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 1 ..................................................... املقدمة األوىل : أمهية االعتناء بأصول الفقه

 2 ............................................ أصول الفقه هو الرشط األساس لكل جمتهد -

 2 ................................................... السبب الذي صعَّب علم أصول الفقه -

َتجُّ هبامما ينبغي عىل طال -  2 ........... ب العلم أن يضبطه من أصول الفقه األدلة التي ُيح

 3 ........... ما ينبغي لطالب العلم أن يضبطه من أصول الفقه ما يتعلق بداللة األلفاظ -

 3 ..... ينبغي عىل طالب العلم أالَّ يرجح يف مسألة إال وقد بنى قوله عىل قاعدة أصولية -

 3 .......... املقدمة الثانية : الفقه تنازعه طائفتان من حيث اجلملة ؛ أهل اجلمود وأهل الظاهر

 3 ..................................... مذهب الظاهرية ومغايرته ملذهب السلف يف الفقه -

 4 ................................................. أهل احلديثمن اخلطأ تسمية الظاهرية ب -

 4 .............................................. كل قول تفردت به الظاهرية فهو قول خطأ -

 4 ........ حماربة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وغريه من العلامء ألهل التعصب الفقهي -

 4 ........... من املفيد جدا التفقه عىل مذهب اإلمام أمحد واإلمام الشافعي وذلك لـ .. -

 5 هرسة للمسائل أما الرتجيح فالعربة بالدليلالتفقه عىل املذاهب األربعة مهم لكن كف -

 5 ................. من التعصب املذموم القول بأن اخلروج عن املذاهب االربعة ال جيوز -

 5 ........... مثال ألحد أبناء الشيخ املجدد يقدم الدليل ولو خرج عن املذاهب األربعة -
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 6 .............. خرج أناس يف عرصنا ال يسمون الرجل فقيها حتى يتعصب للمذاهب -

 7 ..... ىل املذاهب ولج بعض دعاة الباطل عىل أهل السنة من هذا البابباسم التفقه ع -

 7 ....................... صار أهل التعصب املذهبي يعيبون عىل غريهم ممن يتبع الدليل -

 8 .................................................... املقدمة الثالثة : كتاب بلوغ املرام  متيز بأمور

 8 ............................. لو قارنت بني بلوغ املرام وعمدة األحكام ومنتقى األخبار -

 9 .................................................... بعض األوهامبلوغ املرام قد يوجد به  -

 10 ....................................................................................... بداية املتن

 10 .....................ال يمكن لطالب العلم أن يكون متميزا دون أن ُيفظ بلوغ املرام-

 11 ........................................................................... املتن : كتاب الطهارة

 11 .................................................... مسألة : تطلق الطهارة عىل ثالثة أمور

مل الطهارة يف الرشع عىل املعنى احليس إذا ..  12 ...................... تنبيه : األصل أن ُتح

 12 .................... يف الرشع أن املراد هبا اجلهاد {يف سبيل اهلل}فائدة : األصل يف قول 

 14 ................................................................................. املتن : باب املياه

 14 ....................................................................... مقدمة تتعلق باملياه -

 14 ............................................ طاهر أنه اإلطالق عند الماء في األصل -

 14 .................................................. مسألة : هل املاء قسامن أم ثالثة أقسام ؟

 16 .................................. ث أيب هريرة )هو الطهور ماؤه احلل ميتته(حدي -1املتن :



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

3 

 16 ............................................................................ احلديث رواية -

 16 ................................................. خالف الصحابة يف طهورية ماء البحر -

 16 ........................................ قاعدة : قول اخللفاء الراشدون مقدم عىل غريهم

 16 ............... إذا اختلف الصحابة عىل قولني أحخذ بأشبههام بالكتاب والسنةقاعدة  : 

 16 .......... اجلواب عىل االستدالل بوصف البحر بأنه طهور عىل أن املاء ثالثة أقسام -

