهر به وليس نجًسا التطهر من آبار ثمود قوم صالح، إال  فائدة: مم  ا يح

الناقة، منها  ترشب  كانت  التي  من    فقد  البئر  الصحيحني  يف  ذلك  يف  النهي  ثبت 

 . حديث ابن عمر وذهب هلذا اإلمام أمحد  
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه   وعن أيب هريرة  

له:  لفظ  ويف  مسلم،  أخرجه  بالرتاب«.  أوالهن  مرات  سبع  يغسله  أن  الكلب 

 »فلريقه«، وللرتمذي: »أخراهن أو أوالهن بالرتاب«.

هذا   احلافظ  أعلم-احلديثأورد  الكلب -واهلل  فيه  ولغ  املاء  هذا  أن  ليحبني 

أو  تتغري أحد  النجاسة ألنه فتنجس، ومل  بمجرد مالقاة  الثالثة وإنام تنجس  صافه 

قليل، لكن يف هذا نظر كام سيأيت بيانه وذلك أن اإلمام ابن القيم يف كتابه )هتذيب 

العادة   إن  بقوله:  إناء صغري،  أن  السنن( رد عىل هذا  الكلب  فيه  يلغ  الذي  اإلناء 

ألن لون اللعاب كلون    لكلب كلون املاء، فمثله لو تغري يف لونه مل يتضحولعاب ا 

نع ألن مثله ال يتضح، ويتغري عادة.   املاء، فلذلك مح

 ويف هذا احلديث مخس مسائل:

إناء أحدكم«قوله:    املسألة األوىل: الكلب نجس،    »طهور  لعاب  أن  يدل عىل 

، والطهارة إذا أطلقت مقابل أمر حيس فاألصل »طهور«وجه الداللة أنه عرب بقوله  

مل عىل الطهارة التي تقابل النجاسة     ووهذا مذهب مجاهري أهل العلم، وه أن ُتح

لعاب   أن  إىل  املالكية  فقد ذهب  للاملكية،  والشافعية واحلنابلة خالًفا  احلنفية  قول 

السواك:  الكل كحديث  التنظيف،  هبا  يراد  قد  الطهور  لفظ  وقالوا  نجًسا  ليس  ب 

، فيقال جواًبا عىل املالكية: وإن كان لفظ طهور ُيتمل ذلك إال أنه »مطهرة للفم«

مل عىل الطهارة التي تقابل النجاسة ويسمى هذا بالظاهر أصولًيا.   يف الغالب ُيح
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يف هذا احلديث ذكر لعاب الكلب، وليس خاًصا بلعاب الكلب    املسألة الثانية:

اللعاب ألن  لكل أجزائه  بل هو عام   ذحكر  العلم، وإنام  كام ذهب هلذا مجاهري أهل 

االبتالء به ُيصل كثرًيا، فام ذحكر لسبب فال مفهوم له، فإن التأذي بلعاب الكلب 

إلخ، أما العرق فيقال إن الكلب ال يعرق، فذكر اللعاب  . .. له وعذرتهأكثر من بو 

خرج لسبب، والقاعدة األصولية املجمع عليها أن ما خرج لسبب ال مفهوم له،  

 إذن كل الكلب نجس سواء كان لعابه أو بوله أو عذرته. 

- ، واألظهر  »أوالهن بالرتاب« يف احلديث الترتيب، قال:    ذكر  املسألة الثالثة:

الصواب ما أخرجه البخاري   أن ذكر الترتيب يف هذا احلديث شاذ، وأن  -واهلل أعلم

،  »إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبًعا« دون لفظ الترتيب، قال:  ومسلم  

خالفه أبو صالح وأبو    فقد  الفه مجع،ابن سريين وخ  لفظ الترتيبروى  ألن الذي  

ثم الرواة عن ابن سريين اختلفوا  رزين ومهام ومجاعة من أهل العلم، وهؤالء أكثر،  

هذا مما يدل عىل أن ذكر الترتيب و،  روهلفظ الترتيب ومنهم من مل يروى  منهم من  ف

أش وقد  احلديث خطأ،  داود يف سننه ويف  أبو  هلذا  الرب يفار  عبد  ابن  لذلك   أشار 

لكن يف الثامنة، ملا أخرج مسلم من حديث   الرتاب   فعىل هذا يستعمل  )التمهيد(، 

النبي   أن  مغفل  بن  اهلل  بالرتاب«قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعبد  الثامنة  ذهب »وعفروه  هذا  وإىل   ،

احلسن البرصي واإلمام أمحد يف رواية، وقال ابن مندة عىل حديث عبد اهلل بن مغفل 

 هو متفق عىل صحته، وقد أخرجه مسلم كام تقدم. و

واهلل -يقوم غريه مقامهوال  غسل لعاب الكلب خاص بالرتاب    املسألة الرابعة:

 احلنابلة. قول عند الشافعية و وملعنى خاص  يف الرتاب، وه  وذلك  -أعلم
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، هذه الزيادة انفرد هبا عل بن مسهر  »فلرُيقه«قوله يف احلديث:    املسألة اخلامسة:

إىل تضعيفها وأهنا شاذة، وخالفه اإلمام مسلم وأخرجه    وقد أشار النسائي  

أن الصواب قول   -واهلل أعلم-يف صحيحه مما يدل عىل أنه يصححها، واألظهر  

اإلمام مسلم، وذلك أنه إذا تبنّي بام تقدم أن هذا اإلناء تنجس باللعاب إذن تلقائًيا  

بد أن يحراق، فهذه الزيادة ال يرتتب عليها حكم لذلك ال يحشدد فيها فهي زيادة ال

دد فيها.  ّدر أنه يرتتب عليها حكم لشح  تفسريية ترجع إىل املعنى، لكن لو قح
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إهنا ليست بنجس إنام هي  "أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال يف اهلرة:    أيب قتادة    وعن

 الرتمذي وابن خزيمة.. أخرجه األربعة وصححه "من الطوافني عليكم

هذا   والبيهقي، ويف  والدارقطني  العقيل  أيًضا  احلديث صحيح وصححه  هذا 

  أنَّ   -واهلل أعلم-  ليحبنيِّ   احلديث أن اهلرة طاهرة فأورد هذا احلديث احلافظ  

رة لو ولغت يف إناء فإهنا ال تحنجسه ألن هذا وإن كان اإلناء صغرًيا إال أن الذي اهل 

 . -واهلل أعلم-فيه يشء طاهر ال نجس وقع
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مالك   بن  أنس  فزجره   وعن  املسجد،  طائفة  يف  فبال  أعرايب  جاء  قال: 

من ماء فأهريق عليه. الناس فنهاهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فلام قىض بوله أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذنوب 

 متفق عليه.

احلافظ   أورده  احلديث  أعلم-هذا  ورد ليحبنيِّ   -واهلل  التي  النجاسة  بني  الفرق   

 . عليها املاء وبني ورود النجاسة عىل املاء 

 يث مسألتان:ويف هذا احلد

إذا وردت نجاسة عىل ماء فإهنا تنجسه إذا كان قلياًل عىل ما يقرره    املسألة األوىل:

الشافعية وهو ظاهر تبويبات احلافظ ابن حجر، وال يلزم أن يكون قواًل للحافظ 

س  جمرد مالقاة النجاسة للامءلكن عىل قول القائلني هبذا القول أن   عندما    فإنه ينجح

فرق بني أن تقع نجاسة عىل ماء وبني أن يرد املاء عىل مكان  وترد النجاسة عىل املاء،  

إ املاء  فإن  مالك نجس،  قول  هو  كام  يتنجس  ال  فإنه  نجس  مكان  عىل  ورد  ذا 

والشافعي وأمحد يف رواية، وفّرق أبو حنيفة بني النجاسة املرئية كالدم وبني النجاسة  

النجاسة املرئية كالدم تطهر بورود املاء عليها، أما غري  :  قالوغري املرئية كالبول،  

أبو حنيفتال    ااملرئية كالبول فإهن إذا وقع طهر، لذا ذهب  إىل أن األرض الصلبة  ة 

عليها بول فإهنا ال تطهر بورود املاء عليها بخالف األرض الرخوة، وهذا احلديث 

رد عليه، وقد يكون احلافظ أراد هبذا احلديث الرد عىل القول بالتفريق بني األرض 

 الصلبة واألرض الرخوة. 
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تطهري النجاسات عىل أصح قويل أهل العلم ليس خاًصا باملاء،    املسألة الثانية:

بل بكل ما يحطهرها وإىل هذا ذهب أبو حنيفة وأمحد يف رواية وهو اختيار ابن تيمية  

:ويدل لذلك أمران ، 

األول: احلكم،    األمر  زال  العني  زالت  فإذا  حكم،  هبا  تعلق  عني  النجاسة  أن 

 النجاسة يدور مع العني وجوًدا وعدًما. فحكم 

ما ثبت يف البخاري أن ابن    هاتدل عىل ذلك منخاصة هناك أدلة  أن  األمر الثاين:

عمر قال: كانت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد ومل يكونوا يرشون شيًئا من  

يح  ذلك، فإذن الكالب تبول وبوهلا نجس ومع ذلك ما كانوا يرشون وإنام تطهر بالر

 أو بغري ذلك، فكل ما يطهر النجاسة فإن النجاسة تطهر به وليس خاًصا باملاء. 
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عمر   ابن  أما    وعن  ودمان،  ميتتان  لنا  أحلت  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  قال  قال: 

وابن   أمحد  أخرجه  والطحال.  فالكبد  الدمان  وأما  فاجلراد واحلوت،   ماجه امليتتان 

 . وفيه ضعف

احلافظ إىل ضعفه   هذا احلديث ال يصح مرفوًعا وإنام يصح موقوًفا وقد أشار 

أمحد اإلمام  موقوًفا  وصححه  مرفوًعا  احلديث  وضعف  والرازيان    مرفوًعا، 

والدارقطني والبيهقي، ويصح موقوًفا بلفظ: أن ابن عمر يقول: أحلت لنا ميتتان  

 .إلخ. . ودمان.

 معاني الغريب: 

كام    عىل وزن كتاب  هوو  ، ود يكون يف اليسار مالصًقا للجنب حلم أس   :الطحال 

   .عروفةوالكبد م  ،يف تاج العروس 

 ويف هذا احلديث ثالث مسائل:

احلديث    أورد   األوىل:املسألة  هذا  أعلم-احلافظ  وهي    -واهلل  امليتتني  ألجل 

ومثل يعرب عنها بقول: ما ال نفس سائلة هلا،    ما يشاهبهاو   اجلراد واحلوت، واجلراد

،  كالدورة الدموية   جارًيا فيه باللغة العرصية ليس الدم  الذباب ومعنى ذلك  ذلك  

لذلك عربوا عنه بام ال نفس له سائلة، وأول من    قد يوجد فيه دم لكن ال جيري، إذن  

 . عرب هبذا إبراهيم النخعي، ذكر هذا ابن القيم يف كتابه )هتذيب السنن(
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 - واهلل أعلم-هو    "حرمت علينا"و   "أحلت لنا"قول الصحايب:    املسألة الثانية:

ومثل هذا تنازع العلامء يف حجيته عىل أقوال   ،"يناهنح "و  "مرناأح "ايب  مثل قول الصح

وأصحها بال ريب أنه حجة وهو قول اإلمام الشافعي ومجاهري أهل العلم  ،  مخسة 

يحعرب بلفظ  ، فإن قول الصحايب حجة، وهو  وقرر هذا ابن رجب   عريب فال 

علينا   "أمرنا " حرم  سياق   "أو  يف  وذلك  السيام  يقول  ما  ويدري  عامل  وهو  إال 

 . - واهلل أعلم-االحتجاج، فإذن قوله حجة بل هذا له حكم املرفوع  

أنه    عبد اهلل بن أيب أوىف  عنثبت يف الصحيحني    ملا  طاهر  راداجل  املسألة الثالثة:

سبع مرات نأكل اجلراد ويف بعض الروايات يأكل معنا اجلراد، فدل عىل أنه   قال:

 . حكاه النووي    الذي إلمجاعلو  طاهر،

الذي ولإلمجاع  ،  »هو الطهور ماؤه احلل ميتته«ديث أيب هريرة:  حل واحلوت طاهر  

 . حكاه النووي

  بأهنام دمان جامدان. عن الطحال والكبد العلامء  ويعرب
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هريرة   أيب  وقع    وعن  »إذا  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال رسول  الذباب يف رشاب  قال: 

أخرجه  شفاء«.  اآلخر  ويف  داء  جناحيه  أحد  يف  فإن  لينزعه  ثم  فليغمسه  أحدكم 

 البخاري، وأبو داود وزاد: »وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء«.

الداء«:  زيادة فيه  الذي  يتقي بجناحه  انفرد هبا حممد بن عجالن،  »وإنه  ، شاذة 

خالفه ابن سريين وهو أوثق منه، وهذا يؤكد ما  وواختحلف عىل ابن عجالن فيها،  

 . تقدم ذكره من القاعدة التي ذكرها أبو عبد اهلل احلاكم  

 معاني الغريب: 

ّبان بالضم  بالكرس  الذباب معروف وهو لفظ مفرد ومجعه ِذّبان  فهذا  ، أو أذّبة، أما ذح

، وهذا  -واهلل أعلم-خطأ، وإنام بالكرس أو أذّبة، وسمي هبذا االسم لكثرة احلركة  

 مستفاد من كالم الزبيدي يف تاج العروس. 

 مسائل: أربعويف هذا احلديث 

إذا  الذباب مما ال   املسألة األوىل: نفس له سائلة كاجلراد، وما ال نفس له سائلة 

وقع يف ماء فإنه ال يحنجسه باإلمجاع، حكى اإلمجاع ابن املنذر، وابن قدامة، والبغوي 

وال به،  القول  عّلق  لكن  الشافعي  خيالف  مل  قال  للشافعي  قواًل  قول ونقل  يعد   

السنن(: أمجع السلف  مل جيزم به، بل قال ابن القيم يف )هتذيب  فهو  الشافعي خمالًفا  

 ما ال نفس له سائلة فإنه ال ينجس. ه عىل ذلك، أي أن املاء إذا وقع في
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سائلةأصح    املسألة الثانية: له  نفس  ما ال  أن  العلم  أهل  وليس    أقوال  طاهر 

سبب نجاسة امليتات هو احتباس الدم كام    وألن  ،ألنه ال دليل عىل نجاسته ؛  نجًسا

الفتا كام يف )جمموع  نفيس  بحث  تيمية يف  ابن  هذقرره  ومثل  فيه  اوى(،  دم   ليس 

، فلذا أصح قويل أهل العلم أهنا طاهرة وليست نجسة، وهذا قول احلنفية  حمتبس

 احلنابلة.  واملالكية و

الذباب :  ملسو هيلع هللا ىلص قال    املسألة الثالثة: وقع  ثم  يف    »إذا  فليغمسه  أحدكم  رشاب 

الشافعية واحلنابلة، ومل   هلالستحباب ال للوجوب، كام ذكرواألمر يف هذا  ،  لينزعه«

أَر أحًدا ذكر أنه للوجوب إال الظاهرية أو من تأثر هبم، وتقدم أن كل قول تفردت  

 به الظاهرية فإنه خطأ. 

، أخرجه  »فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء« :  ملسو هيلع هللا ىلص   قال  ابعة:املسألة الر

وزاد:   داود  وأبو  الداء«البخاري  فيه  الذي  بجناحه  يتقي  يقع عىل  »وإنه  أنه  أي   ،

واهلل  -ه الزيادة  اجلناح الذي فيه الداء، فلذلك حتى تسلم من دائه اغمسه، لكن هذ

 . -كام تقدم–شاذة  -أعلم
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما ُقطع من البهيمة وهي    واقد الليثي  وعن أيب  

 له وحسنه. حية فهو ميت«. أخرجه أبو داود والرتمذي واللفظ 

احلديث ضعيف ضعفه   قطنهذا  فال    يالدار  زرعة،  وأبو  حاتم  أبو  والرازيان 

النبي   املنذر  ملسو هيلع هللا ىلص يصح عن  ابن  العلامء جممعون عىل معناه، حكى اإلمجاع  أن  إال   ،

ولعل املصنف أورد هذا ليبني أن مثله لو سقط ،  وغريهم من أهل العلم وابن تيمية  

 . ألنه نجس نجسفإن املاء ي  يف املاء وتغري به

 :مسألتانويف هذا احلديث 

النامء  واحلياة نوعان: حياة إحساس وشعور وحياة نامء وزيادة،    املسألة األوىل:

والصوفوالزيادة   والشعور    كالشعر  اإلحساس  حياة  وأما  ذلك،  وغري  والعظم 

كحياة العصب واللحم وغري ذلك، فام كانت حياته حياة إحساس وشعور فإنه إذا  

 . سمات يتنجس، وإذا قطع يتنج

أو قحطع ال يتنجس، وقد أمجع  أما ما كان حياته حياة نمو وزيادة فإنه إذا مات  

العلامء عىل أن الصوف إذا قحطع فإنه ال ينجس حكى اإلمجاع ابن املنذر وحكاه شيخ  

اإلسالم وغريهم من أهل العلم، ألن حياته حياة نمو وزيادة، وأمجعوا عىل أن اليد  

إذا قحطعت فإهنا تنجس كام تقدم والسبب أن حياته حياة إحساس وشعور، وذهب 

م احلياة هلذين القسمني أبو حنيفة، ومالك يف قول، وأمحد يف رواية، وهو  إىل تقسي

اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية. واجلامع هلا ما ُيتبس فيه الدم وحياة النمو والزيادة 
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بخال  الدم  فيه  ُيتبس  ف ال  والشعور،  اإلحساس  حياة  يتنجس    إذنف  ال  السن 

 وعىل هذا فقس. ، والعظم ال يتنجس 

أمجع الصحابة عىل أن األنفحة ال تتنجس، فلو ماتت  ال ابن تيمية:  ومن هاهنا ق

اجل أنفحتها ووضع يف  من  وأخذ  أو غريها  أكلها  بقرة  تتنجس وجيوز  ال  فإهنا  بن 

 )منهاج السنة(. و  يف )الفتاوى(ه ابن تيمية حكاكام إمجاع الصحابة  ب

 ثالثة:   أمور   أهل العلم عىل نجاسته إذا قحطعمما أمجع  يستثنى املسألة الثانية:

 ما حياته حياة نمو وزيادة كام تقدم.   األمر األول:

 املسك، فإن املسك مأخوذ من الغزال وأصله دم، كام قال املتنبي:   األمر الثاين:

 الِ زَ الغَ  مِ دَ  ضح عْ بَ  َك ْس املِ  نَّ إِ فَ ***   مْ هح نْمِ  َت نْ أَ وَ  امَ األنَ  ِق فح تَ  إنْ 

: ملسو هيلع هللا ىلصثبت عند مسلم من حديث أيب سعيد أن النبي  ، فقد  هو طاهرف ومع ذلك  

الطيب" أطيب  أهل  "املسك  بإمجاع  طاهر  وهو  والنووي ،  املاوردي  العلم حكاه 

 وابن حجر. 

ما قحطع من البهيمة الشاردة، فلو رشدت إبل أو غنم وما استطاعوا    األمر الثالث:

طعت قدمها أو رماها رجل فقطع قدمها أو يدها فإن مثل هذا جيوز أكله،   مسكها فقح

أبو حنيفة والشافعي وأمحد، وثبت يف ذلك حديث رافع بن خديج يف   ذهب إىل هذا

،  الصحيحني، وقال اإلمام أمحد إن مالًكا مل يقل به والظن أنه مل يبلغ مالًكا  

  ألن احلديث صحيح. 
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 باب اآلنية 

.إىل  .. وأوان الكفارسيذكر املصنف يف هذا الباب ما يتعلق بآنية الذهب والفضة  

غري ذلك، والرشيعة ذكرت أحكاًما تتعلق بآنية الذهب والفضة وقبل ذكرها ينبغي  

 تصور ما يل: 

أن الرشيعة شددت يف باب اآلنية أكثر من باب اللباس، فيجوز    األمر األول:

تلبس الذهب والفضة وجيوز للرجل أن يلبس الفضة، لكن ال جيوز أن  للمرأة أن  

يأكلوا أو يرشبوا يف آنية الذهب والفضة، فإذن الرشيعة بعبارة أخرى وّسعت يف 

 اللباس أكثر من اآلنية، ذكر هذا ابن تيمية. 

االستعامل  فبني االستعامل واالختاذ،    يف باب اآلنية البد من التفريق   األمر الثاين:

يف كالم الفقهاء يف باب اآلنية أي استعامل اليشء فيام أعد له، فاآلنية إذا رشب هبا 

يسمى استعاماًل، وإذا أكل فيها يسمى استعاماًل، وإذا توضأ منها يسمى استعاماًل،  

حل إذا كحل العني به فإنه وإذا وضعها زينة فإهنا تسمى اختاًذا، ومثل ذلك ميل املك

ألنه   استعاماًل  منها  يسمى  باب    فيام استفاد  بني  التفريق  من  فالبد  له،  أعدت 

االختاذ عىل أصح   أما  بيانه،  فاالستعامل حمرم كام سيأيت  االستعامل وباب االختاذ، 

قويل أهل العلم فليس حمرًما وإىل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي يف قول وأمحد يف 

 نه ال دليل عىل حرمة االختاذ واألدلة جاءت بحرمة االستعامل. أل ، رواية
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ألصل يف الذهب والفضة للرجال والنساء احلرمة، فال يحستثنى  ا  األمر الثالث:

املشهور يف كالم أهل   إال ما جاء الدليل باستثنائه، وإال نرجع إىل األصل وهذا هو

العلم وخالف بعض املتأخرين لكن الصواب أن األصل احلرمة وسيتضح هذا بام  

 . -إن شاء اهلل تعاىل-سيأيت ذكره من املسائل 
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ترشبوا يف آنية الذهب    حذيفة بن اليامن  وعن  

 والفضة وال تأكلوا يف صحافها فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة«. متفق عليه.

قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الذي يرشب يف إناء الفضة    وعن أم سلمة  

 عليه.إنام جيرجر يف بطنه نار جهنم«. متفق 

 معاني الغريب: 

لصحفة كالقصعة، واجلمع صحاف. قال الكسائي: أعظم القصاع  ا  الصحفة:

اجلفنة، ثم القصعة تليها تشبع العرشة، ثم الصحفة تشبع اخلمسة، ثم املئكلة تشبع 

 . قاله اجلوهريالرجلني والثالثة، ثم الصحيفة تشبع الرجل

فجعل الرشب واجلرع جرجرة، وهي صوت    ،أي ُيدر فيها نار جهنم  اجلرجرة:

 . قاله يف النهاية. اء يف اجلوف وقوع امل

 :ثالث مسائل نياحلديث ينيف هذ

هذين  األكل    املسألة األوىل: بداللة  حمرم  والفضة  الذهب  آنية  يف  والرشب 

 الرب والنووي وابن قدامة وابن تيمية. احلديثني واإلمجاع، حكى اإلمجاع ابن عبد 

األكل والرشب كالوضوء  استعامل آنية الذهب والفضة يف غري    املسألة الثانية:

 مثاًل، هذا حمرم بدليلني: 
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ذكر احلديث يف األكل والرشب من باب  هذان احلديثان، وإنام    الدليل األول:

الغالب، والقاعدة األصولية أن ما خرج خمرج الغالب فال مفهوم له وتقدم أنه جممع 

 عىل هذه القاعدة. 

الثاين: األكل    الدليل  غري  يف  استعامهلا  حرمة  عىل  العلامء  أمجع  فقد  اإلمجاع، 

 والرشب كالوضوء، حكاه ابن عبد الرب وابن قدامة والنووي. 

استعامل ما عدا اآلنية من الذهب والفضة كميل املكحلة للكحل    سألة الثالثة:امل

يف رشحه عىل    .إلخ، فهذا حمرم باإلمجاع، حكى اإلمجاع النووي  . .أو الصنبور

 مسلم. 

املسائل   لكن  حمرم،  والفضة  الذهب  استعامل  يف  األصل  أن  يؤكد  كله  وهذا 

االختاذ يف  ال  االستعامل  يف  املتقدمة  حرمة  الثالث  يف  املتأخرين  بعض  ونازع   ،

آنية الذهب والفضة يف غري األكل والرشب ومنهم من نازع يف استعامل   استعامل 

الذهب والفضة فيام عدا اآلنية، وممن نازع يف ذلك الشوكان ومجاعة، وهؤالء ما  

منعقد   اإلمجاع  ألن  بخالفهم  يحعتد  ال  ومثلهم  بالظاهرية  متأثرين  أو  ظاهرية  بني 

ومما استدل به الشوكان ما أخرج أبو داود من حديث أيب هريرة أنه قال: أما  قبلهم،  

لو صح فإنه مل يحبني نوع اللعب ثم    ًبا، وهذا احلديث ال يصحالفضة فالعبوا هبا لع

كاللعب بلباسها ومنه ما يكون حمرًما كاللعب باستعامهلا  جائًزا  ما يكون  فمن اللعب  

عىل   مقدمة  بالتحريم  جاءت  التي  احلديث  فالنصوص  عام هذا  النص  هذا  ألن 

 . خاصةوص وتلك النص
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كالشوكان   بعضهم  به  استدل  به-ومما  استدل  ما  أشكل  سلمة    -وهذا  أم  أن 

  يف جلجل من فضة، أي إناء صغري من    ملسو هيلع هللا ىلصعر النبي  وضعت شعرة من ش

البخاري،   أخرجه  مل عىل  فضة.  ُيح والنص  صور جائزة  وهذا  اإلمجاع  مع  ليتفق 

 املتقدم:  

حلاجة يف باب  أنه ليس عندها إال هذا، وقد ذكر العلامء قاعدة وهي أن ا  أواًل:

الرشيعة   أبواب  من  عداها  مما  أسهل  تقدم–اآلنية  يف -كام  النووي  هذا  ذكر   ،

 املجموع، وابن تيمية يف )الفتاوى(. 

هذا من باب االختاذ ألن مثل هذا اجللجل أصاًل ال يحستعمل للحفظ،  ن  أ ثانًيا:

هي   واالختا  واختذته  فللحفظ،  االستعامل،  بخالف  جيوز  رد   إذنذ  تح ال 

  النصوص واإلمجاع بمثل هذه األدلة املححتملة. 
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا دبغ اإلهاب فقد طهر«،    ابن عباس  وعن  

 أخرجه مسلم، وعند األربعة: »أيام إهاب دبغ«. 

أخرجه مسلم، ومع ذلك ضعفه اإلمام أمحد ألن يف إسناده عبد الرمحن بن وعلة 

إن احلديث صحيح ألن عبد الرمحن بن وعلة    -واهلل أعلم-وفيه ضعف، لكن يقال  

ابن   نقلها  أن للحديث قصة وقد ذكر اإلمام أمحد قاعدة  إال  فيه ضعف  وإن كان 

ة مع روايته فإهنا تقوي حفظه حجر يف كتابه )هدي الساري( أن الراوي إذا ذكر قص

- واهلل أعلم-، وهذا الظاهر  صحح الرواية اإلمام مسلم    -واهلل أعلم-ألجل هذا  

وإنام هو عند    قوله يف الرواية األخرى: عند األربعة، فيه نظر ألن أبا داود مل يروهو

 . : »أيام إهاب دبغ«دون متنه  الثالثة وإنام اإلمام مسلم ساق إسناد اللفظ اآلخر
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املحبق  وعن   بن  امليتة   سلمة  جلود  »دباغ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال: 

 . طهورها«. وصححه ابن حبان

  وهم  من احلافظ، والصحيح أنَّ احلديث من حديث عائشة    -واهلل أعلم-هذا  

، ومع كونه من حديث عائشة إال أنَّ الصواب  وليس من حديث سلمة بن املحبق  

 مرفوًعا كام بنّي هذا البخاري يف )العلل الكبري( للرتمذي. وقفه وأنه ال يصح 

ولفظ حديث سلمة بن املحبق أخرجه اإلمام أمحد وهو: »ذكاة األديم دباغه«،  

إال أنه ضعيف أيًضا ألن يف إسناده اجلون بن قتادة وهو جمهول جهله اإلمام أمحد  

عا حديث  وال  املحبق  بن  سلمة  حديث  ال  يصح  ال  فإذن  ألن  والبخاري،  ئشة 

 الصواب وقفه. 
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قالت: مّر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بشاة جيروهنا، فقال: »لو أخذتم    ميمونة  وعن  

 إهاهبا«، قالوا: إهنا ميتة، فقال: »ُيطهرها املاء والقرظ«. أخرجه أبو داود والنسائي. 

 . حلديث ضعيف ألن يف إسناده جماهيلهذا ا 

 معاني الغريب: 

 أو غريمها.  ه من رطوبة ونتن بقرض أو ارطا تليني اجللد وإزالة ما ب الدباغ:

وهذه طريقة  قاله اجلوهري وهو قول النرض بن شميل    اجللد ما مل يدبغ،   اإلهاب: 

 ، قاله ابن حجر يف الفتح. بن شاهني وبن عبد الرب والبيهقي

من ورق السلم وهو يحتخذ ألجل الدباغ كام بني هذا غري واحد  يؤخذ    :القرظ 

 ومنهم الزبيدي يف )تاج العروس(. من أهل العلم 

 ويف هذه األحاديث مسألتان:

كالمها    »إذا دبغ اإلهاب فقد طهر«:  لفظ ، و»أيام إهاب دبغ«  لفظ  املسألة األول:

الستغراق اجلنس، وهي التي    »اإلهاب«لفظ    األلف والالم يف  من جهة أن  انعام 

مكاهنا   وجتعل  والالم  األلف  أن ُتذف  يف "كل"يصح  الزركيش  ذلك  ذكر  كام   ،

القيم كام يف )خمترص الصواعق(، وقوله:   املحيط( وابن  أيًضا   »أيام إهاب«)البحر 

ألن   العموم،  ال    "أي"يفيد  فلذلك  واحدة،  احلديثني  فداللة  العموم،  ألفاظ  من 

 ألن اللفظني بمعنى واحد.   لروايةفيه من جهة ايحشدد 
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يف    املسألة الثانية: النزاع  حمل  وُترير  بالدباغ،  اجللود  طهارة  يف  العلامء  تنازع 

 أمور: 

أمجعوا أن ما يحؤكل حلمه وذحكي فإن جلده طاهر كلحمه، حكى    األمر األول:

حلمه أو ما يؤكل ال يحؤكل    فيامالبحث  اإلمجاع ابن املنذر، وال ُيتاج أن يحدبغ وإنام  

 حلمه ومات من غري تذكية. 

بغ مل يطهر، حكى اإلمجاع    األمر الثاين: أمجع العلامء عىل أن جلد اخلنزير لو دح

 ابن عبد الرب. 

وتنازعوا بعد ذلك،  إذن عندنا إمجاعان يف هذه املسألة ومها من ُترير حمل النزاع،  

أن ما دبغ جلده مما مات بال ذكاة مما يحؤكل حلمه فإنه    -واهلل أعلم-وأصح القولني  

يطهر بالدباغ بخالف ما ال يؤكل حلمه، واخلالف طويل يف املسألة، ووجه رجحان  

هذا القول أنه ثبت عن عائشة عند ابن أيب شيبة أهنا قالت: ذكاة األديم دباغه، وثبت 

إال ألنه   "ذكاة "وه عن ابن عباس عند ابن املنذر، قال ابن تيمية: ومل تقل عائشة  نح

اللحم لو ذكي ال يطهر، لذلك قول عائشة   يحذكى، فإن غري مأكول  مما يصلح أن 

  :" يدل عىل أن كالمها    "ذكاة    فيام يؤكل حلمه ألن الذكاة ال تنفع إال

وقتادة، وابن املبارك واإلمام أمحد    وإىل هذا القول ذهب الشعبي،  .فيام يؤكل حلمه 

يف رواية وإسحاق بن راهويه والشافعي، بل عزاه ابن املنذر إىل أكثر أهل العلم وهو  

 . اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  
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 لكنه  أن الدباغ ال يحطهر مطلًقا  فذهببن عمر عند ابن أيب شيبة لف اوقد خا 

خمالف بقول عائشة وابن عباس، وقول عائشة وابن عباس أشبه بالدليل وهو  

 . »إذا ُدبغ اإلهاب فقد طهر« حديث ابن عباس:  

د روى اخلمسة من حديث عبد اهلل بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب من النبي  وق

وال عصب«...»:  ملسو هيلع هللا ىلص بإهاب  ميتة  من  تنتفعوا  ال  تقدم؛ وه  وأن  ما  يعارض  ال  و 

وذلك أن املراد باإلهاب أي قبل الدباغ، ذكر هذا أهل اللغة، أن اإلهاب يحطلق عىل  

قبل  أي  ابن عكيم  فحديث  به ألنه نجس،  نتفع  يح ومثل هذا ال  دباغه،  قبل  اجللد 

نتفع به وال يتناىف مع حديث ابن عباس ألن فيه االنتفاع بعد التطهري.   تطهريه ال يح

العلامء عىل أن جلد    ا يؤكد أن الدباغ ال ينفع إال ملا هو مأكول اللحم إمجاعح ممو

بغ مل يطهر، وذلك أن اخلنزير مما ال يحؤكل حلمه.  اخلنزير لو دح
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اخلشني   ثعلبة  أيب  كتاب،   وعن  أهل  قوم  بأرض  إنا  اهلل  يا رسول  قال: 

قال:  أفن آنيتهم؟  فاغسلوها وكلوا "أكل يف  أن ال َتدوا غريها  إال  فيها  تأكلوا  ال 

 . متفق عليه. "فيها

توضأوا من مزادة امرأة مرشكة.  وعن عمران بن حصني أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه 

 متفق عليه يف حديث طويل.

أما احلديث األول فواضح، أما الثان فقد ذكر النووي يف كتابه )املجموع( ثم  

العالمة األلبان يف كتابه )إرواء الغليل( أن احلديث ليس هبذا اللفظ، وإنام فيه أن  

النبي   فأمره  يغلب عىل    ملسو هيلع هللا ىلصرجاًل أجنب  النووي:  قال  لكن  املاء عليه،  يحفيض  أن 

اء بعد االنقطاع عنهم أهنم يتوضؤون من هذا  الظن أن الصحابة ملا وجدوا هذا امل

املاء، وهذا هو وجه الشاهد، فوجه الشاهد ليس من لفظ احلديث وإنام من املعنى  

 املستنبط. 

وقد ثبت عن عمر كام علقه البخاري أنه توضأ من جرة امرأة نرصانية، وهذا  

وًدا كام  فظ ليس موج يدل عىل ما يدل عليه حديث عمران الذي أورده احلافظ، والل

املظنون    أنَّ   عىل قد اخترصه اختصاًرا خماًل، لكن معناه يدل  بل  ذكره احلافظ   هذا 

 وجدوا ماًء فسيتوضؤون منه مامل يحنهوا عنه.إذا  أهنم بعد االنقطاع  و  بحاهلم  

 

 يف هذا احلديث ثالث مسائل:
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عند العلامء وفيه    إشكال  كبري    يف حديث أيب ثعلبة اخلشني    املسألة األوىل:

يف    ؛بحث أفنأكل  كتاب  أهل  قوم  بأرض  إنا  اهلل  رسول  يا  قلت  قال:  أنه  وذلك 

:  ملسو هيلع هللا ىلص ، قال  »فإهنم يطبخون فيها حلم اخلنزير«آنيتهم؟ جاء يف رواية عند أيب داود:  

 .ا«»ال تأكلوا فيها إال أن ال َتدوا غريها فاغسلوها وكلوا فيه

آنية  من  الداللة عىل صحة االستفادة    -واهلل أعلم-  ذا احلديثه  أحسن أحوال

، لكن ال يعلم  يف العادة  فيها ما حرم اهلل من النجسات  التي يستعملون  كنياملرشمن  

أن    لكن إن كان والبد و  ره أن يتقيها ألن النفوس تكرهأم ينًا أنه استحعمل فيها، فيق

فليغسلها، وسبب ذلك أنه ثبت عند أيب داود من حديث جابر أنه قال:    يستعملها

أصبت يف معركة آنية من أوان املرشكني، قال: فاستعملناها واستفدنا منها فلم يحعب 

  لوها ومل يحعب عليهم ذلك، فدلُيكي أهنم استعم  علينا ذلك. فهذا جابر  

مل    -واهلل أعلم-عىل أنه يصح أن تحستعمل، فلذا   حديث أيب ثعلبة عىل ما تقدم ُيح

ذكره وهو كراهية استعامل هذه اآلنية، وهذا قول احلنفية، والشافعية، وقول عند  

احلنابلة، وهو قول أمحد يف رواية، بل عزاه النووي ومجاعة إىل مجهور أهل العلم،  

إذا وجد آنية من أوان املرشكني وهو ال يعلم  أنه  ثعلبة اخلشني  أيب  حديث  إذن حالة  

فاألفضل أن ال يستعملها وإن  ذلك  لكن يغلب عىل ظنه    أهنم استعملوا فيها النجس

بد   االفلكان وال  باب  كله من  نفسه، وهذا  لتطيب  الغسل يغسلها  فيكون  حتياط 

 . حًبا مست

سواء كانت    غسلها  فيجب  إذا تيقن استعامل اآلنية فيام حرم اهلل  املسألة الثانية:

ها ما حرم ، ويف املقابل لو علم يقينًا أهنم مل يستعملوا فيمن أواين الكفار أو املسلمني
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جيب   فال  يف اهلل  ثبت  وقد  سيام  ال  األدلة،  بني  اجلمع  مقتىض  هو  وهذا  غسلها، 

 . وأكل عندها ملسو هيلع هللا ىلص أن امرأة هيودية دعت النبي   ومسلم عن أنس بن مالك البخاري

 من حيث اجلملة كالتايل:   استعامل األوان  أقسام املسألة الثالثة:

 يعلم يقينًا أهنم استعملوا فيها ما حرم اهلل، فيجب غسلها.  احلال األوىل: -

اهلل وما هو نجس،  يعلم يقينًا أهنم مل يستعملوا فيها ما حرم    احلال الثانية: -

 فال جيب عليه أن يغسلها. 

إذا مل يعلم أهنم استعملوها يف النجس أو ما حرم اهلل يقينًا لكن    احلال الثالثة: -

 يغسلها ثم يستعملها.ل يستعملها وإن كان والبد ف  أالَّ يغلب الظن، فاألوىل  
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قال: أن قدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص انكرس فاختذ مكان الشعب    وعن أنس بن مالك  

 .سلسلة من فضة. أخرجه البخاري

 معاني الغريب: 

والشعب ، قاله ابن األثري، وقال احلافظ:  مكان الصدع والشق الذي فيه   :الشعب

 . بفتح املعجمة وسكون العني املهملة هو الصدع

 هذا احلديث مسألتان:يف 

 ،  استعامل يشء من الفضة ألجل الكرس جواز املسألة األوىل:

صالح الكرس باستعامل الذهب والفضة  إأنه جيوز    -واهلل أعلم-أصح األقوال  و

كون نسبته أقل يف تأن    : برشط أن يكون تابًعا لغريه ال متبوًعا، أي بعبارة عرصية

بحيث   تابًعا،  إاآلنية  يكون  ال  نه  للمتبوع  الرشعية  األحكام  يف  العربة  أن  وذلك 

غتفر أصاًل،    فإن قيل: للتابع، والتابع أقل، وهذه قاعدة يف الرشيعة: يحغتفر تبًعا ما ال يح

ال يف الذهب؟ يقال: هناك قاعدة وهي أن ما جاء احلديث إنام جاء يف الفضة فلَم يق

وفاًقا مل يكن حًدا، فانكرس إناؤه واختذ مكان الشعب من الفضة ومل ينَه عن الذهب،  

ألنه تيرس من الفضة  فعل ذلك  إنام  وحكم الذهب والفضة يف اآلنية واحد، وهو  

ك  إلخ، .. .عنده  بقيد  فام  مل يكن حًدا لكن  وفاًقا  قول   أالَّ ان  األغلب، وهذا  يكون 

يف  كام  تيمية  ابن  واختاره  أمحد  لإلمام  رواية  وهو  الكاسان  وذكره  احلنفية 
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حلاجة،   كان  ما  أجازت  الرشيعة  أن  الباب  يف  والعمدة  الفقهية(،  )االختيارات 

 واألصل حرمته لكن ملا أجازته جاز، ومل ُتدد ذهًبا أو فضة.

بفضة    متويه  حكم  املسألة الثانية: أو  بذهب  أن -اآلنية  أو    أي  بالذهب  تحزيَّن 

وإىل هذا ذهب مالك والشافعي   ، حمرم وال جيوزه  أصح قويل أهل العلم أن  -الفضة

عن عائشة    ، فقد ثبتملسو هيلع هللا ىلصوأمحد، والعمدة يف الباب عىل فتاوى صحابة رسول اهلل  

أي الذي زّين بالفضة، وثبت عند    ،ضعند عبد الرزاق أهنا هنت عن اإلناء املفضَّ 

ومل يصح يف الباب حديث مرفوع وإنام العمدة    ابن أيب شيبة عن ابن عمر  

 عىل اآلثار. 
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 باب إزالة النجاسة وبياهنا 

وينبغي أن ُيعلم أن تعريف يتعلق هذا الباب ببيان النجاسات وطريقة إزالتها،  

رم تناوهلا ال لرضرها وال الستقذارها وال حلرمتها،  النجاسة رشًعا:   هي كل ما ُيح

كتابه   يف  عثيمني  ابن  شيخنا  وذكره  املنتهى(  )رشح  يف  البهويت  بمعناه  هذا  ذكر 

 لرشح املمتع(. )ا

من تناوهلا ال ألهنا مستقذرة كاملخاط، وال  منع رشًعا  ي  كل عنيأن    ومعنى هذا:

ألهنا ضارة كالسم، وال ألنه ُيرم تناوهلا كاملحرم إذا أحرم ُيرم عليه تناول الصيد،  

هذا   فعىل  نجسة،  فهي  الثالثة  األسباب  هذه  لغري  العني  هذه  تناول  من  نعنا  مح إذا 

نعنا من تناوله لغري الدوافع الثالثة التي تقدم ذكرها ...والبول والدمالعذرة   إلخ، مح

 فبهذا تكون نجسة. 

