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 المقـــــــــــدِّمة
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

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

 :ثم أما بعد ,  ار األخي

أرجررو بهررا يرروم القيامررة عوائررد , قيَّرردتها أثنرراس دروٍ فرري شررر  ِسررْ ٍر مررن , فوائررد  –أخرري طالررع العلررم  –أنثررر أمررام عينيررك    
صحيح مسلم ألبي : أس ار الدين لبحر من أبحر العلم , وهذا السِّْ ر هو ثاني كتابين هما أصح الكتع المصنَّ ة ؛ أال وهو 

مرع ضضرافة مرا نحتاجره مرن , بعد أن حذفت األحاديث المكررة (  622 - 602) بن الحجاج النيسابوري الحسين مسلم 
وال أزعم أني استقصيت كل فوائد الحديث , روايات لصاحع الكتاب األول أصح الكتع المصن ة صحيح اإلمام البخاري 

 .مراعياً في ذلك عدم اإلطالة واإلخالل, ولكن جلُّها , 

,  وقلة البضاعة , قصور الهمة : عذرين أنا أعرف الناٍ فيهما بن سي وهما  -أخي طالع العلم  –لتمس لي ومع ذلك ا   
 .فأسأل اهلل لي ولك التوفيق للعلم والعمل , بإخالص ويقين بما عند اهلل من األجر والمنن 

 , وضيرام لمرا يحبره ويرضراه وفقنري اهلل,  مرن صرحيح اإلمرام مسرلم[ كتاا  الهااا  ]من شرح  ثانياجلزء ال فهرذا     
 .وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد  

الفريح محود بن اهلل عبد/  كتبه                                                                         
  فحاء – الشمالية احلدود

forih@hotmail.com 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلم يكن الباعث على ضخراجها أن تكون في متناول الجميع ولم يُقصد بها النشر ؛ ألنها بضاعة ال , ال يسمح بتصوير هذه المذكرة  : تنبيه
ة العلم , ولكن الباعث على ضخراجها أن تكون في متناول طالب العلم ممن كان معنا في الدٍر ليسهل عليهم مراجع, تبلغ نصاب اإلخراج 

 . وينبهوني على ما فيها من أخطاس, واالختبار فيه 
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   ضضضــــــاب الحياب الحياب الحيــــــكتكتكت
 : 

 .حاضت املرأة حتيض َحْيَضاً وََمِيضاً فهي حائض إذا جرى دمها وسال 
 .إذا سال : السيالن واالنفجار ، يقال حاض الوادي  : والحيض لغة

 .تاد املرأة يف أوقات معلومة إذا بلغت دم طبيعة وِجِبلٍَّة يُرخيه الرحم من قعره يع :وشرعًا 
أي دم فطرة ال دم فساد ناشئ من مرض أو جرح أو حنومها بل هو دم طبيعة جبل اهلل ( دم طبيعة ) وقولنا عن دم احليض 

 . متفق عليه"  هذا شيس كتبه اهلل على بنات آدم: "  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -عليه بنات آدم عليه السالم قال عنه النيب 
وأما دم االستحاضة فليس بدم طبيعة بل هو دم مرض وعلة وفساد خيرج من أدىن الرحم وسيأيت الكالم عنه إن شاء اهلل    

 .تعاىل 
؛ هي تلك اإلفرازات الدموية اليت يتغذى هبا اجلنني يف بطن أمه وإذا  ومن الحكم التي جعلها اهلل في وجود الحيض   

ا الدم بقدرة اهلل إىل لنٍب يتغذى به الطفل ولذلك قلَّ أن حتيض حامل أو مرضع ، وإذا مل وضعت املرأة محلها حَتَّول هذ
يكن هناك محل وال رضاع جتمعت هذه اإلفرازات اليت ال مصرف هلا فتستقر يف مكان مث خترج يف أوقات معلومة واألصل 

 .يف احليض وأحكامه الكتاب والسنة واإلمجاع 
] { اْلَمِحيضِ  ِفي النَِّساس فَاْعَتزُِلواْ  َأًذى ُهوَ  ُقلْ  اْلَمِحيضِ  َعنِ  َوَيْسأَُلوَنكَ  }:  ؛ قوله تعاىل فمن الكتاب -

 .[222:البقرة
 .؛ أحاديث مستفيضة ستأيت يف األبواب القادمة بإذن اهلل  ومن السنة -
 .ونقل اإلمجاع غري واحد من أهل العلم على احليض وأصول أحكامه  -
 

مكثت يف احليض تسع سنني : "  -رمحه اهلل  -حليض من أصعب أبواب الفقه حىت قال عنه اإلمام أمحد وأعلم أن باب ا    
 ".حىت فهمته 

بل باب احليض الذي هو من أشكل الفقه يف كتاب الطهارة وفيه من الفروع :" -رمحه اهلل  -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
 "والنزاع ما هو معلوم 

إن كتاب احليض درسته على املذاهب األربعة وذلك على يد املشايخ ، ومع ذلك ما : " اد األنصاري ويقول العالمة مح   
 " .زال مشكاًل عليَّ إىل اآلن ، وإذا سئلت فيه أكون أحري من ضب 

اء غري دم وألهل العلم كالماً آخر يبنيَّ ما حيتويه باب احليض من املسائل املشكلة وذلك ألن املرأة ينزل معها أحياناً دم
 .احليض فيشتبه األمر عليها وعلى املفيت 

 



  
 

 اْْلَيْضِ كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ   3

وألن احليض قد يتقدم وقد يتأخر وقد يزيد وقد ينقص وزاد بعض مسائله غموضاً يف واقعنا اليوم ما ظهر من استعمال ما 
له يف مينع احلمل ومينع احليض مما تضطرب معه الدورة الشهرية عند املرأة وتكثر اإلشكاالت فيه ، وأما أصول مسائ

 .األحكام فهي واضحة وكثري منها متفق عليه بني أهل العلم 
=================================== 
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 (مباشرة الحائض فوق اإِلزار : )باب
أَْن تَـْأَتزَِر يف  -صـّلى اهلل عليـه وسـّلم  -ِه َكاَن ِإْحَدانَا، ِإَذا َكاَنْت َحاِئضاً، أََمَرَهـا َرُسـوُل اللّـ: ، قَاَلتْ رضي اهلل عنهاَعْن َعاِئَشَة  -12

 .مَيِْلُك ِإْربَهُ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -َوأَيُُّكْم مَيِْلُك ِإْربَُه َكَما َكاَن َرُسوُل الّلِه : قَاَلتْ . فـَْوِر َحْيَضِتَها، مُثَّ يـَُباِشرَُها
 .-رضي اهلل عنها  -وورد حنو هذا احلديث يف الصحيحني عن ميمونة 

 :ألفاظ الحديث 
من غري تاء وهي صحيحة ، وحكى سيبويه يف  ( كان ) و  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أي إحدى أزواج النيب  ( :َكاَن ِضْحَدانَا) -

وقال بعض العرب : قال " باب ما جرى من األمساء اليت هي من األفعال وما أشبهها من الصفات جمرى الفعل " كتابه يف
 .قال امرأة: 
 -. أي تلبس اِلوْزرَة ـ بكسر الواو ـ وهي كساء صغري ُتْسََت به العورة وما حوهلا ، ومجعه ِوْزرات على لفظ املفرد (: تَْأَتِزر) -
فـَْور بفتح الفاء وإسكان الواو واملقصود وقت كثرهتا ، وذكر القرطيب أن فور احليضة معظم صبها من : (فَرْوِر َحْيَضِتَها) 

 .ا فوران القدر وغلياهن
أي ال مس بشرهتا بإلصاق بشرته ببشرهتا ، واملباشرة قد تأيت مبعىن اجلماع ، : باشر الرجل زوجته : يقال  (:يُرَباِشُرَها)  -

 .ولكن يف هذا احلديث ليس املراد به اجلماع بإمجاع العلماء 
ات ويكون املقصود به العضو الذي يستمتع به وهبذا أكثر الرواي( ِإْربَه ) بكسر اهلمزة وإسكان الراء  : (َيْمِلُك ِضْربَهُ ) -

أملك الناس لنفسه  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -و املعىن أن النيب . حاجته وهي شهوة اجلماع: وروى مجاعة بفتح اهلمزة و الراء ومعناه
 .فيأمن مع هذه املباشرة الوقوع يف احملرم  وهو مباشرة فرج احلائض 

 

 : من فوائد الحديث 
 حديث الباب فيه داللة على جواز مباشرة احلائض وهذه املباشرة ال يراد هبا اجلماع كما سبق :ألولىال ائدة ا

 : الحائض على ثالثة أنواع ومباشرة 
ونقل اإلمجاع على هذا مجع من ]َمرم باإلمجاع ، وهو فيما إذا باشرها باجلماع يف الفرج ، فهذا َمرم بإمجاع املسلمني  :  النوع األول

" ) الفتاوى" وابن تيمية (  2/953" ) اجملموع" والنووي(  1/414" ) املغين" وابن قدامة (  22ص " ) مراتب اإلمجاع" وابن حزم (  202/ 2) ء كابن املنذر يف األوسط العلما
21/424 . ]) 
رواه "  شيس ضال النكا اصنعوا كل "  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ومن جامع امرأته وهي حائض فقد فعل َمرماً لقول النيب    

وسيأيت قريباً ، ونقل النووي عن الشافعي أن من فعل ذلك فقد أتى كبرية من الكبائر  -رضي اهلل عنه  -مسلم من حديث أنس 
 .وسيأيت ما جيب عليه 

و غري ذلك فهذا جائز باإلمجاع ، وهو املباشرة فيما فوق السرة وحتت الركبة بالقبلة أو املعانقة أو اللمس أ:  النوع الثاني
  جائز باإلمجاع 
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 .خمتلف فيه ، وهو املباشرة فيما بني السرة والركبة يف غري القبل والدبر كالفخذين مثالً :  النوع الثالث
 .أنه َمرم ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأكثر العلماء :  فالقول األول

يباشر نساءه فوق اإلزار وهنَّ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -كان رسول :"حيث قالت -رضي اهلل عنها  -حبديث ميمونة  واستدلوا
 .رواه البخاري ومسلم "ُحيَّض

أن ذلك جائز وبه قال أمحد بن حنبل وعكرمة وجماهد والشعيب والنخعي والثوري من السلف وهو األظهر :  والقول الثاني
 .أعلم  واهلل

اصنعوا كل شيس ضال : " قال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن النيب  املتفق عليه-رضي اهلل عنه  -حديث أنس  -1 :ويدل على ذلك 
 .وهذا عام استثىن منه اجلماع "  النكا 

 

واحمليض اسم ملكان احليض أو زمانه ُفخصَِّص موضع ، [ 222:البقرة ]{ اْلَمِحيضِ  ِفي النَِّساس فَاْعَتزُِلواْ }: قوله تعاىل  -6
 .سواه مباح الدم باالعتزال وهذا دليل على أن ما 

فمحمول على االستحباب مجعاً -رضي اهلل عنها  -ملا فوق اإلزار كما يف حديث ميمونة  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وأما مباشرة النيب    
وقوله كما  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وهبذا جُيمع بني فعله ( اصنعوا كل شيء إال النكاح )  -رضي اهلل عنه  -بينه وبني حديث أنس

 ([ . 2/939" ) اجملموع :" انظر]  نقله النووي
  السنة أال يباشر امرأته إذا كانت حائضاً إال من وراء حائل فيأمرها أن تتزر أو ما يقوم مقامها  :ال ائدة الثانية

اشرها ـ حديث الباب ـ فإن ب-رضي اهلل عنها  -أزواجه كما يف حديث عائشة   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -كالسراويل ،ألمره 
 .من غري حائل فهو جائز إن وثق من نفسه أال يقع يف الفرج 

واختلفوا فيمن جامع امرأته وهي حائض هل جتب عليه كفارة أم ال ؟ ، بعدما اتفقوا على أنه أتى مبحرم  باإلمجاع كما 
أن النيب -رضي اهلل عنهما  - سبق وأنه تلزمه التوبة ، واختلفوا يف وجوب الكفارة على قولني مبنيني على صحة حديث ابن عباس

 .رواه اخلمسة "  يتصدق بدينار أو نصف دينار" قال يف الذي يأيت امرأته وهي حائض  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -

 واحلديث صححه احلاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وابن حجر،وضعفه الشافعي وابن املنذر وابن عبد الرب والنووي  

 .وغريهم 
 

رجاًل كان أو امرأة على الصحيح إن  ،أهنا جتب على اجملامع الكفارة وهو قول الشافعي يف القدمي وأمحد:  ولفالقول األ
وأصحاب هذا . السابق فهو صحيح عندهم -رضي اهلل عنهما  -حبديث ابن عباس  : كانت راضية و غري جاهلة واستدلوا 

 . ولني القول اختلفوا يف معىن التخيري بني الدينار ونصفه على ق

 . الدينار للوطء يف أول احليض لغزارة الدم فهو أشد يف إصابة األذى ، و نصف الدينار للوطء يف آخر احليض  :فقيل 

 . أنه خُيريَّ بني الدينار ونصف الدينار كتخيري املسافر بني القصر واإلمتام  :وقيل 
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ك و الشافعي يف اجلديد وإحدى الروايتني عن أمحد و أهنا ال جتب الكفارة ، وهو قول أيب حنيفة ومال:  والقول الثاني
 .الظاهرية ومجاعة من السلف 

 .بعدم ورود دليل صحيح يوجب الكفارة واألصل براءة الذمة وهذا القول هو األظهر و اهلل أعلم  :واستدلوا 

 : في المسألة ُأعلَّ بعدة علل أهمها  -رضي اهلل عنه  -وذلك ألن حديث ابن عباٍ 
متكلم ( ِمْقَسم ) و  -رضي اهلل عنه  -عن ابن عباس  -رضي اهلل عنه  -داره يف أكثر أسانيده على ِمْقَسم موىل ابن عباس أن م -1

صدوق ، وكان يرسل ، وما له يف البخاري سوى حديث واحد  فيه وثَّقه مجاعة وّضعفه آخرون ، قال عنه احلافظ ابن حجر
ما أخرج له البخاري إال " وقال يف تلخيص احلبري : ([ 1/175" ) تلخيص احلبري:" انظر( [  10/254) ذيب انظر هتذيب الته" ] التقريب :" " انظر]

 " .حديثاً واحداً يف تفسري سورة النساء ، قد توبع عليه 

انه حديث اخُتلف يف رفعه ووقفه فقد رواه مجاعة عن شعبة موقوفاً على ابن عباس وأن شعبة كان يرفعه مث رجع عن -2
 .فعهر 

وال يصح متصاًل مرفوعاً والذمم -رضي اهلل عنهما  -أن هذا احلديث مرسل أو موقوف على ابن عباس : " ... وقال اخلطايب
 .([ . 1/121" ) معامل السنن:" انظر]..... ( بريئة إال أن تقوم احلجة بشغلها 

فيه اضطراب كثري جداً يف متنه ) افظ ابن حجر قال احل. أن يف متنه اضطراباً ألنه ُروي بدينار أو بنصف دينار بالشك -9
( دليل  أن العمل على تركه، علماء األمصار أنه  ال فدية : و قال الَتمذي ، واختلف فيه قول اإلمام أمحد كثرياً ، وسنده 

 هـ،أ
 

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

 
 (االضطجاع مع الحائض في لحاف واحد: )باب 

 

ــَه قَاَلــتْ رضــي اهلل عنهــاَســَلَمَة م عــن أ -16 ثـَْت ــِه : ، َحدَّ َــا ُمْضــَطِجَعة  َمــَع َرُســوِل الّل َنَمــا أَن ــِة ِإْذ  -صــّلى اهلل عليــه وســّلم  -بـَيـْ يف اخْلَِميَل
فَـــَدَعاِ  . نـََعـــمْ : قـُْلـــتُ  «ِت؟َأنُِ ْسررر»: -صـــّلى اهلل عليـــه وســـّلم  -فـََقـــاَل ِر َرُســـوُل اللّـــِه . ِحْضـــُت، فَاْنَســـَلْلُت فََأَخـــْذُت ثَِيـــاَب حْيَضـــيِت 

 .يـَْغَتِساَلِن، يف اإِلنَاِء اْلَواِحِد، ِمَن اجْلََنابَةِ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وََكاَنْت ِهَي َوَرُسوُل الّلِه : قَاَلتْ . فَاْضَطَجْعُت مَعُه يف اخْلَِميَلةِ 
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تكاء في حجرها واإِل جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها : )باب
 (وقراءة القرآن فيه

 

قَالَـْت  «نَراِولِيِني اْلُخْمرَرَة ِمرَن اْلَمْسرِجدِ »: -صـّلى اهلل عليـه وسـّلم  -قَـاَل ِر َرُسـوُل اللّـِه : ، قَالَـتْ -رضـي اهلل عنهـا  - َعاِئَشةَ وَعْن  -15
 .رواه مسلم    .«ِضنَّ َحْيَضَتِك لَْيَسْت ِفي يَِدمِ »: فـََقالَ . ِإ ِّ َحاِئض  : فـَُقْلتُ 
َــا َحــاِئض  : ، قَاَلــتْ رضــي اهلل عنهــا َعــْن َعاِئَشــةَ و  -15 ــاُه َعَلــى  -صــّلى اهلل عليــه وســّلم  -مُثَّ أُنَاِولُــُه النَّــيبَّ . ُكْنــُت َأْشــَرُب َوأَن فـََيَضــُع َف

رواه مسرلم    .فـََيَضـُع فَـاُه َعلَـى َمْوِضـِع يفَّ  -صـّلى اهلل عليـه وسـّلم  -النَّـيبَّ  مُثَّ أُنَاِولُـهُ . َوأَتـََعرَُّق اْلَعْرَق َوأَنَا َحاِئض  . فـََيْشَربُ . َمْوِضِع يفَّ 
. 

فـَيَـْقــرَأُ . يـَتَِّكــىُء يف ِحْجـرِي َوأَنـَـا َحــاِئض   -صــّلى اهلل عليـه وســّلم  -َكــاَن َرُســوُل اللّـِه : ، أَنَـَّهــا قَالَـتْ -رضـي اهلل عنهــا  - َعـْن َعاِئَشــةَ و  -11
 .اْلُقْرآنَ 

 : فاظ األحاديث أل
 .كساء أسود له أهداب : بفتح اخلاء وكسر امليم وهي القطيفة وكل شيء له مخل أي أهداب ، وقيل  (: اْلَخِميَلة ) -
أو أهنا  -صلى اهلل عليه وسلم  -أي ذهبت يف خفية ، وتسللها حيتمل خلوفها وصول شيء من الدم إىل النيب :  (فَاْنَسَلْلتُ ) -

أن يستمتع   -صلى اهلل عليه وسلم  -على هذه احلال أو خافت طلب النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -ضاجع النيب تقذرت نفسها أن ت
 .هبا وهي على هذه احلال اليت ال ميكن فيها االستمتاع  ذكر ذلك النووي 

 .احليض بكسر احلاء وفتحها ، والكسر أشهر واملعىن أخذت الثياب املعدة لزمن  ( :ثَِياَب حْيَضِتي) - 
 .بفتح النون وبضمها وجهان مث كسر الفاء ، واملقصود هنا احليض واملعىن أحضت  (: َأنُِ ْستِ  ) -

: وذكر القاضي عياض .بفتح النون تكون مبعىن احليض ، وبضمها تكون مبعىن الوالدة وقال به كثري من أهل اللغة  :وقيل 
 .، وأصل ذلك كله خروج الدم ،والدم يسمى نفساً أن رواية أهل احلديث يف هذه الكلمة هنا بضم النون 

 .ويف هذا داللة على أن احليض قد يُسمى نفاساً 
هي سجادة بقدر ما يضع عليها الرجل جزء وجهه يف سجوده سواء  : بضم اخلاء وإسكان امليم  ، قيل  (:اْلُخْمَرة) - 

 .من ذلك هي تزيد على قدر الوجه فهي أكرب : كانت من حصري أو نسيج ، وقيل 
مخرة ألهنا ختمر الوجه أي تغطية ألن أصل التخمري التغطية ومنه مخار املرأة ألنه يغطي رأسها واخلمر ألنه يغطي  وسميت
 . العقل 

قال هلا ذلك من املسجد أي وهو يف املسجد  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -معناه أن النيب  (: نَاِولِيِني اْلُخْمَرَة ِمَن اْلَمْسِجدِ ) -
يف حجرهتا فأمرها أن -رضي اهلل عنها  -كان معتكفاً يف املسجد وعائشة   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -خارجه فالنيب -رضي اهلل عنها  -عائشة و 
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ضن حيضتك )  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -من إدخال يدها املسجد فقال هلا النيب -رضي اهلل عنها  -تعطيه اخلمرة فخافت عائشة 
 ( . ليست في يدم

 . -صّلى اهلل عليه وسّلم  -إن املعىن أهنا تدخل املسجد وتأخذ اخلمرة منه و تعطيها النيب  :وقيل 
 .حيضتك بفتح احلاء وروي بالكسر إال أن الفتح هو املشهور عند احملدثني  : (نَّ َحْيَضَتِك لَْيَسْت ِفي يَِدمِ ضِ ) -
 .وهو العظم الذي عليه بقية حلم الَعْرق بفتح العني وإسكان الراء  (:أتعرق الَعْرق) -

 .العظم الذي ال حلم فيه واألول هو األشهر :وقيل

فعلى هذا " كان يقرأ القرآن ورأسه يف حجري " جاء يف رواية البخاري يف كتاب التوحيد  : (يَرتَِّكىُس ِفي ِحْجِري) - 
 .ماد واإلتكاء لغة االعت. يكون املراد باإلتكاء يف احلديث وضع رأسه يف حجرها 

 

 :من فوائد األحاديث 

 داللة على جواز النوم مع احلائض ومضاجعتها من غري كراهة -رضي اهلل عنها  -يف حديث أم سلمة :   ال ائدة األولى
 .جواز قراءة القرآن مضطجعاً ومتكئاً على احلائض -رضي اهلل عنها  -، ويف حديث عائشة 

  صّلى اهلل عليه وسّلم  -لزوجاته حيث كان النيب  -صّلى اهلل عليه وسّلم  - يف األحاديث حسن عشرة النيب: ال ائدة الثانية- 
يضاجعهن وهن ُحيَّض ويدعو زوجته وهي حائض لتضطجع معه ويغتسل معها كما يف حديث الباب ويباشرهن  

كنها كما يف احلديث السابق ويقبلها وهي حائض ويقرأ القرآن يف حجرها ويتلمس مواضع أكلها فيأكل منه ومي
 .من ترجيل رأسه وكل ذلك حال حيضها 

 .وكل هذه األحاديث تدل على أن ذات احلائض طاهر وال مينع مالمستها 
 هلا أن تناوله اخلمرة من املسجد وهي  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وأمر النيب -رضي اهلل عنها  -حديث عائشة :  ال ائدة الثالثة

العلم على جواز دخول ولبث احلائض يف املسجد ، ومسألة دخول  حائض من األدلة اليت استدل به بعض أهل
 : اختلف فيها أهل العلم احلائض واجلنب ولبثهم يف املسجد 

 . الجنع: أوالً  
وهو مذهب مجهور العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية ورواية عن  أنه ال جيوز لبث اجلنب يف املسجد، :القول األول

 .احلنابلة
 : ا واستدلو 

 َعاِبِري ِضالَّ  ُجُنباً  َوالَ  تَرُقوُلونَ  َما تَرْعَلُمواْ  َحتَّىَ  ُسَكاَرى َوَأنُتمْ  الصَّاَلةَ  تَرْقَربُواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيرَُّها يَا }:أ ـ بقول اهلل تعاىل 
 [ 49: سورة  النساء] {تَرْغَتِسُلوْا  َحتَّىَ  َسِبيلٍ 
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َصلَّى للصالة إن املراد : قالوا :  ووجه الداللة
ُ
بالصالة يف هذه اآلية أماكنها وهي املساجد فأمر اهلل املؤمنني أال يقربوا امل

وهم سكارى وال يقربوا وهم على جنابة حىت يغتسلوا إال عابري سبيل وهم من أراد أن جيتاز للخروج من املسجد  وروي 
سانيد ال ختلوا من مقال ، وقال هبذا التفسري مجاعة هذا املعىن من التفسري عن ابن مسعود وابن عباس رضي اهلل عنهم بأ

(  وابن جرير الطربي([  1/70" ) األم:"  يف]من التابعني كسعيد بن املسيب واحلسن البصري وإبراهيم النخعي ورجحه الشافعي 

 ( . 1/443) هموالشوكا  يف تفاسري ، ( 5/207) والقرطيب ،  ( 2/275) وابن كثري أيضاً ، (  2/973" ) تفسريه:" انظر 
املسافر وروي هذا التفسري عن ابن ( بعابري سبيل ) وهناك قول آخر بأن املراد بالصالة نفس العبادة ال مكاهنا واملراد 

 .عباس وقال به مجاعة من التابعني 
عابري السبيل ورد أصحاب القول األول هذا املعىن وقالوا ألن التيمم الذي يف آخر اآلية ليس خمتصاً باملسافر الذي هو 

 . { َسَ رٍ  َعَلى َأوْ  مَّْرَضى ُكنُتم َوِضن }: وألن حكم املسافر قد بني يف آخر اآلية بقوله 
 ( [22/4)جمموع الفتاوى : انظر] .يف اآلية يكون لألمرين عن قربان الصالة وأماكنها  إىل أن النهي  وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية

ضني ال أحل المسجد لحائض :"-صّلى اهلل عليه وسّلم  -قال رسول اهلل  :قالت-رضي اهلل عنها  -واستدلوا أيضاً حبديث عائشة  ب ر
 .رواه ابو داود  "وال جنع

بأنه حديث ضعيف ألن احلديث مداره على جسرة  بنت ِدجاجة ـ بكسر الدال ـ قال عنها  ونوقش هذا الحديث   
وهذا يفيد أهنا ضعيفة ، وهذا احلديث رواه أبو داود وابن ، [ ( 2/74") بري التاريخ الك:" انظر ] "عند جسرة عجائب: " البخاري 

مسعت : قالت -رضي اهلل عنها  -خزمية من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا األفلت بن خليفة قال حدثتين جسرة بنت ِدجاجة 
: " بيوت أصحابه شارعة يف املسجد ، فقال ووجوه  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -جاء رسول اهلل : تقول  -رضي اهلل عنها  -عائشة 

ومل يصنع القوم شيئاً ، رجاَء أن تنزل فيهم رخصة  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -مث دخل النيب "  وجهوا هذه البيوت عن المسجد
 " .وجهوا هذه البيوت عن المسجد , فإني ال أحل المسجد لحائض وال جنع  : "فخرج إليهم بعُد فقال 

َلُه حسنه ابن القطان وقال وهذا احلديث  عندها : إن قول البخاري يف جسرة : " رواه ابن خزمية وصححه الشوكا  وقـَبـْ
 ."[بيان الوهم واإليهام :"انظر ] "عجائب ، ال يكفي ملن يسقط ما روت 

وبالغ قال إنه ،  ([  2/124" ) احمللي:" يف ]واختلف يف قبول حديثه فقد ضعفه ابن حزم ( أفلت بن خليفة ) ويف سنده أيضاً 
: اإلمام أمحد وقال ( أفلت ) وقبل رواية  ، ([ 1/152" ) معامل السنن:" يف ]واخلطايب ([ 2/110" ) األوسط:" يف]باطل وضعفه ابن املنذر

" يب الكمالهتذ:" انظر] "صاحل :" و قال عنه الدار قطين [ ( 441)رقم " الكاشف:"يف] صدوق صاحل: وقال عنه الذهيب  ما أرى به بأسا

هذا بعض ما قاله األئمة عن أفلت ولئن قبلت رواية أفلت فإن يف حديث الباب جسرة بنت ِدجاجة و مدار ،  ([ 9/920) 
 : فهو حديث ضعيف لثالثة أسباب في جسرة احلديث عليها كما سبق 

وجسرة عند ابن ماجة (   ( 445) حديث رقم) أيضا فاحلديث رواه ابن ماجة، أن جسرة اضطربت يف رواية احلديث :أوالها 
 . و مرة عن أم سلمة رضي اهلل عنها، وهذا مما يدل على عدم ضبطها -رضي اهلل عنها  -مرة تروي عن عائشة 

 . -رضي اهلل عنها  -أهنا تفردت يف هذا احلديث حيث مل يروه كبار أصحاب عائشة :  ثانيها
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فقد قال عروة وعباد بن عبد اهلل ، أصحاب عائشة رضي اهلل عنهاأن حديثها يف سد مجيع األبواب جاء عن بعض :  ثالثها
و هذا ) قال البخاري "  سدوا هذا األبواب ضال باب أبي بكر: "  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -عن النيب -رضي اهلل عنها  -عن عائشة 

 (. أصح 
ن تضعف احلديث و احلديث ضعفه وأيضا سبق أن البخاري وهو من حفاظ الدنيا ذكر أن عند جسرة عجائب وهذه قرائ

. اخلطايب يف معامل السنن و ابن القيم يف هتذيب السنن والنووي يف اجملموع و ابن حزم يف احمللى و األلبا  يف إرواء الغليل 
 .فاحلديث ضعيف 

 .أنه جيوز للجنب املكوث يف املسجد :  والقول الثاني
 . ملسجد إذ ال مأوى هلم إال املسجد أن أهل الصفة كانوا يبيتون يف ا أ ر: واستدلوا 

 . أن من كان مالزماً يف املسجد ال يسلم من اجلنابة باالحتالم :  ووجه الداللة  
 َنَجس   اْلُمْشرُِكونَ  ِضنََّما آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيرَُّها يَا }:أن املشرك جيوز له دخول املساجد كلها إال املسجد احلرام لقوله تعاىل  ب ر
) و أما ما سواها من املساجد فيجوز و قد بَّوب البخاري [.  22:  التوبة]  {َهرَذا  َعاِمِهمْ  بَرْعدَ  اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  ْقَربُواْ يرَ  َفالَ 

: وساق حديث ربط مثامة بن أثال عندما كان مشركاً يف املسجد واحلديث متفق عليه فقالوا ( باب دخول املشرك املسجد 
 .النجس مهما تطهر  فكيف ال جيوز للمسلم اجلنب من املسلمني فهو أحق من باب األوىل إذا جاز هذا  للمشرك 

: " األصل يف األشياء اإلباحة وعدم التحرمي وال ننتقل عن هذا األصل إال بدليل وال دليل على ذلك وأما قوله تعاىل  ج ر
 .صالة ذاهتا ال املصلى فاملقصود به عدم اقَتاب ال" َسِبيٍل  َعاِبِري ِضالَّ  ُجُنباً  َوالَ 
 

أنه جيوز للجنب أن ميكث يف املسجد إذا كان متوضئاً وبه قال اإلمام أمحد واختاره شيخ اإلسالم ابن :  والقول الثالث
 .تيمية 

صّلى اهلل  -رأيت رجااًل من أصحاب النيب :" مبا رواه سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار رضي اهلل عنهم  قال : واستدلوا 

 " .جيلسون يف املسجد وهم جمنبون إذا توضئوا وضوء الصالة  -وسّلم  عليه
عن هشام بن سعد ( وهو من رجال مسلم ) وهذا احلديث رواه سعيد بن منصور من طريق عبدالعزيز بن َممد الدراوردي 

 .عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
ويستثىن من ذلك روايته عن زيد بن أسلم كما يف هذا  (صدوق له أوهام ) وهشام بن سعد قال عنه احلافظ يف التقريب 
 .([ 11/97") هتذيب التهذيب:" انظر. ]احلديث فإنه ثقة فيه ملالزمته له ومعرفته حبديثه

وأن اجلنب جيوز له املكث يف املسجد إذا توضأ مجعاً بني اآلية وأثر عطاء بن يسار  القول الثالث: واهلل أعلم  فاألظهر   
 . يتوضأ فال جيوز له املكث وله العبور فقط لداللة اآلية واهلل أعلم ، وأما من مل

 .احلائض وحكم لبثها يف املسجد : ثانياً 
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أنه حيرم على احلائض اللبث يف املسجد وهو قول مجهور العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية ورواية يف :  القول األول
 .مذهب أمحد 

 ُجنُباً  َوالَ  تَرُقوُلونَ  َما تَرْعَلُمواْ  َحتَّىَ  ُسَكاَرى َوَأنُتمْ  الصَّاَلةَ  تَرْقَربُواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيرَُّها يَا}: تعاىل بقول اهلل : أ : واستدلوا 
 [ .49:  النساء] { تَرْغَتِسُلواْ  َحتَّىَ  َسِبيلٍ  َعاِبِري ِضالَّ 

نب عن االقَتاب من مواضع الصالة فاحلائض من باب أوىل قالوا قياس احلائض على اجلنب فإذا هُني اجل:  ووجه الداللة
 .ألن حدثها أغلظ فهو مينع الصيام ويسقط الصالة خبالف اجلنب 

بأن بينهما فرق حيث إن اجلنب يستطيع التطهر مىت شاء خبالف احلائض فاآلية إمنا وردت يف  ونوقش هذا االستدالل
 .اجلنب والقياس على اجلنب فيه نظر 

 

 .رواه أبو داود وابن ماجه" إ  ال أحل املسجد حلائض وال جنب : " مرفوعاً -رضي اهلل عنها  -ا حبديث عائشة استدلو :ب 
 .ونوقش هذا االستدالل بأن احلديث ضعيف وسبق بيان ضعفه قريباً يف مسألة مكوث اجلنب يف املسجد 

 

افعلي "  : -صّلى اهلل عليه وسّلم  -الوداع قال هلا النيب املتفق عليه حينما حاضت يف حجة -رضي اهلل عنها  -حديث عائشة   :ج 
 . "ما ي عل الحاج غير أال تطوفي بالبيت حتى تطهري 

  :ونوقش هذا االستدالل 
 بأن احلائض هنا منعت من الطواف فقط وهو ظاهر النص ، وهذا االستدالل استدل به اجمليزون للبث احلائض يف املسجد 

منعها من فعل الطواف وجاء منعها من الصالة كما يف الصحيحني وأما غريها من  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن النيب : حيث قالوا 
 العبادات 

فيجوز هلا أن تفعله فظاهر احلديث يدل على جواز دخوهلا املسجد بشرط أال تطوف حىت تطهر فيجوز هلا الذكر وقراءة 
َمظوراً عليها لبّينه حني منعها من الطواف وال جيوز تأخري البيان عن ولو كان دخول املسجد ، القرآن واملكث يف املسجد 

 .وقت احلاجة 
 

 .احليَّض أن يعتزلن املصلى -صّلى اهلل عليه وسّلم  -يف صالة العيد حيث أمر النيب  املتفق عليه -رضي اهلل عنها  -حديث أم عطية  :د 
  :ونوقش هذا االستدالل 

صلى بدم احليض النجس واملراد باملصلى هو املكان الذي ُيصلى فيه لئال تضايق املصليات أنه منعهن خمافة تلويث امل   
 .وتقطع صفوفهن وتشوش عليهن 

حىت خنرج احليض فَيُكنَّ خلف :" حيث قالت -رضي اهلل عنها  -ويؤيد هذا املعىن ما جاء يف رواية البخاري حلديث أم عطية   
بل جاء يف " ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني ، فأما احليض فإهنن يعتزلن الصف:" وأصرح من هذا لفظ الدارمي " الناس 

فأما احليض فيعتزلن الصالة ويشهدن اخلري :"-رضي اهلل عنها  -رواية مسلم ما بني هذا بصراحة تامة حيث قالت أم عطية 
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 ([ 134/ 1) حاشيته على سنن النسائي :" انظر ]ندي وقال الس( وتعتزل احليض املصلى) وهذه الرواية مفسرة لرواية " ودعوة املسلمني 
واهلل تعاىل ، أنه ليس حلائض حتضر َمل الصالة وقت الصالة : وفيه ، يف وقت الصالة : أي ( وتعتزل احليض املصلى )

فوف وهبذا يندفع االستدالل بل إن اجمليزين جعلوا هذا من أدلتهم حيث جاز للحائض البقاء إال أهنا جتتنب ص. أعلم 
 .الصالة 

 

هلا ناوليين اخلمرة من املسجد  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -حني قال النيب -رضي اهلل عنها  -استدلوا حبديث الباب وقول عائشة :هر 
 ".إ  حائض:"فقالت

اعتذرت عن دخول املسجد لكوهنا حائضاً وهذا يدل على منع احلائض من -رضي اهلل عنها  -أن عائشة  :ووجه الداللة 
 .يف احلديث أقرَّها على هذا االعتذار  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -املكث يف املسجد والنيب 
 :  ونوقش هذا االستدالل

 -وهي حائض ولذا قال النيب ( السجادة ) حلال احليض هنا هو حترجها من إمساك اخلُمرة -رضي اهلل عنها  -أن إيراد عائشة    

وقيل فيه احتماالت أخرى واملقرر يف أصول الفقه أنه ، فهذا املعىن َمتمل ( ليست يف يدك  إن حيضتك)  -صّلى اهلل عليه وسّلم 
صّلى اهلل عليه  -بل إن اجمليزين يستدلون هبذا احلديث ووجهه أن النيب ( إذا تطرق إىل الدليل االحتمال سقط به االستدالل ) 

معروف واليد ليس مكانه حىت تنجس به اخلمرة أو املسجد فاحليض مكانه " إن حيضتك ليست يف يدك :" قال هلا  -وسّلم 
وهذا ظاهر الداللة على أن املقصود هو أمن تنجيس املسجد واملرأة يف زماننا اليوم تشد على فرجها ما تأمن معه من أن ، 

يث الباب وعليه فيجوز للمرأة احلائض دخول املسجد والشاهد أن حد، تنجس ثياهبا فضاًل عن مكان قعودها ومرورها 
 .جتاذبه أصحاب القولني فال يصلح أن يكون نصا قاطعاً  ألحد الفريقني 

 
:"   انظر ]أنه جيوز للحائض اللبث يف املسجد للحاجة والضرورة ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية :  والقول الثاني

 [.( 21/222" ) الفتاوى
أن وليدة سوداء كانت حلي من العرب فأعتقوها فجاءت إىل : لبخاري عند ا-رضي اهلل عنها  -حبديث عائشة :  واستدلوا   

 .فأسلمت فكان هلا خباء يف املسجد  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -رسول اهلل 
واملعهود من النساء احليض ، فما منعها وال هنى عنه  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فهذه امرأة ساكنة يف مسجد النيب : "  قال ابن حزم

 . ([ 2/124) احمللى :" انظر ]  "ما مل ينه عليه الصالة والسالم عنه ويأمر به فهو مباح ، وكل 
 .ويلحق هبذه احلاجة دخول احلائض حلضور َماضرة أو دروس علمية 

 

أنه جيوز للحائض دخول املسجد واملكث فيه ، وهو قول للشافعي وأمحد يف احدى الروايتني وهو قول :  والقول الثالث
 .[( 947/  1" ) اإلنصاف للمرداوي": انظر] ة واختاره ابن حزم الظاهري

 .عند البخاري يف خرب الوليدة السوداء اليت كانت يف املسجد وهلا خباء -رضي اهلل عنها  -حبديث عائشة : أ:  واستدلوا
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ال " رمي وأما حديث أن األصل يف األشياء اإلباحة وعدم التحرمي حىت يدل دليل على التحرمي وال دليل على التح :ب 
فهو حديث ضعيف كما سبق وهو عمدة يف املسألة لو صح ، ولكن ضعفه مجع من " أحل املسجد حلائض وال جنب 

 .احلفاظ 
وهذا القول قوي ظاهر الداللة واهلل أعلم ال سيما مع أمنها من تلويث املسجد كما يف وقتنا اليوم ، وأما عبور املرأة احلائض 

صّلى اهلل  -مثل سجادة أو كتاب أو أخذ حاجة من حوائجها فال بأس حلديث الباب حينما قال النيب ودخوهلا ألخذ شيء 

ضن حيضتك ليست في : قالت فقلت إ  حائض فقال "  ناوليني الخمرة من المسجد" -رضي اهلل عنها  -لعائشة  -عليه وسّلم 
 " . يدم

) اجملموع :" انظر ] "عدم التحرمي وليس ملن حرَّم دليل صحيح صريح  وأحسن ما يوجه به هذا املذهب إن األصل:" قال النووي 
2  /140 ) ] 

وهو اختيار العلوان يف ، وذكر أن األصل الرباءة وعدم وجود ما ينهض على التحرمي  ( .113ص "متام املنة :" انظر )واختاره األلبا  
 .فتوى له 

يقصد حديث إ  ال أحل  – منعها من املسجد إال حديث الباب وأما احلائض فليس يف:" وقال شيخنا عبداهلل الفوزان
وهو قدرته ، للفارق بينهما ، وأما القياس على اجلنب ففيه نظر  –املسجد حلائض حلائض وال جنب وبَّني شيخنا ضعفه 

" ) منحة العالم:" انظر ] "وعليها أن تتحرز من إصابة املسجد باألذى ، وعلى هذا فيجوز لبثها يف املسجد ، على التطهر دوهنا 
2  /49 .]) 
 
؛ جواز مكث احلائض يف املسجد إذا أمنت إصابته باألذى   وبناس على ما سبق من أدلة المسألة األظهر واهلل أعلم   

ال سيما من احتاجت دخول املسجد وهي كذلك كحضور ، كما يف واقعنا اليوم لعدم الدليل الثابت املانع من ذلك 
رضي  -والقول جبوازه مطلقاً قوي الداللة وتقييده باحلاجة أفضل لدخول عائشة ، ت حتفيظ القرآن وحنوها دروس العلم وحلقا

واختار ، وأيضاً خلرب الوليدة السوداء  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -املسجد حال حيضها حني احتاجت جلب مخرة النيب -اهلل عنها 
ت اخلمس إن كان حلضور دروس العلم مع أنه يرى املنع يف هذه املسألة الشيخ ابن جربين جواز دخوهلا لغري مكان الصلوا

لكن جيوز هلا أن تدخل يف ، ال جيوز للمرأة احلائض دخول املسجد الذي تؤدى فيه الصلوات اليومية :" حيث قال 
صدها أن تستفيد من وق، امللحقات والرحبة والغرف القريبة من املسجد ولو كانت أبواهبا داخل املسجد إذا كانت متحفظة 

 .  ( [. 1599) فتوى رقم ، "فتاواه :" انظر ]"الدروس العلمية والفوائد واألحكام الشرعية 
وذلك لالستفادة واإلفادة ،املصلحة تقتضي دخول املرأة إىل هذا املصلى اخلاص بالنساء :" وقال يف فتوى أخرى    
من الشارع مباشرة واليدخله سوى النساء حلضور جمالس الذكر وأن مدخله مستقل ،وحيث إنه َمجوز عن املسجد العام ،

املصلحة يف دخوهلن ولو مع احليض للخالف يف دخول املرأة احلائض املسجد  –واهلل أعلم  –وإلقاء الدروس فأرى 
فتوى :"  انظر] "والضعف احلديث يف ذلك وألن الصحابة كانوا يدخلون املسجد مع اجلنابة بعد الوضوء حلضور جملس العلم 

 [ .( 5197) رقم 
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يف حجرها وهي حائض وهو يقرأ القرآن  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -واتكاء النيب  -رضي اهلل عنها  -حديث عائشة :  ال ائدة الخامسة
 .؟ وهل يجوز للحائض أن تقرأ القرآندليل على طهارة ذات احلائض ، 

كرب كاحلائض واجلنب بعد أن أمجعوا على أن من عليه حدث اختلف أهل العلم يف حكم قراءة القرآن ملن عليه حدث أ
وابن عبد  ،([ 2/149" ) اجملموع:" انظر]  أصغر جيوز له أن يقرأ القرآن من غري مس له ونقل إمجاع أهل العلم على ذلك النووي

صّلى اهلل  -د ميمونة زوج النيب بت عن: ويدل على ذلك حديث ابن عباس املتفق عليه قال ،  ([ 2/14" ) االستذكار:" انظر ]  الرب

وأهله يف طوهلا فنام حىت إذا انتصف  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فاضطجعت يف عرض الوسادة ، واضطجع رسول اهلل  -عليه وسّلم 
شر اآليات فجلس ميسح النوم عن وجهه بيده مث قرأ الع -صّلى اهلل عليه وسّلم  -الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ النيب 

 .احلديث .......... " اخلوامت من سورة آل عمران ؟ مث قام إىل شِّن معلَّقة فتوضأ 
 ر: له من غير مس للقرآن على قولين وأما من عليه حدث أكرب فاختلف أهل العلم يف حكم قراءة القرآن 

 .قراسة الجنع للقرآن : أوالً  
 .هو قول مجهور العلماء أنه ال جيوز له يقرأ القرآن ، و :  القول األول

رواه " يقرئنا القرآن ما مل يكن جنباً   -صلى اهلل عليه وسلم  -كان رسول اهلل : " قال  -رضي اهلل عنه  -أ ـ حبديث علي  :واستدلوا 
 . اخلمسة

عمرو بن  بأن أبا داود والَتمذي والنسائي وابن ماجه وأمحد وابن حبان رووه من طريق شعبة عن:  ونوقش هذا االستدالل
وهو رجل متكلم ( بكسر الالم ) مرة عن عبد اهلل بن َسِلمة املرادي عن علي ، وهو حديث مداره على عبداهلل بن َسِلمة 

" معامل السنن:"  يف]ال يتابع يف حديثه ، وذكر اخلطايب : يف ترمجة عبداهلل بن َسِلمة  ([ 1/154") التاريخ الكبري ]"  فيه قال عنه البخاري

عن اإلمام أمحد أنه كان يوهن حديث علِّي هذا ويضعف أمر عبداهلل بن َسِلمه، واحلديث ضعفه الشافعي  ([1/154) 
يدل ولو ثبت خرب علي فال ، وذكر ابن املنذر يف األوسط أن حديث علي ال يثبت إسناده ،([  2/153") اجملموع : " يف] والنووي

 : على وجوب االمتناع عن القراسة لما يلي 
 .وفعله ال يدل على الوجوب   -صلى اهلل عليه وسلم  -نه من فعله أ -1
واحمللي البن  2/100األوسط : انظر] .لو كان تركه للتحرمي لبيَّنه بياناً عاماً حلاجة الناس إليه وال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة-2
 [      1/35حزم 

مسعت عبداهلل بن َسِلمة حيدثنا وإنا لنعرف وننكر :"عن عمرو بن مرة قالأن شعبة :  ([ 2/490") امليزان :" يف ] ونقل الذهيب
وهذا يدل على أن َسِلمة قد تغَّري حفظه يف آخر عمره وأن عبداهلل بن عمرو روى عنه يف هذه احلالة وهذا ، "وكان قد كرب 

 .مما يدل على أن احلديث ضعيف أيضاً 
رواه "ال يقرأ الجنع وال الحائض شيئاً من القرآن :" -صلى اهلل عليه وسلم  -واستدلوا أيضاً حبديث ابن عمر عن النيب  ب ر

 .الَتمذي وابن ماجه 
بأن احلديث ضعيف أيضاً ألنه من رواية إمساعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن :  ونوقش هذا االستدالل

ا أهل احلديث وهو هنا رواه عن موسى بن عقبة ابن عمر ، وإمساعيل بن عياش روايته عن احلجازيني ضعيفة ال حيتج هب
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مسعت َممد : " وهو حجازي ، وإمنا تقبل رواية إمساعيل بن عياش إذا روى عن أهل بلده فقط وبلده الشام ، قال الَتمذي
 إن إمساعيل بن عياش يروي عن أهل احلجاز وأهل العراق أحاديث مناكري ، كأنه ضعَّف روايته عنهم: بن إمساعيل يقول 

 . ([ 1/297" ) جامعه :" انظر ] "فيما ينفرد به ، وقال إمنا حديث إمساعيل عن أهل الشام 
 ([ . 1/142" ) ميزان االعتدال:"انظر ]( هذا باطل ) وقال اإلمام أمحد عن هذا احلديث حديث إمساعيل بن عياش بعدما سئل عنه 

 .([ 21/440") الفتاوى :" انظر]" عرفة باحلديث هو حديث ضعيف باتفاق أهل امل" وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .وهذان احلديثان يف هذا القول مها أقوى أدلة املانعني قراءة اجلنب للقرآن 

 .أنه جيوز للجنب قراءة القرآن :  والقول الثاني
" ة للجنب بأساً ومل يَر ابن عباس بالقراء: " وهو قول ابن عباس ذكره البخاري يف صحيحه معلقاً جمزوماً بصحته فقال 

،  2/33" ) األوسط:" ابن حزم ( 1/77")احمللى :"انظر. ]وهو قول مجاعة من التابعني منهم سعيد بن املسيب  وهو مذهب داود و ابن حزم

100 ).] 