تطهر بامء البحر باإلمجاع  16 ......................................................... مسألة : يح

 17 ................................ حديث أيب سعيد )إن املاء طهور ال ينجسه يشء( -2املتن : 

 17 ............................................................................ احلديث رواية -

 18 ...................... حديث أيب أمامة )إن املاء ال ينجسه يشء إال ما غلب ...( -3املتن : 

 18 ............................................................................ احلديث رواية -

 18 ................................................................ ما يستفاد من كل حديث -

 18 ..................... اء بنجاسة فإنه ينجس باإلمجاعمسألة : إذا تغريت أحد أوصاف امل

 19 ................................................... مسألة : حكم املاء إذا تغري بغري نجاسة

 20 ......................................... حديث ابن عمر ) إذا كان املاء قلتني...( -4املتن : 

 20 ............................................... مسألة : هل يحشدد يف صحة هذا احلديث ؟

 20 ...................................... ديث حد بني القليل والكثري ؟مسألة : هل هذا احل

 20 .......................... قاعدة : ما خرج خمرج جواب عىل سؤال فال مفهوم له إمجاعا
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 20 ........................................ تنبيه : بيان كالم ابن تيمية بأنه ال عموم للمفهوم

 23 ......................... حديث أيب هريرة )ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم...( -5املتن : 

 23 ......................................................سبب إيراد احلافظ هلذين احلديثني -

 23 ................................................................ تنبيه : املراد باملاء املستعمل

 23 ...................................................... مسألة : هل ًيتطهر باملاء املستعمل ؟

 23 ............................................... تنبيه : مما ال يدخل يف احلديثني املاء اجلاري

رك طرفه مل يتحرك طرفه  تنبيه : يحستثنى من احلديثني باإلمجاع املاء الكثري الذي إذا حح

 23 ....................................................................................... اآلخر

 24 .................................................... النهي يف احلديث ُيتمل أحد أمرين -

 24 ................................... ل االستداللقاعدة : إذا توارد االحتامل املتساوي بط

 25 ............................. قاعدة : أن ما يحفعل من باب االحتياط فال يكون للوجوب

 25 .....................تطبيق القاعدة عىل مسألة غسل اليدين بعد االستيقاظ من النوم -

تطبيق القاعدة عىل صيام يوم الثالثني من شعبان إذا منع من رؤية اهلالل غيم أو قرت -

 .............................................................................................. 25 

 26 ............................... إذا كان خمرج احلديث واحدا فالبد من الرتجيحقاعدة : 

 26 ........................................................ فائدة: حكم رواية احلديث باملعنى

 26 ........................... فيها رد عىل الظاهرية "منه"تنبيه : سبب إيراد احلافظ لرواية 

 26 .................... من أسباب ذم الظاهرية اجلمود عىل الظاهر دون النظر إىل املعاين -
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 27 ............................................... زيادة )وال يغتسل فيه من اجلنابة( رواية -

قاعدة مهمة جدا: احلديث إذا كان أصله يف الصحيحني والزيادة خارجهام فهي ضعيفة

 .............................................................................................. 27 

 27 ..... فائدة: احلاكم من أعرف الناس بالصحيحني إنام حصل اخللل يف كتابه املستدرك

 27 .......... فائدة : الزيادة التي تحبحث يف مسألة زيادة الثقة هي التي يرتتب عليها حكم

 28 .................................................. تنبيه : داللة االقرتان من أضعف األدلة

 30 ....... من قوله : وعن رجل صحب النبي إىل قوله : )إن املاء ال جينب( -8-7-6املتن : 

 30 ................................ سبب إيراد املؤلف هلذه األحاديث مسألة اخللوة باملاء -

 30 ........................................... ُترير حمل النزاع يف املاء الذي خلت به املرأة -

 30 .................................................................... احلديث األول رواية -

 31 ............................................................. تنبيه : ضابط خلوة املرأة باملاء