بدليل   إال  بالنجاسة  ُيقال  وال  الطهارة  األعيان  يف  األصل  أن  ُيعلم  أن  وينبغي 

 رشعي، وُتعرف نجاسة األعيان بأمور منها: 

تأمر الرشيعة بغسلها، فكل عني أمرت الرشيعة بغسلها فهي    األمر األول: أن 

نجسة، لكن ينبغي أن يحعلم أن ما أمرت الرشيعة بغسله إما أن يكون ألمر معنوي  

أو أمر حيس، فإن كان ألمر حيس فهو النجس، بخالف األمر املعنوي، فعىل هذا  

دين نجستان، ألن  أمرت الرشيعة بغسل اليدين يف الوضوء وهذا ال يدل عىل أن الي

األمر لغسلها يف التطهر من أمر معنوي وهو رفع احلدث، ذكر هذا بعض أهل العلم 

يف كتابه )األوسط(   ، ونازع يف هذا األمر ابن املنذر  ومنهم الشوكان  
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بغسل   أمرت  الرشيعة  أن  بداللة  بغسل يشء ال يدل عىل نجاسته  أن األمر  وذكر 

واليدان طاهرت الوضوء  يف  بني    ،ان اليدين  فرًقا  هناك  أن  وهو  اجلواب  تقدم  وقد 

 غسل اليدين التي نجاستها معنوية وغسل العني التي نجاستها حسية. 

الثاين: إذا أطلقت الرشيعة لفظ التطهري عىل تنظيف أمر حيس فهو يدل    األمر 

عىل أنه نجس، وهذا هو األصل وتقدم هذا البحث، فإن الرشيعة قد تطلق التطهري  

أطلقت  إذا  الغالب  لكن  النجاسة،  يقابل  بام  التطهري  تطلق  وقد  التنظيف  بمعنى 

 التطهري فهو فيام يقابل النجاسة. 

لرشيعة عليه بأنه رجس، هذا يدل عىل أنه نجس، فإن  ما أطلقت ا األمر الثالث:

 النجاسة كام بني هذا املاوردي يف كتابه )احلاوي(.  "رجس"األصل يف لفظ  

 ما أطلقت الرشيعة عليه بأنه نجس، وهذا رصيح يف كونه نجًسا.   األمر الرابع:

وهبذه األمور  لكن أؤكد كل ما تقدم هو يف األمور احلسية ال يف األمور املعنوية،  

  األربعة تحعرف األعيان النجسة. 
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قال: سئل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن اخلمر تتخذ خاًل، قال:   أنس بن مالك  وعن  

 مسلم. . أخرجه »ال«

 . أورد احلافظ هذا احلديث ليحبنيِّ أنَّ اخلمرة نجسة

 هذا احلديث أربع مسائل:يف 

ْمُر َواملَْْيرِسُ  ﴿لقوله تعاىل:  اخلمرة نجسة    املسألة األوىل: اَم اخْلَ َا الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َيا َأُّيُّ

ْيَطانِ  الشَّ َعَمِل  ْن  مِّ ِرْجٌس  َواأْلَْزاَلُم  وتقدم أن إطالق   [90]املائدة:    ﴾َواأْلَنَصاُب 

وال   واملعنوية  احلسية  النجاسة  عىل  مل  ُتح أن  فاألصل  النجاسة،  يعني  الرجس 

 يحرصف عن أحدمها أو يتوجه ألحدمها إال بدليل رشعي. 

، أي جيب عدم تناوهلا، فهذا  »ال« سئل عن اخلمر تتخذ خال قال:  وحلديث أنس ملا  

 يدل عىل نجاستها،  

الرب  الذي  لإلمجاعو عبد  ابن  املجتهد(،  ابن رشد  ، و  حكاه  )بداية  كتابه  يف 

النووي يف كتابه ملاوردي يف كتابه )احلاوي(، واو نقله  فيام  أبو حامد اإلسفراييني 

اخلمرة فبهذا    حكاية اإلمجاع عىل نجاسة  )املجموع( وأقره، إذن هؤالء تواردوا عىل

 نجسة.  ا يحعلم أهن

حكى القرطبي يف تفسريه خالًفا ونسب إىل ربيعة الرأي والليث بن  قد    فإن قيل:

 ؟سعد القول بطهارة اخلمرة
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قد خالفه ابن عبد الرب ونسب إىل ربيعة الرأي القول بالنجاسة، وخالفه    فيقال:

التفسري  والنووي   القرطبي يف  بالنجاسة، وكتاب  القول  بن سعد  الليث  نسب إىل 

كتاب عظيم وفيه فوائد عظيمة إال أنه مما يحالحظ عليه أحياًنا أنه ال يكون دقيًقا يف 

 نسبة األقوال إىل أهل العلم. 

قيل: النبي  إ  فإن  أمر  اخلمر  ّرمت  حح ما  أول  املدينة    ملسو هيلع هللا ىلصنه  شوارع  يف  تحراق  أن 

 نجس؟  يف الطرقاتقاهتا، فكيف يأذن بأن يحراق وطر

ملصلحة   فيقال: نجسة  كانت  وإن  الطرقات  يف  بإراقتها  أمرت  الرشيعة  إن 

راجحة، ألن النفوس كانت متعلقة باخلمر، فإذا رأوها يف الطرقات قد أريقت شاع  

 متها واستقر يف نفوسهم. بني الناس حر

أهل   املسألة الثانية: بإمجاع  جائز  تقّصد  دون  خل  إىل  نفسها  اخلمرة  انقالب 

والنووي  الوهاب  عبد  والقايض  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  اإلمجاع  حكى  العلم، 

 ومجاعة من أهل العلم. 

دل احلديث عىل حرمة تقصد جعل اخلمرة خاّل، وهو قول مالك    الثالثة: املسألة

 والشافعي وأمحد. 

إذا تحقّصد قلب اخلمرة إىل خل ففي طهارهتا قوالن ألهل العلم،    املسألة الرابعة:

العلم   أهل  قويل  أعلم-وأصح  احلنفية    أهنا  -واهلل  عند  قول  وهذا  طاهرة  تكون 

 . م بني التحريم والنجاسةال تالزو  ،واملالكية وهو الصواب 
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ضعفه    فقداألثر عن عمر  فال يصح    أنه جعلها نجسة  اء عن عمر  أما ما ج

الّرازيان، وكذلك جاء أثر عن جابر وهو ضعيف، فنرجع إىل أن تعمد اختاذ اخلمرة 

ت خاًل   التحريم أن  يلزم من  أن    نجسة، ويؤكد هذا من  بقىحمرم وال  املعنى  حيث 

دون النظر إىل طريقة الوصول إىل مثل هذا،  ا أصبحت خاًل  أهنو واقع احلال  ب  عربة ال

والطريقة قد تكون حمرمة وقد تكون جائزة، وهذا يشء والنظر إىل ذات اخلل الذي 

هنا نجسة بإمجاع الصحابة، وذلك أبعض أهل العلم   يذكرن مخًرا يشء آخر، وقد كا

له،    الرازيني ضعيف  بناًء عىل أن أثر عمر صحيح، أما وقد اتضح أن األثر ضعيف لت

وكذلك ضعف أثر جابر، فنرجع للقول بطهارهتا، والطهارة والنجاسة تدور مع 

العني وجوًدا وعدًما، فسبب تنجس العني أهنا مخرة، فلام استحالت من اخلمرة إىل 

 خل أصبحت طاهرة. 

  



69 

 

ملا كان يوم خيرب أمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبا طلحة فنادى: إن اهلل ورسوله   وعنه  

 . متفق عليه. ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا رجس

قال:   ألنه  أكلها  وُيرم  نجسة  األهلية  احلمر  حلوم  أن  يف  نص   احلديث  هذا 

، وِذكر احلمر األهلية  س« »رج، وقد تقدم أن مما يدل عىل النجاسة لفظ  »رجس«

أن احلامر نوعان أهل ووحيش، وليس   يحعلم  به احلامر الوحيش، وينبغي أن  خيرج 

نوع  وهو  الفَراء  به  يراد  وإنام  توّحش،  الذي  األهل  احلامر  الوحيش  باحلامر  املراد 

السيوطي  يف كتاب )احليوان الكبري( و  مريياحليوانات، ذكر هذا الدمعروف من  

جوف   يف  صيد  كل  املشهور:  املثل  وفيه  الفراء،  هو  الوحيش  احلامر  إذن  وغريه، 

 . الَفراء

 :ست مسائلهذا احلديث يف 

مأكول    املسألة األوىل: غري  نجساحليوان  يف  ،  اللحم  واحلنابلة  احلنفية  قاله 

»إهنا ليست  سئل عن اهلرة فقال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   قتادة عند األربعة  ديث أيب حل  املشهور

ذا ابن تيمية وغريه هباستدل  وقد  ،  بنجس إنام هي من الطوافني عليكم والطوافات«

 أن األصل يف احليوان غري مأكول اللحم أنه نجس. يف 

قتادة    املسألة الثانية: أيب  األربعة حلديث  املذاهب  عند  اهلرة طاهر  »إهنا  سؤر 

 ليست بنجس إنام هي من الطوافني عليكم والطوافات«

 عىل قولني:  سؤر اهلرة علة تطهريتنازع العلامء يف  ة:لثاملسألة الثا
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 . قول عند احلنابلة  وهو ام دوناهلرة ف ما يف كرب خلقة األول/ -

قول  و   احلنفية واملالكيةوهو قول    ،الحرتاز منه ما كان طواًفا يشق    الثاين/ -

الصواب  تيمية وهو  وابن  الرب  عبد  ابن  واختاره  احلنابلة  أيب    عند  حلديث 

 قتادة. 

ومالك    احلنفية  قولو  هو  -عىل الصحيح-يف ذاته طاهراحلامر    املسألة الرابعة:

وال يتحرز  واختاره ابن قدامة ألن النبي كان يركب احلامر    والشافعي وأمحد يف رواية 

 من عرقه  

سؤر احلامر طاهر وهو قول مالك والشافعي وأمحد يف رواية    ة:املسألة اخلامس

 طاهر؛ وألنه من الطوافني.  -عىل الصحيح-وقول عند احلنفية؛ ألن ذاته 

عند    ة:املسألة السادس وقول  والشافعي  مالك  قول  وهو  طاهر  احلامر  عرق 

ذاته    ؛احلنفية الصحيح-ألن  بن خارجة  طاهر  -عىل  عليه حديث عمرو  ويدل   ،

    اآليت.
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قال: خطبنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بمنى وهو عىل راحلته   بن خارجة  وعن عمرو  

 وصححه.ولعاهبا يسيل عىل كتفي. أخرجه أمحد والرتمذي 

ال يصح أن يحعتمد عليه    وهو ضعيف لذا  شهر بن حوشب   ذا احلديثه  يف إسناد  

يحشدد فيه ألنه مل يأِت بحكم جديد هلذا   واهلل  -إال أنه يحسهل يف هذا احلديث وال 

وقد أمجع العلامء عىل أن لعاب مأكول اللحم  يث الرتمذي،  قد صحح احلد  -أعلم

املنذر   طاهر ابن  أكل  وإذا كان    كام حكاه  أوىل،    ةطاهرف حلمه  جيوز  باب  لعابه من 

 . ناقته، فأخذ لعاهبا يسيل عىل كتفه   ملسو هيلع هللا ىلص وكانت راحلته 
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قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يغسل املني، ثم خيرج إىل الصالة    عائشة  وعن  

 يف ذلك الثوب وأنا أنظر إىل أثر الغسل فيه. متفق عليه. 

 فرًكا فيصيل فيه. وملسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

 .ويف لفظ له: لقد كنت أحكه يابًسا بظفري من ثوبه

أن املني طاهر، وقد ذهب إىل هذا الشافعي وأمحد يف    د هذا احلديث برواياته يفي 

شافعي أنه رواية، وأقوى دليل يف القول بطهارة املني ما ثبت عن ابن عباس عند ال 

قال: إنام هو بمنزلة املخاط والبصاق، فدل هذا عىل طهارته، ويؤكد ذلك ما جاء يف 

 . هذا احلديث برواياته إال أن العمدة عىل أثر عبد اهلل بن عباس  

 . هامفاملني طاهر وإن كان موجًبا للغسل وال تالزم بين 
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قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ُيغسل من بول اجلارية وُيرش من   السمح وعن أيب 

 احلاكم. بول الغالم«. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه 

واحلديث حسنه اإلمام البخاري وصححه البيهقي، فهو حديث ثابت عن النبي 

إن  -  كام سيأيت بحثه، إال أنه ينبغي أن يحعلم أن البول من الكبار نجس باإلمجاع  ملسو هيلع هللا ىلص

 . -شاء اهلل تعاىل

 يف هذا احلديث مخس مسائل:

ثبت يف الصحيحني من حديث أم قيس بنت حمصن أهنا أتت بابن    املسألة األوىل:

فنضحه ومل يغسله، وثبت يف البخاري من حديث   ملسو هيلع هللا ىلصا ليحنكه فبال عىل النبي  هل 

فنضحه ومل يغسله، فدل هذا عىل أن بول الصبي    ملسو هيلع هللا ىلصعائشة أن صبًيا بال عىل النبي  

 . عن غريهالذي مل يطعم له حكم خيتلف 

 حمل النزاع كالتايل: وحترير 

األول: أطعم نجس كغريه،    األمر  قد  الذي  الصبي  بول  أن  العلامء عىل  أمجع 

 .  حكى اإلمجاع ابن عبد الرب  

الثاين: ال  األمر  الصبي  بول  أن  عىل  العلامء  لكنهم  أمجع  نجس  يطعم  مل  ذي 

وخالف بعض    حكى اإلمجاع النووي    وختفيفها  النجاسة يف تغليظ  اختلفوا  

 لصبي الذي مل يطعم لكنهم حمجوجون باإلمجاع احلنابلة وقالوا بطهارة بول ا
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 الشافعي واإلمام أمحد.  هو قول كام  قوال أهل العلم أن نجاسته خمففةأصح أو

ليس كل طعام يأكله الصبي جيعل نجاسة بوله مغلظة، فإن النبي    املسألة الثانية:

كان ُينك الصبي بالتمر ومع ذلك بقيت نجاسته خمففة، لذا قال اإلمام أمحد:    ملسو هيلع هللا ىلص

الذي يرشبه من   اللبن  يحطعم غري  إنه إذا طعم عىل وجه االشتهاء، فإذا اشتهى أن 

ثدي أمه فإن نجاسته تكون مغلظة ويكون كغريه، وإال أصل اإلطعام ليس مانًعا  

وذهب ،  النجاسة خمففة غري مغلظة  كان ُينكهم ومع ذلك بقيت  ملسو هيلع هللا ىلصبدليل أن النبي  

 .   اإلمام أمحد إىل هذا 

من الثياب ونحوه    الذي مل يطعم  طريقة تطهري ما بال عليه الصبي  املسألة الثالثة:

يتكاثر عليه املاء  يحنضح حتى  باملاء فقط بحيث إنه  يحغمر  ،  وال ُيتاج لعرص  هو أن 

 الشافعية واحلنابلة ألن نجاسته خمففة غري مغلظة.  قول هذاو

نجاسات    املسألة الرابعة: عليهاهناك  ذكره    دلت  تقدم  ما  عىل  زيادة  الرشيعة 

 وهي:

األول  باإلمجاع  ف   الغائط،  :األمر  نجس  ابن حزم، وحكإنه  يقوله  كام  ى  املتيقن 

 ابن عبد الرب وابن قدامة والنووي وغريهم من أهل العلم.  اإلمجاع

فإنه نجس باإلمجاع، حكاه ابن عبد الرب وابن قدامة والنووي    البول،  :األمر الثاين

 . وغريهم من أهل العلم
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الثالث اكتامهلا    الودي،و  املذي  :األمر  وعدم  الشهوة  وجود  مع  خيرج  املذي 

لبول وليس عند  وانتهائها، وهو سائل لزج، أما الودي فهو خيرج بعد االنتهاء من ا 

وإنام   الناس  به كل  والود  يصاب  نجسا بعضهم،  واملذي  فيهام  ي  كالبول وجيب  ن 

عند ابن املنذر، وعليه إمجاع أهل   عبد اهلل بن عباس    كام ثبت عنالوضوء،  

 . العلم حكاه ابن املنذر  

فإن الدم الكثري نجس بإمجاع أهل العلم، وقد حكى اإلمجاع   الدم، :األمر الرابع

: ال خيتلف املسلمون عىل أن الدم مجع من أهل العلم منهم اإلمام أمحد، فقال  

نقله   ونجس،  العمدة(  )رشح  يف  تيمية  اللهفان(،  ابن  )إغاثة  كتابه  يف  القيم  ابن 

العلم تواردوا عىل  وحكى اإلمجاع ابن عبد الرب والنووي وابن حزم ومجع من أهل  

الدم الكثري نجس   حكاية اإلمجاع حتى وقفت عىل ثالثة عرش عاملًا نصوا عىل أن 

 باإلمجاع. 

كيف يقال إنه نجس وقد ثبت عن عمر أنه صىل وجرحه يثعب دًما    فإن قيل:

 ؟ 

أجاب عىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف جمموع الفتاوى بأن عمر   فيقال:

كحكم   حكمه  فأصبح  الصالة،  وقت  وخيرج  إال  الدم  هذا  يوقف  أن  يحمكنه  ال 

 . ن حدثه دائم فلذلك صىل فيه إ املستحاضة، وهو من يقال  
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زال املسلمون يصلون  يالبخاري عن احلسن البرصي أنه قال: ال    علقفإن قيل:  

 واب من وجهني: جلفاراحاهتم، يف ج

األول:  يف    الوجه  الدم  كان  إذا  بل  يثعب،  الدم  أن  اجلرح  وجود  من  يلزم  ال 

 . اجلرح فإنه طاهر باإلمجاع حكاه ابن عبد الرب  

حكمه حكم  ف  وهو مستمر  إن كان الدم يثعب من هذه اجلروح  الوجه الثاين:

 . لبولمن به سلسل ا

مي بسهم وهو يصل و    ان جابرً إ:  فإن قيل استمر  حكى أن عباد البرش رح

يصح، لذا قال البخاري: ويحذكر،    نه ضعيف وال أاجلواب  فودمه يثعب،  يف الصالة  

فقد رواه عقيل   -واهلل أعلم-صح إسناده  بصيغة التمريض، فمثل هذا ال ي  فأورده

 بن جابر ومل يوثقه معترب وتفرد به ابن إسحاق 

قيل: الدماء  النجس  إن    فإن  بني  من  الفرق  فام ضابط  القليل،  دون  الكثري  هو 

 الكثري والقليل؟ 

بالفاحش،   يقال:ف البيهقي وغريه عن عبد اهلل بن عباس أنه علقه  ما ثبت عند 

، فإذن ما فحش  "ما فحش يف قلبك "واحتج به اإلمام أمحد عن ابن عباس بلفظ:  

بنفس كل أحد   قليل، فإذن هو معلق  فإنه  فإنه كثري وما مل يكن كذلك  النفس  يف 

  ا عنده كثريً كون الدم ثر تعرضه للدم ال يمن يك  فإن   سبه وذلك من يرس الرشيعة بح

 بخالف غريه واملشقة جتلب التيسري. 
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الصحابة  ا  فائدة: بإمجاع  طاهر  الصحيح  عىل  فاحًشا  ليس  الذي  القليل  لدم 

    ،)ابن و  فقد خرج دم قليل من ابن عمركام بني هذا ابن قدامة يف )املغني  

 .الصالةعهم من أيب أوىف ومل يمن

 : وله حاالن  القيء، :األمر اخلامس

األوىل يتغري  :احلال  والطعام  أن  فيتقيأ  أكاًل  يأكل  بأن  القد  ،  وهذا  طعامتغري   ،

صح أن  وال ينجس باتفاق املذاهب األربعة ومل أَر أحًدا قال بطهارته إال الشوكان  

املسألة هذه  يف  سلًفا  ذكر يكون  وقد  نجس،  أنه  عىل  متواردين  العلامء  ورأيت   ،

أنه   -واهلل أعلم-النووي يف كتابه )املجموع( اإلمجاع عىل أنه نجس، وظاهر عبارته  

يريد إمجاع العلامء ال إمجاع الشافعية وإن كان كالمه حمتماًل، ويؤيد ذلك أنه ثبت 

الرزاق أنه ذكر الرعاف والقيء وبني أهنام ناقضان للوضوء،  عن ابن عمر عند عبد 

وأصح أقوال أهل العلم أن كل ما خرج من اإلنسان مما ينقض الوضوء فهو نجس  

 وهذا يؤيد القول بالنجاسة.

الثانية: قد ذهب اجلمهور إىل أنه نجس خالًفا ملالك  و،  طعاميتغري الأال    احلال 

الطعام الذي  فهو نفسوبعض الشافعية، والقول بأنه ليس نجًسا قوي ألنه مل يتغري  

يحضعف  لكن   ، قبلح القول ه  أكله  الصحابة    ذا  بنقض    أن  القول  علقوا 

ما تغري وما مل يتغري، وقد تقدم أن كل ما    الوضوء عىل وجود القيء ومل يفرقوا بني

ض الوضوء فهو نجس، فبهذا يرتجح قول اجلمهور بناًء عىل فتاوى الصحابة يف ينق

 أن القيء ينقض الوضوء. 
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أخف نجاسة    القيءا احلنابلة، ألن  ذكره هذ قيء الصبي يعامل كبوله،    فائدة:

أن    البول  من ينبغي  بوهلا  فهو أوىل، لكن  اللحم طاهر ألن  القيء مأكول  تنبه أن  يح

 طاهر فقيؤها من باب أوىل.

السادس املرأةطهارة    :األمر  قبل  التي خترج  إفرازات  ها، وهذا قول احلنفية  من 

وذلك وأحد قويل الشافعي وأمحد يف رواية وأحد القولني عند الشافعية واحلنبلة؛  

ال سيام ولو كان    أن األصل يف األعيان الطهارة، فالقول بالنجاسة ُيتاج إىل دليل 

لبينته الرشيعة لكثرة ابتالء النساء به ، وقد كان يفتي بذلك شيخنا العالمة  نجًسا 

 . العثيمني  صالح حممد بن  

وأصح    ،البول كرؤوس اإلبر  القليل من  تنازع العلامء يف اغتفار  املسألة اخلامسة:

قول  وهو  الثوري  قول  وهذا  غتفر  يح اإلبر  كرؤوس  القليل  أن  املالكية    أقواهلم 

أنه كان يحشدد يف ذلك وُيكي أن اليهود   عن أيب موسى    البخاري  ملا روىواحلنفية،  

قائاًم   ليبو  ملسو هيلع هللا ىلص كانوا يقرضونه، فقال حذيفة: قد شدد صاحبكم، وقد رأيت النبي  

حذيفة   ذكر  وسبب  قوم،  سباطة  قليل   عىل  يشء  يرتد  قد  هذا  مثل  يف  أنه  هلذا 

غتفر.    كرؤوس اإلبر ونحوه فمثل هذا يح
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قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف دم احليض يصيب   وعن أسامء بنت أيب بكر  

 باملاء ثم تنضحه ثم تصيل فيه«. متفق عليه.الثوب: »حتته ثم تقرصه 

قال: قالت خولة: يا رسول اهلل، فإن مل يذهب الدم؟ قال:    وعن أيب هريرة  

 ضعيف اإلسناد. »يكفيك املاء وال يرضك أثره«. أخرجه الرتمذي وهو  

عزو احلديث إىل الرتمذي فيه نظر وإنام أخرجه أبو داود، وقد سبق احلافظ إىل  

، وقد ضعف احلافظ -واهلل أعلم-ذلك املجد ابن تيمية يف كتابه )املنتقى( لكنه وهم  

 هليعة وهو ضعيف. احلديث والسبب أن يف إسناده عبد اهلل بن  

 ويف هذا احلديث مسألتان:

، وطعمها، ولوهنا، أما النجاسة أمور ثالثة: رُيهابتطهري  يتعلق    املسألة األوىل:

واًل عند احلنابلة،  باتفاق املذاهب األربعة إال ق تطهر النجاسة بقي ملفإنه إذا طعمها 

وقالت: إن أغسل   ثبت عند البيهقي أن معاذة العدوية رمحها اهلل سألت عائشة  ملا

عن    عفت  عائشة   أنالنجاسة فيبقى أثرها، فقالت عائشة: املاء طهور، وجه الداللة:  

واألفحسب  األثر النجاسة  ،  عني  عىل  زائد  يشء  مالزم فهو  الطعم    بخالف ثر 

بقي   أما إذا لعينها، وإذا وجد الطعم فهذا يدل عىل أنه ال يزال يشء من عينها باقًيا، 

، وقد  عني النجاسة  دون بقاءها، فإن الريح قد يبقى  اىف مع تطهريرُيها فإنه ال يتن

 . -واهلل أعلم-ذهب إىل هذا الشافعي والشافعية وهو أصح أقوال أهل العلم 



80 

أصح أقوال  و إزالة النجاسة  اشرتاط العدد عند  تنازع العلامء يف    املسألة الثانية:

العلم أنه ال يشرتط إلزالة النجاسة عدد، بل متى ما زالت النجاسة طهرت،  أهل  

وهذا قول مالك والشافعي وأمحد يف رواية وهو قول أيب حنيفة يف النجاسات املرئية  

»حتّته ثم ويدل لذلك حديث أسامء ألنه قال يف دم احليض يصيب الثوب:    ،كالدم

 .فلم ُيدد عدًدا  «...تقرصه

نس يف بول األعرايب يف املسجد أمر بذنوب من ماء فأهرق  أ  حديث  وكذلك يف

صح، وإنام العمدة عىل  يال    ثالعدد يف األحادي   عدًدا، واشرتاط   ملسو هيلع هللا ىلصعليه ومل يشرتط  

 أمثال هذه األحاديث املتكاثرة يف تعليق األمر عىل وجود وزوال النجاسة. 

ه،  ون غرييف غسل نجاسة الكلب سبًعا فقد تقدم أنه خاص بالكلب د  ما  أما جاء

سبًعا   غسله  الترتيبفلذا  خاًص   مع  ليس  األقوال  أصح  وعىل  بالكلب    اخاص 

 باللعاب ألنه خرج خمرج الغالب. 
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 باب الوضوء 

ابن حجر  سيذكر الباب مسائل تتعلق بالوضوء من جهة صفة   احلافظ  يف هذا 

إىل غري ذلك من األحكام، وهذا الباب مهم وتتعلق به مسائل مهمة،  ...الوضوء

أن   يحعلم  أن  ينبغي  عليها  والتعليق  األحاديث  من  املصنف  ذكر  ما  قراءة  وقبل 

بقوهلم   العلم  أهل  الوضوء عرب عنها بعض  فروًضا ورشوًطا، وفروض  للوضوء 

 كام ذكر ذلك بعض احلنفية واألمر سهل يف ذلك.  "أركان الوضوء "

الوضوء مذكورة يف آية الوضوء نًصا وإشارًة واستنباًطا، وهي ستة،  وفروض  

اَلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم  َيا أَ ﴿قال سبحانه:  َا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إىَِل الصَّ ُّيُّ

فاآلية نصت   [6]املائدة:    ﴾إىَِل املََْرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إىَِل اْلَكْعَبنْيِ 

بياهنام   فيكون    - اهلل تعاىلإن شاء  -عىل أربعة فروض وأشارت إىل فرضني سيأيت 

 املجموع ستة فروض. 

عىل  الفرض األول: دل  وقد  الوجه،  و  غسل  اآلية  كام  هذا  العلامء  حكى  إمجاع 

الرب وغريهم من أهل العلم، واملراد بالوجه    اإلمجاع ابن قدامة والنووي وابن عبد

م  املواجهة، طواًل  به  منابت  ما ُتصل  إىل ن  األذن  من  الذقن، وعرًضا  إىل  الشعر 

األذن، إال أن مالًكا خالف يف العذار وقال من العذار إىل العذار، لكن حكى ابن  

 عبد الرب أن مالًكا مل يحسبق إىل ذلك، فعىل هذا يكون عرًضا من األذن إىل األذن. 
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أمج   الفرض الثاني: وقد  اآلية  بداللة  فرض  وهو  املرفقني،  إىل  اليدين  ع غسل 

العلامء عىل ذلك، حكى اإلمجاع ابن قدامة والنووي وابن عبدالرب وغريهم من أهل 

 أن املرفقني داخالن يف الفرض. -إن شاء اهلل تعاىل- العلم، وسيأيت

مسح الرأس، وهذا فرض بداللة اآلية واإلمجاع الذي حكاه ابن    الفرض الثالث:

 قدامة وابن عبد الرب والنووي وغريهم. 

غسل الرجلني إىل الكعبني، وهذا فرض باتفاق املذاهب األربعة،    :الفرض الرابع

أهل بني  نزاع  أنه حصل  وقرراملراد    يف  العلم  إال  الرجلني  املذاهب   بغسل  علامء 

آلية، ومن العلامء من نازع  ، واستدلوا بظاهر اال املسح   األربعة عىل أن املراد الغسل

 . وذهب إىل أن املراد املسح 

 أن املراد الغسل، وذلك ملا يل:  -واهلل أعلم-وأصح القولني 

ملا احتاج أن ُيدده إىل الكعبني، ألن املسح  مراًدا  املسح    أنه لو كان  األمر األول:

امسحوا   يقال  وإنام  الكعبني  إىل  ُيدد  ال  فمثلها  خمففة  ملا طهارة  لكن  بأرجلكم، 

 حددها إىل الكعبني دل عىل أن املراد الطهارة التي يشدد فيها ال الطهارة املخففة. 

 غساًل. يسمى املسح بالغسل أحوط، و القول  أن األمر الثاين:

ثبت عند أمحد وأيب داود عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب    األمر الثالث:

م مل يصبه املاء فأمره أن يعيد الصالة  أن رجاًل صىل ويف قدمه قدر الدره  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 والوضوء، فلو كان املراد املسح ال الغسل الغتحفر القليل كقدر الدرهم. 
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أنه رأى رجاًل يصل ويف    ثبت عند ابن أيب شيبة عن عمر    األمر الرابع:

قدمه قدر الظفر مل يصبه املاء فأمره أن يعيد الوضوء والصالة، فدل هذا عىل أن املراد 

 غسل الرجلني باملاء ال املسح. 

وأمحد،    الفرض اخلامس: الشافعي  الرتتيب  وجوب  إىل  ذهب  وقد  الرتتيب، 

إَِذا ُقْمُتْم إىَِل  ﴿  ويستنبط هذا الواجب من اآلية، فإنه ذكر الفروض جواًبا للرشط،

اَلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إىَِل املََْرافِِق  اآلية، وما كان جواًبا للرشط فإنه   ﴾ الصَّ

شيخنا ابن  احلفيد يف كتابه )املبدع(، و   يفيد التعقيب والتوايل، ذكر هذا ابن مفلح

وقد روى أبو داود من حديث املقدام بن  يف كتابه )الرشح املمتع(،    عثيمني  

النبي   أن  كرب  ومتضمض    ملسو هيلع هللا ىلصمعدي  رجع  ثم  املرفقني  إىل  يديه  وغسل  توضأ 

وهو جمهول جهالة   ميرسة  بن  الرمحن  عبد  فيه  يصح  ال  احلديث  لكن  واستنشق، 

جاء   وما  جديد،  حكم  إثبات  يف  عليه  يعتمد  ال  ومثله  ابن  حال،  عن  اآلثار  من 

 . يف عدم الرتتيب فال يصحمسعود وغريه 

املواالة، وقد ذهب إىل املواالة مالك وأمحد يف رواية، ومعنى    الفرض السادس:

يتأخر بني الفرضني، بمعنى أنه إذا غسل وجهه فال يتأخر ثم بعد ذلك : أالَّ املواالة

من   املواالة  وأخذت  املواالة،  اختلت  فقد  تأخر  إن  فإنه  املرفقني،  إىل  يديه  يغسل 

 . جواب الرشط يف اآلية، فإنه ذكر أعضاء الوضوء عىل وجه جواب الرشط 

جيف العضو الذي قبله، وذهب    أالَّ ط املواالة  وأصح أقوال أهل العلم أن ضاب

تابعي، ألن من أهل    إىل هذا اإلمام أمحد يف رواية، وصح عن قتادة   وهو 
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هو العرف، لكن بام أنه صح    ضابطقالوا ال  -ثان عند احلنابلةوهو القول ال -العلم  

  أو  اشتغل بكالم فلو أن رجاًل غسل وجهه ثم  عن قتادة وهو تابعي فيقدم قوله،  

غريه فجف املاء فال يصح أن يكمل ويغسل يديه بل يلزمه أن يعيد، وأصح أقوال 

أنه إذا انشغل أهل العلم يف املواالة أهنا فرض كام تقدم ذكره لكن ذكر اإلمام أمحد  

غسل وجهه،    فلو أن متوًضأ  غتفر املواالة ت الوضوء فوء بام يتعلق بالوض  عن إكامل 

فلام أراد أن يغسل يديه إىل املرفقني رأى يف يده شيًئا يمنع وصول املاء فاشتغل به،  

 فمثل هذا تغتفر فيه املواالة ألنه اشتغل بام يتعلق بالوضوء. 

 وللوضوء شروط وهي كالتالي:

عند    األول:الشرط  عند  احلنفية واإلسالم، وهو رشط  وقول  واحلنابلة  املالكية 

إال أن هذا    طاهًرا  وضأ رجل وهو كافر فإنه يبقىبعض الشافعية لو تفعند    الشافعية

َوَقِدْمنَا إىَِلٰ َما  ﴿: لقوله تعاىل ة ُتتاج إىل إسالم، مرجوح ألن الوضوء عبادة والعباد

نُثوًراَعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعلْ  ْكَت  ﴿ويقول تعاىل:    [23]الفرقان:    ﴾نَاُه َهَباًء مَّ َلئِْن َأرْشَ

  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج مسلم عن أيب مالك األشعري أن النبي    [65]الزمر:    ﴾َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك 

 . »الطهور شطر اإليامن«قال:  

  رشط  النية  عة، ألنه سيأيت أنالعقل، وهذا باتفاق املذاهب األرب   الشرط الثاني:

 للوضوء وغري العاقل ال تتصور منه النية. 

التمييز، وهذا رشط باإلمجاع، حكى اإلمجاع القرايف، ويؤكد هذا    الشرط الثالث:

 الرشط أن الوضوء ُيتاج إىل نية كام سيأيت وغري املميز ال تتصور منه النية. 
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وأمحد    الشرط الرابع: والشافعي  مالك  ذلك  إىل  ذهب  كام  وهذا رشط  النية، 

النبي    خالًفا قال  كام  عبادة  الوضوء  ألن  رشط،  أنه  والصواب  :  ملسو هيلع هللا ىلصللحنفية، 

 فإذا كان عبادة فيحتاج إىل نية.  »والطهور شطر اإليامن«

تيمية    الشرط اخلامس: ابن  حكاه  باإلمجاع  وهذا رشط  طهوًرا،  املاء  يكون  أن 

 وغريه. 

وهو    الشرط السادس: احلنابلة  الرشط  هذا  ذكر  الوضوء،  يوجب  ما  انقطاع 

يبدأ    أي أال معنى انقطاع ما يوجب الوضوء تىض كالم علامء املذاهب األربعة، و مق

مثاًل   كالبول  احلدث  انقطاع  بعد  إال  أيب بالوضوء  الشيخان من حديث  أخرج  ملا 

 . »ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ«:  ملسو هيلع هللا ىلصهريرة قال النبي  

إزالة ما يمنع وصول املاء إىل فروض الوضوء، أي أن من فروض    الشرط السابع:

إىل   األصابع  أطراف  من  الغسل  يكون  أن  يمنع الوضوء  ما  وجد  فإن  املرفقني، 

ما فرضه اهلل فال يصح وضوؤه،    غسلإىل بعض أجزاء اليدين فإنه مل ي وصول املاء  

 وهذا قول احلنفية والشافعية واحلنابلة واملالكية يف قول.

أصح قويل أهل   عىل الوضوء صحة متنع  ر ال األوساخ التي ُتت األظفا  ة:مسأل

ما يدل   هليس فيف  ﴾َوَأْيِدَيُكْم إىَِل املََْرافِِق ﴿:  أما قوله  غسلها،  يلزمدليل  نه ال  ألالعلم  

وقد ذهب إىل هذا مجع من الشافعية كالغزايل،    ، داخل األظفار  غسل األوساخ  عىل

  . ومجع من احلنابلة كابن قدامة وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم    هريرة  أيب    وعن

 ابن خزيمة بالسواك مع كل وضوء«. أخرجه مالك وأمحد والنسائي، وصححه 

بلفظ:   لكن  به  جازًما  البخاري  علقه  وقد  صحيح  احلديث  كل  هذا  »عند 

 . وضوء«

ذلك و العلامء عىل  أمجع  وقد  الوضوء  عند  السواك  استحباب  احلديث  يف هذا 

 القايض عياض، حكاه 

 :يف هذا احلديث ست مسائل 

والنووي    السواك  املسألة األوىل: قدامة  ابن  اإلمجاع  باإلمجاع، حكى  مستحب 

بن راهويه إىل إسحاق  ونحسب  العلم،  أهل  بالوجوب، لكن    .ومجاعة من  قال  أنه 

نازع يف نسبة هذا الكالم إليه النووي يف كتابه )املجموع(، ونحسب القول بالوجوب  

به الظاهرية  أيًضا إىل داود الظاهري، وال يستغرب منه وقد تقدم أن كل قول انفرد 

 . فهو خطأ وال يحعول عليه

مستحب يف كل وقت، وعىل هذا املذاهب األربعة، ويف  السواك    املسألة الثانية:

كالم بعض أهل العلم ما يدل عىل أنه جممع عليه، وقد دل عىل ذلك ما ثبت عند  

، وقد  »السواك مطهرة للفم مرضاة للرب« قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأمحد وغريه عن عائشة أن النبي  

 . علقه البخاري  
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أن يكون السواك باليد الشامل، قال ابن تيمية: هذا قول  يستحب    املسألة الثالثة:

رة جعله مطه  ملسو هيلع هللا ىلصأمحد وما علمت أحدا من املتقدمني خالفه، ويؤكد ذلك أن النبي  

أي من باب التنظيف، وما كان من باب التنظيف فإنه ال يكون باليمنى وإنام يكون  

التعبد   وجه  عىل  الذي  السواك  بني  يفرق  بأنه  املالكية  بعض  قاله  وما  باليرسى، 

والذي عىل غري وجه التعبد، فقد رده شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال إنام قال به بعض  

قال:  ملا  ف أمحد، ثم إنه خيالف ظاهر النص  خالاملتأخرين، وقال ما علمت أحًدا  

 فحتى لو كان الفم نظيًفا فإنه يزيده تنظيًفا.  »السواك مطهرة«

يشرتط   املسألة الرابعة: عىل    ال  دليل  فال  باألراك،  يكون  أن  السواك  سنية  يف 

ما ُيصل به التنظيف فإنه يأخذ حكم السواك، وقد ذهب   اشرتاط مثل هذا، بل كل

  ملسو هيلع هللا ىلصإىل هذا احلنفية وهو قول عند املالكية والشافعية واحلنابلة، ويؤيد ذلك أن النبي  

به  »السواك مطهرة«قال:   يحستاك  التنظيف فإنه  به  أجر   ويكون له، فإذن ما ُيصل 

وقتنا،   يف  األسنان  كمعجون  أجر السواك  له  باملنديل  األسنان  تنظيف  حتى  بل 

 . بقدر ذلك ُتصل السنةوبقدر التنظيف السواك 

كل وقت إال أنه يتأكد يف أحوال،  تقدم أن السواك مستحب يف    املسألة اخلامسة:

 يل: ومن األحوال ما 

 عند الوضوء وقد تقدم.  احلال األوىل:
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»لوال أن  :  ملسو هيلع هللا ىلصعند الصالة، أخرج الشيخان عن أيب هريرة أن النبي    احلال الثانية:

كل صالة«  عند  بالسواك  أمتي ألمرهتم  عىل  والشافعية  أشق  املالكية  قول  وهذا   ،

 واحلنابلة إال احلنفية. 

عند دخول املنزل، أخرج مسلم من حديث عائشة أهنا سئلت أي    احلال الثالثة:

 إذا دخل منزله؟ قالت: السواك، وعىل هذا املذاهب األربعة.  ملسو هيلع هللا ىلصيشء يبدأ به النبي  

عند قراءة القرآن، قد ذهب إىل هذا املذاهب األربعة وثبت عن    احلال الرابعة:

 عل عند البيهقي. 

اخلامسة: و  احلال  النوم،  من  القيام  يف  عند  حذيفة  حديث  فيه  ثبت  هذا 

النبي   كان  املذاهب   ملسو هيلع هللا ىلصالصحيحني  هذا  وعىل  فاه،  يشوص  الليل  من  قام  إذا 

 األربعة. 

السادسة: املالكية،    يوم اجلمعة، وعىل هذا   احلال  إال  ملا روى  املذاهب األربعة 

»غسل يوم اجلمعة واجب عىل كل  :  قال  ملسو هيلع هللا ىلصاخلدري أن النبي    أيب سعيدمسلم عن  

 .ب ويستاك« حمتلم وأن يتطي

السابعة: ا  احلال  طول  عند  فإنه  السكوت،  يف  عند طول  تغري  لسكوت ُيصل 

 للتنظيف، وهذا قول املالكية والشافعية واحلنابلة.   السواكفيرشع  رائحة الفم 
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عند اصفرار األسنان، ألن السواك رشع للتنظيف وعند اصفرار    احلال الثامنة:

للاملكية  فياألسنان   خالًفا  العلم،  أهل  مجهور  ذهب  هذا  وإىل  تنظيف،  إىل  حتاج 

 حيث نازعوا يف استحباب السواك عند اصفرار األسنان. 

عند االحتضار، وعىل هذا املذاهب األربعة، ويدل لذلك حديث   احلال التاسعة:

أّبد برصه يف السواك الذي كان مع أخيها عبد    ملسو هيلع هللا ىلص الصحيحني أن النبي  عائشة يف  

فاستاك به سواًكا مل أره استاك    ملسو هيلع هللا ىلصالرمحن، قالت: فأخذته ثم طيبته ثم أعطيته للنبي  

 . ملسو هيلع هللا ىلص مثله 

عند تغري رائحة الفم، وعىل هذا املذاهب األربعة، وذلك ألن    احلال العارشة:

 السواك مطهرة وتنظيف. 