أن األصل عدم التحرمي حىت يأيت دليل صحيح يدل على التحرمي فاألصل الرباءة األصلية ، واألحاديث  - 2:واستدلوا 
 .دة ضعيفة ولو صحت أيضاً فهي حكاية فعل والفعل ال يدل على اإللزام الوار 
والقرآن " يذكر اهلل على كل أحيانه  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان رسول اهلل " عند مسلم -رضي اهلل عنها  -عموم حديث عائشة  -2

 . { الذِّْكرَ  ِضلَْيكَ  َوَأنَزْلَنا }: ، وقال تعاىل { َلَحاِفظُونَ  َلهُ  نَّاَوضِ  الذِّْكرَ  نَرزَّْلَنا َنْحنُ  ِضنَّا }: ذكر ومساه اهلل ذكر فقال تعاىل 
ما يطلق عليه ذكراً بالعرف وُردَّت هذا املناقشة -رضي اهلل عنها  -بأن املراد بالذكر يف حديث عائشة  ونوقش هذا االستدالل

 .عية مقدمة على احلقيقة األصوليةلشر بأن لفظ الذكر جاء على لسان الشارع ومعروف يف األصول أن احلقيقة ا
 

هو األظهر واهلل أعلم لقوة ما ذهب إليه أصحابه فأحاديث املنع غري ناهضة على املنع لضعفها فيبقى  :والقول الثاني 
 .احلكم على األصل 

 . قراسة الحائض للقرآن: ثانياً 
ال يقرأ اجلنب " السابق  -رضي اهلل عنه  -بن عمر اختلف أهل العلم يف ذلك أيضاً ، فمنهم من منع ذلك مستداًل حبديث ا

رواه الَتمذي وابن ماجه وسبق بيان ضعفه ، وأيضاً قاسوا احلائض على اجلنب وهو قياس ال " وال احلائض شيئاً من القرآن 
 .يظهر لوجود الفارق بينهما 

 أعلم ألن األصل هو اجلواز حىت يثبت الدليل أنه جيوز للحائض قراءة القرآن وهذا القول هو األظهر واهلل :والقول الثاني  
الناقل عن اجلواز وال دليل على ذلك وهذا القول هو مذهب اإلمام مالك وأمحد يف إحدى روايتيه واختاره الطربي وابن 

ة النسيان املنذر ونصره شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومن أهل العلم من قيَّد اجلواز باحلاجة كاألوراد وخشي
 .وعند التعليم كوهنا معلمة وحنو ذلك مما يعرض من احلاجة ، واألظهر واهلل أعلم اجلواز مطلقاً 
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من القراءة لفاتت عليها مصلحتها ، ورمبا نسيت ما حفظته زمن  -يعين احلائض-فلو منعت:" -رمحه اهلل  -قال ابن القيم
مل مينع احلائض  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وأحد قور الشافعي ، والنيب طهرها ، وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتني عند أمحد 

مل يصح فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم "  ال تقرأ الحائض والجنع شيئاً من القرآن: " من قراءة القرآن وحديث 
 . ([9/24") إعالم املوقعني:" انظر ] ...... "باحلديث 

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

ــ-رضــي اهلل عنــه  - َعــْن أَنَــسٍ و  -12 ــيِهْم، مَلْ يـَُؤاِكُلوَهــا ومََلْ جُيَــاِمُعوُهنَّ يف اْلبـُُيــوِت، َفَس َأَل ، أَنَّ اْليَـُهــوَد َكــانُوا، ِإَذا َحاَضــِت اْلَمــْرأَُة ِف
َوَيْسرررأَُلوَنَك َعرررِن اْلَمِحررريِض قُرررْل ُهرررَو َأذًى }:  تـََعـــاىَل فَــأَنـَْزَل اهلل -صـــّلى اهلل عليــه وســـّلم  -النَّـــيبَّ  -صــّلى اهلل عليـــه وســّلم  - َأْصــَحاُب النَّـــيبِّ 

 «اْصررنَرُعوا ُكرلَّ َشررْيٍس ِضالَّ النَِّكررا َ »: -صـّلى اهلل عليـه وســّلم  -فـََقــاَل َرُسـوُل اللّــِه  ، ِإىَل آِخــِر اآليَـةِ  {فَراْعَتزُِلوا النَِّسرراَس ِفري اْلَمِحرريضِ 
 - ُد بْـُن ِبْشـرٍ ا يُرِيُد ٰهَذا الرَُّجُل أَْن يَدََع ِمْن أَْمرِنَا َشْيئاً ِإالَّ َخاَلَفَنا ِفيـِه، َفَجـاَء أَُسـْيُد بْـُن ُحَضـرْيٍ َوَعبَّـامَ : فـَبَـَلَغ ٰذِلَك اْليَـُهوَد فـََقاُلوا

ََُــاِمُعُهنَّ؟ فـَتَـ . َكــَذا وََكــَذا: ِإنَّ اْليَـُهــوَد تـَُقــولُ ! يَــا َرُســوَل اللّــهِ : فـََقــاالَ -رضــي اهلل عنهمــا   -صــّلى اهلل عليــه وســّلم  - َغيـَّــَر َوْجــُه َرُســوِل الّلــهِ فَــالَ 
فََأْرَسـَل يف آثَارمِِهَـا، َفَسـَقامُهَا،  -صـّلى اهلل عليـه وسـّلم  -َحىتَّ ظَنَـنَّا أَْن َقْد َوَجـَد َعَلْيِهَمـا، َفَخَرَجـا فَاْسـتَـْقبَـَلُهَما َهِديَـّة  ِمـْن لَـنَبٍ ِإىَل النَّـيبِّ 

 رواه مسلم                                                                               .جيَِْد َعَلْيِهَمافـََعَرفَا أَْن مَلْ 

 :  الحديث  ألفاظ 
وكتاهبم العربانيني أو اإلسرائيليني نسبة إىل أسباط إسرائيل ونبيهم موسى  ُيَسمَّونهم أبناء يعقوب و  :(اْليَرُهود) -

 .تعاىل على نبيه موسى عليه السالم لكن قومه وأمته حرفوه من بعده  اهلل هالتوراة أنزل
 .املشاركة يف األكل ، واملعىن مل يأكلوا معها بل يعتزلوهنا : املؤاكلة  : ( َؤاِكُلوَهاي) -
 .أي مل خيالطوهن ومل يساكنوهن يف بيت واحد  ( : َوَلْم ُيَجاِمُعوُهنَّ ِفي اْلبُرُيوتِ ) -
املراد باحمليض األول يف اآلية الدم ، وأما احمليض الثا  يف اآلية فاختلف فيه ، فقيل املراد به احليض  ( : اْلَمِحيض) -

 .ونفس الدم ، وقيل موضع الدم وهو الفرج وقيل زمن احليض أي فاعتزلوهن زمن احليض 
 .وكل ذلك مراد وال مينع اجلمع بينها واهلل أعلم 

 .ضب أي غ( : َقْد َوَجَد َعَلْيِهَما)
 

 : من فوائد الحديث 
 يف احلديث داللة على وسطية اإلسالم بني األديان يف معاشرة احلائض:  ال ائدة األولى. 

ساً بذاهتا فيعتزلوهنا ألن بدهنا َس عندهم وثياهبا وفـُُرشها َسة أيضاً فال  :فاليهود  يرون أن املرأة احلائض رجساً َو
 .ها يؤاكلوهنا بل يعتزلون خمالطتها وسكنا
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على العكس من ذلك فلديهم التساهل والتفريط فهم يستحلون مجاعها يف فرجها على ما فيه من األذى  :والنصارى 
 .والدنس ، وسيأيت بيان مضار مجاع احلائض 

فهو وسط بني إفراط وتفريط ويرون أن َاسة احلائض َمصورة يف موضع خروج الدم فقط فهذا هو الذي  :وأما اإلسالم 
  ،[. 222:  سورة البقرة] { اْلَمِحيضِ  ِفي النَِّساس فَاْعَتزُِلواْ  }: لقوله تعاىل جُيتنب 

اصنعوا كل شيء إال ) يف حديث الباب  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وأما سوى ذلك فهو طاهر للزوج أن يستمتع به لقول النيب   
وأما سوى ذلك فله ،ر سواء كانت حائضاً  أم طاهراً مع اجتناب ما ورد األمر باجتناب االستمتاع به وهو الدب( النكاح 

يضرب ألمته أروع األمثلة يف معاشرة احلائض املعاشرة الزوجية وأهنا  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -هو النيب الطاهر  أن يستمتع هبا فها
أ القرآن يف حجرها ليست منبوذة كما يفعل اليهود فيقبَــّل زوجته وهي حائض ويدعوها وهي حائض لتضطجع معه ويقر 

 .وميكنها من ترجيل رأسه ويباشرها بعدما تتزر ويتلمس مواقع أكلها وشرهبا فيأكل ويشرب من نفس  املوضع 
  يف أمور أخرى  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -لليهود كما خالفهم  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -يف احلديث خمالفة النيب  :ال ائدة الثانية

لئن بقيت ضلى قابل " : عند مسلم  -رضي اهلل عنه  -كما يف حديث ابن عباس   -هلل عليه وسّلم صّلى ا -ومنها قوله 
 -أي مع العاشر من شهر اهلل احملرم وذلك ألن اليهود كانوا يصومون عاشوراء وحده فأمر النيب "  ألصومن التاسع

خال وا اليهود فإنهم ال يصلون في " :  -يه وسّلم صّلى اهلل عل -بذلك خمالفة هلم ، وأيضاً قوله  -صّلى اهلل عليه وسّلم 
وأيضاً يف حديث الباب ملا اعتزل  -رضي اهلل عنه  -رواه أبو داود من حديث شداد بن أوس " نعالهم وال خ افهم 

عليه  صّلى اهلل -اليهود نساءهم حال احليض اعتزاالً فيه تشدد حيث مل يؤاكلوا احلائض ويعتزلون البيوت بنيَّ هلم النيب 

حيث  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -كما يف حديث الباب ومن فعله   "اصنعوا كل شيس ضال النكا  " : من قوله  -وسّلم 
يؤاكل احلائض ويقبلها ويباشرها بعد ما تتزر ويقرأ القرآن يف حجرها وميكنها من خدمته بَتجيل شعره ويضطجع 

ما يريد هذا الرجل : "  قال اليهود كما يف حديث الباب معها فخالف اليهود يف ذلك ويف غريها من األمور حىت
ويف خمالفة اليهود من الفوائد إظهار بغضهم يف اهلل وحتقيق الرباءة منهم " أن يدع من أمرنا شيئاً إال خالفنا فيه 

 .وقطع الطرق املفضية إىل َمبتهم وامليل إليهم ويف خمالفتهم إظهار الستقالل املسلمني ومتيزهم 
 

 فيه داللة على حترمي وطء احلائض يف "  اصنعوا كل شيس ضال النكا : "  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قوله  :ئدة الثالثة ال ا
فرجها وقد أثبت الطب احلديث أضراراً تنتج عن وطء احلائض يف فرجها فمن ذلك أن طريق إلدخال ميكروبات 

احليض فيحدث معه التهابات يف الرحم واجلهاز البور يف وقٍت ال تستطيع أجهزة الدفاع أن تقاومه لضعفها حال 
مروراً بقناة جمرى البول فاملثانة فاحلالبني فالكلى ، ويؤدي مجاع احلائض أيضاً إىل اشتداد النزف الطمثي ألن عروق 

الرحم تكون َمتقنة وسهلة التمزق ، وأيضاً فإن جسم احلائض ضعيف حال احليض يبيِـّن ذلك نفسيتها أثناء 
يض وما يعَتيها من القلق والكببة السيما يف بداية احليض وحينئٍذ ال يكون هلا رغبة يف اجلماع أيضاً ، وعلى احل

الرجل أيضاً أضرار إذا جامع أثناء احليض فيسبب له أضراراً يف جمرى البول والتهابات يف عضوه بسبب اخلدوش 
 [.دورة األرحام حملمد على البار وكتاب(  100) ص "  خلق اإلنسان" كتاب :" انظر  ] اليت حتصل أثناء االحتكاك
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وهذه األضرار وغريها من األضرار اليت مل يكشف عنها الطب تبني لنا شيئاً من احلكمة من أمر اهلل عز وجل لنا بقوله 
انقطاع دم احليض  وأنه ال جيوز مجاع احلائض حىت تطهر وتغتسل وأما وطؤها بعد { اْلَمِحيضِ  ِفي النَِّساس فَاْعَتزُِلواْ }

 .وقبل الغسل فال جيوز وهو قول مجهور العلماء 
كما قال . أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعي وأمحد فإنه ال جيوز وطؤها حىت تغتسل : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

وأما أبو حنيفة فيجوز وطؤها إذا انقطع " الّلُه  َأَمرَُكمُ  ْيثُ حَ  ِمنْ  فَْأتُوُهنَّ  َتَطهَّْرنَ  فَِإَذا َيْطُهْرنَ  َحتَّىَ  تَرْقَربُوُهنَّ  َوالَ : "  تعاىل
الفتاوى :" انظر ] "أكثر احليض ، أو مر عليها وقت الصالة فاغتسلت وقول اجلمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن واآلثار 

 ("21/424 . ]). 
 =============================== 

 (المذي : )باب

ــالَ -رضــي اهلل عنــه  - َعــْن َعِلــيَ  -15 ــُت اْســَتْحِيي أَْن َأْســَأَل النَّــيبَّ : ، َق اًء وَُكْن ــُت َرُجــالً َمــذَّ ــِه،  -صــّلى اهلل عليــه وســّلم  -ُكْن ِلَمَكــاِن ابـَْنِت
 .«َويَرتَرَوضَّأُ . يَرْغِسُل ذََكَرهُ »: َفَسأََلُه فـََقالَ . فََأَمْرُت اْلِمْقَداَد ْبَن اأَلْسَودِ 

 :ألفاظ الحديث 
 .بفتح امليم ، وتشديد الذال ، صيغة مبالغة أي كثري املذي  (: ذَّاسً مَ ) -

ْذي :) واملذي فيه لغات اشهرها لغتان 
َ
ِذّي ) ويقال ، بفتح امليم وسكون الذال ( امل

َ
بفتح امليم وكسر الذال وتشديد ( امل

 .الياء ، وأشهرمها األوىل 
وعقب الشهوة وخروجه بدون دفق وال يعقبه فتور ورمبا ال حيس ماء أبيض رقيق لزج ، خيرج عند الشهوة  ( :والمذي) -

 .خبروجه ويكون ذلك للرجل واملرأة خيرج عند املالعبة أو تذكر اجلماع وإرادته 
كنت رجاًل : " ويدل على ذلك ما جاء يف رواية أيب داود والنسائي وأمحد أنه قال ،وهو ليس كاملين فال يوجب غسالً 

ال : " أو ذُكر له فقال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -يف الشتاء حىت تشقق ظهري ، فذكر ذلك لرسول اهلل مذاًء ، فجعلت أغتسل 
 " . ت عل ضذا رأيت المذي فاغسل ذكرم وتوضأ وضوسم للصالة , فإذا فضخت الماس فاغتسل

 " .من أجل فاطمة : " جاء يف رواية أخرى عند مسلم بلفظ  : ( ِلَمَكاِن ابْرَنِتهِ ) -
واملراد بالنضح هنا الَغسل ال الرش بداللة " توضأ وانضح فرجك " : جاء يف رواية للبخاري  (:َويَرتَرَوضَّأُ . يَرْغِسُل ذََكَرهُ ) -

 " . توضأ واغسل ذكرم" رواية مسلم وأيضاً رواية أخرى للبخاري ولفظها 
 

 : من فوائد الحديث 
  يف السؤال يف االستفتاء لعذر احلياء وحنوه سواًء كان يف احلديث داللة على جواز التوكيل   :ال ائدة األولى

يف حديث  -رضي اهلل عنه  -املستفيت شاهداً أم غائباً بشرط أن يكون الوكيل أميناً موثوقاً يف نقل الفتوى ، وحياء علي 

 



  
 

 اْْلَيْضِ كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ   19

 -قرياً للنيب الباب حياء َممود فهو حياء مل يفرط فيه يف معرفة احلكم الشرعي بل وكَّل غريه يف ذلك احَتاماً وتو 

فيؤخذ منه أيضاً أن -رضي اهلل عنها  -لفاطمة  -رضي اهلل عنه  -فهي ابنته وهذا من حسن معاشرة علي  -صّلى اهلل عليه وسّلم 
من حسن املعاشرة وأدب املصاهرة أن ال يذكر الزوج ما يتعلق باجلماع واالستمتاع بالزوجة حبضرة أبيها أو أخيها 

 .نال احلكم الشرعي بطريق غري مباشر  -رضي اهلل عنه  -رهبا ومع ذلك من أدبه أو ابنها وغريهم من أقا
 

  صّلى  -فيه داللة على َاسة املذي حيث أمره النيب ( يغسل ذكره )  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قول النيب   :ال ائدة الثانية

 .ل يف النجاسة بغسل ذكره ، وهذا يدل على أن املذي حكمه كحكم البو  -اهلل عليه وسّلم 
 

  فيه داللة على أن املذي ناقض للوضوء وفيه الوضوء فهو ال ( ويتوضأ )  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قوله  :ال ائدة الثالثة
 :"انظر  ونقله ابن قدامة عن ابن املنذر(  21/207" ) التمهيد:" انظر  يوجب الغسل بإمجاع العلماء كما حكاه ابن عبد الرب

 .( . 234حديث  1ج ") الفتح :" انظر  وابن حجر ( 1/290") املغين 
 

 ( توضأ واغسل ذكرك ) جاء يف رواية البخاري ( يغسل ذكره ويتوضأ )  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قوله :  ال ائدة الرابعة
 وهذه الرواية ظاهرها أن األمر بالوضوء مقدم على غسل الذكر ، ولكن كما هو معروف يف اللغة أن الواو ال

بنيَّ الَتتيب األفضل واألنسب ، ومن يرى نقض الوضوء من ( يغسل ذكره ويتوضأ ) تقتضي الَتتيب ولفظ مسلم 
 .مس الذكر يرى أن من غسل ذكره بعد الوضوء أن غسله يكون حبائل أي من دون مس له مباشر 

 غسل الذكر على أقوال اُختلف يف ( يغسل ذكره )  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -يف قوله :  ال ائدة الخامسة : 
 أنه يكتفي بغسل رأس الذكر فقط أو املوضع الذي أصابه املذي فقط وهو قول مجهور الفقهاء من الشافعية:  القول األول

 .واحلنفية ورواية عن اإلمام أمحد 
ملخرج،وألن وعللوا ذلك بأن املذي حدث من األحداث فيُلحق بسائر النجاسات كالبول والغائط فال يُغسل منه إال ا

 .األحاديث مل تذكر إال الوضوء 
أن الواجب يف املذي غسل مجيع الذكر سواء الذي أصابه املذي منه وما مل يصبه وهو قول اإلمام مالك  :القول الثاني

 .ورواية عن اإلمام أمحد 
ع الذكر واألمر وهذا لفظ عام يشمل مجي( اغسل ذكرك ) ويف اللفظ اآلخر ( يغسل ذكره) بلفظ احلديث :واستدلوا
 .للوجوب 

 وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلة،(واألنثيان مها اخلصيتان)أن الواجب غسل مجيع الذكر واألنثيني :القول الثالث
 .([ 1/102") شرح العمدة : "انظر ]  واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية
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 -أيب داود من حديث عبد اهلل بن سعد األنصاري مبا استدل به أصحاب القول الثا  ، ومبا جاء يف سنن :  و استدلوا

ذام المذي " : عما يوجب الغسل وعن املاء يكون بعد املاء فقال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -سألت رسول اهلل : قال  -رضي اهلل عنه 
  "وكل فحل يمذي , فتغسل من ذلك فرجك و أنثييك وتوضأ وضوسم للصالة 

وأخرج أبو عوانة من طريق عبيدة السلما  عن علي هبذه الزيادة  ([ 1/123" ) التلخيص : " ر انظ]وضعف هذا احلديث ابن حجر 
ورجح هذا القول الشيخ ابن ,[ ؟( 1/124")التلخيص : " انظر ] "وإسناده ال مطعن فيه : " و قال ابن حجر" يغسل ذكره وأنثييه " 
 .باز 
  فيه داللة على أنه البد من إزالة َاسة املذي باملاء " يغسل ذكره "  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قوله :ال ائدة السادسة

حجار ألن مجيع دون اإلستجمار باألحجار وحنوها فال يقاس املذي على البول و الغائط يف إزالة النجاسة باأل
الف البول والغائط إمنا تدل على تعيُـّن املاء يف غسل املذي واملعنيَّ ال يقع االمتثال إال به خب الروايات يف املذي

 .فقد جاءت األحاديث باالستجمار إلزالتها 
  اختلف أهل العلم في المذي الذي يصيع الثوب على قولين  :ال ائدة السابعة : 

أنه ال بد من َغسله وهو قول مجهور العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية ورواية عن اإلمام أمحد ، :  القول األول
 .ديث غسل الذكر من املذي بأحا :واستدلوا 

أنه جيزئ فيه النضح وهو الرش باملاء وهو رواية عن اإلمام أمحد واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم  :والقول الثاني
 .وهو األظهر واهلل أعلم 

يك يك بأن تأخذ ك اً " :  قال له -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن الرسول  -رضي اهلل عنه  -حديث سهل بن ُحنيف  :ويدل على ذلك 
" حديث حسن صحيح " رواه أمحد وأبو داود والَتمذي وقال  "من ماس , فتنضح بها ثوبك , حيث ترى أنه أصابه منه 

. 
=========================== 

 جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له : )باب 
 (وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع

ـــِه رضـــي اهلل عنهـــاَعـــْن َعاِئَشـــَة  -15 ـــه وســـّلم  -، أَنَّ َرُســـوَل الّل ـــأَ ُوُضـــوَءُه   -صـــّلى اهلل علي ، تـََوضَّ ـــب  ـــاَم، َوُهـــَو ُجُن َكـــاَن ِإَذا أَرَاَد أَْن يـََن
 .لِلصَّالَِة، قـَْبَل أَْن يـََنامَ 
 .َغسَل َفرَجُه وَتوضَّأَ للصالةِ : ويف رواية للبخاري 
َا تـََوضَّأَ فـََنامَ ُرمبََّ : ويف رواية ملسلم   .ا اْغَتَسَل فـََناَم، َوُرمبَّ
 .َأرَاَد أَْن يَْأُكَل أَْو يـََناَم، تـََوضَّأَ ُوُضوَءُه لِلصَّالَةِ فِإَذا َكاَن ُجُنباً، : ويف رواية له أيضا 
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أَنَّــُه ُتِصــيُبُه  -صــّلى اهلل عليــه وســّلم  -ِلَرُســوِل الّلــِه -ه رضــي اهلل عنــ - ذََكــَر ُعَمــُر بْــُن اخلَْطَّــابِ : ، قَــالَ -رضــي اهلل عنــه  -َعــِن ابْــِن ُعَمــَر و  -15
 .«تَرَوضَّْأ, َواْغِسْل ذََكَرَم, ثُمَّ نَمْ »: -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فـََقاَل َلُه َرُسوُل الّلِه . َجَنابَة  ِمَن اللَّْيلِ 

ِضَذا َأتَرى  َأَحردُُكْم َأْهلَرُه, ثُرمَّ َأرَاَد َأْن »: -صّلى اهلل عليه وسّلم  -َرُسوُل الّلِه قَاَل : ، قَالَ -رضي اهلل عنه  - َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ و  -20
 .رواه مسلم    .«يَرُعوَد, فَرْلَيتَرَوضَّأَ 

 .  .دٍ َكاَن َيطُوُف َعَلى ِنَسائِِه بُِغْسٍل َواحِ   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -، أَنَّ النَّيبَّ -رضي اهلل عنه  - َعْن أََنسٍ و  -22
ــاَعِة الواِحــَدِة، مــن اللَّيــِل والنَّهــاِر، وُهــنَّ ِإْحــدى -صــّلى اهلل عليــه وســّلم  -كــاَن النــيُب : ورواه البخــاري بلفــظ  يَــُدوُر َعلــى ِنســائِِه يف السَّ

 ي قـُوَّة َثالَِثنَي ُكنَّا نتحدَُّث أَنَُّه أُْعطِ : ه؟ قَالَ أَو َكاَن يُِطيقُ : -رضي اهلل عنه  - قـُْلُت ألََنس: قَالَ . َعْشرةَ 
 . ِتْسُع ِنسَوةٍ :  إن أَنساً حدَّثهم: قتادةعن : ويف رواية يف الصحيحني 

 : ألفاظ  األحاديث 
 أي أصابته جنابة واجلنابة هي ما أوجب غساًل بسبب إنزال أو مجاع ومسي جنباً إما ألن املاء وهو املين :( ُجُنع  ) -
 ُجُنباً  َوالَ "  :تنب بعض العبادات كالصالة مثاًل وأمكنتها كاملساجد لقوله تعاىل جانب أي باعد َمله ، أو ألن اجلنب جي 

 ." تَرْغَتِسُلوْا  َحتَّىَ  َسِبيلٍ  َعاِبِري ِضالَّ 
 .أي جامع أهله :  (ِضَذا َأَتى  َأَحدُُكْم َأْهَلهُ ) -
ىل املوطوءة نفسها أو إىل زوجة أخرى ملن كانت له أي للجماع مرة أخرى وظاهره أنه سواء عاد إ ( :ثُمَّ َأرَاَد َأْن يَرُعودَ ) -

 .أكثر من زوجة فإنه يستحب له الوضوء 
 : من فوائد األحاديث

  يف األحاديث داللة على مشروعية الوضوء ملن جامع أهله مث أراد أن ينام وهو جنب وأن   :ال ائدة األولى
 -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ال قبل أن ينام إذا كان جنباً ، وأما نومه الوضوء أو االغتس -صّلى اهلل عليه وسّلم  -الثابت من فعله 

وهي رواية مل -رضي اهلل عنها  -من دون وضوء وال اغتسال فقد جاء فيه رواية تكلم عليها احلفاظ من حديث عائشة 
 .([ .40)كتابه التمييز رقم:" انظر ] يروها مسلم بل أعلَّها

ينام وهو جنب من غري أن ميس ماًء ، وأعلَّها ابن حجر وطعن يف  - عليه وسّلم صّلى اهلل -كان رسول : "قالت    
إن أبا إسحاق الَسِبْيعي أخطأ فيها حيث رواها عن : مجع من احلفاظ وقالوا ( من غري أن ميس ماء ) رواية 

 .رضي اهلل عنهااألسود عن عائشة 
 .([ 1/102])" وهمهذا احلديث :" وقال أبو داود مسعت يزيد بن هارون يقول  
 ([ . 1/194] ) "يرون أن هذا غلط من أيب إسحاق : " وقال الَتمذي           

 .([ 1/102" ) احملرر:" انظر]"هذا احلديث ليس صحيحاً : " ونقل ابن عبد اهلادي عن اإلمام أمحد أنه قال 
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من غري أن ميس ) اً ، وقال بعضهم أن قوهلا إذن الثابت كما يف حديث الباب أنه ال ينام إال بوضوء أو غسل إذا كان جنب
َممول على ماء الغسل أما الوضوء فهو ثابت أو حُيمل على استحباب الوضوء وأن تركه جائز هلذه الرواية ، وسبق ( ماء 

 .بيان علتها
رضي  -يف حديث عائشة  ففعله كما -صّلى اهلل عليه وسّلم  -واستحباب الوضوء ملن كان جنباً قبل أن ينام ثابت من فعله وقوله 

ويستحب أن يغسل فرجه ( توضأ واغسل ذكرك مث من ) يف حديث الباب  -رضي اهلل عنه  -وقوله كما يف قوله لعمر -اهلل عنها 
 " .غسل فرجه وتوضأ للصالة " قبل أن يتوضأ لرواية البخاري 

 

 الوضوء ملن أراد أن يأكل أو يشرب وهو داللة على استحباب -رضي اهلل عنها  -يف حديث عائشة :  ال ائدة الثانية
 .جنب 

 

 فيه ( توضأ واغسل ذكرم ثم نم )  -رضي اهلل عنه  -لعمر  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قول النبي :  ال ائدة الثالثة
 ر: مسألتان 

أن ينام وهو جنب ، أمر أخذت منه الظاهرية وجوب الوضوء ملن أراد ( توضأ )  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قول النيب :  األولى
 .وذهبت الشافعية إىل كراهة ترك الوضوء وهو املشهور عند املتأخرين من احلنابلة 

استحباب الوضوء ملن أراد أن ينام وهو جنب وهو سنة مؤكدة :  واهلل أعلمواختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ، واألظهر 
و قول املالكية وابن حزم ، وأما الغسل فيجوز تأخريه إىل ما بعد كما تقدم وه  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ثبتت من فعله وقوله 

االستيقاظ وهذا يدل على أنه ليس على الفور إال إذا حضرت الصالة ومما يدل على جواز تأخريه إىل ما بعد االستيقاظ ، 
 .رمبا اغتسل فنام ورمبا توضأ فنام : ورواية مسلم حيث قالت -رضي اهلل عنها  -حديث عائشة 

استدل به من قال جبواز تقدمي الوضوء على غسل الذكر لظاهر ( توضأ واغسل ذكرك مث من )  قول النيب  :لثانية ا
 :وهذا فيه نظر من وجهين  احلديث
 .أن الواو ال تدل على الَتتيب وهي يف حديث الباب جاءت بالواو : األول 
 .وإال فبقاء اجلنابة وعدم رفعها بالغسل أشد من مس الذكر  أن املقصود هنا ليس رفع احلدث وإمنا التعبد هلل:  الثانية
  فيه داللة على ( إذا أتى أحدكم أهله مث أراد أن يعود فليتوضأ )  -رضي اهلل عنه  -حديث أيب سعيد:ال ائدة الرابعة

 -أن النيب مشروعية الوضوء ملن أراد أن يعود للجماع مرة أخرى وجاء بيان احلكمة من ذلك يف رواية عند احلاكم 

أمراً أخذ منه الظاهرية ( فليتوضأ )  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وقول النيب  "فإنه أنشط للَعْود : " قال  -صّلى اهلل عليه وسّلم 
 .وجوب الوضوء ومحله مجهور العلماء على اإلستحباب

 

  ينام أو يأكل أو يعاود حتصَّل من جمموع األحاديث أن الوضوء للجنب سنة إذا أراد أن  :ال ائدة الخامسة
 ." [املنهاج يف شرح صحيح مسلم: "انظر . ]  اجلماع ونقل النووي اإلمجاع على ذلك كما يف شرحه ملسلم
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  كان يطوف على نسائه بغسل واحد   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن النيب  -رضي اهلل عنه  -حديث أنس  :ال ائدة السادسة
وجاته ولو مل حُيدث بني الفعلني غسالً ، وجاء عند أيب داود والنسائي من فيه داللة على جواز غشيان الرجل ز 

طاف على نسائه ذات يوم يغتسل عند كل واحدة  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن النيب  -رضي اهلل عنه  -حديث أيب رافع 
 .  واهلل أعلموداللة احلديثني على جواز األمرين "  هذا أزكى وأطيع وأطهر: " منهن وقال 

  فيه بيان ما "  كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثالثني : "  -رضي اهلل عنه  -يف رواية البخاري وقول أنس :ال ائدة السابعة
من كمال البنية والقوة يف اجلماع حيث كان يطوف على تسع من نسائه يف وقت  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أعطيه النيب 

 ويف رواية هشام عن قتادة عن أنس أنه يطوف على إحدى عشرة,  واحد كما يف رواية سعيد عن قتادة عن أنس
 : و الجمع بين العددين 

 .إن ذلك كان يف حالتني أي مرة طاف عليهن وهن إحدى عشرة ومرة وهن تسع نسوة : قيل 
مع نسائه  إن رواية هشام حتمل على أن ضم معهن اإلماء ومها مارية القبطية ورحيانة وهي من سيب قريظة وذكرتا :وقيل 

 .من باب التغليب 
======================================  

 
 
 
 
 
 

 (وجوب الغسل على المرَأة بخروج المنّي منها: )باب 
 

يَــا َرُســوَل : فـََقالَــتْ  -صــّلى اهلل عليــه وســّلم  -ِإىَل النَّــيبِّ -رضــي اهلل عنهــا  - َجــاَءْت أُمُّ ُســَلْيمٍ : ، قَالَــتْ -رضــي اهلل عنهــا  - َعــْن أُمِّ َســَلَمةَ  -26
نَرَعرْم, ِضَذا »: -صـّلى اهلل عليـه وسـّلم  -؟ فـََقاَل َرُسوُل الّلِه  ِمْن ُغْسٍل ِإَذا اْحتَـَلَمتْ  على املرأةِإنَّ اهلل اَل َيْسَتْحِيي ِمَن احلَْقِّ فـََهْل ! الّلهِ 

َترِبَررْت يَررَداِم, فَررِبَم »: َوحَتْــَتِلُم اْلَمــْرأَُة؟ فـََقــالَ  -صـّلى اهلل عليــه وســّلم  - اللّــهِ يَــا َرُســوَل : رضــي اهلل عنهــا فـََقالَــْت أُمُّ َســَلَمةَ  «رََأِت اْلَمرراسَ 
 .«ُيْشِبُهَها َوَلُدَها

نَرَعرْم, َفِمرْن َأيْرَن َيُكروُن الشَّرَبُه؟ ِضنَّ َمراَس »:  قـال اللّـهِ  نَـيبي  أن-رضي اهلل عنه  -وجاء بنحوه عند مسلم من حديث أنس بن مالك 
 .«ُجِل َغِليظ  َأبْرَيُض, َوَماَس اْلَمْرَأِة رَِقيق  َأْصَ ُر, َفِمْن َأيِِّهَما َعاَل, َأْو َسَبَق, َيُكوُن ِمْنُه الشََّبهُ الرَّ 
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 . َفَضْحِت النَِّساءَ  يَا أُمَّ ُسَلْيمٍ : -رضي اهلل عنها  -ويف رواية قالت عائشة 
َهرا َمراَس الرَُّجرِل »  :-صـّلى اهلل عليـه وسـّلم  -قَاَل َرُسوُل اللّـِه وفيه بنحوه -رضي اهلل عنها  -وملسلم أيضا من حديث عائشة  ُُ ِضَذا َعرالَ َما

 .«َأْشَبَه اْلَوَلُد َأْخَواَلُه, َوِضَذا َعالَ َماُس الرَُّجِل َماَسَها َأْشَبَه َأْعَماَمهُ 

 :ألفاظ الحديث 
امسها مليكة ، وقيل : وقيل  -رضي اهلل عنه  -شهر ـ أم أنس بن مالك سهلة بنت ملحان ـ بكسر امليم على األ (: ُأمُّ ُسَلْيمٍ ) -
رميثاء وقيل غري ذلك وهي أخت أم حرام بنت ملحان ، كانت حتت مالك بن النضر يف اجلاهلية فلما أسلمت غضب :

، فأسلم إن أسلمت تزوجتك وال أريد منك صداقاً غريه : زوجها وخرج إىل الشام فهلك مث خطبها أبو طلحة فقالت 
 .وتزوجها 

 يُرْؤِذي َكانَ  َذِلُكمْ  ِضنَّ  }: أي ال ميتنع من بيان احلق ، وهذا مأخوذ من قوله تعاىل  (:ِضنَّ اهلل الَ َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَحقِّ ) -
احلق ويوضحه للناس ويوصف  واهلل عز وجل يبني ، [ 59:األحزاب]{ اْلَحقِّ  ِمنَ  َيْسَتْحِيي اَل  َواللَّهُ  ِمنُكمْ  فَرَيْسَتْحِيي النَِّبيَّ 

باحلياء ولكن احلياء ال مينعه أن يبني لعباده ما به صالحهم كما أن احلياء ال مينع العباد أن يسألوا عما أشكل عليهم من 
 .أمرالدين ، فقدمت أم سليم هذا القول متهيداً لعذرها يف ذكر ما يستحيا منه 

 .يبعث على ترك القبيح ومينع من التقصري يف حق الغري  خلق: التغري واإلنكسار ، وشرعاً  :والحياس لغة
 5/222" ) هتذيب اللغة : " انظر ] وكالمها جائز ( استحيا ) بيائني من ( يستحيي ) و ( استحى ) بياء  واحدة من (ويستحي ) 
]). 
يراه النائم وخُيَّيل إليه أنه جيامع فينشأ عن هو ما : أي إذا رأت املرأة يف املنام أهنا جُتَاَمع ، فاالحتالم  (:ِضَذا اْحتَرَلَمتْ ) -

 .ذلك أحياناً إنزال املين 
 .أي إذا أبصرت املاء وهو املين واملقصود حتقق وقوعه  (:نَرَعْم, ِضَذا رََأِت اْلَماسَ ) -
وكذلك .ظاهرها أي ألصقت بالَتاب من الفقر ، وهذه من األلفاظ اليت يطلقها العرب وال يريدون هبا  (:َترَِبْت يََدامِ ) -

فهي من األلفاظ اليت ( عقرى حلقى) وقوله ( ثكلتك أمك يا معاذ ) قاهلا ومل يرد هبا الدعاء كقوله  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -النيب 
 .جتري جمرى اللسان وال يراد هبا معناها األصلي وتطلق عند الزجر أو اإلنكار أو االستعظام أوالتعجب 

: مادة " لسان العرب:" انظر ]قد َتِرَب أي أفتقر حىت لصق بالَتاب: ت يداك ، يقال للرجل إذا قَّل ماله قوله ترب: قال أبو عبيدة 

 .[(ترب 
 .أي حكيت عنهن أمراً يستحيا من وصفهن به ويكتمنه  (: َفَضْحِت النَِّساسَ  يَا ُأمَّ ُسَلْيمٍ ) -
 

  :من فوائد الحديث 
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 أنه ينبغي لإلنسان أن يسأل عما حيتاج إليه حىت يف األمور اليت ُيستحيا يف احلديث داللة على :  ال ائدة األولى
م أمام كالمه الذي يستحيا منه مقدمة تناسب املقام كما فعلت أم ُسليم  منها وأن من حسن املخاطبة أن يُقدِّ

 ميتنع من وال، وهذا من حرصها على الفقه يف الدين وحسن أدهبا ، فيبنغي ملن عرضت له مسألة أن يسأل عنها 
ألن احلياء خري كله واحلياء ال يأيت إال خبري كما سبق يف  ، فإن ذلك ليس حبياء حقيقي ، السؤال حياًء من ذكرها 

كتاب اإلميان وعدم السؤال يف هذا األمر ليس خبري بل هو شر فال يكون حياًء بل ضعف وخجل فهو حياء 
فينبغي  أال مينع احلياء ، التغري واإلنكسار : عىن احلياء لغة وهومذموم ويطلق عليه حياًء جمازاً ال حقيقة ألن فيه م

نعم النساُس نساُس األنصار لم يكن يمنعهن الحياس " -رضي اهلل عنها  -من التفقه يف الدين وسيأيت قريباً قول عائشة 
 " . أن يت قهن في الدين

 

 ة احلياء من احلق عن اهلل تعاىل وذلك لكمال نفي صف" إن اهلل ال يستحي من احلق " يف قوهلا :ال ائدة الثانية
 .عدله ورمحته 

وصفة احلياء واالستحياء صفة ثابتة هلل عز وجل على ما يليق جبالله ، وال يشابه فيه خلقه كسائر صفاته ، وهي صفة 
 .من أمسائه تعاىل ( احليي ) ثابتة هلل عز وجل بالكتاب والسنة و 

 . [ 24:  سورة البقرة ]{ فَرْوقَرَها َفَما بَرُعوَضةً  مَّا َمَثالً  َيْضِربَ  َأن َيْسَتْحِيي الَ  اللَّهَ  ِضنَّ  }:قوله تعاىل :  فمن الكتاب
 . [.59:  األحزاب ]{ اْلَحقِّ  ِمنَ  َيْسَتْحِيي اَل  َواللَّهُ  }: وقوله 

يا فاستحيا اهلل منه ، وأما اآلخر وأما اآلخر فاستح: " .... مرفوعاً  -رضي اهلل عنه  -حديث أيب واقد الليثي : "  ومن السنة
صّلى اهلل عليه  -قال رسول اهلل : قال  -رضي اهلل عنه  -رواه البخاري ومسلم ، وحديث يـَْعلي بن أمية " فأعرض فأعرض اهلل عنه 

 .رواه أمحد وأبو داود والنسائي "  ضن اهلل حيّي سّتير يحع الحياس والستر: "  -وسّلم 
 :(   2/20" ) نونية ال"  وقال ابن القيم يف

 وهو احلييُّ فليس يفضُح عبده         عند التجاهر منه بالعصيان
 لـكنَّــه يُلقي عليه سَته        فهو السِِّتري وصاحب الغفران                                   

 

 عدة أمور منها  خذ منهيؤ " نعم ضذا رأت الماس : "  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قول النيب : ال ائدة الثالثة: 
 -أن املرأة حتتلم كما حيتلم الرجل وأن عليها الغسل كالرجل إذا أنزلت بسبب االحتالم ، وهلذا أنكر النيب :  األمر األول

كما يف بعض -رضي اهلل عنها  -حني أنكرت احتالم املرأة وكذلك عائشة  -رضي اهلل عنها  -على أم سلمة  -صّلى اهلل عليه وسّلم 
 " .تربت يداك فبم يشبهها ولدها : " روايات فقال هلا ال

أن العربة يف اإلغتسال بعد االحتالم بوجود املاء وهو املين ، أما إذا رأى النائم أنه جيامع ، وأنه قد أنزل مث :  واألمر الثاني
 [( 910حديث / 9 شرح مسلم: " انظر ]استيقظ ومل ير شيئاً فال غسل عليه بإمجاع املسلمني كما نقله النووي 
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وكذلك لو اضطرب بدنه ملبادي خروج املين أو أحس بانتقاله ومل خيرج فال غسل حىت خيرج املين سواء كان مناماً أو يقظة    
عند مسلم  -رضي اهلل عنه  -ومل يقل أحست بانتقاله ، وحلديث أيب سعيد ( إذا رأت املاء ) فالعربة خبروجه حلديث الباب 

أي أن خروج املين يوجب الغسل ومفهومه أنه إذا مل خيرج ماء املين فال جيب يف حقه ماء " املاء من املاء  إمنا: " مرفوعاً 
 الغسل ، وألن

 .األصل بقاء الطهارة  
 : أن المحتلم ضذا رأى أنه يجامع فال يخلو من ثالث حاالت :  واألمر الثالث
: " -صّلى اهلل عليه وسّلم  -عليه الغسل حلديث الباب حيث قال النيب  أن يذكر االحتالم ويرى املين ، فهذا جيب:الحال األولى

 " .نعم ضذا رأت الماس 
فمفهومه (نعم إذا رأت املاء ) أن يرى أنه جامع ومل ير املين بعد استيقاظه فهذا ال غسل عليه ملفهوم قوله :  الحال الثانية

 .إذا مل تر ماء فال غسل عليها  
 -:ال يخلو من ثالث حاالت رى بلالً بعد استيقاظه وال يذكر احتالماً فهذا أن ي:  الحالة الثالثة

 .أن يتيقن أن هذا البلل منياً فيجب عليه الغسل سواء ذكر احتالماً أم مل يذكر  :األولى 
 . البولأن يتيقن أن هذا البلل ليس منياً فال جيب عليه الغسل لكن جيب عليه أن يغسل ما أصابه ألن حكمه حكم :الثانية
أن جيهل كونه منياً أم ال ؟ وتيقن أنه ليس مذياً حيث مل يسبق نومه تفكري يف اجلماع ألن املذي قد خيرج بعد :  الثالثة

التفكري يف اجلماع واالستمتاع دون إحساس فإن كان كذلك جعله مذياً فيغسل ما أصاب ثوبه وبدنه منه وإن مل يكن  
ب الغسل وهو األقوى ألن األصل براءة الذمة واآلخر جيب الغسل وهو األحوط أحدمها ال جي: كذلك فللعلماء قوالن 

 .فقد يرى اإلنسان يف منامه شيئاً مث ينساه 
 

 بيان لصفة مين الرجل وصفة مين املرأة فالرجل أبيض غليظ واملرأة  -رضي اهلل عنه  -يف حديث أنس :  ال ائدة الرابعة
 .أصفررقيق

اخلروج بشهوة مع الفتور عقبه ، :  أحدها: خواص املين اليت عليها االعتماد يف كونه منيَّاً ثالث مث إن : " قال النووي     
اخلروج بزريق ودفق دفعات ، وكل واحدة من هذه الثالث كافية :  والثالثةالرائحة اليت تشبه الطلع كما سبق ، :  والثانية

مين املرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوهتا ، وله خاصيتان  وأما.... يف إثبات كونه منياً وال يشَتط اجتماعها فيه 
انظر ] "التلذذ خبروجه و فتور شهوهتا عند خروجه  :والثانية أن رائحته كرائحة مين الرجل ،  ضحداهما: يعرف بواحدة منها 

   [.( 1/910" شرح مسلم:"
  وهم أهل أمه أو بأبيه وبأعمامه وهم أهل أبيه إمنا يف احلديث بيان أن شبه الولد بأمه وبأخواله :ال ائدة الخامسة

يكون بسبق أو علو ماء الرجل على املرأة أو العكس ، وذلك أن اجلنني خُيلق من نطفيت الرجل واملرأة كما قال 
نَسانَ  َخَلْقَنا ِضنَّا }: تعاىل   ،[2:  سورة اإلنسان ]{ َأْمَشاجٍ  نُّْطَ ةٍ  ِمن اإْلِ
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يعين ماء الرجل وماء املرأة إذا اجتمعا مث ينتقل بعد طور إىل طور وحال إىل : -اهلل عنهما رضي  -قال ابن عباس    
األمشاج هو اختالط ماء الرجل : قال عكرمة وجماهد ، واحلسن والربيع بن أنس . حال ولون إىل لون ، وهكذا 

 .[( 2/910" ) تفسري ابن كثري:" انظر ]مباء املرأة 
ليل على أن َشَبه الولد ـ ذكراً أو أنثى ـ بأمه أو بأبيه مبين على سبق أحد املائني فإذا سبق أحدمها  وأحاديث الباب فيها د   

فقيل " إذا عال ماؤها ماء الرجل " ويف احلديث اآلخر " فمن أيهما عال " كان الشبه له ، واختلف يف املراد بالعلو يف قوله 
 . واحد ، وقيل املراد بالعلو الكثرة والقوة ، أي حبسب كثرة الشهوة إن املراد بالعلو هنا السبق فيكون اللفظان مبعىن

 .ونزع الولد إىل أحد الشبهني هو ما يسميه األطباء اليوم بقانون الوراثة 
  ======================================= 

 (بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما : ) باب
َفَجاَء  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ُكْنُت قَائِماً ِعْنَد َرُسوِل الّلهِ : قَالَ -صّلى اهلل عليه وسّلم  -، َمْوىَلٰ َرُسوِل اهلل -رضي اهلل عنه  - ثـَْوبَانَ عن  -25

َهاَفَدفـَْعُتُه َدفْـَعًة َكاَد ُيْصرَُع ! السَّاَلُم َعَلْيَك يَا َُمَمَّدُ : ِحبـْر  ِمْن َأْحَباِر اْليَـُهوِد فـََقالَ  َأاَل تـَُقوُل يَا : مِلَ َتْدفـَُعيِن؟ فـَُقْلتُ : فـََقالَ . ِمنـْ
ِه الَِّذي مَسَّاُه ِبِه َأْهُلهُ : َرُسوَل الّلِه؟ فـََقاَل اْليَـُهوِديُّ  َا نَْدُعوُه بِامسِْ ِضنَّ اْسِمي محمد »: -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فـََقاَل َرُسوُل الّلِه . ِإمنَّ

َ ُعَك َشْيس  ِضْن »: -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فـََقاَل َلُه َرُسوُل الّلِه . ِجْئُت َأْسأَُلكَ : فـََقاَل اْليَـُهوِديُّ  «ْهِليالَِّذي َسمَّاِني ِبِه أَ  َأيَرنرْ
ثْرُتَك؟ ُل أَيْ : فـََقاَل اْليَـُهوِديُّ  «َسلْ »: فـََقالَ . َأمْسَُع بِأُُذَ َّ، فـََنَكَت َرُسوُل الّلِه ِبُعوٍد َمَعهُ : قَالَ  «َحدَّ َن َيُكوُن النَّاُس يـَْوَم تـَُبدَّ

َر اأَلْرِض َوالسََّماَواُت؟ فـََقاَل َرُسوُل الّلِه   : قَالَ  «ُهْم ِفي الظُّْلَمِة ُدوَن اْلَجِسرِ »: -صّلى اهلل عليه وسّلم  -اأَلْرُض َغيـْ
زِيَاَدُة َكِبِد »: َفَما حُتَْفتـُُهْم ِحنَي َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة؟ قَالَ : ُهوِديُّ قَاَل اْليَـ  «فُرَقَراُس اْلُمَهاِجرِينَ »: َفَمْن أَوَُّل النَّاِس ِإَجازًَة؟ قَالَ 

َفَما َشرَابـُُهْم : قَالَ « يُرْنَحُر َلُهْم ثَرْوُر اْلَجنَِّة الَِّذي َكاَن يَْأُكُل ِمْن َأْطَراِفَها»: َفَما َغَداُؤُهْم َعَلى ِإْثرَِها؟ قَالَ : قَالَ  «النُّونِ 
َوِجْئُت َأْسأَُلَك َعْن َشْيٍء الَ يـَْعَلُمُه َأَحد  ِمْن أَْهِل : قَالَ . َصَدْقتَ : قَالَ  «ِمْن َعْيٍن ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبيالً »: الَ َعَلْيِه؟ قَ 

ثْرُتَك؟»: قَالَ . اأَلْرِض، ِإالَّ َنيبٌّ َأْو َرُجل  أَْو َرُجاَلنِ  َ ُعَك ِضْن َحدَّ : قَاَل ِجْئُت َأْسأَُلَك َعِن اْلَوَلِد؟ قَالَ . َأمْسَُع بِأُُذَ َّ : قَالَ  «يَرنرْ
وضذا َعال َمِنيُّ  َكَرا بِِإْذِن اهلل,َماُس الرَُّجِل َأبْرَيُض َوَماُس اْلَمْرَأِة َأْصَ ُر, فَِإَذا اْجَتَمَعا, فَرَعاَل َمِنيُّ الرَُّجِل َمِنيَّ اْلَمْرَأِة, َأذْ  »

 - فقال رسوُل اهللِ .  مثَّ اْنَصَرف فَذَهب، وِإنََّك لَنيبٌّ . لَقْد َصَدقَت : فـََقاَل اليَـُهوِدي  «ِإْذِن اهلِل آنَرثَا بِ , الَمْرَأِة َمَنيَّ الرَُّجِل 
 . رواه مسلم    «َحتَّى َأتَاِنَي اهللُ بِِه , َوَماِلي ِعْلم  ِبَشيٍس ِمْنُه , َلَقد َسأَلَِني َهَذا َعْن الِذي َسأَلَِني َعْنُه  » -صّلى اهلل عليه وسّلم 

 :ألفاظ الحديث 
ر  ) -   .بفتح احلاء وكسرها لغتان صحيحتان مشهورتان واحلرب هو العامل  :( ِحبرْ

خيط العود يف األرض ويؤثر به فيهاوهذا : نكت بفتح النون والكاف ومعناه (:  فَرَنَكَت َرُسوُل الّلِه ِبُعوٍد َمَعهُ ) -
 .يفعله غالباً من يفكر يف شيء 
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اجلسر بفتح اجليم وكسرها لغتان صحيحتان مشهورتان واملراد باجلسر هنا الصراط (: ي الظُّْلَمِة ُدوَن اْلَجِسرِ ُهْم فِ ) -
. 