 31 ................................................................. حديث ابن عباس رواية -

 32 .................................................................... احلديث الثالث رواية -

 32 ........................ تنبيه : معنى )اجلفنة( و الفرق بينها بني )القصعة( و )الصحفة(

 33 .......................................................................... خالصة البحث -

 33 ............................................................... مسألة: التطهر من آبار ثمود

 34 .................. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ...(حديث ايب هريرة ) -9املتن : 
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 34 ........................................................ سبب إيراد احلافظ هلذا احلديث -

 34 .............................................................. مسألة : لعاب الكلب نجس

 34 ....................... م نجاسته تتجاوز ذلك ؟مسألة : هل لعاب الكلب فقط نجس أ

 35 ..................................... يف حديث أيب هريرة رواية "الترتيب"دراسة ذكر  -

 35 ................................................................ مسألة : متى يكون الترتيب

 35 ................ مسألة : هل غسل لعاب الكلب خاص بالرتاب او يقوم غريه مقامه ؟

 35 ............................................................ رواية "فلريقه"دراسة زيادة  -

 37 ........................................حديث أيب قتادة ) إهنا ليس بنجس ... ( -10املتن : 

 37 ............................................................................ احلديث رواية -

 37 ............................................................ سبب إيراد احلافظ للحديث -

 38 ............................ عرايب الذي بال يف طائفة املسجدحديث انس يف األ -11املتن : 

 38 ............................................................ سبب إيراد احلافظ للحديث -

 38 ............... فرق بني أن تقع النجاسة يف املاء وبني أن يرد املاء عىل مكان النجاسة -

 38 ................................ تنبيه: فرق بعض الفقهاء بني النجاسة املرئية وغري املرئية

 38 ........................................ مسألة : تطهري النجاسات هل هو خاص باملاء ؟

 40 ................................. حديث ابن عمر )أحلت لنا ميتتان ودمان... ( -12املتن : 

 40 ............................................................................ احلديث رواية -
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 40 ........................ مسألة : تنازع العلامء يف حجية قول الصحايب )أمرنا( أو )هنينا(

 40 ............................................................ سبب إيراد احلافظ للحديث -

 40 ............................................................... معنى ما ال نفس له سائلة -

 40 ............................ أول من عرب بـ )ما ال نفس له سائلة( هو إبراهيم النخعي -

 41 ............................................................. مسألة : اجلراد طاهر باإلمجاع

 41 ............................................................ اعمسألة : احلوت طاهر باإلمج

 41 ................................................ مسألة : الطحال والكبد طاهران باإلمجاع

 42 ................... حديث أيب هريرة ) إذا وقع الذباب يف رشاب أحدكم ... ( -13املتن : 

 42 .......................................................................... الذباب يف اللغة -

 42 ....................... يف املاء فال ينجسه إمجاعا . مسألة : ما ال نفس له مسائلة إذا وقع

 42 .............................. مسألة : تنازع العلامء فيام ال نفس له سائلة هل هو طاهر ؟

 43 ...................................................... تنبيه : األمر يف احلديث لالستحباب

 43 ...................................... رواية "وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء"زيادة  -

 44 ......................... حديث أيب واقد الليثي )ما ُقطع من البهيمة وهي ...( -14:  املتن

 44 ............................................................................ احلديث رواية -

 44 ......................................................................... تنبيه : احلياة نوعان

 44 ........................................... مسألة : الصوف إذا قطع فإنه ال ينجس إمجاعا
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نفحة ال تتنجس فلو وضعت يف لبن فال ينجس وجيوز أكله بإمجاع الصحابةمسألة : األ

 .............................................................................................. 45 

ستثنى فهو طاهر باإلمجاع  45 ............................................... مسألة : املسك مح

 45 ........................................... مسألة : ما قطع من البهيمة الشاردة جيوز أكله