تأكد فيها السواك. هذه من املواضع ا   لتي يح

السواك    املسألة السادسة: العلامء يف  الشمس، وأصح  تنازع  للصائم بعد زوال 

أي -أنه يحستحب السواك للصائم حتى بعد الزوال    -واهلل أعلم-قويل أهل العلم  

الظهر أذان  و  -بعد  عرًصا،  كان  ولو  يف حتى  وأمحد  ومالك  حنيفة  أيب  قول  هذا 

رواية، ويدل لذلك أن الرشيعة جاءت باستحباب السواك ومل متنع منه بعد الزوال،  

، ويؤكد هذا ما ثبت عند  ملسو هيلع هللا ىلصوما جاء من األحاديث يف ذلك فإنه ال يصح عن النبي  

ابن أيب شيبة أن ابن عمر كان يروح لصالة الظهر وهو صائم وهو يستاك، فدل هذا  

عىل كراهة السواك بعد الزوال استحباب السواك بعد الزوال، أما ما استدلوا به  عىل  



90 

»خللوف فم الصائم أطيب عند قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة أن النبي عن    ا أخرج الشيخانم

فقالوا إذا استاك ذهبت رائحة خلوف الفم، فيقال هذه رائحة    اهلل من رائحة املسك« 

 رائحة الفم، فمهام استاك فإن الرائحة ال تذهب.  ال  خللوه البطنمن 
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دعا بوضوء فغسل كفيه ثالث مرات، ثم متضمض    محران أن عثامن    وعن

املرفق  إىل  اليمنى  يده  ثم غسل  ثم غسل وجهه ثالث مرات،  واستنشق واستنثر، 

إىل   اليمنى  رجله  غسل  ثم  برأسه،  مسح  ثم  ذلك،  مثل  اليرسى  ثم  مرات  ثالث 

الكعبني ثالث مرات ثم اليرسى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص توضأ نحو  

 . متفق عليه.وضوئي هذا

 هذا احلديث هو أصح حديث تفصيل يف الوضوء،  

 مسائل: يف هذا احلديث أربع

مستحب باإلمجاع وليس واجًبا،    الكفني يف ابتداء الوضوءغسل    املسألة األوىل:

 حكى اإلمجاع ابن املنذر وغريه. 

اع، حكى اإلمجاع ابن  ثليث يف غسل الكفني مستحب باإلمجالت  املسألة الثانية:

 . رشد والنووي

فرض  أول الوضوء كاف  عن الغسل ال   غسل الكفني يف  أن همبعضيظن    :تنبيه 

املرافقا  من إىل  من    الوجه  هبعد غسلف   ليدين  املرافقيبدأ  إىل  من    الرسغ  يبدأ  وال 

غسل الفرض ، ألن  ء إمجاًعا وضوال   به   وهذا خطأ ال يصح إىل املرافق    أطراف اليدين 

 . فإنه مستحب غسل األول للكفني ال غري
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الوضوء  ، فيه استحباب التثليث يف أعضاء  »ثالث مرات«  قوله  املسألة الثالثة:

وهذا مذهب مجاهري أهل العلم وهو قول احلنفية    -كام سيأيت بحثه-كلها إال الرأس  

وهذا   املتقدم،  عثامن  حديث  عليه  ويدل  املالكية،  عند  وقول  واحلنابلة  والشافعية 

التثليث ليس واجًبا فقد ثبت يف الصحيحني عن عبد اهلل بن زيد بن عاصم أنه توضأ  

 ابن عباس أنه توضأ مرة واحدة.  مرتني، وثبت يف البخاري عن

التحريك،    املسألة الرابعة: أي  العني،  مضمضة  من  مأخوذ  أصلها  املضمضة 

ه ثم جمُّه.  فأدنى املضمضة: ُتريك املاء قليال يف الفم، وأكمله: ُتريكه يف الفم كل

 قاله الشافعية واحلنابلة.  

ثم خيرجه، ومثله االستنثار وهو   املاء من غري سعوط  واالستنشاق هو جذب 

إذا اجتمعا كان االستنشاق يف  ينبني عىل اجلذب ثم اإلخراج، فإذن  إخراج لكن 

 اجلذب واالستنثار يف اإلخراج.

فيه   إذا أطلق وحده دخل  االستنثار، وإذا أطلق االستنثار وحده  واالستنشاق 

عا افرتقا.   دخل فيه االستنشاق، وإذا مجح

واجبة،    وأصح وليست  مستحبة  واالستنشاق  املضمضة  أن  العلم  أهل  قويل 

وهذا قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية، ووجه القول باالستحباب  

م الوضوء، وليست املضمضة أن اهلل أخربنا أنه بغسل الوجه إىل بقية الفروض يت 

املضمضة   حكم  فيكون  زائد،  يشء  هي  بل  الوجه  غسل  من  واالستنشاق 

 . تحًبا واالستنشاق مس 
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عىل   ُتمل  صحت  إذا  واالستنشاق  املضمضة  فيها  التي  األوامر  هذا  فعىل 

باملضمضة   األمر  يف  حديث  يصح  ومل  سيأيت-االستحباب،  األمر  -كام  أما   ،

الصح يف  ثبت  فقد  النبي  باالستنثار  أن  هريرة  أيب  عن  توضأ قال:    ملسو هيلع هللا ىلص يحني  »إذا 

لينثر  ثم  ماء  أنفه  يف  فليجعل  والذي .«..أحدكم  االستحباب  عىل  حممول  لكنه   ،

رصفه من الوجوب إىل االستحباب أن اهلل ذكر فروض الوضوء ومنها غسل الوجه  

وليست املضمضة واالستنشاق من ذلك ومن جاء هبذه الفروض صحت صالته،  

عض احلنابلة أن املضمضة واالستنشاق من الوجه ففيه نظر وفيه تكلف،  وما ذكره ب

 ألن الوجه هو ما ُتصل به املواجهة وال ُتصل املواجهة هبام ألهنام داخالن. 
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يف صفة وضوء النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه     عيل    نوع

 .أبو داود

 . (حديث صحيح وقد صححه احلافظ يف كتابه )التلخيص احلبري

 ويف هذا احلديث ثالث مسائل:

كله    املسألة األوىل: الرأس  و حكاه  باإلمجاع  مستحب  مسح  تيمية،  تنازع إنام  ابن 

أهل العلم أن مسح  وأصح قويل    فيه قوالن والرأس    مسح بعض  إجزاء  العلامء يف

  عي ومالك يف قول وأمحد يف روايةقول أيب حنيفة والشاف  جمزئ كام هوبعض الرأس  

،  بن أيب شيبةعن اثنني من الصحابة، عن ابن عمر وسلمة بن األكوع عند ا  لثبوته

مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة بفهم    قال ابن حزم: وليس هلام خمالف، ونحن 

 الصحابة، فإذن مسح بعض الرأس جمزئ وإن كان األفضل مسح الرأس كله. 

املائدة:  ]  ﴾َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكمْ ﴿يف قوله تعاىل:    قد تنازع العلامء  املسألة الثانية:

هل الباء لإللصاق أو للتبعيض، وبعضهم أنكر أن يكون يف اللغة باء للتبعيض،    [6

باء   اللغة  اللغة أنه يوجد يف  لكن هذا اإلنكار فيه نظر، فقد ذهب مجاعة من أهل 

وعزاه ابن هشام إىل مجاعة من أهل   للتبعيض، كام ذهب إىل ذلك ابن مالك  

للتبعيض، وكالم ابن هشام يف كتابه )مغني اللبيب( يدل اللغة أنه يوجد يف اللغة باء  

 عىل ذلك. 
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لكن الذي يظهر أن هذا االختالف ليس له أثر يف مسألة مسح بعض الرأس،  

فإنه وإن كان يوجد يف اللغة باء للتبعيض فال نستطيع أن نجزم أهنا هي املرادة باآلية  

م يحفهم  يحمسح  ما  ومقدار  باإللصاق،  املسح  يكون  التي  وإنام  الصحابة  آثار  ن 

 تقدمت. 

واحدة، ومل يصح حديث يف املسح يستحب يف الرأس مسحة    املسألة الثالثة:

املفصل وهو حديث علٍّ    عليه   ثالًثا وانام األدلة جاءت جمملة، وما كان جمماًل فيقدم

، حنيفة ومالك وأمحد يف رواية.  وأب ذهب لقوال هذا إىل و 
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زيد بن عاصم    وعن اهلل بن  ثم مسح ملسو هيلع هللا ىلص    عبد  قال:  الوضوء،  يف صفة 

 برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. 

بمقدم رأسه حتى ذهب هبام إىل قفاه، ثم ردمها إىل املكان الذي ويف لفظ هلام: بدأ  

 بدأ منه.

،وقد ذكر هذه الصفة علامء املذاهب األربعة بل    ملسح الرأس  هذه أكمل صفة

يب داود اإلمجاع عىل هذه الصفة، والعلامء أمجعوا  أحكى العيني يف رشحه عىل سنن  

تنازعوا يف معنى احلديث، وأصح األقوال     حديث عبد اهلل بن زيد وإن كانعىل ما يف

قفاه ثم ردمها إىل   كام جاء يف الرواية املفصلة أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب هبام إىل

 املكان الذي بدأ منه. 
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يف صفة الوضوء قال: ثم مسح ملسو هيلع هللا ىلص    اهلل بن عمرو بن العاص  عبد  وعن  

برأسه وأدخل أصبعيه السباحتني يف أذنيه ومسح بإهباميه عىل ظاهر أذنيه. أخرجه 

 خزيمة.أبو داود والنسائي وصححه ابن 

ع  أر احلديث  ابن خزيمة، وإنام أخرجه هبذا  مل  اللفظ وال عند  النسائي هبذا  ند 

يه عن جده، وهذه السلسلة اللفظ أبو داود، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أب

لكن ما دل عليه هذا احلديث قد ثبت عند ابن املنذر عن ابن عمر   ، ال يحعتمد عليها

  بن عمرو  رواية  يف  يتساهل  هذا  مثل  ففي  األربعة،  املذاهب  هذا  وعىل   ،

 شعيب عن أبيه عن جده. 

الوجه، وأصح أقوال أهل  يف  الرأس أو    يفذنني  األ  دخول  وقد تنازع العلامء يف

كتابه  يف  البيهقي  عند  عمر  ابن  عن  هذا  ثبت  الرأس،  من  األذنني  أن  العلم 

)اخلالفيات(، وقد ذهب إىل هذا أبو حنيفة ومالك وأمحد، ويرتتب عىل هذا أنه لو  

 .عىل الصحيح كام سيأيت  مل يمسح أذنيه صح وضوؤه ألنه ال جيب تعميم الرأس

  



98 

قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا استيقظ أحدكم من منامه    هريرة  أيب    وعن

 متفق عليه. فليستنثر ثالًثا فإن الشيطان يبيت عىل خيشومه«. 

ار ثالًثا عند االستيقاظ، وظاهره هبذا اللفظ أنه عند أي  هذا احلديث فيه االستنث 

لكن جاءت رواية عند البخاري قال:  استيقاظ سواء توضأ املستيقظ أو مل يتوضأ،  

، فبينت هذه الرواية أن احلكم معلق  »إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر«

النوم، وهذا الذي ذكره البغوي   يف   عند إرادة الوضوء بعد االستيقاظ من 

يف باب الوضوء مما يدل عىل أنه متعلق بالوضوء،    احلافظقد أورده  )رشح السنة( و

 أن الشيطان يبيت عىل خيشومه. بثار عند االستيقاظ ألنه علل ويتأكد االستن 

الستحباب باإلمجاع، ومل خيالف يف ذلك إال الظاهرية،  ل احلديث  هذا  األمر يف  و

به  تفردت  ما  كل  أن  وتقدم  النسائي،  سنن  عىل  حاشيته  يف  السندي  ذلك  ذكر 

 الظاهرية فهو خطأ. 

التثليثو عىل  معلق  األمر  أن  االستحباب  عىل  يدل  يف  مما  حجر  ابن  وذكر   ،

فإنه يفيد االستحباب، وهذا ُيتاج إىل   )الفتح( قاعدة أن األمر إذا علق عىل التثليث

، وقد  تثليث ومع ذلك ال يفيد االستحبابوذلك أن االستجامر معلق عىل ال   تأمل

 - كام سيأيت بيانه- يقال إن التثليث يف االستجامر فيه معنى التعبد
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا استيقظ أحدكم من نومه    أيب هريرة    وعن

فال يغمس يده يف اإلناء حتى يغسلها ثالًثا، فإنه ال يدري أين باتت يده«. متفق عليه 

 وهذا لفظ ملسلم.

 . ومل يذكر ذلك البخاري  ا«»ثالثً يف صحيح مسلم قال 

 ويف هذا احلديث ثالث مسائل:

ذهب  فل اليدين قبل غمسهام يف اإلناء،  تنازع العلامء يف حكم غس  املسألة األوىل:

- مجهور أهل العلم بأنه مستحب وخالف أمحد وذهب إىل الوجوب، والصواب  

 مرين: أل  أنه مستحب،  -واهلل أعلم

، فلم جيزم بالنجاسة  »فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده«أنه قال:  األمر األول:

ّلق عىل   وإنام جعل الغسل لالحتياط، والقاعدة األصولية التي تقدم ذكرها أن ما عح

أنه  وهو  اجلمهور  مذهب  هو  الصواب  فإذن  االستحباب،  يفيد  فإنه  االحتياط 

 باب. لالستح

أنه ثبت عند ابن أيب شيبة عن الرباء بن عازب أنه استيقظ من نومه   األمر الثاين:

 ثم غمس يده يف اإلناء. 

ال سيام وقد جاءت    للنوم،   شمول هذا احلديث   تنازع العلامء يف  املسألة الثانية:

وقد ساق إسنادها مسلم    »إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل«الرواية عند أيب داود  

إلمام أمحد،  ومل يذكر متنها، فذهبت طائفة إىل أنه خاص بنوم الليل كام هو قول ا 
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أنه عام يف كل   -واهلل أعلم-وأصح القولني  ار  الليل والنهلنوم  وطائفة إىل أنه عام  

ت إنام يكون يف الليل،  ، واملبي«...فإن أحدكم ال يدري أين باتت»ل:  نوم، وإن قا

من باب الغالب، والقاعدة األصولية أن ما خرج خمرج الغالب فال    املبيت  كرلكن ذ

 مفهوم له، وتقدم أنه جممع عىل هذه القاعدة. 

منهم من  فالعلامء يف العلة التي من أجلها تحغسل اليدان،    تنازع  املسألة الثالثة:

   ، إن العلة تعبدية، وقد ذهب إىل هذا اإلمام أمحد    :قال

إىل أن    ل عامة أهل العلموهو قو   قال اخلطايب: بل    واجلمهور  ذهب الشافعيو

العلة خشية التنجيس فلالحتياط أمر بالغسل وهذا الصواب لقوله: فإن أحدكم ال  

  ال سيام أن هناك قاعدة وهي: إذا تنازع العلامء يف علة حكم  يدري أين باتت يده،

أهي تعبدية أو معقولة املعنى فاألصل أن تكون معقولة املعنى ذكر هذا ابن دقيق 

السالم يف كتابه )قواعد    كتابه )إحكام األحكام( وأشار لذلك العز بن عبد العيد يف  

 السالم.  األنام(، إال أن كالم ابن دقيق العيد أوضح من كالم العز بن عبد

- إىل غري ذلك، ومثل هذا  ... يبيت عىل اليدومن العلامء من علل بأن الشيطان   

 ال يصح القول به ألمرين:   -واهلل أعلم

»فإن أحدكم ال  قد أشار إىل العلة يف احلديث بقوله:   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  األمر األول:

قد تكون باتت عىل نجاسة أو عىل غري نجاسة، وال جيزم ف،  يدري أين باتت يده«

 دليل يدل عىل ذلك. بأن العلة األرواح الشيطانية وال 
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ال يلزم إذا مس الشيطان شيًئا أن يتنجس ويدل ذلك حديث ابن   األمر الثاين:

  «ذاك رجل بال الشيطان» :  ملسو هيلع هللا ىلصمسعود يف الصحيحني يف الذي نام حتى أصبح، قال  

 ومل يأمره بغسل األذنني. 
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صربة  وعن   بن  فأسبغ   لقيط  توضأت  »إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال: 

أخرجه  صائاًم«،  تكون  أن  إال  االستنشاق  يف  وبالغ  األصابع  بني  وخلل  الوضوء 

 األربعة، وصححه ابن خزيمة، وأليب داود يف رواية: »إذا توضأت فمضمض«.

  قن، املل  هذا احلديث صحيح وقد صححه الرتمذي والبغوي وابن القطان وابن

، فهي رواية شاذة وقد بني ضعفها ابن املنذر  »إذا توضأت فمضمض« أما رواية:  

.وتقدم أنه مل يصح حديث يف األمر باملضمضة ، 

 مسائل: مخس هذا احلديثيف 

الوضوء«:  ملسو هيلع هللا ىلصقوله    املسألة األوىل: ابن  ،  »أسبغ  قال  الوضوء كام  بإسباغ  املراد 

فيام علقه البخاري: هو اإلنقاء، أي الدلك ألجل اإلنقاء، وسيأيت بحثه   عمر  

.  -إن شاء اهلل تعاىل-  يف حديث آت 

األصابع« قوله:    املسألة الثانية: بني  اليدين  هذ،  »وخلل  ألصابع  شامل  ا 

يستحب ختليلهام، وقد ذهب إىل هذا احلنفية والشافعي ومالك يف فإنه  الرجلني،  و

 . قول وأمحد 

اجتذاب املاء   :وأدنى االستنشاق ، »وبالغ يف االستنشاق« قوله:  املسألة الثالثة:

بالنفس إىل باطن األنف كام قاله املالكية واحلنابلة وقريب منه الشافعية لكن عربوا  

 وأكمله: إيصال املاء لألنف كله كام قاله املالكية والشافعية واحلنابلة.  ،بمقدم األنف 
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املبالغة يف االستنشاق مستحبة باإلمجاع، حكى اإلمجاع النووي    املسألة الرابعة: 

الوجوب   يف  واختلفوا  املتقدم،  صربة  بن  لقيط  حديث  عليه  ويدل  قدامة،  وابن 

أهنا مستحبة ألن أصل االستنشاق مستحب  إليه اإلمام أمحد، والصواب  وذهب 

 فاملبالغة فيه من باب أوىل. 

املبالغة يف حال  »إال أن تكون صائاًم«قوله:    ة:امساملسألة اخل ، أي ال تستحب 

  . الصيام، وهذا باإلمجاع حكاه ابن قدامة  



104 

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان خيلل حليته يف الوضوء. أخرجه الرتمذي    وعن عثامن  

 وصححه ابن خزيمة.

يصح اللحية  حديث  مل  ختليل  اهلل    يف  رسول  أمحد  ملسو هيلع هللا ىلصعن  اإلمام  هذا  ذكر   ،

، وإنام العمدة    وشيخ اإلسالم ابن تيمية  -أبو زرعة وأبو حاتم-والرازيان  

يل   ختليف  عىل اآلثار وهو ما ثبت عند ابن أيب شيبة وابن املنذر عن ابن عمر  

 . اللحية 

 يف هذا احلديث أربع مسائل:

ثيفة هي التي ال  إما أن تكون كثيفة أو خفيفة، وضابط الك   اللحية   :األوىلملسألة ا

ذكر هذا احلنابلة والشافعية  ،  اخلفيفة هي التي يحرى ما وراءها   ، أمايحرى ما وراءها 

 . ويدل عليه كالم احلنفية 

عىل    :ةالثاني سألةامل والعمدة  األربعة،  املذاهب  عند  ختليلها  يستحب  الكثيفة 

، أما اخلفيفة فيجب غسل البرشة وال ختلل، وهذا  الصحيح عىل أثر ابن عمر  

 قول املالكية والشافعية واحلنابلة. 

الوجه فيجب غسلها باإلمجاع    :ةالثالثسألة امل اللحية كثيفة وتغطي  إذا كانت 

 ألهنا تكون بدل غسل الوجه. 
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ما زاد من اللحية سواء كانت كثيفة أو خفيفة عن مقدار الوجه    :املسألة الرابعة

فغسلها مستحب عىل الصحيح كام هو قول أيب حنيفة والشافعي ألنه ال دليل عىل  

 وجوب غسلها وهي ليست من الوجه. 
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أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُأيت بثلثي مد، فجعل يدلك   زيد بن عاصم وعن عبد اهلل بن 

 خزيمة.ذراعيه. أخرجه أمحد وصححه ابن 

»أيت بثلثي دون قوله:  لك هذا احلديث لفظه البن خزيمة، وقد ذكره أمحد يف الد

،  ملسو هيلع هللا ىلص ، واحلديث جاء من عدة روايات منها عباد بن متيم عن أم عامرة عن النبي  مد«

بن زيد، والذي رجحه بعض احلفاظ كأيب   عباد بن متيم عن عبد اهلل   طريق   من منها  و

زرعة أنه من رواية عباد بن متيم عن أم عامرة، واسناده صحيح لكن البحث حديثي،  

 أما من جهة الدراية فاحلديث واحد. 

ويف هذا احلديث استحباب الدلك وهو اإلنقاء، ويدل الستحبابه هذا احلديث 

توضأ فدلك، وتقدم معلًقا عند البخاري أن ابن عمر قال: االسباغ   ملسو هيلع هللا ىلصوهو أنه  

النبي   البخاري أن    ملسو هيلع هللا ىلصاإلنقاء، وقد ثبت يف حديث أسامة بن زيد يف حج  كام يف 

بال وتوضأ من غ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   ملا وصل خرج من عرفة إىل مزدلفة ثم  إسباغ، ثم  ري 

توضأ بإسباغ، فدل هذا عىل شيئني: أن الدلك مستحب ألنه أسبغ يف الوضوء الثان 

يحسبغ يف وضوئه األول، وقد ذهب إىل استحباب الدلك أبو   وليس واجًبا ألنه مل 

 حنيفة والشافعي وأمحد. 
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أنه رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص يأخذ ألذنيه ماء خالًفا للامء الذي أخذه لرأسه.    ه  وعن

أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بامء غري فضل  

 .يديه. وهو املحفوظ

أنه   هذا احلديث له لفظان أحدمها شاذ واآلخر حمفوظ، فقال عبد اهلل بن زيد 

يه أنه يستحب أن يحؤخذ  فف  ماًء غري املاء الذي أخذ لرأسه  يأخذ ألذنيه  ملسو هيلع هللا ىلصرأى النبي  

لألذنني ماء  جديد، لكن هذا اللفظ شاذ، وقد ضعفه ابن حجر يف كالمه هنا عىل  

اد(، وصنيع البيهقي يدل عىل تضعيفه، فلم  ضعفه ابن القيم يف )زاد املعاحلديث، و

 أنه أخذ ألذنيه ماًء جديًدا.  ملسو هيلع هللا ىلصيصح عن النبي  

»وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بامء غري فضل  :  ملسو هيلع هللا ىلص قوله  

، أي أن املاء الذي مسح به رأسه ماء جديد، فأخذ املاء لرأسه ال ألذنيه، هذا  يديه«

أما من جهة الدراية فأخذ ماء جديد لألذنني مستحب لثبوته عن  من جهة الرواية،  

ب مالك والشافعي وأمحد يف عند ابن املنذر، وإىل هذا ذه   عبد اهلل بن عمر  

 . رواية
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قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إن أمتي يأتون يوم   وعن أيب هريرة  

فليفعل.  يطيل غرته  أن  استطاع منكم  فمن  الوضوء،  أثر  القيامة غًرا حمجلني من 

 . متفق عليه واللفظ ملسلم

 معاني الغريب: 

واألقدام،    : التحجيل،  «حمجلني » والوجه  األيدي  من  الوضوء  مواضع  بيض  أي 

يكون    استعار أثر الوضوء يف الوجه واليدين والرجلني لإلنسان من البياض الذي

 ، قاله يف النهاية. يف وجه الفرس ويديه ورجليه

 قاله يف النهاية.  وأصل الغرة: البياض الذي يكون يف وجه الفرس، :غًرا

البياض والِغرة كام يقال )يف ِغرة شهر كذا( أي و  رة بالضم التي هي  فرق بني الغح

 وهي مأخوذة من التغرير. »َغرة«ابتداء شهر كذا، وبالفتح  

 يف هذا احلديث ثالث مسائل:

إن قوله:    :بعضهم فقال  احلديث من جهة الرواية    اهذتنازعوا يف    املسألة األوىل:

  ملسو هيلع هللا ىلصمدرج، أي ليس من كالم النبي    »فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل« 

 . وإنام من كالم أيب هريرة  

، وبناه عىل أمر وهو أن خمرج نذري وتبعه بعض أهل العلم امل   والذي ذكر ذلك 

مسند  ، وجاءت رواية يف  احلديث من طريق نعيم بن جممر عن أيب هريرة  

بن سليامن، وقال ال أدري أقال نعيم كذا أو كذا، ويف   ليحاإلمام أمحد من طريق ف
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البخاري من رواية سعيد بن أيب هالل رواه بال شك عن نعيم بن جممر، ويف مسلم 

بن من   قوله:  غزية    رواية عامرة  إن  كاملنذري  بعضهم  قال  فلذا  »فمن  دون شك، 

وذلك   ؛ فيه نظر  -واهلل أعلم-مدرجة، وهذا   استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل« 

انًيا  أن فليح بن سليامن ليس قوًيا يف احلفظ، ورواية الذين هم أحفظ منه جزموا، وث

حلفاظ لذا اإلدراج فيه  اجلزم يف طريق اح بن سليامن وليقد شك ومل جيزم يف طريق ف

نه مدرج من جهة الدراية كام ذكر ذلك ابن  إر من جهة الرواية، ومنهم من قال  نظ

أن    تيمية   يصح  وال  الوجه  يف  الغرة  إن  الزيادة فقال:  تكون  فإذن  تحطال، 

، وهذا أيًضا فيه نظر ألهنا قد تكون من كالم النبي  ملسو هيلع هللا ىلصليست من كالم النبي    مدرجة

ريرة أو من كالم التابعي، وهؤالء حجة يف اللغة وال يصح أن  أو من كالم أيب ه  ملسو هيلع هللا ىلص

تزاد يف  العيد:  ابن دقيق  قال  ما  اللغة بمثل هذا، وإنام مثل  يحرد من قوله حجة يف 

ادة ليست الوجه بأن يحغسل أول الشعر وهبذا تطال الغرة، لذا اهلل أعلم أن هذه الزي 

 رواية وال من جهة الدراية. هنا مدرجة ال من جهة الإ مدرجة وال يصح أن يقال  

  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي    ملسلم من طريق عامرة بن غزية عن نعيم بن جممر  املسألة الثانية:

توضأ وغسل يديه وزاد حتى كاد يبلغ منكبيه، وهكذا ملا غسل رجليه زاد يف الساق، 

النبي   النبي  ملسو هيلع هللا ىلصورفع هذا إىل  أن هذه    - واهلل أعلم-، ويظهر يل  ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: رأيت 

الرواية شاذة، وأن رواية من هو أوثق وهم أكثر مقدمة عىل هذه وليس فيه أن النبي  

هبذه  الل، ووافقه فليح بن سليامن، وانفردهو الذي زاد كرواية سعيد بن أيب ه ملسو هيلع هللا ىلص

 . عامرة بن غزية  الزيادة فيام وقفت عليه  
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عىل    املسألة الثالثة: يزاد  أن  فيستحب  الفرض،  مقدار  عىل  زاد  يح أن  يستحب 

يكاد يصل   أن  إىل  العضد، ومثل ذلكاملرفقني  بأن    املنكبني يف  الرجلني  يزيد عىل 

ب احلنفية والشافعية واحلنابلة، أي مجهور  يغسل ساقه أو نصف ساقه، وإىل هذا ذه

يف الصحيحني أنه توضأ    أهل العلم، والعمدة يف ذلك أنه ثبت عن أيب هريرة  

»تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ :  ملسو هيلع هللا ىلصوزاد، فلام سأله أبو زرعة قال: قال النبي  

، ثم روى أبو عبيدة القاسم بن سالم عن  ، فلذلك زاد أبو هريرة  الوضوء«

عمر الزيادة، قال احلافظ ابن حجر: اسناده صحيح، فإذن وإن مل يصح عن ابن  ابن  

ثابت عن أنه  فيكفي  أن    عمر  قدر  لو  لذا  هريرة،  فيستحب  يًدا  أيب   غسل قطعت 

 العضد. 
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وترجله   عائشة  وعن   تنعله  يف  التيمن  يعجبه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  قالت: 

 . وطهوره ويف شأنه كله. متفق عليه

 يف هذا احلديث أربع مسائل:

هذا   املسألة األوىل: ذكر  املكارم،  يف  التيامن  استحباب  يف  أصل   احلديث  هذا 

باليد    كون ا، بخالف غري املكارم فإهنا تتيمية وغريمهالنووي وشيخ اإلسالم ابن  

 . األخرى

خول املسجد بالرجل  من األفعال ما يكون التيامن يف االبتداء كد  املسألة الثانية:

فيكون التيامن    يد واحدةتكون بما    فعالهذا املذاهب األربعة، ومن األ  اليمنى وعىل

 . من املكارم تاليمنى إن كان فيها بأن تفعل باليد

تنعله«  : عائشة    قول  املسألة الثالثة: يف  التيمن  لبس    »يعجبه  يف  أي 

، أي التطهر كله سواء كان  »ويف طهوره«أي يف ترسيح الشعر،    »ويف ترجله« النعال،  

سان  أي يف كل أموره، إذن كل ما يتعلق باإلن   »ويف شأنه كله«الغسل أو الوضوء،  

 باليمني. يبتدأ فيه  من املكارم  نفسهيف 

عند دخول مكان أو خروج منه أن يقدم الذي من جهة  اشتهر    املسألة الرابعة:

ذلك، وقد  حرصهم عىل  عن السلف ومل ينقل    ومل يعرفوهذا ال دليل عليه،  اليمني  

ما ذكره هذا وذكر أنه يبدأ بالكبري، و  أنكرأنه  ز  قرأت كالًما لشيخنا العالمة ابن با 

قصة   يف  بن أيب حثمة   سهل  الصحيحني عن  ثبت يف فقد  الذي جاءت به السنة،    وه
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  كربِّ   كربِّ » : فلام أراد أن يتكلم عبد الرمحن قال الرسولقتل اليهود عبد اهلل بن سهل 

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه  عبد اهلل بن عمر،  وعن  ، أي يبدأ الكبري،  يريد السن  «

قال:   من    "وسلم  أكرب  أحدمها  رجالن،  فجذبني  بسواك،  أتسوك  املنام  يف  أران 

األكرب   إىل  فدفعته  كرب،  يل:  فقيل  منهام،  األصغر  السواك  فناولت  متفق    "اآلخر، 

 . عليه
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أيب   فابدؤوا    هريرة  وعن  توضأتم  »إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال: 

 وابن خزيمة. بميامنكم«. أخرجه األربعة وصححه الرتمذي 

 أر النسائي أخرجه، فالظاهر أنه أخرجه الثالثة، أو يقال أخرجه األربعة إال  مل

، واختلف يف وقفه  ؟  لوضوء أو يف اللباسهو يف ا أيف لفظه    قد اختلفالنسائي، و

األقوال   وأصح  أعلم- ورفعه،  وأنه   - واهلل  اللباس  يف  أنه  الرتمذي  إليه  أشار  ما 

 موقوف. 

 مسألتان:يف هذا احلديث 

ظاهر هذا احلديث يفيد األمر بالتيامن، واألمر يقتيض الوجوب إال   املسألة األوىل: 

لالستحباب،   التيامن  أن  عىل  جممعون  العلامء  املنذر  كام  أن  ابن  اإلمجاع  حكى 

والنووي، وثبت عند البيهقي يف )اخلالفيات(عن ابن مسعود أنه قال: إن شاء بدأ  

 باليمني أو بالشامل، فدل عىل أنه مستحب وليس واجًبا. 

أن   رواية  أمحد  اإلمام  عن  ذكر  أنه  الرازي  عن  )اإلنصاف(  املرداوي يف  وذكر 

بالنسبة   الرازي  وما  هبا،  يحعتد  ال  الرازي  مثل  رواية  أن  إال  للوجوب،  التيامن 

الرازي مل يلتق اإلمام أمحد حتى يعتمد   ألصحاب أمحد واحلنابلة عموًما، ثم هذا 

 عىل مثله، فلذلك النقل عن أمحد ال يصح. 

من أطراف اليدين إىل املرفقني، فلو    االبتداءستحب يف الوضوء  ي   سألة الثانية:امل

بدأ بالعكس أي أخل بالرتتيب يف العضو نفسه، فأصح قويل أهل العلم أن الرتتيب 
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وهذا قول احلنفية واملالكية    مستحب يف العضو نفسه ألنه ال دليل عىل الوجوب،

 . وقول عند احلنابلة
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أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص توضأ فمسح عىل ناصيته وعىل العاممة   املغرية بن شعبة  وعن  

 واخلفني. أخرجه مسلم.

أن مسح بعض الرأس جمزئ،    ليحبنيِّ أورد هذا احلديث    -واهلل أعلم-كأن احلافظ  

فقال:   جمزئ،  الرأس  بعض  مسح  وأن  املسألة  هذه  عن  الكالم  »فمسح  وتقدم 

 .أي مقدمة الرأس  بناصيته«

اخلفني   املسح عىل  باب  فسيأيت يف  واخلفني  بالعاممة  يتعلق  ما  اهلل  -أما  إن شاء 

 . -تعاىل
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يف صفة حج النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ملسو هيلع هللا ىلص: ابدأوا بام بدأ اهلل   بن عبد اهلل  وعن جابر  

 مسلم بلفظ اخلرب. به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ األمر، وهو عند 

بالصفا،   السعي  يبدأ  أن  أراد  ملا  اخلرب  بلفظ  مسلم  وتقدمت  أصله يف صحيح 

أحدمها   أو  الصحيحني  احلديث يف  أصل  إذا كان  أنه  احلاكم  ذكرها  التي  القاعدة 

وكان املخرج واحًدا وجاءت زيادة خارجهام فإهنا تكون ضعيفة وشاذة، وهذا هو  

 الغالب، ومن األمثلة هذا احلديث، لذلك ضعف لفظ األمر ابن دقيق العيد. 

احلافظ  كو أعلم -أن  احلديث   -واهلل  هذا  الرتتيب  أورد  أن  الوضوء  ليبني   يف 

 الصواب. أنه  واجب، وتقدم 
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الدارقطني وإسناده وعنه   املاء عىل مرفقيه. أخرجه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا توضأ أدار  أن 

 ضعيف. 

 . حديث ضعيفعفه احلافظ، وابن اجلوزي، وابن دقيق العيد، فهو  ض

رفقني يحغسالن، وهذا هو الصواب  ويف هذا احلديث من جهة الدراية والفقه أن امل

اليدغسلهام    فإن غسل  من  وهو  تعاىل:  يف    واجب  املََْرافِِق ﴿قوله  إىَِل   ﴾َوَأْيِدَيُكْم 

لزفر وبعض املالكية، ويدل لذلك يف اليدين، خالًفا  املرفق  ويدخل    [6]األنعام:  

 دليالن: 

 يف ذلك  ، فمن خالفالشافعي    اإلمام  اإلمجاع الذي حكاه  الدليل األول:

 فهو حمجوج باإلمجاع. 

الثاين: اللغوية  الدليل  يف    أنَّ   :القاعدة  تدخل  جنس    املُغيَّاالغاية  من  كانا  إذا 

العباس ابن  ، واليد واملرفق من جنس واحد، ذكر هذه  واحد القاعدة اللغوية أبو 

 املربد، وذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه. 
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهلل   هريرة وعن أيب 

بإسناد ضعيف، وللرتمذي عن سعيد بن   ماجهعليه«. أخرجه أمحد وأبو داود وابن 

 فيه يشء.زيد وعن أيب سعيد نحوه، وقال أمحد: ال يثبت 

  ملسو هيلع هللا ىلص ديث التسمية عند الوضوء مل تصح عن النبي  أن أحا  -واهلل أعلم-األظهر  

أال يحقوي بعضها بعًضا؟    فإن قيل:وأن كلها ضعيفة كام قال هذا اإلمام أمحد وغريه،  

لو   األحاديث  هذه  ظاهر  أن  وهو  لبعض  بعضها  تقوية  من  مانًعا  هناك  إن  يقال: 

األحاديث  وقد جاء يف  هبا،  إال  الوضوء ال يصح  وأن  التسمية رشط  أن  صحت 

تفصياًل، وأكثرها تفصياًل حديث عثامن املتقدم   ملسو هيلع هللا ىلص الصحاح ذكر صفة وضوء النبي  

م حديث عبد اهلل بن عباس، ومل يأِت يف هذه األحاديث ثم حديث عبد اهلل بن زيد ث 

رشًطاذكر   أوىل  باب  ومن  واجبة  كانت  فلو  األحاديث   التسمية،  يف  لذكرت 

متنع تقوية احلديث رائن اخلارجية  القأن  الصحاح، وهذه قرينة خارجية، وقد ذكر  

 . البيهقي   بمجموع الطرق

 أما من جهة الدراية والفقه فإن التسمية مستحبة لدليلني: 

ثبت عند ابن أيب شيبة وابن املنذر عن يعىل بن أمية أنه سرت عمر    الدليل األول:

 ملا أراد أن يغتسل فقال بسم اهلل، والغسل يبتدأ بالوضوء. 

، التسميةتذكر  ستحب يف ابتداء كل أمر أن  أنه ي  :القاعدة الرشعية   الدليل الثاين:

يف  كام  تيمية  ابن  اإلسالم  وشيخ  )األذكار(،  كتابه  يف  النووي  القاعدة  هذه  ذكر 

 )الفتاوى( وابن مفلح يف )الفروع(، والدليل عىل هذه القاعدة كثرة األدلة يف البداءة
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بحديث ابن  ال، لذا بوب البخاري عىل التسمية عند الوضوء  فعبالتسمية يف أول األ

، يريد استحبابه يف مثل »لو أن أحدكم لو أراد أن يأيت أهله وقال بسم اهلل«عباس:  

 .كالوضوء  غريه من املواضعيدل عىل استحبابه يف  هذا 

قول أيب حنيفة ومالك  ، وهذا  ا مية مستحبة وليست رشًطا وال واجبً فإذن التس

 يف قول والشافعي وأمحد يف رواية. 
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طلحة بن مرصف عن أبيه عن جده أنه قال: رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يفصل  وعن  

 . بني املضمضة واالستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف

أبو حاتم الرازي وابن القيم، وقال ابن القيم يف كتابه  واحلافظ،  احلديث ضعف

)زاد املعاد(: مل يصح حديث يف الفصل بني املضمضة واالستنشاق، بمعنى أن يأخذ  

ماًء للفم ثم ماًء آخر لألنف واالستنثار، وإنام الذي صح ما سيأيت من األحاديث 

 ماًء واحًدا للفم واألنف. بأن يأخذ  
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ثالًثا،      عيلّ وعن   واستنثر  ملسو هيلع هللا ىلص  متضمض  ثم  قال:  الوضوء  صفة  يف 

 داود والنسائي.يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه املاء. أخرجه أبو 

، وهو  »ومسح برأسه واحدة« الذي تقدم:      هذا احلديث هو حديث علٍّ 

 حديث صحيح صححه احلافظ ابن حجر يف كتابه )التلخيص احلبري(. 
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عبد   زيد  وعن  بن  يده فمضمض    اهلل  أدخل ملسو هيلع هللا ىلص  ثم  الوضوء:  يف صفة 

 متفق عليه. واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثالًثا. 

امل بني  الفصل  عدم  استحباب  احلديثني  هذين  وإنام  ضميف  واالستنشاق،  ضة 

ضع جزًءا منه يف فمه وُيرك املاء،  يده اليمنى املاء ووهي بأن يأخذ ببكف واحدة  

ر هذا  وجزء منه يف األنف وخيرجه من أنفه باليد اليرسى، لقاعدة التيامن، وقد ذك

 . ابن قدامة يف كتابه املغني
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قال: رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل ويف قدمه مثل الظفر مل يصبه املاء،    أنس  وعن  

 داود والنسائي. فقال: »ارجع فأحسن وضوءك«. أخرجه أبو 

ويف هذا احلديث من جهة الدراية والفقه املواالة، ألنه    ،أبو داود  احلديث  ضعف

، وتقدم أن  »ارجع فأحسن وضوءك«قال ملن كان يف قدمه مثل الظفر مل يصبه املاء:  

والدليل ما ثبت عند أمحد وأيب داود عن خالد بن معدان عن بعض   املواالة فرض،

أن رجاًل صىل ويف قدمه قدر الدرهم مل يصبه املاء فأمره النبي    ملسو هيلع هللا ىلصلنبي  أصحاب ا

 أن يعيد الوضوء والصالة، فدل عىل أن املواالة فرض.  ملسو هيلع هللا ىلص
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باملد، ويغتسل   يتوضأ  قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أمداد.  وعنه  بالصاع إىل مخسة 

 .متفق عليه

 :معاني الغرييب

وقيل: إن أصل املد مقدر بأن يمد الرجل    ....املد يف األصل: ربع الصاع  :املد

 ، قاله يف النهاية. فيه طعاما يديه فيمأل ك

 النهاية. ، قاله يف  مكيال يسع أربعة أمداد :الصاع

 يف هذا احلديث مسألتان:

أصح قويل أهل العلم أنه  يف وجود حد لالغتسال، وتنازع العلامء    املسألة األوىل:

و حد،  هناك  من    الق ذا  هبليس  مسلم  يف  ثبت  ما  ذلك  ويؤكد  وأمحد،  الشافعي 

أنا والنبي   من ثالثة أمداد، وجاء مثله يف   ملسو هيلع هللا ىلصحديث عائشة أهنا قالت: اغتسلت 

اه أبو  ذكرت أنه اغتسل يف الَفَرق، والفرق ثالثة آصع باإلمجاع حك أهنا  حديث آخر  

اب عدم اغتسل باألقل وباألكثر لذا الصو  ملسو هيلع هللا ىلصأنه   دل عىلعبيد القاسم بن سالم، ف

 التحديد. 