ٍِ ِضَجازَةً )  .أي من أوهلم عبوراً  ( : َفَمْن َأوَُّل النَّا

 .التحفة هي ما يُهدى إىل الرجل وخيص به ويالطف  ( : َفَما ُتْحَ تُرُهمْ ) -
 .[(حتف ) ، مادة  105ص " النهاية:" انظر ] ف الفاكهةالتحفة طر  :وقيل  

لقصته مع النون مجعه نينان وأنوان ، والنون بضم النون األوىل وهو احلوت ولقب يونس  (: زِيَاَدُة َكِبِد النُّونِ ) -
 .احلوت بذي النون ، وزيادة كبد النون معناها طرف كبد احلوت وهو أطيبها 

 .أنه يأكل من هذه الزيادة سبعون ألفاً ، وسيأيت احلديث بإذن اهلل  -رضي اهلل عنه  - سعيد وجاء عند مسلم من حديث أيب

ُُُهمْ ) - ( ِغذاَؤهم : )  والثاني، بفتح الغني وبالدال املهملة :  أحدهما:  وجهينرويت هذه الكلمة على  (: َفَما َغَدا
 .ألوىل وذكر أهنا رواية األكثرين بكسر الغني وبالذال املعجمة ، وصحح القاضي عياض الرواية ا

مجاعة من أهل اللغة والتفسري على أن السلسبيل اسم للعني ، وقال جماهد  ( :ِمْن َعْيٍن ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبيالً ) -
 .هي السلسلة اللينة  :وقيل هي شديدة اجلري ، : وغريه 

 .أي كان الولد ذكراً  (:َأذَْكَرا بِِإْذِن اهلل) -

 .أي كان الولد أنثى  (: ا بِِإْذِن اهللِ آنَرثَ ) -
 

 :من فوائد الحديث 
  تُرَبدَّلُ  يَرْومَ  }: يف احلديث داللة على أن األرض تبدل غري األرض والسماوات كما قال تعاىل :ال ائدة األولى 

رَ  اأَلْرضُ  ، واختلف يف معىن تبديل األرض  [42:  براهيمسورة إ ]{اْلَقهَّاِر  اْلَواِحدِ  لّلهِ  َوبَرَرُزواْ  َوالسََّماَواتُ  اأَلْرضِ  َغيرْ
 :غري األرض على أقوال أشهرها 

:" انظر ] إن األرض نفسها اليت عليها الناس اليوم ولكن تُبدَّل وتُغريَّ صفاهتا وأحواهلا وُتسوَّي مرتفعاهتا ، ورجح القرطيب :قيل 

 .رض واإلتيان بأرض أخرىأن التبديل هو لألرض كلها بإزالة هذه األ:  ([ 1/579" ) املفهم 
: يقول  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -مسعت رسول اهلل : وجاء وصف هذه األرض يف الصحيحني من حديث سهل بن سعد قال     
 ". يحشر الناٍ يوم القيامة على أرٍض بيضاس ع راس كقرصة النقي" 
يست بناصعة البياض ، والنقي بفتح النون وكسر هي اليت ل :والع راس " ] ليس فيها معلم ألحد : " قال سهل أو غريه  

 .وسيأيت بيان هذا احلديث يف بابه بإذن اهلل [ القاف أي الدقيق النقي من الغش والنخال 
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واألظهر واهلل أعلم أن احلشر هنا سيكون بعد الصراط ألن تبديل األرض غري األرض سيكون حينما يكون الناس على     
 -رضي اهلل عنه  -سألت رسول اهلل : عند مسلم قالت -رضي اهلل عنها  -الباب وحديث عائشة  الصراط ويدل على ذلك حديث

على : " ؟ فقال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فأين يكون الناس يا رسول اهلل " يوم تبدل األرض غري األرض " -عّز وجل  -عن قوله 
 .وسيأيت احلديث عنه يف بابه بإذن اهلل تعاىل " الصراط 

 

 يف احلديث بيان صفة مين الرجل واملرأة وهذا موطن الشاهد من حديث الباب وسبق احلديث :  ل ائدة الثانيةا
عن صفة املين ويف هذا احلديث زيادة وهي أن مين الرجل واملرأة أيهما عال كان اإلذكار واإليناث فإذا عال ماء 

أة ماء الرجل كان املولود أنثى وهذا إعجاز آخر غري الرجل على ماء املرأة كان املولود ذكراً وإذا عال ماء املر 
اإلعجاز الذي سبق يف احلديث الذي قبله وهو إذا سبق ماء الرجل ماء املرأة كان الشبه للرجل وبالعكس يكون 

 : األحاديث في هذا تنقسم ضلى قسمين الشبه للمرأة ، ويتحصل عندنا أن 
 .حديث الباب  -رضي اهلل عنه  -أنه مرتبط بالعلو ومنها حديث ثوبان أحاديث فيها ذكر التذكري والتأنيث و :  األول

-رضي اهلل عنها  -أحاديث فيها ذكر الشبه وأنه مرتبط بالسبق أو بالعلو ومنها األحاديث السابقة حديث أم سلمة : والثاني 

 . -رضي اهلل عنها  -وحديث عائشة -رضي اهلل عنه  - وحديث أنس 
اختيار جنس اجلنني دراسة فقهية : انظر ]ث هذا اإلعجاز بدراسات وأحباث منها كتاب للشيخ عبدالرشيد قاسم وقد تناول الطب احلدي

ذكر فيه توجيهات العلماء املتقدمني ومن مث تفسريات املعاصرين وذكر مخسة أقوال وناقشها ،  [( 41) وساق األحاديث ص ( طبية 
رأة محضي فإذا التقى املاءان وغلب ماء املرأة وكان الوسط حامضياً أن ماء الرجل قلوي وماء امل. ورجح اخلامس وهو

تضعف حركة احليوانات اليت حتمل خصائص الذكورة وتنجح احليوانات املنوية اليت حتمل خصائص األنوثة يف تلقيح البويضة 
ذكروا تقسيمات عديدة فيكون املولود أنثى والعكس صحيح ، وال زال الطب احلديث يتناول هذا اإلعجاز يف دراسات و 

 .يف ذلك نطق هبذا اإلعجاز الذي ال ينطق عن اهلوى قبل أربعة عشر قرناً 
 

 فيه داللة على أن جمرد التصديق " صدقت وإنك لنيب "  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قول اليهودي للنيب :  ال ائدة الثالثة
حُيكم هلذا اليهودي بإسالم ، ويف احلديث فوائد أخرى  من غري التزام للشريعة والعمل مبا جاء فيها ال ينفع ألنه مل

يف التسمية باالسم الذي مساه اهله به ويف فضيلة املهاجرين ويف طعام أهل اجلنة وشراهبم وغريها من الفوائد ستأيت 
 .بإذن اهلل يف مواضعها املناسبة 

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

 (صفة غسل الجنابة : )باب
يََديْــِه، مُثَّ  ِسـلُ غْ يَـ ِإَذا اْغَتَســَل ِمـَن اجْلََنابَـِة، يـَْبـَدأُ فَـ -صـّلى اهلل عليـه وسـّلم  -َكــاَن َرُسـوُل اللّـِه : ، قَالَـتْ -رضـي اهلل عنهـا  -َعـْن َعاِئَشـَة  -25

، َحـىتَّ ُأُصـْوِل الشَّـَعِر مُثَّ يَْأُخـُذ اْلَمـاَء، فـَيُـْدِخُل َأَصـابَِعُه يف لِلصَّـالَِة،  هُوضـوءَ  تَـَوضَّـأُ ييـُْفرُِغ بَِيِميِنِه َعَلى ِِشَالِِه، فـَيَـْغِسـُل فـَْرَجـُه، مُثَّ 
رَأَ، َحَفَن َعَلى رَْأِسِه َثاَلَث َحَفَناٍت، مُثَّ أَفَاَض َعَلى َسائِِر َجَسِدِه، مُثَّ َغَسَل رِ   .ْجَلْيهِ ِإَذا رََأى أَن قد اْسَتبـْ
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ِإَذا اْغَتَسـَل ِمــَن اجْلََنابَـِة، َدَعـا ِبَشـْيٍء حَنْـَو احْلِـاَلِب، فََأَخـَذ ِبَكفِّـِه، بَـَدأَ ِبِشــقِّ  -ى اهلل عليـه وسـّلم صـلّ  -َكـاَن َرُسـوُل اللّـِه : قَالَـتْ وعنهـا 
 .رَْأِسِه اأَلمْيَِن، مُثَّ األَْيَسِر، مُثَّ َأَخَذ ِبَكفَّْيِه، فـََقاَل هِبَِما َعَلى رَْأِسهِ 

وفيــه بعــد غســل  -صــّلى اهلل عليــه وســّلم  -يف صــفة غســل النــيب -رضــي اهلل عنهــا  - َمْيُمونَــةحــديُث - رضــي اهلل عنهــا -وبنحــو حــديِث عائشــَة 
مُثَّ تـََنحَّى َعْن َمَقاِمِه ٰذلِـَك فـََغَسـَل رِْجَلْيـِه  (ويف آخر احلديث ) مُثَّ َضَرَب ِبِشَمالِِه اأَلْرَض، َفَدَلَكَها َدْلكاً َشِديداً، : قَاَلتْ الفرج 
ُفُضهُ « بِاْلَماِء ٰهَكَذا»: َوَجَعَل يـَُقولُ : ويف رواية  .ْيُتُه بِاْلِمْنِديِل فـََردَّهُ مُثَّ أَتَـ   .يـَْعيِن يـَنـْ

 :ألفاظ الحديث 
هنا للسببية ، واجلنابة تطلق يف األصل ( من ) أي أراد اإلغتسال بسبب اجلنابة ألن  (: ِضَذا اْغَتَسَل ِمَن اْلَجَنابَةِ ) -

أحلق به اجلماع على وجه شرعي ال على وجه لغوي ألن املوجب واحد وهو االغتسال فصارت اجلنابة  على إنزال املين مث
 .هي كل ما أوجب غساًل إلنزال أو مجاع 

 .أي كفيه ألهنما املراد عند إطالق اليد  ( :َيَدْيهِ  ِسلُ غْ يرَ فرَ ) -

مفرقة يف أسافل شعره مما يلي بشرة الرأس ، وإمنا فعل أي يدخل أصابعه  ( :ُأُصْوِل الشََّعرِ فَرُيْدِخُل َأَصاِبَعُه ِفي ) 
 .ذلك لُيلنيِّ الشعر ويرطبه فيسهل مرور املاء عليه 

َرأَ ) -  .أي أوصل البلل إىل مجيع الرأس  ( : َحتَّى ِضَذا رََأى َأن قد اْسَتبرْ

رأسه ألن احلفنة ملء الكفني مجيعاًومجعها أي أخذ املاء بيديه مجيعاً وصبه على (:َحَ َن َعَلى رَْأِسِه َثاَلَث َحَ َناتٍ ) -
 .حفنات 

 .أي صب املاء على بقية جسده  (: ثُمَّ َأفَاَض َعَلى َسائِِر َجَسِدهِ ) -
 .[ (19/17" )هتذيب اللغة:" انظر  ]"باقيه قليالً أو كثرياً  : الشيء ( سائر ) اتفق أهل اللغة أن : " قال األزهري 

احلالب بكسر احلاء وختفيف الالم وهو إناء حيلب فيه ، ويقال له احمللب أيضاً  (: ِحاَلبِ َدَعا ِبَشْيٍس َنْحَو الْ ) -
 .بكسر امليم وهو إناء يسع قدر حلبة ناقة :

 .أي أفاض ما أخذه بكفيه على رأسه  (: .فَرَقاَل ِبِهَما َعَلى رَْأِسهِ ) -
 .َعِلق  هبا بعد غسل الفرج فعل ذلك ليزيل ما : مث ضرب بشماله األرض فدلكها دلكاً شديداً 

فيه أنه يستحب للمستنجي باملاء إذا فرغ أن يغسل يده بالَتاب أو أشنان أو يدلكها بالَتاب أو باحلائط : قال النووي 
 . [( 221/  9" ) شرح مسلم :" انظر ]ليذهب االستقذار منها

 .نسيج من قطن أوحرير و حنومها : املنديل ( :  ثم أتيته بالمنديل) -
يم أكثر ، حىت إن الكسائي متسَّحت به ، وحذف امل: متندلت باملنديل وتندلت : قال ابن األنباري ومجاعة ، تقول 

 .[( 1/222) وشرح النووي ملسلم  459/ 11" لسان العرب:" انظر]متندلت ، بامليم :أنكر
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بضم الياء وإسكان الدال من ( يردها " ) فناولته خرقة فلم يُردها : " أي مل يأخذه ، ويف رواية البخاري  ( :فردَّه) -
اإلرادة وضبطها بعض احملدثني بتشديد الدال وهذا تصحيف يقلب املعىن ويفسده وختفيف الدال هو الصحيح وعدَّ ابن 

 .السكن رواية التشديد من الوهم 
  :من فوائد الحديث 

 ابة وهو واجب باإلمجاع وله صفتان ، يف أحاديث الباب داللة على مشروعية الغسل من اجلن:  ال ائدة األولى
فكذلك الغسل له ص تان  (صفة إجزاء وصفة كمال ) فكما أن للصالة وللوضوء وحنومها من العبادات صفتان 

 .صفة إجزاء وهي ما اشتملت على الواجبات فقط : األولى : 
، -رضي اهلل عنهما  -عائشة وميمونة  صفة كمال وهي ما اشتملت على الواجبات والسنن وهي الواردة يف حديثي:  والثانية

  -:وسأوردها بالَتتيب مع بيان الدليل والعلة إن وجدت 
كان : " -رضي اهلل عنها  -ـ يبدأ فيغسل كفيه ثالثاً ـ كما يف بعض الروايات ـ حلديث عائشة 2: وهي على النحو اآلتي 

 .-رضي اهلل عنها  -وأيضاً حديث ميمونة "  فيغسل يديه ضذا اغتسل من الجنابة يبدأ -صّلى اهلل عليه وسّلم  -رسول اهلل 
 .ألن الكفني أداة غرف املاء من األداة :  والعلة في ذلك

وأيضاً حديث ميمونة " مث يفرغ بيمينه على ِشاله فيغسل فرجه " -رضي اهلل عنها  -حلديث عائشة ، ـ مث يغسل فرجه بشماله 2
 .-رضي اهلل عنها  -

 .ن الفرج َمل التلوث يف اجلنابة أل:  والعلة في ذلك
مث أفرغ على فرجه ، وغسله بشماله ، مث ضرب : " -رضي اهلل عنها  -مث يدلك يده اليسرى على األرض ، حلديث ميمونة  -9

 " .بشماله األرض ، فدلكها دلكاً شديداً 

باملاء إن علق هبا أذى وما يقوم مقام إزالة ما َعِلَق بيده اليسرى من غسل الفرج ، واملقصود تطهريها  :والعلة في ذلك 
 .الَتاب كالصابون مثالً 

أوباحلائط ،فيه أنه يستحب للمستنجي باملاء إذا فرغ أن يغسل يده بَتاب ، أو أشنان ، أو يدلكها بالَتاب : " قال النووي 
 .[( .9/221" ) شرح مسلم:" انظر ]"ليذهب االستقذار منها 

وأيضاً " مث يتوضأ وضوءه للصالة : "  -رضي اهلل عنها  -يتوضأ للصالة ، حلديث عائشة  مث يتوضأ وضوءاً كامالً كما -4
وهل األفضل أن يؤخر غسل القدمني يف الوضوء إىل ما بعد الغسل ؟ على قولني وستأيت -رضي اهلل عنها  -حديث ميمونة 
 . املسألة قربياً 

 .إن كان شعره كثيفاً حىت تبتل أصول الشعر مث يأخذ ماء ويدخل أصابعه يف أصول الشعر وخيللها  – 5
 " .مث يأخذ املاء فيدخل أصابعه يف أصول الشعر حىت إذا رأى أن قد استربأ : " -رضي اهلل عنها  -حلديث عائشة 
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حىت إذا رأى أن :" -رضي اهلل عنها  -حلديث عائشة .فإذا ظن أنه أروى أصول شعره صب على رأسه املاء ثالث مرات  – 4
 .-رضي اهلل عنها  -وأيضاً حديث ميمونة " تربأ حفن على رأسه ثالث حفنات قد اس
 مث يغسل باقي جسده مرة واحدة ال ثالثاً كما قال احلنابلة قياساً على غسل أعضاء الوضوء ، ألن الروايات يف -7
الزيادة وقد بوب البخاري مل ترد بعدد معني واألصل عدم -رضي اهلل عنها  -حديث عائشة رضي هلل عنها وحديث ميمونة  

وقياس ذلك على الوضوء فيه نظر ألن السنة فرقت بينهما " باب الغسل مرة واحدة "  -رضي اهلل عنها  -على حديث ميمونة 
. 

 . -رضي اهلل عنها  -وأيضاً حديث ميمونة " مث أفاض على سائر جسده : "  -رضي اهلل عنها  -حلديث عائشة 
بدأ بشق "  -رضي اهلل عنها  -اجلسد السنة أن يبدأ بالشق األمين مث األيسر حلديث عائشة  وعند غسل الرأس وغسل سائر

يعجبه  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -كان النيب " اآلخر املتفق عليه قالت  -رضي اهلل عنها  -وحلديث عائشة " رأسه األمين مث األيسر 
 " .التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله 

صفة الغسل الكامل ، وأما الغسل اجملزئ فيكفي فيه النية مع تعميم البدن كله باملاء مع املضمضة واالستنشاق على هذه 
 .خالف سيأيت قريباً 

  [ 4:  سورة املائدة] { فَاطَّهَُّرواْ  ُجُنباً  ُكنُتمْ  َوِضن }: لقوله تعاىل 
للرجل الذي كان جنبا ومل  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قول النيب  ومن عمَّ بدنه بالغسل مرة صدق عليه أنه تطهر ويؤيد ذلك   

 .متفق عليه " خذ هذا وأفرغه عليك " يصل 
 [( 1/233" )املغين :" انظر ]" النية وغسل مجيع البدن : فعلى هذا يكون واجبات الغسل شيئني ال غري : " قال ابن قدامة

 

 وء الذي يسبق االغتسال هل جيعله مع الوضوء أو يؤخره بعد اختلف يف غسل القدمني يف الوض: ال ائدة الثانية
 قولين ؟  االغتسال على

عند البخاري ومسلم ظاهرها أن غسل القدمني مع الوضوء قبل اإلغتسال -رضي اهلل عنها  -كل روايات حديث عائشة : أوالً 
مث أفاض على سائر جسده ، مث : " غسل إال حديثاً واحداً وهي الرواية اليت يف حديث الباب حيث قالت يف آخر صفة ال

 " غسل رجليه 
كما أشار إىل ،فسائر الرواة عن هشام مل يذكروها إال أبا معاوية ، وهذه الرواية تفرد هبا أبو معاوية عن هشام بن عروة 

 .[43ص " احلجاج علل األحاديث يف كتاب الصحيح ملسلم بن :" انظر ]ذلك مسلم يف صحيحه وأعلها أبو الفضل الشهيد يف كتابه
 .وهي  رواية هلا شواهد صحيحة عند أمحد وأيب داود الطيالسي والبيهقي 

فهناك روايات يف الصحيحني تبني أن غسل القدمني كان مع الوضوء قبل الغسل وهناك  -رضي اهلل عنها  -وأما حديث ميمونة 
وعند " مث تنحى عن مقامه ذلك وغسل رجليه " روايات تبني أن غسل القدمني كان بعد الغسل منها حديث الباب وفيه 

 " .وضوءه للصالة غري رجليه  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -توضأ رسول اهلل : " البخاري جاءت رواية أصرح حيث قالت 
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يف ، وأما -رضي اهلل عنها  -حتصَّل مما سبق أن رواية تأخري غسل القدمني إىل ما بعد الغسل ثابتة يف حديث ميمونة : ثانياً 
رضي  -إما أن تكون معلولة لتفرد أيب معاوية عن أصحاب هشام أو حتمل على حديث ميمونة -رضي اهلل عنها  -حديث عائشة 

أنه توضأ وضوءه للصالة غري رجليه أخرمها إىل بعد الغسل،وعلى كل حال رواية تأخري غسل القدمني ثابتة ، -اهلل عنها 
 .فاختلف يف غسلهما

 .ل يغسلهما مع الوضوء ال يؤخرمها ب :فقيل 
 .يغسلهما مرتني مع الوضوء وبعد الغسل  :وقيل 
 .استحباب تأخريمها إىل ما بعد الغسل وهو قول مجهور العلماء  :وقيل 
إن كان املكان الذي يغتسل فيه نظيفاً توضأ وضوءاً كاماًل وإن كان غري نظيف فإنه سيحتاج إىل غسلهما مرة  :وقيل 

 .ر غسلهما يف هذه احلال وهو قول اإلمام مالك أخرى فاألفضل أن يؤخ
أن هذه سنة وردت على وجوه متنوعة فيفعل هذه تارة وهذه تارة أخرى فأحياناً يغسل القدمني مع الوضوء  :واألظهر 

 .وأحياناً يؤخرمها بعد الغسل 
 

  هل هما واجبان ؟اختلف يف املضمضة واالستنشاق يف الغسل : ال ائدة الثالثة 
 .إهنما مستحبان وهو قول أكثر العلماء :  ألولالقول ا
ذلك بأن الوضوء مع اإلغتسال مسنون باإلمجاع واملضمضة واالستنشاق من توابع الوضوء ، وقالوا أيضاً ألن : وعللوا 

جملرد اليدل أن الفعل ا] حينما توضأ مع االغتسال والقاعدة  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -املضمضة واالستنشاق جاءت يف فعل النيب 
 (على الوجوب

 .{فَاطَّهَُّروْا  ُجنُباً  ُكنُتمْ  َوِضن }: والواجب من ذلك تعميم البدن فقط لقوله تعاىل 
 . [( . 1/471"  ) التعليق على الفتح:" انظر] أهنما واجبان وهو قول احلنفية واختاره الشيخ ابن باز :والقول الثاني 

 [ .رد ال يدل على الوجوب إال إذا كان بياناً جململ تعلق به الوجوب أن الفعل اجمل] إن القاعدة :  وقالوا
صّلى اهلل عليه  -هذا جممل وغسل النيب  { فَاطَّهَُّرواْ  ُجنُباً  ُكنُتمْ  َوِضن }:وهذه القاعدة تنطبق على هذه املسألة فقوله تعاىل 

يشمل البدن كله والفم واألنف من البدن الذي أُمر   { ُرواْ فَاطَّهَّ  }بيان جململ املأمور به يف هذه اآلية فقوله تعاىل  -وسّلم 
 .بتطهريه 

 

 استدل به بعض العلماء على استحباب ترك التنشيف باملنديل " مث أتيته باملنديل فرَّده " قوهلا :  ال ائدة الرابعة
وألن ما على -ي اهلل عنها رض -وإمنا ينفض املاء عن يديه نفضاً سواء كان ذلك بعد الغسل أو الوضوء حلديث ميمونة 

صّلى اهلل  -عند البخاري حينما قام النيب  -رضي اهلل عنه  -البدن من املاء هو أثر العبادة فينبغي بقاؤه حلديث أيب هريرة 

مث رجع فاغتسل مث خرج ورأسه يقطر ، فكرب فصلينا " مكانكم : " يف مصاله ذكر أنه جنب فقال لنا  -عليه وسّلم 
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ورأسه  يقطر دليل على أنه مل يتمسح بشيء ، وهذا القول املشهور عند -صّلى اهلل عليه وسّلم  - لنيب  فخروج ا" معه 
 .الشافعية 
 .على أن التنشف مباح وتركه مباح فاألمران سَّيان وهو األظهر واهلل أعلم :  وجمهور العلماس

ه للمنديل واقعة حال يتطرق إليها االحتمال فقد يكون للتنشف وردّ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -بأن ترك النيب :  وعللوا ذلك
رضي اهلل  -ايضاً أن عرض ميمونة : مستعجاًل أو يرى أن بلله للمنديل باملاء غري مناسب أو غري ذلك من االحتماالت وقالوا 

 .لوال ذلك مل تأته باملنديل املنديل دليل على أنه كان ينشف يف غري هذه الواقعة و  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -على النيب  -عنها 
 

 يف احلديث خدمة املرأة لزوجها يف وضوئه وطهارته :  ال ائدة الخامسة. 
========================================= 

 
 

 القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرَأة في ِإناء: )باب 
 (رواحد في حالة واحدة، وغسل َأحدهما بفضل اآلخ

َنُه ـ، َواِحدٍ . ِمْن ِإنَاءٍ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ُكْنُت أَْغَتِسُل أَنَا َوَرُسوُل الّلِه : ، قَاَلتْ -رضي اهلل عنها  -َعْن َعاِئَشة  -21 . ـ بـَْييِن َوبـَيـْ
 . ْن ِإنَاٍء َواِحٍد، خَتَْتِلُف أَْيِديَنا ِفيهِ مِ  :ويف رواية   .َومُهَا ُجُنَبانِ : قَاَلتْ . دَْع ِر، دَْع ِر : فـَُيَباِدُرِ  َحىتَّ أَُقولُ 

يف ِإنَاٍء  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -َكاَنْت تـَْغَتِسُل، ِهَي َوالنَّيبُّ   -رضي اهلل عنها  - َمْيُمونَة أن-رضي اهلل عنهما  - َعِن اْبِن َعبَّاسٍ و  - 22
 .َواِحدٍ 

 .رضي اهلل عنها َكاَن يـَْغَتِسُل بَِفْضِل َمْيُمونَةَ   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -َأنَّ َرُسوَل الّلهِ  - رضي اهلل عنهما - َعبَّاسٍ  اْبنِ  وملسلم من حديث

 :ألفاظ  األحاديث 
 .املبادرة هي املسابقة أي فيسابقين يف األخذ من اإلناء  : (فَريَُباِدرُِني) -

 -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ثلة املداعبة اليت تكون بني النيب أي اترك ر شيئاً أغتسل به ، وهذا من أم (:دَْع ِلي, دَْع ِلي) -
 .وأزواجه حىت يف اإلغتسال 

 .جنب وجنبان واجلمع جنبون وأجناب : أنه يثىن وجيمع تقول :  األولىيف اجلنب لغتان ،  ( :َوُهَما ُجنَُبانِ ) -
 ن جنب ، ورجال جنب ، ونساء جنب ، رجل جنب ، ورجال: أنه ال يتغري عن صورة املفرد تقول  :واللغة الثانية 

 َعاِبِري ِضالَّ  ُجنُباً  َوالَ  }: وقوله تعاىل  { فَاطَّهَُّرواْ  ُجنُباً  ُكنُتمْ  َوِضن }: وهذه اللغة هي األفصح واألشهر ومنها قوله تعاىل 
 .ماع كما سبق البعد ، وتطلق يف األصل على إنزال املين وأحُِلَق هبا اجل: وأصل اجلنابة يف اللغة  {َسِبيٍل 
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 .ألنه جيتنب بعض الطاعات كالصالة واملكوث يف املسجد : قيل :  وسمي الجنع بذلك
 .جانب َمله ، وسبق بيان ذلك واهلل أعلم ( وهو املين ) ألن املاء :  وقيل

ن يدخل كل واحد منهما يده االختالف ضد اإلتفاق ، واملراد بذلك أ ( :ِمْن ِضنَاٍس َواِحٍد, َتْخَتِلُف أَْيِديَنا ِفيهِ  فيه) -
 .ويغرف من اإلناء بعد يد اآلخر ، فيكون كل واحد منهما اغتسل بفضلة اآلخر 

 .أي مبا تبقى من املاء الذي اغتسلت به  :(.رضي اهلل عنها ِبَ ْضِل َمْيُمونَةَ ) -
 

 

 : من فوائد األحاديث 
 صّلى اهلل  -امرأته من إناء واحد ، فقد فعل النيب يف األحاديث داللة على جواز اغتسال الرجل مع :ال ائدة األولى

كما -رضي اهلل عنها  -كما يف هذا احلديث وكذلك مع أم سلمة -رضي اهلل عنهما  -ذلك مع عائشة وميمونة  -عليه وسّلم 
 .يف أوائل كتاب احليض 

 

 د فيه داللة على جواز نظر كل واحد من مع زوجته يف إناء واح -صّلى اهلل عليه وسّلم  -اغتسال النيب :   ال ائدة الثانية
 َأوْ  َأْزَواِجِهمْ  َعَلى ِضالَّ  (65) َحاِفظُونَ  ِلُ ُروِجِهمْ  ُهمْ  َوالَِّذينَ   }:الزوجني لعورة اآلخر ويدل لذلك أيضا قوله تعاىل 

رُ  فَِإنرَُّهمْ  َأْيَمانُرُهمْ  َمَلَكتْ  َما  . [90-23:املعارج] { (50) َمُلوِمينَ  َغيرْ

ء يف النهي عن نظر الزوج لعورة زوجته يف أحاديث كلها غري صحيحة منها ما يروى عن ابن عباس وقد جا   
ضذا جامع أحدكم فال ينظر ضلى ال رج فإنه " : قال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما  -وأيب هريرة 

/ 2) املوضوعات البن اجلوزي :" انظر  ]موضوع : اجلوزي قال ابن " يورث العمى , وال يكثر الكالم فإنه يورث الخٍر 

 .فال يصح يف النهي عن ذلك حديث ،  [( 271/  272
 فيه داللة على أن اجلنب إذا وضع يده يف اإلناء الذي فيه ماء ُغْسِله ( ختتلف أيدينا فيه ) قوهلا :   ال ائدة الثالثة

ليس عليها قذر فجاز إدخاهلا ، وروى البخاري تعليقاً ووصله ابن  ال يؤثر عليه فال يسلبه الطهورية ألن اليد نظيفة
يدخلون أيديهم يف اإلناء وهم  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -كان أصحاب رسول اهلل : " أيب شيبة عن عامر الشعيب قال 

 " .جنب ، والنساء وهن ُحيَّض ، ال يرون بذلك بأساً ، يعين قبل أن يغسلوها 

 

 يدل على جواز اغتسال الرجل باملاء  -رضي اهلل عنها  -بفضل ميمونة  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -غسل النيب  : ال ائدة الرابعة
الذي يبقى من غسل املرأة وأن هذا االغتسال ال يؤثر يف طهارة املاء ألن املاء ال ينجس وملا رواه أصحاب السنن 

: " إ  كنت جنباً فقال : ْفنة فجاء ليغتسل منها ، فقالت له يف جَ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -اغتسل بعض أزواج النيب : 
يف هذين احلديثني حيث اغتسل من فضل زوجته يدل على أن  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وفعله "  ضن الماس ال ُيْجِنع

 -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ليس للتحرمي فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث رجل صحب النيب  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -هنيه 
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أن تغتسل املرأة بفضل الرجل ، أو الرجل بفضل املرأة وليغَتفا مجيعاً : "  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -هنى رسول اهلل : قال 
  [(1/900" ) وصحح إسناده ابن حجر يف الفتح" ]"

 :بأن يقال  وُيجمع بين األدلة
مي ، وهذا إذا مل تدع احلاجة إىل االغتسال بفضل املراة كأن الجيد أن النهي هنا َممول على التنزيه ال على التحر 

 .ماًء غريه فال كراهة حينئذ ألن الغسل واجب وال كراهة مع الواجب 
إذاً دل حديث ابن عباس على جواز اغتسال الرجل بفضل املرأة مطلقاً سواء خلت املراة باملاء أو مل ختلو وهو قول مجهور 

دليل على جواز اغتسال املرأة بفضل الرجل إال أن اجلمهور على جوازه قياساً على جواز اغتسال الرجل العلماء ، وال يوجد 
 .بفضل املرأة فالرجل من باب أوىل 

ال بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه ، َشَرَعا مجيعاً ، أو خال كل واحد منهما به ، : " قال ابن عبد الرب
..... واآلثار يف معناه متواترة ، مث ذكر حديث ابن عباس : ل فقهاء األمصار ومجهور العلماء ، قال وعلى هذا القو : قال 
 ( [. 2/123" ) االستذكار:" انظر ] "

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

 .ِإىَل مَخَْسِة أَْمَدادٍ . يـَتَـَوضَّأُ بِاْلُمدِّ َويـَْغَتِسُل بِالصَّاعِ  -م صّلى اهلل عليه وسلّ  -َكاَن النَّيبُّ : ، قَالَ -رضي اهلل عنه  - َعْن أََنسٍ و  -25
 .رضي اهلل عنه  َسِفيَنةَ ومثله ورد عند مسلم من حديث 

يف ِإنَـاٍء ) :ويف روايـة ( ُهـَو اْلَفـَرُق . ِمـْن ِإنَـاءٍ )-صّلى اهلل عليه وسـّلم  -أهنا كانت تغتسل هي والنيب -رضي اهلل عنها  -وملسلم عن عائشة 
 ( .َواِحٍد، َيَسُع َثالَثََة أَْمَداٍد، أَْو َقرِيباً ِمْن ٰذِلكَ 

صـّلى اهلل عليـه وسـّلم  -عـن غسـل النـيب -رضـي اهلل عنهـا  -ملا سئلت عائشة -رضي اهلل عنه  - َأيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحٰنِ ويف الصحيحني عن 

  ( اْغَتَسَلتْ ف، َفَدَعْت بِِإنَاٍء َقْدِر الصَّاعِ ): -
يَْأُخْذَن ِمْن ُرُؤوِسِهنَّ َحىتَّ -صّلى اهلل عليه وسّلم  - وََكاَن أَْزَواُج النَّيبِّ : -رضي اهلل عنه  -أبوسلمة  قَالَ  ،وعند مسلم يف آخر احلديث 

 .َتُكوَن َكاْلَوفْـرَةِ 

 :ألفاظ الحديث 
كفي اإلنسان املعتدل ، واملد ربع الصاع باتفاق الفقهاء ، وهو   بضم امليم وتشديد الدال وهي ملء: املد  (:اْلُمدِّ ) -

رطل وثلث ، فالصاع كاإلناء يسع مخسة أرطال وثلث الرطل وهذا عند الشافعية واحلنابلة واملالكية ، وأما بعض احلنفية 
 .علماء فالصاع يسع مثانية أرطال وهذا التحديد بأن الصاع مخسة أرطال وثلث على التقريب عند مجهور ال

ثنتا عشر أوقيَّة بأواقي العرب ، واألوقية أربعون درمهاً ، فذلك أربعمائة : الرَّطل : قال ابن األعرايب : " قال ابن منظور 
 .["رطل  : لسان العرب مادة :" انظر ]"ومثانون درمهاً ، ومجعه أرطال 
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على الصاد وقلبها ألفاً ( أصوع ) تقدمي الواو يف وذلك ب( آصع ) وهذا األصل وجيمع على ( أصوع )  مجعه (بِالصَّاعِ ) -
. 

 .أي رمبا اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد ورمبا زاد إىل مخسة أمداد  ( :.ِضَلى َخْمَسِة َأْمَدادٍ ) -

بن فروخ ، مواله يقال امسه مهران و  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وأما سفينة فهو صاحب رسول اهلل : " قال النووي  (: َسِ يَنةَ )-
قيل سبب تسميته سفينة أنه محل ، وكنيته املشهورة أبو عبدالرمحن ، وقيل أبو البخَتي .... امسه حبران وقيل رومان : وقيل

 .( .4/222") املنهاج :"انظر ( " أنت سفينة : )  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -متاعاً كثرياً لرفقة يف الغزو ، فقال له النيب 

 .هو ثالثة آصع وهو قول مجهور العلماء : ل سفيان بن عيينة قا (: اْلَ َرقُ )-
 . والفتح أفصح وأشهر: قال النووي . بفتح الفاء وفتح الراء وإسكاهنا : والفرق 

َرةِ )- : حتت مادة (  322) ص " النهاية:" انظر] . "شعر الرأس إذا وصل إىل شحمة األذن : الوفرة : " قال ابن األثري  : (.َكاْلَوفرْ

 .[روف
 

 :من فوائد الحديث 
 داللة على استحباب التقليل يف ماء الوضوء والغسل ، وأن هذا  -رضي اهلل عنه  -يف حديث أنس:  ال ائدة األولى

فأقل ما اغتسل به من إناء يسع ثالثة أمداد كما يف الرواية األخرى ألن الصاع -صّلى اهلل عليه وسّلم  -هو هدي النيب 
وضوء فأقل ما توضأ به ما جاء يف مسند اإلمام أمحد وصححه ابن خزمية من حديث عبداهلل أربعة أمداد ، وأما ال
 ".أتى بثـُُلَثي ُمدٍّ فجعل يدلك ذراعيه -صّلى اهلل عليه وسّلم  -بن زيد أن النيب 

يف وقتنا احلاضر فكثري  ويقتصد يف املاء وحيذر من اإلسراف السيما -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فينبغي للمسلم أن يتمثل هدي النيب 
من الناس وقع يف اإلسراف ساعده يف ذلك األنابيب املوجوده اليوم حيث يفتح األنبوب وال يبار خبالف من سبقنا فقد  
كان احتواء املاء يف األوا  ، فينبغي أن حيذر املسلم من اإلسراف الذي دل على حترميه ما رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه 

 بيهقيواحلاكم وال
ضنه سيكون في هذه األمة قوم يعتدون في " : يقول  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -من حديث عبداهلل بن مغفل أنه مسع رسول اهلل 

 : واإلسراف في صع الماس له م اسد عديدة منها "  الطهور والدعاس
 . -صّلى اهلل عليه وسّلم  -خمالفة هلدي النيب  – 1
 . فائدة وهي املاء إهدار لنعمة عظيمة من غري – 2
 .إذ إن املتوضئ كلما أكثر من صب املاء غلب ظنه بأنه مل يتطهر أو أن شيئاً مل يصبه املاء : سبب يف الوسواس  – 9
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 يف الوضوء مد ، ويف الغسل -رضي اهلل عنه  -بإمجاع العلماء أن احلدَّ الذي جاء يف حديث أنس :   ال ائدة الثانية
عربة يف ذلك أن يؤدي اإلنسان الواجب عليه من وضوء أو غسل من غري إسراف صاع ليس حبد الزم بل ال

 .وخيتلف الناس يف ذلك باختالف أجسادهم
أمجع املسلمون على أن املاء الذي جيزي يف الوضوء والغسل غري مقدر ، بل يكفي فيه القليل والكثري إذا : " قال النووي

وأمجع العلماء على النهي عن اإلسراف يف املاء ولو كان على .. اء وجد شرط الغسل ، وهو جريان املاء على األعض
 .(. 4/227" ) شرح مسلم: " انظر "شاطئ البحر

 

 كان يغتسل بالصاع إىل   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -من أن النيب -رضي اهلل عنه  -ما جاء يف حديث أنس : ال ائدة الثالثة
 -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ال يتجاوز ذلك وإمنا هو أكثر فعله  - عليه وسّلم صّلى اهلل -مخسة أمداد ، ليس معناه أن النيب 

 [ .( . 1/932") الفتح: " انظر ]فحمله مجهور أهل العلم على االستحباب كما نقل ذلك ابن حجر 

نة وحديث سفي -رضي اهلل عنه  -وقالو إن ذلك هو قول أكثر من قدَّر وضوءه وغسله من الصحابة كحديث أنس   
عند أمحد وأيب داود وصحح إسناده ابن حجر وهذا إذا مل  -رضي اهلل عنه  -وحديث عائشة يف الباب وحديث جابر

أكثر من ذلك  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -تدع احلاجة إىل الزيادة الختالف الناس يف اخلِْلقة فقد ورد عن النيب 
رضي اهلل  -رق ثالثة آصع وورد أقل من الصاع يف رواية عائشة والف-رضي اهلل عنها  -كما يف حديث عائشة (الَفَرق)وهو

 .األخرى يف إناء يسع ثالثة أمداد فهذا يدل على اختالف احلال بقدر احلاجة  -عنها 
 

  يأخذن من  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وكان أزواج النيب "  -رضي اهلل عنه  -قول أيب سلمة بن عبدالرمحن  :ال ائدة الرابعة
صّلى اهلل  -يدل على جواز ختفيف الشعر للمرأة وذكر القاضي عياض أن أزواج النيب " حىت يكون كالوفرة  رؤوسهن

(  9/223") شرح مسلم : "انظر ( 9])فعلن ذلك بعد وفاته لَتكهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وأيده النووي -عليه وسّلم 
]. 