 46 ........................................................................... املتن : باب اآلنية

 46 ................................... أكثر من اللباستنبيه : الرشيعة شددت يف باب اآلنية 

 46 ........................................................ تنبيه: فرق بني االستعامل واالختاذ

 46 .......................... تنبيه : االصل يف الذهب و الفضة للجنسني احلرمة إال بدليل

 48 ....... حديث حذيفة )ال ترشبوا يف آنية..( وأم سلمة )الذي يرشب..( -16-15املتن : 

 48 ........................................................................... معنى اجلرجرة -

 48 ....... مسألة: األكل والرشب يف آنية الذهب والفضة حمرم هبذين احلديثني و اإلمجاع

 48 ... مسألة: استعامل آنية الذهب والفضة يف غري األكل والرشب كالوضوء حمرم إمجاعا

عتد بخالفهم  49 .... تنبيه : نازع بعض الظاهرية واملتأثرين هبم يف تقرير ما سبق لكن ال يح

 49 ................... اجلواب عىل ما اعتمد عليه بعض لظاهرية و من تأثر هبم من أدلة -

اإلهاب ( وسلمة )دباغ جلود امليتة حديث ابن عباس )إذا دبغ  -18-17-16املتن : 

 51 ............................................... طهورها( وميمونة )يطهرها املاء والقرظ(

 51 ................................................................. حديث ابن عباس رواية -

 51 ................................................. فائدة: رواية الراوي للقصة تقوي حفظه
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 51 ......................................................... رواية "أيام إهاب دبغ"حديث  -

قاعدة : )ال( التي الستغراق اجلنس تفيد العموم وهي التي يصح أن ُيل حملها )كل(

 .............................................................................................. 52 

 52 .......................................................... حديث سلمة بن املحبق رواية -

 52 .................................................................... حديث ميمونة رواية -

 52 ......................................................................... تنبيه : معنى القرظ

 53 ............................................. مسالة : تناع العلامء يف طهارة اجللود بالدباغ

ي فغن جلده طاهر كلحمه إمجاعا كِّ  53 ........................... مسألة : كل ما يؤكل و ذح

 53 .............................................................. خالف الصحابة يف املسألة -

 54 ............................................ ولو دبغ إمجاعا مسألة : جلد اخلنزير ال يطهر

حديث أيب ثعلبة )ال تأكلوا فيها..( وعمران  بن احلصني يف الوضوء من  -20-19املتن :

 55 ................................................................................... مزادة املرشكة

 55 .................................................................... حديث عمران رواية -

 55 .................................................... إشكال يف حديث أيب ثعلبة اخلشني -

 56 .....................................  حديث أيب ثعلبة اخلشني ؟عىل ما ُيمل النهي يف -

 56 ..................................................خالصة مسألة األكل يف آنية املرشكني -

 58 ........................... حديث أنس يف اختاذ سلسلة من فضة مكان الشعب -21املتن : 

 58 ............................................................................ معنى الشعب -
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 58 ............... للحاجة يف غري الزينة ؟ مسألة : هل جيوز أن يحستعمل الذهب أو الفضة

 58 ......................................................... قاعدة: يغفر تبعا ما ال يغفر أصال

 58 ........................................................ قاعدة : ما كان وفاقا ال يكون حدا

 58 ................................................. مسألة : اآلنية املموهة بالذهب أو الفضة

 60 ............................................................... ة النجاسة وبياهنااملتن: باب إزال

 60 ..................................................................... تعريف النجاسة رشًعا

 60 ............................................................... تحعرف النجاسة بأمور أربعة

، قال: )ال( -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أنس قال: سئل  -22املتن:  عن اخلمر تتخذ خًلا

 .................................................................................................. 62 

 62 ..................................... إثبات اإلمجاع عىل نجاسة اخلمر ومناقشة املخالفني

يف نسبة األقوال إىل أهل العلم تنبيه: يالحظ أحيانا أن القرطي يف تفسريه ال يكون دقيقا