ويؤيد ذلك ما قاله الشافعي وابن املنذر أن الناس ختتلف يف أبداهنا ويف احتياج 

 التنظيف،  

الزيادة عىل ثالث مرات يف    الذ الرسف والزيادة يف املاء مذموم،    املسألة الثانية:

محد واسحاق بن راهويه، ملا ثبت عند أمحد وابن   هذا أذهب إىلكام  الوضوء حمرم،  
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ملا توضأ قال:    ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي    هماج

وظلم«  وأساء  تعدى  فقد  زاد  فمن  الوضوء،  من  »هذا  كان  وإن  احلديث  وهذا   ،

أبيه عن جده إال أن   طريق عمرو بن شعيب  أكثر ما جاء يف  أن   مما يدل عليه   عن 

تاج إىل دليل، ومن تعبد بام ال دليل عليه  ُت  الزيادةثالث مرات، ف  الغسلالرشيعة  

، إال أن رواية  «...»من زاد أو نقصوقع يف البدعة، وجاءت رواية عند أيب داود:  

 ، شاذة. »نقص«
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فيسبغ    عمر  وعن   يتوضأ  »ما منكم من أحد  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال: 

الوضوء ثم يقول: أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممًد عبده ورسوله، إال فتحت  

له أبواب اجلنة الثامنية يدخل من أُّيا شاء«. أخرجه مسلم، والرتمذي وزاد: »اللهم  

 اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين«.

دة أخرجها الرتمذي لكن ضعفها اإلمام البخاري، فقد سأل الرتمذي  هذه الزيا

واجلواب   السؤال  وهذا  فضعفها،  عنها  البخاري  اإلمام  الكبري(  )العلل  كتابه  يف 

ليس موجوًدا يف كتاب )العلل الكبري( املطبوع وإنام نقله ابن القطان الفايس يف كتابه 

وت شاذة  الزيادة  فهذه  واإلهيام(،  الوهم  أن  )بيان  القاعدة  من  ذكره  تقدم  ما  ؤكد 

شاذة  تكون  فإهنا  اخلارج  من  زيادة  فجاءت  الصحيحني  يف  كان  إذا  احلديث 

 وضعيفة. 

فقد قرره علامء  هذا الذكر   وهو استحبابعليه هذا احلديث  دلأما الذكر الذي 

األربعة،   الوضوء    قوله  يستحبومما  املذاهب  يف  بعد  يقال  املجلس:  ما  كفارة 

 ، وجاء »سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك«

سعيد   أيب  حديث  ذلك مرفوًعا  يف  بني  كام  وقفه  الصواب  وانام  شاذ  الرفع  لكن 

إىل النسائي والدارقطني، إال أن له حكم الرفع، فلذا ذهب علامء املذاهب األربعة  

 . استحباب هذا الذكر 
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 باب املسح عىل اخلفني 

أحكام  العلامء  يذكر   باب  اخلفني  يف  عىل  عىلاملسح  و  املسح    بريةاجلاجلوارب 

فيدخل   املسح عىل احلائل، حتى يكون أشمل: باب  فيه  أصح ما يقالو العامئم،  و

فيه غري اخلف، هكذا قاله ابن مفلح احلفيد يف كتابه املبدع، وقد يقال: األصح أن  

يسمى باملسح عىل اخلفني كام هو املشهور عند العلامء من باب أن أغلب مسائله يف 

 اخلف والباقي ذكر تبًعا. 

 .  سح عىل اجلبرية يف باب التيمم املأحكام   ذكر احلافظ ابن حجر  قد و

 . ما يلبس عىل القدم من اجللد  اخلف:و

 . ونحوه من غري اجللد كالصوفما يحلبس عىل القدم  :اجلوربو 

ا، واومن اجلهو    (بالرّشاب)ونسميه    اشتهر لبسه يف زماننا وما    قد  رب وليس خفًّ

إن شاء اهلل  - ذلك  السنة واإلمجاع وستأيت األحاديث يف    املسح عىل اخلفدل عىل  

 ، أما اإلمجاع فقد حكاه ابن املنذر وحكاه النووي يف رشح مسلم. -تعاىل

وقيل إنه  -حنيفة    ع من أهل العلم، كأيب مج   اجلورب قد ذهب إىل املسح عىل و

رجع إىل القول باملسح  رجع إليه، أي أن له قواًل آخر بعدم املسح عىل اجلورب، لكنه  

 . وهو قول اإلمام أمحد   يف قول هلام لشافعيا الك ومو  -عىل اجلورب
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، فقد ثبت عن  ملسو هيلع هللا ىلصعن صحابة رسول اهلل  ثبوته  دة يف املسح عىل اجلورب  والعم

أيب مسعود البدري، وابن مسعود اهلذيل، وأنس بن مالك، أخرجها ابن أيب شيبة،  

قال ابن تيمية ثم ابن القيم يف كتابه )هتذيب السنن(: وليس بني الصحابة خالف يف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاملسح عىل اجلورب. وجاء يف ذلك أحاديث مرفوعة لكنها ال تصح عن النبي  

ذلك   أن  إال  النعال،  عىل  املسح  جواز  إىل  املتأخرين  العلم  أهل  بعض  وذهب 

خمالف إلمجاع أهل العلم، فقد أمجع العلامء عىل عدم جواز املسح عىل النعال، حكى  

ابن بطال   النعال محله  اإلمجاع  السلف من املسح عىل  ، وما جاء عن بعض 

ال أنه لبس النعال وحدها،    ،لنعال عىل اخلفا لعىل أنه كان البًس   اإلمام أمحد  

 ونحن مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة بفهم أهل العلم. 

 :شروطأربعة  ومثله اجلوربعلى اخلف  وللمسح

أن يكون عىل طهارة، ويدل عىل ذلك حديث املغرية بن شعبة كام    الشرط األول:

 . ابن قدامة كام حكاه  مجع العلامء عىل ذلكسيأيت ذكره، وقد أ

ذهب مجهور أهل العلم كام هو قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد   :مسألة

له أن    املاء، أي لو تيمم ولبس اخلف مل يصحطهارة  الطهارة  بيف رواية إىل أن املراد  

حديث املغرية بن شعبة فإنه يف   يهالطهارة املائية كام يدل عل   يمسح عليه، وإنام املراد

   .باملاء هارة الط
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شفاًفا خفيًفا،  أالَّ   الشرط الثاني: وذلك    يكون  وراءه،  ما  يمسح عىل  يحرى  فال 

وراءه،    الذيالشفاف  اجلورب   ما  الرشط  يحرى  اإلمجاع   جممع وهذا  حكى  عليه، 

ال  و القطان يف كتابه )اإلمجاع(  ابنح   عن املنصور الظاهري  ونقل اإلمجاع  الكاسان،

 . ألن البحث جار  فيام يحرى ما ورائه ألجل رقته ما لبس من زجاج يدخل يف ذلك 

، ورأيت بعض املعارصين اعتمد عىل نقل للنووي يف  ومل أقف عىل أحد خالف

 . كتابه )املجموع( وقد فهم النقل خطأ

ّدر أن    سيأيت أنه  :تنبيه عىل الصحيح جيوز لبس اخلف املخرق، فعىل هذا لو قح

هناك خًفا أو جورًبا شفاًفا يحرى ما وراءه يف جزء منه ال يف كله فمثل هذا جيوز املسح  

عليه من باب أوىل، ألن املخرق جيوز فإذن ما كان شفاًفا يف جزء منه فإن حكمه 

 . بل أوىلكاملخرق، 

يكون نجًسا، كأن يكون من جلود غري مأكول اللحم، كجلد   أالَّ  الشرط الثالث:

الرشط  النمر أو الذئب أو غري ذلك، فإن مثل هذا ال جيوز املسح عليه، وقد ذكر هذا  

 . بعة، ومل أقف عىل أحد خالفعلامء املذاهب األر

ًسا يكون    أالَّ   الشرط الرابع: به  متنجِّ تعلقت  وإنام  أصله  يف  نجًسا  ليس  أي   ،

إىل  النجاسة، و املالكية والشافعية، وذلك أنقد ذهب  كالنجس يف   املتنجس  هذا 

 . نفسه وال فرق بينهام
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الرشط مجاهري    الشرط اخلامس: الفرض وقد ذهب هلذا  أن يكون ساتًرا ملحل 

 أهل العلم فاالحتياط أال يمسح عىل ما مل يكن ساتًرا ملحل الفرض. 

ف  مخسة هذه    ذلك  عدا  وما  اخلفني،  عىل  للمسح  دلياًل صحيًحا  رشوط  أر  لم 

كام ذهب بعض أهل العلم إىل أنه ال يحمسح عىل  يصح االعتامد عليه يف جعله رشًطا،  

املخرق، وهذا ال دليل عليه، بل الصواب جيوز املسح عىل املخرق، وقد ذهب إىل  

هذا السفيانان، سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وابن املبارك، ويزيد بن هارون،  

ذلك وقال سفيان الثوري: وهل كانت خفاف املهاجرين واألنصار إال خمرقة؟، و

واحتامل  وجييء  يذهب  وفيه  واحد،  الرجل خف   عند  ويكون  فقراء،  كانوا  أهنم 

النبي   ينههم  مل  ذلك  ومع  كبري،  احتامل  اخلرق يف خفه  املسح عىل    ملسو هيلع هللا ىلصوجود  عن 

 اخلف املخرق، فدل هذا عىل جواز املسح عىل املخرق.

يكون أن  يحشرتط  أنه  إىل  احلنابلة  وبعض  الشافعية  بعض  ثابًتا    اخلف  وذهب 

ثم ربطه يف أعاله  أن رجاًل لبس خًفا  قحدر  فلو  دليل عليه،  أيًضا ال  بنفسه، وهذا 

فصار خًفا أو جورًبا فإنه يصح املسح عليه وليس هناك دليل يدل عىل أنه ال بد أن  

   يكون ثابًتا بنفسه.

بلفظ   اخلف  بلفظ  جاءت  الرشيعة  أن  وهو  مهم،  تأصيل  إىل  نتبه  يح أن  وينبغي 

واأللفاظ املطلقة إذا ذحكر فرد من أفرادها قحيدت كام هو معلوم مطلق وبلفظ عام،  

صص، فإذن بام أن هناك ألفاًظا   أصولًيا، أما اللفظ العام إذا ذكر فرد من أفراده مل خيح

ًفا، وما جاء عن النبي     ملسو هيلع هللا ىلصعامة فمقتىض العمل بالعموم أن يحعمل بكل ما يحسمى خح
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وعن الصحابة أهنم لبسوا خفاًفا بصورة معينة فهذا فرد من أفراد العموم فال يقتيض  

رد التخصيص، لكن لو مل تكن عندنا األلفاظ الرشعية إال بلفظ مطلق لكان ذكر ف

من األفراد يقتيض التقييد، والواقع أن األلفاظ جاءت أيًضا بألفاظ عامة، ومن ذلك 

النبي   كان  قال:  عسال  بن  صفوان  سفًرا    ملسو هيلع هللا ىلصحديث  كنا  إذا  بعض  -يأمرنا  ويف 

أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام، و)خفاف( هنا نكرة مضافة إىل   -األلفاظ: مسافرين

 . تفيد العموم الضمري، والنكرة إذا أضيفت إىل الضمري

فإذن كل ما يسمى خًفا فيصح املسح عليه، فعىل هذا اخلف املخرق يسمى خًفا  

فيصح املسح عليه، وعىل هذا فقس، إال ما جاء الدليل ببيان أنه ال يصح املسح عليه 

بام تقدم ذكره بأن يكون شفاًفا، فقد جاءنا اإلمجاع ونحن مأمورون أن نفهم الكتاب  

 فاإلمجاع خصصه، وعىل هذا فقس.  والسنة بفهم السلف، 

وهو أن لفظ )خف( جاء   وقد ذكر هذا التأصيل شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 عاًما، فإذن كل ما سمي خًفا يصح املسح عليه. 

فاملقصود أن هذا الذي رأيته ثابًتا من جهة الرشوط، وما عداه مل أَر دلياًل يدل  

 ، بل هو مرجوح كام تقدم بيانه. عىل أهنا رشوط، لذا القول بأهنا رشوط فيه نظر
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املغرية   فأهويت ألنزع خفيه، وعن  فتوضأ،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قال: كنت مع  بن شعبة 

 . متفق عليه.فقال: »دعهام فإين أدخلتهام طاهرتني«، فمسح عليهام

 . يث أنه مسح عىل طهارة مائية هذا احلديف 

يف اشرتاط إكامل الطهارة ملن أراد املسح    هذا احلديث أن العلامء تنازعوا   ومما يف 

،  قبل غسل رجله اليرسى  ثم لبس خفه  لو أن رجاًل غسل رجله اليمنىف  ،عىل اخلف

 فهل مثل هذا يصح مسحه عىل خفه؟  ،طهارته قبل أن تكتمل   إنه لبس خفهف

متسك بظاهر حديث املغرية بن شعبة ملا قال  إكامل الطهارة  إنه يشرتط  فمن قال  

احلديث لفظ  ن  ذكر أ، ومن قال إنه ال يشرتط  »دعهام فإين أدخلتهام طاهرتني«:  ملسو هيلع هللا ىلص

ُيتمل أنه عند ابتداء لبسها كان    ام فإين أدخلتهام طاهرتني« »دعهملا قال:  فإنه  حمتمل،  

طاهًرا، أي قد اكتملت طهارته، وهذا يدل عىل أنه ال يحلبس إال بعد اكتامل الطهارة،  

انتهى  مرين:  حد أ هو حمتمل ألف ،  من الوضوء كاماًل   وُيتمل أن هذا حاله بعد أن 

ام توارد غرية أن ينزع خفه، فلحمتمل لالبتداء، وحمتمل أن هذا حاله عندما أراد امل 

أبو    االحتامل بطل االستدالل الطهارة وبه قال  فإذن الصواب عىل اشرتاط إكامل 

 حنيفة وأمحد يف رواية. 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص مسح   أن  النسائي  إال  إسناده  ولألربعة عنه  أعىل اخلف وأسفله، ويف 

 ضعف.

فهو ال يصح عن   أمحد،  واإلمام  والبخاري  الرازيان  احلديث ضعيف، ضعفه 

-، وفيه من جهة الفقه مسح أعىل اخلف وأسفله، ويأيت الكالم عىل فقهه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 مع احلديث الذي بعده.  -إن شاء اهلل تعاىل
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قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من  وعن عيل  

أعاله، وقد رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يمسح عىل ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد  

 حسن.

ثابت ع )التلخيص احلبري(، فاحلديث  ن  واحلديث صحيح صححه احلافظ يف 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 ويف هذا احلديث مسألتان:

 يف مسح أسفل اخلف مع أعاله.  تنازع العلامء  األوىل: املسألة

النزاع: أن مسح    حترير حمل  زئ  فحسب ال  اخلف   أسفلأمجعوا عىل  ، حكى  جيح

 اإلمجاع ابن املنذر وابن قدامة،  

وبه   األعىلأنه يحستحب مسح األسفل مع    -واهلل أعلم-أصح القولني  بعد هذا  و

مسح أعىل خفه    ملا ثبت عند عبد الرزاق أن ابن عمر  قال مالك والشافعي  

أسفل   لو كان الدين بالرأي لكان-قول عل:  وفعل ابن عمر    وليس بنيوأسفله،  

يتكلم عن األوىل، والذين    تعارض ألن علًيا    -  اخلف أوىل باملسح من أعاله

 . تبًعا لألعىل  أنه يصح ون ري بليرون مسح األسفل ال يرون أنه أوىل، 

النبي    الثانية: املسألة عن  اخلفني يشء  يثبت يف صفة مسح  ما  ملسو هيلع هللا ىلص مل  لذا كل   ،

مي مسًحا صّح وأجزأ، وإىل هذا ذهب الشافعي     . سح
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قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يأمرنا إذا كنا سفًرا أن   صفوان بن عسال  وعن  

ونوم.  وبول  غائط  من  ولكن  جنابة،  من  إال  ولياليهن  أيام  ثالثة  خفافنا  ننزع  ال 

 خرجه النسائي والرتمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. أ

قال: جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة أيام ولياليهن للمسافر،   وعن عيل بن أيب طالب  

 مسلم. ويوم وليلة للمقيم، يعني يف املسح عىل اخلفني. أخرجه 

 .صحيح وقد صححه اإلمام البخاري  ديث احل

 يف هذا احلديث ثالث مسائل: 

يف    هذا من كالم احلافظ    (يعني يف املسح عىل اخلفني)قوله:    املسألة األوىل:

التوقيت يف املسح، ففي    بيان معنى احلديث، الفقه ذكر  فيهام من  فهذان احلديثان 

حديث صفوان ذكر التوقيت للمسافر وهو ثالثة أيام ولياليهن، ويف حديث عل  

حنيفة والشافعي   قول أيبوهذا ، وهو يوم وليلة-أيًضا-املسافر واملقيم  توقيت ذكر

الصواب،   وهو  قول،  يف  ومالك  التوقيتوأمحد  العرص  فيكون  أربًعا    بعبارة 

 .للمسافر اثنتني وسبعني ساعة ، وللمقيم  وعرشين ساعة

 

وقت املسح، من أول مسحة بعد احلدث، وإىل هذا ذهب   يبتدئ  املسألة الثانية:

  د يف رواية وهو قول ابن املنذر وهو ظاهر ما ثبت عن عمر بن اخلطاب عند عبد أمح

 الرزاق. 
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والدليل عىل هذا أن الرشيعة علقت األمر باملسح، ففي حديث املغرية بن شعبة  

قال: فمسح عليهام، ويف حديث عل: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل 

 خفيه،  ظاهريمسح عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  باملسح من أعاله، وقد رأيت رسول اهلل

 ال مطلق املسح ولو مع جتديد الوضوء   أول مسحة بعد حدث أهناالدليل عىل  و

هو فهم أهل العلم، فإن العلامء ملا ذكروا اخلالف يف املسألة نسبوا القول باملسح  

إىل أول مسحة بعد حدث، ومل أَر أحًدا من أهل العلم قرر أهنا أول مسحة مطلقة  

لكن بالنظر إىل كالم العلامء الذين فهموا    ابن املنذر   عبارة  فهم هذا منقد ي  وإن كان 

ذر بأهنا أول مسحة بعد  ابن املن  م وإىل من عزا إليه يه ملنذر فإهنم يعزون إلكالم ابن ا

حدث  نح   وأالَّ نحن مأمورون أن نفهم أقوال أهل العلم بفهم أهل العلم  وحدث،  

 أقوااًل جديدة. 

أنه كان يف  روى الدارقطني والبيهقي عن عقبة بن عامر    املسألة الثالثة:

التي بعدها، فلام اجلمعة    إىل  يمسح ة فاستمر  سفر، فمسح عىل خفه من يوم اجلمع

 لقيه عمر قال: من متى وأنت متسح؟ قال: من اجلمعة، قال عمر: أصبت السنة. 

فهذا األثر ظاهره أنه ليس للمسح توقيت، إال أن قوله )أصبت السنة( شاذة،  

ضعفه أبو بكر النيسابوري،    كام بني ذلك الدارقطني، ثم هذا األثر ال يصح، فقد 

اجلوزجان، ثم لو صحَّ فإنه حممول عىل حالة رجل مسافر ليس معه ماء، فاضطر و

اوي يف كتابه )رشح معان ذكر هذا التوجيه الطحكام  التيمم، للتوفيق بني األدلة،  إىل  

 . اآلثار(
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يف شغل   من استثناء ُتديد مدة املسح ملن كان ا ذهب إليه بعض أهل العلم أما م

هذا القول حمدث، فإما أن يقال بالتحديد كام قاله مجاهري أهل العلم،  فوجد به املسري  

 . الك عىل تفصيل عندهملأو ال يقال بالتحديد كام هو قول 
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ثوبان   أن يمسحوا عىل   وعن  فأمرهم  قال: بعث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسية 

العامئم -العصائب   اخلفاف -والتساخني    -يعني  داود  -يعني  وأبو  أمحد  رواه   .

 وصححه احلاكم.

عن   يصح  ال  فهو  والبيهقي،  والبخاري  أمحد  اإلمام  احلديث ضعيف، ضعفه 

إال أن يف هذا احلديث حكاًم جديًدا وهو املسح عىل العاممة، وقد صحت ،  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

أمية  كام  األحاديث يف املسح عىل العاممة،   ثبت يف البخاري من حديث عمرو بن 

يمسح عىل عاممته، وثبت يف مسلم من حديث   ملسو هيلع هللا ىلصري أنه قال: رأيت النبي  الضم

 . يمسح عىل اخلامر  ملسو هيلع هللا ىلص بالل، قال: رأيت النبي 

 معاني الغريب: 

 كل ما عصبت به رأسك من عاممة أو منديل أو خرقة، كام يف النهاية.  العصائب:

 هي اخلفاف، قاله يف النهاية.  :التساخني

 مسائل:يف هذا احلديث تسع 

أي العاممة، إذن هبذا يثبت املسح    أهل العلم:  بيَّنهُ املراد باخلامر كام    املسألة األوىل:

الصديق  بكر  أيب  عن  العاممة  عىل  املسح  وثبت  العاممة،  اخلطاب    عىل  بن  وعمر 

  ،وليس بني الصحابة خالف يف جواز املسح عىل العاممة،    عند ابن أيب شيبة

العاممة، و املسح عىل  أمحد خالًفا أليب حنيفة ومالك فيصح  اإلمام  إىل هذا ذهب 

 والشافعي. 
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ذلك   املسألة الثانية: ذكر  كام  اخلف،  كحكم  أهنا  العاممة  حكم  يف  األصل 

فاألصل يف حكمهام أنه حكم واحد، فيوّقت   كحول وابن املنذر وابن عبد الرب،م

 ، ومل أر خالًفا معترًبا يف ذلك. هو قول أمحد وأيب ثور واحلنابلة كام للعاممة كاخلف  

أن تكون عىل طهارة كاخلف وهذا قول    العاممة  يف لبس يشرتط    املسألة الثالثة:

 أيب ثور وأمحد يف رواية وأحد القولني عند احلنابلة. 

كام هو قول عند  ال يشرتط للمسح عىل العاممة أن تكون حمنكة    املسألة الرابعة:

 . هسح عىل العاممة ومل تشرتطألن الرشيعة جاءت بامل  احلنابلة

كام هو قول    هلا ذؤابة ال يشرتط للمسح عىل العاممة أن تكون    املسألة اخلامسة:

 عند احلنابلة ألن الرشيعة جاءت باملسح عىل العاممة ومل تشرتطه. 

بتجويز  ألهنم هم الذين انفردوا    يف مسائل العاممة  العزو للحنابلة وحدهمتنبيه:   

 . مة املسح عىل العام

عىل أنه ال يمسح عىل الواقية، كالطاقية مثاًل، أو    أمجع العلامء  املسألة السادسة:

 . وإنام املسح جاء يف العاممة، وحكى اإلمجاع ابن قدامة   ،كالشامغ

ان  ال يشرتط يف مسح العاممة التعميم ألهنا طهارة خمففة، فإذا ك  املسألة السابعة:

ففي العاممة من باب أوىل، وهذا قول عند    الرأسليس رشًطا يف مسح  عىل الصحيح  

 . احلنابلة وبه قال أبو يعىل 
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ألنه ال دليل عليه، واألصل عدم املسح  عىل اخلامر    املرأةال متسح    املسألة الثامنة:

املراد باخلامر يف والشافعي وأمحد يف رواية و  وهذا قول أيب حنيفة ومالك  عىل اخلامر

 فال يحمسح عليه. حديث بالل العاممة، ومخار املرأة ليس عاممة، 

 اجلمع بني مسح الراس والعاممة له حاالن: املسألة التاسعة:

 أن يكون لعذر، وهذا جائز إمجاًعا حكاه ابن تيمية.   األول:

لغري عذر فله أن جيمع بينهام كام هو قول أيب حنيفة والشافعي وأمحد ملا    الثاين:

َمَسح بناصيته، وعىل العاممة،    ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي  عن املغرية بن شعبة  روى مسلم  

يه  فَّ  م مسح الرأس ليس رشًطا عىل الصحيح. ي، وألن تعم وعىل خح
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وعن عمر موقوًفا وعن أنس مرفوًعا: »إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح  

الدارقطني واحلاكم  عليهام، وليصّل فيهام وال خيلعهام إن شاء إال من جنابة«. أخرجه  

 وصححه.

يف    ضعفه الذهبي، وذكر  قد  ، وملسو هيلع هللا ىلصال يصح عن النبي  و احلديث ضعيف  

ال يصح مرفوًعا وال موقوًفا، وفيه من جهة    و ىل املستدرك أنه شاذ، فهتلخيصه ع 

لع اخلف، وهذا بإمجاع   »إال من جنابة«:  ولهق   الدراية والفقه، أي أنه عند اجلنابة خيح

والنووي   قدامة  ابن  اإلمجاع  حكى  العلم،  كالبول  أهل  ذلك  عدا  ما  أما   ،

لع اخلف كام تقدم بيانه، ويدل عليه حديث صفوان بن   والغائط والنوم فإنه ال خيح

 عسال، قال: لكن من غائط وبول ونوم. 
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بكرة   ولياليهن،   وعن أيب  أيام  ثالثة  للمسافر  أنه رّخص  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن 

الدارقطني  أخرجه  عليهام.  يمسح  أن  فلبس خفيه  تطهر  إذا  وليلة،  يوًما  وللمقيم 

 .وصححه ابن خزيمة

 التوقيت وتقدم الكالم عىل التوقيت. واحلديث حسنه البخاري، وهو يدل عىل 
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أنه قال: يا رسول اهلل، أمسح عىل اخلفني؟ قال: »نعم«،    وعن أيّب بن عامرة  

»نعم«، قال: ويومني؟ قال: »نعم«، قال: وثالثة؟ قال: »نعم، وما قال: يوًما؟ قال:  

 شئت«. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. 

البخاري وابن حبان، بل   ضعف احلديث أبو داود السجستان، وأيًضا ضعفه 

احلديث يف ظاهره يدل عىل عدم التوقيت،    حكى النووي االتفاق عىل ضعفه، وهذا

 . عىل تفصيل عندهيف قول عنه  ولو صح هذا احلديث لكان حجة ملالك 

 مسائل تكميلية يف املسح عىل اخلفني: 

ع العلامء عىل أنه ال يصح أن  املسح عىل الفوقان والتحتان، أمج  املسألة األوىل:

عىل الفوقان إال إذا لحبس عىل طهارة، حكى اإلمجاع ابن قدامة، والنووي،    يمسح 

عىل   لبسه  إذا  إال  عليه  يمسح  ال  أنه  جممعون  فهم  الفوقان  عىل  باملسح  قال  فمن 

ن  علاًم أ طهارة، أما إذا مل يحلبس عىل طهارة فكل العلامء ال يرون املسح عىل الفوقان،  

ليس هناك رشط ملن أراد أن يمسح عىل   إذن التحتان، ف  ملدة تبع  الفوقان   مدة مسح

 الفوقان إال أن يكون ملبوًسا عىل طهارة. 

احلسن البرصي    كام هو قول  بانتهاء مدة املسح  تنتقض الطهارةال    املسألة الثانية:

وذلك أن  ال دليل عىل انتقاض الطهارة،   ألنه ؛والنخعي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية 

عنه   ينتقل  فال  بيقني  دليل عىل الطهارة  بدليل وال  فنبقى    إال  الوضوء  عىل  بطالن 
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ويف ُتديد    للمقيم   ةلطهارته، والنص جاء يف ُتديد اليوم والليوهو صحة    املتيقن

 يف صحة املسح ال يف انتقاض الطهارة. للمسافر ثالثة أيام ولياليهن 

وذلك أن الطهارة عدم الدليل؛  ل خلع اخلف ال ينقض الطهارة    املسألة الثالثة:

بيقني فال ينتقل عنه إال بدليل وال دليل عىل بطالن الوضوء فنبقى عىل املتقني وهو  

 . أمحد يف رواية واختيار شيخ اإلسالم ابن تيميةهذا قول و صحة طهارته

ل  تعمديصح    املسألة الرابعة: اخلف  هع  لمسحلبس  كام  الشافعية  ليه  قول  و 

  املسح عىل اخلف  ونه إال للحاجة، والصواب أنخالًفا للاملكية ألهنم ال يرواحلنابلة  

دليل عىل ذلك، فالرشيعة جاءت باملسح عىل اخلفني  وال    فحسب   لحاجة ل  مل يرشع

 . ومل تبني أنه للحاجة 

تنتقض  املسألة اخلامسة:  ال  الطهارة  بأن  القول  اخللف  عىل  هو  كام  –  بخلع 

عليهله    فليس   -الصواب فيمسح  لبس خفه  يعاود  العلامء  أن  عىل    مطَّرد، وكالم 

 مائية.   ملن لبسه عىل طهارةلك، وإنام املسح عىل اخلف ذ

  



145 

 

 باب نواقض الوضوء 

األصل يف كل يشء أنه ليس ناقًضا إال بدليل، وال    (باب نواقض الوضوء) قوله:  

الدليل عىل ذلك، وقد جاءت الرشيعة بنواقض سيأيت  يقال إنه ناقض إال إذا دل 

تعاىل-رها  ذك اهلل  شاء  وقد  -إن  نواقض،  العلامء    تنازع،  الدليل يف  يف  واحلجة 

 الرشعي. 
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مالك   بن  أنس  عهده    عن  عىل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  كان  ينتظرون قال: 

العشاء حتى ختفق رؤوسهم ثم يصلون وال يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه 

 .الدارقطني، وأصله يف مسلم

، ألن  »كان أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ينامون ثم يصلون وال يتوضؤون«ولفظ مسلم:  

 . تأخر عليهم ثم ناموا، ثم قاموا وصلوا ومل يتوضؤوا   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 لعل املصنف أورده لإلشارة إىل أن النوم ناقض لكن ليس أي نوم.  

 يف هذا احلديث أربع مسائل:

اإلمج  املسألة األوىل: حكى  باإلمجاع،  ناقضان  واإلغامء  املنذر  اجلنون  ابن  اع 

 وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريهم من أهل العلم. 

 النوم ناقض للوضوء والقول بأنه ليس ناقًضا مطلًقا قول شاذ  املسألة الثانية:

  كام قررته   النوم مظنة حدث وليس حدًثاو   ،ابن عبد الرب يف كتابه )التمهيد(قاله  

النبي   نام ثم قام وصىل، قالت عائشة؟    ملسو هيلع هللا ىلصاملذاهب األربعة، ويف الصحيحني أن 

 . »يا عائشة إن عيني تنام وال ينام قلبي«؟ قال: قبل أن توتر  أتنام

بمجرد النوم وأن    أن النوم ليس حدًثا يف نفسه وإال النتقض وضوؤه  هذا أفاد  

، فدل هذا عىل أن النوم مظنة  علم حدث لأأنه يعقل، فلو  عدم نوم عينيه دال عىل  

وهو مقتىض اجلمع بني حديث صفوان وحديث عائشة وأنس، ففي حديث ،  حدث

ونوم وبول  غائط  من  لكن  قال:  والغائطصفوان  البول  النوم عىل  فعطف  يدل   ، 
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أي نوم ولو كان قلياًل فهو ناقض وأن النوم ناقض يف نفسه، لكن مع   ه عىل أنظاهر

، وحديث أنس  »إن عيني تنام وال ينام قلبي«:  ملسو هيلع هللا ىلصحديث عائشة الذي تقدم ملا قال  

أن النوم مظنة حدث وليس حدًثا يف نفسه   تبنية وصلوا ومل يتوضؤوا  ملا نام الصحاب

 . شيخ اإلسالم ابن تيمية  ه  اختاركالبول والغائط والريح، والقول بأنه مظنة 

أمجع القائلون بأن النوم ناقض أن نوم املضطجع ناقض، حكى    املسألة الثالثة:

اإلمجاع ابن قدامة وابن عبد الرب والكاسان، وقد ذهب بعض أهل العلم املتأخرين  

إىل أن نوم املضطجع ليس ناقًضا، واستدلوا بأن الصحابة انتظروا الصالة والنبي  

يهم، فمنهم من سيضطجع ومنهم من سينام جالًسا ومل يستفصل النبي  تأخر عل  ملسو هيلع هللا ىلص

، فدل هذا عىل أن النوم القليل ال يكون ناقًضا ولو كان مضطجًعا، لكن يقال  ملسو هيلع هللا ىلص

بفهم أهل  الكتاب والسنة  أن نفهم  هذا احتامل مقابل باإلمجاع، ونحن مأمورون 

 ع. العلم والسلف، فهذا االحتامل يسقط بل يحطرح ألجل اإلمجا

النوم الذي ينقض هو نوم املضطجع دون غريه، وقد ذهب إىل    املسألة الرابعة:

عبد    رواه   عن عبد اهلل بن عمر  ثبت  والثوري واإلمام أمحد يف رواية،    هذا 

نام كثرًيا وهو    مننتقض وضوؤه، وانام  واضطجع قلياًل  من  فالرزاق وابن املنذر،  

 جالس مل ينتقض وضوؤه. 
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قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت:   وعن عائشة 

ذلك عرق يا رسول اهلل، إين امرأة استحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ قال: »ال، إنام  

وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم  

ثم صيل«. متفق عليه، وللبخاري: »ثم توضئي لكل صالة«، وأشار مسلم إىل أنه 

 حذفها عمًدا. 

، بنّي ابن رجب يف رشحه عىل البخاري أن هذا  صالة«»ثم توضئي لكل  قوله:  

وإنام من كالم عروة بن الزبري، وكأنه يقول: إن البخاري   ملسو هيلع هللا ىلص ليس من كالم النبي  

 . أنه من كالم عروةأورده عىل 

 يف هذا احلديث ثالث مسائل:

وخالف يف  دم االستحاضة ينقض الوضوء،  دل احلديث عىل أن    املسألة األوىل:

الرأي، لكن    ذلك مل   أنَّ   واخلطايب   ابن املنذر   بنيَّ مالك وشيخه ربيعة  ربيعة الرأي 

فقول ذلك،  إىل  يدل  ه  يحسبق  السابق  اإلمجاع  فإذن  دث،  االستحاضة  حمح دم  أن  عىل 

ن  ثبت عند ابن املنذر يف األوسط أ، وهذا دليل كاف ثم يؤكده أنه  ناقض للوضوء 

ف أ  عائشة   االستحاضة،  دم  من  بالوضوء  ناقض    إذنمرت  أنه  عىل  دل 

 .اإلمجاع وفتوى صحابية وهي عائشة   :دليالن 

يف   املسألة الثانية:  العلامء  الدمتنازع  بخروج  الوضوء  مالك  نقض  فذهب   ،

ال ينقض الوضوء، وذهب أبو حنيفة إىل أنه ناقض للوضوء قّل والشافعي إىل أنه  

 . أو كثر، وذهب اإلمام أمحد إىل أن كثريه ينقض الوضوء دون قليله
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أن كثريه ينقض الوضوء دون قليله، والدليل عىل    -واهلل أعلم-وأصح األقوال  

  ، فقد ثبت عند عبد الرزاق وابن املنذر أن ابن ملسو هيلع هللا ىلص هذا فتاوى صحابة رسول اهلل  

عمر قال: من أصابه رعاف أو قيء فليتوضأ، فدل هذا عىل أن الدم ناقض، وثبت  

عند ابن املنذر أنه بثر بثرة فخرج منها دم وهو يصل ومل يقطع  عن ابن عمر 

صالته، فإذن فّرق ابن عمر بني القليل والكثري، وعلق البخاري جازًما به عن ابن  

بني الكثري والقليل، قال    فرق الصحابةف  تمر يف صالته،أيب أوىف أنه بصق دًما واس

 . وهذا هو الصواب .ة: وليس بني الصحابة خالف يف ذلك ابن قدام

الرواية  املح   املسألة الثالثة: به  جاءت  كام  صالة  كل  لوقت  تتوضأ  ستحاضة 

إذا توضأت للظهر تصل ما شاءت  ف ،  وعلقها البخاري    األخرى عن عروة

لدم من فرض أو نفل، ثم إذا دخل وقت العرص تتوضأ وضوًء آخر، حتى لو كان ا

ي  وهذا  معها،  عنهمستمًرا  ببعض    عرب  الالعلامء  يعرب  احلدث  وبعضهم  عنه دائم، 

 سلس البول، وإىل هذا القول ذهب أبو حنيفة، وأمحد يف رواية. ب
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قال: كنت رجاًل مّذاًء، فأمرت املقداد بن األسود    عيل بن أيب طالب  وعن  

 واللفظ للبخاري. أن يسأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فسأله فقال: »فيه الوضوء«، متفق عليه، 

 مخس مسائل:يف هذا احلديث 

، وقد ثبت  الوضوءاملذي ينقض    أنَّ   هذا  حديث علٍّ  يف    املسألة األوىل:

ابن املنذر،    حكاهح عند ابن املنذر، وأمجع العلامء عليه كام      هذا عن ابن عباس

الودي  الودي،    املذي   ومثل الكالم عن  ووتقدم  نجس   كام    ، للوضوء  ناقض  وأنه 

كام  عند ابن أيب شيبة، وأمجع العلامء عىل ذلك   أفتى بذلك عبد اهلل بن عباس  

 فحكم املذي والودي واحد. ابن املنذر،  حكاهح 

،  والريح   الغائطتي أمجع العلامء عليها: البول وال  ومن النواقض  املسألة الثانية:

أنَّ  دلَّ عىل  ناقض    وقد  قولالغائط  للوضوء  تعاىل:      َن  ﴿اهلل  مِّ نُكم  مِّ َأَحٌد  َجاَء  َأْو 

حتى قال ابن    ، ابن املنذر وغريه  وحكى اإلمجاع عىل ذلك  [43]النساء:    ﴾اْلَغائِطِ 

 حزم: اإلمجاع متيقن يف ذلك. 

ابن املنذر وابن قدامة، وغريهم فقد حكى اإلمجاع عىل أنه ناقض:    البول   وأما 

 من أهل العلم حتى قال ابن حزم: واإلمجاع متيقن يف ذلك. 

»إذا وجدك أحدكم يف بطنه شيًئا حديث:    املصنف    وأما الريح فسيذكر 

، فال خيرجن من املسجد حتى يسمع صوًتا أو جيد  فأشكل عليه أخرج منه يشء أم ال
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، حتى قال ابن حزم: إن اإلمجاع متيقن يف فهو ناقض  بداللة النص واإلمجاع، رحًيا«

 ذلك. 

وإىل هذا    للوضوءة  ناقًض   تليس  الريح التي خترج من قبل املرأة  املسألة الثالثة:

ألنه ال دليل عىل ذلك من جهة، ومن    ؛ذهب احلنفية يف قول وهو قول عند احلنابلة

القاري: الريح التي خترج من الدبر مبعثها نجاسة بخالف  جهة أخرى كام قال علّ 

 هذه الريح. 

ناقًضا: السائل الذي خيرج من قبل املرأة، فإنه ليس ناقًضا وهو    مما ليسكذلك و

، ومثل هذا ليس ناقًضا ألنه ال  وبه قالت املالكية   مقتىض قول اإلمام مالك  

بتىل به ولو كان ناقًضا لبينته الرشيعة.   دليل عىل أنه ناقض، وقد كانت النساء تح

السبيلني   املسألة الرابعة: غري  من  خرجا  إذا  والغائط  ينقضان    البول  فإهنام 

فإنَّه،  الوضوء ذلك،  غري  أو  ملرض  السبيلني  غري  من  والغائط  البول  خيرج    فقد 

قت نقض  الرشيعة علَّ   عند الشافعية، ألنَّ   قول احلنفية واحلنابلة وقول    وهذاناقض،  

الوضوء عىل البول والغائط، فإذا خرج من أي مكان فإنه يكون ناقًضا كام تقدم يف  

 . "...لكن من غائٍط وبوٍل ونوم"حديث صفوان بن عسال قال: 

بل  قولني  أصح ال ا للوضوءناقًض ليس كل خارج من السبيلني   املسألة اخلامسة:

هذا،   عىل  دليل  ال  ألنه  وحده  ناقض  كل  قوليحبحث  الرأي    وهذا  وربيعة  قتادة 

 لو خرجت دودة من الدبر ومل يتعلق هبا يشء، فإهنا ال تنقض الوضوء. فومالك، 
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ومل    عائشة  وعن   الصالة  إىل  خرج  ثم  نسائه،  بعض  قبل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 

 .يتوضأ. أخرجه أمحد وضعفه البخاري

ري وابن القطان وإسحاق  حلديث ضعيف كام ضعفه البخاري وابن معني والثوا

 . بن راهويه

 يف هذا احلديث ثالث مسائل:

أقوال    عىلمس الرجل المرأته  نقض الوضوء من  تنازع العلامء يف    املسألة األوىل:

حن   أنَّ   والصحيحثالثة،   أيب  قول  وهو  ينتقض،  ال  رواية،  الوضوء  يف  وأمحد  يفة 

تيمية  و ابن  اإلسالم  شيخ  ناختيار  بحث  يف  تيمية  ابن  قرر  بل  أنَّ ،    فيس 

علٍّ  عن  ثبت  فقد  ذلك،  عىل  جممعون  كتابه    الصحابة  يف  املنذر  ابن  عند 

ال ينقض  ه  بن املنذر يف كتابه )األوسط(، أن عند ا  )التفسري(، وعن ابن عباس  

راد به اجلامع.  [43]النساء:  ﴾َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساءَ ﴿الوضوء، وقوله تعاىل:   يح

ُيصل كثرًيا ولو كان ناقًضا    المرأته الرجل    مسَّ   أنَّ   :ناقًضاومما يدل عىل أنه ليس  

 . وبيانه فإن اهلمم والدواعي تتوافر عىل نقلهبوضوح الرشيعة  لبيَّنته

ل أمه أو بنته إكراًما هلا فإن وضوءه  أمجع العلامء أن الرجل لو قبّ   املسألة الثانية:

 .   قاله ابن املنذر ،ال ينتقض 

املرأة ينقض الوضوء، كام ثبت    مسَّ   أنَّ   ثبت عن بعض الصحابة  الثالثة:املسألة 

عمر   ابن  املوطأ،    عن  يف  مالك  مسعود  واعند  املنذر    عند  بن  ابن 
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التيمم    هؤالء الصحابة ال يرون أنَّ  أنَّ  ابن تيمية يف بحث نفيس    بنيَّ لكن  ،  والطربان 

َأْو ﴿ا وفرسوا قوله تعاىل:  فألجل هذا اضطرو  -أي اجلنابة-يرفع احلدث األكرب  

النَِّساءَ  ولو    ﴾اَلَمْسُتُم  األكرب،  احلدث  يرفع  التيمم  أن  يرون  اجلامع ألهنم ال  بغري 

باجلامع،    ﴾َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساءَ ﴿ كانوا يرون أن التيمم يرفع احلدث األكرب لفرسوا:  

جممعني عىل أن  وملا ذهبوا إىل أن جمرد املس ينقض الوضوء، فبهذا يكون الصحابة  

 . جمرد املس ليس ناقًضا للوضوء. هذا ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية  
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قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا وجد أحدكم يف بطنه يشء فأشكل  وعن أيب هريرة  

ال، فال خيرجّن من املسجد حتى يسمع صوًتا أو جيد رحًيا«. عليه أخرج منه يشء أم 

 .أخرجه مسلم

 يف هذا دليل عىل أن الريح ناقض من نواقض الوضوء وقد تقدم هذا البحث. 
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قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس  طلق بن عيل  وعن  

ك«. أخرجه ذكره يف الصالة، أعليه وضوء؟ فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال، إنام هو بضعة من

 حديث برسة.اخلمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن املديني: هو أحسن من 

هذا احلديث من طريق قيس بن طلق بن عل عن أبيه، وقيس تكلم فيه الشافعي  

تج به  إذن مثل هذا احلديث ف   .والرازيان، وقال ابن معني يف أحد أقواله عنه: ال ُيح

 . ال يصح االعتامد عليه يف إثبات حكم رشعي
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صفوان  وعن   بنت  ذكره   برسة  مّس  »من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن 

هو  البخاري:  وقال  حبان،  وابن  الرتمذي  وصححه  اخلمسة  أخرجه  فليتوضأ«. 