عرها وقد حتتاج املرأة لذلك كأن يكون طوله فيه كلفة بالغسل واملشط أوألن يف فهذه الرواية تدل على جواز قص املرأة ش   
قصه مجاالً ترضاه هي ويرضاه زوجها ومل يرد يف النهي عن قص املرأة شعرها حديثاً واملنهي عنه هو حلق الشعر ، على أن 

 : املرأة إذا قصت من شعرها جيب عليها أن جتتنب أمرين 
صّلى اهلل  -أن رسول اهلل -رضي اهلل عنهما  -ل يف قصها لشعر رأسها ملا رواه البخاري من حديث ابن عباس التشبه بالرجا:  األول

 ".لعن املتشبهني من الرجال بالنساء ، واملتشبهات من النساء بالرجال : "  -عليه وسّلم 
رضي اهلل عنه  -أللبا  من حديث ابن عمر التشبه بالكافرات والفاسقات يف قص الشعر ملا رواه أبو داود وصححه ا: والثاني  

ومع األسف الشديد ما أن ميضي زمان إال " من تشبه بقوم فهو منهم : "  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قال رسول اهلل : قال  -
ج وتنتشر موضات وقصات لكافرات وعاهرات وأخرى تشابه الرجال وتستقبل نساءنا وفتياتنا هذه القصات بالتقليد والَتوي

والثناء عليها باسم التجديد واحلضارة معرضًة بذلك عن تعاليم اإلسالم فتبيع مجال دينها الباقي جبمال دنياها الزائف الفا  
 .وزيَّن هلا الشيطان سوء عملها فصدها عن الفطرة املستقيمة وسواء السبيل 
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 =================================================== 

 (ب ِإفاضة الماء على الرأس وغيره ثالثااستحبا: ) باب 

أَمَّـا : فـََقـاَل بـَْعـُض اْلَقـْومِ  -صـّلى اهلل عليـه وسـّلم  -مَتَـاَرْوا يف اْلُغْسـِل ِعْنـَد َرُسـوِل اللّـِه : ، قَـالَ -رضـي اهلل عنـه  - َعْن ُجبَـرْيِ ْبِن ُمْطِعمٍ  -25
 .«َأمَّا َأنَا فَِإنِّي أُِفيُض َعَلى رَْأِسي َثاَلَث َأُكف»: -صّلى اهلل عليه وسّلم  -َرُسوُل الّلِه فـََقاَل . أَنَا، فَِإ ِّ أَْغِسُل رَْأِسي َكَذا وََكَذا

: -رضـي اهلل عنـه  - قَـاَل جـاِبر  . ِإنَّ َشـْعرِي َكثِـري  : ٍٍ -رضـي اهلل عنـه  - فـََقاَل َلُه احلََْسـُن بْـُن َُمَمَّـد: وفيه -رضي اهلل عنه  -وبنحوه عن جابر 
 .َأْكثـََر ِمْن َشْعرَِك َوأَْطَيبَ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  - يَا اْبَن َأِخي َكاَن َشَعُر َرُسوِل الّلهِ : ُت َلهُ فـَُقلْ 

  :ألفاظ الحديث 
 .صفته كذا : صفته كذا ، وبعضهم يقول : أي تنازعوا يف صفته فبعضهم يقول  (: َتَماَرْوا ِفي اْلُغْسلِ ) -

 .أي أصب عليه  ( :أُِفيُض َعَلى رَْأِسي) -

 .أي ثالث حفنات كل حفنة منهن ملء الكفني مجيعاً  :(َثاَلَث َأُكفَ ) - 
 

 :من فوائد الحديث 
 صّلى اهلل عليه وسّلم  -بيان أن النيب -رضي اهلل عنهما  -سبق يف صفة الغسل قريباً حديثي عائشة وميمونة :  ال ائدة األولى

ومثله حديث الباب ففيه استحباب إفاضة املاء على الرأس ثالث كان يفيض على رأسه ثالث أكف من املاء   -
 .مرات عند الغسل 

 

 فيه جواز املناظرة واملنازعة واملباحثة واجملادلة باليت هي ( متاروا يف الغسل عند رسول اهلل ) يف قوله :  ال ائدة الثانية
 .مع وجود الفاضل وهو شيخهم  أحسن يف مسائل العلم ، وفيه ايضاً جواز مناظرة املفضولني واحلاضرين

 

 صّلى اهلل عليه  -بيان ملا كان عليه السلف من االحتجاج بأفعال النيب -رضي اهلل عنه  -يف حديث جابر :  ال ائدة الثالثة

على احلسن بن َممد حني قال إن شعري كثري  -رضي اهلل عنه  -واالنقياد هلا ، ويتضح ذلك أيضاً من رد جابر  -وسّلم 
أكثر من شعرك وأطيب ، أراد بذلك إرشاده للسنة  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -يا ابن أخي كان شعر رسول اهلل :  فقال له

وإبعاده عن اإلسراف يف املاء ، وهكذا يوجد يف واقعنا من يربر لَتكه السنة بأسباب غري مقنعة وهناك من يَتكها 
ا يف األجر ألن األول كمن تركها من غري عذر والثا  بأسباب مقنعة ، فكالمها ترك السنة ولكن شتان ما بينهم

 .معذور 

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

 ( حكم ضفائر المغتسلة : )باب
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 أفَأَنـُْقُضــهُ رَْأِســي،  ِإ ِّ اْمــرَأَة  َأُشــدُّ َضــْفرَ ! -صــّلى اهلل عليــه وســّلم  -يَــا َرُســوَل الّلــهِ : قـُْلــتُ : ، قَالَــتْ -رضــي اهلل عنهــا  - َعــْن أُمِّ َســَلَمة -25
 .«ِضنََّما َيْكِ يِك َأَن َتْحِثي َعَلى رَْأِسِك َثاَلَث َحثَرَياٍت, ثُمَّ تُِ يِضيَن َعَلْيِك اْلَماَس فَرَتْطُهرِينَ . الَ »: لُِغْسِل اجْلََنابَِة؟ قَالَ 

 .مسلم رواه   «...الَ » :فَأَنـُْقُضُه لِْلَحْيَضِة َواجْلََنابَِة؟ فـََقالَ : ويف رواية 
َأنَّ َعْبَد الّلِه ْبَن َعْمرٍو يَْأُمُر النَِّساَء، ِإَذا اْغَتسْلَن، -رضي اهلل عنها  - ، قَاَل بـََلَغ َعاِئَشةَ -رضي اهلل عنه  - ُعبَـْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ ويف حديث 

ُقْضَن ُرُؤوَسُهنَّ  ُقْضَن َرُؤوَسُهنَّ يَْأُمُر ا!  يَا َعَجباً اِلْبِن َعْمرٍو ٰهَذا: فـََقاَلتْ . َأْن يـَنـْ أََفالَ يَْأُمُرُهنَّ َأْن . لنَِّساَء، ِإَذا اْغَتَسْلَن، َأْن يـَنـْ
َواَل أَزِيُد َعَلى َأْن أُْفرَِغ َعَلى رَْأِسي . ِمْن ِإنَاٍء َواِحدٍ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  - َلَقْد ُكْنُت أَْغَتِسُل أَنَا َوَرُسوُل الّلهِ ! حَيِْلْقَن ُرُؤوَسُهنَّ 

 .رواه مسلم .  اَلَث ِإفْـرَاَغاتٍ ثَ 

 :ألفاظ الحديث 
ُشدُّ َضْ َر رَْأِسيأ) - بفتح الضاد وإسكان الفاء ، وضفر الشعر نسج بعضه على بعض أو جعله : َضْفر  : (ََ

 .ضفائربثالث طاقات كل خصلة من الشعر مفتولة أو جمدولة على حدة 

 .حل إبرامه وُعَقده : احلبل أو الشعر  نقض :  (؟فَأَنْرُقُضُه ِلُغْسِل اْلَجَنابَةِ ا) -

 .مجع حثية وهي احلفنة وتقدم أن احلفنة هي ملء الكفني من املاء  ( :َحثَرَياتٍ ) -

 .أى تصبني املاء على جسدك  ( :تُِ يِضينَ ) -
 

 :من فوائد الحديث 
  جلنابة أو احليض ملا يف يف احلديث داللة على أنه ال جيب على املرأة نقض شعرها للغسل من ا :ال ائدة األولى

ذلك من املشقة على املرأة ال سيما يف اجلنابة ألهنا تتكرر ففي نقض املرأة شعرها يف كل اغتسال من اجلنابة مشقة 
وهذا من يسر الشريعة هذا بالنسبة لغسل اجلنابة حلديث الباب ، وأما يف غسل احليض ففيه خالف سيأيت ألن 

 .هر احليض اليتكرر وإمنا مرة يف الش
 

  ر: غسل الحيض على قولين اختلف يف وجوب نقض املرأة شعر رأسها يف : ال ائدة الثانية 
 .أنه ال جيب وهو قول مجهور العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية ورواية عند احلنابلة  :القول األول 

 .ية سألته عن غسل احليض واجلنابة ففي الرواية الثان-رضي اهلل عنها  -حبديث الباب حديث أم سلمة : واستدلوا 
 .أنه جيب نقضه لغسل احليض وهو املشهور عند احلنابلة واختاره ابن القيم :  والقول الثاني

"  انقضي رأسك وامتشطي: " قال هلا  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -املتفق عليه أن النىب -رضي اهلل عنها  -حبديث عائشة : واستدلوا 
على أن األلبا  "  انقضي رأسك واغتسلى: "  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ابن ماجة لفظ اإلغتسال فقال النيب وقالوا إنه جاء عند 
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يف غسل  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن هذا قاله النيب : ألن احلديث يف الصحيحني بدوهنا ، وقالوا ( واغتسلي ) شك يف لفظة 
 .يف غسل احليض الذي هو واجب ورافع للحدث اإلحرام وهو سنة فمن باب أوىل أن تنقض شعرها 

ليس من أجل احليض بل من أجل اإلحرام ، وهذا بناء على  -رضي اهلل عنها  -بأن اغتسال عائشة : ونوقش هذا االستدالل 
لة وأما مع عدم ثبوهتا فال حجة هلم وأما مع ثبوهتا فيحمل األمر على االستحباب مجعاً بني األد( واغتسلي ) ثبوت لفظه 

. 
على أن شعر املرأة إذا كان ملبداً ال يصل املاء على أصوله بالصب فإنه جيب نقضه حينئذ ، ألن املاء ال يصل وإال ما  

املرأة أن حتثي ثالث حثيات على رأسها مما يدل على أنه لو حثت لوصل املاء وختلل بني  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فائدة أمر النيب 
ان ملبداً فاألظهر واهلل أعلم أنه ال جيب على املرأة أن تنقض شعر رأسها لغسل احليضة ويشهد الشعرخبالف فيما لو ك

 .على ابن عمرو حينما أمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن -رضي اهلل عنها  -لذلك أيضاً إنكار عائشة 
 

  ا يشكل من أمور الدين كما فعلت أم يؤخذ من هذا احلديث الرجوع إىل أهل العلم وسؤاهلم عمَّ  :ال ائدة الثالثة
حيث سألت عن شيء يستحيا منه وهو اجلنابة وأيضاً احليض ومل مينعها احلياء من التفقه يف -رضي اهلل عنها  -سلمة 

 .الدين فإن هذا خري من ظلمات اجلهل 
 ========================================== 

 
 حيضاستحباب استعمال المغتسلة من ال: )باب 

 ( فرصة من مسك في موضع الدم
فَـذََكَرْت : َكْيـَف تـَْغَتِسـُل ِمـْن َحْيَضـِتَها؟ قَـالَ : -صـّلى اهلل عليـه وسـّلم  -َسـأََلِت اْمـرَأَة  النَّـيبَّ : ، قَالَـتْ -رضي اهلل عنها  -َعْن َعاِئَشَة  -50

 «ُسْبَحاَن اللّرهِ . َتَطهَِّري ِبَها»: َكْيَف أََتَطهَُّر هِبَا؟ قَالَ : قَاَلتْ . ْسٍك فـََتَطهَُّر هِبَامُثَّ تَْأُخُذ ِفْرَصًة ِمْن مِ . أَنَُّه َعلََّمَها َكْيَف تـَْغَتِسلُ 
 .بَِّعي هِبَا أَثـَُر الدَّمِ فـَُقْلُت تـَتَ . -صّلى اهلل عليه وسّلم  -َواْجَتَذبـْتـَُها ِإَرَّ َوَعَرْفُت َما أَرَاَد النَّيبُّ : -رضي اهلل عنها  -َواْسَتتَـَر قَاَل قَاَلْت َعاِئَشة 
تَْأُخرُذ »: -صـّلى اهلل عليـه وسـّلم  -وفيـه قـال النـيب  -صـّلى اهلل عليـه وسـّلم  -هـي الـيت سـألت النـيب -رضي اهلل عنهـا  -ويف رواية ملسلم أن أمساء 

ررُر, فَرُتْحِسررُن الطُُّهرروَر, ثُررمَّ َتُصررعُّ َعلررى لُررَغ ُشررُؤوَن  ِضْحررَداُكنَّ َماَسَهررا َوِسررْدرَتَرَها فَرَتَطهَّ رَْأِسررَها فَرَتْدُلُكررُه َدْلكرراً َشررِديداً, َحتَّررى تَربرْ
َها اْلَماَس, ثُمَّ تَْأُخُذ ِفْرَصًة ُمَمسََّكًة فَرَتَطهَُّر ِبَها  «رَْأِسَها, ثُمَّ َتُصعُّ َعَليرْ

ينِ نِْعَم النَِّساُء ِنَساُء األَْنَصاِر مَلْ َيُكْن ميَْ : -رضي اهلل عنها  -فـََقاَلْت َعاِئَشة   .نَـُعُهنَّ احْلََياُء أَْن يـَتَـَفقَّْهَن يف الدِّ
 .رواه البخاري تعليقاً ومسلم موصوالً -رضي اهلل عنها  -وقول عائشة 

 :ألفاظ األحاديث 
 .وهي القطعة ، بكسر الفاء وإسكان الراء  (: ِفْرَصةً ) -
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امليم فيكون املراد باملسك قطعة جلد فيها شعر  املسك بكسر امليم وهو الطيب املعروف ، وقيل بفتح ( :ِمْن ِمْسكٍ ) -
بضم امليم األوىل وفتح الثانية وفتح ( ِفْرَصة ممَُسََّكة ) وكسر امليم هو الصحيح يدل على ذلك الرواية األخرى حيث قال 

 .قطعة من قطن أو صوف أو خرقة قماش مطيبة باملسك فتتبع هبا أثر الدم : السني املشددة أي 

 .أي أصول شعر رأسها  ( :ْأِسَهاُشُؤوَن رَ ) -
 

 

 :من فوائد األحاديث 
 يف حديثي الباب بيان أن من السنة ملن تغتسل من احمليض أن تطيِّب مواضع الدم وأفضل :  ال ائدة األولى

 .الطيب 
صّلى اهلل عليه وسّلم  -النيب وهو املسك ومما يدل على استحباب تطييب مواضع الدم أن  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ما أرشد إليه النيب    

كما يف حديث أمساء بنت شكل أرشدها إىل املسك بعدما حثها على االغتسال وإحسانه ودلك شعر الرأس وصب املاء   -
على سائر اجلسد أرشدها إىل استعمال املسك ليذهب الرائحة ، وهذا يدل على استحباب استعمال ما يذهب الرائحة 

كنا نـُنـَْهى أن : " قالت -رضي اهلل عنها  -شهد لذلك ما جاء يف الصحيحني من حديث أم عطية عند االغتسال من احليض وي
د على امليت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا ، وال نكتحل وال نتطيب وال نلبس ثوباً مصبوغاًإال ثوب  ٍِ نُحَّ

ن كست أظفار ، وكنا نـُنـَْهى عن اتباع اجلنائز وقد رخص لنا عند الطهرإذا اغتسلت إحدانا من َميضها يف نبذة م،عصب 
( يف نبذة من كست  أظفار ) ووجه الشاهد من احلديث أن احملادة مع أهنا ممنوعة من التطيب إال أهنا أُِذن هلا إذا طهرت " 

 .وهذا يدل على استحباب ذلك استحباباً شديداً 
وف بالبخور البحري ، واألظفار نوع من العطر يوضع يف هو القسط وهو خبور معر : هي القطعة ، والكست  :والنبذة ] 

 [ .البخور 

 

 يف حديثي الباب داللة على كيفية الغسل من احمليض وهذه الصفة هي األفضل ، وجيوز هلا أن :  ال ائدة الثانية
نه سيصلها تغتسل الغسل اجملزئ فتنوي وتعمم باملاء مجيع بدهنا ـ وسبق أنه ال يلزمها نقض ضفائرها عند الغسل أل

املاء إال إذا كان هناك ما مينع وصول املاء إىل منابت الشعر فحينئذ تنقضه ـ فإذا عممت املرأة على مجيع بدهنا مع 
 -صّلى اهلل عليه وسّلم  -املضمضة واالستنشاق أجزأها هذا الغسل إال أن األفضل واألكمل أن تفعل ما أرشد به النيب 

فتتطهر وحتسن ( أو ما يقوم مقامه كالصابون ) فتأيت املرأة باملاء والسدر  أمساء بنت شكل يف حديث الباب ،
الطهور به ومن كمال الطهور أن تتوضأ مث تصب املاء على رأسها مث تدلكه دلكاً شديداً حىت يصل املاء إىل 

 .منابت الشعر 
املاء على سائر جسدها مث تأيت بقطنة  مث تصب -وسبق أنه اليلزمها نقض ضفائرها إال إذاكان هناك ما مينع وصول املاء 

" أو قطعة قماش ممسكة أو معطرة فتطهر هبا الفرج وما أصابه من دم وأيضا تطيب كل موضع أصابه دم من بدهنا لعموم 
 " تتبعي هبا أثر الدم  
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  يض كما فعل النيب استعمال الكنايات وعدم التصريح يف األلفاظ املتعلقة بالعورات واالكتفاء بالتعر :ال ائدة الثالثة
وقالت -رضي اهلل عنها  -ومل يـَُفصِّل واجتذبتها عائشة ( تطهري هبا)مع السائلة عن غسل احليض  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -
 . وحيائه  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ويف هذا حسن خلق النيب ( تتبعي هبا أثر الدم)هلا 

 

  مل عما يشكل عليها سواء كان مما يستحيا منه كما يف حديث الباب يف احلديث سؤال املرأة العا:ال ائدة الرابعة
. امتدحت نساء األنصار بأنه المينعهن احلياء من التفقه يف الدين -رضي اهلل عنها  -وكيف أن عائشة . أو غريه 

سألن وهكذا جيب أن تكون املرأة فإن هذا خري هلا من ظلمات اجلهل وسبق معنا أكثر من حديث يف أن النساء ي
عن أمور كثرية وفيها ما يستحيا من ذكره منها حديث الباب وغريها من األحاديث سبق  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -النيب 

، وسبق أن ذكرنا أن هذا مسي حياء ألن فيه اإلنكسار فهو من حيث اللغة يُعدُّ حياًء لكنه حقيقة يعترب حياًء 
ق يف احلديث املتفق عليه يف كتاب اإلميان وأي خري يأت من أن مذموماً ألن احلياء ال يأت إال خبري كما سب

يستحي طالب العلم ذكراً أو أنثى من التفقه يف الدين ورفع اجلهل عن النفس وعبادة اهلل على بصرية وحق مما 
- عنها رضي اهلل -وهلذا امتدحت أم املؤمنني عائشة  -عّز وجل  -يدلك على أن هذا ليس هو احلياء الذى يريده اهلل  

 " .ال يتعلم العلم مستح وال مستكرب  : " نساء األنصار بذلك وروى البخاري تعليقاً قول جماهد رمحه اهلل 
==================================== 

 (المستحاضة وغسلها وصالتها : )باب

: فـََقالَـتْ -صـّلى اهلل عليـه وسـّلم  -ِإىَل النَّـيبِّ -رضـي اهلل عنهـا  - ُحبَــْيشٍ َجاَءْت فَاِطَمـُة بِْنـُت َأيب : ، قَاَلتْ -رضي اهلل عنها  - َعْن َعاِئَشةَ  -52
لِرَك ِعرْرق  َولَرْيَس بِاْلَحْيَضرِة, فَرِإَذا َأقْربَرلَرِت »: ِإ ِّ اْمـرَأَة  أُْسـَتَحاُض فَـالَ أَْطُهـُر، أَفَـَأدَُع الصَّـالََة؟ فـََقـالَ ! يَا َرُسوَل اللّـهِ  اَل, ِضنََّمرا ذ 

َم َوَصلِّياْلَحْيضَ   .«ُة َفَدِعي الصَّاَلَة, فَِإَذا َأْدبَرَرْت فَاْغِسِلي َعْنِك الدَّ
 .«ثمَّ َتوضَّئي لكلِّ صالٍة حتى َيجيس ذلَك الوقتُ » :ويف رواية للبخاري 

ــَت َجْحــشٍ : ويف روايــة  ــَة بِْن ــِه  اْسُتِحيَضــْت َســْبَع ِســِننَي، فَاْســتَـْفَتتْ -رضــي اهلل عنهــا  - أَنَّ أُمَّ َحِبيَب يف  -صــّلى اهلل عليــه وســّلم  -َرُســوَل الّل
ــِه . ٰذلِــكَ  , فَاْغَتِسررِلي َوَصررلِّي»: -صــّلى اهلل عليــه وســّلم  -فـََقــاَل َرُســوُل الّل ررَذا ِعررْرق  ررِذِه لَْيَسررْت بِاْلَحْيَضررِة, َول ِكررنَّ ه  قَاَلــْت . «ِضنَّ ه 
ــِت َجْحــشٍ َفَكانَــْت تـَْغَتِســُل يف ِمــرْكَ : -رضــي اهلل عنهــا  - َعاِئَشــةُ  ــا َزيْنــَب بِْن ــو مُحْــرَُة الــدَِّم -رضــي اهلل عنهــا  - ٍن يف ُحْجــرَِة أُْخِتَه َحــىتَّ تـَْعُل
 .اْلَماءَ 

 .َفَكاَنْت تـَْغَتِسُل ِعْنَد ُكلِّ َصالَةٍ « اْمُكِثي َقْدَر َما َكاَنْت َتْحِبُسِك َحْيَضُتِك, ثُمَّ اْغَتِسِلي»: ويف رواية ملسلم 
 - أََمـَر أُمَّ َحِبيبَـَة بِْنـَت َجْحـشٍ  -صـّلى اهلل عليـه وسـّلم  - مَلْ يَْذُكِر ابْـُن ِشـَهاٍب أَنَّ َرُسـوَل اللّـهِ : قَاَل اللَّْيُث ْبُن َسْعدٍ  :ويف رواية ملسلم 

 .َوٰلِكنَُّه َشْيء  فـََعَلْتُه ِهيَ . أَْن تـَْغَتِسَل ِعْنَد ُكلِّ َصالَةٍ -رضي اهلل عنها 

 : ألفاظ األحاديث
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وفاطمة ابنته ، قيس بن املطلب بن أسد : أبو حبيش باحلاء بلفظ التصغري امسه  : (َمُة بِْنُت أَِبي ُحبَرْيشٍ فَاطِ ) -
 . -صّلى اهلل عليه وسّلم  -إحدى املستحاضات يف زمن النيب 

وفساد ال دم سيالن الدم يف غري أوقاته املعتادة وهو دم مرض : واالستحاضة ، أي تصيبين االستحاضة (: ُأْسَتَحاضُ ) -
 .فطرة وطبيعة كاحليض ودم االستحاضة يستمر وخيرج كل الوقت أو أكثره 

 . أي فال أنظف من الدم ألن الطهر النظافة وأرادت بذلك توضيح اتصال الدم ( :َفالَ َأْطُهرُ ) -

تَتك الصالة كاحلائض إذ  اهلمزة لالستفهام واستفهامها هنا عن حكم الصالة هل للمستحاضة أن (: َأفََأدَُع الصَّاَلةَ ) -
أي ال تدعي ( ال ) بقوله  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -إن العلة واحدة وهي جريان الدم واستمراره كما تبادر إىل الذهن فأجاهبا النيب 

 .الصالة 

 .( دع  ) أدع فعل مضارع األمر منه ( أفأدع ) وقوهلا 

دع ) واألمر ( يدع ) فال توجد فتقول يف املضارع ، دره واسم فاعله ومص" يَدَع " إن العرب أماتت ماضي  :قال النحاة    
 .فاملاضي عندهم ممات وهذا ليس َمل اتفاق عند النحويني ( وَدَعه )وال تقول ( 

ما َوَدعك ربك وما  }:ليس ممات فقد ورد يف القرآن يف قوله تعاىل ( يدع )فقد قال بعض النحويني أن املاضي من 
 كما يف قراءة جماهد وعروة ومقاتل وابن أيب عبلة وأيضاً ورد يف شعر العرب ( ودعك )بتخفيف  [9:  سورة الضحى ]{قلى

ُلي   :كقول أبي األسود الد

 ليت شعري عن خليلي ماالذي              غالُه يف احلــبِّ حىت َوَدَعه

 ".ِعهم اجلمعات لينتهني أقوام عن ودْ " يف احلديث الذي رواه مسلم ( َودَع ) وجاء املصدر من 

 .إماته هذا الفعل : فأنكر بعض النحاة 

 . 459ص ( ودع ")املصباح :" انظر]وما هذه سبيله فيجوز القول بقلة االستعمال وال جيوز القول باإلماتة :قال الفيُّومي 

 .اً ممات وقد يظهر املمات يف االستعمال ولكن قليل جد( يدع ) واألظهر كما قال النحاة أن املاضي من[
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: سورة البقرة  ] { َأْزَواًجا َويََذُرونَ  ِمنُكمْ  يُرتَرَوفرَّْونَ  َوالَِّذينَ  }:فقد ورد املضارع يف قوله تعاىل( يذر )ومثله الفعل املاضي من 

:" انظر ].تفهو مما( وذر )وأما املاضي  [. 112:  األنعام ] {يَرْ تَرُروَن  َوَما َفَذْرُهمْ  }يف قوله تعاىل ( ذر ) وورد األمر  [249

 . ["اجلمهرة البن دريد 

ِلَك ِعْرق  ) - بكسر العني وسكون الراء وهذا ( عرق )و، بكسر الكاف ألن اخلطاب للمرأة السائلة ( ذلك ) (:ِضنََّما ذ 
خرجني بذلك بيان الفرق بني الدمني الختالف امل -صّلى اهلل عليه وسّلم  -العرق يسمى العاذل ويقال العاذر بالراء وأراد النيب 

 .فدم احليض خيرج من قعر الرحم يف أوقات معلومة خبالف دم االستحاضة الذي خيرج بسبب انفجار عرق 

بَرَلِت اْلَحْيَضةُ ) -   .وإقبال احليض أي ابتداء وقتها وخروج دم، الوجهان الكسر والفتح ( حيضتك ) جيوز يف  (:فَِإَذا َأقرْ

دم احليض واملقصود أهنا متيز بني دم احليض ودم اإلستحاضة فتجلس أيام وإدبار احليضة انقطاع ، احليض أيام عادهتا 
 .عادهتا فإذا انقضت اغتسلت وصلت وال تنظر بعد ذلك إىل الدم اخلارج 

واأللف والسني والتاء تدل على الطلب أي طلب الفتيا وهي السؤال عن أحكام الشرع ، من الفتيا  ( : فَاْستَرْ َتتْ ) -
  [174: سورة النساء ] {يُرْ ِتيُكْم  اللَّرهُ  ُقلِ  تَرْ ُتوَنكَ َيسْ  }: ومنه قوله 

أن بنات  وذكر احلافظ ابن حجر،  -رضي اهلل عنه  -كانت حتت عبدالرمحن بن عوف : -رضي اهلل عنها  -وأم حبيبة بنت جحش 
 ([ 202/  12") اإلصابة :" انظر]. جحش أم حبيبة وزينب ومحنة كلهن كن مستحاضات 

 .ومجعه مراكن ، املركن بكسر امليم وسكون الراء وفتح الكاف وهو وعاء تُغسل فيه الثياب  ( :  نٍ ِمرْكَ ) -

 .أي توقفي وانتظري قدر عادة حيضتك اليت كنت حتيضني فيها  ( :اْمُكِثي َقْدَر َما َكاَنْت َتْحِبُسِك َحْيَضُتكِ ) -
 

 : من فوائد األحاديث 
 حينما أخربته أهنا تستحاض -رضي اهلل عنها  -لفاطمة بنت أيب حبيش  -اهلل عليه وسّلم  صّلى -قول النيب  :ال ائدة األولى

 تطهر وسألته عن ترك الصالة وال

فيه داللة على أن أحكام احليض ختتلف عن االستحاضة مث أرشدها النيب " ال ضنما ذلك عرق وليس بالحيضة" فقال هلا 
االستحاضة دون حال احليض مما يدل على أن املستحاضة هلا حكم الطاهرات فتصلي إىل الصالة حال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -

واألظهر واهلل أعلم جواز ، وتصوم وهلا أن تفعل كما تفعل الطاهرات من األحكام واختلف يف جواز مجاع املستحاضة 
ومنهم من قيَّد ذلك باخلوف على  مجاعها مطلقاً وهو قول مجهور العلماء خالفاً ملن هنى عن ذلك هني حترمي أو هني كراهة

 .سبق  النفس من  فرط الشهوة فيجوز له حينئذ و األظهر واهلل أعلم جواز ذلك مطلقاً وهو قول اجلمهور كما
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 :ويدل على ذلك 
 فالدليل عدم الدليل على النهي عن ذلك فالنهي سواء كان حترمياً أو كراهًة إمنا يثبت  بالشرع وال،  البراسة األصلية-2 

 .دليل على ذلك فاألصل الرباءة حىت يأيت دليل ناقل عن هذا األصل 
حديث الباب فيه داللة على أن املستحاضة تصلي فمن باب أوىل أهنا جُتاَمع ألن حترمي الصالة أعظم من حترمي الوطء - 6
. 
باجتناب اجلماع أو أمر  - عليه وسّلم صّلى اهلل -النساء الاليت استحضن على عهده  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -مل يأمر النيب - 5

 .أزواجهن بذلك مع تعدد من استحيض يف ذلك الزمن حىت قيل إهنن بلغن سبع عشرة امرأة 
 

 أي بسبب عرق حدث له خلل  " ضنما ذلك عرق وليس بالحيضة " : -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قوله :  ال ائدة الثانية
صّلى اهلل  -ساد خبالف دم احليض الذي هو دم طبيعة وفطرة كما قال النيب كانقطاع وحنوه فسال الدم فهو دم علة وف

ص ة وذكر أهل العلم فروقاً بني "هذا شيء كتبه اهلل على بنات آدم "يف املتفق عليه -رضي اهلل عنها  -لعائشة  -عليه وسّلم 
 :دم الحيض واالستحاضة فمن ذلك 

 "ضن دم الحيض دم أسود يُعرف:"عند أيب داود و النسائي مرفوعاً - عنها رضي اهلل -دم احليض أسود حلديث عائشة :اللون-2
اعتكفت مع : عند البخاري أهنا قالت -رضي اهلل عنها  -وأما دم االستحاضة فهو دم أمحر مييل إىل الصفرة حلديث عائشة 

فرمبا وضعنا الطست حتتها وهي ، الصفرة فكانت ترى احلمرة و ، امرأة مستحاضة من أزواجه   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -رسول اهلل 
تغتسل يف مركن يف حجرة أختها زينب -رضي اهلل عنها  -كانت أم حبيبة بنت جحش " وكذلك حديث الباب حيث" تصلي 

 . وهذا الفرق بني دم احليض ودم االستحاضة هو الذي وردت به السنة " بنت جحش حىت تعلو محرة الدم املاء 
 .ودم االستحاضة رقيق ، ثخني غليظ دم احليض  :الرقة  -2
ودم االستحاضة غري مننت ألنه دم عادي سببه انفصام أحد العروق يف أدىن ، دم احليض مننت كريه الرائحة  :الرائحة -9

 . الرحم 
 صّلى اهلل -ودم االستحاضة يتجمد ألنه دم عرق ودماء العروق تتجمد والنيب ، دم احليض ال يتجمد إذا ظهر :  التجمد-5

 ."ضنما ذلك عرق " :قال عن دم االستحاضة  -عليه وسّلم 
 

 ال ائدة الثالثة : 
فيه داللة "  فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي, أقبلت الحيضة فدعي الصالة  فإذا:" -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قوله  

عادهتا وبعد مضي أيام عادهتا تغسل الدم  على أن املستحاضة  إذا كان هلا عادة معلومة يف احليض فإهنا تَتك الصالة أيام
صّلى اهلل عليه  -وتصلي بعد ذلك ولو خرج الدم ألنه يعترب دم استحاضة ويكون حكمها بذلك حكم الطاهرات ألمر النيب 

 .هلا كما يف حديث الباب بالصالة وهذه أول حاالت املستحاضة الثالث وهي أن يكون هلا عادة معلومة  -وسّلم 
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 :مثال ذلك 
امرأة كانت تعلم من عادهتا قبل إصابتها باإلستحاضة أهنا حتيض أول سبعة أيام من الشهر مث أصيبت باالستحاضة فهذه  

 .ترجع إىل عادهتا ففي أول سبعة أيام من الشهر تعتربه حيضاً مث بعد ذلك تغتسل وتصلي بقية األيام حىت لو خرج الدم 
دمها متمـيِّز حبيث تالحظ الفروق السابقة بني دم احليض واالستحاضة فتعمل أال يكون هلا عادة ولكن : الحال الثانية

 .بالتمييز 
مثال ذلك امرأة ال تعرف األيام اليت كانت حتيض فيها حبكم أن أيام عادهتا غري منضبطة بوقت َمدد مث أصيبت 

احليض ودم االستحاضة ففي هذه  باالستحاضة فهذه ليست هلا عادة معلومة فإن كانت متيزِّ حبيث تعرف الفرق بني دم
احلالة تعترب الدم الذي حيمل صفة احليض حيضاً فتجلس وتدع الصالة والصيام وبعد هناية الدم الذي حيمل صفة احليض 

 .تغتسل وتصلي وتصوم وتعترب ما عداه دم استحاضة حكمها فيه حكم الطاهرات 
 .إىل التمييز  واملبتدأة ليس هلا عادة فَتجع، وكذلك املرأة املبتدأة 

لفاطمة بنت أيب حبيش حينما كانت  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -حينما قال النيب -رضي اهلل عنها  -حديث عائشة  :ويدل على ذلك 
 فإذا كان اآلخر فتوضيس وصلي, فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة , ضن دم الحيض دم أسود يرُعرف " تستحاض 

 رواه أبو داود والنسائي " 

ليس يف الصحيحني وأما بقية احلديث فهو يف املتفق عليه كما يف حديث الباب "  ضن دم الحيض دم أسود يعرف"له وقو 
ألن احلديث الذي يف الصحيحني وهو حديث " إن دم احليض دم أسود يُعرف "ولذا طعن بعض أهل العلم يف لفظة 

للعادة ال للتمييز واحلديث الذي  -رضي اهلل عنها  -فاطمة بنت أيب حبيش  ردَّ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -الباب فيه داللة على أن النيب 
ردَّها للتمييز مع أن صاحبة القصة واحدة وال ميكن  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -يف سنن أيب داود والنسائي فيه داللة على أن النيب 

 .تعدد القصة 
 52 \ 2" )فتح الباري:" انظر] "إمنا ردَّها إىل العادة ال إىل التمييز  - عليه وسّلم صّلى اهلل -واألظهر واهلل أعلم أن النيب :"  قال ابن رجب

. ]) 
مل ترد يف الصحيحني بل انفرد هبا َممد بن عمرو وهو ممن الحُتتمل خمالفته قال عنه احلافظ يف " أسود يُعرف "فقوله 

 "صدوق له أوهام "التقريب 
لنووي وأنكر األلبا  تصحيحه وهو عنده من قبيل احلسن ألن فيه َممد بن وصحح هذا احلديث ابن حبان واحلاكم وا

واحلديث عمل به أهل العلم ومحلوه على املستحاضة املبتدأة اليت ليس هلا عادة فأرجعوها إىل ، عمرو وهو ابن علقمه 
 . التمييز

فإهنا  جتلس مثل عادة غالب النساء ،ض عن غريه إذا مل يكن للمرأة عادة معلومة والصفة متيِّز هبا صفة احلي :الحال الثالثة 
فتجلس ستة أيام أو سبعة تعتربها حيضاً مث تغتسل وتصلي بقية األيام وهذا حتتاجه غالباً املستحاضة إذا كانت مبتدأة فليس 

 .هلا عادة معروفة وأيضاً يف الغالب ال تستطيع التمييز بني الدمني 
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:"  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وكانت مستحاضة قال هلا النيب -رضي اهلل عنها  -ت جحش حديث محنة بن :ويدل على هذه الحالة 
فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثالثة وعشرين وصومي وصلي 

وهذا احلديث ، ذي رواة اخلمسة إال النسائي وصححه الَتم" فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساس 
 .ضعفه بعض أهل العلم ألن يف سنده عبداهلل بن َممد بن عقيل وقد تفرد به 

 .[(. 153/  2")معرفة السنن واآلثار :"انظر]" تفرد به عبداهلل بن َممد بن عقيل وهو خمتلف يف االحتجاج به :" قال البيهقي 
 "يف نفسي منه شيء حديث ابن عقيل :" ونقل أبو داود عن اإلمام أمحد أنه قال 

صّلى اهلل عليه  -ومع أن احلديث مداره على ابن عقيل إال أنه أيضاً خمالف ملا يف الصحيحني يف حديث الباب حيث ردَّ النيب 

املستحاضة إىل عادهتا ومل يردَّها إىل عادة غالب النساء مباشرة كما يف هذا احلديث وأحاديث الصحيحني مقدَّمة  -وسّلم 
 .على املبتدأة اليت ليس هلا عادة وال متييز -رضي اهلل عنها  -ومحل أهل العلم حديث محنة ،ديث على هذا احل

تعمل بالعادة أوالً فإن مل يكن فالتمييز فإن مل يكن :ومن خالل التقسيم السابق يتضح أن املستحاضة هلا ثالث حاالت 
 .فعادة غالب النساء 

 ما لو اجتمع المرأة عادة وتمييز فأيهما تُرقِّدم ؟ يرد على هذا التقسيم ضشكال وهو : مسألة 
امرأة عادهتا ستة أيام من أول الشهر ولكنها إذا عملت بالتمييز فإهنا من اليوم السابع خيتلف عليها لون الدم :مثال ذلك 

ا أو ما يوافق عادهت قويعطي صفات دم احليض من اليوم السابع حىت اليوم الثا  عشر فأي األيام جتعلها حيضاً ما يواف
 متييزها ؟

أهنا ترجع إىل عادهتا وال تنظر إىل التمييز وهذا هو املشهور من مذهب األمام أمحد وهو قول احلنفية ووجه :  القول األول
 .يف مذهب الشافعية 

فإذا أقبلت :" -رضي اهلل عنها  -لفاطمة بنت أيب حبيش  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -حبديث الباب حيث قال النيب  :واستدلوا 
هل كانت  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ومل يستفصل الرسول "  الحيضة فدعي الصالة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

 .مميزة أو ال ؟ وإمنا ردَّها للعادة 
 .وهذا هو املشهور من مذهب املالكية والشافعية ، أهنا تعمل بالتمييز وتقدِّمه على العادة :  والقول الثاني

ضن دم  : "-رضي اهلل عنها  -لفاطمة بنت أيب حبيش  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وقول النيب  -رضي اهلل عنها  -حبديث عائشة  :واستدلوا 
رواه أبو داوود " الحيض دم أسود يُعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة فإذا كان اآلخر فتوضئي وصلي 

 والنسائي  
  : أعلم لسببينوالقول األول هو األرجح واهلل

 . لقوة إستدالهلم ولقوة مورده حيث إنه يف الصحيحني فُيقدَّم على غريه وسبق بيان ما يف حديث السنن من كالم . 1
 .أن إرجاع املرأة إىل العادة أيسر وأضبط هلا وأبعد عن االضطراب . 2
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 ا حيضتها أي انقضت األيام اليت  يف حديث الباب داللة على أن املستحاضة إذا أدبرت عنه:  ال ائدة الرابعة
امكثي "كانت حتيض فيها جيب عليها اإلغتسال من احمليض وهذا جاء أيضا صرحياً يف الرواية األخرى عند مسلم 

واختلف أهل العلم هل جيب عليها تكرار االغتسال لكل صالة "  اغتسلي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم
  تكراراالغتسال ؟أو ال جيب  بعد انقضاء مدة حيضها وأثناء استحاضتها

تغتسل من صالة الظهر :  وقيلتغتسل لكل صالتني جمموعتني وتغتسل للفجر لوحده :وقيلتغتسل لكل صالة  :فقيل 
 . إنه ال جيب عليها االغتسال إال مرة واحدة إذا أدبرت حيضتها وهو األظهر واهلل أعلم   :وقيل اىل صالة الظهر 

 .احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة  وقال به مجهور العلماء من
رواه مسلم وجاء يف الصحيحني من " كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي  امكثي قدر ما: " حبديث الباب  :واستدلوا 

ولكن دعي الصالة قدر األيام التي كنت : " وفيه -رضي اهلل عنها  -أخرب  أيب عن عائشة : طريق هشام بن عروة قال 
 " م اغتسلي وصلي تحيضين , ث

فهذا هو الثابت يف الصحيحني وهو وجوب الغسل مرة واحدة بعد الطهر من احليض ، وأما األقوال األخرى فلها أدلة ال    
كما يف حديث -رضي اهلل عنها  -تقوم هبا احلجة على الوجوب مع ما يف تكرار االغتسال من مشقة شديدة وأما فعل أم حبيبة 

هلا  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ل لكل صالة فإنه فعل كانت تفعله من تلقاء نفسها و ليس أمراً من النيب الباب حيث كانت تغتس
أمر أم  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -مل يذكر ابن شهاب أن رسول اهلل: "بدليل ما قاله الليث بن سعد كما عند مسلم حيث قال 

 " الة ولكنه شيء فعلته هي أن تغتسل عند كل ص-رضي اهلل عنها  -حبيبة بنت جحش 
وعلى ، وقد صرح مجاعة من احلفاظ بأهنا ال تقوم هبا احلجة : " قال الشوكا  عن أحاديث تكرار االغتسال لكل صالة   

هلا بالغسل   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فرض أن بعضها يشد بعضاً فهي ال تقوى على معارضة ما يف الصحيحني وغريمها من أمره 
 .( 224/  1" ) نيل األوطار: " انظر] "كما تقرر يف األصول ، وترك البيان عن وقت احلاجة ال جيوز ، ت احليضة فقط إذا أدبر 

 

 فيه داللة على "  ثم توضئي لكل صالة حتى يجيس ذلك الوقت:" قوله كما عند البخاري :   ال ائدة الخامسة
وقبل ذكر اخلالف ال بد ، تلف فيها أهل العلم وجوب الوضوء على املستحاضة لوقت كل صالة وهذه مسألة اخ

وهي زيادة عند "  ثم توضئي لكل صالة حتى يجيس ذلك الوقت" من توضيح الراجح يف لفظة البخاري 
ثم توضئي لكل صالة :" وقال أيب : البخاري دون مسلم جاءت من طريق أيب معاوية عن هشام بن عروة قال 

ويف حديث محاد :"ه حذف هذه الزيادة من صحيحه عمداً فقال وذكر مسلم أن"  حتى يجيس ذلك الوقت
يريد بذلك الزيادة املذكورة عند البخاري فاختلف يف هذه الزيادة فقيل مرفوعة وقال بذلك " حرف تركنا ذكره 

وقال مجاعة أخرى من احملققني إن هذه اللفظة موقوفة على عروة بدليل قول هشام ، مجاعة منهم احلافظ ابن حجر 
 " مث توضئي لكل صالة حىت جييء ذلك الوقت : وقال أيب :" ن عروة يف آخرهب

 :أعلم أنها موقوفة لما يلي  واألظهر واهلل
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وهذا كما عند ..." مث توضئي لكل صالة :" وقال أيب :ما سبق من بيان هشام بن عروة للوقف على أبيه حيث قال -1
 .البخاري 

باعهم يف هذا الباب منهم مسلم والنسائي والبيهقي حكموا عليها بأهنا غري  أن من األئمة الكبار يف حفظهم وطول-2
 .َمفوظة مرفوعة 

أن هذا احلديث رواه عن هشام بن عروة ستَة عشر رجاًل وهم أئمة يف احلفظ ومل يذكروا هذه الزيادة اليت عند البخاري -9
ن وإدراج هذه الرواية يف املرفوع حصل من بعض الرواة منهم اإلمام مالك و وكيع و سفيان بن عيينة وحيىي بن سعيد القطا

عن هشام ال يبلغون مبلغ من سبق ذكرهم يف احلفظ واإلتقان فاألظهر واهلل أعلم ترجيح وقفها على عروة ورجح الوقف 
 .شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 وهل يجع الوضوس على المستحاضة لكل صالة ؟  
 :  القول األول

ملستحاضة بدخول وقت الصالة وتصلي بذلك الوضوء ما شاءت من الصلوات فرضاً أو نفالً  فإذا أن الوضوء جيب على ا 
أي " مث توضئي لكل صالة " خرج الوقت لزمها أن تتوضأ مرة أخرى وهذا قول احلنفية واحلنابلة واستدلوا برواية البخاري 

 .لوقت كل صالة 
 : القول الثاني 

صالة فرض سواًء كانت الصالة مؤداة يف وقتها أو مقضية فكل صالة فرض هلا  أن الوضوء جيب على املستحاضة لكل
واستدلوا أيضاً برواية ، ما شاءت من النوافل وهذا قول الشافعية  اوضوء خاص هبا وأما النفل فلها أن تصلي بوضوءه

 .لتفريق والتفريق بني الفرض والنفل ال دليل عليه واألصل عدم ا" مث توضئي لكل صالة " البخاري 
 :  والقول الثالث 

 .أنه ال جيب عليها الوضوء بل هو مستحب يف حقها وهذا قول املالكية 
 بأن صاحب احلدث الدائم كاالستحاضة ومن به سلس بول ال يرتفع حدثه بالوضوء ألنه حدثه دائم حىت بعد واستدلوا

فسبق توجيهها وأهنا موقوفة على الصحيح على عروة  الوضوء فيكون الوضوء يف حقه مستحباً ال واجباً وأما رواية البخاري
 .وهذا القول قول قوي والوضوء لكل وقت أحوط وأبرأ للذمة واهلل أعلم ، 

  فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصالة فإذا أدبرت فاغسلي عنك :"  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قوله  :ال ائدة السادسة
 -صّلى اهلل عليه وسّلم  -حدٌّ يف األيام ألقله أو ألكثره حيث علَّــق النيب  فيه داللة على أنه ليس للحيض"  الدم وصلي

َوَيْسأَلوَنَك َعِن  }:احلكم بإقبال احليض وإدباره ومل يعلِّــقه مبدة معينة ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعاىل 
 .[666:البقر ة ] {اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأذًى 

األيام أو كثرت فإذا وجد األذى وهو دم احليض وجد احلكم والتحديد بأيام معينة ألقلـه وأكثره  فالعربة بوجود األذى قلَّــت
 .  حيتاج إىل دليــل وال دليل على ذلك
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 ================================ 

 (وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصالة : )باب
َما بَاُل احْلَاِئِض تـَْقِضي الصَّْوَم َواَل تـَْقِضي : ، فـَُقْلتُ -رضي اهلل عنها  - ُت َعاِئَشةَ َسأَلْ : قَاَلتْ -رضي اهلل عنه  -  َعْن ُمَعاَذةَ  -56

َواَل  َكاَن ُيِصيبـَُنا ٰذِلَك فـَنـُْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّْومِ : قَاَلتْ . َوٰلِكينِّ َأْسَألُ . َلْسُت حِبَْرورِيَّةٍ : َأَحُرورِيَّة  أَْنِت؟ قـُْلتُ : الصَّالََة؟ َفقاَلتْ 
 .من طريق آخر -رضي اهلل عنهما  -وجاء بنحوه يف الصحيحني عن معاذة ، رواه مسلم .   نـُْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّاَلةِ 

 :ألــفاظ الحديث 
 .العدوية وهي معدودة يف فقهاء التابعني  هي بنت عبداهلل ( :ُمَعاَذةَ ) -

قرية يف  ءبفتح احلاء وضم الراء األوىل وهي نسبة إىل حرورا( رورية ح) هذا استفهام إنكاري و  ( :؟َأَحُرورِيَّة  أَْنتِ ) -
العراق قرب الكوفة على بعد ميلني منها نزلت يف هذه القرية أول فرقة من اخلوارج الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي بن 

ومن أصوهلم املتفق عليها األخذ مبا ورد  فنسبت هذه البلدة هلم  فقيل هلم احلرورية وهم فرق كثرية -رضي اهلل عنه  -أيب طالب 
فاستنكرت ، يف القرآن وردُّ ما زاد عليه وكان من آرائهم اخلاطئة أن احلائض تقضي الصالة كما تقضي الصوم بعد الطهر 

 أحرورية أنت ؟: سؤال معاذة وقالت هلا -رضي اهلل عنها  -عائشة 
 

 :من فوائد الحديث 
 على أن احلائض تَتك الصالة أثناء حيضها وال تصح منها لو فعلتها أثناء حيضها احلديث دليل :  ال ائدة األولى

وكذلك على احلائض ترك الصيام أثناء حيضها وال يصح منها ، ألن الطهارة شرط لصحة الصالة وهي غري طاهرة 
طهر من وأما من حيث القضاء فاتفق العلماء على عدم وجوب قضاء الصالة على احلائض بعد ال، لو فعلته 

احليض وعلى وجوب قضاء الصيام عليها حلديث معاذة العدوية يف الباب ونقل اإلمجاع على ذلك غري واحد من 
وابن هبرية [( 544/  1"  )الفتح:" انظر]و ابن املنذر كما نقله عنه ابن حجر( [  250/  4" )شرح مسلم :" انظر] أهل العلم كالنووي

 .م وغريه[ ( 35/ 1" )اإلفصاح:" انظر]
 

 احلديث فيه إشارة إىل أن املؤمن يفعل ما أمر به وإن مل تظهر له احلكمة ومما ال شك فيه أن لكل  :ال ائدة الثانية
قد تظهر للمؤمن وقد ختفى عليه ويف حديث الباب حينما سألت  -عّز وجل  -أمر وهني يف الشرع حكمة أرادها اهلل 

بذلك واكتفت بالدليل وعليها االمتثال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -بأمر النيب -ا رضي اهلل عنه -معاذُة عائشة عن ذلك أجابتها 
و التمس أهل العلم احلكمة من التفريق يف القضاء بني الصالة والصوم حيث إن ، ولو مل تظهر احلكمة للعبد 

  -:الصالة ال تقضى والصوم يقضى بعد الطهر من احليض 
وأما الصوم فمرة واحدة يف السنة ، أكثر من مرة فإجياب قضاء الصالة أمر يشق عليها ألن الصالة تتكرر يف اليوم  :فقيل 