 .............................................................................................. 62 

 63 .................................. الفرق بني تقّصد قلب اخلمر خاًل وبني انقالهبا بنفسها

 65 .................. حديث أنس: )إن اهلل ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر...( -23املتن: 

 65 ............................................... الفرق بني احلمر األهلية واحلمر احلشية -

 65 ................................................. مسألة: احليوان غري مأكول اللحم نجس

 65 ..................... احليوان غري مأكول اللحم إن كان من الطوافني فإنه طاهرمسألة: 
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 وهو عىل -صىل اهلل عليه وسلم-عن عمرو بن خارجة: خطبنا رسول اهلل  -24املتن: 

 67 ............................................................... راحلته ولعاهبا يسيل عىل كتفي

 67 ............................................................................ احلديث رواية -

 67 ........................................................ مسألة: لعاب مأكول اللحم طاهر

يغسل املني ثم...إىل قوهلا: لقد كنت  -صىل اهلل عليه وسلم-عن عائشة، كان  -25املتن: 

ا بظفري من ثوبه  68 ................................................................... أحكه يابسا

 68 ........................................... مسألة: املني طاهر للحديث وفتاوى الصحابة

 69 .............. عن أيب السمح: )ُيغسل من بول اجلارية وُيرش من بول الغًلم( -26املتن: 

 69 ............................................................................ احلديث رواية -

 69 ......................................................... ُترير حمل النزاع يف بول الصبي -

 70 ................................. تنبيه: ليس كل إطعام للصبي جيعل نجاسة بوله مغلظة

 70 ..................................... مسألة: طريقة التطهر من بول الصبي الذي مل يطعم

 70 ........ والدم الكثري( أمجع العلامء عىل نجاسة )البول، والغائط، واملذي، والودي، -

 70 ................................ مسألة: هل يغتفر القليل من البول كرؤوس اإلبر أم ال؟

 71 .............................................. اإلجابة عىل أدلة من ال يرى نجاسة الدم -

 72 ............................................... لتفريق بني كثري الدم وقليلهالضابط يف ا -

 72 ................................................ مسألة: الدم القليل طاهر بإمجاع الصحابة
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 73 ................................................ القي نجس، سواء تغري الطعام أو مل يتغري

 73 ........................................ مسألة: القيء نجس سواء تغري الطعام أو مل يتفري

 73 ......................... كل ما خرج من اإلنسان مما يحنقض الوضوء فهو نجسقاعدة: 

 73 ................................................................... تنبيه: قيء الصبي كبوله

 73 .......................................................... مسألة: قيء مأكول اللحم طاهر

 73 ............................................................... مسألة: حكم إفرازات املرأة

يف دم احليض يصيب  -صىل اهلل عليه وسلم-بكر، قال  عن أسامء بنت أيب -27املتن: 

 75 ........................................................................... الثوب: )حتته ثم ...(

 75 .............................. وعن أيب هريرة: قالت خوله: فإن مل يذهب الدم؟ -28املتن: 

 75 ............... وهم احلافظ يف عزو حديث: )يكفيك املاء وال يرضك أثره( للرتمذي -

 75 ............................................................................ احلديث رواية -

 75 ........................................................ يتعلق بتطري النجاسة ثالثة أمور -

 76 ......................................................... جاسة عددال يشرتط إلزالة الن -

 77 ............................................................................. املتن: باب الوضوء

 77 .................................................................... فروض الوضوء ستة -

 77 ........... ية الوضوء نصا وإشارة واستنباطاتنبيه: مجيع فروض الوضوء مذكورة يف آ

 77 ..................................................................... مسألة: ما حد الوجه؟
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 78 .............................. مسألة: املراد بآية الوضوء غسل الرجلني ال مسحها ملا ييل

 79 .......................................اجلواب عىل ما ورد يف عدم الرتتيب يف الوضوء -