 .أصح يشء يف هذا الباب

والرتمذي واإلمام أمحد والبيهقي وابن معني،    صحح احلديث البخاري  

قدم عىل حديث ، فإذن إذا ثبت هذا احلديث فهو مح ملسو هيلع هللا ىلصفهو حديث ثابت عن النبي  

  »من مس ذكره فليتوضأ«طلق بن عل، ثم لو قحّدر أنه قد صح احلديثان فإن حديث:  

»إنام :  ناقل عن األصل فيقدم عىل األول، ال سيام واألول قال   قرر حكاًم جديًدا فهو

فلذا حديث   هو بضعة منك« فيه وال خيصه،  هناك حكم رشعي جديد  أي ليس 

برسة بنت صفوان مقدم عىل حديث طلق بن عل لو صح، أما وهو ال يصح عن  

إن مس الذكر ينقض الوضوء، وقد ذهب إىل أن مس    فيقال: كام تقدم    ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

 .الذكر ينقض الوضوء الشافعي وأمحد وملالك تفصيل 

بني الصحابة نزاع يف ذلك فذهب مجاعة إىل أنه ال ينقض الوضوء    وقد حصل

، وذهب آخرون إىل أنه ينقض الوضوء    وغريهم  كابن مسعود وعامر وعلّ 

، وأكثر هذه   كسعد بن أيب وقاص، وابن عمر وعائشة ومجاعة من الصحابة

عنهم صحيحة  وهي  )اخلالفيات(،  كتابه  يف  البيهقي  ساقها  فاخلالف ،  األسانيد 

 بني الصحابة، لكن عىل أصح القولني أن مس الذكر ينقض الوضوء.  ثابت  

 : يف هذا احلديث سبع مسائل
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د كلها،  الذي ينقض الوضوء هو باطن الكف مع أصابعه، ال الي  املسألة األوىل:

، وقد ذهب إىل هذا الشافعية واملالكية يف به املّس يف العادةُيصل  ألن هذا هو الذي  

 قول. 

، وهذا قول  ينتقضفإنَّ وضوءه  ذكره ولو بغري تعمد    من مسَّ   املسألة الثانية:

املوطأ أنه    الشافعي وأمحد يف رواية، وقد ثبت عن ابن عمر   عند مالك يف 

 فأعاد وضوءه. اغتسل فوقعت يده عىل ذكره من غري أن يتعمد 

الشافعي وأمحد   به قالو  املاس  وضوء  قضينمس ذكر رجل آخر    املسألة الثالثة:

هذا خرج   فيقال: ؟ذكره فليتوضأ«»من مس :  ملسو هيلع هللا ىلص قد قال النبي  فإن قيل:يف رواية، 

 ما خرج خمرج الغالب فال مفهوم له خمرج الغالب، و 

قبلها-رأة  املفرج    مس  املسألة الرابعة: الوضوء-أي  وينقض  مالك ق به  ،    ال 

وأمحدو البيهقي  ثبت    ملا  ،الشافعي  والذهبي  عند  البيهقي  عائشة  وصححه  عن 

    :قالت فأيام  "أهنا  فرجها  مست  للقبل "لتتوضأامرأة  شامل  والفرج   .

والدبر، فدل هذا عىل أن األمر ليس خاًصا بذكر الرجل وإنام ذحكر َذكر الرجل ألن  

الرجل يحغلب عىل املرأة يف األحكام الرشعية، وروى أمحد عن عمرو بن شعيب عن  

»أيام رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيام امرأة مست  قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أبيه عن جده أن النبي  

 . ححه البخاري واحلازمي، صفرجها فلتتوضأ«

 " أيام امرأة مست فرجها فلتتوضأ ": قوهلا  ما ثبت عن عائشة  ويقويه  
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املرأة  املسألة اخلامسة: الوضوء،صبيها    رَ كَ ذَ   مسَّ  قول    ينقض  الشافعي وهو 

( خرج هح رَ كَ لفظ )ذَ   ، وتقدم أن ذكرفليتوضأ«»من مس ذكره  لعموم حديث:    ،وأمحد 

   .خمرج الغالب

الرجل حلقة دبره أو مست املرأة حلقة دبرها فإن طهارهتا    مسَّ   املسألة السادسة:

  تنتقض، وقد ذهب إىل هذا الشافعي وأمحد يف رواية، وقد تقدم أثر عائشة  

 وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وهو قول عامة أهل العلم  ،  انثييه ال ينقض الوضوءالرجل    سَّ م   :ابعةاملسألة الس

،    وخالف عروة بن الزبريول مالك والشافعي وأمحد  كام قاله ابن املنذر فهو ق 

   ال االنثيني. ذلك ألن احلديث جاء يف مس الذكر والصواب خالف
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قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من أصابه قيء أو رعاف أو    وعن عائشة  

يتكلم«.  ليبِن عىل صالته وهو يف ذلك ال  ثم  فليتوضأ،  فلينرصف  أو مذي  قلس 

 . وضعفه أمحد وغريه ماجهأخرجه ابن 

اإلمام أمحد والشافعي والدارقطني، بل حكى النووي االتفاق    احلديث  ضعف

 عىل ضعفه. 

 معاني الغريب: 

   ، قاله يف خمتار الصحاح.الدم خيرج من األنف :الرعاف 

بالسكون:  :القلس وقيل  دونه    بالتحريك،  أو  الفم،  اجلوف ملء  ما خرج من 

 قاله يف النهاية.  وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء.

 يف هذا احلديث ثالث مسائل:

قيء«»من  :  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  املسألة األوىل: القيء  أصابه  أن  فيه  نواقض  ،  من  ناقض 

ابن عمر  حنيفة وأمحد، وثبت    أيبهو قول  الوضوء، و املنذر    عن  ابن  عند 

 . وعبد الرزاق

الكثري ألن الرشيعة   الرعاف  لو صح احلديث فإنه حممول عىل  املسألة الثانية:

 يفرس بعضها بعًضا. 
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مالك والشافعي وأمحد،  قاله  كام    ، لوضوءلليس ناقًضا    القلس   املسألة الثالثة:

ألنه ليس هناك دليل يدل عىل أنه ناقض من نواقض الوضوء، وتقدم أن احلديث 

 ضعيف. 

»فلينرصف فليتوضأ، ، تقدم الكالم عىل املذي، وقوله:  »أو مذي« :  ملسو هيلع هللا ىلص  قولهو

يف كتاب    -إن شاء اهلل تعاىل-سيأيت الكالم عىل هذه املسألة  ،  ثم ليبن عىل صالته«

 الصالة. 
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أن رجاًل سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أتوضأ من حلوم الغنم؟   جابر بن سمرة  وعن  

 قال: »إن شئت«، قال: أتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال: »نعم«. أخرجه مسلم. 

 يف هذا احلديث أربع مسائل:

أن أكل حلم اإلبل ناقض من نواقض الوضوء،    عىل احلديث    دل  املسألة األوىل:

قول إسحاق،  وهو  من بني أئمة املذاهب األربعة،    وقد انفرد هبذا اإلمام أمحد  

وعزا عدم نقض الوضوء إىل اخللفاء الراشدين، كام بينه    وقد أخطأ النووي  

 ابن تيمية يف )القواعد النورانية(. 

إن هذا احلديث خرج خمرج جواب عىل سؤال، وقد تقدم أن ما خرج   فإن قيل:

 ؟ ال يفيد الوجوب خمرج جواب عىل سؤال

يف هذا احلديث قرينة تدل عىل أنه للوجوب، وهو أنه قال يف حلم الغنم:    فيقال:

، فإذن ُيمل ما عداه عىل الوجوب، وقد بنّي هذا املرداوي يف )التحبري(،  »إن شئت« 

 وابن النجار يف )رشح الكوكب(،  

ملا ذكر أنه  مغفل  ثبت عند أمحد وأيب داود من حديث عبد اهلل بن    املسألة الثانية:

قال:   مباركها،  يف  والصالة  اإلبل  شيطان«حلم  من  خلقت  أن،  »فإهنا  علة    ففيه 

أهنا  مباركها  يف  الصالة  عدم  وعلة  شيطان،  من  لقت  خح أهنا  حلمها  من  الوضوء 

خلقت من شيطان، وقد بني هذا ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( وابن القيم يف 

 )أعالم املوقعني(. 
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عىل    جزاء اإلبل ميع أجل  احلديث ليس خاًصا باللحم بل شامل  املسألة الثالثة:

 ، وذلك لوجهني: القولني عند احلنابلة  أصح القولني وهو أحد 

األول: فإنه    الوجه  العلة،  شيطان«قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعموم  من  خلقت  ومن  »فإهنا   ،

، أي كل ما كانت إذا ُعّلق احلكم عىل علة فيفيد العموم املعنويالقواعد األصولية:  

العلة موجودة فيه فإن حكمه حكم العلة، ويسميه العلامء بالعموم املعنوي، وذلك 

.إلخ، أو معنوي كاحلكم  ..العموم نوعان: إما لفظي كالنكرة يف سياق الرشطأن  

جدت فيه العلة فإنه يأخذ احلكم نفسه.  ما لذي بحني عىل علة، فكل  ا  وح

 . الغالب، فإن الغالب هو أكل حلمهااللحم خرج خمرج  كرَ أن ذِ  الوجه الثاين:

أن الوضوء   -واهلل أعلم-أصح القولني    الوضوء من لبن اإلبل،  املسألة الرابعة:

وهذا أحد القولني عند احلنابلة وذلك للوجهني السابقني،    من لبن اإلبل واجب 

 .وهو رواية عن اإلمام أمحد 
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من غسل ميًتا فليغتسل، ومن  وعن أيب هريرة 

محله فليتوضأ«. أخرجه أمحد والنسائي والرتمذي وحسنه، وقال أمحد: ال يصح يف 

 هذا الباب يشء. 

أمحد عىل أنه ال يصح يف هذا الباب يشء، ومثله ابن املديني، ونص    اإلمامح   نصَّ  

والبخاري،   الذهل،  بن ُييى  املديني وحممد  وابن  أمحد  احلديث  هذا  عىل ضعف 

 . ملسو هيلع هللا ىلصفاحلديث ضعيف ال يصح عنه  

 ان:ويف هذا احلديث مسألت

احلديث لبيان أن غسل امليت ينقض الوضوء، فإنه   املؤلف  أورد  املسألة األوىل:

أوىل،   باب  من  فالوضوء  الغسل  أوجب  نواقض  غوت إذا  من  ناقض  امليت  سيل 

  عن عبد اهلل  لثبوته، وإنام لكن ليس العمدة عىل هذا احلديث، فهو ضعيف الوضوء

َل ميًتا فعليه الوضوءعند عبد الرزاق   بن عباس   ، وإليه  ، فذكَر أنَّ من غسَّ

  .ذهب اإلمام أمحد يف رواية، قال ابن قدامة: وليس بني الصحابة خالف يف ذلك

 عليه.  واملراد من يبارش تغسيله ال من يصبُّ 

هذا    امليت سبب إلجياب الوضوء، إال أنَّ   محَل   يف هذا احلديث أنَّ   الثانية:املسألة 

 ، ويدل عليه  املعنى أمجع العلامء عىل عدم القول به، حكى اإلمجاع ابن قدامة

  . كالم ابن عبد الرب   أيًضا
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، أن يف الكتاب الذي كتبه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعمرو وعن عبد اهلل بن أيب بكر  

بن حزم: »أن ال يمس القرآن إال طاهر« رواه مالك مرساًل ووصله النسائي وابن  

 حبان، وهو معلول. 

اإلشبيل   احلديث  ضعف احلق  وعبد  السجستان،  داود  القطان  أبو  وابن   ،

 .  ملسو هيلع هللا ىلصصاحب كتاب )بيان الوهم واإلهيام( فهو حديث ضعيف ال يصح عنه  

 مسائل: مخسهذ احلديث يف 

ه  ضعيًفا إال أن  احلديث  وإن كان  س املصحفوجوب الوضوء مل  املسألة األوىل:

عىل دل  احلكم  قد  العلم،    هذا  أهل  )مسائل    حكاهح إمجاع  يف  راهويه  بن  إسحاق 

أول من خالف يف هذه   أنَّ   وذكر  ابن قدامة  إسحاق بن منصور الكوسج(، وحكاهح 

املسألة داود الظاهري، فإذن العلامء قبل داود جممعون عىل هذا احلكم ويدخل يف 

ابن رجب، وابن تيمية كام يف )جمموع   ذلك الصحابة والتابعون، وحكى اإلمجاع 

ح  الفتاوى(   من خالف فهو حمجوج باإلمجاع فالصحابة جممعون عىل هذا،    أنَّ ورصَّ

وليس له سلف إال داود الظاهري، وتقدم مراًرا أن كل قول تفردت به الظاهرية  

تيمية يف املجلد اخلامس من كتابه )منهاج  ابن  فهو خطأ كام حكاه شيخ اإلسالم 

 السنة(. 

املصحف  مسُّ من  ال جيب    املسألة الثانية: القولني    غالف  أصح  عىل  وضوء 

وذهب إىل هذا أبو حنيفة وهو قول عند احلنابلة، فيجوز مس غالف املصحف بال  

 طهارة. 
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ح  البياض الذي بني األحرف واألسطر يف القرآن، عىل أص   مسُّ   املسألة الثالثة:

أن مثل هذا ال جيوز، وذلك أن اجلميع يسمى مصحًفا، وإىل   -واهلل أعلم-القولني  

البيهقي   املالكية والشافعية واحلنابلة يف قول، ويقوي هذا ما ثبت عند  هذا ذهب 

أبوه: لعلك  وغريه أن مصعب بن سعد بن أيب وقاص كان ماسًكا للقرآن، فقال 

أطرافه   ومل يستفصل منه هل مّس ذهب فتوضأ،  مسست ذكرك؟ قال: نعم، قال: ا

املصحف   مسَّ   أنَّ  -واهلل أعلم-إلخ، فدل هذا .. .أو اجلزء الذي ليس عليه كتابات 

 ال جيوز ولو كان بني األسطر إال ملن توضأ. 

قول املالكية وقول عند    وهذا  ،بال طهارةجيوز    كتب التفسري  مسُّ   املسألة الرابعة:

يسمى   هذا  فمثل  التفسري  من  قليل  تعليق  فيه  ووجد  قرآًنا  كان  إذا  إال  احلنابلة، 

 مصحًفا وقرآًنا وال يسمى تفسرًيا. 

  ملسو هيلع هللا ىلص النبي    أنَّ     ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عمر  املسألة اخلامسة:

»فإين ال آمن أن َينَاَله :  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  هنى أن يحسافر بالقرآن إىل أرض العدو، وزاد مسلم  

 . العدو«

عىل االحتياط، وما كان مبنًيا عىل    النهي مبني  أن   هذا احلديث من جهة التفقه يف

االحتياط فال يفيد التحريم كام تقدم تقرير هذا كثرًيا، فإذن يكون السفر بالقرآن إىل 

العدو،    ينالهح   أالَّ ق بعلة احتياطية وهو  ألنه علَّ   ؛حمرًما وليس  أرض الكفار مكروًها  

لِّ  يفيد الكراهة،  ف ن هنًيا  يفيد االستحباب وإن كاف ق عىل االحتياط فإن كان أمًرا  وما عح

  .  وقد ذهب إىل هذا اإلمام الشافعي  
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قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يذكر اهلل عىل كل أحيانه. رواه    عائشة  وعن  

 مسلم وعلقه البخاري. 

 يف هذا احلديث مسألتان:

هذا احلديث فيه ذكر اهلل عىل كل حال، واألفضل ملن أراد أن يذكر    املسألة األوىل:

ليس معنى هذا أن املحدث ال يذكر اهلل بل ذكر اهلل ملن ليس  اهلل أن يذكر اهلل متطهًرا،  

من   أفضل  أصغر  أو  أكرب  حدث  عليه  كان  بأن  هذا    ذكر  تركمتطهًرا  ذكر  اهلل، 

 . الشافعية واحلنابلة

ا ثبت عند أيب داود من  ملذكر اهلل والطهارة، ني لكن األفضل أن يتوضأ فيجمع ب

،  »إين كرهت أن أذكر اهلل عىل غري طهر« قال:  ملسو هيلع هللا ىلصحديث املهاجر بن قنفذ أن النبي  

عند   تقدم  كام  التسمية  يستحب  أنه  بدليل  ُتريم،  ال  تنزيه  كراهة  الكراهة  وهذه 

الوضوء، وهذا يكون ملن ليس متطهًرا، ويدل لذلك حديث عبادة يف الصحيحني:  

اهلل عىل غري    احلديث، فدل عىل أنه ذكرَ   .«..»من تعاّر من الليل فقال: ال إله إال اهلل

 ي قد نام.  طهارة، ألنه قد تعار من الليل أ

عليه  املسألة الثانية: كان  القرآن،    من  يقرأ  أن  له  فال جيوز  أكرب  فقراءة  حدث 

يذكر  كان    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبيَّ    اجلحنحب للقرآن ليست داخلًة يف عموم حديث عائشة  

البيهقي يف كتابه   بن اخلطاب  قد ثبت عن عمر  ، فاهلل عىل كل أحيانه  عند 

أيب شيبة أهنم هنوا اجلنب أن يقرأ القرآن،  عند ابن      )اخلالفيات( وعن علٍّ 

قال عل: ولو آية، وإىل هذا ذهب علامء املذاهب األربعة، وخالف ابن عباس فيام 
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علقه البخاري قال: ال بأس للجنب أن يقرأ القرآن، إال أن قول عمر وعل مقدم 

 عىل قول ابن عباس ألهنم خلفاء راشدون. 
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مالك   بن  أنس  أخرجه وعن  يتوضأ.  ومل  وصىل  احتجم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن 

 . الدارقطني ولينه

ولينه)قوله:   الدارقطني  ضعَّ   ليَّنُه:  (أخرجه  وأي  ابن  ضعَّ قد  فه،  احلديث  ف 

أهل   من  ومجاعة  حجر،  وابن  والنووي  امللقن  وابن  حديث اجلوزي  فهو  العلم، 

؛  ضعيف، لكن لو صح فهو حممول عىل أنه احتجم حجامة مل خيرج منها إال دم قليل

 للتوفيق بني أدلة الرشيعة كام تقدم تقرير هذا. وذلك 
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معاوية   نامت  قال:  وعن  فإذا  السه،  وكاء  »العني  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال 

وهذه  فليتوضأ«.  نام  »ومن  وزاد:  والطرباين  أمحد  رواه  الوكاء«.  استطلق  العينان 

الزيادة يف هذا احلديث عند أيب داود من حديث عيل دون قوله: »استطلق الوكاء«، 

 ويف كال االسنادين ضعف. 

ام الوضوء عىل من نام مضطجًعا، ويف  وأليب داود أيًضا عن ابن عباس مرفوًعا: إن

 .إسناده ضعف أيًضا

يف العلل، فهو    -أبو حاتم وأبو زرعة  -تكلم عليه الرازيان    ضعيف قد  احلديثو

 . ملسو هيلع هللا ىلص ه ال يصح عن 

احلافظ ابن حجر، وقد ضعف حديث ابن    بنيَّ وهذه األحاديث كلها ضعيفة كام  

 . لهسائم عن النوم وم عباس أيًضا أبو داود، وقد تقدم الكال

 معان الغريب:  

ه:  حلقة الدبر، وهو من األست.قاله يف النهاية.  السَّ

أصله اخليط أو السري الذي يشد به رأس القربة فجعل اليقظة للعني    والوكاء:

منه   فكان  الوكاء  ذلك  اسرتخى  العني  نامت  فإذا  يقول:  للقربة  الوكاء  مثل 

 احلدث.قاله أبو عبيد القاسم بن سالم. 

  



170 

أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يأيت أحدكم الشيطان يف صالته    وعن ابن عباس  

فإذا وجد ذلك فال ينرصف   أنه أحدث، ومل حيدث،  إليه  فينفخ يف مقعدته فيخيل 

حتى يسمع صوًتا أو جيد رحًيا«. أخرجه البزار، وأصله يف الصحيحني عن عبد اهلل 

 ريرة نحوه.بن زيد، وملسلم عن أيب ه

وللحاكم عن أيب سعيد مرفوًعا: »إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت،  

 فليقل: كذبت«، وأخرجه ابن حبان بلفظ: »فليقل يف نفسه«.

أما احلديث األول أخرجه البزار يف إسناده إسامعيل بن أيب أويس وهو ضعيف  

والثالث أخرجه مسلم فهذان  ضعفه النسائي، واحلديث اآلخر أخرجه الشيخان  

 احلديثان صحيحان، واألخري يف إسناده عل بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

، وهذه القاعدة أمجع  أن اليقني ال يزول بالشكوهذه األحاديث تدل عىل قاعدة:  

العيد، فلذا من تيقن احلدث وشك العلامء عليها، حكى اإلمجاع القرايف وابن دقيق 

فريجع إىل اليقني وهو احلدث، والعكس، فاملقصود أن هذه القاعدة أمجع   يف التطهر 

 العلامء عليها وهي أحد القواعد الكلية. 

ن احلدث وشك يف التطهر فإنه يبنيه  أمجع العلامء عىل أن من تيقَّ   قدفاحلدث  أما  

، أما العكس ففيه خالف،  عىل اليقني وهو احلدث، حكى اإلمجاع النووي  

لو تيقن الطهارة وشك يف احلدث فجمهور العلامء عىل أنه يبني عىل اليقني    :بمعنى 

ويف قول له إذا كان  وهو الطهارة، وخالف مالك يف قول إذا كان خارج الصالة،  

داخل الصالة، والصواب ما ذهب إليه اجلمهور ألن اليقني ال يزول بالشك، ويدل 
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 يف مسلم وحديث عبد اهلل بن زيد بن العاص   عىل ذلك حديث أيب هريرة  

    :إذا شك أحدكم يف صالته يف الصحيحني، وقد تقدم يف حديث أيب هريرة«

فال خيرجن من املسجد حتى يسمع صوًتا أو جيد  فأشكل عليه أخرج منه يشء أم ال 

 ، وهذا نص يف داخل الصالة. رحًيا«
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 باب قضاء احلاجة

مستحبة    وليست اآلدابه يف آداب قضاء احلاجة،  لُّ اآلداب، وجح يف  هذا الباب  

لدليل،  للوجوب  واجبة، واألصل فيها االستحباب وقد تصل    والعىل اإلطالق  

لإلرشاد فإنه ال يفيد الوجوب، فهذا يف واألمر لآلداب    أن   عند العلامءأما ما اشتهر  

 األصل يف األمر أنه يقتيض الوجوب. الغالب، وإال 

دح  إذا  العلم  ق يفقِّ لكن  أهل  اآلداب  ف صنيع  األمر يف  كان  إذا  العلامء  غالًبا  فإنَّ 

مل عىل االستحباب لفهم أهل العلم، لكن    ومثل هذاُيملونه عىل االستحباب،  ُيح

الوجوب ألن األصل يف األمر   ُيمل عىلالعلامء خالًفا معترًبا فإنه  لو قحّدر أن بني  

 أنه يقتيض الوجوب. 

يف اآلداب ومل تر من أوجبه إال املتأخرون دون األولني  إذا كان هناك أمر    :تنبيه

بإجيابه   الظاهرية  انفردت  قبلهم  فمثلح أو  بمن  حمجوجون  أن    هؤالء  يصح  فال 

 . يوجب
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اخلالء وضع خامته. قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل    بن مالك  عن أنس  

 أخرجه األربعة وهو معلول.

فال يصح عن   والدارقطني،  والنسائي  داود  أبو  احلديث ضعيف وضعفه  هذا 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 ويف هذا احلديث مسألتان:

دورات املياه( وإنام املراد باخلالء  ب)  يس املراد باخلالء ما نسميهل   املسألة األوىل:

، فإذا جلس لقضاء ضون احلاجة يف الرب يقكان الصحابة  قد  مكان قضاء احلاجة، ف

( كبرية، فيدخل أو دورة مياه احلاممات ب) وقد جتد ما نسميه، يحعد يف اخلالءف احلاجة 

فا ليستحم،  أو  ليغسل يديه  إذا لرجل  هذا ال يأخذ أحكام من دخل اخلالء، وإنام 

 حاجته.دخلها ألجل قضاء 

ذهب إىل  ء فيه ذكر اهلل إىل اخلالء، وتنازع العلامء يف إدخال يش  املسألة الثانية:

ثبت عن سعيد بن املسيب عند عبد الرزاق، وهو من  كام  من أهل العلم،    مجع    اجلواز

ابن   ورواه  شيبة،  أيب  ابن  عند  عطاء  عن  وثبت  التابعني،  ابن  كبار  عن  شيبة  أيب 

 مالك واإلمام أمحد يف رواية. قول سريين، وهذا 
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من   أعوذ بك  إين  »اللهم  قال:  اخلالء  إذا دخل  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قال: كان رسول  وعنه 

 اخلبث واخلبائث«. أخرجه السبعة. 

 معاني الغريب: 

أبو عبيد القاسم بن سالم، واألنباري،    كرهالشياطني، ذ  واخلبائث:الرش،    اخلبث:

 وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف رشح )العمدة( 

 يف هذا احلديث أربع مسائل:

هذا الدعاء عند دخول اخلالء، وقد أمجع العلامء عليه    استحباب  املسألة األوىل:

ذكر ابن قدامة عن اإلمام أمحد أنه قال: ما    كام حكاه النووي يف كتابه املجموع، وقد 

 . مكروهتركت هذا الذكر إال وأصبت بيشء أو  

عند  يستحب    املسألة الثانية: اخلالءالتسمية  علٍّ و  :دخول  حديث  يف    جاء 

    :إال أن  رت ما بني عورات بني آدم واجلن قول بسم اهلل«»ِس عند الرتمذي ،

وإنام ،  »بسم اهلل«احلديث ضعيف وضعفه الرتمذي نفسه، ومل يصح حديث يف قول  

عند    استحباب التسميةوهي    االتي تقدم ذكره  العمدة يف استحباب التسمية القاعدة

، حكى االتفاق امتفق عىل استحباهب  والتسميةن ذلك دخول اخلالء،  أي فعل، وم 

 النووي يف كتابه )املجموع(.

كأن  حقيقته وال ُيتاج إىل تأويل    ، عىل»إذا دخل اخلالء« قوله:    املسألة الثالثة:

 . »إذا دخل اخلالء«:  هاأكثر الروايات وأصحف دخل اخلالء، يقال: إذا أراد أن ي 
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ذهب    وإليهأصح قويل أهل العلم أن ذكر اهلل يف اخلالء جائز،    ة:رابعاملسألة ال

من ذكر اهلل يف ال دليل يمنع  من التابعني وهو قول مالك وأمحد يف رواية، ألنه    مجع  

كان يذكر اهلل عىل كل أحيانه، حتى قال أبو حاتم يف    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    هاخلالء، ويؤيد

 . كتابه )العلل(: يذكر اهلل حتى عىل الكنيف 

وكان يبول    ملسو هيلع هللا ىلص أما ما روى مسلم من حديث ابن عمر: أن رجاًل سلم عىل النبي  

 فلم يرد عليه سالمه، فلام تيمم رد عليه سالمه. 

نه ملا انتهى من قضاء  فليس سبب تأخري رد السالم أنه كان يقيض حاجته، بدليل أ

احلاجة مل يرد السالم وإنام ذهب وتيمم، ولو كان املانع أنه كان يقيض حاجته لكان  

رد السالم أول ما انتهى من قضاء حاجته، وإنام أخر ذلك حتى تيمم، فدل عىل أن  

 ل وهو أن يرد السالم مع الطهارة.أراد األكم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

لصوت بذكر اهلل، وإنام يذكر اهلل ذكًرا يحسمع  بني ذكر اهلل وبني رفع ا فرق   تنبيه:

 نفسه، أما رفع الصوت سيأيت أن الكالم يف اخلالء مكروه، فبذكر اهلل من باب أوىل.
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يدخل اخلالء، فأمحل أنا وغالم نحوي إداوة من    رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان  وعنه  

 ماء وعنزة فيستنجي باملاء. متفق عليه.

 معاني الغريب: 

: اإلناء الصغري  أي  "إداوة    "قوله:  و، أي معي،  "فأمحل أنا وغالم نحوي    "قوله:  

: عصا طويلة كانت مع النبي  أي   "وعنزة    "قوله:  ومن اجللد كام يف )تاج العروس(،  

للسرتة وغري ذلك، ذكر ذلك   ملسو هيلع هللا ىلص، أي حديدة، وكان يستعملها  يف آخرها زج    ملسو هيلع هللا ىلص

 أبو عبيد القاسم بن سالم، والنووي يف )رشح مسلم(.

 يف هذا احلديث مسألتان:

ألن    املسألة األوىل: باملاء،  االستنجاء  من من  صحة  األوائل  السلف  بعض 

استنكر هذا، إال أن أهل الفتوى أمجعوا بعد ذلك عىل صحة االستنجاء باملاء، كام  

ومن األدلة  ذكر هذا النووي يف رشح مسلم، والعيني، فلذا يصح االستنجاء باملاء،  

ويليه:  ،  -وسيأيت هذا البحث-األكمل: أن جيمع بني احلجارة واملاء  فهذا احلديث،  

 : احلجارة. ، ثم املاء، ألنه أكثر تنظيًفا

تنظيف املحل باملاء وباحلجارة، لذا سيأيت يف  يشمل  االستنجاء    املسألة الثانية:

النووي قاله    "....وأن ال نستنجي بأقل من ثالثة أحجار"حديث سلامن الفاريس:  

إنام يكون باحلجارة فأما االستجامر    واالستطابة كاالستنجاء، ،  يف كتابه )املجموع(

  ونحوها، أي بغري املاء. 
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قال: قال يل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »خذ اإلدواة«، فانطلق حتى    وعن املغرية بن شعبة  

 .توارى عني فقىض حاجته. متفق عليه

 يف هذا احلديث ثالث مسائل:

النبي    املسألة األوىل: قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأمر  اإلداوة،  معه  يأخذ  أن  شعبة  بن  املغرية 

كام يف لفظ مسلم اآلخر، ثم انطلق وتوارى عنه، فإذن    "  ملسو هيلع هللا ىلصفخرجت مع النبي  "

للنبي   معه  اإلداوة  ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصأخذ  بعد  ثم  عنه،  اإلداوة   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    اختفى   ومعه 

 ، .وهو يدل عىل االستنجاء باملاء 

كام حكاه    يهعند قضاء احلاجة، وهذا متفق عل استحباب البحعد   ة:نياملسألة الثا

 فرق وقد    ،النووي يف كتابه )املجموع(، وهو شامل لقضاء احلاجة لغائط أو لبول 

 نهام بي، لكن مل أر العلامء السابقني فرقوا  (زاد املعاد)بينهام يف كتابه    ابن القيم  

 . و غائًطاعىل أنه يستحب عند قضاء احلاجة البحعد سواء كان بواًل أ دال بل كالمهم 

 بال ومل يبعد؟  ملسو هيلع هللا ىلصقد ثبت أن النبي   فإن قيل:

 املستحب ملصلحة.   ملسو هيلع هللا ىلصليس واجًبا، وقد يرتك النبي  و  مستحبهذا أدب    فيقال:

من    املسألة الثالثة: مسلم  عند  ثبت  ملا  احلاجة  قضاء  عند  االستتار  يستحب 

عند قضاء    ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان أحب ما يسترت به النبي      حديث عبد اهلل بن جعفر

 .حاجته هدف أو حائش نخل
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واالستتار  ، : أي حائط النخل"حائش النخل": هو املكان املرتفع، و"اهلدف"و

اإل حكى  كام  باإلمجاع  مستحب  أدب  احلاجة  قضاء  كتابه عند  يف  النووي  مجاع 

 . )املجموع(
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اتقوا الالعنني، الذي يتخىل يف   وعن أيب هريرة  

طريق الناس، أو يف ظلهم«. رواه مسلم، زاد أبو داود عن معاذ: »واملوارد«، وألمحد 

 عن ابن عباس: »أو نقع ماء«، وفيه ضعف.

وأخرج الطرباين النهي عن حتت األشجار املثمرة وضفة النهر اجلاري من حديث  

 ابن عمر بسند ضعيف. 

ضعيف كام ضعفه أبو داود فيام نقله املنذري يف    فهوأما حديث معاذ يف املوارد  

هو أبو سعيد احلمريي، وهو مل   معاذكتابه )الرتغيب والرتهيب(، فإن الراوي عن  

أبا داود كام ذكره ابن قطان    ، وهو نفسه جمهولكام قاله عبد احلق اإلشبيل  يسمع 

 وابن حجر. 

معناه صحيح إال أنه ضعيف ألن يف إسناده عبد اهلل بن  يث ابن عباس فأما حد

هليعة، وفيه راوي  مبهم، فإذن فيه علتان: األوىل عبد اهلل بن هليعة والثان الراوي 

 املبهم. 

يف إسناده فرات بن السائب وهو مرتوك،  ألن  ضعيف  أما حديث ابن عمر فهو  

 . بل قال البخاري: منكر احلديث

الطرباين وأ )قوله:  و العلامء    (خرج  يريدون  عادة  الطربان،  أخرج  قالوا:  إذا 

الطربان الكبري، واحلديث موجود يف األوسط وليس موجوًدا يف الكبري، ومع ذلك 

 . ملسو هيلع هللا ىلصهو ضعيف ال يصح عنه  
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 معاني الغريب:

. قاله  ومنه احلديث اتقوا الرباز يف املوارد  أصل املوارد الطرق إىل املاء  املوارد:

 ابن اجلوزي يف غريب احلديث.

ماء:  امل  نقع  هو  هذا  القاف  وسكون  النون  ورواية  بفتح  ،  جلمهوراعروف 

 املشارق. قاله القايض عياض يف  ،املاء الناقع أي املستنقع املجتمع :والنقع 

 قاله ابن األثري.  ،الضفة بالكرس والفتح: جانب النهر ضفة النهر اجلاري:

 يف هذا احلديث ثالث مسائل:

إليها،    املسألة األوىل: الناس  ُيتاج  أماكن  يف  احلاجة  قضاء  عن  قضاء  والنهي 

ممنوع رشًعا باالتفاق، حكى اإلمجاع النووي يف   اُيتاج الناس إليه   أماكناحلاجة يف  

 كتابه )املجموع(. 

 األماكن  إىل استحباب عدم قضاء احلاجة يف   مجهور العلامءذهب    املسألة الثانية:

، ويف املسألة قول ثان: أن قضاء احلاجة يف مثل هذه األماكن  اجها الناسالتي ُيت

هو  حمرمة، وهذا قول عند احلنابلة، وذهب إىل ذلك اخلطايب وهو قول النووي، و 

 . »اتقوا الالعنني«: قوله ، ل-واهلل أعلم-الصواب 

 واملراد بالالعنني أحد أمرين:   املسألة الثالثة:
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لب لعن الناس، وهذا املشهور، بحيث إن الرجل    األمر األول: - أي الذي جيح

 لو قىض حاجته يف مكان ُيتاج الناس إليه فإن الناس يلعنونه ويسبونه. 

ياض يف  اخلطايب والقايض ع   ه، ذكرلعون فاعلهامامل  انأي األمر  األمر الثاين: -

 رشح عىل مسلم.  لنووي يفا رشحه عىل مسلم، و
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فليتوار كل    جابر  وعن   الرجالن  تغوط  »إذا  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال رسول  قال: 

واحد منهام عن صاحبه وال يتحدثا، فإن اهلل يمقت عىل ذلك«، رواه وصححه ابن  

 وابن القطان وهو معلول.السكن 

أي أن الراوي للحديث هو ابن السكن وأنه    (رواه وصححه ابن السكن)قوله:  

الوهم   )بيان  كتابه  يف  القطان  ابن  إسناده  ساق  وقد  كذلك،  وهو  نفسه صححه، 

واإلهيام(، لكن ذكر الدارقطني يف )العلل( أن هذا احلديث يرجع إىل حديث أيب 

أبو   رواه  الذي  عند  سعيد  الكالم  النهي عن  فيه  أيب سعيد  داود وأمحد، وحديث 

داود،  أبو  لضعفه  أشار  سعيد  أيب  وحديث  السكن،  ابن  كحديث  احلاجة  قضاء 

 ابن القطان يف )بيان الوهم واإلهيام(. و وضعفه عبد احلق اإلشبيل 

فاخلالصة: أن حديث جابر خطأ، وأنه يرجع إىل حديث أيب سعيد الذي رواه  

مل يصح حديث عن  ود كام ذكر ذلك الدارقطني يف )العلل(، فعىل هذا:  أمحد وأبو دا

يف النهي عن الكالم عند قضاء احلاجة، ولو صّح هذا احلديث هبذا    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

قال:   أمرين  بني  اجلمع  فيه  فإن  وال  اللفظ  صاحبه  عن  منهام  واحد  كل  »فليتوار 

العورة، أما جمرد احلديث يف أماكن قضاء دثا«يتح انكشاف  فيه احلديث مع  ، أي 

احلاجة أو عند قضاء احلاجة فلم يصح فيه حديث، ومع ذلك: الكالم عند قضاء 

 احلاجة مكروه، وهذا باالتفاق حكاه النووي يف كتابه )املجموع(. 
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يمسكن أحدكم ذكره بيمينه   وعن أيب قتادة  

وهو يبول، وال يتمسح من اخلالء بيمينه، وال يتنفس يف اإلناء«. متفق عليه واللفظ  

 ملسلم.

 يف هذا احلديث مسألتان:

القولني    ملسألة األوىل:ا وأصح  قوالن  املسألة  أعلم-يف  الذكر    -واهلل  مس  أن 

مكروه اليد  مطلًقا  باليمني  يصيب  قد  هذا  مثل  ألن  البول  حال  خصص  وإنام   ،

البول -أي حلاجة- بنجاسة   عند  فيشمل  له  مفهوم  فال  احلاجة  وما خرج خمرج   ،

والقول املشهور عند أهل العلم هو الكراهة،  اإلمام أمحد يف رواية،   وبه قالوغريه،  

أما القول بالتحريم مل أره إال عند بعض املتأخرين، وقد تقدم إذا انفرد املتأخرون  

 بقول فال يلتفت إىل قوهلم. 

بيمني«  :ملسو هيلع هللا ىلص قوله    املسألة الثانية: اخلالء  من  يتمسح  أن  »وال  املراد  ليس   ،

يمسك بيده اليمني اآللة    أالَّ يستنجي بيمينه مبارشة بأن يبارش النجاسة، وإنام املراد  

املكارم أن  ، وإنام تكون باليد اليرسى ملا تقدم ذكره  كاحلصاة مثاًل   يستنجي هبا التي  

اليرسىبتستعمل   اليد  تستعمل  عداها  وما  اليمنى  اليمنى    مسُّ أما  و،  اليد  اليد 

للنجاسة عند التمسح فهذا حمرم باإلمجاع وال جيزئ كام حكاه احلافظ ابن حجر يف 

 (. كتابه )فتح الباري

  



184 

قال: لقد هنانا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن نستقبل القبلة بغائط أو بول،    وعن سلامن  

نستنجي برجيع أو أن نستنجي باليمني، أو أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، أو أن  

 أو عظم. رواه مسلم. 