وكذلك لن تُعدم الصالة بعد طهرها خبالف الصوم فهو شهر واحد لن يأتيها يف العام إال مرة واحدة لو ، وقضاؤه سهل 
 . سقط عنها فعله بسبب احليض مل يكن هلا فرصة تدارك مثله 
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=================  ======================= 
 
 
 
 

 

باب ، في الخلوة باب جواز االغتسال عريانًا  ،تحريم النظر إلى العورات: ) باب 
 (عتناء بحفظ العورةاال

ِضَلى َعْورَِة الرَُّجِل َواَل اَل يَرْنُظُر الرَُّجُل »: قَاَل -صّلى اهلل عليه وسّلم  -َأنَّ َرُسوَل الّلِه -رضي اهلل عنه  - َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدريِّ  -55
ِضَلى اْلَمْرَأِة ِفي الثرَّْوِب  اْلَمْرَأُة ِضَلى َعْورَِة اْلَمْرَأِة, َوالَ يُرْ ِضي الرَُّجُل ِضَلى الرَُّجِل ِفي ثَرْوٍب َواِحٍد, َوالَ تُرْ ِضي اْلَمْرَأةُ 

                                                                                                                                                                             رواه مسلم                                              .«اْلَواِحدِ 
ِضْسَرائِيَل يْغَتِسُلون ُعَراًة, يَرْنُظُر بَرْعُضُهْم  اَكاَنْت بَرُنو »: -صّلى اهلل عليه وسّلم  -اَل َرُسوُل الّلِه قَ -رضي اهلل عنه  - ُهَريـْرَةَ  عن أيب -55

َأْن يَرْغَتِسَل َمَعَنا ِضالَّ َأنَُّه آَدُر, قَاَل  َواهلل َما َيْمَنُع ُموَسى  : يَرْغَتِسُل َوْحَدُه, فَرَقاُلوا ِضَلى َسْوَأِة بَرْعٍض وََكاَن ُموَسى 
ثَرْوِبي َحَجُر, : بِِإْثرِِه يَرُقولُ  َضَع ثَرْوبَُه َعَلى َحَجٍر فَرَ رَّ اْلَحَجُر بِثَرْوبِِه, قَاَل َفَجَمَح ُموَسى  َفَذَهَع َمرًَّة يَرْغَتِسُل, فَروَ 

, فَرَقاَم اْلَحَجُر َحتَّى نُِظَر : قَاُلوا.  ثَرْوِبي َحَجُر َحتَّى َنَظَرْت بَرُنو ِضْسَرائِيَل ِضَلى َسْوَأِة ُموَسى   ٍٍ َواهلل َما ِبُموَسى  ِمْن بَْأ
َعة ، َضْرُب : رضي اهلل عنه  قَاَل أَبُو ُهَريـْرَةَ . «قَاَل فََأَخَذ ثَرْوبَُه َفَطِ َق بِاْلَحَجِر َضْرباً . ِضلَْيهِ  َواهلل ِإنَُّه بِاحلََْجِر نََدب  ِستَّة  أَْو َسبـْ

 .حلََْجرِ بِا ُموَسىٰ 
 .َرُجالً َحِييياَكاَن ُموَسٰى و : ويف رواية 
يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آَذوا موسى فبَّراه اهلل مما قولوا, وكان عند اهلل }: قولهُ فنزلت : ويف رواية 

  {وجيها
ُقُل َمَعُهُم احلَِْجارََة لِْلَكْعَبِة، َوَعَلْيِه ِإزَارُهُ   -اهلل عليه وسّلم صّلى  -َأنَّ َرُسوَل الّلِه -رضي اهلل عنه  -َعْن َجاِبِر ْبَن َعْبِد الّلِه  -51 . َكاَن يـَنـْ

قَاَل َفَحلَُّه، َفَجَعَلُه َعَلى . َلْو َحَلْلَت ِإزَاَرَك، َفَجَعْلَتُه َعَلى َمْنِكِبَك، ُدوَن احلَِْجارَة! يَا اْبَن َأِخي: فـََقاَل َلُه اْلَعبَّاُس، ـ َعمُُّه ـ
 .قَاَل َفَما ُرؤَي بـَْعَد ٰذِلَك اْليَـْوِم ُعْريَاناً . َمْنِكِبِه، َفَسَقَط َمْغِشّياً َعَلْيهِ 

ُلُه، ثَِقيٍل، َوَعَليَّ ِإزَار  َخِفيف  : ، قَالَ  -رضي اهلل عنه  - َعِن اْلِمْسَوِر ْبِن خَمَْرَمةَ  -52 َمِعَي قَاَل فَاحْنَلَّ ِإزَارِي وَ . أَقْـبَـْلُت حبََجٍر، َأمحِْ
اْرِجْع ِضَلى ثَرْوِبَك َفُخْذُه, َواَل »: -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فـََقاَل َرُسوُل الّلِه . احلََْجُر، ملَْ َأْسَتِطْع َأْن َأَضَعُه َحىتَّ بـََلْغُت بِِه ِإىَل َمْوِضِعهِ 

 رواه مسلم    .«َتْمُشوا ُعَراةً 

 :ألفاظ األحــاديث 
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 املقصود ال ،وكذلك ال تفضي املرأة إىل املرأة يف الثواب الواحد( :َلى الرَُّجِل ِفي ثَرْوٍب َواِحدٍ َوالَ يُرْ ِضي الرَُّجُل ضِ ) -
 .خيلوان  كذلك ليباشر أحُدمها عورة اآلخر ويلمسها 

 .السوأة املقصود هبا العورة  مسيت بذلك ألنه يسوء صاحبها كشفها  ( :يَرْنظُُر بَرْعُضُهْم ِضَلى َسْوَأِة بَرْعضٍ ) -

 .هو عظيم اخلصيتني : مهزة ممدودة مث دال مفتوحة خمففة قال أهل اللغة ( : آدر)  ( :ِضالَّ أَنَُّه آَدرُ ) -

بكسر اهلمزة مع إسكان الثاء ( بإثره ) وقوله ، أي جرى أشد اجلري ( مجح ) (: بِِإْثرِهِ  -عليه السالم  - َفَجَمَح ُموَسى  ) -
 .ه لغتان مشهورتان أي تبع اويقال بفتحهم

مبين ( نكرة مقصودة ) منادي نوعه( حجر ) وأداة النداء هنا َمذوفة و ، أي أعطين ثويب يا حجر  ( :ثَرْوِبي َحَجُر ) -
وخاطبه هنا خبطاب العاقل مع أنه مجاد ألنه انتقل من  ( ثويب يا حجر ) على الضم يف َمل نصب على النداء والتقدير 

 .كونه مجاد إىل حي يفر 

أسرع ضرباً باحلجر وهذا واملقصود أنه ، بكسر الفاء وفتحها لغتان مشهورتان ( طفق )  (:اْلَحَجِر َضْرباً َفطَِ َق بِ )-
 .من شدة تأثره من املوقف وشدة حياءه ولذلك جاء يف الرواية األخرى أنه كان رجالً حيياً  

ألثر يف ذلك احلجر من الضرب كاجلروح يف والندب هو ا، بفتح النون والدال ( ندب )  (: ِضنَُّه بِاْلَحَجِر َنَدب  )-
 . اجلسد 

 . املنكب هو ملتقى عظم العضد مع الكتف ( : َفَجَعْلَتُه َعَلى َمْنِكِبكَ )-

 . أي يقيك من احلجارة  :  (.ُدوَن اْلِحَجارَة)-
 

 :من فوائد األحاديث 
 عن نظر الرجل إىل عورة الرجل ونظر املرأة فيه داللة على النهي -رضي اهلل عنه  -حديث أيب سعيد :   ال ائدة األولى

عن نظر كل  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -إىل عورة املرأة والنهي يقتضي التحرمي إذ ال صارف يصرفه عن ذلك وإشارة النيب 
جنس لعورة من هو كجنسه فالرجل ال ينظر إىل عورة الرجل وال املرأة إىل عورة املرأة فيه داللة على أن اختالف 

ناس من باب أوىل فال حيل لرجل أن ينظر إىل عورة امرأة وكذلك العكس إال الرجل وزوجته أو أمته فال األج
واختلف يف حتديد العورة اليت حيرم النظر إليها فهناك خالف مشهور يف حتديد ، خالف يف إباحة ذلك بينهما 

رأة عند املرأة األخرى وإليك البيان بتوفيق اهلل عورة الرجل اليت حيرم لرجل آخر النظر إليها وكذلك يف حتديد عورة امل
 : وقبل عرض المبحثين البد من اإلحاطة بأمرين ، وإعانته 

أنه ال خالف يف حترمي النظر إىل العورة من الناس بعضهم إىل بعض ووجوب سَتها عنهم إال الرجل مع زوجته أو :  األول
 .[( 534/  1")املفهم للقرطيب :"انظر ]. أمته 
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كانت لضرورة كطبيب وحنوه ليس َمرماً  فالضرورات تبيح احملظورات :  انيالث  .  ال خالف أن إبداء العورة أيا ً
 .واخلالف يف ضابط العورة 

  ضابط عورة الرجل وعورة المرأة. 
 :عورة الرجل عند الرجل : المبحث األول 

 :فيهما ومها فيف احلديث عن عورة الرجل عند الرجل أمران ال خال
 .من العورة ( القبل والدبر ) بني العلماء يف أن السوأتان  فال خال -1
 .وال خالف بني العلماء يف أن ما حتت الركبة وفوق الُسرَّة ليس من العورة  -2

 :وضنما الخالف فيما عدا ال رجين مما تحت السرة وفوق الركبة 
 :السرة والركبة : أوالً 
االتفاق على أهنا ليست من العورة [( 1/112") اإلفصاح :" انظر]بل نقل ابن هبرية ، عورة أما السرة فاألظهر أهنا ليست من ال -
 [.( 2/79") نيل األوطار:" انظر]
بل ، وأما الركبة فاألظهر أيضاً أهنا ليست من العورة وهو قول مجهور العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة  -

سألت أبي عن " : قال ابنه عبداهلل ، والسرة والركبة ليستا من العورة ، على أن الفخذ عورة نصَّ اإلمام أمحد يف مواضع 
ال خذ ما : قلت " ال خذ عورة : " قال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -نعم حديث َجْرَهد عن النبي : ال خذ من العورة ؟ قال 

مسائل اإلمام أمحد :" انظر ]"ال : السرة من العورة ؟ قال  سألت أبي عن" وقال أيضاً " وأشار , فوق الركبة : حدُّه ؟ قال 

 . [42ص " رواية ابنه عبداهلل
 .وملذهب احلنابلة رواية أخرى أن الركبة من العورة واألول أظهر واهلل أعلم 

 .ال خذ : ثانياً 
 اختلف أهل العلم هل ال خذين من العورة أم ال ؟

 :واستدلوا العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة واحلنفية ،  أهنما عورة وهو قول مجهور:  القول األول
صّلى اهلل  -ما أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض عن ابن عباس ، وَجرَهد ، وَممد بن مسلمة رضي اهلل عنهم أنه   – 1

مرَّ به وهو   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن النيب  -رضي اهلل عنه  -ووصله الَتمذي عن َجرَهد األسلمي  "ال خذ عورة " : قال  -عليه وسّلم 
 ".غط فخذم فإنها من العورة " :  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -كاشف عن فخذه فقال النيب 

"  غط عليك فخذيك فإن ال خذين عورة: "  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وفيه قوله  -رضي اهلل عنه  -حديث َممد بن جحش  – 2
 .كم رواه الَتمذي واحلا 

فإن ما تحت السرة : " قال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن النيب -رضي اهلل عنهما  -ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  – 9
وسند عمرو بن شعيب خمتلف فيه عند أهل ، وله طرق ، رواه أمحد وأبو داود والدارقطين والبيهقي  "ضلى ركبته من العورة 
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من قبيل احلسن إال ما كان من مناكريه وقد احتج حبديثه جبال من أهل احلديث كاإلمام أمحد  احلديث وأرجح األقوال أنه
 .وابن املديين والبخاري وإسحاق وغريهم 

وهذه األحاديث الختلو من مقال لكن يقوِّي بعضها بعضا وصححها مجع من العلماء كابن حبان واحلاكم ، والذهيب ، 
 .وابن حجر واأللبا  

فإن .... وهي وإن كانت أسانيدها كلها ال ختلو من ضعف "  : عن هذه األحاديث([ 1/237" )اإلرواء: " يف]  انيقال األلب
، فمثلها مما يطمئن  بعضاً ، ألنه ليس فيهم متهم ، بل عللها تدور بني االضطراب واجلهالة والضعف احملتمل بعضها يقوي

ووافقه الذهيب ، وحسن بعضها الَتمذي ، وعلقها  بعضها احلاكم القلب لصحة احلديث املروي هبا ، السيما وقد صحح
غري أن .... الباحث العارف بعلم املصطلح أن مفردات هذه األحاديث كلها معللة  وال يشك..... البخاري يف صحيحه 

 بنحوها شواهد أخرى هذه األسانيد يعطي احلديث قوة ، فريتقي هبا إىل درجة الصحيح ، ال سيما ويف الباب جمموع

 .انتهى باختصار"

اتصاله ، أو ضعف يف بعض الرواة ، لكنها  وهذه األحاديث وإن كان ال خيلو كل منها عن مقال يف سنده من عدم   
 [.( 145/  4) جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة ] انتهى "على املطلوب يشد بعضها بعضا ، فينهض جمموعها لالحتجاج به

 .ن ليسا من العورة أن الفخذا:  والقول الثاني

غزا خيرب فصليا عندها صالة الغداة بغلس ،  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن النيب : " -رضي اهلل عنه  -حبديث أنس  – 1 :واستدلوا  
صّلى اهلل  -هلل يف زقاق مكة ، وإن ركبيت لتمس فخذ نيب ا -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فأجرى نيب اهلل  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فركب نيب اهلل 

 .متفق عليه.."  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -، مث حسر اإلزار عن فخذه حىت إ  ألنظر إىل بياض فخذ نيب اهلل  -عليه وسّلم 
 ونوقش هذا احلديث بأن اإلزار احنسر بنفسه وأنه يف موضع حرب وإغارة وجري ويدل على ذلك الرواية األخرى بلفظ 

تعَّمد كشفه ،  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ذا َممول على أنه انكشف اإلزار ، واحنسر بنفسه ال أن النيب ه: قال النووي ( احنسر ) 
 " .فاحنسر اإلزار" بل انكشف إلجراء الفرس ، ويدلُّ عليه أنه ثبت يف رواية يف الصحيحني 

مضطجعاً يف بييت كاشفاً عن  -عليه وسّلم  صّلى اهلل -كان رسول اهلل : " قالت -رضي اهلل عنها  -واستدلوا حبديث عائشة  – 2
فأذن له وهو على تلك احلال فتحدث ، مث استأذن عمر فأذن له ، وهو   -رضي اهلل عنه  -فخذيه أو ساقيه ، فاستأذن أبو بكر

 . رواه مسلم" كذلك فتحدث ، مث استأذن عثمان فجلس وسوى ثيابه فدخل 
و معلوم أن الساق ليس بعورٍة " كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه " رواية بلفظ ونوقش هذا احلديث بالَتدد الواقع يف هذه ال

 .إمجاعاً 
مها واردان يف قضايا معيَّنة خمصوصة يتطرق إليها : " -رضي اهلل عنها  -وعائشة -رضي اهلل عنه  -قال الشوكا  عن حديث أنس  -

قد حيتمل اخلصوصية بدليل تلك  -ّلى اهلل عليه وسّلم ص -وذكر الشوكا   أهنما حكاية فعل من النيب " احتمال اخلصوصية
فالواجب التمسك بتلك : األقوال يف األحاديث الصحيحة السابقة فهذا الفعل ال يقوى على معارضة تلك األقوال وقال 
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 2/70") ل األوطارني:" انظر ].وقد تقرر يف األصول أن القول أرجح من الفعل : وقال أيضاً . األقوال الناصة على أن الفخذ عورة
)]  

 : أن العورة عورتان . ماذكره غري واحدٍ  من أصحاب أمحد وغريهم : وطريق اجلمع بني هذه األحاديث : قال ابن القيم 
الفخذان وال تنايف بني األمر بغضِّ البصر عن الفخذين لكوهنما عورة ، : السوأتان ، واملخففة : فاملغلظة . خمففة ، ومغلظة 
 .                                                          [( 4/17") هتذيب السنن:"انظر ]" لكوهنما عورة خمففة  وبني كشفهما

 .أهنما عورة :  واهلل أعلميتحرر من هذا أن األحوط 
د ، وَممد بن ويُروى عن ابن عباس ، وَجْرهَ ( : " باب ما يُذكر يف الفخذ ) وما أمجل ما قاله البخاري يف صحيحه حتت 

صّلى اهلل عليه  -حسر النيب : -رضي اهلل عنه  -وقال أنس " الفخذ عورة : "  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -جحش رضي اهلل عنهم عن النيب 

 "وحديث أنس أسند ، وحديث َجْرَهد أحوط . اإلزار عن فخذه -وسّلم 
، داخلها فمن باب أوىل أن الفخذين من العورة  وأما، ما سبق احلديث عنه هو عورة الرجل خارج الصالة  :فائدة 

وهذا سَت واجب وهناك ، ويستدل لذلك باألدلة السابقة يف القول األول فهي عامة تشمل احلالني داخل وخارج الصالة 
 { لِّ َمْسِجدٍ يَا بَِني آَدَم ُخُذوْا زِيَنَتُكْم ِعنَد كُ  }:سَت مستحب وهو أخذ الزينة يف الصالة ويدل عليه عموم قوله تعاىل 

غطِّ : " ملواله نافع وقدرآه يصلي حاسر الرأس  -رضي اهلل عنه  -أي عند كل صالة ، وهلذا قال عبداهلل بن عمر [91: األعراف ]
 "فاهلل أحق أن تتجمل له : قال . ال : رأسك ، هل خترج إىل الناس وأنت حاسر الرأس ؟ قال 

 الرجل بادي الفخذين ، مع القدرة على اإلزار ، فهذا ال جيوز ، وال ينبغي  وأما صالة: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -
 ".أن يكون يف ذلك خالف 

 

 :عورة المرأة عند المرأة : المبحث الثاني 
 :في الحديث عن عورة المرأة عند المرأة أمران ال خالف فيهما 

 .رة من العو ( القبل والدبر ) بني العلماء يف أن السوأتان  فال خال -1
وال خالف بني العلماء يف أن وجه املرأة وأطرافها كيديها وقدميها ورقبتها وحنرها عند املرأة األخرى املسلمة ليس من -2

 .العورة  
وإمنا اخلالف فيما عدا ذلك على قولني مشهورين وهناك قول ثالث ضعيف يف نظري القاصر وهو قصر العورة على  

 :لن أتعرض له السوأتني فقط ولذا 
 .أن عورة املرأة عند املرأة كعورة الرجل عند الرجل أي مابني السرة والركبة وهذا هو قول مجهور العلماء  :القول األول 

صّلى اهلل  -قال مسعت النيب  -رضي اهلل عنه  -واستدلوا بأحاديث صرحية لكنها غري صحيحة منها حديث أيب أيوب األنصاري 

 .رواه الدارقطين والبيهقي "  لركبتين من العورة وما أس ل من السرة من العورةا قما فو : " يقول  -عليه وسّلم 
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 .أن هذا نص صريح يف حتديد العورة وهو نص عام فيشمل الرجال والنساء :ووجه الداللة 
 .بأن احلديث ضعيف يف سنده رجالن مَتوكان سعيد بن راشد وعباد بن كثري  ونوقش

ينظر الرجل ضلى عورة الرجل وال المرأة ضلى عورة  ال" ريح منها حديث الباب وقسم من األدلة صحيح لكنه غري ص
 " المرأة

 أن النهي عن النظر إىل العورة جاء يف حديث واحد يف حق الرجل للرجل ويف حق املرأة للمرأة فهما  :ووجه الداللة 
سرة إىل الركبة فكذلك نقيس عليه املرأة جاءا يف حديث واحد مقَتنني وثبت عندنا كما سبق أن عورة الرجل للرجل من ال

 .فأخذوا من هذا احلديث داللة االقَتان وأضافوا إليها داللة القياس ، بالنسبة للمرأة 
بأن داللة االقَتان ضعيفة البد هلا من قرائن تؤيدها وليس هناك ما يؤيد بل هناك نصوص  :ونوقش هذا االستدالل 

 . الثا   تعارض ذلك كما سيأيت يف أدلة القول
وأيضاً عورة الرجل خمتلف فيها كما سبق وال  {َكاأْلُنَثى   الذََّكرُ  َولَْيسَ  }قال تعاىل ، وأما القياس فهو قياس مع الفارق 

 .على أصل خمتلف فيه  سيقا
كالرأس ، ابقاً وهي مواضع الزينة عند العرب س، أن املرأة ال تظهر عند املرأة إال ما جرت العادة يف كشفه  :والقول الثاني 

، وما فيه من زينة الشعر وما يوضع على األذنني واليد إىل العضد ففي اليد كانت األساور و كان يف العضد الُدملج 
وأخرياً اخللخال وهذا يكون يف أسفل الساق دون ، ( السلسلة ) وكذلك الرقبة وعلى شيء من الصدر وفيها الطوق 

وأما ما سوى  {زِيَنِتِهنَّ  ِمن ُيْخِ ينَ  َما لِيُرْعَلمَ  بَِأْرُجِلِهنَّ  َيْضرِْبنَ  َواَل  }:ال تعاىل الكعب وهذا من الزينة الباطنة حيث ق
 .ذلك كالبطن والظهر والثديني فال جيوز إظهاره عند املرأة األخرى 

 َما َأوْ  ِنَسائِِهنَّ  أوْ ..... بُرُعولَِتِهنَّ  آبَاسِ  َأوْ  نَّ آبَائِهِ  َأوْ  لِبُرُعولَِتِهنَّ  ِضالَّ  زِيَنتَرُهنَّ  يُرْبِدينَ  َواَل  }: قوله تعاىل :  ويدل لذلك
 : ف ي هذه اآلية أمران[ 91:النور]اآلية {.. .َأْيَمانُرُهنَّ  َمَلَكتْ 

، ويفهم منه أن هناك مواضع للزينة معروفة عند العرب توضع فيها الزينة ( واليبدين زينتهن ) يؤخذ من قوله  :ضحداهما 
 .هناك مواضع ليس فيها زينة ومن املعلوم أن 

ويفهم منه أن  {... َأْيَمانُرُهنَّ  َمَلَكتْ  َما َأوْ  ِنَسائِِهنَّ  أوْ ..... آبَائِِهنَّ  َأوْ  لِبُرُعولَِتِهنَّ  ِضالَّ  ...}: يؤخذ من قوله  :والثاني 
وبالنظر ما هي ، ملسلمات أي النساء األخريات ا، هناك  استثناءات ملن حيل للنساء إظهار الزينة عندهن ومنهن نسائهن 
َد عند التأمل هي املواضع اليت سبق ذكرها وأما ما ، الزينة اليت كن النساء يبدينها ألن بإظهار هذه الزينة إظهار ملواضعها 

 .سوى ذلك مل جتر العادة بكشفه أبداً 
والطحاوي يف مشكل اآلثار يف وروى ابن جرير يف تفسريه واحلاكم وصححه على شرط مسلم والطربا  يف املعجم الكبري 

فالظاهرة منها الثياب وما خفي اخللخاالن والقرطان : زينتان : الزينة : قال  -رضي اهلل عنه  -اآلية السابقة عن ابن مسعود 
 .والسواران 
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ة, فإذا خرجت المرأة عور : ) -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ويؤيد هذا املعىن أن األصل يف املرأة من حيث العورة ماقاله النيب 
 .واحلديث رواه الَتمذي وصححه ورواه ابن خزمية وابن حبان وغريهم واختلف يف رفعه ووقفه  (استشرفها الشيطان

إذاً فال يستثىن إال ما يظهر عادة لدخوله يف ، وال يوجد استثناء يف احلديث ،  أهنا كلها عورة: أي( املرأة عورة: )فقوله 
 .واهلل أعلم ، عرب وأذن اهلل بإظهار ذلك كما يف اآلية عموم الزينة املعروفة عند ال

 (عورة املرأة املسلمة ) الشيخ األلبا  رمحه اهلل يف َماضرة صوتية بعنوان  ورجح هذا القول
ع إن املذكور يف بعض الكتب الفقهية أن عورة املرأة أمام املرأة املسلمة هي كعورة الرجل م: " فذكر حنواً مما سبق بعدما قال 

أي من السرة إىل الركبة ومعىن هذا أنه جيوز للمرأة املسلمة أن تظهر أمام أختها املسلمة قسمها األعلى نصف ، الرجل 
ركبتيها والذي أريد أن أذكركم به هو أن نعلم أن هذا احلكم ليس عليه دليل  تبدهنا األعلى عاري مكشوف وكذلك ما حت
وشيء آخر أن كتاب اهلل يدل على خالف هذا التوسع يف . -ّلى اهلل عليه وسّلم ص -يف كتاب اهلل وال يف حديث رسول اهلل 
 .... "حتديد عورة املرأة مع أختها املسلمة 
ومل يتعرض : " ... يف حديثه عما تلبسه املرأة عند املرأة األخرى حيث قال  -رمحه اهلل -وأيضاً هو اختيار شيخنا ابن عثيمني 

هذا شبهة هلؤالء  م لذكر اللباس إطالقاً فلم يقل لباس املرأة ما بني السرة والركبة حىت يكون يفوالسال الرسول عليه الصالة
جيوز للمرأة أن تكشف عند َمارمها ما تكشفه عند النساء  وأما َمارمهن يف النظر فكنظر املرأة إىل املرأة مبعىن أنه. النساء 

فتاواه يف جملة الدعوة العدد :" انظر ] . وما أشبه ذلك لكن ال جتعل اللباس قصرياً  والكف والذراع والساق ، تكشف الرأس والرقبة والقدم

 .وأيضاً هذا هو اختيار اللجنة الدائمة لإلفتاء, [ ( 55/  1745) 

 : ومما يجدر التنبيه عليه   

ضع الفتنة مع فساد احلال والتفنن أن هذه املسألة بريئة مما ابتلي به كثري من النساء اليوم واهلل املستعان من إظهار موا     
اليت ُيَسوِّق هلا ، يف التعري والتكشف يف األفراح واملناسبات وحنوها ناهيك عما يُلبس مما فيه تشبه بالعاهرات والكافرات 

أهل اخلنا حتت شعارات زائفة باسم املوضة وآخر الصيحات ومع شديد األسف أن كثري من املسلمات إال من عصمها اهلل 
ت هبذه الباليا وركبت هذه املوجة الطائشة مث ال تسل وال تسألني عن نتائج ذلك من انتشار اإلعجاب الذي خنر يف اغَت 

ومن مل تؤسر بعد ختشى على ، القلوب وظهر على األعني بل نطقت به األلسن وأصبحت بعض الفتيات أسرية هبذا الداء 
ولتعلم املرأة واحلالة ، مفاتنها بعد استشراف الشيطان هلا واهلل املستعان  نفسها إال من رحم اهلل كيف ال ؟ وقد أظهرت املرأة
بأن  –أصحاب القول األول  –بل حىت على قول مجهور العلماء ، هذه أن النظر يف املسألة حال الفتنة الُيسعفها واهلل 

ا أحد من العلماء ذلك إن كان يف ذلك فتنة فال واهلل ال جيوِّز هل، متتثل بتغطية مابني السرة والركبة وتتعرى فيما سوى ذلك 
وحينما ذكر شيخنا ابن عثيمني قول عورة املرأة أمام األخرى من السرة ، فلتفقه متام الفقه ولتعلم ماجيب عليها وما حيرم ، 

سَت إال ما بني ت ولكن هذا ال يعين أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصرية ال) .... إىل الركبة قال يف جمموع فتاواه 
أن املرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة  السرة والركبة فإن هذا ال يقله أحد من أهل العلم ، ولكن معىن ذلك



  
 

 اْْلَيْضِ كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ   59

وقال يف ....(  أو من حنرها أو ما أشبه ذلك أمام األخرى فإن هذا ليس فيه إمث مث حصل هلا أن خرج شيء من ساقها
 ..(وبطنها فوق السرة وساقها أن خترج إىل النساء كاشفة صدرها يبيح للمرأةوال أظن أحداً )..موضع آخر 

صن ان من ) فيما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فمن أظهرت مفاتنها وتعرَّت هي جديرة بقول النيب    
اس كاسيات عاريات مائالت مميالت سياط كأذناب البقر يضربون بها الناٍ , ونس أهل النار لم أرهما , قوم معهم

الكاسيات ) أهل العلم  فسرفقد  ( الجنة , وال يجدن ريحها , وضن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ,ال يدخلن
") فتاوى شيخ اإلسالم:"انظر ].تسَت ما حتتها ، أو ألبسة قصرية  بأهنن الاليت يلبس ألبسة ضيقة ، أو ألبسة خفيفة ال( العاريات 

22/144 )]  . 

 

 :  فائدة

أن املرأة احلرة  : ذهب احلنابلة وأما عورة املرأة يف الصالة ففيه خالف فم، ما سبق هو عورة املرأة عند املرأة خارج الصالة 
 أن املرأة احلرة كلها عورة إال وجهها ويديها وقدميها يف :  والقول الراجح واهلل أعلم ، كلها عورة إال وجهها يف الصالة 

 . الصالة

 :  ويدل على ذلك

رواه أبو داود " ال يقبل اهلل صالة حائض ضال بخمار: " قال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن النيب : -رضي اهلل عنها  -حديث عائشة 
 .  والَتمذي

أي بالغ ، فال بد للمرأة أن ختتمر يف الصالة ، وال خالف على أن للمرأة أن تكشف وجهها يف الصالة ، :وحائض 
ور العلماء على أن هلا أن تكشف عن يديها يف الصالة ورجح هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية واختار أيضاً أن ومجه

 .القدمني ليسا بعورة ، وذلك ألن اليدين والقدمني مما يظهر غالباً 

 " زينتهن إال ماظهر منها وال يبدين : " جعلته من الزينة الظاهرة قالت -رضي اهلل عنها  -فإن عائشة : "  قال شيخ اإلسالم

فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن . رواه ابن أيب حامت ". الفتخ ِحلق من فضة تكون يف أصابع الرجلني : قالت   
أقدامهن أواًل، كما يظهرن الوجه واليدين، وكن يرخني ذيوهلن ، فهي إذا مشت قد تظهر قدمها ، ومل يكنَّ ميشني يف 

تصلي املرأة يف ثوب سابغ يغطي ظهر : " قالت -رضي اهلل عنها  -وأم سلمة .هذا فيه حرج عظيم  خفاف وأحذية ، وتغطية
 ([22/115") الفتاوى:" انظر] " فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم " قدميها 

 

 وكذلك  داللة على حترمي مباشرة الرجل لعورة الرجل ومسها -رضي اهلل عنه  -يف حديث أيب سعيد:  ال ائدة الثانية
أو غطاء .املرأة لعورة املرأة ومسها ولو من دون نظر هلا وذلك من دون حائل بينهما بأن يكونان حتت ثوب واحد 

 .أو حلاف واحد ومها غري مستَتين  
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  واغتسال بين إسرائيل عراة ينظر بعضهم إىل بعض فيه داللة على -رضي اهلل عنه  -حديث أيب هريرة  :ال ائدة الثالثة
يَتك ذلك حياء وتنزهاً واستحبابا إذ لو كان اغتساهلم مجيعاً  وكان موسى ، جواز ذلك يف شرعهم  احتمال

 ،[( 501/  1") الفتح :" انظر]و رجح هذا االحتمال ابن حجرعراة معصية يف شرعهم ألنكر عليهم موسى 
 .ن يف ذلك واالحتمال اآلخر أن ذلك َمرم يف شرعهم كما هو َمرم يف شرعنا ولكنهم يتساهلو 

 

 فيه داللة على جواز النظر إىل العورة عند "  حتى نظرت بنوا ضسرائيل ضلى سوأة موسى"قوله :  ال ائدة الرابعة
 الضرورة الداعية لذلك من مداواة أو براءة من عيب كما لو ادَّعى أحد الزوجني على اآلخر الربص ليفسخ النكاح 

 . فأنكر
 

 بيان ما كان عليه األنبياء من األذى واالهتام الغري صحيح  -رضي اهلل عنه  -هريرة  ويف حديث أيب:  ال ائدة الخامسة
وهكذا جيب أن يكون الداعية إىل سبيل اهلل صابراً على أذى ممن ، وفيه بيان صرب األنبياء على جهال أهل زماهنم 

ياء وقصصهم عليهم السالم جيد يدعوهم واهتامهم له فيتخذ من األنبياء قدوة له يف دعوته فاملتأمل حلال األنب
َوَلَقْد   }: -صّلى اهلل عليه وسّلم  -لرسوله  -عّز وجل  -صربهم على أذى من يدعوهنم إىل سبيل اهلل ولذلك يقول اهلل 

بُوا َوُأوُذوا َحتَّى  َأتَاُهْم َنْصُرنَا َبْت ُرُسل  مِّن قَرْبِلَك َفَصبَرُروا َعَلى  َما ُكذِّ لَ ۚ   ُكذِّ َوَلَقْد  ۚ   ِلَكِلَماِت اللَّرهِ  َواَل ُمَبدِّ
 [43:األنعام] {َجاَسَم ِمن نرََّبِإ اْلُمْرَسِليَن 

  وقصة موسى -رضي اهلل عنه  -يف حديث أيب هريرة  :ال ائدة السادسة  مع بىن إسرائيل بيان لسبب نزول قول
وََكاَن ِعنَد اللَّرِه َوِجيًها  ۚ   ا ُموَسى  فَربَررََّأُه اللَّرُه ِممَّا قَاُلوايَا َأيرَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن آَذوْ  }: اهلل تعاىل

 [96:األحزاب]{

 -وذكر ابن حجر يف الفتح سبب آخر لنزول هذه اآلية وهو ما جاء يف مسند أمحد بن منيع والطحاوي من حديث علي  

بب هارون حيث توجه معه إىل زيارة فمات هارون فدفنه أن اآلية نزلت يف طعن بين إسرائيل على موسى بس -رضي اهلل عنه 
أنت قتلته فربأه اهلل بأن رفع هلم جسد هارون وهو ميت فخاطبهم بأنه مات : موسى فطعن فيه بعض بىن إسرائيل وقالوا 

 .([ 592/  4") الفتح :" انظر]قال ابن حجر يف األسناد ضعف .
 

 كان ينقل احلجارة مع قريش ملا بنوا   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن النيب - رضي اهلل عنه -حديث جابر :  ال ائدة السابعة
رضي اهلل  -وجابر -صّلى اهلل عليه وسّلم  -هو حديث من مراسيل الصحابة ألن هذه القصة وقعت قبل بعثة النيب ، الكعبة 

بعد ذلك  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -مسع ذلك من الرسول -رضي اهلل عنه  -فإما أن يكون جابر، مل يدرك هذه القصة -عنه 
رضي اهلل عنه  -أخرب جابراً  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -من أن النيب ( الدالئل ) وجاء ما يؤيد ذلك عند الطربا  وأيب نعيم يف 

واالحتمال اآلخر أن يكون جابر مسعه من ، بالقصة لكن احلديث الوارد حديث ضعيف يف إسناده ابن هليعة-
ضر القصة من الصحابة والذي يظهر أن العباس أخرب بالقصة ابنه عبداهلل كما عند الطربا  والبيهقي بعض َمْن ح
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فهذا ال يقدح يف احلديث ألن مراسيل الصحابة -رضي اهلل عنه  - وعلى كل حال كون احلديث مرسل عن جابر،
 ( . نيخير القرون قر )  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -مقبولة فكلهم عدول بقول النيب 

 

 من احلفظ والصيانة يف  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -بيان ما أكرم اهلل به نبيه -رضي اهلل عنه  -يف حديث جابر:  ال ائدة الثامنة
 .صغره وقبل بعثته فصانه وحفظه عن القبائح وأخالق اجلاهلية 

 

 وسبق بيان ، رمي التعري حَبضرة الناس داللة على حت -رضي اهلل عنه  -يف حديث املسور بن خمرمة :   ال ائدة التاسعة
 .واهلل أعلم ، مبحث العورة وضابط ذلك 

 ( التستر عند البول: )باب 
ثاً اَل َذاَت يـَْوٍم َخْلَفُه، فََأَسرَّ ِإَرَّ َحِدي-صّلى اهلل عليه وسّلم  -أَْرَدَفيِن َرُسوُل الّلِه : ، قَالَ -رضي اهلل عنه  -َعْن َعْبِد اهلل ْبِن َجْعَفٍر  -55

ُث بِِه َأَحداً ِمَن النَّاِس، وََكاَن َأَحبَّ َما اْسَتتَـَر بِِه َرُسوُل الّلِه                                             . حِلَاَجِتِه، َهَدف  َأْو َحاِئُش خَنْلٍ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أَُحدِّ
 .رواه مسلم 

 :ألفاظ الحديث 
 . ([ 5/130" )لسان العرب البن منظور:" انظر]وهو املراد يف حديث الباب. ركب خلفه: الرجل وأردفه  َرِدف  ( :َأْرَدفَِني) -

 .وهو املراد يف حديث الباب ، ما أخفيت : من األسرار اليت تكتم والسر : اِلسُّر  ( : فََأَسرَّ ِضَليَّ َحِديثاً ) -
الوجهان  تقول َسَرْرت حديثه أي كتمت حديثه وتأيت مبعىن أعلنت كتمته ورمبا يراد ضدها أي أعلنته ففيها  :وَسَرْرترُه 

، أظهروها : قيل ،  [15:يونس] { َوَأَسرُّوا النََّداَمةَ  } :والوجهان مجيعاً يفسران يف قوله تعاىل ، حديثه إال أن األول أشهر 
 . [( 295/ 4" )ن العربلسا:" انظر]األول أصح : قال ابن سيده ، معناه أسروها من رؤساءهم : وقال ثعلب 

 .بفتح اهلاء والدال وهو كل ما ارتفع من األرض من جدار أو كومة رمل وحنومها  ( :َهَدف  ) -

 .أي حائط خنل وهو البستان :  (َحاِئُش َنْخلٍ ) -
 

 :من فوائد الحديث 
  و حنومها مما يسَت يف احلديث داللة على استحباب االستتار عند قضاء احلاجة حبائط أو هدف أ :ال ائدة األولى

إمنا اختار مثل هذا ألنه به حيصل سَت  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -مجيع البدن عن أعني الناظرين والذي يظهر أن النيب 
 .وأما سَت العورة عن أعني الناظرين فهو واجب كما سبق يف أدلة األبواب السابقة ، مجيع البدن 
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 صّلى اهلل عليه وسّلم  -ا كان عليه الصحابة من حرص يف حفظ سر النيب يف احلديث داللة على م:  ال ائدة الثانية- 
فأسر إرَّ حديثاً ال أحدث به :" -رضي اهلل عنه  -بن جعفر ويف حديث الباب شاهد  من ذلك حيث قال عبداهلل

- :وفي السنة شواهد كثيرة منها وهكذا غريه من الصحابة " أحداً من الناس 
أسَــّر لفاطمة خبربين فسألتها  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ويف احلديث أن النيب -رضي اهلل عنها  -ن عائشة ما جاء يف الصحيحني ع-

حىت قبض  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ما كنت ألفشي سر رسول اهلل:" -رضي اهلل عنها  -عنهما فقالت فاطمة -رضي اهلل عنها  -عائشة 
 .ربت فاطمة هبما وسيأتينا احلديث يف بابه بإذن اهلل تعاىل مث أخ" -صّلى اهلل عليه وسّلم  -النيب 
وأنا ألعب مع  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قال أتى علي رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -ومن ذلك ما جاء يف الصحيحني أيضاً عن أنس -

بعثين رسول اهلل حلاجة : ت ما حبسك قل: الغلمان قال فسلَّم علينا فبعثين يف حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت 
والشواهد كثرية ولُقِّب حذيفة بن " -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وما حاجته قلت إهنا سر قالت ال حتدثن بسر رسول اهلل : قالت ، 

ر حلذيفة أمساء أسَـّ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ألن النيب (  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -صاحب سر رسول اهلل )بـ  -رضي اهلل عنه  -اليمان 
 .  املنافقني ومل يــُسَــّر هبم ألحد غري حذيفة 

بـُعث ليبلِّــغ الرسالة ال إلسرارها فقد  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ومما ال شك فيه أن هذه األسرار ال عالقة هلا بالتشريع ألن النيب 
ٍِ أَيرَُّها الرَُّسوُل بَرلِّْغ َما أُْنِزَل ِضلَْيَك مِ ي }: قال تعاىل  {ْن رَبَِّك َوِضْن َلْم تَرْ َعْل َفَما بَرلَّْغَت ِرَسالََتُه َواللَُّه يَرْعِصُمَك ِمَن النَّا

 .ويف هذه الشواهد بيان ملا ترىب عليه الصحابة من حفظ السر وهكذا ينبغي أن يكون املؤمن  [47:املائدة]
  ================================== 

 في أول اإلسالم ال يوجب الغسل إال أنبيان أن الجماع كان : )باب 
 (ينزل المني وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع

َمرَّ َعَلى َرُجٍل ِمَن األَْنَصاِر، فََأْرَسَل إِلَْيِه، -صّلى اهلل عليه وسّلم  -، َأنَّ َرُسوَل الّلِه -رضي اهلل عنه  -َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ  -55
ِضَذا ُأْعِجْلَت َأْو َأْقَحْطَت, َفاَل ُغْسَل »: قَالَ ! نـََعْم، يَا َرُسوَل الّلهِ : قَالَ  «َلَعلََّنا َأْعَجْلَناَم؟»: فـََقالَ . يـَْقطُرُ  َفَخرََج َورَْأُسهُ 

  .«َعَلْيَك, َوَعَلْيَك اْلُوُضوسُ 
 .«ا اْلَماُس ِمَن اْلَماسِ ِضنَّمَ »: أَنَُّه قَالَ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -َعِن النَّيبِّ : ويف رواية ملسلم 

يَرْغِسُل َما َأَصابَُه ِمَن اْلَمْرَأِة, »: -صّلى اهلل عليه وسّلم  - َرُسوُل الّلهِ  قَالَ -رضي اهلل عنه  - ُأيَبِّ ْبِن َكْعبٍ  ويف الصحيحني من حديث
 . -رضي اهلل عنه  -وورد أيضا من حديث عثمان   .«ثُمَّ يَرتَرَوضَّأُ َوُيَصلِّي

بعُضه بـَْعضاً، َكَما  هُ َكاَن يـَْنَسُخ َحِديثُ -صّلى اهلل عليه وسّلم  -َأَن َرُسوُل الّلِه : ، قَالَ -رضي اهلل عنه  - الشِّخِّريِ  اْلَعاَلِء ْبنِ  َأيَب وعن 
 .يـَْنَسُخ اْلُقْرآَن بـَْعُضُه بـَْعضاً 

 :ألفاظ الحديث 
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بكسر العني على األشهر ) ملسلم اسم هذا الرجل وهو ِعتبان  جاء يف رواية أخرى(: َمرَّ َعَلى رَُجٍل ِمَن األَْنَصارِ ) -
 . بن مالك األنصاري ( وقيل بضمها 

 .قطرة من أثر الغـُسل ، أي ينزل منه املاء قطرة  ( :يَرْقطُرُ ) -

رأى عليه أثر  -م صّلى اهلل عليه وسلّ  -ألن النيب ، أي جعلناك تستعجل عن فراغ حاجتك من اجلماع  : (َلَعلََّنا َأْعَجْلَنامَ ) -
 .الغسل 

كذلك بضم اهلمزة وكسراحلاء ( أُقحطت ) و ، بضم اهلمزة وكسر اجليم : أعجلت  :(ِضَذا ُأْعِجْلَت َأْو َأْقَحْطتَ ) -
 .ويف رواية أخرى بفتح اهلمزة واحلاء والروايتان صحيحتان 

حوط املطر إذا احنبس وتأخر نزوله وق،من اإلقحاط تقول قحوط األرض وهو عدم إخراجها النبات  (:وأقحطِت ) -
أي جامعت ومل تنزل وهو نفسه ( أقحطت ) فمعىن ، وكذلك اإلقحاط هنا تأخر إنزال املين فاستعري هذا املعىن مما سبق 

 .عن الرجل يصيب من املرأة مث يـُـكسل أي جامع ومل ينزل  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -اإلكسال حينما سئل النيب 

يف احلديث (من)و(املين النازل دفقاً بلذة) واملاء الثا  ( ماء االغتسال ) املراد باملاء األول  (: َماُس ِمَن اْلَماسِ ِضنََّما الْ ) -
ُخِلَق ِمْن  }:للتعليل أما املاء األول فال حيتاج استدالاًل على تسميته وأما املاء الثا  فقد مساه اهلل تعاىل ماء فقال تعاىل 

ضنما الماس من الماس  :")ويف قوله ، واملقصود باحلديث وجود ماء الغسل بسبب وجود ماء املين ،  [[4:الطارق] { َماٍس َداِفقٍ 
وهذا األسلوب عند البالغيني .يف املعىن وهو يف احلديث كذلك  اوهو اتفاق اللفظني يف احلروف واختالفهم: جناس تام ( 

 . وهو حكم منسوخ كما سيأيت ، ال غسل إال من اإلنزال  وهذا احلصر يفيد أنه( إمنا ) يسمى أسلوب احلصر بـ

وما أصابه من املرأة هو رطوبة ، أي يغسل الرجل العضو الذي مس فرج املرأة  ( :يَرْغِسُل َما َأَصابَُه ِمَن اْلَمْرَأةِ ) -
 .فرجها 

 .واخلاء مشدودة ، واخلاء  بن الشخري بكسر الشني أحد التابعني وهو يزيد بن عبد اهلل:  عن أبي العالس بن الشخير
 

  :من فوائد الحديث 
 أحاديث الباب كلها تدل على حكم واحد منسوخ وهو عدم إجياب الغسل على من جامع ومل :   ال ائدة األولى

  :التأمل في أل اظ األحاديث نجد أن ينزل فعند 
 -لرجل من األنصار وهو عتبان حينما أرسل إليه النيب  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وقول النيب -رضي اهلل عنه  -حديث أيب سعيد  -أ 

واحلديث يف الصحيحني ففيه "  ضذا أعجلت أو قحطت فال غسل عليك" وخرج عتبان ورأسه يقطر  -صّلى اهلل عليه وسّلم 
 .داللة على أن من أُقِحَط أي مل ينزل منه مين بعد اجلماع فال غسل عليه وإمنا الوضوء 

هذا منطوق احلديث ، إمنا وجوب الغسل بسبب إنزال املين : معناها "  ضنما الماس من الماس:" م وكذلك رواية مسل -ب 
 . عدم وجوب الغسل فيمن مل ينزل املين : وأما مفهومه فإنه يفيد ، 
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عن الرجل  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -سألت رسول اهلل : هو يف الصحيحني قال -رضي اهلل عنه  - وكذلك حديث أيب بن كعب  -جر 
أي مل ( يُكسل ) وسبق أن معىن "  يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي:" يصيب من املرأة مث يــُكسل ؟ فقال 

 .باالغتسال ألنه مل خيرج املين  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فلم يأمر النيب ، يــُنزل 
أنه سأله زيد بن خالد اجلهين :  أيضاً  ولفظه يف الباب وهو يف الصحيحني-رضي اهلل عنه  -وكذلك حديث عثمان  –د 

قال عثمان " ويغسل ذكره ، يتوضأ كما يتوضأ للصالة :" -رضي اهلل عنه  -أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ومل مُيِْن ؟قال عثمان 
 . -صّلى اهلل عليه وسّلم  -مسعته من رسول اهلل :-رضي اهلل عنه  -

 .ل املين فأرشده إىل الوضوء ومل يأمر باالغتسال أي مل يــُنز (  لم يرُمن) ومعىن 
وُأيب بن  ، وطلحة بن عبيد اهلل ، سأل عن ذلك علي بن أيب طالب  -رضي اهلل عنه  -وجاء عند البخاري أن زيد بن خالد 
 .كعب رضي اهلل عنهم فأمروه بذلك 

 . ائي وابن ماجه وعن أيب أيوب عند النس، جاء عن رافع بن خديج عند أمحد ومثل هذه األحاديث
فهذا احلكم وهو عدم إجياب الغسل على من جامع إال مع إنزال املين جاء يف أحاديث كثرية عن مجع من الصحابة وكان 

هذا احلكم يف أول اإلسالم مث نـُسخ هذا احلكم وُشـــرع الغسل مطلقاً مبجرد اإليالج وإن مل ينزل فنــُسخ هذا احلكم 
ضذا جلس بين شعبها األربع ثم جهدها فقد وجع :"مرفوعاً -رضي اهلل عنه  -كحديث أيب هريرة بأحاديث الباب الذي يليه  

ومما يدل على أن احلكم السابق منسوخ مارواه أبو داود من طريق ابن "  وضن لم ينزل:" متفق عليه وملسلم "  الغسل
أخربه أن رسول  -رضي اهلل عنه  -كعب   حدثين بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخربه أن ُأيب بن: شهاب قال 

قال أبو داود ، مث أُِمــَر بالغسل وهُني عن ذلك ، إمنا جعل ذلك رخصة يف أول اإلسالم لقلة الثياب  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -اهلل 
 ( .يعين املاء من املاء : ) 

، كان ينسخ حديثه بعُضه بعضاً   -ى اهلل عليه وسّلم صلّ  -أن رسول اهلل:" ولذا أيضاً قال أبو العالء بن الشخري كما يف الباب 
منسوخ ( إمنا املاء من املاء ) وغرض مسلم يف ذكر قول أيب العالء اإلشارة إىل أن حديث " كما ينسخ القرآن بعُضه بعضاً 

 . 
 