 ويف هذا احلديث ست مسائل:

يص  املسألة األوىل: االستجامرال  أحجار،    ح  ثالثة  من  سلامن    حلديثبأقل 

 . ذهب إىل هذا الشافعية وأمحد واحلنابلةقد ، و الفاريس  

رخصة  املسألة الثانية:  التعبد   االستجامر  معنى  ي،  فيه  لغريه ت فال    فمن   عدى 

له فيه معنى التعبد ورخصة    وتنظف املحل فإنه ال جيزئه، ألنهاستجمر بحجرين  

جيزئه،    ومن ،  حكمه فال  املحل  فنظف  بعظم  ثالثة  ب استجمر  استجمر  من  أقل 

 الشافعي وأمحد.  به قال و ، مل تصح صالتهمل يتطهر و أحجار

بقي    ة:لثاملسألة الثا ولو  وبللها  النجاسة  يذهب عني  أن  االستجامر  يكفي يف 

باحلجارة يزول  ال  مثله  أنفهو    يشء  يؤكد  وهذا  عنه،   أحكامه  لالستجامر  معفو  

 وهذا قول الشافعية واحلنابلة ومن باب أوىل املالكية واحلنفية.  ، اخلاصة

فمثل  إن تعدت النجاسة املخرج بام مل جتر العادة به، كالصفحتني   ة: رابعاملسألة ال

عامل يإلخ، بل  .. .بثالث مسحات فيه    عامل معاملة االستجامر بأن يكتفى ي ال    اهذ

إزالة النجاسة، وهذا قول أيب حنيفة    الكالم عىلاملة إزالة النجاسة، وقد تقدم  مع

 . ألن لالستجامر أحكامه ومالك وأمحد والشافعي يف قول، 
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يفيد النهي عن    "أو أن نستنجي برجيع أو عظم ":  قوله    املسألة اخلامسة:

برجيع  اال و  ستنجاء  عظم،  قول أو  مالك   هذا  قال  بل  وأمحد،  والشافعي  مالك 

ومن قال  ، وهذا هو الصواب،  والشافعي وأمحد: ال جيوز االستجامر هبا وال جيزئ

دث وملفق، ألن يف املسألة  مع اإلجزاء فقوله حمح االستجامر برجيع أو عظم ال جيوز 

إما   اإلجزاءقولني:  مع  أو  اجلواز  اإلجزاء ،  عدم  مع  اجلواز  قال عدم  فمن  من    ، 

 .حمدث وملفق، والقول املحدث مردودأنه ال جيوز لكنه جمزئ فقوله باملتأخرين 

 ال جيزئ وقد أزال النجاسة؟  كيف  :قيلفإن 

فيه معنى التعبد، ومثل    تقدم أن لالستجامر أحكامه اخلاصة ألنه رخصة  يقال:ف

 ففعله حمرم ومل جيزئ إمجاًعا قاله ابن حجر. مبارشة ذلك أن من استجمر بيده  

عظم"قوله:    املسألة السادسة: أو  برجيع  نستنجي  أن  عن    فيه،  "أو  النهي 

بينته األدلة    كامحكمته،  لنهي  لوهو الروث،    والرجيع:االستنجاء برجيع أو عظم،  

أن األخرى  األدلة  بينت  فقد  العظم  أما  وأنَّ ه  األخرى،  اجلن،  من  إخواننا    طعام 

ا  سألوروى مسلم عن ابن مسعود أن اجلن  دواب إخواننا من اجلن    علف الروث  

لكم كل عظم ذكر اسم اهلل عليه يقع يف أيديكم أوفر ما    "الزاد فقال:    رسول اهلل 

ل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »فال  يكون حلام وك

 تستنجوا هبام فإهنام طعام إخوانكم«  

 :ألمرينفاالستجامر بالعظم فإنه حمرم رشًعا 
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 .  أنه طعام إخواننا من اجلن كام تقدم يف حديث ابن مسعود أواًل:

كل أملس ال يستجمر به ألنه ال ينظف،  ف، ألنه أملس، ف أن العظم ال ينظ  ثانًيا:

طعام بني آدم وطعام دواب بني آدم أوىل بالنهي، فكل ما كان حمرتًما فإنه يحمنع و  بل

 من باب أوىل. 

فيمنع   الرجيع  إذا ألنه  أما  وهذا  اجلن،  من  إخواننا  دواب  الروث    طعام  كان 

زاد عليها علة  طاهًرا أي من مأكول اللحم، أما إذا كان نجًسا فيمنع   للعلة السابقة ويح

 أخرى وهي النجاسة. 

 فالنجاسات ال يحستجمر هبا.
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: »ال تستقبلوا القبلة بغائط وال وللسبعة من حديث أيب أيوب األنصاري  

 بول، ولكن رشقوا أو غربوا«.

حتى ذحكر فيها سبعة يف حكم استقبال القبلة عند قضاء احلاجة    كالم العلامءكثر  

أقوال ومنهم من زاد إىل ثامنية أقوال، ومن املهم عند دراسة املسائل أن يميز األقوال 

أو األقوال التي عليها السلف مما    الصحابة ممن حدث بعدهم إذا أمكن  التي عليها

 حدث بعدهم. 

 ن: لصحابة يف هذه املسألة قواللو

األول:ا اال  لقول  البنيان وحرمة  الفضاء مطلًقا، وهذا  ستقبال واالستدبار يف 

مراحيض بنيت فوجدنا    م الشافقدمنا  قال:  ، فإنه    قول أيب أيوب األنصاري 

 متفق عليه  .قبل القبلة فننحرف، ونستغفر اهلل تعاىل 

يف البنيان دون الفضاء، وهذا قول    جواز االستقبال واالستدبار  القول الثاين:

الدارقطني وصححه احلازمي وابن حجر ومجاعة من    ابن عمر   فيام رواه 

قال:  يف ذلك، أهل العلم، فإنه ملا أراد أن يبول وضع دابته أمامه ثم بال، فلام قيل له  

فال يشء  القبلة  وبني  بينك  كان  إذا  أما  الفضاء،  يف  جواز    فدلَّ   . ذاك  عىل  هذا 

 . من باب أوىل  بال واالستدبار يف البنياناالستق
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فقد ثبت يف الصحيحني   ؛ أشبه القولني باألدلة الرشعية، قول ابن عمرو

يبول مستدبر القبلة،    ملسو هيلع هللا ىلصفرأى النبي    عن ابن عمر أنه رقى عىل بيت حفصة  

 عىل جوازه يف البنيان دون الفضاء.  وهذا يف البنيان، فدلَّ 

قولني إما اجلواز  الصحابة عىل    وال يصح جتويز االستدبار دون االستقبال ألن

البنيان دون الفضاء،  مطلًقا أو املنع مطلًقا، وهذا أشبه بقول املجوزين، فإذن جيوز يف  

 مالك والشافعي وأمحد يف رواية.   به قالو
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أبو  وعن عائشة   فليسترت«. رواه  الغائط  أتى  قال: »من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن   :

 داود. 

احلافظ    احلديث  إسناده احلصني احلربان، وقد ضعفيف    ؛ ألناحلديث ضعيف 

سرت البدن  ، لكن معناه صحيح، فابن عبد الرب  كتابه )التلخيص احلبري(، ويف

أما سرت العورة    ،  النووي    اهحك كام  أدب جممع عليه    كله عند قضاء احلاجة 

 . فهو واجب اإلمجاع

  



190 

وعنها: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا خرج من الغائط قال: »غفرانك«. أخرجه اخلمسة  

 واحلاكم.وصححه أبو حاتم 

احلديث: )أصح  قول علامء  و  .هو أصح يشء:  قال أبو حاتم عن هذا احلديث

ا يف  وإناميشء  التصحيح،  يعني  ال  الباب    أمر    لباب(  يف  ما  كل  يكون  فقد  نسبي، 

  فيه:  موضوًعا إال أن هناك حديًثا ضعيًفا ضعًفا ال يبلغ إىل درجة املوضوع فيقال 

اللغوي كام   بالتعبري  فالتعبري هنا  الباب،  ما يف  كتابه    بنيَّ أصح  القطان يف  ابن  هذا 

واإل الوهم  احلافظ:  )بيان  قول  لذا  املغيث(،  )فتح  كتابه  يف  والسخاوي  هيام(، 

 )وصححه أبو حاتم( فيه نظر.

أبيه عن عائشة، ويوسف بن أيب  بردة عن  واحلديث من طريق يوسف بن أيب 

تساهل بردة وثقه ابن حبان، ومن املعلوم أن توثيق ابن حبان ال يعتمد عليه ألنه م 

توثيق حتى    يف  رجاًل إاملجاهيل،  وثق  وال  نه  أعرفه  ال  وقال:  )الثقات(  كتابه  يف   

 .! أعرف أباه

وثَّ  العجل، ولكن  التابعني  ف:  تفصيل   العجليف توثيق  قه  يح فإذا وثق    ه؛ عتد بال 

ابه يف كت  املعلمي  ه  ضعفه، ذكر  يتبنيَّ كل تابعي ما مل  متساهل فإنه يوثق    ألنه

يوسف بن أيب مقبول، وفالتابعني    غريتوثيقه    )التنكيل(، أما  )األنوار الكاشفة( ويف

 فبهذا يكون احلديث صحيًحا. له، توثيق العجل  فيحقبل، تابعًيابردة ليس 

مما  نووي يف كتابه )املجموع(، و وهذا األدب أمجع العلامء عىل استحبابه كام بينه ال 

رواه  وقد ، »احلمد هلل الذي أذهب عني األذى وعافاين« عليه أن يقول: أمجع العلامء 



191 

 

  ه النسائي يف )عمل اليوم والليلة( من حديث أيب ذر إال أنه حديث ضعيف كام بين

و وغريه،  يف    حديث   منروي  النووي  العمدة  وإنام  ضعيف،  أيًضا  وهو  أنس 

 . اإلمجاععىل  االستحباب  

 فإذن يستحب عند دخول اخلالء ذكران:  

 . »بسم اهلل«:  قول الذكر األول:

 . »اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث«: قول الذكر الثاين:

 اخلروج من اخلالء ذكران:  دويستحب عن

 ، أي عىل تقدير: أسألك غفرانك. »غفرانك«:  قول الذكر األول:

 . »احلمد هلل الذي أذهب عني األذى وعافاين«: قول الذكر الثاين:

  ها جممع عليها ما تقدم. وكل
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قال: أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص الغائط، فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار،  مسعود  وعن ابن  

الروثة   ثالًثا، فأتيته بروثة، فأخذمها وألقى  وقال: »هذا  فوجدت حجرين ومل أجد 

 ركس«. أخرجه البخاري، زاد أمحد والدارقطني: »ائتني بغريها«.

مل    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    أنَّ   ليحبنيِّ احلافظ ابن حجر    ذكرهاشاذة،    زيادة    »ائتني بغريها«زيادة  

 يقترص عىل حجرين. 

 يف هذا احلديث أربع مسائل:

النبي   نَّ وليس يف احلديث أ،  جيب أال يقل االستجامر عن ثالث  املسألة األوىل:

بحجرين،    ملسو هيلع هللا ىلص أن  استنجى  أمرين:  وذلك  اقترص عىل    إمااللفظ حمتمل ألحد  أنه 

مسح    أخرى، فيكون   حجرين فحسب، أو أنه يف أحد هذين احلجرين مسح مسحةً 

- كام سيأيت بيان هذا    ال عدد األحجار  املسحاتعدد    عتربثالث مسحات، ألن امل

 . -إن شاء اهلل تعاىل

هذه القاعدة    بنيَّ يث املحتمل، وقد  فال يرتك احلديث الصحيح الرصيح إىل احلد

أهل العلم، وممن بينها ابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني( وذكر تسعة وتسعني مثااًل  

الشافعية    وهذا قولعىل عدم ترك احلديث الصحيح الرصيح للحديث املحتمل،  

 وأمحد واحلنابلة 

ثالثة    املسألة الثانية: ال  مسحات  ثالث  باألحجار  االستنجاء  عند  يكفي 

وأحجار  القولني،  أصح  عىل  وهذا  رواية،  قد  ،  يف  وأمحد  الشافعي  هذا  إىل  ذهب 
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أنه لو استجمر رجل بحجر ثم    اإلمجاع الذي ذكره ابن حجر  ويدل لذلك:  

  عىل أنَّ   فدلَّ   ، أخرى أجزأته  جهة  من    آخر واستجمرَ   رماه، فأخذ احلجر نفسه رجل  

 املسحات ال عدد األحجار.   عتربامل

و  املسألة الثالثة: باألحجار،  خاًصا  االستجامر  هذا  قد  ليس  إىل  أئمة ذهب 

  أنه  حديث أيب هريرة من اريملا يف البخإال أمحد يف رواية، األربعة املذاهب 

ه هناه عن  ، وجه الداللة: أن»أبغني بثالثة أحجار وال تأتني بعظم وروث« :  ملسو هيلع هللا ىلص  قال

عىل أن غري العظم والروث يصح االستجامر به، فيصح أن  العظم والروث، فدل  

ُيصل به االستجامر، ويؤكد ذلك  مال، وباجلدار، أو بالعود، وبكل يستجمر بالرم

 . ه كان يستجمر بالعود وعىل اجلدارأن ما ثبت عند البيهقي عن عمر

منهم من ذهب فتنازع العلامء يف حكم االستجامر عىل قولني،    املسألة الرابعة:

االستجامر مستحب،   أن  بهكامإىل  قال  ومالك    قول   أبو حنيفة  أمحد  يف  ، وخالف 

أمر به،    ملسو هيلع هللا ىلص أن االستجامر واجب ألن النبي  والصواب  والشافعي ومالك يف قول،  

 فدل عىل أن االستجامر واجب، ولو صىل من غري استجامر ملا صحت صالته. 
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أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال:  وعن أيب هريرة  

 وصححه.»إهنام ال يطهران«. رواه الدارقطني 

منهم من صححه كالدارقطني، ومنهم من  فهذا احلديث تنازع فيه املحدثون،  

فإنَّ ضعفه كابن عدي، والصواب هو قول من صححه   إسناده   كالدارقطني،  يف 

وقال   .تنازع فيه املحدثون، قال أبو زرعة: صدوقوقد  مسلمة بن رجاء التميمي،  

عليه    جممع    احلديث  ليس شديًدا، واملعنى الذي جاء به  وضعفهح   .النسائي: ضعيف

 عند أهل العلم كام تقدم، فإذن يكون احلديث صحيًحا.

بالعظم والروث وأن من استنجى هبام    يف هذا احلديث أنه ال يصح االستنجاءو

 مل جيزئه، وتقدم أن هذا هو الصواب وهو قول مالك والشافعي وأمحد. 
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عامة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »استنزهوا من البول، فإن    أيب هريرة  وعن  

عذاب القرب منه«. رواه الدارقطني، وللحاكم: »أكثر عذاب القرب من البول«. وهو 

 صحيح اإلسناد. 

ذلك أبو حاتم والدارقطني،    بنيَّ ظاهر احلديث الصحة إال أنه شاذ ومعلول كام  

فهو حديث ضعيف، وهو يدل عىل وجوب االستجامر، وقد تقدم أن االستجامر  

 عي وأمحد ومالك يف قول. واجب كام ذهب إىل ذلك الشاف 
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قال: علمنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف اخلالء أن نقعد عىل   رساقة بن مالك  وعن  

 بسند ضعيف.اليرسى وننصب اليمنى. رواه البيهقي 

احلازمي، فهو حديث ضعيف،  النووي، وابن حجر و  ف احلديث احلافظضعَّ 

 . فال يصح أن يقال إنه أدب رشعي ألنه حديث ضعيف

فتكون  هذه اجِللسة أنفع ِجلسة عند قضاء احلاجة،    من األطباء أنَّ   لكن ذكر مجع  

مفيدة من جهة الطب ال من جهة الرشع، وال يقال باستحباهبا لذاهتا رشًعا، لكن  

إلخ،  ...دله أن يتعبَّ   ج أكرب قدر ممكن حتى يتهيأ د هذه اجللسة ليحخرِ أحًدا تقصَّ   لو أنَّ 

 لغريها. وإنام  اجللسة  لذات، والثواب ليس  ثاب هبذه اجللسةفيح 

بدعة كام قرر ذلك ابن تيمية    هوباملباح لذاته، بل    التعبُّدومن املعلوم أنه ال يصح  

السبكي فيام نقله عنه  وأعالم املوقعني(،  ه ) يف )جمموع الفتاوى(، وابن القيم يف كتاب

د باملباح لغريه فإنه يصح كام قال معاذ يف ابن حجر اهليتمي يف فتاواه، لكن إذا تحعبِّ 

 . فإن أحتسب عىل اهلل نومتي كام أحتسب قومتيالبخاري: 
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وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا بال أحدكم فلينثر 

 بسند ضعيف. ماجهذكره ثالث مرات«. رواه ابن 

ح وهو ضعيف،  هذا احلديث ضعيف كام ضعفه احلافظ، ويف إسناد زمعة بن صال

 . بل عيسى بن يزداد وأبوه جمهوالن

 يف هذا احلديث مسألتان:

يكون    :والسلت،  احلديث هو السلت والنرت عليه    دلذي  احلكم ال   املسألة األوىل:

بيده اليرسى من أصل   يمسك أعاله، بحيث إذا قىض حاجته  من بداية الذكر إىل

 . أن ُيرك الذكر حتى خيرج ما بقيب :أما النرتالذكر إىل أعاله حتى خيرج ما بقي،  

وقد  ، وهو تابعي،    السلت عند ابن أيب شيبة عن جابر بن زيد   وقد ثبت

املذاهب خمطئ    ذهبت  فهو  بدعة  إنه  قال  من  أما  السلت،  استحباب  إىل  األربعة 

األربعة    قطًعا، فإن العلامء عىل هذا ما بني مستحبني أو موجبني وعىل هذا املذهب

 وأئمتها. 

الوسوسة    املسألة الثانية: من  بيشء  يصاب  أن  خيش  يلتفت    أال  ينصحفمن 

م ينضح ماء ليقطع عىل  بالوسوسة يف الوضوء ث يبدأ  أول ما  ، فإن الشيطان  ذلكل

 اتل اهلل الشيطان، يعبث سئل ابن عباس عن مثل هذا قال: ق  وملا  الشيطان إفساده

  . رواه ابن أيب شيبة .إذا بال أحدكم فلينضح عىل ثوبه ماء ف بإحليل أحدكم
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أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص سأل أهل قباء، فقالوا: إنا نتبع احلجارة    وعن ابن عباس  

املاء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله يف أيب داود والرتمذي وصححه ابن خزيمة 

 احلجارة.بدون ذكر  من حديث أيب هريرة  

ه احلافظ ابن حجر، ويف إسناده حممد بن عبد  حديث ابن عباس ضعيف كام بين

، وروي من وجه آخر ضعيف  ملسو هيلع هللا ىلصالعزيز بن عمر وهو ضعيف، فال يصح عن النبي  

هو   ذلك  ومع  فحسب،  باملاء  االستنجاء  فيه  فإن  خزيمة  ابن  حديث  أما  أيًضا، 

نظر   فيه  التصحيح البن خزيمة  ابن خزيمة -واهلل أعلم- ضعيف، ثم عزو  فإن   ،

، فالنسبة  صحح حديث عويمل بن ساعد األنصاري ال حديث أيب هريرة  

 . -واهلل أعلم-البن خزيمة فيها وهم 

اجلمع بني املاء واحلجارة، وقد تقدم أن اجلمع بينهام أفضل، وقد    احلديثهذا    يف

أمجع عىل اجلمع بينهام أهل الفتوى كام ذكر ذلك النووي ثم العيني والكاسان، أما  

يصح يف الباب حديث كام ذكر العالمة األلبان   فلم  ملسو هيلع هللا ىلصمن جهة حديث عن النبي  

 يف كتابه )متام املنة(. 
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 باب الغسل وحكم اجلنب 

 .ا الباب أمرين: الغسل وحكم اجلنبذكر املصنف يف هذ

 ويتعلق بهذا الباب مسائل:

نوعان  املسألة األوىل: احلدث،  الغسل  لرفع  وغسل   التنظيف،  ألجل  غسل    :

أن ما كان للتنظف فإنه ال    :وينبني عىل هذين النوعني أحكام، والقاعدة الرشعية 

، وليس التيمم بداًل عنه، أما ما كان لرفع احلدث  لالستحباب وإنامُيفيد الوجوب، 

 . فإنه للوجوب والتيمم بداًل عنه

ل  فالغسل ع  رشح اجلمعة  لالستحباب  وسيأيت-  لتنظفليوم  والغسل    -أنه 

 ِ أمر أسامء    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي      ع للتنظف، كام أخرج مسلم عن جابرلإلحرام رشح

 أن تغتسل عند إحرامها.   ملا نفست بنت عميس

    والغسل ليوم عرفة للتنظف، وعىل هذا املذاهب األربعة وثبت عن علٍّ 

اهلل   رسول  صحابة  من  اجلمرات  ملسو هيلع هللا ىلصوغريه  لرمي  والغسل  للعيدين،  والغسل   ،

مستحب لثبوته عن ابن عمر عند ابن أيب ف  - يوم العيد  ما عدا مجرة العقبة-الثالث  

 . شيبة وهو قول الشافعي

ع للتنظف، ويف البخاري    هذه األغسال   ليس التيمم بداًل من و ألن الغسل رشح

، فقال هلم  وكان هلم روائح  ،كان الناس أصحاب عمل      ومسلم عن عائشة
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والتيمم  الغسل للتنظف،    عىل أنَّ   ، فدلَّ »لو اغتسلتم ليومكم هذا« :  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

 . ال ُيصل به التنظيف

أما الغسل لرفع أمر معنوي وهو الغسل لرفع احلدث، فإن هذا واجب، وهو 

، وهذا  إىل آخره...الغسل لرفع اجلنابة أو لرفع احليض إذا طهرت املرأة بعد احليض

 . ألنه لرفع حدث معنوي  التيمم وبدلهغسل واجب 

زئ يوم اجلمعةأن غسل  هذاومما يتفرع عن  ال يرفع ولرفع اجلنابة إال بنية،  ال جيح

كام –بخالف الغسل للجنابة فإنه يرفع احلدث األصغر    إال بوضوء   احلدث األصغر

 . -إن شاء اهلل تعاىل  سيأيت

، وأيًضا يرفع  واألصغر  احلدث األكربيرفع  بنية  الغسل للجنابة    املسألة الثانية:

احلدث    معه  احلدث األصغر ولو مل ينِو ذلك، فبمجرد ارتفاع احلدث األكرب يرتفع 

ابن تيمية وعزاه األصغر، وهذا قول احلنفية واملالكية والشافعي والشافعية واختاره  

ُروا﴿قوله تعاىل:  لإىل مجاهري أهل العلم   هَّ إذا   أي  [6]املائدة:    ﴾َوإِن ُكنُتْم ُجنًُبا َفاطَّ

 . كام يدل عليه السياق فال ُياج لنية  تطهرتم من اجلنابة بالغسل جازت لكم الصالة

احليض إال بنية، أما  أو    احلدث األكرب  االغتسال للجمعة ال يرفع   املسألة الثالثة:

مالك والشافعي يف قول وأمحد يف رواية ويدل عليه أن   به قالدون نية فال يرتفع، و

ودافعه،  الغسلني حكمه  له  غسل  وذاك  ودافعه  حكمه  له  غسل  هذا  خمتلفان،   

فالغسل للتنظف دافعه التنظف، والغسل للجنابة دافعه رفع اجلنابة، وقد ثبت يف 
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عمر من حديث  اخلطاب    الصحيحني  النبي    بن  لكل  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن  »وإنام 

 . امرٍئ ما نوى« 

له رشوط، ورشوط  املسألة الرابعة: اجلنابة  وقد  ه  غسل  الوضوء،  هي رشوط 

له فرًضا واحًدا وهو أن يحعمم البدن باملاء،    تقدم الكالم عىل رشوط الوضوء، إال أنَّ 

العلم،   أهل  بإمجاع  البخاري من حديث و ابن قدامة وغريه،    حكاهح وهذا  ثبت يف 

يحفرغ املاء عىل  وجد املاء وأمره أن    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    يف احلديث الطويل أنَّ   عمران  

أهنا قالت: إن امرأة أشد شعر     ما سيأيت من حديث أم سلمةؤكده  بدنه، وي

»ال إنام يكفيك أن حتثي عىل رأسك ثالث  :  ملسو هيلع هللا ىلص  رأيس، أفأنقضه لغسل اجلنابة؟ قال 

 املاء. تعميم ، فإذن يكفي أن ُيصل االغتسال بحثيات«
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املاء«. رواه   د اخلدري  عن أيب سعي قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »املاء من 

 مسلم، وأصله يف البخاري.

، أي ماء االغتسال من ماء املني، سواء كان ماء الرجل  »املاء من املاء« قوله:  ظاهر  

أو املرأة، وأن االغتسال ال جيب إال من هذا، فظاهر هذا احلديث أن من أولج ومل 

 يحنزل مل جيب عليه الغسل، وسيأيت الكالم عىل مثل هذا. 

ابن املنذر، وابن عبد الرب وابن    كام حكاه  ووجوب الغسل من اإلنزال باإلمجاع

 . غريهم والنووي، و قدامة

 يف هذا احلديث ثالث مسائل:

أن خيرج دفًقا بلذة، أما إذا   منه الذي جيب الغسل   املني يحشرتط يف   املسألة األوىل:

ثبت فقد  ل منه، وثبت هذا عن اثنني من التابعني،  مل خيرج دفًقا بلذة، فال جيب الغس

، ويدل لذلك -رمحهم اهلل تعاىل-عند عبد الرزاق عن عبيدة السلامن، وعن قتادة، 

؟  زل فاغتسل ثم خرج منه ماء أنه سئل عن رجل أن  عن ابن عباس   عند ابن املنذر   أنه

وهذا قول   ،بلذة  ن هذا املاء مل خيرج دفًقاقال: عليه الوضوء، ومل يوجب الغسل، أل 

 . أيب حنيفة ومالك وأمحد يف رواية

، قد يشعر الرجل بانتقال  إذا مل خيرج مل يوجب الغسل   انتقال املاء  املسألة الثانية:

املاء لكن مل خيرج، فمثل هذا ال جيب فيه الغسل، ألن الرشيعة علقته باخلروج، من  
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وهذا قول أيب حنيفة    ، ا مل خيرج فإنه ال جيب الغسل منه، أما إذ»املاء من املاء« قوله:  

 . ومالك والشافعي وأمحد يف رواية 

  عليه يجب  ف بعد ذلك    ني، ثم خرج منه امل من اجلنابة  اغتسل  من  املسألة الثالثة:

 وثبت عن ابن عباس عند ابن املنذر،   الوضوء دون الغسل، وهذا قول أمحد  

ر  وذكوقد ذهب بعض املالكية كالقايض عبد الوهاب إىل أن الوضوء واجب،  

الطراز املالكية صاحب  العلامء   أنه  أحد  أقوال  باالستحباب، ألن  القول  ال يصح 

السابقني قوالن، إما جيب عليه الغسل أو جيب عليه الوضوء، والقول باستحباب  

  الوضوء قول حمدث وال يصح اخلروج عن أقوال أهل العلم، وهذا تأصيل بديع،

القرايف يف كتابه )الذخرية(، وهو تأصيل بديع يف عدم جواز اخلروج ه عنه  وقد نقل

 أقوال أهل العلم.   نع
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا جلس بني شعبها األربع    أيب هريرة  وعن  

 ثم جهدها فقد وجب الغسل«. متفق عليه، زاد مسلم: »وإن مل ُينزل«.

 يف هذا احلديث مسألتان:

،  نزلالغسل ولو مل ي ه  عليوجب    من أولج  حلديث نص  يف أنهذا ا  املسألة األوىل:

، وقد ذكر اخلالف اإلمام البخاري يف بني الصحابة    قد كان فيها خالفو

مجاع عىل أنه بمجرد كتابه )الصحيح(، وذكره غريه من أهل العلم، لكن انعقد اإل 

املنذر وابن قدامة  اإليالج ولو   ابن  الغسل، حكى اإلمجاع  إنزال فقد وجب  دون 

، وثبت »وإن مل ُينزل«، فإنه قال:  ويدل لذلك حديث أيب هريرة    ،والنووي

»إذا جلس بني شعبها األربع قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبي    يف مسلم من حديث عائشة  

 . سل« ومس اخلتان اخلتان، فقد وجب الغ

قول أهل   من املسائل التي كان فيها نزاع بني أهل العلم ثم استقرَّ املسألة  فإذن هذه  

 العلم وإمجاعهم عىل رفع أحد القولني،  

الغسلمقدار اإليال  املسألة الثانية: به  الذي جيب  املذاهب األربعة  ،  ج  اتفقت 

أي   احلشفة،  تغّيب  هو  الغسل  به  الذي جيب  اإليالج  مقدار  أن  الذكر عىل   رأس 

أما  كاماًل  التقاء اخلتان باخلتان،  ّيب رأس الذكر حصل  لو غّيب ، وذلك أنه إذا غح

  ُيصل مس اخلتان.   ملبعضه فإنه 
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وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أيب طلحة، قالت: يا رسول اهلل، إن اهلل ال 

يستحيي من احلق، فهل عىل املرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: »نعم، إذا رأت املاء«. 

 احلديث، متفق عليه. 

قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املرأة ترى يف منامها ما    وعن أنس بن مالك  

يرى الرجل، قال: »تغتسل«. متفق عليه، زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون 

 هذا؟ قال: »نعم، فمن أين يكون الشبه؟«. 

إىل البخاري فيه نظر، وإنام أخرجه      حديث أنساحلافظ ابن حجر    عزو

 . كله أخرجه مسلم : زاد مسلم، ألن احلديث قولإذن ال ُيتاج فمسلم، 

 ثالث مسائل: يف هذين احلديثني

فبمجرد رؤية املني وجب الغسل ولو  االحتالم محوجب للغسل،    املسألة األوىل:

ابن قدامة    حكاهح   الذي  إلمجاعل و     ديث أنس وأم سلمةحل ر احتالًما،  كَّ يتذ   مل

 . وابن رجب

ال جيب عليه الغسل بداللة  ف ،  ني ر احتالًما لكن مل يَر املمن تذكَّ   املسألة الثانية:

أنس   فحديث  السنة  أما  واإلمجاع،  سلمة  والسنة  علَّ أم  عىل  فإنه  األمر  ق 

 وجود املاء، أما اإلمجاع فقد حكاه ابن املنذر وابن عبد الرب ومجاعة من أهل العلم. 

عند ابن    ملا ثبتال جيب عليه الغسل، فمن استيقظ ووجد بلاًل،  املسألة الثالثة:

هذا يدل عىل أنه و  ،أنه قال: لو رأيت ذلك الغتسلت  املنذر عن ابن عمر  
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وهذا   ، أشار لالغتسال احتياًطا ، وإنام السائل اجًبا، ألنه لو كان واجًبا أللزمليس و

 . قول مالك وقول عند احلنفية
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص يغتسل من أربع، من اجلنابة، ويوم    وعن عائشة   قالت: كان 

 . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.اجلمعة، ومن احلجامة، ومن غسل امليت

،  ... يغتسل من أربع   ملسو هيلع هللا ىلصائشة، قالت: كان رسول اهلل  أخرجه أبو داود من قول ع 

النبي   ابن خزيمة من قول  ، ففرق بني  .«...»ُيغتسل من أربع، قال:  ملسو هيلع هللا ىلص وأخرجه 

، وقد  ملسو هيلع هللا ىلصاللفظني، وعىل أي اللفظني كان، فإن احلديث ضعيف مل يصح عن النبي  

وأيب   زرعة  وأيب  والبخاري  واألثرم  أمحد  كاإلمام  احلفاظ،  من  مجع  داود ضعفه 

 وغريهم من أهل العلم. 

 يف هذا احلديث مسألتان:

ن  أمحد يف رواية، وإذهب    يه وإلاالغتسال بعد احلجامة مستحب    املسألة األوىل:

مل يصح فيه حديث لكن العمدة عىل أقوال التابعني، فقد ثبت عند عبد الرزاق عن  

ل،  أن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون االغتسا    أصحاب ابن مسعود

واملراد هبم أصحاب عبد اهلل بن مسعود، واألصل يف فعل أصحاب الرجل أنه فعل  

للرجل نفسه، وثبت عند عبد الرزاق عن ابن سريين، وثبت عند ابن أيب شيبة عن  

 . جماهد 

سل امليت  املسألة الثانية: مستحب، ثبت عند البيهقي عن أيب    االغتسال من غح

تقدم أن  وقول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية،  و  هو،  هريرة  
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العمدة عىل قول عبد اهلل بن عباس   كام   غسل امليت ينقض الوضوء، وأن 

 ليس له خمالف من الصحابة.   :أخرجه عبد الرزاق، وقال ابن قدامة 

أوجب الوضوء، فدل عىل أنه ال    إنام  أن ابن عباس    ؤكد االستحبابوي

، وبمقتىض اجلمع بني قول ألمر بهب الغسل، ولو كان يرى وجوب الغسل  وجي

أن :  ومن القواعد املهمة ،  يكون االغتسال مستحًباعبد اهلل بن عباس وأيب هريرة  

الصحا أقوال  التوفيق بني  أّصل    ،بة ومذاهبهماألصل  كتابه هل كام  ابن قدامة يف  ذا 

 )املغني(، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف )رشح العمدة قسم الصيام(. 
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ملا أسلم وأمره النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن    يف قصة ثاممة بن أثال    وعن أيب هريرة  

 متفق عليه.يغتسل. رواه عبد الرزاق، وأصله 

أثال   بن  ثاممة  أن  وهو  ومسلم  البخاري  يف  احلديث  يف    أصل  بط  رح قد 

 السارية، ثم ملا تحرك ذهب واغتسل وأسلم. 

وإنام    فيه، فيد وجوب الغسل ملن أسلم؛ ألنه ال أمر  ولفظ البخاري ومسلم ال ي

،  فيفيد وجوب االغتسالللفظ عبد الرزاق فعل ال يدل عىل الوجوب، أما  فعل وال

إذا كان أصل احلديث يف البخاري ومسلم أو يف ، وقد تقدمت قاعدة: أنه  ألنه أمر

كام ذكر هذه  أحدمها فإن الزيادة إذا خرجت عنهام فإهنا يف الغالب شاذة وضعيفة،  

عرفة علوم احلديث(، واحلاكم جزم بذلك، وذكر أمثلة القاعدة احلاكم يف كتابه )م 

 ثالثة، وقال: وهناك ثالثامئة حديث بل ثالثة آالف. 

هذا احلديث من رواية املقربي عن أيب هريرة، ورواه عن املقربي مجاعة ومنهم  و

أخرجه   كام  الفعل  بلفظ  رووه  وكلهم  املعروف،  اإلمام  املرصي  سعد  بن  الليث 

ي عن أيب د عبد اهلل بن عمر املكرّب وهو ضعيف عن املقربالبخاري ومسلم، وانفر

عىل أن لفظ األمر ضعيف وشاذ، ويف بعض الروايات قحرن هريرة بلفظ األمر، فدل  

نازع يف -أخوه معه، وأخوه عبيد اهلل بن عمر ثقة،   لم بقرن أخيه معه ألنه قد يح لو سح

 . كفإن الرواة األكثر واألوثق قد رووه عىل خالف ذل -ذلك، 



210 

أمرِ  يف  صحيًحا  حديًثا  أر  باالغتسال،    ومل  أسلم  الصواب  من  كان  ن  أوإن 

اغتسل، فالبد أنه علم      االغتسال مستحب وليس واجًبا ألن ثاممة بن أثال

االغتسال مرشوع ال  ،  بأن  االغتسال،  فيجب  كفر،  إذا وقع يف جنابة يف حال  إال 

أن  ذهب إىل  ، وفال ترتفع جنابته إلسالمه وإنام لرفع اجلنابة، فإنه لو اغتسل يف كفره  

 مالك والشافعي وأمحد يف رواية. االغتسال ليس واجًبا  
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أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »غسل يوم اجلمعة واجب عىل    أيب سعيد  وعن  

 كل حمتلم«. أخرجه السبعة.

سمرة   فبها   وعن  اجلمعة  يوم  توضأ  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال: 

 اخلمسة وصححه الرتمذي. ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل«. رواه 

يف سامع احلسن عن سمرة، ونفى السامع شعبة واإلمام أمحد،    تنازع املحدثون 

»كل غالم مرهتن بعقيقته وقال النسائي: إال حديث العقيقة الذي أخرجه اخلمسة: 

احلسن مل يسمع من سمرة   أنَّ   -واهلل أعلم-لعل الصواب  ..«.عنه يوم سابعتذبح  

 ، وعىل كل  سمعه أو مل يسمعه فإن حكمه قد تقرر كام سبق بيانه. هذا احلديث

 يف هذين احلديثني مسألتان:

 »غسل يوم اجلمعة واجب عىل كل حمتلم« قوله:  املسألة األوىل:

 الذي حكاهلسنة املؤكدة بداللة إمجاع أهل العلم،  ايف هذا احلديث    جوبالواملراد ب

عن مالك ما يدل عىل الوجوب  ، وقد جاء  ابن عبد الرب ووافقه ابن رجب  

 ابن عبد الرب مراد مالك السنة املؤكدة ال الوجوب.  لكن بني

ومن  السنة املؤكدة،    أوُيتمل أن املراد به الوجوب االصطالحي، ولفظ واجب  

  أخرج مسلم من حديث أيب هريرة    إطالقه عىل الوجوب االصطالحي ما

 ،  »لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم«سئل عن احلج أيف كل مرة؟ قال: أن النبي  
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مم يستفف تقدماد  إذا    ا  به    »واجب«لفظ    وردأنه  املراد  بأن  زم  جيح فال  الرشع  يف 

عىل السنة  إطالقه وال بالسنة املؤكدة إال أن الغالب الوجوب باملعنى االصطالحي 

 . -واهلل أعلم-الب املؤكدة، فلهذا ُيمل عليه من باب الغ 

»من  :  ملسو هيلع هللا ىلص   قال   يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة    املسألة الثانية:

،  »من توضأ يوم اجلمعة«احلديث، يف لفظ يف مسلم:    .«..اغتسل يوم اجلمعة ثم جاء

»من  فرأيت بعضهم متسك به عىل أن الغسل يوم اجلمعة ليس واجًبا ألنه جاء بلفظ  

 .توضأ«

لفظ    وردإذا كان خمرج احلديث واحًدا فلكن ينبغي أن تحعرف قاعدة دقيقة، وهي  

بني  ُيرجح  أن  البد  بل  اللفظان،  ُيصحح  أن  يصح  فال  بالوضوء،  ولفظ  بالغسل 

كام أّصل ذلك مجع من أهل العلم ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية  هذين اللفظني،  

 ( وغريهم من العلامء. وابن القيم وابن دقيق العيد يف كتابه )إحكام األحكام

والصواب أنه  حكاًم،  كل لفظمن   ء خيطئ يف مثل هذا ويستنبط وكثري من الفقها

البد من الرتجيح بني اللفظني، واللفظ األكثر روايًة هو لفظ االغتسال، فإذن لفظ 

 الوضوء شاذ، فال يصح أن يستنبط منه حكم. 
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القرآن ما مل يكن جنًبا. رواه     وعن عيل   قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقرئنا 

 وحسنه وصححه ابن حبان. اخلمسة، وهذا لفظ الرتمذي 

وهو حديث  احلديث من طريق عمرو بن مرة عن عبد اهلل بن سلِمة عن عل،  

 قد ضعفه اإلمام أمحد والدارقطني. و ملسو هيلع هللا ىلصضعيف ال يصح عن النبي  

يقرأ القرآن، ألنه قال: كان    يصح للجنب أن  ال أنه    :املسائلويف هذا احلديث من  

يف إال أن لفظ احلديث ليس رصًُيا  يقرئنا القرآن ما مل يكن جنًبا،  ملسو هيلع هللا ىلص    رسول اهلل

وقد تنازع الصحابة ومن بعدهم يف هذه املسألة عىل    ألن داللته داللة فعل،التحريم  

 قولني: 

أن اجلنب ال يقرأ شيًئا من القرآن، وهو الثابت عن عمر كام رواه    القول األول:

 عن عل كام أخرجه ابن أيب شيبة.  ثبتي يف كتابه )اخلالفيات(، وهو البيهق 

ب يقرأ القرآن، وهذا قول عبد اهلل بن عباس، وقد علقه  أن اجلن  القول الثاين:

 البخاري عنه. 

أنَّ  القولني  القرآن،    وأصح  يقرأ  ال  املانعني  اجلنب  أن  اخللفاء وذلك  من 

الراشدين، ونحن مأمورون أن نتبع اخللفاء الراشدين، فإذا اختلف الصحابة عىل  

ما مل يوجد دليل يرجح  قولني رجحنا القول الذي قال به أحد اخللفاء الراشدين،  

الكفة األخرى، وليس هناك دليل خاص منصوص يف هذه املسألة، فلذا يقدم قول  
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يقرأ   أن  اجلنب  أنه ُيرم عىل  وهو  األربعة  املذاهب  هذا  الراشدين، وعىل  اخللفاء 

 القرآن. 
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أتى أحدكم أهله   وعن أيب سعيد اخلدري  

أنشط   »فإنه  احلاكم:  زاد  مسلم،  رواه  وضوًءا«.  بينهام  فليتوضأ  يعود  أن  أراد  ثم 

 للعود«.

الزيادة عند احلاكم شاذة، فلم يروها السفيانان وغريهم واختلف عىل شعبة يف  

الصواب أهنا شاذة وهي تؤكد ما تقدم ذكره من أن احلديث و هذه الزيادة،  رواية  

ك ثم  إذا  أحدمها  أو  الصحيحني  يف  تكون    رويتان  فإهنا  نفسه  الطريق  من  زيادة 

السفيانني   فإن  سفيان-شاذة،  والث  أي  عيينة  احلديث    -وريبن  هذه  رووا  دون 

الزيادة، أما شعبة فرواها بالزيادة يف بعض الرواة عنه، وبعضهم مل يأِت بالزيادة،  

 فاختلف عىل شعبة يف هذه الزيادة، فهي زيادة شاذة. 