 إمنا وجوب  على االحتالم فيكون املعىن( إمنا املاء من املاء ) محل بعض أهل العلم حديث :  ال ائدة الثانية
واألظهر واهلل أعلم أن هذا ، ومال إىل هذا احلافظ ابن حجر ، الغسل يف االحتالم على من نزل منه ماء املين 

رضي اهلل  -محل على غري ظاهره ألن حديث الباب نص  يف السؤال عن اجلماع ال عن االحتالم ولفظه أن أبا سعيد 

ىل قُــباء حىت إذا كنا يف بين سامل وقف رسول اهلل على باب عتبان خرجت مع رسول اهلل يوم االثنني إ: قال  -عنه 
 -يا رسول اهلل : فقال عتبان " أعجلنا الرجل :"  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فخرج جير إزاره فقال رسول اهلل ، فصرخ به ، 

ضنما الماس :" -صّلى اهلل عليه وسّلم  -اهلل  أرأيت الرجل يـُعجل عن امرأته ومل ميُن ماذا عليه ؟ قال رسول-صّلى اهلل عليه وسّلم 
  واهلل أعلمفاحلديث ظاهر يف السؤال عن اجلماع ال عن االحتالم ، رواه مسلم "  من الماس

  ======================================== 
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 (ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. «الماء من الماء»نسخ ): باب
ِضَذا َجَلَس بَرْيَن ُشَعِبَها اأَلْرَبِع ثُمَّ َجَهَدَها فَرَقْد »: قَالَ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -، َأنَّ َنيبَّ الّلِه -رضي اهلل عنه  - َعْن َأيب ُهَريـْرَةَ  -55

 .«َوِضْن َلْم يُرْنِزلْ »:  رواية ملسلمَويف « َوَجَع َعَلْيِه اْلُغْسلُ 
 .«َس بَرْيَن ُشَعِبَها اأَلْرَبِع, َوَمسَّ اْلِخَتاُن اْلِخَتاَن, فَرَقْد َوَجَع اْلُغْسلُ ِضَذا َجلَ »: -رضي اهلل عنها  -وملسلم من حديث عائشة 

َعِن -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ِإنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل الّلِه : قَاَلتْ . -صّلى اهلل عليه وسّلم  -، َزْوِج النَّيبِّ -رضي اهلل عنها  - َعْن َعاِئَشةَ  -50
 : -صّلى اهلل عليه وسّلم  - َجاِلَسة ، فـََقاَل َرُسوُل الّلهِ  -رضي اهلل عنها  - جُيَاِمُع َأْهَلُه مُثَّ يُْكِسُل، َهْل َعَلْيِهَما اْلُغْسُل؟ َوَعاِئَشةُ الرَُّجِل 

ِذِه, ثُمَّ نَرْغَتِسلُ » ِلَك, َأنَا َوه    رواه مسلم «ِضنِّي أَلفْرَعُل ذ 

 :ألفاظ األحاديث 
 والُشــَعـب بضم الشني مجعه ُشعبة واختـُلِـف يف، املقصود هبا شعب املرأة األربع  ( :ِبَها اأَلْرَبعِ بَرْيَن ُشعَ ) -
 .يداها ورجالها : املراد بالشعب األربع يف هذا احلديث وأظهر األقوال أهنا  

ماع واملقصود به إجياب حكم وهذا اللفظ النبوي كنايًة عن حاٍل يستقبح التصريح هبا وهو مكان الرجل من املرأة حال اجل
 .اإلغتسال فيمن جامع امرأته على أي صورة كانت ما دام أن اإليالج يف القبل 

أي بلغ املشقة واملقصود بلغ جهده فيها بإيالج ذكره يف ، جهد و أجهد: يقال ، بفتح اجليم واهلاء  (: ثُمَّ َجَهَدَها) -
يه كناية عما يــُستحيا من ذكره فإن املقصود من ذلك اإليالج باجلماع يف وهو أيضاً لفظ نبوي ف، فرجها مث كدَّها حبركته 

:" هو كناية عن اإليالج الرواية األخرى يف الباب حيث قال ( مث جهدها ) القبل وإن مل ينزل ومما يدل على أن املراد بقوله 
 "ومس اخلتان اخلتان  

حرف توكيد إذا دخل ( قد )و" جلس مث جهدها : والشرط ، رط الفاء وقعت يف جواب الش (:فَرَقْد َوَجَع اْلُغْسلُ ) -
 . على املاضي كما يف هذا احلديث فإنه يفيد حتقيق معىن الفعل املاضي واملعىن  فقد وجب عليهما مجيعاً  الغسل 

 .أي املين  (: َوِضْن َلْم يُرْنِزلْ ) -

بل ال بد من ، وليس املراد باملس هنا على حقيقته ، ملرأة أي مس ختاُن الرجل ختان ا (: َوَمسَّ اْلِخَتاُن اْلِخَتانَ ) -
اإليالج بتغييب احلشفة يف فرجها فإن املس فقط من دون إيالج ال يوجب الغسل باإلمجاع وليس مقصوداً  يف حديث 

"   ن الختانضذا جاوز الختا" الباب بل ال بد أن يتحاذى اخلتانان ولن يتحاذيا إال باإليالج ويفسر ذلك رواية الَتمذي 
ضذا :"  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وكذلك قال ، ولو التزق اخلتان من غري إيالج فال غسل :" -رمحه اهلل -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .([ 953/  1") شرح العمدة:" انظر] "رواه الَتمذي وقال حديث حسن صحيح"  جاوز الختان الختان وجع الغسل
 . ن اإلنزال موجب للغسل سواء كان بإيالج أو من غري إيالج ومما جيدر التنبيه عليه أ
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 .بضم الياء وكسر السني واملقصود أنه جيامع أهله ومل يــُنزل ( يـُْكسـِل : ) (الرَُّجِل ُيَجاِمُع َأْهَلُه ثُمَّ ُيْكِسلُ ) -
 

 : من فوا ئد األحاديث 
 من اجلماع على الرجل واملرأة مطلقاً سواء حصل أحاديث الباب فيها داللة على وجوب الغسل : ال ائدة األولى

وسبق يف "  وضن لم ينزل:"   -صلى اهلل عليه وسلم  -إنزال أم ال ، ويف رواية مسلم التصريح بذلك حيث قال النيب 
ونقل . الباب الذي قبله بيان نسخ حكم عدم وجوب الغسل على من جامع ومل ينزل وأن هذا كان أول اإلسالم 

وجوب الغسل مبجرد اجلماع وإن مل يكن معه إنزال وذكر أن مجاعة من الصحابة  ه اإلمجاع علىالنووي وغري 
ذكر بعضهم كانوا ال يرون الغسل  إال باإلنزال ، مث رجع بعضهم وانعقد اإلمجاع  وسبق يف الباب الذي قبل هذا

 ([241/ 4") شرح النووي املسلم :" انظر]. بعد اآلخرين 
 

 إ  :" للسائل الذي يسأل عمن جامع ومل ينزل هل عليه الغسل؟  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ول النيب ق: ال ائدة الثانية
اختيار األسلوب األوقع يف النفس لبيان احلكم  فيه" ـ مث نغتسل -رضي اهلل عنها  -ألفعل ذلك أنا وهذه ـ يريد عائشة 

 . صل به أذى ، وجواز ذكر ذلك حبضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ومل حي
================================ 

 (الوضوء مما مست النار : )باب
ْعُت َرُسوَل الّلِه  :قال -رضي اهلل عنه  - ُهَريـْرَةَ  َأيَب عن  -52 رواه  .«تَرَوضَُّأوا ِممَّا َمسَِّت النَّارُ »: يـَُقولُ -صّلى اهلل عليه وسّلم  -مسَِ

 .مسلم 
 .أيضاً -نها رضي اهلل ع -ومثله عن عائشة 

ال، قد كنَّا زماَن النيبِّ : ل عن الُوضوِء ممّا َمسَِّت النار، فقالئِ أنه سُ » -رضي اهلل عنه  -جابر بن عبد اهلل  وللبخاري من حديث
َُِد مثَل ذلك من الطعام إالّ قلياًل، فِإذا حنُن َوَجدناُه مل يكن لنا َمَناِديُل إالّ أكَ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  - . فَّنا َوَسواعَدنا وأْقداَمناال 

 .«مثَّ ُنصلِّي وال نـََتوضأ
فََأَكَل . حَيْتَـزُّ ِمْن َكِتِف َشاةٍ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  - َرأَْيُت َرُسوَل الّلهِ : ، قَالَ -رضي اهلل عنه  -  َعْن َعْمرِو ْبِن أَُميََّة الضَّْمرِيِّ  -56

َها، َفُدِعَي ِإىَل الصَّالَِة، فـَقَ   .اَم َوَطرََح السِّكِّنَي َوَصلَّى ومََلْ يـَتَـَوضَّأْ ِمنـْ
 .أيضا -رضي اهلل عنها  -ومن حديث ميمونة ، -رضي اهلل عنه  - َعِن اْبِن َعبَّاسٍ وورد حنوه يف الصحيحني 

 
 :ألفاظ األحاديث 

فم واليدين فقط حىت خيرج ذهب بعض العلماء إىل أن املقصود بالوضوء هنا الوضوء اللغوي وهو غسل ال( :تَرَوضَُّأوا) -
عّز  -من تعارض األحاديث يف الوضوء مما مست النار والصحيح أن املقصود به الوضوء الشرعي املعروف الذي أراده اهلل 
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إن املراد : وأضعف من ذلك قول بعضهم : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -صلى اهلل عليه وسلم  -يف كتابه ويف سنة نبيه  -وجل 
 . [( 10/244")الفتاوى :" انظر]" اللغوي وهو غسل اليد أو اليد والفم فإن هذا باطل من وجوه  بذلك الوضوء

 . أي من كل شيء طُبخ بالنار  ( :ِممَّا َمسَِّت النَّارُ ) -

 . مجع منديل وهو نسيج من قطن أو حرير أو حنومها :( َمَناِديلُ ) -

: " عند مسلم -رضي اهلل عنهما  -ن كتف شاة ، وجاء يف حديث ابن عباس حيتز أي يقطع م :(َيْحتَرزُّ ِمْن َكِتِف َشاةٍ ) -
ففي هذه الرواية بيان " هبدية خبز وحلم فأكل ثالث لقم مث صلى بالناس وما مس ماء  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فأيت رسول اهلل 

 . مقدار ما أكله من اللحم وجهة اللحم وأنه هدية 

هذه سكني وهذا  سكني : لغتان التذكري والتأنيث ، فتقول ( السكني ) ي ألقاها ، ويف لفظة أ(: َوَطَرَ  السِّكِّينَ ) -
ْديَة فقد جاء يف : وتقول 

ُ
سكني جيد وجيدة ، ومسيت سكيناً لتسكينها حركة املذبوح ، وكان الصحابة يسمون السكني امل

ْديَة واهلل إن مسعت بالسكني: " قال  -رضي اهلل عنه  -مسلم أن أبا هريرة 
ُ
وجاءت لفظ "  قط إال يومئذ ما كنا نقول إال امل

يناً  }:" السكني يف القرآن أيضاً قال تعاىل  ُهنَّ ِسكِّ  . [91: يوسف ]{َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنرْ
 

 : من فوائد األحاديث 
 لنار ، ولكن دليل على وجوب الوضوء من كل شيء مسته ا-رضي اهلل عنه  -حديث أيب هريرة :  ال ائدة األولى

أكل مما مست النار ومل يتوضأ ، فاختلف يف الوضوء  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -جاءت أدلة أخرى يف الباب تدل أن النيب 
  .مما مست النار

 . أنه جيب الوضوء من كل شيء مسته النار ، وهذا قول أهل الظاهر واحلسن البصري والزهري:  القول األول
 وقالوا أن هذا احلديث غري منسوخ "  توضأوا مما مست النار" يف الباب-رضي اهلل عنه  - يرة حبديث أيب هر  :واستدلوا 

أنه ال جيب الوضوء مما مست النار ، وهذا القول ذهب إليه اخللفاء الراشدون األربعة رضي اهلل عنهم ومجع :  القول الثاني
مر وأنس بن مالك وجابر بن مسرة وزيد بن ثابت وأيب من الصحابة أيضاً كابن مسعود وأيب الدرداء وابن عباس وابن ع

موسى وأيب هريرة وأيب بن كعب وأيب طلحة وعامر بن ربيعة وأيب أمامة وعائشة رضي اهلل عنهم أمجعني ومجاهري التابعني 
 .وهو مذهب األئمة األربعة 

 :واستدلوا 
كل مما مست النار مث قام وصلى ومل يتوضأ ، كحديث عمرو أ -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ـ بأحاديث الباب اليت تدل  أن النيب 1

 . بن أمية الضمري ، وحديث ابن عباس ، وحديث ميمونة رضي اهلل عنهم أمجعني 
 " ال :" أنه سئل عن الوضوء مما مست النار فقال : عند البخاري  -رضي اهلل عنه  -ـ حديث جابر 2
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من طريق سليم بن عامر ([404/ 1" )الفتح :" انظر] ا  وحسَّن إسناده ابن حجرفقد جاء عند الطرب : ـ فعل اخللفاء الراشدين 9
ورواه البخاري تعليقاً " رأيت أبا بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم أكلوا مما مست النار ومل يتوضأوا :" قال  -رضي اهلل عنه  -
 . 

 . يتبني مما سبق أن الصحيح هو عدم وجوب الوضوء مما مسته النار  
مث أمجع العلماء ، صدر األول مث إن هذا اخلالف الذي حكيناه كان يف ال:" قال النووي بعد ما ساق اخلالف يف ذلك 

 . [(244/ 4" )شرح مسلم :" انظر ]"ذلك على أنه ال جيب الوضوء بأكل ما مسته النار واهلل أعلم بعد 
  "  توضأوا مما مست النار" الباب يف-رضي اهلل عنه  -ما اجلواب عن حديث أيب هريرة : ـ فإن  قيل 

 : أجيع عنه بأجوبة أشهرها جوابان 
ترك  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -كان آخر األمرين من رسول اهلل :" قال -رضي اهلل عنه  -أنه حديث منسوخ حبديث جابر :األول

/ 4" )شرح مسلم:" انظر]بان والنووي أيضاً واحلديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزمية وابن ح" الوضوء مما مست النار 
244)]، 

وله علة أخرى نقلها احلافظ ابن ،  [(44/ 1") علل احلديث:" انظر]ومن أهل العلم من ضعفه فقد أعله أبو حامت باالضطراب   
بن عقيل  ، و مل يسمع ابن املنكدر هذا احلديث من جابر ، إمنا مسعه من عبد اهلل بن َممد : حجر عن الشافعي أنه قال 

 . عبد اهلل هذا صدوق يف حديثه لني كما يف التقريب 
أنه سئل عن الوضوء مما مست النار : يف الباب وهو عند البخاري -رضي اهلل عنه  -ولكن يشهد هلذا احلديث حديث جابر 

 .احلديث ..." ال َد مثل ذلك من طعام إال قليالً  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ال قد كنا زمان النيب : فقال 
على استحباب الوضوء مما مست النار ، فاألمر بالوضوء مما -رضي اهلل عنه  -أنه حيمل حديث أيب هريرة  : الجواب الثاني

مست النار ينزل منزلة االستحباب لورود األدلة على جواز ترك الوضوء مما مست الناركما سبق بيانه ، وهذا القول رواية يف 
نيل األوطار :" انظر]ومال إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية والشوكا  ، [ ( 407/ 1") فتح الباري:" انظر]ختاره اخلطايب مذهب اإلمام أمحد وا

وكذلك الوضوء مما مست النار مستحب يف :"  والشيخ ابن باز يف تعليقه على بلوغ املرام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية، ["
ك جيمع بني أمره وبني تركه ، فأما النسخ فال يقوم عليه دليل  ، بل  الدليل يدل أحد القولني يف مذهب أمحد وغريه ، وبذل

  ([ .21/241" )جمموع الفتاوى:" انظر] "على نقيضه 
صّلى اهلل عليه  -أن رجاًل سأل النيب  -رضي اهلل عنه  -مما يدل أيضاً  على استحباب الوضوء مما مست النار حديث جابر بن مسرة 

 .  رواه مسلم" نعم:"أتوضأ من لحوم اإلبل ؟ قال : قال" ضن شئت : " أ من لحوم الغنم ؟ قال أتوض :-وسّلم 
كما يف هذا احلديث   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -لو أن الوضوء من حلوم الغنم غري مستحب ملا أذن فيه رسول اهلل  :ووجه الداللة 

 . [(2/275" ) ألوطار للشوكا نيل ا:" انظر]ألن فيه إسراف وتضييع للماء من غري فائدة 
حيتز من كتف شاة ،  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -رأيت رسول اهلل :" -رضي اهلل عنه  -حديث عمرو بن أمية الضمري  :ال ائدة الثانية 

فيه داللة على جواز قطع اللحم بالسكني وجاء يف " فأكل منها فدعي إىل الصالة فقام وطرح السكني وصلى ومل يتوضأ 
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ال " : قال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن النيب -رضي اهلل عنها  -اديث ُأخر ما يدل على جواز ذلك أيضاً وأما حديث عائشة أح
فهو " ليس بالقوي : " رواه أبو داود وقال "  تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع األعاجم , وانهسوه فإنه أهنأ وأبرأ

/ 1")الفتح :" انظر]يح بن عبد الرمحن السندي رجل ضعيف ضعفه ابن حجرحديث ضعيف ألن يف سنده أبا معشر َ

 . وابن القيم واأللبا  وغريهم [(407
ال تقطعوا اللحم :" ، الذي رواه أبو داود مرفوعاً -رضي اهلل عنها  -وأما حديث عائشة :" (972/ 4" )زاد املعاد" قال ابن القيم 

 بالسكني 
 من قطعه بالسكني يف -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فرده اإلمام أمحد مبا صح عنه " سوه فإنه أهنأ وأبرأ ، فإنه من صنيع األعاجم واهن

 "املنار املنيف :" انظر  .وذكر ابن القيم  أنه ال يصح يف النهي عن قطع اللحم بالسكني حديث " حديثني  
اري غري هذا احلديث واحلديث الذي سبق يف املسح يف صحيح البخ -رضي اهلل عنه  -ليس لعمرو بن أمية الضمري :  فائدة 

 على اخلفني 
  ال َد مثل ذلك الطعام  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -كنا زمان النيب :" -رضي اهلل عنه  -قول جابر بن عبد اهلل  :ال ائدة الثالثة

فيه داللة " نصلي وال نتوضأ  إال قليالً ، فإذا حنن وجدناه مل يكن لنا مناديل إال أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ، مث
 . كان عليه الصحابة من التقلل  من متاع احلياة الدنيا يف طعامهم وما حيتاجونه كاملناديل وحنوها على ما

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

ِضنَّ لَرررُه »: فَـــَدَعا مبَــاٍء فـََتَمْضــَمَض، َوقَــالَ . نــاً َشــِرَب لَبَ  -صــّلى اهلل عليــه وســّلم  -، أَنَّ النَّـــيبَّ -رضــي اهلل عنهمــا  -َعــِن ابْــِن َعبَّــاٍس  و -55
 .«َدَسماً 

 : ألفاظ الحديث 
رواه مسلم دون البخاري و أما رواية " فدعا مباء :" أي متضمض هبذا املاء وقوله  (: َفَدَعا ِبَماٍس فَرَتَمْضَمضَ ) -

فرمبا توهم متوهم أنه "  فمضمض وقال إن له دمساً  شرب لبناً  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن النيب :" البخاري جاءت بلفظ 
 . متضمض باللنب ولكن هذا وجه ال يراد بيَّنته رواية مسلم 

بفتح السني وسكوهنا فيها الوجهان والفتح أوىل ، والدسم هو عبارة عن زفر الدهن، ( دمسا ) : (ِضنَّ َلُه َدَسما) -
 . واملقصود أن املضمضة كانت بسبب وجود الدسم 

 

 :  من فوائد  الحديث
 احلديث دليل على استحباب املضمضة بعد شرب اللنب ، وجاء عند ابن ماجه أيضاً وصححه :  ال ائدة األولى

 ،"مضمضوا من اللنب فإن له دمسا:"  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -بصيغة األمر قال النيب [ (409" )صحيح ابن ماجه:" انظر] األلبا 
 .ب اللنب سنة مندثرة ينبغي إحياؤها واملضمضة باملاء بعد شر 
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 صّلى اهلل عليه وسّلم  -يف احلديث بيان العلة اليت ُشرع من أجلها املضمضة بعد شرب اللنب وهي قوله :  ال ائدة الثانية

واملضمضة تقطع لزوجة اللنب ودمسه وتُنظِّف الفم ، ومن أهل العلم من أخذ من هذه العلة "  ضن له دسما" -
 " احلكم يدور مع علته: ضمضة من كل شيء يأكله اإلنسان أو يشربه وله دمساً لقاعدة استحباب امل

 ([403/ 1" )الفتح:" انظر]" فيه بيان العلة للمضمضة من اللنب فيدل على استحباهبا من كل شيء له دسم :"  قال ابن حجر

 . [(924/ 4") اد املعادز : "انظر]وللَّنب منافع ذكرها ابن القيم وذكر منافع كل نوع من األلبان
 ======================================================= 

 

 (الوضوء من لحوم اإِلبل: )باب 
ِضْن »: قَــالَ  أأتـََوضَّــأُ ِمـْن حُلُـوِم اْلغَـَنِم؟: -صـّلى اهلل عليـه وسـّلم  -، أَنَّ َرُجـالً َسـَأَل َرُســوَل اللّـِه -رضــي اهلل عنـه  - َعـْن َجـاِبِر بْـِن مَسُـرَة -55

ُأَصـلِّي : قَـالَ  «نَرَعْم, فَرتَرَوضَّرْأ ِمرْن ُلُحروِم اإِلبِرلِ »: أَتـََوضَّأُ ِمْن حلُُوِم اإِلِبِل؟ قَالَ : قَالَ  «ِشْئَت, فَرتَرَوضَّْأ, َوِضْن ِشْئَت, َفالَ تَرَوضَّأْ 
ــــــــــــــــــــــــــالَ  ــــــــــــــــــــــــــَنِم؟ َق ــــــــــــــــــــــــــرَاِبِض اْلَغ ــــــــــــــــــــــــــالَ  «نَرَعررررررررررررررررررررررررررمْ »: يف َم ــــــــــــــــــــــــــِل؟: َق ــــــــــــــــــــــــــارِِك اإِلِب ــــــــــــــــــــــــــالَ  ُأَصــــــــــــــــــــــــــلِّي يف َمَب                                                                                                            .«الَ »: َق

 . رواه مسلم

 :ألفاظ الحديث 
 . مجع َمْرِبض واملقصود به موضع الربوض ، وهو للغنم مبنزلة االضطجاع لإلنسان ( مرابض )  (: َمَراِبِض اْلَغَنمِ ) -

واملرابض واملبارك ، [(  922/ 1") لسان العرب:" انظر]مجع مربك ومبارك اإلبل املوضع الذي تربك فيه( مبارك ) (: َمَباِرِم اإِلِبلِ ) -
( 111/ 5" لسان العرب:" انظر]ربضت الغنم ، وبركت اإلبل ، وجثمت الطري: مبعىن واحد ولكن املرابض للغنم واملبارك لإلبل يقال 

] . 
 

  :فوائد الحديث من 
 ضن :" -صّلى اهلل عليه وسّلم  -يف احلديث داللة على أن الوضوء من حلم الغنم ال جيب لقول النيب :   ال ائدة األولى

 . ألن حلم الغنم ال ينقض الوضوء " شئت فتوضأ , وضن شئت فال توضأ
 

  نعم فتوضأ "  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -النيب يف احلديث داللة على وجوب الوضوء من حلم اإلبل لقول  :ال ائدة الثانية
عن الوضوء من  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -سئل رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه  -وحلديث الرباء بن عازب  " من لحوم اإلبل

ود احلديث رواه أبو دا "....ال تتوضئوا منها" : وسئل عن حلوم الغنم ، فقال "توضئوا منها:" حلم اإلبل ، فقال 
اإلبل اختلف فيها أهل ومسألة وجوب الوضوء من حلم . والَتمذي وابن ماجه وصححه أمحد وإسحاق ومجاعة 

 : العلم على قولين 
 .وجوب الوضوء من حلم  اإلبل ألنه ناقض للوضوء  :القول األول 
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يهقي ـ رمحهم اهلل ـ وُحكي عن وهذا مذهب اإلمام أمحد وهو من املفردات وإسحاق بن راهويه وابن املنذر وابن خزمية والب
جمموع :" انظر)وابن تيمية ( (950/ 1") املغين:" انظر)أصحاب احلديث ، وُحكي عن مجاعة من الصحابة واختاره ابن حزم وابن قدامة 

 .كما سيأيت قريباً  ("شرح مسلم :" انظر )وقبل ذلك النووي  والشوكا ( 1/232" )أعالم املوقعني:" انظر)وابن القيم  (195/ 21"الفتاوى 
 "ذهب إىل هذا عامة أصحاب احلديث :" (1/47)قال اخلطايب يف معامل السنن

عند أيب داود والَتمذي وابن  -رضي اهلل عنه  -حبديثي جابر بن مسرة يف الباب والرباء بن عازب : واستدل أصحاب هذا القول
 . ماجه وسبق إيراد احلديثني 

يف هذا حديثان  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -صح عن النيب : ل رمحه اهلل تعاىل وإسحاق بن راهويه قال أمحد بن حنب:" قال النووي 
املغين البن :" انظر  "، حديث جابر وحديث الرباء رضي اهلل عنهم ، وهذا املذهب أقوى دليالً وإن كان اجلمهور على خالفه 

  ( 44/  2) واجملموع للنووي (  250/  1) قدامة  
عدم وجوب الوضوء من حلم اإلبل ألنه ال ينقض الوضوء وهذا قول مجهور العلماء ومنهم األئمة الثالثة :  الثانيوالقول 

 . [(4/272" ) شرح مسلم:" انظر ] حنيفة ومالك والشافعي أبو
 :واستدلوا 

ترك الوضوء مما  -هلل عليه وسّلم صّلى ا -كان آخر األمرين من رسول اهلل :" قال -رضي اهلل عنه  -ـ حبديث جابر بن عبد اهلل 1 
 ". مست النار

عام يدخل فيه حلم اإلبل ، وحلم اإلبل ال يؤكل إال بعد ما متسه النار فهو ال ( مما مست النار)أن قوله  :ووجه الداللة 
حلم اإلبل ،  يؤكل نيئاً كما هو معروف عادة فال يؤكل إال مطبوخاً، وكل شيء مسته النار ُنسخ األمر بالوضوء منه ، ومنه

 . -رضي اهلل عنه  -إذاً حديثي جابر بن مسرة و الرباء رضي اهلل عنهم منسوخان حبديث جابر بن عبد اهلل : قالوا 
 ر :نوقش هذا االستدالل بعدة أجوبة

م داللة فيه ألن حل خمتلف يف صحته ، وعلى القول بصحته فإنه ال-رضي اهلل عنه  -أن حديث جابر بن عبد اهلل : األول 
اإلبل مل يتوضأ منه ألجل مسِّ النار له ، بل املعىن خيتص به فسواءً  تناوله نيئاً أًو مطبوخاً فإنه ناقض للوضوء فاألمر 

 . بالوضوء منه من أجل أنه حلم إبل ال ألجل مس النار له
 -ن الصحابة شاهدوا النيب حديث اختصره أبو داود بعد قصته وهي أ-رضي اهلل عنه  -أن حديث جابر بن عبد اهلل : الثاني 

 -أكل حلم غنم مث توضأ وصلى مث قربوا إليه فأكل مث صلى ومل يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه فقال جابر  -صّلى اهلل عليه وسّلم 

 "  ترك الوضوء مما مست النار  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -كان أخر األمرين من رسول اهلل :" -رضي اهلل عنه 
 .-صّلى اهلل عليه وسّلم  -نقل لفعله يف قضية معيَّنة ال لقوله -ضي اهلل عنه ر  -فحديث جابر 

حىت  -رضي اهلل عنه  -أن حديثي وجوب الوضوء من حلم اإلبل ال معارضة بينها وبني حديث جابر بن عبد اهلل :  الثالث
خاص فتقدم اخلاص على العام فال عام وحديثي وجوب الضوء من حلم اإلبل  -رضي اهلل عنه  -يقال بالنسخ فحديث جابر 

 "يتوضأ مما مست النار إال من حلم اإلبل
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وأما النسخ فضعيف أو باطل ألن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام ، وحديث :" ((  43/ 2")اجملموع)قال النووي 
  [( 942/ 4) وزاد املعاد البن القيم  (21/949)فتاوى شيخ اإلسالم :" انظر ]"الوضوء من حلم اإلبل خاص ، واخلاص يقدم على العام 

 . ـ استدلوا أيضاً بأن رأي اخللفاء الراشدين األربعة وكثري من الصحابة أن أكل حلم اإلبل ال ينقض الوضوء 2
أين السند الصحيح بذلك عنهم ؟ وهذا أقل ما جيب على من يريد :" حيث قال  -  وناقش هذا االستدالل الشيخ األلبا 

 أن يرد 
مبخالفة غريه له وليس للمؤلف أي دليل أو سند يف إثبات ذلك إال اعتماده على ما -صّلى اهلل عليه وسّلم  - ث رسول اهلل حدي

ذهب األكثرون إىل أنه ال ينقض الوضوء ـ يعين أكل حلم اجلزور ـ وممن ذهب إليه اخللفاء :" أنه ["شرح مسلم " يف]ذكره النووي 
وأما ما نقل :"  الدعوى خطأ من النووي رمحه اهلل قد نبه عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللوهذه ..." األربعة الراشدون 

من حلوم اإلبل فقد غلط عليهم إمنا توهم ذلك ملا نقل  نعن اخللفاء الراشدون أو مجهور الصحابة أهنم مل يكونوا يتوضأو 
ص " متام املنة:" انظر] انتهى كالم األلبا  رمحه اهلل " .( [3ص)قواعد النورانية ال:" انظر] ...عنهم أهنم مل يكونوا يتوضؤون مما مست النار 

105.] 
 

 ظاهر احلديث يدل على أنه ال فرق بني حلم اإلبل املطبوخ أو الينء وكذلك القليل والكثري فكل :  ال ائدة الثالثة
أجزاء اإلبل األخرى كالكرش والكبد  ذلك ناقض للوضوء لعدم التفريق بينهما يف السنة ، واختلف أهل العلم يف

  هل تأخذ حكم اللحم فتنقض الوضوس أوال ؟والكلية واألمعاء وحنوها 
أنه ال ينقض الوضوء إال اللحم فقط ، وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلة واختاره الشيخ َممد بن :  القول األول

 . [(11257)رقم " فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز فتوى:"انظر]واختاره ابن باز ، [ (74/ 2")فتاواه:" انظر]إبراهيم 
 . بأن النص ورد يف اللحم فقط ، وأما غريه فلم يتناوله النص فال ينقض الوضوء :واستدلوا 

لقول وجه فهي ناقضة للوضوء ، وهذا ا( اللحم) أن مجيع أجزاء اإلبل اليت يف معين اللحم تأخذ معىن اهلرَْبِ :  القول الثاني
 يف مذهب احلنابلة واختاره الشيخ السعدي وشيخنا ابن عثيمني ، والقول األول أقوى والثا  أحوط ملا استدلوا به 

 : واستدلوا
ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِيرِ  }:أن اللحم يف لغة الشرع يشمل مجيع األجزاء ، بدليل قوله تعاىل  -2  ]{ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ

فلحم اخلنزير يشمل كل ما حواه اجللد بل حىت اجللد وكون بعض األجزاء له اسم  خاص هذا ال يدل [ (9: اآلية املائدةسورة 
 .على خروجه عن حكم اللحم

س ألنه يعلم أن النا-صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن يف اإلبل أجزاء كثرية تقارب اهلرَْبِ ولو كانت غري داخلة لبنيَّ ذلك النيب  -6
 . يأكلون اهلرب وغريه

 .أنه ليس يف الشريعة حيوان تتبعض أجزاءه يف احلكم بعضها حالل وبعضها حرام فهو إما حرام كله أو حالل كله  -5
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أن النص يتناول بقية األجزاء بالعموم املعنوي وإن كان العموم اللفظي ال يتناوله ، فمن حيث املعىن ال فرق بني اهلرب  -5
 [(900- 1/233"املمتع :" انظر ].كلها تتغذى بدم واحد وطعام واحد وشراب واحد وبقية األجزاء ف

والصحيح أن مجيع أجزاء اإلبل كالكرش والقلب و املصران وحنوها ناقض ، ألنه داخل يف حكمها :" قال الشيخ السعدي 
 [. 29ص "رات اجللية املختا:" انظر ]" ولفظها ومعناها ، والتفريق بني أجزاءها  ليس له دليل وال تعليل 

 ألبان اإلبل  املشهور من املذهب أنه ال جيب الوضوء منها وهو القول الراجح واهلل أعلم ، لضعف األدلة يف األمر : فائدة 
 .  [.وكالمها للشيخ األلبا  ( 42ص)وضعيف سنن ابن ماجة ( 4273)ضعيف اجلامع حديث رقم :" انظر]بالوضوء منها

أن  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -النبي فأمرهم :" يف الصحيحني يف قصة العرنيني الذين مرضوا -رضي اهلل عنه  -رة وملا رواه أبو هري   
أن يتوضأوا من ألباهنا مع أن  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ومل يأمرهم النيب  "ا يلحقوا بإبل الصدقة , ويشربوا من أبوالها وألبانه

 . احلاجة داعية لذلك 
فتاوى اجلنة :"انظر  ].بل فإن كان حيوي قطعاً صغرية أو أثراً للحم فينقض وإن كان جمرد مرقة  فالراجح أنه ال ينقض وأما مرق اإل

" أما املرق من حلم اإلبل ، وهكذا اللنب فال يبطالن الوضوء :" قال الشيخ ابن باز  [، ( .11257)ورقم( 2149)رقم " الدائمة فتوى
 . [.44،45ص ( تاوىالف") كتاب الدعوة :" انظر]
 

 اإلبل دون غيره اخُتلف يف احلكمة اليت أُمر من أجلها بالوضوء من حلم :  ال ائدة الرابعة : 
أن احلكمة يف ذلك تعبدية ، ومما ال شك أن هذه احلكمة هي األساس يف كل ما أُمرنا به وهنينا عنه ،  :مذهع الحنابلة 

 [52:األحزاب]{ُمْؤِمَنٍة ِضَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه َأْمراً َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخيَرَرُة ِمْن َأْمرِِهْم َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال  }:قال تعاىل 
والعبد مما ال شك فيه أنه يؤمن بأنه ليس هناك أمر وال هني يف الشرع إال حلكمة بالغة قد ختفى وقد تُعلم وعلى العبد 

أن على ذروة كل بعري " وقد جاء : " .... اء احلكمة من ذلك ، قال ابن القيماإلميان والعمل ، والتمس بعض العلم
فإذا اغتذى من حلوم اإلبل وفيها ....أهنا خلقت من جن ففيها قوة شيطانية ، الغاذي شبيه باملغتذي : وجاء " شيطاناً 

ضن الغضع من الشيطان :" ث اآلخر تلك القوة الشيطانية ،والشيطان خلق من نار ، والنار تطفأ باملاء ، ونظريه احلدي
 . ([ 1/934" ) أعالم املوقعني :" انظر] " فإذا غضع أحدكم فليتوضأ

 

  حديث الباب فيه داللة على جواز الصالة يف مرابض الغنم وهي األماكن اليت تربض وتقيم  :ال ائدة الخامسة
 .فيها 

 

  وتحت هذا الحكم عدة  الة يف مبارك اإلبلحديث الباب فيه داللة على عدم جواز الص: ال ائدة السادسة ,
 ر :أمور 

عند أيب -رضي اهلل عنه  -ال تصح الصالة يف معاطن اإلبل وهو قول األئمة األربعة ، حلديث الباب ، وحديث الرباء :  أوالً 
رضي  -وحديث أيب هريرة  "ال تصلوا في مبارم اإلبل , فإنها خلقت من الشياطين :"  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -داود قال النيب 
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صلوا في مرابض الغنم وال تصلوا في أعطان " : قال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -عند أمحد والَتمذي وصححه أن النيب -اهلل عنه 
  "اإلبل 
َموطة املقصود مببارك اإلبل و أعطاهنا هي األماكن اليت تأوي وتقيم فيها كَمرَاحها سواًء كانت مبنية  جبدار أو : ًٍ  ثانيا

حبديد أو أشجار وحنو ذلك أو كأن تعتاد اإلبل أن تربك يف مكان معني وإن مل يكن مكاناً مستقراً هلا فإنه يـَُعدُّ من مباركها 
، أو ما كان ألشياء عارضة كاألماكن اليت متر هبا يف سريها أو ما تناخ فيه لعلفها فال مينع من الصالة فيها ألهنا ليست  

 . من مباركها
 ر : اختلف في الحكمة التي نهى من أجلها الصالة في مبارم اإلبل دون غيرها:  ثالثاً 
ألن أبواهلا َسة ، وهذا القول مرجوح وخمالف لألدلة الصحيحة فإن ما يؤكل حلمه طاهر الفضالت وقد أمر النيب :  فقيل

ولو كانت -رضي اهلل عنه  - من حديث أيب هريرة العرنيني أن يشربوا من أبوال اإلبل كما يف الصحيحني -صّلى اهلل عليه وسّلم  -
بغسل َاستها من أفواههم وأوانيهم ومل يأمرهم  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -َسه مل جيُِْزها ،ولو قلنا أنه أباحها للضرورة ألمرهم النيب 

 .ليست َسة  وال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة وهذا يدل على أهنا -صّلى اهلل عليه وسّلم  -النيب
ألن اإلبل شديدة النفور رمبا تنفر عليه وهو يصلي فتصيبه بأذى ، وهذا فيه نظر أيضاً ألنه يقتضي أن اإلبل إذا مل  :وقيل 

 .  تكن عند مباركها جيوز الصالة فيها ألن العلة انتفت 
لشياطني إىل أماكن الصالة حلديث أن اإلبل ُخلقت من شياطني فال يبعد أن تصحبها ا: غري ذلك وأقرب األقوال : وقيل 

فإن صحت هذه ،  [(920/ 21"الفتاوى:" انظر]الرباء السابق عند أيب داود وله شواهد ورجح هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 . -عّز وجل  -العلة وإال فاألصل أن العلة يف ذلك هو التعبد هلل 

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

 
 

 الدليل على َأن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث : )باب
 (فله َأن يصلي بطهارته تلك

ــِه ْبــنِ  َعْبــدِ عــن  -51 ــدٍ  الّل ــْيَء يف  -صــّلى اهلل عليــه وســّلم  -ُشــِكَي ِإىَل النَّــيبِّ : قــال -رضــي اهلل عنــه  - َزْي ــُد الشَّ ــِه أَنَّــُه جيَِ الرَُّجــُل، خُيَيَّــُل إِلَْي
 .-رضي اهلل عنه  -وملسلم بنحوه أيضاً عن أيب هريرة .« يَرْنَصِرُف َحتَّى َيْسَمَع َصْوتاً, َأْو َيِجد رِيحاً الَ » :الصَّالَِة؟ قَالَ 

 :ألفاظ الحديث 
ومل ُيسمَّ الشاكي ، بضم الشني وكسر الكاف مبين للمجهول ( شكي )  : -صّلى اهلل عليه وسّلم  -  (ُشِكَي ِضَلى النَِّبيِّ ) -
عن عبد اهلل بن : راوي احلديث ولفظه  -رضي اهلل عنه  -واية البخاري ما يبني أن الشاكي هو عبد اهلل بن زيد وجاء يف ر ، هنا 
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عن : وأيضاً جاء مصرحاً عند ابن خزمية ولفظه ، احلديث ....." الرجل  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أنه شكا إىل رسول اهلل " زيد 
 .احلديث ... " عن الرجل  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -سألت رسول اهلل : قال-رضي اهلل عنه  - عبد اهلل بن زيد 

 .أي يظن ظناً  ( :ُيَخيَُّل ِضلَْيهِ ) -

واكُتِفي بالتلميح عن التصريح باللفظ املستقذر ، أي خيرج منه احلدث يف الصالة  ( :نَُّه َيِجُد الشَّْيَس ِفي الصَّاَلِة؟أَ )
 .لعدم احلاجة للتصريح 

 .أي من صالته ألجل هذا الظن  ( : ْنَصِرفُ الَ يرَ ) -

وُخصَّ السمع والشم ، أي حىت يتيقن أنه خرج منه احلدث بسمعه أو ِشِّه  : (َحتَّى َيْسَمَع َصْوتاً, َأْو َيِجد رِيحاً ) -
شرح :"انظر]فال يشَتط السماع والشم فلو تيقن بغريمها النتقض وضوؤه ونقل االمجاع على ذلك النووي ، لكوهنما الغالب 

فاملقصود من ذلك هو التيقن وعدم البناء على الشك فلو كان ال يسمع وال يشم وتيقن بغري هاتني ،  [( 279/ 4" ) مسلم
 .الطريقتني انتقض وضؤوه 

  -:من فوائد الحديث 
 فإنه ال يلتفت إىل هذا، يف احلديث داللة على أن من تطهر وشك هل أحدث أو مل حيدث :  ال ائدة األولى 

الشك وعليه فال يلزمه الوضوء من أجل شكِـّه بل يصلي بطهارته حىت يتيقن أنه أحدث بسماع صوت أوشم ريح 
 . ألن يقني الطهارة ال يزول بشك احلدث 

 -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه  -وجاء أيضاً ما يدل على هذا املعىن عند مسلم من حديث أيب هريرة 
أخرج منه شيس أم ال ؟ فال يخرجن من المسجد حتى يسمع : فأشكل عليه , ضذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً :" 

 ". صوتاً أو يجد ريحاً 
  

 هذا احلديث دليل على قاعدة عظيمة من قواعد الدين وأصل من أصول اإلسالم وهي قاعدة : ال ائدة الثانية [:
 .سبق يف الفائدة األوىل وهي من القواعد الكلية الكربىومن أمثلتها ما [ اليقني ال يزول بالشك 

 :  أهمية القاعدة
 "وهي أن كل مشكوك فيه جُيعل كاملعدوم الذي جُيزم بعدمه ، هذه قاعدة جممع عليها :"  قال القرايف عن هذه القاعدة

 . "األشباه والنظائر :" انظر  أن هذه القاعدة تتضمن ثالثة أرباع الفقه وذكر السيوطي،  ([ 111/ 1") الفروق:" انظر]
 :  معنى اليقين والشك -

 .العلم املستقر يف النفس لثبوته من سبب متيقن له حبيث ال يقبل االهندام  :اليقين لغة 
ويلحق الفقهاء باليقني غلبة الظن فهي تقوم ) ، حصول اجلزم الذي ال تردد فيه بوقوع شيء أو عدم وقوعه  :واصطالحاً 
وغلبة الظن هي أن يستوي عند شخص أمران فيَتجح لديه أحدمها فيكون هذا الراجح له غلبة الظن ولذا ، مقام اليقني 
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وهناك من الفقهاء من خالف يف هذه القاعدة الفرعية وليس ( إذا تعذر اليقني ُرِجَع إىل غلبة الظن:) يقول الفقهاء قاعدة 
 .هذا مقام بسط ذلك

 .تردد الفعل بني الوقوع وعدمه :  واصطالحا ً ،   الَتدد  :والشك لغة 
 : دليل هذه القاعدة  

ِضْن يَرتَِّبُعوَن ِضالَّ الظَّنَّ َوَما : }:وقوله تعاىل،  [94:يونس] {نَّ الظَّنَّ ال يُرْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيئاً ضِ }:قوله تعاىل :  من الكتاب
  [29: النجم] { َدىتَرْهَوى اأْلَنْرُ ُس َوَلَقْد َجاَسُهْم ِمْن رَبِِّهُم اْلهُ 

. عند مسلم وسبق ايراده -رضي اهلل عنه  -يف الباب وحديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -حديث عبد اهلل بن زيد :  ومن السنة
 . وأيضاً أمجع أهل العلم على العمل هبذه القاعدة وسبق نقل القرايف لإلمجاع 

 :من أمثلة هذه القاعدة 
، الطهارة وشك هل أحدث أو ال فاألصل بقاء الطهارة ألن اليقني ال يزول بالشك حديث الباب وهو من تيقن  – 1

ومثله العكس كمن تيقن أنه أحدث مث شك هل تطهر بعد حدثه أم ال فاألصل أنه َمدث وهو اليقني واليقني ال يزول 
 .بالشك 

لطهارة وهو اليقني واليقني اليزول كأن يكون عنده ماء طاهر وشك هل وقع يف املاء َاسة أو ال فاألصل بقاء ا  -2  
والعكس كذلك كأن يكون عنده ماء َس وشك يف طهارته فاألصل أنه َس وهو اليقني واليقني ال يزول ،   بالشك 
 .بالشك 

كذلك من شك مبا أصله الطهارة كاملياه والفرش والثياب واألرض واألوا  فاليقني أهنا طاهرة فال يزول هذا اليقني – 9
وكذلك من شك يف طالق زوجته أو عتق عبده أو أنه حلف على شيء فاألصل عدمها فال يزول هذا اليقني ، بالشك 
 .وغري ذلك من األمثلة الكثرية تدخل حتت هذه القاعدة فهي قاعدة عظيمة نافعة  ، بالشك 

 : من القواعد المت رعة عن هذه القاعدة 
 . ما ثبت بيقني ال يرتفع إال بيقني  -
 .بقاء ما كان على ما كان  األصل -
 . األصل براءة الذمة -
 (وإذا كان الشك ال يعترب فالوهم أوىل ) ال عربة بالتوهم  -

 .بعضها  موغري ذلك من القواعد الفرعية و ما تقد
 حتى يسمع صوتاً أو :" الوضوء لقوله  ضيف احلديث داللة على أن خروج الريح ناقض من نواق :ال ائدة الثالثة