 يف هذا احلديث ثالث مسائل:

أن املراد بالوضوء الوضوء الرشعي    إىل  مجاهري أهل العلم   ذهب   املسألة األوىل: 

املعروف، وخالف بعض املالكية وإسحاق بن راهويه وذهبوا إىل أن املراد بالوضوء  

النبي   الوضوء الرشعي، والصواب قول اجلامهري ألن  النجاسة، ال  عرب    ملسو هيلع هللا ىلص إزالة 

يحمل ف  ء الرشعيالوضو  عىلبلفظ الوضوء، ولفظ الوضوء أكثر ما يطلق يف األدلة  

 عليه. 
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العلامء عىل أن هذا الوضوء ليس واجًبا، حكى اإلمجاع ابن  أمجع    املسألة الثانية:

وإليه ذهب مستحب  بل هو   رشحه عىل البخاري،  حجر يف )الفتح(، والعيني يف

 احلنفية والشافعية واحلنابلة وهو قول عند املالكية،  

زيادة  وإن    املسألة الثالثة: للعود"ضعفت  أنشط  من    "فإنه  العلامء  ذكر  لكن 

 . احلكم والفوائد أنه طبًيا ينشط البدن ويقويه 
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قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينام وهو جنب من غري    ولألربعة عن عائشة  

 . أن يمس ماء. وهو معلول 

أنه ضعيف وال يصح عن رسول اهلل  "وهو معلول"قول احلافظ:   يبني  ،  ملسو هيلع هللا ىلص، 

الرازي والدارقطني، فهو   وقد ضعف احلديث اإلمام أمحد وأبو داود وأبو حاتم 

 . ملسو هيلع هللا ىلص حديث ضعيف ال يصح عن رسول اهلل 

وهذا احلديث خيالفه من حيث الدراية ما أخرج الشيخان من حديث عمر أن  

، فحديث عمر ظاهره »نعم إذا توضأ«؟ قال:  سئل: أينام أحدنا هو جنب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

أن الوضوء واجب، لكن ذكر ابن بطال ثم ابن عبد الرب أن القول بالوجوب قول 

ل مالك وأمحد  يف رشحه عىل البخاري أن ظاهر قو  شاذ، وذكر ابن رجب  

، وإذا سلم بفهم ابن رجب لكالم مالك وأمحد فإن احلديث أهنم ذهبوا للوجوب

أن يقول   - واهلل أعلم-خمرج جواب عىل سؤال، ويبعد    خرج ألنه    الوجوب ال يفيد  

 أعلم باملك. و مالكية  ابن بطال وابن عبد الرب وهم وال يفهم هذا ك بالوجوبمال
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قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل    وعن عائشة  

فيدخل   املاء  يأخذ  ثم  يتوضأ،  ثم  فرجه،  فيغسل  شامله  بيمينه عىل  يفرغ  ثم  يديه، 

سائر  أفاض عىل  ثم  ثالثة حفنات،  ثم حفن عىل رأسه  الشعر،  أصابعه يف أصول 

 جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ ملسلم. 

يمونة: ثم أفرغ عىل فرجه فغسله بشامله، ثم رضب هبا األرض،  يف حديث موهلام  

ويف رواية: فمسحها بالرتاب. ويف آخره: ثم أتيته باملنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض  

 املاء بيده.

حديث عائشة وميمونة أصل يف صفة غسل اجلنابة، وقد ذكر  :  هذان احلديثان 

عائشة   يف حديث  آخر  احلافظ  كان  الرجلني  غسل  إنام   أن  وهذا  الغسل، 

أما يف حديث عائشة فهو شاذ، كام بني  يحعرف يف حديث ميمونة يف الصحيحني،  

:  ية الرضير دون بقية الرواة، فلفظذلك احلافظ وغريه، فقد انفرد بذلك أبو معاو

يف حديث عائشة لفظ شاذ، وإنام يحعرف تأخري غسل الرجلني يف   "وغسل رجليه"

 . حديث ميمونة 

 سبع مسائل: ويف هذا احلديث

 والتي منها:   مستحبات الغسل يف هذا احلديث ذكر املسألة األوىل:

، وهذا قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية،  "بسم اهلل":  قول   أواًل/ 

 االستحباب دليالن: ب القول أمحد يف رواية ذهب إىل الوجوب، والعمدة عىلألن 
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ما تقدم ذكره كثرًيا من قاعدة أن املستحب عند ابتداء كل فعل    الدليل األول:

 . "بسم اهلل"أن يقال:  

 عند ابن املنذر يف األوسط.  ثبت عن عمر  الدليل الثاين:

ثم يفرغ بيمينه عىل شامله فيغسل    ":  قالت  ،  ما تلوثه من أذى  إزالة  ثانًيا/

 وهذا مستحب باتفاق املذاهب األربعة.  " فرجه

الوضوء مستحب بإمجاع    "  ثم يتوضأ  ":  قوهلا  الوضوء: وذلك ل  ثالًثا/

أهل العلم، حكى اإلمجاع ابن قدامة وغريه، وليس واجًبا بإمجاع أهل العلم حكى  

يشء زائد عىل تعميم املاء عىل البدن  اإلمجاع ابن بطال وغريه، ويدل عىل اإلمجاع أنه  

 . الذي هو فرض الغسل

توضأ الوضوء الكامل إال غسل  ي ف :غسل الرجلني إىل آخر الغسلتأخري  رابًعا/

–  شاذ  تأخري غسل الرجلني يف حديث عائشةولرجلني، لداللة حديث ميمونة،  ا

 .-كام تقدم

ثم    ":  قوهلا  وبمقتىض اجلمع بني حديث ميمونة وحديث عائشة ُيمل  

وهذا   حلديث ميمونة،  الرجلنيأي عىل فعل الغالب من الوضوء إال غسل    "  يتوضأ

 الشافعية، واحلنابلة.واحلنفية، وهو قول عند املالكية، قول 

املضمضة   خامًسا/  وليست  واالستنشاق،  املضمضة  الغسل  عند  يستحب 

واالستنشاق واجبة يف الغسل، وقد ذهب إىل هذا مالك والشافعي وأمحد يف رواية،  
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أنه   الغسل من  ألنه ال دليل عىل الوجوب وقد تقدم  ليس واجًبا يف الوضوء ففي 

باب أوىل، وإنام الواجب أن يحعمم البدن، لذا يف حديث عمران أمره أن يفرغ املاء  

عىل بدنه ومل يأمره باملضمضة واالستنشاق، وإن كان مستحًبا ألنه تبع للوضوء لكن  

 االستحباب يشء والوجوب يشء آخر. 

الكالم عىل الدلك يف الوضوء،  يستحب يف الغسل الدلك، وقد تقدم    سادًسا/ 

وقد ذهب إىل االستحباب أبو حنيفة والشافعي وأمحد ومالك يف قول، ألن ملالك 

العلامء  عند  املشهور  أن  إال  املزن،  هذا  إىل  وذهب  واجب،  الدلك  أن  وهو  قواًل 

 . خالف ذلك كام بينه النووي 

ة ذكر الغسل،  والدلك يشء زائد عىل الغسل، فلذا جاء يف حديث ميمونة وعائش 

الدلك مستحب وليس واجًبا، ألنه داخل يف  أن  الدلك، فدل عىل  فيهام  ومل يأت 

أسبغ وضوءه   ملسو هيلع هللا ىلصالدلك يف الوضوء، وقد ثبت يف حديث أسامة بن زيد أن النبي  

بأنه توضأ ملا دفع من عرفة إىل مزدلفة بال ثم توضأ وضوًءا بال إسباغ ثم ملا أراد أن  

كام علقه البخاري:    أي بدلك، وقال ابن عمر    يصل توضأ وضوًءا بإسباغ،

 اإلسباغ هو اإلنقاء، واملراد باإلنقاء أي الدلك. 

يستحب يف الغسل البدء باليمني، لعموم حديث عائشة الذي أخرجه    سابًعا/

، وقد حكى  "كان يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله"الشيخان:  

 اإلمجاع عىل ذلك الشوكان 
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غسل جلدة الشعر واجب باإلمجاع، حكى اإلمجاع ابن بطال،    املسألة الثانية:

ألنه من مجلة البدن، وثبت عند ابن أيب شيبة عن حذيفة أنه قال البنته: خلل شعرك  

 باملاء ال خيلله النار. 

هذا   فإن  نفسه  الشعر  غسل  احلنفية  أما  مذهب  وهذا  واجًبا،  وليس  مستحب 

وقول عند احلنابلة، وهو الصواب ألنه ال دليل عىل وجوب غسل الشعر نفسه، أما  

 غسل البرشة فإنه واجب باإلمجاع كام تقدم. 

  نه أل  ،واجب -أي اجللد الذي قد غّطته اللحية-  ومن ذلك غسل برش اللحية،

 وهو قول أيب حنيفة والشافعي وأمحد وقو ملالك وقول عند احلنابلة  من مجلة البدن،

 أما غسل الشعر املسرتسل فإن هذا مستحب كام تقدم بيانه يف شعر الرأس. 

احلديث أنه كرر غسل شعره ثالث مرات، لكن جاءت    ظاهر  املسألة الثالثة:

للجه حفنة  أهنا  وبينت  الصحيحني  يف  األخرى  للجهة  الرواية  وحفنة  اليمنى  ة 

اليرسى وحفنة للوسط، فقسمت احلفنات الثالث إىل أجزاء ثالثة، وهذا هو قول 

 . املالكية وقول عند احلنابلة وهو اختيار ابن تيمية  

مرة واحدة، ومل يأت يف السنة تكرار   البدن  غسلظاهر السنة أن    املسألة الرابعة:

 . الغسل ثالًثا، وهذا قول املالكية وقول عند احلنابلة وهو اختيار ابن تيمية  

أفاض عىل سائر جسده":  قوهلا   تذكر  "ثم  ومل  باقي جسده،  أي عىل   ،

 التكرار، ال يف حديث ميمونة وال يف حديث عائشة، فدل عىل أنه ليس مستحًبا. 
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إذا اغتسل يف مكان  ف يستحب أن يغري مكان غسل الرجلني،    :املسألة اخلامسة

املكان،    وأراد أن يغسل رجليه  ويدل لذلك حديث ميمونة، فإن فيه تغيري  فليغري 

واحلنابلة يف وقد ذهب إىل هذا احلنفية واملالكية والشافعية    مكان غسل الرجلني، 

 . قول

يؤكد قاعدة: أن املكارم تكون باليد اليمنى   غسله فرجه بشامله  املسألة السادسة:

باليد اليرسى  ويف رواية:    "ثم رضب هبا األرض":  ، ثم قالت  وما عداها 

 . وهذا تأكيد للتنظيف "ثم مسحها بالرتاب"

عدم  وقد أمجع العلامء عىل أن    يتمندل،   للمغتسل أالَّ يستحب    املسألة السابعة:

وأصح   االستحباب،  يف  واختلفوا  املحامل،  اإلمجاع  واجًبا، حكى  ليس  التمندل 

التمندل مستحب،   ترك  أن  ابن أيب شيبة عن  حلالقولني  ديث ميمونة، وثبت عند 

 . وبه قال الشافعي، جابر بن عبد اهلل  
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سلمة   أم  رأيس،    وعن  شعر  أشد  امرأة  إين  اهلل  رسول  يا  قلت  قالت: 

أفأنقضه لغسل اجلنابة، ويف رواية: واحليضة؟ فقال: »ال، إنام يكفيك أن حتثي عىل 

 رأسك ثالث حثيات«. رواه مسلم. 

لعالمة هذا ابن القيم يف كتابه )هتذيب السنن(، وا  بنيَّ شاذة،    »واحليضة«لفظ:  

 . األلبان  

 ل:يف هذا احلديث ثالث مسائ

 وهو قول املذاهب األربعة.  ال ينقض الشعر لالغتسال من اجلنابة   املسألة األوىل:

من  املسألة الثانية: لالغتسال  الشعر  ينقض  عىل  ال  القولني  احلائض    أصح 

 لدليلني: 

رواه ابن أيب   مل يأمر احلائض بنقض شعرها ابن عمر  ثبت أن الدليل األول: -

 شيبة. 

ما تقدم ذكره أن غسل الشعر ليس واجًبا وإنام الواجب أن    الدليل الثاين: -

 احليضة.و يصل املاء إىل البرشة، فهذا شامل لغسل اجلنابة

،  غسل اجلنابةل فإنه ال ينقض شعره  لرجل كاملرأة يف هذه املسألة،  ا  املسألة الثالثة:

 . قول عند احلنفية الكية، والشافعية، واحلنابلة وامل هذا قولو
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إين ال أحل املسجد حلائض وال    عائشة  وعن  

 جنب«. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.

ضعفه اإلمام أمحد، ونقل اخلطايب عن أهل العلم تضعيفه،  فقد  احلديث ضعيف،  

 .ملسو هيلع هللا ىلص فهو ال يصح عن النبي 

 يف هذا احلديث أربع مسائل:

ل  املسألة األوىل: كام حكاه  لحائض  ال جيوز  باإلمجاع  املسجد  بطال دخول  ابن 

 . ر أنه قال: ال تقربن حائض املسجدوابن قدامة، وثبت يف املوطأ عن ابن عم

 ؟  »ويعتزل احلّيض املصىل« يف حديث أم عطية يف الصحيحني:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   وقول 

تزلن  يع وذلك أهنن، كان خيرج يف العيد إىل املصىل ملسو هيلع هللا ىلصصىل ألن النبي  امل املراد به

 . الصفوف حتى ال يقطعن الصفوف

املذاهب األربعة   عليه  اتفقتكام  دخول املسجد    جنبجيوز لل   ال  املسألة الثانية:

  بيل:واملراد بعابري الس  [43]النساء:    ﴾َواَل ُجنًُبا إاِلَّ َعابِِري َسبِْيلٍ ﴿سبحانه:    لقوله

وال يراد   جابر أن اجلنب يمر يف املسجد   روى ابن املنذر عن   أي املار يف املسجد، لذا 

ال  يصح  فال  السفر،  اآلية  ذكر يف  ابن جرير ألنه  قال  املسافر،  السبيل  تكرار  بعابر 

 . والتأسيس مقدم عىل التأكيد



225 

 

سنن    املسألة الثالثة: يف  ثبت  توضأ،  إذا  املسجد  يف  يمكث  أن  للجنب  يصح 

ملسجد، وإىل يتوضؤون ويمكثون يف ا  جنًبا  كانواإذا  سعيد بن منصور أن الصحابة  

 . هذا ذهب اإلمام أمحد

للحا  املسألة الرابعة: املسجديصح  يف  متكث  أن  ل  ،ئض  صح  إذا  لجنب  ألنه 

من جهة أنه ليس للمرأة رفعه    فاحلائض من باب أوىل ألن احليض أشد من اجلنابة 

لكن    أمحد يف رواية وهو قول عند احلنابلة  وهذا قول  ،متى شاءت بخالف اجلنابة 

التي انقطع دمها، ومل تغتسل، أما من ال يزال الدم مستمًرا معها فإن   املراد باحلائض

 استثنى احلنابلة من انقطع دمها ومل تغتسل ألي سبب هذه ال متكث يف املسجد، وإنام

 كان. 
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أغتسل أنا ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من إناء واحد ختتلف أيدينا فيه  وعنها قالت: كنت  

 .أيدينا عليه. زاد ابن حبان: وتلتقيمن اجلنابة. متفق 

أراد أن  صفة الغسل    ملا ذكرأنه    -واهلل أعلم-ذا احلديث  هل سبب إيراد احلافظ  

جائز   هذا  مثل  أن  تقدم  وقد  يرض،  ال  الغسل  يف  واملرأة  الرجل  اجتامع  أن  يحبني 

 باإلمجاع. 

إسحاق بن    زادمدرجة، فقد    هذا الزيادة  (أيدينا  حبان: وتلتقيزاد ابن  )قوله:  و

أهنا مدرجة من كالم أفلح، وليس من كالم   سليامن عن أفلح، وبني احلافظ  

، ولو قدر أهنا صحيحة فإهنا من الرواية باملعنى وال تؤثر، ألن بحث زيادة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 الثقة إنام يكون فيام ينبني عليه حكم. 
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هريرة   أيب  »إن حتت كل شعرة جنابة،   وعن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال رسول  قال: 

فاغسلوا الشعر وأنقوا البرش«. رواه أبو داود والرتمذي وضعفاه، وألمحد عن عائشة 

 نحوه وفيه راوي جمهول.

أ دحديث  أبو  كام ضعفه  هريرة ضعيف  والرتمذي،  يب  حديث  واود  يصح  ال 

 والراوي املبهم ال يصح حديثه ألنه جمهول. عائشة، ألن فيه راوًيا مبهاًم، 

ه ليس واجًبا، فإذن األمر  وأن امغسل الشعر فقد تقدم الكالم عليهوالبرش غسل 

 . بغسل الشعر كام تقدم بخالف األمر  فقهًيا  صحيحبغسل البرش 
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 باب التيمم 

َبَدل  املاء  التيمم  فيمن  واألصل  وتعاىل:    ه ،  سبحانه  َماًء  ﴿قوله  ََتُِدوا  َفَلْم 

ُموا األحكام ال  يف  أن البدل يأخذ حكم املحبدل    ومن القواعد  [43النساء:  ]  ﴾َفَتَيمَّ

 شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.  هذكر، الصفة يف 

ال يقال  يمم ألنه ثابت يف الوضوء، ففعل يف الت  يستحبتب عىل هذا أنه ال  ويرت

التسمي ألن  التيمم  عند  التسمية  بدليل باستحباب  وإنام  الوضوء،  عند  مستحبة  ة 

 .آخر

 كالتالي: شروطستة وللتيمم 

والتمييز،    الشرط األول، والثاني، والثالث، والرابع: والعقل،  والنية،  اإلسالم، 

 . هذه أربعة رشوط قد تقدم الكالم عليها كثرًياو

تعاىل:    الشرط اخلامس: لقوله  املاء،  ُموا﴿عدم  َفَتَيمَّ َماًء  ََتُِدوا  النساء:  ]  ﴾َفَلْم 

وقد يكون حقيقًيا، واحلقيقي أن ال يوجد املاء،  وعدم املاء قد يكون حكمًيا    [43

واحلكمي بأن يكون املاء موجوًدا لكن يمنع من استعامله مانع رشعي، فمثل هذا  

ان يف سفر وكان معه ماء قليل يصح فيه التيمم، فقد أمجع العلامء عىل أن الرجل إذا ك

للرشب وخيش إذا توضأ أن يعطش فإنه يصح له أن يتمم، حكى اإلمجاع ابن املنذر،  

فمثله عدم يف   من استعامله للامء ه يترضر نتيمم ألال   جاز له   لكن  اءم  ا عنده ومثل هذ

 حكاًم ال حقيقًة. املاء   حقه
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 . املاء جواز التيمم للمريض الذي يرضه استعامل ويقاس عىل هذا 

إن شاء   وسيأيت الكالم عىل هذا -أن يكون عىل تراب ذي غبار   الشرط السادس:

 . -اهلل تعاىل

 وللتيمم فروض ثالثة: 

نْهُ ﴿  لقوله تعاىل  مسح الوجه  الفرض األول:  ﴾ َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّ

 وحكى اإلمجاع ابن املنذر وغريه.  [6]املائدة: 

 واإلمجاع الذي حكاه ابن املنذر.  لسابقةبداللة ا  مسح اليدين، الفرض الثاين:

الثالث: باملسح،  الفرض  واليدين  الوجه  عاًما    تعميم  التيمم  يكون  أن  بمعنى 

بعضها، وقد  لأن يكون لليدين كلها ال  وجه كله ال أن يكون لبعضه، ووشاماًل لل

 اإلمجاع عىل هذا اإلمام أمحد وابن عبد الرب ومن خالف فهو حمجوج باإلمجاع. حكى  

 

 

 مبطالت التيمم ثالثة:و

األول: والريح  املبطل  والغائط  كالبول  للوضوء،  مبطل  ما هو  فهو    إلخ .. . كل 

 ، وهذا باإلمجاع حكاه ابن حزم. مبطل للتيمم
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وجود املاء، فإذا وجد املاء بطل التيمم باإلمجاع، ملفهوم قوله تعاىل:    املبطل الثاين:

ُموا﴿ َفَتَيمَّ »الصعيد  وملا سيأيت من حديث أيب ذر:    [43]النساء:    ﴾ َفَلْم ََتُِدوا َماًء 

فليتق اهلل وليمسه  املاء  فإذا وجد  املاء عرش سنني،  إذا مل جيد  املؤمن  املسلم  وضوء 

ابن    برشته« أخرجه الرتمذي وصححه، وقد أمجع العلامء عىل هذا حكى اإلمجاع 

 املنذر وابن عبد الرب وابن قدامة وغريهم. 

ه ماء ال يكفيه مع نتقدم أن مفقد    .زوال ما أبيح التيمم من أجله   املبطل الثالث:

أن يعطش فإنه يصح له التيمم باإلمجاع، حكاه    هإذا استعملخيشى  وهو يف سفر و

نذر، فإذا تيمم يف تلك احلال فزال السبب بأن وجد ماًء أو زال خوف العطش  ابن امل

 فإن التيمم يبطل، وهذا قول احلنفية واملالكية واحلنابلة. 

بالسفر  مسألة: التيمم خاًصا  إىل    كام  ليس  العلم ذهب  أهل  بعض  ، ألن ذلك 

، آية التيمم كان يف السفر  نزولسبب  ؤكده أن  الوضوء جاءت يف السفر وي  سياق آية

ما    :، فقالوا ..أهنم فقدوا العقد وكانوا يف سفر     عائشة   يف البخاري عن كام  

يف السفر واحلرض،    رشعمم يعدا السفر ال جيوز فيه التيمم، وأصح القولني أن التي 

ند احلنفية واملالكية واجلواب  وهو قول مالك والشافعي وأمحد يف رواية، وقول ع

 عىل ذكر السفر من جهتني: 

ما خرج خمرج سبب فال مفهوم له بإمجاع  وأنه خرج خمرج سبب،    اجلهة األوىل:

 األصوليني، كام حكاه املجد ابن تيمية وشيخ اإلسالم ابن تيمية واآلمدي. 
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ملاء دون  أن هذا هو الغالب، فالغالب أن املسافر هو الذي يفقد ا  اجلهة الثانية:

 من باب الغالب وما خرج خمرج الغالب فال مفهوم له.  فذكر السفرغريه، 
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أعطيت مخس مل يعطهن  عن جابر بن عبد اهلل  

أحد قبيل، نرصت بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرض مسجًدا وطهوًرا، فأيام 

 «، وذكر احلديث....رجل أدركته الصالة فليصل

 ويف حديث حذيفة عند مسلم: »وجعلت تربتها لنا طهوًرا إذا مل نجد املاء«. 

 .عند أمحد: »وجعل الرتاب يل طهوًرا«   وعن عيل  

مسلم،   أخرجه  حذيفة  وحديث  الشيخان،  أخرجه  فقد  جابر  حديث  أما 

ال      وحديث علٍّ  ومثله  بن عقيل،  بن حممد  اهلل  إسناده عبد  ففي  ال يصح 

ُيتمل منه هذا التفرد، لذا بني ابن عبد اهلادي عدم صحته وأن احلديث مضطرب،  

 ويغني عنه ما تقدم من حديث حذيفة. 

 يف هذا احلديث أربع مسائل:

حديث مثله  ث جابر أن التيمم يصح عىل كل أرض، وظاهر حدي   املسألة األوىل:

، أن التيمم يصح عىل كل  «الصعيد وضوء املسلم»:  -وسيأيت إن شاء اهلل-أيب ذر  

، وظاهر « وجعلت تربتها لنا طهوًرا إذا مل نجد املاء»صعيد، ويف حديث حذيفة قال:  

أن  حذيفة  بالرتاب،    التيمم  حديث  خيصص    فهومواملخمصوص  الرتاب  ذكر  ملا 

ذلك أن  و  »الصعيد وضوء املسلم«وقوله    ،«وجعلت يل األرض»العموم يف قوله:  

   تيمم عليها ال  يصح  الفإذا مل تكن تربة ف املفهوم خيصص العموم عند اجلامهري، 
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اب يف حديث حذيفة مفهوم لقب، ومجهور األصوليني  ذكر الرت  املسألة الثانية:

أن غريه ليس    ها: حممد رسول اهلل، ليس معنقولأن مفهوم اللقب ليس حجة، فعىل  

لق من األحكام عىل األشخاص أو عىل األجناس    رسواًل ألنه  مفهوم لقب، فام عح

فيبقى عىل    الصعيد صص األرض وال  خي  فإنه ال إذا مل يكن له مفهوم  و ،  فال مفهوم له

 عمومه. 

خرج وبني أن حلديث حذيفة مفهوًما وذلك أنه  ابن رجب  وقد أجاب عىل هذا  

»وجعلت ترتبها ، ثم قال:  «...قبلنا بثالث»فضلنا عىل من  يف سياق الفضائل، قال:  

واالمت و،  لنا طهوًرا« الفضائل  وجه  كان عىل  ف ما  التوسيع،  منه  يراد  فإنه  ذكر نان 

مفهوم اللقب يف هذا ال يتناسب إال أن يكون مراًدا، فبهذا يحعلم أن املفهوم يف هذا  

يه أن يكون  يشرتط فيام يتمم علاحلديث حجة وإن كان مفهوم لقب لقرينة فعىل هذا  

 . لشافعي وأمحد يف روايةتراًبا وهذا قول ا

قيل  الطويلة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إن:  فإن  األسفار  الطريق  كسفره    سافر  وكان  تبوك،  يف 

نه كان ُيمل الرتاب، فدل عىل أنه أ  ملسو هيلع هللا ىلصرماًل ومل يكن تراًبا ومع ذلك مل يحنقل عنه  

 فال يشرتط الرتاب، هذا مفاد ما ذكره ابن القيم  تيمم عىل الرمل

أهنم مل جيدوا تراًبا فصلوا   حمتملذكره، و  ملا ما ذكره ابن القيم حمتمل    أن واجلواب  

صالة فاقد الطهورين، فمن مل جيد ماء وال تراًبا فإنه يصل صالة فاقد الطهورين،  

  كانوا   وهم  ترابالطريق  يتخلل    أنيمنع   فال  رمااًل   الطريقأنه وإن كان    وحمتمل
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، فيقدم فعلدليل تعارض دليل قويل مع فطويل، وقت الصالة يف حقهم جيمعون ف

  الفعل. القويل عىل 

  صالته   ، تصح-الذي مل جيد ماًء وال تراًبا  -أي–فاقد الطهورين    املسألة الثالثة:

العجز،  ألبال طهارة،   اْسَتَطْعُتمْ ﴿نه ال واجب مع  َما  اهللََّ   [ 16]التغابن:    ﴾َفاتَُّقوا 

َنْفًسا  ﴿ الشافعي وأمحد وهو  وهبذا قال    [286]البقرة:    ﴾إاِلَّ ُوْسَعَهااَل ُيَكلُِّف اهللَُّ 

   املشهور عن مالك 

 صالته عىل الواجبات  صالة فاقد الطهورين أنه يقترص يفصفة    املسألة الرابعة:

قمل واألركان،   واجبات   ررن  الصالة  يف  ق   ،بأن  الصالة أ  ررومن  يف  يوجد  ال  نه 

  ما وقفت عليهات فقط فإنه يقترص عىل األركان، هذا  واجبات وإنام أركان ومستحب

ال يقرأ   فعىل هذا إذا كرب:من كالم أهل العلم يف بيان صفة صالة فاقد الطهورين،  

دعاء االستفتاح، وإنام يقرأ الفاُتة، وال يقرأ سورة قصرية وإنام يركع ثم يطمئن ثم  

 -فيام وقفت عليه -وهكذا، وسبب اختيار هذا القول هو فهم أهل العلم  ...يرفع

وجد    ال لو وإ  ومن خالف من بعض املتأخرين فهو حمجوج بفهم أهل العلم قبله 

هذه يف  معترب  فإن   سلف  املاضني  العلامء  من  الطهورين    املسألة  فاقد  صفة صالة 

   كغريه. 
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قال: بعثني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حاجة، فأجنبت فلم    وعن عامر بن يارس  

أجد املاء، فتمرغت يف الصعيد كام مترغ الدابة، ثم أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فذكرت ذلك له،  

األرض رضبة  بيديه  ثم رضب  هكذا«،  بيديك  تقول  أن  يكفيك  كان  »إنام  فقال: 

واللفظ   عليه،  متفق  ووجهه.  كفيه  وظاهر  اليمني،  عىل  الشامل  مسح  ثم  واحدة 

سلم، ويف رواية للبخاري: »ورضب بكفيه األرض ونفخ فيهام ثم مسح هبام وجهه مل

 وكفيه«.

قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »التيمم رضبتان، رضبة للوجه   وعن ابن عمر  

 املرفقني«، رواه الدارقطني، وصحح األئمة وقفه. ورضبة لليدين إىل 

مرفوًعا فقد ضعفه اإلمام أمحد وابن معني والرازيان  حديث ابن عمر  ال يصح   

عمر،  بن  اهلل  عبد  عن  موقوًفا  يصح  وإنام  العلم،  أهل  من  وغريهم  والدارقطني 

 . ن املنذر أخرجه عبد الرزاق واب

 هذين احلديثني عشر مسائل:يف 

»ثم رضب بيديه األرض  :  من حديث عامر   الرواية األوىل  ظاهر  املسألة األوىل:

، أنه بدأ بالكفني  رضبة واحدة ثم مسح الشامل عىل اليمني، وظاهر كفيه ووجهه«

ال يقتيض الرتتيب،    "الواو"طف بني الكف والوجه بحرف  قبل الوجه، لكن الع

الروايات األخرى الثابتة  يف  نه بدأ بالوجه قبل الكفني كام  أ  ملسو هيلع هللا ىلص  وإنام الذي فعله النبي
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وافق م  وهذا،  »ثم مسح هبام وجهه وكفيه«عن عامر، لذا قال يف الرواية األخرى:  

نْهُ ﴿فظ القرآن: لل  [. 6]املائدة:  ﴾َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّ

عامر    املسألة الثانية: هبا  أنه    ظاهر حديث  مسح  واحدة  اكتفى برضبة 

أما   والكفني،  أثر  الوجه  عمر  يف  للوجه ورضبة  فقد  ابن  رضب رضبتني، رضبة 

:  صفة إجزاء لذا قال يف حديث عامرصفة التيمم  للكفني، ومقتىض اجلمع بينهام أن

لكامل فأقل لفعل ابن عمر  صفة التيمم يف  ، ون تقول بيديك هكذا«»إنام يكفيك أ

الكامل والكامل أن يرضب بيديه األرض رضبة واحدة ثم يسمح هبام وجهه وكفيه،  

األرض  ثم يرضب  وجهه  هبا  يمسح  ثم  واحدة  األرض رضبة  بيديه  أن يرضب 

 رضبة ثانية ثم يمسح هبا اليدين إىل املرفقني. 

أخرجه البيهقي وصححه، وقد    هذه الرواية جابر  وقد وافق ابن عمر يف  

 . كأيب يعىلذهب إىل ما تقدم ذكره مالك وهو قول عند احلنابلة 

فإنه ينفخه،   كان الغبار كثرًياالنفخ ليس مستحًبا لذاته، وإنام إذا  املسألة الثالثة:

الشافعي وأمحد، ويبني ذلك ما قاله أمحد وهو أن النفخ مل يأِت يف أثر ابن    وهذا قول

فدل  عمر   نفخ،  بال  تيمم  ابن عمر  فإن  مر  أنه،  ملا كثر  ليس  وإنام  لذاته  اًدا 

 . الغبار 

فدل    ، ألنه ال دليل عليه؛  ج األصابع عند التيمميتفريستحب  ال    املسألة الرابعة:

لقوله يف حديث  التفريج،  دون  وظاهرها  باطنها  اليدين  يف  الواجب  أن  هذا عىل 
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، فإذن  »ظاهر كفيه ووجهه«، ويف احلديث اآلخر:  »ثم مسح هبام وجهه وكفيه«عامر:  

 . احلنفية واملالكية  استحباب التفريج مل يذكرو  الظاهر من اليدين،يمسح  

أن    عىل-فيام رأيت–العلامء  احتني مل أر فيه حديًثا لكن  مسح الر  اخلامسة:املسألة 

الراحتني متسح استحباًبا، وقد تقدم أن العلامء إذا فهموا فهاًم فليس لنا أن نخرج 

 عن فهمهم حتى يتبني لنا أن هلم خمالًفا خالًفا معترًبا. 

ما بني    ع يف التيممتنازع علامء املذاهب األربعة يف ختليل األصاب  املسألة السادسة:

مل أر أحًدا قال بعدم استحباب التخليل، فإذن واالستحباب،    وأالوجوب  القول ب

 حتى ال نخرج عن أفهام أهل العلم. يستحب التخليل

يرضب بيديه األرض رضبة واحدة،  صفة التيمم املجزئ: أن    املسألة السابعة:

عىل    ثم يمسح الشاملويعممه  مسح الوجه  يثم إن كان يف يديه غبار نفخ فيهام، ثم  

 . ابعمسح الراحتني وخيلل األصوياليمني واليمني عىل الشامل  

بيديه األرض رضبة واحدة، ثم إن كان يف   يرضب  أن  :التيمم الكاملصفة  أما  

لوجه وعممه، ثم رضب بيديه األرض رضبة ثانية  يديه غبار نفخ فيهام، ثم مسح ا 

ثم وضع بطون أصابع اليرسى عىل ظهور أصابع اليمنى، ثم يمرمها إىل مرفقيه، ثم  

كوع فإن بلغ  ويرفع إهبامه  ، ويمر عليه،  اليمنى  ذراعإىل بطن    اليرسى  يدير بطن كفه

أمر   اليمنى  اليمنى ثم مسح  اليد  إهبام يده  اليرسى عىل  يده  اليمنى يده إهبام  بيده 
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. هذا ما  احتني باألخرى، وخيلل بني أصابعهاليرسى كذلك، ثم مسح إحدى الر

 ذكره علامء املذاهب األربعة. 

كام ،  العلمعىل أصح أقوال أهل    واجًبا   الرتتيب يف التيمم ليس    املسألة الثامنة:

ة وهو املشهور عند املالكية ورواية عن أمحد، ألنه ال دليل قول احلنفية واحلنابلهو  

وال يلزم من وجوبه يف الوضوء أن جيب يف التيمم ألن التيمم  عىل وجوب الرتتيب،  

 .-كام تقدم –بدل يف احلكم ال يف الصفة  

املواالة يف التيمم مستحبة، وليست واجبة، وهذا قول احلنفية    املسألة التاسعة:

النبي   املالكية والشافعية واحلنابلة، ألن  فإذن    ملسو هيلع هللا ىلصوقول عند  واىل بني ذلك فعاًل، 

 املواالة مستحبة وليست واجبة. 

اب  حتى يصل الرتجيب عىل املتيمم أن ينزع خامته عند التيمم    املسألة العاشرة:

فرض التعميم  ألن  اخلاتم،  موضع  تقدم-إىل  وهذا-كام  واحلنابلة    ،  احلنفية  قول 

 والشافعية وقول عند املالكية. 
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الصعيد وضوء املسلم وإن مل    وعن أيب هريرة  

جيد املاء عرش سنني، فإذا وجد املاء فليتق اهلل وليمسه برشته«. رواه البزار وصححه 

 .ابن القطان لكن صوب الدارقطني إرساله، وللرتمذي عن أيب ذر نحوه وصححه 

َ حديث أيب هريرة ضعيف كام   الدارقطني  بنيَّ الزيلعي يف كتابه  و،    ذلك 

فإن يف إسناده رجاًل جمهواًل جهالة حال، إال أن    أيب ذر  )نصب الراية(، أما حديث 

هذا الرجل من كبار التابعني، ووثقه العجل وابن حبان، وما رواه ليس فيه حكم  

اآلية:   تدل عليه  بل  َماءً ﴿جديد،  ََتُِدوا  عل  [43]النساء:    ﴾ َفَلْم  حديث   يه ويدل 

يشدفمثله  حذيفة،   وال  فيه  هذا  د  وألجل  حديثه،  أعلم-يصحح  صحح    -واهلل 

 احلديث الرتمذي بقوله: حديث حسن صحيح. 

   يف هذا احلديث أربع مسائل:

و  املسألة األوىل: الرتاب،  بالصعيد  املراد  أن  التقدم  هذا  يف  أي  -صعيديحشرتط 

  ولإلمجاع الذي  [6]املائدة:    ﴾َطيًِّبا َصِعْيًدا  ﴿تعاىل    لقولهطاهًرا، أن يكون   -الرتاب

 ،  ابن قدامة   اهحك

غبار   املسألة الثانية: للرتاب  يكون  أن  تعاىل:    يشرتط  َفاْمَسُحوا  ﴿لقوله 

نْهُ  ابن رجب يف بينه  هنا تبعيضية كام    "من "  و  [6]املائدة:    ﴾بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّ

يف بعض املستشفيات  و  . الشافعي وأمحد يف روايةهذا قول  و  رشحه عىل البخاري

 يوضع للمريض تراب، لكن ليس له غبار لكثرة استعامله، فهذا ال يصح التيمم به.
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كام    التيمم رافع  وذلك أن  حتى جيد املاء،ما شاء  يصىل بالتيمم    املسألة الثالثة:

اختيار شيخ اإلسالم ابن  د يف رواية وهو قول الزهري، وقول أيب حنيفة وأمح  هو

تعاىل:    ،تيمية   ُمْوا﴿لقوله  َفَتَيمَّ َماًء  ََتُِدوا  :  وحلديث  [43]النساء:    ﴾َفَلْم 

املاء فليتق اهلل وليمسه »الصعيد وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عرش سنني فإذا وجد  

 .برشته«

ومن قال إن التيمم مبيح يرتتب عىل قوله أنه يتيمم لوقت كل صالة، أما من قال  

بأن التيمم رافع فإنه إذا تيمم يصل ما شاء من الصلوات حتى جيد املاء أو يقع يف 

 . تيمم مبطل من مبطالت ال 

يف رشحه عىل    ابن رجب    قد ذكرفر،  فيه نظ  بالرافع واملبيحالتعبري    :تنبيه

بالتيمم صالة   قول:األفضل    أن  البخاري يصىل  من صالة،    هل  أكثر  أو  واحدة 

، وقد عرب هبذا التعبري ابن  رافع يتناىف مع بطالنه إذا وجد املاءالقول بأنه    وذلك أن 

 وعىل كل  األمر سهل إذا عرف املقصود. ،املنذر  

وذلك أن طهارته قد بطلت،  تبطل صالة املتيمم إذا وجد املاء    املسألة الرابعة:

ُمْواَفَلْم ََتُِدوا  ﴿قوله تعاىل:  ل ديث حلوهذا قد وجد املاء، و  [43اء:  ]النس   ﴾َماًء َفَتَيمَّ

وهذا    ، »وإن مل جيد املاء عرش سنني، فإذا وجد املاء فليتق اهلل وليمسه برشته«:  أيب ذر

 واختيار ابن تيمية.  قول أيب حنيفة وأمحد يف رواية
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اخلدري   سعيد  أيب  الصالة   وعن  رجلني يف سفر فحرضت  قال: خرج 

وليس معهام ماء، فتيمام صعيًدا طيًبا فصليا، ثم وجدا املاء يف الوقت، فأعاد أحدمها 

الصالة والوضوء ومل ُيعد اآلخر، ثم أتيا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فذكرا ذلك له، فقال للذي  

ة وأجزأتك صالتك«، وقال لآلخر: »لك األجر مرتني«. رواه مل ُيعد: »أصبت السن

 أبو داود والنسائي.

ن،  فقد صحح إرساله أبو داود وموسى بن هارو  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث ال يصح عن النبي  

 . والبغوي، وعبد احلق اإلشبيل 

ة وهو  احلنفية والشافعيوهذا قول  الصالة،    فال ترشع له إعادةبتيممه    من صىل

 . احلنابلةقول عند املالكية و

 . صالة صحيحة فال يصح له أن يعيدهاذكر شيخ اإلسالم قاعدة: أن من صىل  و
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،  ﴾وإن كنتم مرىض أو عىل سفر﴿:  -عز وجل-يف قوله    عباس  وعن ابن  

قال: إذا كانت بالرجل اجلراحة يف سبيل اهلل والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن 

ورفعه   موقوًفا،  الدارقطني  رواه  تيمم.  خزيمة اغتسل،  ابن  وصححه  البزار، 

 واحلاكم.

إسناد صحح وقفه الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة، فالصواب وقفه، ثم ال يصح  

في   املوقوف ب   هألن  اعطاء  وقد  السائب،  روون  والذين  رو  هختلط،  بعد    هوعنه 

صحة السند،  ون هناك فرًقا بني تصحيح الوجه  االختالط، ومن املعلوم حديثًيا أ 

 املوقوف ضعيف.   واب يف هذا احلديث أنه موقوف، وسندفالوجه الص

 يف هذا احلديث أربع مسائل:

، واألصل  -تقدمكام  -ملن فقد املاء حكاًم ال حقيقة  يصح التيمم    املسألة األوىل:

املسألةيف   ماء وخيش    هذه  معه  كان  إذا  املسافر  أن  وهو  العلم  أهل  عليه  أمجع  ما 

 باستعامل املاء أن يعطش فإنه يصح له أن يتيمم. 

  ، نه ينتقل إىل التيممفإعنده ماء قليل ال يكفي لوضوئه، من كان   املسألة الثانية:

من توضأ به مل    وذلك أن املاء القليل الذي ال يكفي الوضوء يف حكم العدم، فإن 

، ألنه (فاتقوا اهلل ما استطعتم)   أن يستدل بقوله تعاىل-واهلل أعلم-  جيزئه، وال يصح 

وهذا    إال قدًما واحدة ال يحعد متوضًئا ء، فمن توضأ  الوضو  فائدة من هذا املاء يف ال  

 .قول أيب حنيفة ومالك وأمحد يف رواية والشافعية يف قول
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فإنه  أن يوصل املاء إليه،    بسببه   يف يده حرق ال يستطيع   من كان  :الثالثةاملسألة 

يسقط ألنه ال واجب مع العجز، قال تعاىل:  مل يستطع إيصال املاء إليه    يتوضأ، وما

 . الشافعي وأمحد يف رواية  قول وهذا [16]التغابن:   ﴾َفاتَُّقوا اهللََّ َما اْسَتَطْعُتمْ ﴿

قبلها  املسألة  هذه  الفرق بنيو التعبريإ-أنه    والتي  املسألة  يف    -ن صح  أن  هذه 

 . -واهلل أعلم- جب رشًعالم يوجد الواف سابقة، أما يف املسألة ال ه كواجب ترال

ألنه    ال جيب الرتتيب بني التيمم والوضوء ملن اجتمعا يف حقه؛  املسألة الرابعة:

الرتتيب وجوب  عىل  دليل  الشافعية  قوهذا    ال  عند  وقول  واملالكية  احلنفية  ول 

 واحلنابلة، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية. 