 ".ًٍ حايجد ري
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  يف حديث الباب مستمسك قوي لقطع باب الوسوسة الذي هو من أقوى أسلحة الشيطان  :ال ائدة الرابعة
ما فيه تصريح -رضي اهلل عنهما  -وجاء عند البزار من حديث ابن عباس ، على العبد ليفسد طهارته وصالته وعبادته 

يأتي :"  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قال النيب ، شيطان أن ما جيد اإلنسان من وساوس يف انتقاض وضوئه إمنا هي من ال
ولم يحدث فإذا وجد ذلك فال , فين خ في مقعدته فيخيل ضليه أنه أحدث , أحدكم الشيطان في صالته 

املتفق عليه يف  -رضي اهلل عنه  -بن زيد  وأصل هذا حديث عبد اهلل"  ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً 
بد أن الوسواس  مرض إذا اشتد بصاحبه واستسلم له صعب عليه اخلروج منه فيجد به مشقة وليعلم الع، الباب 

وحرجاً يف طهارته وصالته وعبادته وغريها مما وقع فيها الوسواس ومىت دافعها ومل يسَتسل هلا وغفل عنها زالت 
املسلم يغسل أكثر من  والشيطان حريص على إفساد عبادات العبد فيوسوس له يف وضوءه حىت يظل، بإذن اهلل 

العدد املشروع أو يومهه بأن موضعاً مل يصله املاء أو يومهه بأنه خرج منه الريح كما يف احلديث السابق أو يفسد 
إذا اقضي :" أن الشيطان -رضي اهلل عنه  -عليه صالته ويلبسها عليه كما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة 

ملا مل يكن ، واذكر كذا ، اذكر كذا : ويقول له ، قبل حىت خيطربني املرء ونفسه أ( أي إقامة الصالة ) التثويب 
بل إن الشيطان ووساوسه على العبد تتعدى إىل العقيدة  " حىت يظل الرجل ما يدري كم صلى ، يذكر من قبل 

ٍُ  -رضي اهلل عنه  -كما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  من : فيقول يأتي الشيطان أحدكم :" مرفوعًا
وعلى العبد إغالق "  من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ باهلل ولينته: خلق كذا ؟من خلق كذا ؟ حتى يقول 

أبواب الوسوسة من أول األمر وال يستسلم هلا ألن الوسواس إذا متكن منه صعب عليه الفكاك منه إال مبجاهدة 
 .من أنفع الوسائل لدفع الوسواس ( شك اليقني ال يزول بال) وليعلم العبد أن قاعدة ، عظيمة 

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

 
 

 ( طهارة جلود الميتة بالدباغ : )باب
َق َعَلى َمْواَلٍة ِلَمْيُمونََة ِبَشاٍة، َفَماَتْت، َفَمرَّ هِبَا َرُسوُل الّلِه : ، قَالَ رضي اهلل عنهما َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  -52 عليه صّلى اهلل  -ُتُصدِّ

 .«ِضنََّما َحُرَم َأْكُلَها»: فَرَقالَ . ِضنرََّها َمْيَتة  : فَرَقاُلوا« َهالَّ َأَخْذُتْم ِضَهاِبَها, َفَدبَرْغُتُموُه, فَانْرتَرَ ْعُتْم بِِه؟»: فـََقالَ -وسّلم 
ْعُت َرُسوَل الّلِه : ، قَالَ رضي اهلل عنهما َعْن َعْبِد الّلِه ْبِن َعبَّاسٍ و  -55 ِضَذا ُدِبَغ اإِلَهاُب فَرَقْد »: يـَُقولُ  -عليه وسّلم  صّلى اهلل -مسَِ
 رواه مسلم   .«َطُهرَ 
َما َلَك مَتَسُُّه؟ َقْد َسأَْلُت َعْبَد : فـََقالَ . َفَمِسْسُتهُ . َرأَْيُت َعَلى اْبِن َوْعَلَة السََّبِإيِّ فـَْرواً : قَالَ -رضي اهلل عنه  - اخلَْرْيِ  َأيب عن  -55

ِإنَّا َنُكوُن بِاْلَمْغِرِب، َوَمَعَنا اْلبَـْربـَُر َواْلَمُجوُس، نـُْؤَتٰى بِاْلَكْبِش َقْد َذحَبُوُه، َوحَنُْن اَل نَْأُكُل : ، قـُْلتُ -رضي اهلل عنهما  - الّلِه ْبَن َعبَّاسٍ 
َعْن  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -َقْد َسأَْلَنا َرُسوَل الّلِه : عنهما رضي اهلل فـََقاَل اْبُن َعبَّاسٍ . َذبِاِئَحُهْم، َويَْأتُونَا بِالسَِّقاِء جَيَْعُلوَن ِفيِه اْلَوَدكَ 



  
 

 اْْلَيْضِ كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ   78

                                                                                                             .«ِدبَاُغُه َطُهورُهُ »: ٰذِلَك؟ فـََقالَ 
 .رواه مسلم 

 :ألفاظ األحاديث 
وجيوز الفتح يف احلرفني األولني فتقول . مثل كتاب وُكتب ، أُُهب بضمتني : ومجعه ، اإلهاب بكسر اهلمزة  (:اِضَهابهَ ) -
 : 
 .للجمع ( أَهـَب ) 

اإلهاب هو اجللد قبل أن يدبغ وهو األظهر واهلل أعلم وعليه يدل ظاهر : وقيل ، هو اجللد دبغ أو مل يدبغ  :و اإلهاب 
: قال النضر بن ِشيل :" فسمى اجللد قبل الدبغ إهاباً قال أبو داود"  ذتم ضهابها فدبغتموههال أخ" احلديث حيث قال 

 [.(470/  4") سننه :" انظر ]" إمنا يسمى شنَــّـاً وِقْربَة ، إهاب : فإذا دبغ ال يقال له ، إمنا يسمى إهاباً ما مل يدبغ 

ومعرفة ، [ ( 77 ص)  للفريوزبادي" احمليط القاموس وكذلك، (  23/  1)  للجوهري" صحاحال:" :" انظر]" واإلهاب اجللد مامل يدبغ :" حيث قال    
 .اإلهاب حتديداً يهمنا يف مسألة ستأيت قريباً 

ويف ،إزالة الننت والرطوبة من اجللد مبواد خاصة :ومعىن الدباغة ، مصدر َدَبَغ اجللد يدبغه دبغاً : الدباغة :   (َفَدبَرْغُتُموهُ ) -
 .احلاضر ظهرت آالت حديثة متخصصة يف دباغة اجللود  الزمن

 .أو مات على هيئة غري شرعية ، احليوان الذي مات حتف أنفه : بتخفيف الياء وهي  ( :ِضنرََّها َمْيَتة  ) -

وزال ما به من واملقصود أنه صار طاهراً ، [ ( 73/  1") اجملموع:" انظر]بضم اهلاء وجيوز فتحها ورجحه النووي (: فَرَقْد َطُهرَ ) -
 .الدنس والنجس

( فروة ) ويف لغة قليلة يقال ، فالصحيح املشهور يف اللغة أن املفرد فرو ، مثل كعب وِكعاب ، مفرد ومجعه ِفراء  (:فَرْرواً ) -
  .والفرو شيء كاجلبة يبطن من بعض جلود احليوانات ، [ ( 272/  4" ) يف شرح مسلم" كالم النووي:" انظر]وهو قول العامة 

 .[يف املصدر السابق"كالم النووي :" انظر]بكسر السني األوىل على األشهر ويف لغة قليلة بفتحها  (:َفَمِسْسُتهُ ) -

 .وهو وعاء من جلد السخلة يكون للماء واللنب ، هو واحد األسقية  (:السَِّقاسِ ) -

 [(ودك: ب احلديث البن األثري مادة النهاية يف غري: انظر]ي يستخرج منهدسم اللحم وُدهُنه الذ: هو : الَودك   (:َيْجَعُلوَن ِفيِه اْلَوَدمَ ) -
. 

 

 :من فوائد األحاديث 
  وهذه املسألة اختلف فيها أهل العلم ، أحاديث الباب تدل على أن جلد امليتة يطهر بالدباغ  :ال ائدة األولى

ويمكن ضدراج هذا الخالف تحت ، [ ( 220/  1) ل األوطارو الشوكا  ني(  274/  4)ذكرها النووي يف شرح مسلم ]على سبعة أقوال 
 : قولين
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وهذا القول هو املشهور من مذهب اإلمام أمحد وإحدى الروايتني عن ، أن جلد امليتة ال يطهر بالدباغ :  القول األول
 . اإلمام مالك 
وهي الرواية املتأخرة ) ام أمحد  مذهب اإلموهذا قول مجهور العلماء ورواية يف، أن جلد امليتة يطهر بالدبغ :  والقول الثاني

 ( اليت رجع إليها كما سيأيت 
 : وهذا هو قول الجمهور بشكل عام واختل وا في ت اصيل جلد الميتة الذي يطهر بالدباغ 

واختار هذا القول أبو يوسف صاحب أيب حنيفة ، فمذهب الظاهرية أن كل جلد يطهر بالدباغ ولو كان جلد خنزير  -2
 .[ ( 225/  1") نيل األوطار:" انظر]شوكا  من املتأخرين و ال

:" وجاء عند األربعة "  ضذا دبغ اإلهاب فقد طهر" بعمومات األحاديث حيث مل تستثن شيئاً كحديث الباب  :واستدلوا 
د الميتة دباغ جلو :" ومبا روى ابن حبان وصححه من حديث سلمة بن الـُمَحبِّق مرفوعاً "  أيما ضهاب دبغ فقد طهر

 "  طهورها
 . ومذهب األحناف أن كل جلد يطهر بالدباغ إال اخلنزير – 6

 ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِضَليَّ ُمَحرَّماً َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِضالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدماً َمْسُ وحاً  }:بقوله تعاىل  :واستدلوا 
 .[145:األنعام] { رِْجس   َأْو َلْحَم ِخْنزِيٍر فَِإنَّهُ 

) واملضاف إليه كلمة( حلم خنزير ) الضمري فيه عائد على املضاف إليه يف قوله ( فإنه رجس ) أن قوله  :ووجه الداللة 
ورد َّ الشوكا  ذلك بأن الضمري قد يكون عائداً على املضاف وهي  ، حكم عليه بأنه رجس  -عّز وجل  -فاهلل ( خنزير 
َعْود الضمري َمل نزاع واحتمال واحملتمل ال يكون حجة ولو صح أيضاً االحتمال األول فتكون رجسية اخلنزير فَـ ( حلم ) كلمة

 .[( 225/  1") نيل األوطار:" انظر] عامة و خمصصة بأحاديث الدباغ فيطهر ما دبُغ
نزير واستدلوا مبا استدل به وقاسوا الكلب على اخل، ومذهب الشافعي أن كل جلد يطهر بالدباغ إال اخلنزير والكلب  -5 

 . القول الذي قبله 
ومذهب اإلمام أمحد يف رواية أن جلد كل ما كان طاهراً يف احلياة هو الذي يطهر بالدباغ سواًء كان مأكول اللحم  -5

:" يف]اوي واختار هذا القول الشيخ َممد بن إبرهيم ونسبه املرد. كاألنعام من بقر وغنم وإبل أو غري مأكول اللحم كاهلرة 

 .إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية وسيأيت قريباً ما اختاره شيخ اإلسالم على املشهور  [( 27/  1" ) اإلنصاف
هذا القول بعمومات األحاديث السابقة ومنها أحاديث الباب وإمنا استثنوا ما كان طاهراً حال احلياة  واستدل أصحاب

ن َساً حال احلياة َاسته َاسة عني فال ميكن أن يؤثر فيه الدبغ فنجاسته دون غريه مما كان َساً حال احلياة ألن ما كا
ونوقش هذا االستدالل بأن األدلة عامة مل تفرق بني حيوان  ،َاسة عينية ال تزول وليست َاسة حكمية ميكن أن تزول

 .طاهر يف احلياة وحيوان َس فتبقى على عمومها بأن كل جلد يطهر بالدباغ 
  -:يلي  مقصود بالحيوان الطاهر في الحياة عند ال قهاس ماال: فائدة 
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 .كل مأكول اللحم كاإلبل والبقر والغنم والضبع وحنوها -2
وُحِكم (  ضنما هي من الطوافين عليكم) قال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أما اهلرة ألن النيب ، كل حيوان حبجم اهلرة وأقل -6

 .من تيسري الشرع وقاسوا عليها ما كان يف حجمها وأقل بطهارهتا ملشقة التحرز منها وهذا 

 .كالذباب واحلشرات ( أي إذا ذبح أو قتل فليس له دم يسيل ) كل شيء ليس له نفس سائلة -5

 .اآلدمي ولكنه غري مراد يف هذه املسألة -5

وهو مذهب ، ريه من اجللود ومذهب اإلمام أمحد يف رواية ثالثة أن جلد مأكول اللحم هو الذي يطهر بالدباغ دون غ -1
، [. 24واالختيارات الفقهية ص ( 35/  21")الفتاوى :" يف]األوزاعي وأيب ثور وإسحاق بن راهويه واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 [( 31/  1") تعاملم:" انظر] واختيار الشيخ ابن باز وشيخنا ابن عثيمني،  [( 11ص ")املختارات اجللية :" انظر]وهواختيار الشيخ السعدي 
. 

 :واستدلوا 
ووجه الداللة أن   احلديث ، يف الباب -رضي اهلل عنها  -الذي فيه قصة شاة ميمونة -رضي اهلل عنهما  -حبديث ابن عباس  -1 

 .ونوقش هذا االستدالل باألحاديث األخرى العامة يف الباب ، ورد يف الشاة وهي مما يؤكل حلمه 
دباغ جلود :" ويف لفظ "  دباغ األديم ذكاته:" قال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -د والنسائي أن النيب مارواه أمحد وأبو داو  -2   

 "  الميتة ذكاتها
أنه شبَّه الدبغ هنا بالذكاة ومعلوم أن الذكاة ال تؤثر إال يف مأكول اللحم فهي تبيحه وتبيح أكله فلو جئت  :ووجه الداللة 

أو الكلب مثالً  وذكْيته ذكاًة شرعية فإنه ال جيوز أكله ألنه غري مأكول اللحم قالوا  بغري مأكول اللحم كاحلمار مثالً 
، يف احلديث جعل الدباغ جللد امليتة مبنزلة الذكاة ملا يؤكل حلمه  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وكذلك الدباغ ال يؤثر فيه ألن النيب 

األحذية والشنط واألحزمة اليت تصنع من جلود منور أو أفاعي أو وبناءً  على هذا القول ، واملشبه يأخذ حكم املشبه به 
االنتفاع هبا حىت لو دبغت وكذلك الفراء املصنوعة من جلود السباع ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود  زذئاب وحنوها ال جيو 

هنى عن لبوس جلود السباع :"  -م صّلى اهلل عليه وسلّ  -أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -والنسائي من حديث املقدام بن معد يكرب 
وهذا احلديث مما استدل به شيخ اإلسالم ابن تيمية لنصرة قول أنه " وأن يفَتش :"وجاء يف رواية الَتمذي " والركوب عليها 

 .ال يطهر إال مأكول اللحم 
  -:وأقوى أقوال الجمهور في هذه المسألة واهلل أعلم قوالن 

 .دباغ هو جلد احليوان املأكول أن الذي يطهر بال:  القول األول
لعمومات األحاديث الواردة ومنها أحاديث الباب وأظهر القولني وأحوطهما ،أن كل جلد يطهر بالدباغ :  القول الثاني

 .القول األول مع ما يف الثا  من قوة 
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دلة أن مجيع اجللود تطهر له قوته لعموم األ، وإن كان القول بأن األحاديث عامة قول جيد وقوي : قال الشيخ ابن باز
بذلك قول له قوته للعموم ولكن أظهر األقوال وأقرهبا للصواب أن هذا يف جلد ما يؤكل حلمه وأن الورع يقتضي ترك ما 

 سوى 
 [.( 24إىل  20) حديث " شرح بلوغ املرام:"انظر  ]"ذلك 

 .لد للميتة بالدباغ نرجع إىل القول األول وهو املشهور من مذهب احلنابلة وأنه ال يطهر أي ج 
أن ال :" قبل وفاته بشهر   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -كتب إلينا رسول اهلل:"  -رضي اهلل عنه  -حبديث عبد اهلل بن ُعكيم : مستدلين 

 .واحلديث رواه أمحد وأبو داود والَتمذي والنسائي وابن ماجه " تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب 
بشهر فصار   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -احلديث متأخر عن األحاديث األخرى ألنه قبل وفاة النيب  أن هذا :ووجه الداللة 

 .وعليه فال يطهر جلد ميتة بالدباغ هلذا احلديث ، كالناسخ لألحاديث األخرى 
- : ونوقش هذا االستدالل بعد أجوبة

  -:أن الحديث ضعيف ُأعلَّ بعدة علل : الجواب األول 
صّلى اهلل  -وعليه مل يسمع هذا احلديث من النيب  -رضي اهلل عنه  -إلرسال لالختالف يف صحبة عبد اهلل بن عكيم أُعلَّ با – 1

 عليه وسّلم 
تارة  -رضي اهلل عنه  -أُعل َّ باالضطراب يف سنده ألن عبدالرمحن بن أيب ليلي راوي هذا احلديث عن عبداهلل بن عكيم  -2

 .وتارة عن أشياخ من جهينة  -ي اهلل عنه رض -حيدث عن عبداهلل بن عكيم 
قال هذا قبل موته بثالثة أيام وروي بشهر وروي بشهرين  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وأُعلَّ باالضطراب يف متنه فروي أن النيب  – 9

 .[( 74/  1" ) إرواء الغليل:" رانظ]وممن صحح األحاديث وناقش هذه العلل األلبا [( 232/  1") نيل األوطار:" انظر]وروي بأربعني يوماً 
 عن اخلالل وترك اإلمام أمحد هذا احلديث والعمل به لـمَّا رأى ما أُعلَّ به هذا احلديث كما نقل ذلك احلافظ بن حجر -

 ([. 222/ 4") سننه "ونقله أيضاً يف ( . 453/  3") فتح الباري:" انظر]أن اإلمام أمحد ملا رأى فيه من تزلزل الرواة ترك هذا احلديث 
أن هذا احلديث على ما فيه من العلل لو صح فإنه ال يقوى على معارضة ما يف الصحيحني من   :الجواب الثاني 

 .األحاديث الدالة على جواز االنتفاع جبلد امليتة بعد الدباغ 
وسبق أن "هاب وال عصب ال تنتفعوا من امليتة بإ"  -رضي اهلل عنه  -أن لفظ حديث عبد اهلل بن عكيم  :الجواب الثالث 

، وعلى هذا املعىن ال تعارض بني األحاديث ، املقصود باإلهاب جلد امليتة قبل الدبغ كما يف القاموس احمليط والصحاح 
وأشار إليه  [(  242/  1" ) املعرفة" :يف]والبيهقي، [ ( 52/  3" ) التمهيد"  :يف] وابن عبد الرب، [ ( 453/  3" ) الفتح"  :يف]وقوَّى هذا ابن حجر

 . [(املختصر  42 – 47/  1") هتذيب السنن :" يف]ابن القيم
ومما سبق تبني أن األرجح واهلل أعلم قول اجلمهور جبواز االنتفاع جبلد امليتة بعد الدبغ وسبق بيان األرجح من أقوال 

  -:ومما يجدر التنبيه عليه في هذه المسألة عدة أمور ، اجلمهور 
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ا يؤكل حلمه كالغنم والبقر واإلبل واألرانب والظباء وغريها مما يؤكل حلمه إذا ذكيت ذكاة شرعية فإن أن جلود م: أوالً 
 . جلدها طاهر سواء دبغ أو مل يــُدبغ 

وعليه فما ، أن من مات حتف أنفه  أو ذبح على طريقة غري شرعية كما يفعله الكفار يف ذبائحهم يُعدُّ ميتة  :ثانياً 
ا منهم من أحذية وأحزمة وشنط وفراس مصنوعة من جلد أفعى أو نمر أو نحوهما بعدما يدبغون الحكم فيما يأتين

 جلدها ؟

 

  -:سبق أن أقوى األقوال قوالن : اجلواب 
 

 .أن كل جلد يطهر بالدباغ وبناء عليه األمور السابقة جيوز االنتفاع هبا : األول 
 

وبناء عليه ال جيوز االنتفاع مبا سبق وسبق بيان من اختار ، ل اللحم أن اجللد الذي يطهر بالدباغ هو جلد مأكو : الثاني
 .هذا القول وأنه هو األظهر واألحوط واهلل أعلم ومثله من حيتفظ بذيل الثعلب أو الذئب 

  
كثرية   وعليه فما يوجد يف األسواق من جلود صناعية وهي، أن اخلالف يف مسألة الدباغ إمنا هي يف اجللود احلقيقية :ثالثاً 

ال تدخل يف هذه املسألة بتاتاً حىت لو مسيت جلوداً ونسبت يف مسمياهتا إىل األفاعي والنمور والذئاب واألسود أو الدببة 
 .وحنوها

 

مسألة طهارة اجللود بعد الدبغ من املسائل املهمة اليت حيتاجها الناس اليوم وهلا أمثلة كثرية يف حياة الناس اليوم يف : رابعاً 
و السجادات وغريمها ويف املسألة فروع وتفصيالت مل أذكرها واقتصرت على ماورد فيه دليل وكانت داللته ظاهرة  األلبسة

 .واهلل أعلم
 

وسؤال ابن عباس رضي اهلل عنهما للنيب صلى اهلل عليه وسلم ( ونحن ال نأكل ذبائحهم)قول ابن وعلة  :الثانيةال ائدة 
وال تأكلوا مما لم يذكر اسم اهلل : "ويشهد لذلك قوله تعاىل ،ذبائح الكفار ة على عدم جواز أكلعن ذلك فيه دالل
ويستثىن من ذلك ذبائح أهل الكتاب؛ لقوله  ،فال حيل شيء منها ،ألهنم يذحبوهنا على غري اسم اهلل؛ " عليه وضنه ل سق

وقد فسر ابن عباس رضي ، "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم: "تعاىل
وهذا يدل أيضاً على حترمي ذبائح سائر ، اهلل عنهما املقصود بالطعام يف هذه اآلية بالذبائح كما روى ذلك أمحد والبخاري

 .الكفار من غري اليهود والنصارى
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 (التيمم : )باب
أَْو بِـَذاِت )يف بـَْعِض َأْسَفارِِه، َحـىتَّ ِإَذا ُكنَّـا بِاْلبَـْيـَداِء  ِل الّلِه َخَرْجَنا َمَع َرُسو : ، أَنَـَّها قَاَلتْ  رضي اهلل عنها َعْن َعاِئَشةَ  -55

َعَلــى اْلِتَماِســِه، َوأَقَــاَم النَّــاُس َمَعــُه، َولَْيُســوا َعَلــى َمــاٍء، َولَــْيَس َمَعُهــْم َمــاء ، فَــأََتى  انـَْقطَــَع ِعْقــد  ِر، فَأَقَــاَم َرُســوُل الّلــِه ( اجْلَــْيشِ 
َوبِالنَّـاِس َمَعـُه، َولَْيُسـوا َعلَـى  ؟ أَقَاَمْت ِبَرُسـوِل اللّـِه رضي اهلل عنهاُ  َأالَ تـََرى ِإىَل َما َصنَـَعْت َعاِئَشة: ِإىَل َأيب َبْكٍر فـََقاُلوا النَّاسُ 

 َحَبْسـِت َرُسـوَل اللّـِه : فـََقـالَ . ي قَـْد نَـامَ َواِضـع  رَْأَسـُه َعلَـى َفِخـذِ  َوَرُسـوُل اللّـِه  َماٍء، َولَْيَس َمَعُهْم َماء ، َفَجاَء أَبُـو َبْكـرٍ 
َوقَـاَل َمـا َشـاَء اللّـِه أَْن يـَُقـوَل، َوَجَعـَل َيْطعُـُن بِيَـِدِه يف .  َوالنَّاَس، َولَْيُسوا َعَلى َماٍء َولَْيَس َمَعُهم َمـاء ، قَالَـْت فـََعـاتـََبيِن أَبُـو َبْكـرٍ 

َحىتَّ َأْصـَبَح َعلَـى َغـرْيِ َمـاٍء، فَـأَنـَْزَل  فـََناَم َرُسوُل الّلِه . َعَلى َفِخِذيَحرُِّك ِإالَّ َمَكاُن َرُسوِل الّلِه َخاِصَريت، َفاَل مَيْنَـُعيِن ِمَن التَّ 
ــَيمُِّم فـَتَـَيمَُّمــوا : رضــي اهلل عنهــا  َقالَــْت َعاِئَشــةُ فَـ . َمــا ِهــَي بِــَأوَِّل بـَــرََكِتُكْم يَــا آَل َأيب َبْكــرٍ :  فـََقــاَل أَُســْيُد بْــُن احلَُْضــرْيِ . اهلل آيَــَة التـَّ

 .فـَبَـَعثْـَنا اْلَبِعرَي الَِّذي ُكْنُت َعَلْيِه، فـََوَجْدنَا اْلِعْقَد حَتَْتهُ 

 :ألفاظ الحديث 
 . هذه السفرة هي غزوة بين املصطلق يف السنة السادسة  ( :ِفي بَرْعِض َأْسَ ارِهِ ) -

 وجزم بذلك، يقال إنه يف غزاة بين املصطلق : [يف التمهيد ]الرب  ال ابن عبدق( يف بعض أسفاره :" )  [يف الفتح ] قال ابن حجر

وفيها وقعت قصة اإلفك ، وغزاة بين املصطلق هي غزوة املريسيع . "[االستذكار : " انظر]وسبقه إىل ذلك ابن سعد وابن حبان 
 جزموا به ثابتاً  محل على أنه سقط منها فإن كان ما، وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضا ، لعائشة رضي اهلل عنها

 "يف تلك السفرة مرتني الختالف القصتني كما هو مبنيَّ يف سياقهما 

بفتح اجليم :وذات اجليش ، بفتح الباء وإسكان الياء : البيداء :  (َأْو ِبَذاِت اْلَجْيشِ  َحتَّى ِضَذا ُكنَّا بِاْلبَرْيَداسِ ) -
 .وإسكان الياء 

بني املدينة : وقيل،  [( 221/  4") شرح مسلم:" انظر ]واختاره النووي ، موضعان بني املدينة وخيرب  :فقيل :اواختلف في موضعهم
واستدل لذلك مبا  [( 540/  1") الفتح"  :يف]واختاره ابن حجر ، والبيداء هي ذو احلليفة  وذات اجليش وراء ذي احلليفة ، ومكة 

ُكم هذه التي تكذبون فيها :"  -اهلل عنه رضي  -جاء يف الصحيحني من قول ابن عمر صّلى اهلل عليه  -ما أهل رسول اهلل , بيدا

وهذا القول هو األظهر واهلل أعلم ويدل عليه أيضاً أن غزوة بين املصطلق كانت من ناحية  "ضال من عند المسجد  -وسّلم 
 .مكة ال من ناحية خيرب واهلل أعلم 

يسمي عقداً  ويسمي قالدة أيضاً ويف ، وهو كل ما يعقد ويعلق يف العنق ، سر العني العقد بك (انْرَقَطَع ِعْقد  ِلي) -
أن هذا : وال معاضة بني الروايات ووجه ذلك ، الرواية األخرى أن هذا العقد أو القالدة ليس هلا وإمنا استعارته من أمساء 

 . دها وتصرفها وأضافته هلا يف الرواية األخرى لكونه يف ي، العقد ملك ألختها أمساء 

 . أي ضاعت ( :  هلكت) ومعىن 

 .أي ألجل طلبه (: َعَلى اْلِتَماِسهِ ) -
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 .وليس معهم ماء يتوضئون به ، أي ليسوا على وضوء : (َولَْيُسوا َعَلى َماٍس, َولَْيَس َمَعُهْم َماس  ) -

والعتاب خيتلف ، يف املودة وتضييع حقوقها  هو تنبيه الصديق واحلبيب على تقصريه: والعتاب  ( :فَرَعاتَرَبِني أَبُو َبْكرٍ )
ألن العتاب ال يكون إال بني الذي بينك وبينه ، فاللوم أعم من العتاب ، هو تنبيه الفاعل على خطأه : فاللوم ، عن اللوم 
الشاعر وتأمل كيف ربط ،وأما اللوم فقد يكون بني الذي بينك وبينه مودة وقد يكون مع من ليس بينك وبينه مودة ، مودة 

 :بني العتاب والود فقال 
 إذا ذهب العتاب فليس ودٌّ            ويبقى الودُّ ما بقــي العتـابُ 

 . [(الفرق بني اللوم والعتاب . )أليب هالل العسكري"الفروق اللغوية :" انظر] ومل يقل اللوم
 . ألبوة يقتضي احلنو والعطف واملوقف يغاير ذلك ألن مقام ا( أيب ) ومل تقل (  -رضي اهلل عنه  -فعاتبين أبو بكر )وقوهلا   

، هذه ُمْعِضلة ما وجدت لدائها من دواء :" قال ابن العريب ، اختلف يف حتديد هذه اآلية : (فَأَنْرَزَل اهلل آيََة الترََّيمُّمِ ) -
ية املائدة والصحيح أهنا آية هي آية النساء أو أ: وقال ابن بطال ، -رضي اهلل عنها  -ألنا ال نعلم أي اآليتني عنت عائشة 

يا أيها الذين  }فنزلت:"عند البخاري حيث قال -رضي اهلل عنه  -املائدة فقد جاء التصريح بذلك يف رواية عمرو بن احلارث 
 .[( 542/  1) الفتح:" انظر  -  4اآلية : سورة املائدة  ]{ آمنوا ضذا قمتم ضلى الصالة

 ].أي اقصدوا الصعيد الطيب " فتيمموا صعيداً طيباً :" ء أي قصده وقوله تعاىل القصد يقال تيمم الشي :والتيمم لغة 
 [( 2044/  5")الصحاح :" انظر 

 .هو التعبد اهلل مبسح الوجِه واليدين من الصعيد الطيب بداًل عن طهارة املاء عند تعذر استعماله  :وشرعاً 

أسلم أسيد ، -رضي اهلل عنه  -األوسي  و أسيد بن عتيك األنصاريوه، حضري بتصغري أسيد و  (ُأَسْيُد ْبُن اْلُحَضْيرِ ) -
بينه وبني زيد بن  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -آخى النيب ، العقبة األوىل وشهد العقبة الثانية وبدراً وأحداً وما بعدمها  باملدينة بعد

اءته لسورة الكهف وتنزل السكينة عند قراءته  وله قصة يف قر ،وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن ، -رضي اهلل عنه  -حارثة 
(   111/  1) أسد الغابة :" انظر  ].تويف سنة عشرين ودفن بالبقيع ، وستأيت يف باهبا بإذن اهلل -صّلى اهلل عليه وسّلم  -كما أخربه النيب 

 [( 31) واالستيعاب 

فقد جاء يف رواية له عند أيب داود ، ع رجال ليبحثوا عن العقد م -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وأسيد بن احلضري هو ممن أرسله النيب    
ومل جيدوا العقد ونزلت آية التيمم مث بعد ذلك وجدوا العقد حينما أثاروا البعري "  فبعث أسيد بن حضير وناساً معه" :

قال العلماء إن ،  -ى اهلل عليه وسّلم صلّ  -كلمته ألنه كان ممن أرسله النيب -رضي اهلل عنه  -وجدوه حتت البعري وقال أسيد بن حضري 
 ".رجاًل فوجدها  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -فبعث رسول اهلل " أسيد هو الذي وجد القالدة وهو الرجل املقصود برواية البخاري 

 
 

 :من فوائد الحديث 
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  كما يف آية املائدة   وهو ثابت يف كتاب، يف احلديث داللة على مشروعية التيمم وتقدم تعريفه  :ال ائدة األولى
 24/ 1)البن هبرية " اإلفصاح:" انظر ]وبإمجاع العلماء ، وآية النساء ويف السنة كما يف حديث الباب وغريه من األحاديث 

 . [. 95واإلمجاع البن املنذر ص(  22)البن حزم ص "ومراتب اإلمجاع ( "
:" أنه قال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -عن النيب -رضي اهلل عنه  -واه جابر ملا ر  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -والتيمم من خصائص أمة َممد  -

فأيما , وجرُعلت لي األرض مسجداً وطهوراً , نصرت بالرعع مسيرة شهر : أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي 
 . واحلديث متفق عليه وسيأيت يف بابه بإذن اهلل ..."رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل 

األمم السابقة إذا مل جيد أحدهم املاء بقي حىت جيده مث يتطهر به ويصلي ويف هذا حرمان للعبد من الصلة بربه  وقد كانت
والتيمم يكون للحدثني األصغر واألكرب ، ومشروعية التيمم جتعل العبد ال ينقطع عن الصالة ألي سبب من األسباب ، 

 .سيأتي ألنه بدل عن املاء كما 
 

  يَا َأيرَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِضَذا ُقْمُتْم ِضَلى الصَّالِة  }:يف حديث الباب بيان سبب نزول قوله تعاىل :ال ائدة الثانية
ُروا ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطَّهَّ   فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِضَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُُوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِضَلى اْلَكْعبَرْيِن َوِضنْ 
وا َماًس فَرتَرَيمَُّموا َوِضْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَ ٍر َأْو َجاَس َأَحد  ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو الَمْسُتُم النَِّساَس فَرَلْم َتِجدُ 

ْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّرَُكْم َصِعيداً طَيِّباً َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنُه َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيكُ 
  [4:املائدة] { َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

 .ويف احلديث أيضاً بيان أن الوضوء كان مفروضاً عليهم قبل نزول هذه اآلية 
 

  لفعل ، والَتاب فإنه يصلي على حاله وجوباً  يف احلديث داللة على أن من فقد الطهورين املاء :ال ائدة الثالثة
يف -رضي اهلل عنها  -هلم وعدم إنكاره عليهم يف قول عائشة  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وإقرار النيب  - رضي اهلل عنهم -الصحابة 

وا ذلك ضليه شك -صّلى اهلل عليه وسّلم  -بي فأدركتهم الصالة فصلوا بغير وضوس فلما أتوا النَّ :" الرواية األخرى 
وليس يف احلديث أهنم فقدوا الَتاب وإمنا فقدوا املاء فقط ألن التطهر بالَتاب مل يكن " فنزلت آية التيمم 
العتقادهم وجوب ذلك ولكن الطهور املشروع يف حقهم وهو املاء فقدوه فصلوا على حاهلم ، مشروعاً حينئٍذ 

فإنه جيب أن يصلي على حاله من دون وضوء وتيمم من دون وضوء فكذلك من فقد الطهورين املاء والَتاب 
وهذا هو القول األول يف مسألة من ، واختار هذا القول الشافعي وأمحد ومجهور احملدثني وأكثر أصحاب مالك 

فاملشهور عن الشافعي ، واختلف أصحاب هذا القول هل جتب إعادة الصالة بعد وجود الطهور ،فقد الطهورين 
واملشهور عن . جوا بأن هذا العذر وهو فقد الطهورين نادر احلدوث فال تسقط اإلعادة واحت، وجوب اإلعادة 

هبا وال جيوز  -صلى اهلل عليه وسلم  -واحتجوا بأن اإلعادة لو كانت واجبة ألمرهم النيب ،أمحد عدم وجوب اإلعادة 
 أتى مبا استطاع من  وهذا القول هو األظهر واهلل أعلم وألنه أيضاً ، تأخري البيان عن وقت احلاجة 

 . [14:التغابن ] { فَاترَُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتمْ  }:وقال تعاىل ، أمر اهلل فال يكلف بصالة مرتني 
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واختلفوا يف وجوب القضاء بعد ، أن من فقد الطهورين فإنه ال يصلي واختار هذا القول أبو حنيفة ومالك :والقول الثاني 
 . ومالك بعدم وجوبه ، ل بوجوب القضاء وجود الطهور فأبو حنيفة قا

وتقدم أن األظهر واهلل أعلم وجوب الصالة عند ، استحباب الصالة عند فقد الطهورين ووجوب اإلعادة  :والقول الثالث 
 شرح مسلم"هذا اخلالف : " انظر ]فقد الطهورين و ال جيب عليه القضاء بعد ذلك لقوة أدلة هذا القول وهو ظاهر حديث الباب 

 . [. ( 449/  2) للشوكا  " ونيل األوطار("  440/ 1) البن حجر " والفتح( " 229/ 4" ) للنووي
 

  وهذا أحد ، يف احلديث داللة على أن من فقد املاء فإنه ينتقل إىل البدل وهو الَتاب فيتيمم به  :ال ائدة الرابعة
ملاء ضرراً كأن يكون املاء شديد الربودة وليس والسبب الثا  أن يلحقه باستعمال ا، األسباب املبيحة للتيمم 

عنده ما يسخن به املاء فإن توضأ بالبارد وحلقه ضرر أو مريض ال يستطيع استعمال املاء فينتقل إىل البدل وهو 
 :فعادم الماس نوعان ، التيمم بالَتاب 

 .    وهو من فقد املاء  :عادم حقيقي  –أ  
معه استعمال املاء مع وجوده فهذا يف حكم عادم املاء كاملريض ومن يلحقه وهو الذي تعذر  :وعادم حكمي  –ب  

 .مشقة جيد منها ضرراً باستعمال املاء 
 

  ووجه ذلك أن ، يف احلديث داللة على جواز السفر بالعارية إذا كان يعلم رضا صاحبها : ال ائدة الخامسة
 .قالدة وسافرت هبا- عنها رضي اهلل -استعارت من أختها أمساء -رضي اهلل عنها  -عائشة 

 

  صّلى اهلل  -وتواضع النيب ، يف احلديث داللة على اعتناء إمام املسلمني حبقوق الناس وإن قلَّت  :ال ائدة السادسة

-رضي اهلل عنها  -حيث أقام بالناس وطلب منهم أن يبحثوا عن عقد عائشة -رضي اهلل عنها  -وحبِـّه لعائشة  -عليه وسّلم 

 -صّلى اهلل عليه وسّلم  -لك حبه هلا واهتمامه بشأهنا ومل تكن مثل هذه املواقف دلياًل على التقليل من شأنه مظهراً بذ
أو أهنا مواقف خمجلة كما هي بعض االعتقادات اخلاطئة يف حياة الناس اليوم فال يرعى ألهله حقاً من أجل كالم 

أهله فإذا حضرت الصالة خرج كما يف الصحيحني من حديث  يف خدمة -صّلى اهلل عليه وسّلم  -الناس بل كان نبينا 
 .عائشة رضي اهلل عنها

  يف احلديث تأديب الرجل ابنته ولو كانت متزوجة كبرية خارجة عن بيته إذا استدعت احلاجة  :ال ائدة السابعة
 . -رضي اهلل عنها  -مع ابنته عائشة  -رضي اهلل عنه  -لذلك كما فعل أبو بكر 

 

يَــا أَبَــا َعْبــِد الــرَّمْحِٰن أَرَأَيْــَت لَــْو أَنَّ : فـََقــاَل أَبُــو ُموَســىٰ . ُكْنــُت َجاِلســاً َمــَع َعْبــِد الّلــِه َوَأيب ُموَســىٰ : ، قَــالَ  َشــِقيقٍ َعــْن و  -50
ــِد اْلَمــاَء َشـْهراً، َكْيــَف َيْصــَنُع بِالصَّـالَِة؟ فـََقــاَل َعْبــُد اللّـهِ  . يـَتَـــَيمَُّم َوِإْن مَلْ جيَِـِد اْلَمــاَء َشــْهراً : يقــالأن  األوىل: َرُجـالً َأْجنَــَب فـَلَـْم جيَِ

فـََقـاَل ( 4: املائـدة اآليـة) {فَرلَرْم َتِجرُدوا َمراًس فَرتَرَيمَُّمروا َصرِعيداً طَيِّبراً }: َفَكْيَف هِبِٰذِه اآليَِة يف ُسورَِة اْلَمائَِدةِ : فـََقاَل أَبُو ُموَسىٰ 
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َأمَلْ : فـََقـاَل أَبُـو ُموَسـٰى لَِعْبـِد اللّـهِ . ِه اآليَِة، أَلْوَشَك، ِإَذا بـََرَد َعَلْيِهُم اْلَمـاُء، أَْن يـَتَـَيمَُّمـوا بِالصَّـِعيدِ َلْو ُرخَِّص هَلُْم يف ٰهذِ : َعْبُد الّلهِ 
ابَـُّة، مُثَّ أَتـَْيـُت  يف َحاَجٍة فََأْجَنْبُت، فـََلْم َأِجِد اْلَماَء، فـََتَمرَّْغـُت يف  بـََعَثيِن َرُسوُل الّلِه : َتْسَمْع قـَْوَل َعمَّارٍ  الصَّـِعيِد َكَمـا مَتَـرَُّغ الدَّ

 النَّيبَّ 

فـََقـــاَل  ، الَ ُتِصـــلِّ : فـََقــالَ . ِإ ِّ َأْجَنْبــُت فـَلَـــْم َأِجــْد َمـــاءٍ : فـََقـــالَ  أَنَّ َرُجـــالً أَتَــى ُعَمـــرَ   َعْبـــِد الــرَّمْحِٰن بْـــِن أَبـْــَزىٰ ويف حــديث 
ــار   ُ َخ, ثررم تمسررح ِبِهَمررا َوْجَهررَك » َقــاَل النَّــيبُّ فَـ :وفيــه ......: َعمَّ ِضنََّمررا َكرراَن َيْكِ يررَك َأْن َتْضررِرَب بِيَررَدْيَك اأَلْرَض, ثُررمَّ تَرررنرْ

 . ِإْن ِشْئَت مَلْ أَُحدِّْث بِهِ : قَالَ ! اتَِّق الّلَه، يَا َعمَّار: فـََقاَل ُعَمرُ  «وََك َّْيكَ 
 .َولَّْيتَ نـَُولِّيَك َما تَـ : فـََقاَل ُعَمرُ  :ويف رواية ملسلم 

 : ألفاظ الحديث 
اجملموع للنووي :" انظر ].وهذا قول اإلمام الشافعي وأمحد ، املراد به الَتاب : اختلف يف معىن الصعيد فقيل :  (َصِعيداً طَيِّباً ) -

 [ ( 224/  1) للمرداوي " اإلنصاف"و(  212/ 2") 
فالصعيد الطيب هوالوجه من األرض ، ل أو حجارة املراد به كل ما تصاعد على وجه األرض من تراب أو رم :وقيل 
 .[( 21/944") الفتاوى:" انظر]هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية  واختار، الطهور 

/  2" ) فتح الباري"و(  54/  2) معا  القرآن :" انظر ]" تالفاً يف أن الصعيد وجه األرض ال أعلم بني أهل اللغة اخ:" قال الزجاج    

912 )] . 

ويف الرواية األخرى بيان ذلك وأنه  ، أي أرسلين يف غرض ( : ِفي َحاَجةٍ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -بَرَعثَِني َرُسوُل الّلِه ) -
 . كان يف سرية 

ابَّةُ ) - ه ليعم الَتاب مجيع بدن، أي تقلبت على األرض كما تتقلب الدابة : ( فَرَتَمرَّْغُت ِفي الصَِّعيِد َكَما َتَمرَُّغ الدَّ
فلما رأى أن التيمم ، استعمل القياس يف هذه النازلة -رضي اهلل عنه  -وكأن عمار  ، ( فتمعكت ) ومثله قوله يف الرواية األخرى 

رأى أن التيمم عن احلدث األكرب يقع على هيئة الغسل فيعم ، من احلدث األصغر يقع على هيئة الوضوء للوجه واليدين 
 . لصعيد وسبق بيان معىن ا، مجيع البدن 

َكَذا) - أي يغنيك عن مترغك يف الصعيد أو عن اغتسالك باملاء عند تعذر : (ِضنََّما َكاَن َيْكِ يَك َأْن تَرُقوَل بَِيَدْيَك ه 
 . ووصف له التيمم ، استعماله أن تفعل بيديك هكذا 

 بقول عمار ألن عماراً أخربه أنه كان معه يف -عنه رضي اهلل  -مل يقنع عمر : (أََلْم تَرَر ُعَمَر َلْم يَرْقَنْع بَِقْوِل َعمَّارٍ ) -
 اتق اهلل يا:"مل يقتنع مبا قاله عمار وقال له  -رضي اهلل عنه  -تلك احلال وحضر معه تلك القصة فلما مل يتذكر ذلك عمر  
 " .عمار  

مل يتذكر -رضي اهلل عنه  -يك لكون عمرأي فيما تقوله وترويه تثبت فيه فلعلك نسيت أو اشتبه عل:(!اتَِّق الّلَه, يَا َعمَّار) -
 . ذلك مع أنه معه يف القصة 
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أي إن رأيت املصلحة يف اإلمساك عن التحديث هبذا راجحة أمسكت أل  قدبلَّغت فال (:ِضْن ِشْئَت َلْم ُأَحدِّْث بِهِ ) -
 . حرج علي َّ 

دته لنفسك وجئت به فال يلزم من كو  ال أتذكره أال أي نسند إليك ما أسن: (نُرَولِّيَك َما تَرَولَّْيتَ : فَرَقاَل ُعَمرُ ) -
 .يكون حقاً فليس ر منعك من التحديث به 

ويف رواية ،أي تنفخ يف كفيك بعد ضرب األرض (: ثم تمسح بهما , ثم تن خ , تضرب بيديك األرض )  -
لتخفيف الغبار : فقيل ، ا النفخ واختلف يف سبب هذ، نفخ بعد ضرب األرض  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -البخاري أن النيب 

 . وأكثر الروايات ليس فيها النفخ ، بل هو زيادة يف صفة التيمم يُعمل هبا :  قيلو، العالق باليدين لئال يصيب وجهه 
 

  :من فوائد الحديث 
 يف احلديث بيان لصفة التيمم املشروعة وهي أن يضرب بكفيه األرض ضربة واحدة وميسح :  ال ائدة األولى

  -:وتحت ص ة التيمم في حديثي الباب ثالث مسائل ، لشمال على اليمني وظاهر كفيه ووجهه ا
  هل التيمم ضربة واحدة أو ضربتين ؟ :املسألة األوىل 

 ([ 920/  1" ) املغين:" انظر] .يقولون األوىل واجبة والثانية مباحة  :مذهع الحنابلة 
 . ة والثانية سنة يقولون بأن الضربة األوىل واجب :والمالكية 

 ([ 45/  1" ) بدائع الصنائع"و(  210/ 2" )اجملموع:" انظر] .يقولون بوجوب الضربتني  :والحن ية والشافعية 
ضربة : التيمم ضربتان :"  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -واستدل من قال بالضربتني حبديث ابن عمر 

وإسناده ضعيف ألن فيه على بن ظبيان بن ، واحلديث رواه الدار قطين واحلاكم " ن ضلى المرفقين وضربة لليدي, للوجه 
واهي احلديث ) وقال أبو زرعة ( منكر احلديث : ) وقال البخاري ، واهتمه ابن معني ، هالل العسكري وهو ضعيف جداً 

  ([ 900/  7") هتذيب التهذيب:" انظر]( مَتوك ) وقال أبو حامت ( جداً 
ووقَـَّفه حيي بن القطان وُهشيم :" ( 120/  1) قال الدار قطين يف سننه ، والصحيح أن هذا احلديث موقوف على ابن عمر 

 " وغريمها وهو الصواب 
والعربة فيما روى الصحابة ال -رضي اهلل عنهما  -وهذا املوقوف ال حجة فيه ألنه خمالف للنص وهو حديثي عمار وأيب جهيم 

 . إذا خالف النص فيما رأى 
 . أن التيمم ضربة واحدة  :فالقول الراجح واهلل أعلم 

  :ويدل على ذلك 
وهذا يصدق على ( ضربة ) يف الباب حيث إن مجيع روايات احلديث جاءت بلفظ -رضي اهلل عنه  -حديث عمار  – 2

اء يف لفظ مسلم يف حديث الباب ما بل ج، الواحدة وليس فيها أنه ضرب ضربتني والضربة أكثر من مرة حيتاج إىل دليل 
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وأيضاً ،وهذه الرواية انفرد هبا مسلم عن البخاري "مث ضرب بيديه األرض ضربة واحدة :"ينص على ذلك حيث قال 
وهذان احلديثان مها العمدة يف صفة التيمم وما  ،حديث أيب جهيم  وسيأيت بعد حديث الباب وليس فيه أنه ضرب ضربتني

 .سوامها ففيه مقال
، إن التيمم إىل املرفقني : من قال : قال اإلمام أمحد ، ومل يصح عنه أنه تيمم بضربتني وال إىل املرفقني :" قال ابن القيم 

" زاد املعاد:" انظر] "بل أطلق التيمم ، وال أمر به ، وكذلك مل يصح عنه التيمم لكل صالة ...... فإمنا هو شيء زاد من عنده 
 ([ 133 – 200/ ذ 1

رضي  - أبزى بن الرمحن عبد حديث يف كما التيمم يف األرض ضرهبا بعد اليدين يف النفخ يف حكم اختلف: الثانية ألةالمس

    . نفضها مث البخاري رواية يف وجاء الباب يف -اهلل عنه
     .  مطلقاً  هبا العمل فيستحب احلديث يف صفة زيادة هي : فقيل
 وهو وجهه يصيب لئال بالنفخ األرض ضرب بعد باليدين العالق الكثري غبارال ختفيف جواز على دليل هي بل : وقيل
 . ([ 920/  1" ) املغين:" انظر] أعلم واهلل األظهر

    ؟ الباب حديثي يف تقدميه جاء فكالمها الوجه أو باليدين التيمم يبدأ بأيهما : الثالثة المسألة
 :  يلي ملا ، بيديه مث بوجهه يبدأ أنه أعلم واهلل األظهر

: سورة املائدة ] { ِمْنهُ  َوَأْيِديُكمْ  ِبُوُجوِهُكمْ  َفاْمَسُحوا }:  تعاىل قال ، اليدين مث بالوجه بدأ حيث للقرآن املوافق هو هذا أن ر2

4]  
 .  اليدين قبل بالوجه البداءة فيها التيمم صفة يف الروايات أكثر أن ر6
 .  منه املبدل حكم له والبدل التيمم وكذلك اليدين قبل الوجه لفغس الوضوء يف للَتتيب املوافق هو هذا أن ر5
 اليدين بلفظ جاء وما، بالكفني التصريح األحاديث روايات يف جاء كما فقط الكفان مها التيمم يف باليدين واملقصود -

 َأْيِديَرُهَما فَاْقطَُعوا لسَّارَِقةُ َوا َوالسَّاِرقُ }:  تعاىل قوله ومنه الكف هبا يراد اإلطالق عند اليد ألن الكفني به فاملراد
 [92:املائدة]{
 وما عنهما، اهلل وعمار رضي جهيم أيب حديث سوى منها يصح مل التيمم صفة يف الواردة األحاديث" :حجر ابن قال   

جه الو  على االقتصار يف الصحيحني رواية يقوي ومما ..رفعه عدم ،والراجح ووقفه رفعه يف خمتلف أو فضعيف عدامها
 وال غريه من به باملراد أعرف احلديث وراوي ، بذلك -رضي اهلل عنه  - النيب بعد يفيت كان -رضي اهلل عنه  - عمار كون والكفني
 ( ."اجملتهد  الصحايب سيما
 املاء جيد مل إذا أيضاً  األكرب للحدث يكون التيمم أن على داللة -رضي اهلل عنه  -عمار حديث يف : الثانية ال ائدة 

 أجنب -رضي اهلل عنه  -عمار أن ووجهه ذلك على نص احلديث ففي األصغر باحلدث خاصاً  ليس التيمم أنو 
 ذلك على دلَّ  وأيضاً  ، التيمم له ووصف جيد املاء ومل أجنب إذا يصنع  كيف  -صّلى اهلل عليه وسّلم  - النيب فأرشده
 َأوْ  اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحد   َجاسَ  َأوْ  َسَ رٍ  َعَلى َأوْ  َضىَمرْ  ُكْنُتمْ  َوِضنْ  }:تعاىل قال النساء آية يف كما القرآن



  
 

 اْْلَيْضِ كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ   91

 احلدث ، احلدثني ذكر اآلية  ففي ،  [4: سورة املائدة ]{ طَيِّباً  َصِعيداً  فَرتَرَيمَُّموا َماسً  َتِجُدوا فَرَلمْ  النَِّساسَ  الَمْسُتمُ 
 الَمْسُتمُ  َأوْ  }:  تعاىل قوله يف األكرب واحلدث،  {اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحد   َجاسَ  َأوْ  }: تعاىل قوله يف األصغر
 .  بيانه سبق كما اجلماع وهو،  { النَِّساسَ 

 

 صّلى اهلل عليه  - النيب زمن يف الصحابة من االجتهاد وقوع على داللة -رضي اهلل عنه  - عمار حديث يف : الثالثة ال ائدة

اجتهد حينما أصابته اجلنابة  -رضي اهلل عنه  -فعمار  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -النيب  مث يعرضون ما اجتهدوا به على. -وسّلم 
عن ذلك ، وفيه أيضاً أن اجملتهد ال يالم على  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ومل جيد املاء فتمرغ يف الَتاب مث سأل النيب 

 .على ذلك  -رضي اهلل عنه  -ُلم عمارا مل يَـ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -اجتهاده وإن مل يصب احلق ، فالنيب 

 

  على مدارسة العلم وافَتاض مسائل العلم  -رضي اهلل عنهم  -يف حديثي الباب حرص الصحابة  :ال ائدة الرابعة
: له  -رضي اهلل عنه  -وقول أيب موسى -رضي اهلل عنهما  -واجللوس لذلك كما حصل بني عبد اهلل بن مسعود وأيب موسى 

ويف حديث عبد الرمحن " الرمحن أرأيت لو أن رجالً أجنب فلم جيد املاء شهراً ، كيف يصنع بالصالة يا أبا عبد 
و التحريص على سالمة النقل والتثبت يف ذلك وهذا  -رضي اهلل عنهما  -املدارسة أيضاً بني عمر وعمار ، بن أبزى 

نوليك ما :" دم رد احلق والرجوع إليه يف قوله أيضاً وأيضاً ع( اتق اهلل يا عمار )  -رضي اهلل عنه  -يؤخذ من قول عمر
 " .توليت 

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

 فـََلِقَيُه َرُجل  َفَسلََّم َعَلْيِه، فـََلْم يـَُردَّ َرُسولُ . ِمْن حَنِْو بِْئِر مَجَلٍ  أَقْـَبَل َرُسوُل الّلِه :  قَالَ  َأيب اجلَْْهِم ْبِن احْلَاِرثِ وعن  -31
  .َعَلْيِه َحىتَّ أَقْـَبَل َعَلى اجلَِْداِر َفَمَسَح َوْجَهُه َويََدْيِه، مُثَّ َردَّ َعَلْيِه السَّاَلمَ  الّلِه 

 .ورواه البخاري موصوالً عن أيب ُجَهْيم بن احلارث ، رواه مسلم معلَّقاً 
، َوَرُسوُل الّلِه : وملسلم  من حديث ابن عمر   .ُبوُل، َفَسلََّم، فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيهِ يَـ  َأنَّ َرُجاًل َمرَّ

 : ألفاظ األحاديث 
الصحيح أنه أبو جهيم أو أبو اجلهيم بالتصغري وكالمها صحيح   ( :-رضي اهلل عنه  - أَِبي اْلَجْهِم ْبِن اْلَحاِرثِ وعن ) -

وأما أبو اجلهم فهكذا عند مسلم كما يف رواية البخاري وأشار إىل ذلك ابن حجر ، ورواه البخاري أيضاً عن أيب جهيم ، 
وهو غلط والصواب ما سبق أبو جهيم وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغريهم وأبو جهيم هو صاحب حديث 

بني يدي املصلي وامسه عبد اهلل بن احلارث بن الُصمَّة األنصاري البخاري وهو غري أيب اجلهم يف حديث اخلميصة  املرور
 .([ 4/224) للنووي" شرح مسلم: " ر انظ] واإلنبجانية

والصواب أنه بالتصغري ، ويف الصحابة شخص آخر يقال له أبو اجلهم وهو صاحب اإلنبجانية : "وقال احلافظ ابن حجر  
 ([ 1/579") الفتح: " انظر ]" ، وهو غري هذا ألن ذك قرشي وهذا أنصاري ، ويقال حبذف األلف والالم يف كل منهما وبإثباهتما 
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 . بئر معروف باملدينة جهة العقيق تسمى بئرمجل بفتح اجليم وامليم  ( :ِمْن َنْحِو بِْئِر َجَملٍ ) -

 . جاء يف رواية الشافعي أن هذا الرجل هو أبو جهيم :  (فَرَلِقَيُه رَُجل  َفَسلََّم َعَلْيهِ ) -

ه راٍو فأكثر ، واملعلَّقات يف صحيح مسلم سبق بيان معىن املعلَّق وهو ما ُحذف من أول سند:  (رواه مسلم معلَّقاً ) -
وبنيَّ العراقي أن هذه األحاديث  األربعة ، قليلة أوصلها أهل العلم إىل أربعة عشر حديثاً كما ذكر ابن الصالح والعراقي 

من "م صيانة صحيح مسل:" انظر]عشر وصلها مسلم يف صحيحه إال حديثاً واحداً بقي معلقاً وهو حديث أيب جهيم يف الباب 
 .[للعراقي" التقييد و اإليضاح"اإلخالل والغلط البن الصالح ، وانظر 

 

 : من فوائد األحاديث
  على جدار فيه داللة على جواز التيمم على   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -حديث أيب اجلهيم وتيمم النيب  :ال ائدة األولى

- :  قولينلعلم على كل ما تصاعد على وجه األرض وهذه املسألة اختلف فيها أهل ا
واإلمام  ،أن التيمم ال يكون إال يف الَتاب الذي له غبار يعلق باليد منه شيء ، وهذا قول اإلمام الشافعي :القول األول 

 . وعليه فبقية أجزاء األرض كالرمل واحلصى وحنومها ال يصح التيمم هبا ،  [(1/224)للمرداوي " اإلنصاف:" انظر ]أمحد 
 .  [4:املائدة]{ فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنهُ }: له تعاىلبقو  :واستدلوا 

هنا تبعيضية ، ولومل يكن هلذا الَتاب غبار فإنه ال يتحقق مسح الوجه واليدين بشيء منه ألنه ( من ) أن  :وجه الداللة 
 . الَتاب هنا شيء يعلق بالوجه واليدين ، فاملعىن أن يصيب الوجه واليدين بعض من هذا 

يف اآلية يصلح أن تكون بيانية ال تبعيضية فيكون املعىن بيان أن املسح يكون من ( ِمْن ) بأن :  ونوقش هذا االستدالل
ويصلح أن تكون ابتدائية وهو األظهر واهلل أعلم فيكون املعىن أن ابتداء املسح يكون من هذا الصعيد بأن ، هذا الصعيد 

 -:يؤيد ذلك أمرين ،  تصل أيديكم إليه مث ترفعوها
جاء يف الصحيحني من  عموم األحاديث يف التيمم دلَّت على ما تصاعد من األرض دون اشَتاط الغبار ومنها ما :األول 

وجعلت لي األرض مسجداً وطهور .. أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي  :"مرفوعاً  -رضي اهلل عنه  -حديث جابر 
 .... "ة فليصل فأيما رجل من أمتي أدركته الصال

والتقييد مباله غبار يعلق ، أن هذا هو املناسب لرفع احلرج فكثري من بالد املسلمني ليس فيها إال اجلبال أو الرمال  :الثاني 
 [( 94/  2) للشنقيطي" أضوء البيان:" انظر  ].باليد فيه حرج عليهم 

تصاعد على وجه األرض مما هو من جنس مادهتا من أنه ال يشَتط الَتاب فيجوز التيمم على كل ما  :والقول الثاني 
 تراب أو

 . وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، [( 441/ 1") الفتح:" انظر ] رمل أو حجارة وحنوها ، وهذا قول اإلمام أيب حنيفة ومالك 
 [49:النساء] { فَرتَرَيمَُّموا َصِعيداً طَيِّباً }: ـ بقوله تعاىل 1 :واستدلوا 
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أن الصعيد وجه األرض ، وسبق كالم الزجاج أنه ال خالف بني أهل اللغة يف ذلك وأما استدالهلم مبا  :لة ووجه الدال
فهذا تفسري باملثال ومل " أطيب الصعيد تراب احلرث :" قال  -رضي اهلل عنه  -أن ابن عباس  ([ 220/ 2" ) تفسري ه:" يف]ذكره ابن كثري 

 . سناد ضعف يُرِْد حصر الصعيد بذلك على أن يف اإل
أنه كان حيمل معه الَتاب للتيمم حتسباً لألرض اليت ليس فيها تراب ، وثبت أنه  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -مل ينقل عن النيب  -6

سافر هو وأصحابه إىل تبوك وقطعوا الرمال يف طريقهم وكذلك كانت أرض احلجاز ليس فيها تراب ومل يرد أهنم محلوا 
 . أسفارهم  الَتاب وال أصحابه يف

/ 21) فتاوى شيخ اإلسالم :" انظر ] .تيمم على جدار  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -يف الباب وفيه أن النيب  -رضي اهلل عنه  - حديث أيب جهيم  -5

 ( [24)للسعدي ص " واملختارات اجللية( "1/200)البن القيم " وزاد املعاد( "  944
كان من جنس مادة األرض كالرمال والصخر  وعليه فيجوز التيمم يف كل ما،  هو األظهر واهلل أعلم:  والقول الثاني

وجدار الطني واإلمسنت واجلبس وحنوها ، وأما إذا كان اجلدار مكسواً باألخشاب أو الدهان فإن كان عليه غبار جاز 
ن عليها غبار أو تراب وأما إذا مل التيمم به إذا مل جيد َصِعْيداً ألن الغبار من مادة األرض وكذلك يقال يف الفراش إذا كا

 .يكن غبار أو تراب فال يتيم عليها ألهنا ليست من جنس مادة األرض 
  

  فيهما داللة على النهي عن الكالم أثناء قضاء -رضي اهلل عنهما  -حديث أيب جهيم وابن عمر  :ال ائدة الثانية
يرد على الرجل الذي سلَّم عليه وقال بعضهم أن الكالم  مل -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن النيب : ووجه ذلك ، احلاجة 

ردَّ عليه السالم  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ونوقش بأن النيب ، أثناء قضاء احلاجة َمرم ألنه مل يردَّ السالم مع أنه واجب 
ر بن قنفذ أنه والقول بالكراهة هو قول مجهور العلماء ويدل عليه حديث املهاج، بعدما أقبل على اجلدار وتيمم 

ضني كرهت أن أذكر :" وهو يبول فسلَّم فلم يرد عليه حىت توضأ مث اعتذر إليه فقال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أتى النيب 
ال يكره الكالم أثناء قضاء : وعند اإلمام مالك ، رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه " ضال على طهر  -عّز وجل  -اهلل 

كان يذكر اهلل   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وسيأيت قريباً إن النيب -رضي اهلل عنها  -عاىل حلديث عائشة احلاجة ولو بذكر اهلل ت
ولكن هذا احلديث عام خمصوص مبا سبق واهلل أعلم وأيضاً فإن النهي عن الكالم ، رواه مسلم " على كل أحيانه 

 .أعلم وكذلك حال الوضوء وعند الضرورة أثناء قضاء احلاجة وأما أثناء االستنجاء فاألصل اإلباحة واهلل 
 

  حديث أيب جهيم أخذ منه بعض أهل العلم داللة على أن التيمم يكون للنوافل أيضاً كإرادة ذكر  :ال ائدة الثالثة
 .للسالم  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -اهلل تعاىل كما يف رد النيب 

، ومس املصحف وحنوها ، والشكر ، كسجود التالوة ، لفضائل وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل وا:" قال النووي    
 . (1)" وهذا مذهب العلماء كافة إال وجها شاذاً منكراً لبعض أصحابنا ، كما جيوز للفرائض 

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

 ( الدليل على َأن المسلم ال ينجس: ) باب 
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، فَاْنَســلَّ فَــَذَهَب فَاْغَتَســَل، فـَتَـَفقَّــَدُه النَّــيبُّ َيــُه النَّــيبُّ ، أَنَّــُه َلقِ َعــْن َأيب ُهَريـْــرََة  -56 يف َطرِيــٍق ِمــْن طُــُرِق اْلَمِديَنــِة َوُهــَو ُجنُــب 
  ََفَكرِْهـُت ! يَا َرُسوَل الّلهِ : قَالَ  «َأْيَن ُكْنَت؟ يَا َأبَا ُهَريْرَرةَ »: فـََلمَّا َجاَءُه قَال ، . أَْن أَُجاِلَسـَك َحـىتَّ أَْغَتِسـلَ َلِقيتَـيِن َوأَنَـا ُجنُـب 

 .«ُسْبَحاَن اهلل ِضنَّ اْلُمْؤِمَن الَ يَرْنَجسُ »: فـََقاَل َرُسوُل الّلِه 
 .«ِضنَّ اْلُمْسِلَم الَ يَرْنَجسُ  » :واحلديث له عند مسلم فقال النيب وبنحو هذه القصة وقعت حلذيفة 

 :ألفاظ الحديث 
فالضمري  -رضي اهلل عنه  -والذي أصابته اجلنابة يف احلديث أبو هريرة ، ابة وسبق تعريفها أي أصابته جن (: ُجُنع   َوُهوَ ) -
واألصل يف الضمري أنه يرجع إىل أقرب مذكور ،  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ال على النيب  -رضي اهلل عنه  -يعود على أيب هريرة (هو ) 

إال يف املتضايفني ، تعود على سعيد ( جاره ) فاهلاء يف ( جاره حضر خالد وسعيد و ) إذا تقدمه أكثر من مذكور كقولك 
( ها )  [94: سورة إبراهيم  ] {ُتْحُصوَها  اَل  اللَّرهِ  نِْعَمتَ  تَرُعدُّوا َوِضن }:فإنه يعود على املضاف دون املضاف إليه كقوله تعاىل 

جل يف عاله ومع ذلك الضمري يعود (  )رهبما لفظ تقدَّمها مذكوران النَّعمة واهلل جل يف عاله وأق( حتصوها ) يف قوله 
 إذاً القاعدة أن كل ضمري، ال على املضاف إليه ( نعمت ) على املضاف وهو

واألصل يف هذا الضمري أنه يرجع إىل أقرب مذكور إذا تقدمه أكثر من مذكور إال يف املتضايفني  ، َغْيَبة له مرجع يعود إليه  
ففي هذا ، عدة إال أن هذه القاعدة تنخرم إذا كانت هناك قرينة تدل على غري هذه القاعدة كما سبق بيانه فهذه هي القا

ومع ذلك جعلناه ( -رضي اهلل عنه  -أبا هريرة ) وليس (  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -النيب ) أقرب مذكور إليه ( هو ) احلديث الضمري 
ملاذا ؟ لوجود قرينة تدل على ذلك وهي قول .  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -النيب فهو اجلنب ال  -رضي اهلل عنه  -عائداً على أيب هريرة 

 "يا رسول اهلل لقيتين وأنا جنب :" -رضي اهلل عنه  -أيب هريرة 

فاالنسالل ( فاخننست)ويف رواية (فانسللت : )-رضي اهلل عنه  -ويف رواية قال أبو هريرة ، أي ذهب خبفية : ( فَاْنَسلَّ ) -
الشيطان :" -رضي اهلل عنهما  -االخنناس هو االنقباض والتأخر ومنه قول سعيد بن جبري و قول ابن عباس  و،فية الذهاب خب

وكذا قال جماهد وقتادة كما يف تفسري ابن كثري " وإذا ذكر اهلل خنس ، فإذا سها وغفل وسوس ، جامث على قلب ابن آدم 
 (.اخلناس ) ومنه مسي الشيطان بـ 

باب من دعا صاحبه فنقص من امسه :" قال البخاري ( يا أباهر ) ويف رواية البخاري : (َت؟ يَا أَبَا ُهَريْرَرةَ أَْيَن ُكنْ ) -
 " حرفاً 

وهذا يسمى يف اللغة الَتخيم  ،وهذا من مالطفته هلا ( عائُش  يا: ) فيقول -رضي اهلل عنها  -وكذلك كان يفعله مع عائشة 
 .حذف آخر املنادى ختفيفاً وهو 

صّلى اهلل عليه وسّلم  -وكان النيب ، وتأيت لإلنكار ، تأيت للتعجب ( سبحان اهلل )  (ُسْبَحاَن اهلل ِضنَّ اْلُمْؤِمَن الَ يَرْنَجسُ ) -

ومعه امرأة قال هلما  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ففي الصحيحني ملا مـرَّ رجالن بالنيب ( سبحان اهلل ) إذا تعجب من شيء قاال  -
وكذلك التكبري يأيت للتعجب ففي " سبحان اهلل يارسول اهلل : قاال ، -رضي اهلل عنها  -كما ضنها ص ية بنت حيي على رسل:" 

اهلل :  -رضي اهلل عنه  -قال عمر  ال :طلقت نساءك ؟ قال :  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -النيبَّ  -رضي اهلل عنه  -الصحيحني سأل عمـُر
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اجعل لنا ذات أنواط كما  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -يا رسول اهلل :" ذي وصححه حينما قالوا وكذلك ما جاء عند الَتم" أكرب 
فالتكبري والتسبيح مشروعان عند التعجب "  اهلل أكبرضنها السرُّررنرَن"  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -رسول اهلل  :هلم ذات أنواط فقال

باب التكبري والتسبيح " مرجوح ولذا بوَّب البخاري يف صحيحه ومن أهل العلم من كره التكبري عند التعجب وهو قول 
 .ومثله النووي يف األذكار " عند التعجب 

 .وتأيت سبحان اهلل لإلنكار كما يف حديث الباب وحيتمل أهنا للتعجب ورجحه النووي 

س بضم اجليم ومضارعه اجليم فيها لغتان صحيحتان ضمها وفتحها ويف املاضي لغتان أيضاً نـجُ : (الَ يَرْنَجسُ ) - 
 .َِس بكسر اجليم ومضارعه بفتحها ينَجس ، بضمها ينُجس 

 

 :من فوائد الحديث 
  وتوقريه له حيث كره  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -للنيب  -رضي اهلل عنه  -احلديث دليل على احَتام أيب هريرة  :ال ائدة األولى

احَتام أهل الفضل وجمالستهم على أحسن صفة وأكمل أن جيالسه حىت يغتسل وأخذ منه أهل العلم استحباب 
" شرحه املسلم :" انظر ] "أن حيسن حاله يف حال جمالسة شيخه ، وقد استحب العلماء لطالب العلم : " هيئة قال النووي

 [  (223/  4) عند هذا احلديث 
  صّلى  -فلم ينكر النيب ، غتسل يف احلديث داللة على جواز خروج اجلنب لبعض حاجته دون أن ي: ال ائدة الثانية

كان يطوف على نسائه يف الليلة   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -بل تقدم أن النيب  -رضي اهلل عنه  -على أيب هريرة  -اهلل عليه وسّلم 
الواحدة وهن تسع نسوة ويف رواية إحدى عشرة وهذا يعين أنه خيرج من بيت آلخر دون غسل وتقدم أن فيه 

 .حديث الباب يدل على جواز تأخري االغتسال من اجلنابة ما مل حيضر ما يوجبه كالصالة و ، احتمال آخر 
 

  ضن المؤمن ال ينجس:"  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -احلديث دليل على طهارة املسلم حيث قال النيب  :ال ائدة الثالثة  "
ال ينجس َاسة معنوية سواء كان جنباً  واملقصود أنه"  ضن المسلم ال ينجس"  -رضي اهلل عنه  -ويف حديث حذيفة 

 . أو على غري جنابة وهذا بإمجاع املسلمني 
فأما  احلي فظاهر بإمجاع ، هذا احلديث أصل عظيم يف طهارة املسلم حياً وميتاً : "[( 222/  4" ) شرح مسلم:" يف] قال النووي

وكذلك املسلم " هو طاهر بإمجاع املسلمني ، بنا قال بعض أصحا، املسلمني حىت اجلنني إذا ألقته وعليه رطوبة فرجها 
فنفي النجاسة هنا " املسلم ال ينجس حياً وال ميتاً : " -رضي اهلل عنه  -روى البخاري معلقاً قول ابن عباس ، طاهر ميتاً أيضاَ 

الكافر ينجس َاسة  ويف احلديث داللة على أن. وأما احلسية فاملسلم ينجس َاسة حسية إذا أصابته النجاسة ، املعنوية 
 . معنوية ألن نفي النجاسة إمنا هو عن املسلم 

 : وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين 
 . فنجاسته َاسة يف االعتقاد والدين ، أن الكافر َاسته َاسة معنوية وبه قال مجهور العلماء  :القول األول 
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هنا عن املسلم املقصود هبا النجاسة املعنوية بدليل أن إصابة املسلم  مبفهوم حديث الباب حيث نفي النجاسة :واستدلوا 
بنجاسة على بدنه كالبول والغائط ودم احليض حيكم بأنه تنجس َاسة حسية ولكن طهارته معنوياً ثابتة باإلمجاع حلديث 

 .  ومفهوم أن الكافر َاسته معنوية وستأيت بقية األدلة، الباب 
 }:بقوله تعاىل :وبه قال اإلمام مالك وأهل الظاهر واستدلوا ، افر َاسته َاسة حسية فعينه َسة أن الك :القول الثاني 

  [22:التوبة] { َنَجس   اْلُمْشرُِكونَ  ِضنََّما
 :والقول األول هو األظهر لما يلي ، وقالوا هذا الذي يقتضيه ظاهر اآلية 

كتاب احملصنات للمسلمني ومعلوم أن مالمستهن وعرقهن ال يسلم منه أباح نكاح نساء أهل ال -عّز وجل  -أن اهلل  :أوالً 
 . مسَـّهن فلو كانت َاسة حسية ألمر بذلك  أزواجهن ومع ذلك مل يوجب الشرع غسل ما

ربط مثامة بن أُثال يف املسجد حينما كان مشركاً ولو كانت  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -جاء يف صحيح مسلم أن النيب  :ثانياً 
 . استه حسية مل يدخل املسجد أصالً َ

أباح اهلل لنا ذبائح أهل الكتاب وطعام الكفار عامة ومن املعلوم أن طعامهم ال يسلم من مسِـّهم ولو كانت  :ثالثاً 
توضأ من مزادة امرأة مشركة كما يف  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -َاستهم حسية لتنجس كل ما يلمسونه بأيديهم وثبت أن النيب 

وأكله من الشاة اليت أهدهتا له اليهودية كما يف الصحيحني من ، -رضي اهلل عنه  -لصحيحني من حديث عمران بن حصني ا
-رضي اهلل عنه  - وأكل عند يهودي خبز شعري وإهالة سنخة كما عند البخاري من حديث أنس ، -رضي اهلل عنه  -حديث أنس 

 . على أهنا ليست َاسة حسية  واإلهالة الشحم املذاب وغريها من األدلة تدل
أنه لو كانت َاسة الكافر حسية الستفاض ذلك بني الصحابة ألنه مما تعم به البلوى وجيب إزالته ومع ذلك مل يرد  :رابعاً 

 .يف حديث أنه كذلك مما يدل على أن َاسته َاسة معنوية ال حسية وهو الذي يدل عليه مفهوم حديث الباب 
=============================== 

 (ذكر الّله تعالى في حال الجنابة وغيرها : )باب
 وأما البخاري فرواه معلقا،  ُر اهلل َعَلى ُكلِّ َأْحَيانِهِ يَْذكُ  َكاَن النَّيبُّ : ، قَاَلتْ  رضي اهلل عنها َعْن َعاِئَشةَ  -55

 

 :ألفاظ الحديث 
فإنه هذه صيغة تدل على ( كان ) سبق أنه إذا جاء املضارع بعد لفظة (: ُر اهللَيْذكُ  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -َكاَن النَِّبيُّ ) -

 . املداومة وتكرار ذلك الفعل ما مل توجد قرينة تبنيِّ خالف ذلك 

الذكر هنا عام للقرآن وغريه من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري واالستغفار وكل ما يسمى ذكر هلل :(َيْذُكُر اهلل) -
 . تعاىل
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وهو الزمان قلَّ ( حني ) واألحيان مجع ( : يف ) هنا للظرفية مبعىن ( على ) فـ ، أي يف كل أوقاته : (َعَلى ُكلِّ َأْحَيانِهِ ) -
سبق أن املعلق هو ما حذف من أول إسناده راٍو أو أكثر ولو حذف مجيع السند ( وأما البخاري فراوه معلقاً ) أو كثر .

:" انظر ]ومعلقات البخاري على نوعني كما ذكر ابن الصالح، ة خبالف مسلم كما تقدم قريباً واملعلقات عند البخاري كثري 

 . [  ( 24)صـ " علوم احلديث 
وهذا النوع ،ذكر فالن ، َرَوى فالن، قال فالن، كذا  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قال رسول اهلل : ما كان منها بصيغة اجلزم مثل  -1

  .عند أهل العلم حيتج به 
أو روي عن ، كذا   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ُروي عن رسول اهلل : مثل ( وتسمى صيغة التمريض ) ما مل يكن بصيغة اجلزم  – 2

 . فالن كذا وهذا النوع ال حيتج به فال حيكم بصحته ولكن إيراد البخاري له مشعر بأن له أصل فيـُستأنس به
 :من فوائد الحديث 

 ديث داللة على جواز ذكر اهلل على كل حال من األحوال سواء كان الذاكر طاهراً أم يف احل:  ال ائدة األولى
وسواء كان املذكور تسبيحاً أو حتميداً أو تكبرياً أو هتلياًل أو استغفاراً أو قراءًة للقران وحنو ذلك ، َمدثاً أم جنباً 
 . من األذكار 

 -:العموم أمران ويَرُِد على هذا ، فاحلديث عام يف الذكر على كل حال 
 .على طهارة أفضل  -عّز وجل  -أن ذكر اهلل  :األول 

فلم ، فسلَّم عليه ، وهو يبول  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أنه أتى النيب  -رضي اهلل عنه  -حديث املهاجر بن قنفذ :  ويدل على ذلك
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة " على طُْهر ضني كرهت أن أذكر اهلل ضال :" فقال ، مث اعتذر إليه ، يرد عليه حىت توضأ 

 -يف الرجل الذي ســلَّم على النيب  -رضي اهلل عنه  -وتقدم قريباً حديث أيب جهيم بن احلارث وحديث ابن عمر . وله شواهد 

 . وهو يبول فلم يردُّ عليه  -صّلى اهلل عليه وسّلم 
 : ما هني عن ذكره يف حال خمصوصة  :الثاني 

 : ذكر حال البول والغائط ال –ا 
السابقني ففيهما داللة على كراهة ذكر اهلل باللسان حال البول والغائط لعدم -رضي اهلل عنهما  -حلديثي أيب جهيم وابن عمر 

ه فيكون معىن احلديث على كل أحيان، السالم مـع وجوبه ولكن أخَّره حىت قضى بوله وتطهر  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ردِّ النيب 
هذا ، أي يف معظم أحيانه ويكون حال البول والغائط خمصوص من هذا العموم ويذكر معه أهل العلم حال اجلماع أيضاً 

 .بالنسبة لذكر اللسان أما الذكر بالقلب والتفكر فهذا جائز ال يستثىن منه شيء أبداً 
 : قراءة القران للجنب  –ب 

احلديث رواه أصحاب ]" كان ال حيجزه عن القرآن شيء ليس اجلنابة   -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن رسول اهلل " -رضي اهلل عنه  -حلديث علي 

 [.السنن وصححه الَتمذي وغريه 
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وسبق بيان ضعف هذا احلديث وأنه جيوز  للجنب أن يقرأ القرآن حلديث الباب وللرباءة األصلية ولعدم احلديث    
فال يدل على التحرمي أيضاً ألنه حكاية فعل عن  -رضي اهلل عنه  -حديث علي صح َّ  الصحيح الدال على التحرمي وأيضاً لو

وحكاية الفعل ال تدل على الوجوب كيف واحلديث ضعيف لتفرد عبداهلل بن َسلِمة وسبق توضيح  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -النيب 
قال " ناوليني الخمرة من المسجد :" هلا  - صّلى اهلل عليه وسّلم -وقول النيب -رضي اهلل عنها  -ذلك يف شرح حديث عائشة 

قال ، بعدما نقل كالم ابن حجر على حديث علي وأنه حديث حسن يصلح للحجة  ([ 114) صـ"متام املنَـّة " حديث علي :" يف]األلبا  
وقد كان تغري ،  ألنه تفرد به عبداهلل بن سـَلِمة، بل هو من قبيل الضعيف الذي ال تقوم به حجة ، كال : قلت "األلبا  

ومن مث رجَّح األلبا  جواز قراءة القرآن للجنب واحلائض ’  [هـ.أ ": التغريب : " انظر ]"ببخر عمره باعَتاف احلافظ ابن حجر نفسه 
 . وسبق بيان املسألة فلَتاجع هناك، [ ( 425) حديث " ارواء الغليل" كالم األلبا :" انظر]. أيضاً 

 

 للذكر حيث كان يذكر اهلل على كل  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ديث داللة على مالزمة النيب يف احل:  ال ائدة الثانية
وهي فوائد حيسن ، أكثر من مائة فائدة  [34ص " الوابل الصيب: " يف]وللذكر فوائد كثرية وعظيمة ذكر ابن القيم ، أحيانه 

و ما غفل عنها غافل إال ، ره ويفتح له أبواب اخلري الرجوع إليها ففي قراءهتا ما يستنهض اهلمم وحييي القلب وينـوِّ 
 . وهو َمروم واهلل املستعان 

مسعت شيخ اإلسالم ، أنه يورث حياة القلب :  السادسة عشرة:" عند تعداده لفوائد الذكر :   -رمحه اهلل  - قال ابن القيم   
فكيف يكون حال السمك إذا فارق املاء ، ء للسمك الذكر للقلب مثل املا:" يقول  –قدَّس اهلل تعاىل روحه  –ابن تيمية 

 [الوابل الصيب] "؟ 
وحضرت شيخ ، فإذا فقده العبد صار مبنزلة اجلسم إذا حيل بينه وبني قوته ، أنه قوت القلب والروح  :السابعة عشرة 

هذه : وقال ،  التفت إرَّ مث، مث جلس يذكر اهلل تعاىل إىل قريب من انتصاف النهار ، اإلسالم ابن تيمية مرة صلى الفجر 
ال أترك الذكر إال بنية إمجام نفسي : وقال ر مرة ، أو كالماً قريباً من هذا ، ولو مل أتغد الغداء لسقطت قويت ، غدويت 
 ".....أو كالماً هذا معناه ، ألستعد بتلك الراحة لذكر آخر ، وراحتها 

 يوجب األمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد يف معاده أن دوام ذكر الرب تبارك وتعاىل :الرابعة والثالثون 
وال تكونوا كالذين نسوا هلل  }: قال تعاىل ، ومصاحلها ، فإن نسيان الرب سبحانه وتعاىل يوجب نسيان نفسه ، ومعاشه 

 [ . 13: سورة احلشر] {فأنساهم أن سهم أولئك هم ال اسقون 

هذه الفائدة وحدها ؛ لكفى هبا ، فمن نسي اهلل تعاىل  أنساه نفسه يف الدنيا ،  ولو مل يكن يف فوائد الذكر وإدامته إال
إن يف الدنيا جنة ، من مل : ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ قدس اهلل روحه ـ يقول .. ونسيه يف العذاب يوم القيامة 
بستا  يف صدري ، أين رحت فهي معي ما يصنع أعدائي يب ؟ أنا جنيت و : وقال ر مرة . يدخلها ال يدخل جنة األخرة 

لو بذلت : وكان يقول يف َمبسه يف القلعة . ال تفارقين ؛ إن حبسي خلوة ، وقتلي شهادة ،وإخراجي من بلدي سياحة 
. جزيتهم على ما تسببوا ر فيه من اخلري ، وحنو هذا  ما: وقال . ملء هذه القلعة ذهباً ما عدل عندي شكر هذه النعمة 
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احملبوس من حبس : وقال ر مرة . اللهم أعين على ذكرك وشكرك  وحسن عبادتك ما شاء اهلل : يف سجوده  وكان يقول
 ..."قلبه عن ذكر اهلل تعاىل ، واملأسور من أسره هواه 

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

 ، وأن الوضوء  في ذلك جواز أكل المحدث الطعام وأنه ال كراهة : )باب
 ( الفورليس على 

ُأرِيُد َأْن ُأَصلَِّي »: َخرََج ِمَن اخلَْاَلِء، َفُأيتَ ِبَطَعاٍم، َفذََكُروا َلُه اْلُوُضوَء فـََقالَ  ، َأنَّ النَّيبَّ  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  -55
                                                                                    .«فَأَتَرَوضََّأ؟

 :ألفاظ الحديث
َعدُّ لقضاء احلاجة ، وأصل اخلالء :  (اْلَخاَلسِ )

ُ
َعدُّ لقضاء احلاجة يف : هو املكان امل

ُ
املكان اخلار مث أطلق على املكان  امل

البنيان ويسمى أيضاً الكنيف ، واملرحاض ، واملرفق ، دون احلمَّام بتشديد امليم وفتحها فاحلمَّام أصله املغتسل فقط وال 
 .ضي فيه احلاجة مث أطلق يف العرف اليوم على الكنيف محَّاماً يق

  :من فوائد الحديث 
  يف احلديث داللة على أنه جيوز للُمحدث أن يأكل ويشرب كما جاز له أن يذكر اهلل وهو كذلك :ال ائدة األولى

وفهم بعض أهل العلم أن املقصود  [  (231/ 4" ) شرح مسلم" :يف]وال يلزمه الوضوء قبلها وهذا باإلمجاع كما نقل النووي 
بالوضوء يف حديث الباب هو الوضوء اللغوي وهو غسل الكفني فكره غسل اليدين قبل الطعام أيَّد ذلك القاضي 
عياض وحكى الكراهية عن مالك والنووي والصواب أن هذا قول مرجوح وأن كل وضوء يف الكتاب والسنة املراد 

 .ا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية وقد تقدم به الوضوء الشرعي ال اللغوي كم
 

  أكل  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -احلديث دليل على أن الوضوء ال جيب على احملدث على الفور ألن النيب :ال ائدة الثانية
 .طعامه ومل يبادر لوضوئه وإمنا جيب على الفور إذا حضر ما يوجبه كالصالة 

 ( ءما يقول ِإذا َأراد دخول الخال)  :باب
 .«اللَُّهمَّ ِضنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُخُبِث َواْلَخَباِئثِ »: قَالَ  ِإَذا َدَخَل اخلَْاَلءَ  َكاَن َرُسوُل الّلِه : قال  َعْن أَْنسٍ  -51

  :ألفاظ الحديث
فظ ابن حجر أن أي إذا أراد أن يدخل ، و جاء ذلك مصرحاً به يف رواية البخاري املعلَّقة وذكر احلا: (ِضَذا َدَخلَ ) -

إذا أراد أن يدخل  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -كان النيب :" بلفظ  -رضي اهلل عنه  -البخاري وصلها يف األدب املفرد من حديث أنس 
 ..."اخلالء قال 
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 . فهذا الذكر يقال عند إرادة الدخول للخالء وهذا يف البنيان وأما يف الصحراء فيقال عند ما يشرع يف تشمري ثيابه 

 . أي أعتصم بك ، واملعىن اللهم أعذ  من اخلبث واخلبائث : (ِضنِّي َأُعوذُ ) -

مجع خبيثة وهم ( اخلبائث)بضم الباء مجع خبيث، وهم ذكران الشياطني ، و( اخلُبث(:)ِمَن اْلُخُبِث َواْلَخَباِئثِ ) -
( واخلبائث)وهو الشر ، ( اخلْبث)ن  الباء  وهلا وجه آخر وهو إسكا. فَكأنه استعاذ من ذكران الشياطني وإناثهم .إناثهم 

أن إسكان الباء غلط من أغالط  [(1/14") معامل السنن:" يف]الذوات الشريرة ، فكأنه  استعاذ من الشر وأهله  وذكر اخلطايب 
 .احملدثني والصواب أنه جائز ونقله النووي عن مجاعة من أهل املعرفة 

 

  :من فوائد الحديث 
  عند إرادة ( اللهم إ  أعوذ بك من اخلبث واخلبائث ) يف احلديث داللة على مشروعية قول :ال ائدة األولى

ومناسبة هذا الذكر أن مواضع  اخلالء مأوى  دخول اخلالء يف البنيان وعند الشروع يف التشمري يف الفضاء،
إن هذه :" قال  - عليه وسّلم صّلى اهلل -عن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -للشياطني يدل على ذلك حديث زيد بن أرقم 

رواه أبو داود وابن ماجة " أعوذ باهلل من اخلُُبث واخلبائث :احلشوش َمتضرة ، فإذا أتى أحدكم اخلالء فليقل 
 .[ 57ص "متام املنة :" انظر .] وأمحد وصححه األلبا 

 

  عند دخول اخلالء ( من الخبث والخبائث اللهم ضني أعوذ بك )  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قول النيب :ال ائدة الثانية
يف دفع ما يضره من الشياطني ذكراهنم وإناثهم أو من الشر   -عّز وجل  -فيه داللة على أن اإلنسان مفتقر إىل اهلل 

 . كله وأهله 
 =================================== 

 (الدليل على َأن نوم الجالس ال ينقض الوضوء : )باب
يـَُناِجي َرُجاًل، فـََلْم يـََزْل يـَُناِجيِه َحىتَّ نَاَم َأْصَحابُُه، مُثَّ َجاَء   أُِقيَمِت الصَّاَلُة َوالنَّيبُّ : ، قَالَ َماِلٍك  نِ أََنَس بْ عن  -52

 .َفَصلَّى هِبِمْ 
ْعُت أََنَساً ، يـَُقولُ : قَالَ  َعْن قـََتاَدةَ و  -55                                                                                                                    .مُثَّ ُيَصلُّوَن َواَل يـَتَـَوضَُّأونَ  يـََناُموَن،َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل الّلِه : مسَِ

 .رواه مسلم 
 : ألفاظ األحاديث 

عليها فعلهم حيث إن النوم عندهم كان يف  جاء يف رواية ملسلم أهنا صالة العشاء ،وأيضاً يدل:(أُِقيَمِت الصَّاَلةُ ) -
 .هذا الوقت 

 .املناجاة هي التحديث سراً ، ورجل  َيٌّ لرجل أي مساّر له : (يُرَناِجي رَُجالً ) -
 



  
 

 اْْلَيْضِ كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ   111

 :من فوائد األحاديث 
  يف حديثي الباب داللة على أن النوم اليسري ال ينقض الوضوء ، خبالف النوم املستغرق فإنه :ال ائدة األولى

إذا كنا سفراً أال -صّلى اهلل عليه وسّلم  - أمرنا رسول اهلل :" قال  -رضي اهلل عنه  -الوضوء حلديث صفوان بن عسال  ينقض
رواه أمحد الَتمذي والنسائي ففي هذا " ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم 

ال ينقض ( اليسري)ويف حديثي الباب دليل على أن النوم اخلفيف  دليل على أن النوم املستغرق ناقض للوضوء ،
                                                    واختلف في ضابط النوم اليسير على أقوال ؟الوضوء ـ 

عدته نوم اجلالس إذا كان ممكناً مق: نوم الراكع والساجد وقيل : هو النوم الذي يكون يف الصالة وقيل  :فقيل 
 .أن  النوم اخلفيف الذي ال يزول معه شعور النائم حبيث حيسُّ مبن حوله : وأظهر األقوال وأرجحها واهلل أعلم 

 .                                                         والنوم املستغرق هو الذي يزول معه الشعور ، واختاره ابن تيمية وابن باز 

العين وكاس والسَّه فإذا نامت  :" -صّلى اهلل عليه وسّلم  -قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -معاوية حديث  :يدل على ذلك  
الذي حسنه ابن الصالح  -رضي اهلل عنه  -رواه أمحد وله شاهد عند أمحد وأيب داود من حديث علي " العينان استطلق الوكاس

                              .                                         والنووي 
وهو وكاء له ،والنوم الذي ينطلق معه هذا ( وهو السه)واليقظة حتفظ حلقة الدبر ،أن النوم مظنة احلدث :ووجه الداللة

الوكاء هو الناقض حبيث ال حيس إذا خرج منه شيء وهذا هو النوم املستغرق الذي يذهب معه الشعور وما عداه فهو 
 ([244/ 1" ) شية ابن قاسمحا:"انظر ] .خفيف

" فتاوى:" انظر] "الصواب ما صرح به أهل التحقيق أن النوم الناقض هو املستغرق الذي ال يبقى معه إدراك :وقال غري واحد "   

 . ([ 290/  21)شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  ضرة اجلماعة ،وإمنا النهي يف احلديث األول يف الباب داللة على جواز مناجاة الرجل ألخيه حب :ال ائدة الثانية
ضذا  : " قال  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أن النيب  -رضي اهلل عنه  -عن املناجاة وليس عندمها إال واحد حلديث ابن مسعود 

واحلديث متفق " كنتم ثالثة فال يتناجى رجالن دون اآلخر حتى تختلطوا بالناٍ من أجل أن ذلك يحزنه 
 .ابه بإذن اهلل تعاىل عليه سيأيت احلديث عنه يف ب

  يف احلديث أيضاً داللة على جواز الكالم بعد إقامة الصالة إذا احتاج اإلنسان لذلك وأن الفصل  :ال ائدة الثالثة
 . واهلل أعلم، اليسري بني اإلقامة والصالة ال يضر 
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 الفراغ من شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم

 ام تسعٍة وعشرين بعد األربعمائة واأللف  يوم الجمعة الرابع من ربيع الثاني لع

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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 4 (مباشرة الحائض فوق اإلِزار: ) باب
 6 (االضطجاع مع الحائض في لحاف واحد: )باب  

 7 (ه وطهارة سؤرها واإلِتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيهجواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيل: ) باب
 81 (المذي: ) باب

 28 (جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع: )باب  
 24 (وجوب الغسل على المرأَة بخروج المنّي منها: )باب  
 27 (مرأة وأن الولد مخلوق من مائهمابيان صفة مني الرجل وال: ) باب  
 53 (القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأَة في إِناء واحد في حالة واحدة، وغسل أَحدهما بفضل اآلخر: )باب  
 53 (استحباب ِإف اضة الماء على الرأس وغيره ثالثا: ) باب  

 44 (حكم ضف ائر المغتسلة  : ) باب
 42 (ستحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم  ا: )باب  

 44 (المستحاضة وغسلها وصالتها: ) باب
 38 (وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصالة: ) باب

 35 (باب اإلعتناء بحفظ العورة، باب جواز االغتسال عرياناً في الخلوة  ،تحريم النظر إلى العورات: ) باب  
 62 (التستر عند البول  ) :باب  
 65 (بيان أن الجماع كان في أول اإلسالم ال يوجب الغسل إال أن ينزل المني وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع: )باب  

 66 (ووجوب الغسل بالتق اء الختانين. «الماء من الماء»نسخ  : )باب
 67 (الوضوء مما مست النار: ) باب

 (بل  الوضوء من لحم األ: ) باب  
 (الدليل على أَن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث ف له أَن يصلي بطهارته تلك: ) باب

72 
76 

 73 (طهارة جلود الميتة بالدباغ  : ) باب
 14 باب التيمم

 34 (الدليل على أَن المسلم ال ينجس  : ) باب  
 37 (ذكر اللّه تعالى في حال الجنابة وغيرها: ) باب
 844 (ذا أَراد دخول الخالء  ما يقول إِ : ) باب
 848 (الدليل على أَن نوم الجالس ال ينقض الوضوء: ) باب
 845 (صفة غسل الجنابة: ) باب

  فهرس الموضوعات  

 