الوضوء ال يلزم منه وجوبه يف هذا لليف الوضوء،    الرتتيب  ووجوب فرق بني 

 املحض وبني وضوء معه تيمم. 
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، فسألت رسول اهلل   بن أيب طالب وعن عيل   قال: انكرست إحدى زنديَّ

   واه جًدا.بسند   ماجهملسو هيلع هللا ىلص فأمرين أن أمسح عىل اجلبائر. رواه ابن 

احلديث ضعفه أمحد وأبو حاتم، بل قال النووي: متفق عىل ضعفه، فهو ال يصح   

، بل ذكر البيهقي وابن حزم أنه مل يصح حديث عن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهلل  

 . جلبرية يف املسح عىل ا ملسو هيلع هللا ىلص

 ويف هذا احلديث ست مسائل:

هقي  وقد ثبت عن ابن عمر أخرجه البي   يرشع املسح عىل اجلبرية  املسألة األوىل:

السبع الفقهاء  هذا  وعىل  والتابعني،  الصحابة  قول  وهو  تيمية:  ابن  وعليه  ة قال   ،

 املذاهب األربعة. 

عىل طهارة، ألنه    ملبوسة   اجلبرية أن تكون  لمسح عىلال يشرتط ل   املسألة الثانية:

لبس عىل  تاملسح عىل اجلبرية ومل تشرتط أن  ال دليل عىل هذا، والرشيعة جاءت ب

وهذا قول احلنفية واملالكية،    ،أن تقاس عىل اخلفني للفرق بينهامطهارة، وال يصح  

 . ورواية عن أمحد

،  كلها  يف املسح عىل اجلبرية أن يعمم املسح عىل اجلبريةيشرتط    املسألة الثالثة:

الغسل، فهي من الواجب املعجوز عنه،    وجبلوال اجلبرية ل فغسل،  ألهنا بدل عن ال 

ن نعمم العضو بالتطهري  ونحن مأمورون أن نتقي اهلل ما استطعنا، ومما نستطيعه أ

 . فية والشافعية وهذا قول املالكية واحلنابلة وقول عند احلن ،وهو املسح
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تكون    ة:رابعاملسألة ال أن  يصح  احلاجة ال  مقدار  عىل  زائدة  باتفاق    اجلبرية 

املذاهب األربعة، ولو زادت عىل مقدار احلاجة جيب أن يحزال الزائد، ألن الواجب 

احلنفية   قول  وهذا  إىل الغسل،  ينتقل  فإنه  كان  سبب  ألي  يحزل  مل  فإن  واملالكية، 

التيمم، ألنه ال بد أن يحتطهر هلذا اجلزء، ألن مثل هذا ال يستطيع أن يحوصل املاء إليه،  

 وهذا قول الشافعية واحلنابلة.

 االن:له حفمن بيده حرق  :ةاملسألة اخلامس

ويستطيع  يستطيعال    األوىل: - عليها  الغسل  يمسح  املسح  أن    ؛فإنه  وذلك 

إلخ، ال سيام واملسح  ..املسح أقرب إىل الغسل كاملسح عىل اخلفني واجلبرية.

، فإجازة الرشيعة للمسح عىل اجلبرية دليل عىل أنه ال  يكون مبارًشا للعضو

 التيمم. ينتقل للبدل وهو 

املسح  ييستط  ال  الثانية: - التيممفينع  إىل  املالكية    تقل  قول  وهذا  بدل،  ألنه 

 وأمحد يف رواية وقول عند احلنفية وترجيح ابن تيمية. 

ارة  وذلك أن طه؛ عىل اجلبرية، وإنام مرة واحدةال يحكرر املسح  املسألة السادسة:

املسح عىل الرأس،  ب  شبيهسح طهارة خمففة فيكتفى بأن تكون مرة واحدة، وهذه  امل

فلذا   خمففة،  طهارة  املسح  واحدةفإن  مرة  إال  الرأس  عىل  يمسح  قول   ،ال  وهذا 

 املالكية واحلنابلة وقول عند احلنفية والشافعية 
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يف الرجل الذي شج فاغتسل فامت، قال: »إنام   وعن جابر بن عبد اهلل  

كان يكفيه أن يتيمم ويعصب عىل جرحه خرقة ثم يمسح ويغسل سائر جسده«. 

 . رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختالف عىل رواته

وهو ضعيف    (اود بسند فيه ضعف، وفيه اختالف عىل رواتهرواه أبو د)قوله:  

ابن حجر   احلافظ  إسناده احلسنكام ذكره  بن عامرة وقد رماه شعبة    ، ففي 

احلديث الذي سبق    ويغني عنه ما تقدم ذكره من أدلة املسح عىل اجلبرية بالكذب،  

عىل   العمدة  أن  تقدم  وقد  اجلبرية،  املسح عىل  أحكام  من  ذكره  تقدم  ما  يدل عىل 

 . فتاوى الصحابة والتابعني، والذي صح عن ابن عمر  
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قال: من السنة أال يصيل الرجل بالتيمم إال صالة واحدة    وعن ابن عباس  

 ثم يتيمم للصالة األخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جًدا.

 احلديث ضعيف كام بينه احلافظ.

هذا  و  وأن  رافع  التيمم  أن  تقدم  لكن  مبيح،  التيمم  أن  يدل عىل  فإنه  لو صحَّ 

احلديث ال يصح، وجاء يف ذلك أثر عند ابن املنذر عن ابن عمر فيه أن التيمم مبيح  

وليس رافًعا لكن ال يصح إسناده، فإذن مل يصح يشء فيام وقفت عليه ال مرفوعا  

 الصحابة.  عىلوال موقوًفا 

 لق بالتيمم:بقيت مسائل تتع

 التيمم ملن يرى املدينة وليس معه ماء  املسألة األوىل:

 يف املسألة أثران:

ذكر البخاري عن ابن عمر أنه دخل وقت العرص وهو يرى املدينة،  ما    /األول

   .وتيمم  

أصبح جنًبا ثم أّخر الصالة أنه    ن عمر  ما ثبت عند ابن املنذر ع   /الثاين

 غتسل.ك، فتأخر حتى بلغ املاء ثم ا ، فقالوا املاء أمامبحًثا عن املاء  إىل آخر وقتها 

 من كان حاله كمن تقدم فيصح   أن  -لمواهلل أع-األثرين    ومقتىض اجلمع بني هذين
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قول أيب حنيفة ومالك   وهذا ،  مادام يف الوقت  املاء  بحث عن يمم واألفضل أن يله الت

 . وأمحد 

يتيمم يف الوقت  إما أن    فهوالوقت    عليه   من ضاقتنازع العلامء في  املسألة الثانية:

يتوضأ   أن  أعلم-  والصوابالوقت،    بعد خروجأو  يتيمم، ألن رشط    -واهلل  أنه 

اختيار شيخ  و  الوقت مقدم عىل غريه، وإىل هذا ذهب مالك وهو ظاهر قول أمحد

سيجد املاء بعد   يعلم أنه اإلسالم، ويبني ذلك أن العلامء جممعون أن الرجل لو كان

الوقت مقدم عىل غريه، حكى  خروج الوقت فإنه يتي مم، فدل هذا عىل أن رشط 

 . اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية  

متأخًرا    املسألة الثالثة: استيقظ  فإنمن  الوقت  عليه  ضاق  أدرك    وقد  تيمم 

يتوضأ، ولو خرج الوقت،  فإنه  رج وقت الصالة،  ختوضأ  إن  قت، والصالة يف الو

 . وهذا قول أيب حنيفة والشافعي وأمحد، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية

وذلك أن من استيقظ يف آخر الوقت بدأ الوقت يف حقه، والفرض يف حقه يتسع  

تيمية،   ابن  قرر هذا شيخ اإلسالم  إليه من وضوء ثم صالة،  ومثل هذا  ملا ُيتاج 

، وعىل  غسلها وصالهتايف حقها كذلك، فإن الوقت يتسع لفاألمر    احلائض  طهرت

يتسع الوقت ألداء الصالة وما ُيتاج إليه يف أداء معذور    وهذه املسألة يف هذا فِقس،  

 الصالة. 
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 باب احليض 

الدم الذي خيرج من    وذلك أن  ،من أشكل األبواب يف كتاب الفقه باب احليض  

 ويرتتب عىل كل واحد منهام أحكام. شتبه كثرًيا بني دم احليض واالستحاضة  املرأة ي

احليض)قوله:  و وباب   (باب  واالستحاضة،  احليض  بني  التفريق  باب  أي 

  يذكر املصنف  حليض واالستحاضة، ويف هذا الباب  األحكام املرتتبة عىل ا

 يشري إىل بعض األحكام املرتتبة عىل النفاس. النفاس، و

 مسائل تتعلق باحليض:

دم  ا   املسألة األوىل: أنه  املرأة  به  تحصاب  دم   حيض، ألنه أصل يف  ألصل يف كل 

عائشة  حديث  من  الصحيحني  يف  كام  النبي    النساء،  دم   ملسو هيلع هللا ىلصأن  ذكر  ملا 

، فهو أصل يف النساء، ذكر هذا ابن  »هو أمر كتبه اهلل عىل بنات آدم«احليض، قال:  

يف كتابه )املغني(، وابن رشد يف مقدماته، وشيخ اإلسالم ابن تيمية    قدامة  

 . 

 . ال ينتقل عن هذا األصل إال إذا ثبت أنه دم استحاضةف

ال حدَّ ألكرب سنٍّ ُتيض فيه املرأة، وهذا قول أليب حنيفة وهو    املسألة الثانية:

،  يمية  قول الشافعية، وقول ابن رشد يف مقدماته، وقول شيخ اإلسالم ابن ت 

والرشيعة    ،أنه دم حيض  يف الدم  صل ؛ ألن األأصاب املرأة دم يف عمر السبعني  إذاف

 عمر ُتيض فيه املرأة.  كربمل تأت بأ
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ألقّل    املسألة الثالثة: حدَّ  املرأةال  فيه  ُتيض  يف  سن  رشد  ابن  قول  وهذا   ،

 ، ومجاعة من أهل العلم. مقدماته، وشيخ اإلسالم ابن تيمية  

؛ ألن األصل يف الدم  فهو دم حيض  فإذا أصاب املرأة دم يف عمر مخس سنوات 

 .ُتيض فيه املرأة بأقل عمروالرشيعة مل تأت  ،أنه دم حيض 

املرأة  احليض مخسة عرش يوًما، فعىل هذا إذا استمر الدم معأكثر  املسألة الرابعة:

 . -إن شاء اهلل تعاىل-ليس دم حيض، عىل تفصيل يأيت بيانه و ستة عرش يوًما فه 

الف،    فهوعطاء، أخرجه البيهقي،    هذا أنه ثبت عنوالدليل عىل   قول تابعي مل خيح

الف، أل نه سبيل  وهو أرفع يف الباب، فال يصح اخلروج عن قول التابعي الذي مل خيح

 . وهذا قول مالك والشافعي وأمحد يف رواية ،املؤمنني يف هذه املسألة

عطاء قال أمحد: هو أرفع ، وهذا قول  أقّل دم احليض يوم وليلة  املسألة اخلامسة:

لعرش  دم  املرأة  أصاب  لو  إذن  رواية،  يف  وأمحد  الشافعي  قول  وهو  الباب،  يف  ما 

ساعات فإنه دم استحاضة وليس دم حيض، ولو أصاب املرأة دم لعرشين ساعة  

 فهو دم استحاضة وليس دم حيض. 

فإذا طهرت املرأة ثم أصاهبا  الّطهر بني احليضتني،  كثر  ال حّد أل   املسألة السادسة:

بني احليضتني  أكثر الطهر  و  األصل يف الدم أنه حيض  ألندم بعد سنة فهو دم حيض  

 . ال حّد له 
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وعىل هذا إمجاع أهل العلم كام حكاه النووي والكاسان ثم إنه ال دليل عىل ُتديد  

 أكثره. 

ثبت عند ابن  ألنه ال دليل وملا  قل الطهر بني احليضتنيال حّد أل   املسألة السابعة:

قال:  أنه  جازًما به،    ه، وعّلق البخاري جزًء من  عن عبد اهلل بن عباسأيب شيبة  

أمحد يف رواية، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن    وهذا قول   .تغتسل ولو طهرت ساعة

 . تيمية  

الثانية:و املتقطع  املسألة  املرأة    الدم  الكالم  مع  حرر  وقد  للغاية،  عليه  مشكل 

 : حالنيتقطع الدم ل  ذكر أنيف كتابه )املجموع(، و النووي  

األوىل: - التقّطع جفاف،    احلال  مع  يكون  تقدمف أن  أن    تكون طاهرة، ألنه 

 ولو ساعة، واملراد بالساعة رشًعا ولو كان وقًتا قلياًل.  الطهر

بمعنى لو وضعت شيًئا خلرج معه    جفافال يكون مع التقطع  أ  احلال الثانية: -

 . ، فإهنا ال تزال حائًضادم

النووي    :تنبيه األوىل  أن    ذكر  احلالة  يف  أحكام  الدم  به  يتعلق  ال 

 شافعية اإلمجاع عىل هذا. إىل غري ذلك، بل ذكر بعض ال .. . الطالق

  علقه البخاري لبيضاء، كام  الطهر بالقصة ا  كثري من النساء  تعرف   املسألة الثامنة:

وإن    ،ت القصة البيضاء خترج منها عند الطهر عادةإذا كانهذا  ،  عن عائشة  

عتادت أن هلا قصة  وإذا ا  ة البيضاء فإهنا ترجع إىل اجلفافمل تعتد أن خيرج منها القص
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مل خت ثم  تكون طاهرة،    رجبيضاء  فإهنا  اجلفاف،  واستمر  اإلمام  القصة  قال  وهبذا 

 . مالك 

ُتيض يف اليوم    املرأة أن   اعتادت  فإذا ،  احليض يتقّدم ويتأخرإن  املسألة التاسعة:

العرشين،  فاخلامس والعرشين من كل شهر،   اليوم  يتقّدم حيضها وُتيض يف  قد 

ويتأخر،   يتقدم  احليض  فإن  الثالثني،  اليوم  يف  فتحيض  يتأخر  لذلك وقد  ويدل 

 دليالن: 

، فبكت.   أن عائشة    األول/ يف الصحيحني قالت: ملا جئنا رسف حضتح

حيض أن  عىل  هذا  فدّل  قدامة:  ابن  ستبكي  تقال  كانت  ما  وإال  تقّدم،    ها 

 . استدل ابن قدامةهبذا و ،لوقت لمها أن عادهتا تأيت يف هذا ا لع

أو تأخر،  أن    الثاين/ الرشيعة عّلقت األمر باحليض وجوًدا وعدًما سواء تقدم 

دليل   أن  وال  يتأخرعىل  وال  يتقدم  ال  والشافعية  ،  احليض  املالكية  قول  وهذا 

 . واحلنابلة

هر مخسة أيام ويف قد ُتيض يف ش ف،  مدة احليض تزيد وتنقص  املسألة العاشرة:

، أن احليض قد يزيد وينقص، والدليل عىل ذلك أن الرشيعة علقت شهر سبعة أيام 

ض ال يزيد وال  األمر باحليض وجوًدا وعدًما سواء زاد أو نقص، والقول بأن احلي

 . وقد ذهب إىل هذا احلنفية والشافعية وهو قول عند احلنابلة ، ينقص ال دليل عليه

 . تثبت العادة يف احليض بمرة واحدة املسألة احلادية عشرة:
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مخسة أيام، ويف الشهر الذي بعده مل متّيز، لصغرها أو    امرأة أول مرة  حاضت إذا  

واحدة، وهي  بمرة  لغري ذلك من األسباب، فإهنا تحرجع إىل عادهتا، وعادهتا تثبت  

 مخسة أيام. 

يحشرتط   بأنه  والقول  الشافعية،  عند  واملشهور  املالكية  قول  أن  وهذا  العادة  يف 

 ل عليه. ال دليتكون ثالث مرات  

يف احليض فمنهم من جعل العادة   املراد بالعادة يفتنازعوا    املسألة الثانية عشرة:

،  عدد أيام احليضل  ، ومنهم من نظريف آخر يوم  ثم  احليض  صيبهايف أول يوم يالنظر  ب

العادةو قال: إن  إن    استحاضة، دم    لعدد األيام جعل ما زادالنظر  ب  من  ومن قال 

   العادة زمن احليض ووقته جعل ما تقدم أو تأخر استحاضة

القولني   أعلموا-وأصح  عادهتا  -هلل  بأن  القول  وهو    هو  حيضها،  أيام  عدد 

يف حديث أم حبيبة، أمرها أن تقعد األيام التي ُتبسها فيها    ملسو هيلع هللا ىلصالصواب، ألن النبي  

رواية  يف  مثله  األيام، و  عدد   نام نظر إىل، وإهاآخروها، ومل ينظر إىل أول األيام  حيضت

  ،وهذا قول ابن بّطال »قدر األيام التي كانت حتيض«قال:  ديث فاطمةالبخاري حل

 . عىل البخاري، وهو ظاهر قول الشافعية موابن حجر يف رشحه  ، وابن رجب

والدليل أنه األصل، فالرشيعة  يمكن للحامل أن ُتيض    املسألة الثالثة عشرة:

ال دليل عىل أن احلامل    األمر بوجود الدم، فمتى ما وجد الدم فهو حيض، ثمعّلقت  
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وابن  ال ُتيض  تيمية  ابن  قول  ، وهذا قول مالك والشافعي وأمحد يف رواية وهو 

 . القيم

من   احليض  دم  لتمييز  متهيًدا  ستكون  وُعرفت  ُفقهت  إذا  املسائل  هذه 

   االستحاضة.

 تنبيهان:

أكثر  ، وبعضهم حدد  فيه  عمر املرأة التي ُتيض بعض العلامء  دد  ح  التنبيه األول:

قالوا: أكثر ما بلغنا أن املرأة  ف التحديد عىل الواقع واملشاهد،  احليض، واعتمدوا يف

وهكذا..  ُتيض عدد كذا، ومنهم من قال: أكثر ما بلغنا أن املرأة ُتيض يف عمر كذا،  

أن  فما كان كذلك  و الواقع ال الرشع، فيجوز  املستند هو  نتبعه، ألن  يلزمنا أن  ال 

الف،   . الواقع ومبنية عىل املشاهدة ا  قول جديد ألهنوال يعد إحداث خيح

من    من  الثاين:التنبيه   احليض  متييز  الطب يف  إىل  النساء  ترجع  أن  الكبري  اخلطأ 

واقعي،   بحث  ال  بحث  رشعي  املسائل  هذه  البحث يف  أن  وذلك:  االستحاضة، 

انت متصلة بدم احليض فهي حيض، وطًبا:  ويحؤكد ذلك: أن الكدرة والصفرة إذا ك

 . ولو اتصلت باحليض الكدرة والصفرة ليست دًما

عرش ساعات، فمن  دة  ويوضح ذلك أكثر: أن املرأة قد خيرج منها دم احليض مل

ال  ف دم استحاضة،  ليس    -عىل الصحيح-جهة الطب دم حيض، ومن جهة الرشع  

  رجع فيها إىل الرشع. يصح أن يحرجع يف هذه املسائل إىل الطب، وإنام يح 
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هلا  عائشة    وعن فقال  تستحاض،  كانت  حبيش  أيب  بنت  فاطمة  أن   :

عن   فأمسكي  كذلك  كان  فإذا  ُيعرف،  أسود  دم  احليض  دم  »إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول 

فتوضئي وصيل«. رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن  الصالة، فإذا كان اآلخر  

 حبان، واحلاكم، واستنكره أبو حاتم. 

النسائي وهو من أئمة  لرازي، وهو من أئمة العلل، وأبو حاتم ا   احلديث  ضّعف

 العلل، وضعفه ابن القطان الفايس، فاحلديث ضعيف.

بيش إىل  فاطمة بنت أ ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا احلديث أرجع النبي   لكن من جهة التفّقه: يب حح

التمييز، فيحتمل أن فاطمة بنت أيب حبيش أحد أمرين: إما ليس هلا عادة، أو هلا  

أرجع فاطمة بنت أيب حبيش إىل العادة،    ملسو هيلع هللا ىلصعادة وقّدم التمييز، والصواب أن النبي  

قال   البخاري  ولفظ  الشيخان،  أخرجه  التي :  ملسو هيلع هللا ىلصواحلديث  األيام  قدر  »أمسكي 

، ولفظ البخاري مقّدم عىل لفظ أيب داود والنسائي، وهو أصح،  كنتي حتيضني فيها«

لذلك قال هؤالء األئمة هذا احلديث منكر، ألنه تعارض مع األصح وهو ما يف 

رواية البخاري، ففي رواية البخاري أرجع فاطمة بنت أيب حبيش إىل العادة، ويف 

كان هلا    طمة  رواية أيب داود والنسائي أرجعها إىل التمييز، والصواب أن فا

أرجعها إىل عادهتا، وسيأيت الكالم عند تعارض العادة والتمييز   ملسو هيلع هللا ىلص عادة وأن النبي  

  . -إن شاء اهلل تعاىل-
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صفرة  أسامء بنت عميس عند أيب داود: »لتجلس يف مركن، فإذا رأت  ويف حديث  

فوق املاء، فلتغتسل للظهر والعرص غساًل واحًدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غساًل  

 واحًدا، وتغتسل للفجر غساًل، وتتوضأ فيام بني ذلك«.

وهذا احلديث ضعيف، ضعفه النووي ونقل عن البيهقي وغريه أنه ضّعف هذا  

 احلديث. 

 معاني الغريب: 

 ، قاله يف النهاية. اإلجانة التي يغسل فيها الثياب املركن بكرس امليم:   املركن:

 يف هذا احلديث ثالث مسائل:

أن جتلس    -عىل صحة احلديث–أسامء بنت عميس    ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   أمر  املسألة األوىل:

  عال األصفر املاء فهي مستحاضة فقديف اإلناء الكبري الذي يحغسل فيه الثياب، فإذا  

 إىل التمييز، لكن احلديث ضعيف كام تقدم.   ملسو هيلع هللا ىلصأرجعها النبي 

الغسل للمستحاضة جيزئ للصالتني وال يلزم   ظاهر احلديث أن  املسألة الثانية:

كام -دم االستحاضة ينقض الوضوء    والصواب أن   الوضوء لكل صالة ملن اغتسل

 . فال يكفي االغتسال لصالتني –تقدم 

الوضوء  أن تغتسل لكل صالة، وهذا أفضل، فبدل    للمستحاضة  املسألة الثالثة:

 ، أهنا تغتسل لكل صالة.يف قصة أم حبيبة   كام سيأيتلكل صالة،  االغتسال  
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 :حاالنلمستحاضة لإذن 

األوىل: - أمحد    االغتسال  احلال  ذهب  هذا  وإىل  أفضل،  وهذا  صالة  لكل 

 وإسحاق. 

 - كام تقدم-لوقت كل صالة الوضوء  احلال الثانية: -
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قالت: كنت أستحاض حيضة كبرية شديدة، فأتيت النبي  وعن محنة بنت جحش  

أستفتيه، فقال: »إنام هي ركضة من الشيطان، فتحّييض ستة أيام، أو سبعة، ثم  ملسو هيلع هللا ىلص  

اغتسيل، فإذا استنقأت فصل أربعة وعرشين، أو ثالثة وعرشين، وصومي وصيل، 

تؤخري  أن  عىل  قويت  فإن  النساء،  كام حتيض  فافعيل  وكذلك  جُيزئك،  ذلك  فإن 

لظهر والعرص مجيًعا، ثم  الظهر وتعجيل العرص، ثم تغتسيل حني تطهرين وتصلني ا

تؤخرين املغرب وتعجلني العشاء، ثم تغتسلني، وَتمعني بني الصالتني، فافعيل، 

 وتغتسلني مع الصبيح وتصلني«. قال: »وهو أعجب األمرين إيّل«. 

 رواه اخلمسة إال النسائي، وصححه الرتمذي، وحسنه البخاري.

د به عبد اهلل بن حممد  هذا احلديث عىل أصح قويل أهل العلم حديث ضعيف، تفرّ 

قبل تفّرده، لذا     الدارقطني، وابن مندة، وأمحد يف رواية،ضعفه  بن عقيل، ومثله ال يح

 إمام العلل أبو حاتم. و

 يف هذا احلديث ست مسائل:

تنازع العلامء يف حال محنة بنت جحش، ألنه أرجعها إىل عادة أكثر    املسألة األوىل:

منهم من قال: إن  ف  ، وال إىل التمييز، وهذا محشكلالنساء، ومل يرجعها إىل عادهتا،  

محنة صغرية ومبتدئة، فلذلك ليس هلا متييز وال عادة، ذكر هذا اخلطايب، ورّد هذا  

كانت كبرية، يعني بالنظر   ملسو هيلع هللا ىلصقال: محنة يف وقت النبي  و،  القول اإلمام أمحد  

: محنة بنت جحش كبرية لكن قد  قالوا   أمحد وغريه ومن أهل العلم ك إىل عمرها،  

أة ، ألنه يبعد عىل امر-واهلل أعلم-هذا فيه نظر  ونسيت عادهتا، وال تستطيع التمييز،  
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بنات وقريبات ويتحدث النساء    فالكبرية هلا يز،  ي تمال أن تنسى عادهتا وال تستطيع  

  بينهن يف أمثال هذه األمور، فتعرف عادهتا من غريها عىل أقل تقدير، وهذا يؤكد

 . ملسو هيلع هللا ىلص ضعف احلديث، وأنه ال يصح عنه 

، احلديث فيه ضعيف  »فتحّييض ستة أيام أو سبعة أيام«  : ملسو هيلع هللا ىلصقوله    :املسألة الثانية

كام ستة أيام أو سبعة أيام،    النساءحيض  العلامء أمجعوا عىل أن أكثر    كام تقدم، لكن

 . حكى اإلمجاع النووي  

كام    ، ليس للتخيري عىل أصح القولني«سبعة  أوستة أيام  »وقوله:   املسألة الثالثة:

 . رأة، فتجتهد فيام تعرف من حاهلا، وإنام يرجع الجتهاد املقاله ابن قدامة

، أي أن احلائض إذا طهرت وجب عليها  »ثم اغتسيل«  :ملسو هيلع هللا ىلص قوله    املسألة الرابعة:

االغتسال كام يف حديث فاطمة بنت أيب حبيش فيام روته عائشة يف الصحيحني، وقد  

 أمجع العلامء عىل هذا، حكى اإلمجاع ابن املنذر وغريه.

، واملراد باجلمع الصوري:  يف احلديث   اجلمع الصوريأمرها ب  املسألة اخلامسة:

هو أن تؤخر الصالة املتقدمة إىل آخر وقتها وتقدم املتأخرة إىل أول وقتها، فتؤخر 

 . قتها، وتقدم العرص إىل أول وقتها الظهر إىل آخر و

ال يصح، ألن    تني غساًل واحًدا، وهذاتغسل للصال  أمرها أن  املسألة السادسة:

 ف، وحديث أسامء بنت عميس ضعيف كام تقدم. حديث محنة ضعي
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فإذن القول بأهنا تغتسل للصالتني غساًل واحًدا إذا مجعت مجًعا صورًيا ال يصح  

 . تقدم، ألنه مبني عىل حديث ضعيف  كام
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أن أم حبيبة بنت أيب جحش شكت إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الدم،    وعن عائشة  

فقال: »امكثي قدر ما كانت حتبسك حيضتك، ثم اغتسيل«، فكانت تغتسل لكل 

ويف رواية للبخاري: »وتوضئي لكل صالة«. وهي أليب داود    صالة. رواه مسلم.

 ريه من وجه آخر.وغ

، وهي أليب داود وغريه من وجه  »وتوضئي لكل صالة«قوله يف رواية البخاري:  

 .، وإنام هي من كالم عروة بن الزبري ملسو هيلع هللا ىلصآخر، هذه مدرجة، وليست من كالم النبي  

، فيه أنه أرجعها إىل العادة، ومل »امكثي قدر ما كانت حتبسك حيضتك«قوله:  

حديث   أما  التمييز،  عن  والنسائي  يسأل  داود  أيب  عند  الذي  حبيش  بنت  فاطمة 

فأرجعها إىل التمييز، وحديث أسامء أرجعها إىل التمييز، إال أن احلديثني ضعيفان،  

 وهذا احلديث حديث صحيح أخرجه مسلم وأرجعها إىل العادة. 

 وفيه استحباب اغتسال املستحاضة لكل صالة، وقد تقدم الكالم عىل هذا. 

 ان:مسألت يف هذا احلديث

النبي  ألإىل العادة، ولو كانت مميزة،    املرأة   رجعت  املسألة األوىل: يف قصة    ملسو هيلع هللا ىلصن 

»قدر األيام التي أرجعها إىل العادة، قال:    يف رواية البخاري  فاطمة بنت أيب حبيش 

فيها«  حتيضني  وكنت  حبيبة:  قال  ،  أم  حديث  حتبسك يف  كانت  ما  قدر  »امكثي 

، وجه الداللة: أنه مل يسأهلام عن التمييز، وإنام نقلهام مبارشة إىل العادة،  حيضتك«
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وهذا قول أيب حنيفة وأمحد يف رواية،    بل مل أَر حديًثا صحيًحا أرجع املرأة إىل التمييز

 . وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية

ة فإهنا تقدم التمييز، وذلك ملا ثبت عند ابن  إذا مل يكن للمرأة عاد  املسألة الثانية:

ابن عباس دم أنه    أيب شيبة عن  البحران هو  والدم  البحران،  الدم  رأت  إذا  قال: 

يف  وأمحد  والشافعي  مالك  قول  وهذا  التمييز،  إىل  عباس  ابن  فأرجعها  احليض، 

 رواية. 

  



263 

 

قالت: كنا ال نعّد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيًئا. رواه   أم عطية    وعن

 البخاري، وأبو داود واللفظ له.

 حاالن:  كدرة والصفرةلل

، وإىل  باحليض، فهي حيض، حلديث أم عطية   أن تكون متصلة  احلال األوىل: -

 مهدي، ومجاعة من أهل العلم. هذا ذهب أبو ثور، وعبد الرمحن بن 

حيًضا    تليس  فهي بعد الطهر،  منفصل عن احليض وأن تكون    احلال الثانية: -

 وإنام استحاضة. 
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يؤاكلوها، فقال  ، أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة مل  أنس بن مالك    وعن

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اصنعوا كل يشء إال النكاح«. رواه مسلم.

وأنا   عائشة  وعن   فيبارشين  فأّتزر،  يأمرين  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  كان  قالت: 

 حائض. متفق عليه.

 . بة عىل احليضذكر األحكام املرتتبدأ املصنف يف 

 يف هذين احلديثني أربع مسائل:

َوَيْسَأُلوَنَك َعِن املَِْحيِض ُقْل  ﴿لقوله تعاىل  احلائض،  حرمة مجاع    املسألة األوىل:

َواَل   املَِْحيِض  يِف  النَِّساَء  َفاْعَتِزُلوا  َأًذى  وللحديثني ولإلمجاع الذي    ،﴾َتْقَرُبوُهنَّ ُهَو 

 حكاه ابن قدامة وغريه. 

 .أمحد   به قالاإليالج، واالستمتاع باحلائض يف كل يشء إال    جيوز  املسألة الثانية:
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عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الذي يأيت امرأته وهي حائض، قال:    عن ابن عباس  و

»يتصّدق بدينار، أو نصف دينار«. رواه اخلمسة، وصححه احلاكم، وابن القطان، 

 ورجح غريمها وقفه.

ذكر أن  الصواب يف هذا أنه موقوف عىل ابن عباس، كام رّجح ذلك البيهقي، و

احلديث-شعبة   رواة  من  ابن    -وهو  عىل  موقوف  وهو  الوقف،  رواية  إىل  رجع 

 . عباس 

ويف هذا احلديث أن من أولج يف املرأة احلائض فهو آثم ملا تقدم ذكره لكن عليه  

 أصح أقوال أهل العلم  وعىلكفارة، وهو أن يتصدق بدينار، والدينار: من الذهب،  

 أمحد يف رواية وهو قول عند احلنابلة. وبه قال ، ه خمري بني الدينار ونصف الدينارأن

الدينار يعادل أربع جرامات وربع من الذهب الصايف اخلالص، أي بعيار    فائدة:

 . وعرشين ةأربع  
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أليس إذا حاضت مل تصّل ومل    عن أيب سعيد  و

 تصم؟«. متفق عليه يف حديث.

 يف هذا احلديث مسألتان:

ال تصل فهذا بإمجاع أهل  أما أهنا  احلائض ال تصل وال تصوم،    املسألة األوىل:

م  ومجع  قدامة،  وابن  املنذر  ابن  اإلمجاع  حكى  العلمالعلم،  أهل  عليه  ن  ودل   ،

 . احلديث

العلامء عليه،  ،تقيض الصومو  أهنا ال تصومأما   حكاه الرتمذي وابن    فقد أمجع 

: كيف نقيض الصوم العدوية لعائشة  معاذة  ملا قالت  الصحيحني  حزم، ومجاعة، ويف

النبي   زمن  يف  كنا  أنت؟  أحرورية  قال:  الصالة؟  نقيض  فنقيض    ملسو هيلع هللا ىلصوال  نحيض 

 الصوم وال نقيض الصالة. 

عمر قال: فليطلق  ابن  ديث  حل ،  وهو حمرميقع،    ائضطالق احل  املسألة الثانية:

إال   طاهًرا كان أو حاماًل، وهذا لفظ مسلم، وهو رصيح يف أن الطالق ال يكون 

ابن عمر   ملسو هيلع هللا ىلص حال الطهر أو حال احلمل، أما حال احليض فهو حمرم وقد هنى النبي  

عن ذلك، وهذا الطالق يقع باإلمجاع، حكى اإلمجاع أبو عبيدة القاسم بن سالم،  

وابن املنذر، وابن عبد الرب، وابن قدامة، وابن رجب، وقال بعضهم: مل خيالف إال  

بعض أهل البدع، وبعضهم قال: مل خيالف إال الشيعة، فإذن باإلمجاع أن طالقها يقع 

  مع اإلثم. 
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قالت: ملا جئنا رسف حضُت، فقال يل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »افعيل ما    عائشة  وعن  

 يفعل احلاج، غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطّهري«. متفق عليه يف حديث. 

 هذا احلافظ ابن  ، إذن املراد التطهر كام بنّي حتى تغتسيل«  ...»ويف رواية مسلم:  

 حجر يف )الفتح(. 

وسيأيت بحثها يف -يف هذا احلديث أن احلائض ال تطوف وهذه املسألة فيها دقة

فيدل عليه حديث   أما وجوب تطهرها من احليض  -رشح كتاب احلج إن شاء اهلل

عائشة هذا واإلمجاع الذي حكاه ابن عبدالرب وابن حزم وابن تيمية، فتطهرها من  

 احليض واجب، لكن ليس رشًطا وإنام واجب باإلمجاع الذي تقدم. 
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ا حيل للرجل المرأته وهي حائض؟ قال:  أنه سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص م وعن معاذ  

 »ما فوق اإلزار«. رواه أبو داود وضّعفه.

 وأقره احلافظ.  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث ضعيف كام بينه أبو داود، فهو ال يصح عن النبي 

أي  -  ويف هذا احلديث أنه ال يستمتع من املرأة احلائض إال ما فوق اإلزار أو ُتته

، لكن الصواب  - ما فوق الرسة وُتت الركبة كام يف إكامل املعلم للقايض عياض

ضعف احلديث، فإذن يستمتع باحلائض بكل يشء، وال فرق ما بني فوق اإلزار وال  

، وتقدمت اإلشارة إىل هذه املسألة، لكن ليس  ما ُتته، وهذا قول اإلمام أمحد  

 السنة. له أن يحولج باإلمجاع، وألدلة الكتاب و
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النفساء تقعد يف عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد   وعن أم سلمة   قالت: كانت 

 نفاسها أربعني. رواه اخلمسة إال النسائي، واللفظ أليب داود. 

 لنفاس. وصححه احلاكم. ويف لفظ له: ومل يأمرها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقضاء صالة ا

ضعفه الرتمذي بقوله: غريب،  و، ملسو هيلع هللا ىلص وهذا احلديث ضعيف ال يصح عن النبي 

 . وضعفه الدارقطني 

 يف هذا احلديث أربع مسائل:

يف    املسألة األوىل: قدامة  ابن  حكاه  باإلمجاع،  احليض  كأحكام  النفاس  أحكام 

االستمتاع هبا   كتابه )املغني( وابن حزم باملحىل، إال ما استثناه الدليل، فإذن يصح

وجيب أن تتطهر عند الطواف من احليض ومن نفاسها، وليس    يف كل يشء إال اجلامع 

تقريره، تقدم  ما  عىل  فاأل...   رشًطا  األحكام،  آخر  بدليل إىل  إال  واحد  أهنام  صل 

 رشعي. 

النفاس،  املسألة الثانية: العلامء يف أكثر مدة  أن    تنازع  العلم  وأصح قويل أهل 

أكثر مدة النفاس أربعون يوًما، ثبت هذا عن الصحابة كام ثبت عن ابن عباس عند  

ر سلفية  الدارمي، قال ابن عبد الرب: وليس له خمالف، ثم ذكر يف كالم له أن هذه آثا

هو الصواب ملا و ذهب إىل هذا أبو حنيفة وأمحد يف رواية، ال يصح اخلروج عنها، و

هذه املدة فليس دم أثر عبد اهلل بن عباس، فلو استمر الدم معها وزاد عىل    تقدم من

 . استحاضة نفاس، وإنام
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، ويصح هلا ما يصح للطاهرة من  انقطاع الدم أيام األربعني طهر  املسألة الثالثة:

النفاس انقطع،  .. . الصالة والصوم وأن يقرهبا زوجها  وإذا إىل غري ذلك، ألن دم 

الدم   فإنهاأل  مدة  يفرجع  نفاس،    ربعني  بن سالم،  دم  القاسم  أيب عبيد  قول  هذا 

 .. وقول أمحد يف رواية، واختيار شيخنا ابن باز  

احلنابلة:    املسألة الرابعة: قبل قال  املرأة  مع  يكون  الذي  تلد    الدم  بسبب  أن 

عالمة والدة فهو دم نفاس،    كان مع الدموأحياًنا  طلق    يكون معهالوالدة وأحياًنا  

برشط أن يكون قبل الوالدة بيوم أو يومني، والقول الثان عندهم: إىل ثالثة أيام، 

 أما ما زاد عىل الثالثة فإنه ليس دم نفاس. 

من جهة   عليه  دليل  القول مرجوح، ألنه ال  دو وهذا  الذي  ألن  هو  النفاس  م 

دم نفاس ألنه ال دليل عليه، ويؤيد  قبل الوالدة فليس  ما كان  ، أما  بعد الوالدةيكون  

سب من األربعني، وهذا فيه تناقض   واهلل  -ذلك أهنم قالوا: إن هذا دم نفاس وال ُيح

مة وضع  ، لذا الصواب أن الدم الذي يكون قبل الوالدة ولو كان معه عال-أعلم

 ليس دم نفاس، وإنام له حاالن:  كالطلق أو غريه

الوضع كالطلق، فإنه يكون دم استحاضة،  أن تكون معه عالمة    احلال األوىل:

 ألنه بسبب الوالدة. 

تكون معه عالمة والدة، فإنه دم حيض، ألن األصل يف الدم    الَّ أ  احلال الثانية:

أنه دم حيض عىل ما تقدم تقريره، وهذا قول عند املالكية والشافعية، وهو الصواب  

 عىل ما تقدم تقريره. 



271 

 

 :بها باب احليض ُيختممسائل املهمة 

إذا طهرت املرأة قبل غروب الشمس فإنه جيب عليها أن تصل    املسألة األوىل:

وإذا طهرت قبل العشاء وجب عليها املغرب وحده، ثم إذا دخل الظهر والعرص،  

إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها أن تصل  وقت العشاء وجب عليها العشاء،  و

املغرب والعشاء، وهذا قول أكثر التابعني، بل هو قول التابعني إال احلسن البرصي،  

وي عن عبد الرمحن بن عوف، وعن معاذ بن جبل، وعن غريمها، قال ابن تيمية:   ورح

الف  الصحابة خالف يف ذلك. وعىل هذا  اآلثار عن  ليس بني  أن  إال  السبعة،  قهاء 

الصحابة ضعيفة لكن يكفي يف ذلك أنه قول التابعني إال احلسن، وأيًضا هو قول  

 الفقهاء السبعة، وإىل هذا القول ذهب مالك والشافعي وأمحد. 

ر أو قبل املغرب بام يمكنها أن تقيض  قبل الفج  املرأة  إذا طهرت   املسألة الثانية:

ذهب   -وسيأيت ُتديده-الصالة، فإنه جيب عليها أن تقيض الصالة، وإىل هذا القول  

 الشافعي وأمحد. 

ومقدار ما ُيصل به قضاء الصالة هو إدراك ركعة، وهذا قول مالك والشافعي  

األحاديث:   من  سيأيت  ملا  رواية  يف  وأمحد  قول  غيف  قبل  ركعة  أدرك  روب  »من 

 . أخرجه الشيخان، الشمس فقد أدرك الصالة« 

 . القضاء لصالة فإنه ال جيب عليها بام ال تدرك به ا هرت لكن إذا ط
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أن تؤدي صالة    إذا حاضت املرأة يف أول وقت الظهر بام يمكنها  املسألة الثالثة:

الظهر واجبة يف ذمتها، وجيب عليها أن تقيض هذه الصالة إذا  الظهر، فإن صالة 

طهرت، ولو بعد عرشة أيام، وإىل هذا القول ذهب الشافعي وأمحد، لكن برشط بام 

 . -عىل الصحيح-يمكنها أن تؤدي الصالة، أي بمقدار ركعة فأكثر

بذمتها، وهي ليست آثمة ألهنا مل تفرط،  والدليل أن هذه الصالة واجبة تعلقت  

 لكن اإلثم يشء، وبقاء الواجب يف الذمة يشء آخر. 

 هذه مجلة املسائل املتعلقة باحليض، وننتهي من الكالم عن باب احليض. 

 