 79 ............................................................................... االةضابط املو

 79 ....................... تنبيه: إذا انشغل يف الوضوء بام يتعلق بالوضوء فيغتفر يف املواالة

 80 .......................................................................... رشوط الوضوء -

 81 ....................................... مسألة: هل األوساخ ُتت األظافر متنع الوضوء؟

 82 ................ وعن أيب هريرة: )لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك...( -29املتن: 

 82 ..........................................................مسألة: السواك مستحب اإلمجاع

 82 .................................................... مسألة: السواك مستحب يف كل وقت

 82 .......................................... مسألة: يستحب أن يكون السواك باليد الشامل

 83 ..................................... رتط يف سنية السواك أن يكون باألراكمسألة: ال يحش

 83 ............................................ عرشة أحوال يتأكد فيها استحباب السواك -

 85 ........................................ مسألة: حكم السواك للصائم بعد زوال الشمس

 86 .......... وعن محران أن عثامن دعا بوضوء، ثم غسل كفيه ثًلث مرات ثم،،، -30املتن: 

 86 ............................................. مسألة: حكم غسل اليدين يف ابتداء الوضوء

 86 .................... تنبيه: ينبغي تنبيه العامة عىل خطأ شائع منترش يف غسل اليدين وهو

 86 ........................................................ أدلة استحباب التثليث يف الوضوء
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 87 ... تنبيه: االستنشاق واالستنثار من حيث املعنى إذا افرتقا اجتمعا و إذا اجتمعا افرتقا

 87 ............ مسألة: أصح قويل أهل العلم أن كاّل من املضمضة واالستنشاق مستحب

 89 ....................... : ثم مسح برأسه واحدةوعن عيل يف صفة الوضوء، قال -31املتن: 

 89 ........................... مسألة: املسح للرأس واحدة و مل يصح يشء  يف مسحه ثالثا

 89 .................................................... مسألة: هلمسح بعض الرأس جمزئ؟

ْم﴾ هل الباء لإللصاق أو للتبعيض ؟ وِسكح ءح وا بِرح  89 .................... مسألة: ﴿َواْمَسحح

برأسه فأقبل  -يه وسلمصىل اهلل عل-وعن عبداهلل بن زيد بن عاصم: )ثم مسح  -32املتن: 

 91 .................................................................................... بيديه وأدبر(

 91 .................................................... األكمل صفة يف مسح الرأس هو .. -

برأسه  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عبداهلل بن عمرو بن العاص: ) ثم مسح  -33املتن: 

 92 ....................................................................................... فأقبل...(

 92 ............................................................................ احلديث رواية -

 92 ........................................................... مسألة: هل األذنني من الرأس؟

ا...( -34املتن:   93 ........ وعن أيب هريرة: )إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثًلثا

 93 ........................................ تنبيه: احلكم يف احلديث معلق عند إرادة الوضوء

 93 ........................................ ستنثار بعد االستيقاظ مستحب إمجاًعامسألة: اال

 94 .. وعن أيب هريرة: )إذا استيقظ أحدكم من نومه فًل يغمس يده يف اإلناء...( -35املتن: 
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 94 ........................................... مسألة: غسل الكفني بعد االستيقاظ مستحب

 94 ................... الرتجيح بني أقوال العلامء يف قوله: )فإنه ال يدري أين باتت يده( -

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

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

 .............................................................................................. 95 

مل حديث غسل اليد ثالثة بأن الشيطان بات عليه ألمرين .  95 ..... تنبيه: ال يصح أن ُيح

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

 97 .............................................................................. احلديث رواية

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

 97 ................................................ ختليل األصابع يشمل اليدين والرجلني -

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

كان خيلل حليته يف  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه-ن عثامن وع -37املتن: 

 99 ......................................................................................... الوضوء

 99 .............................. ثارتنبيه: مل يصح حديث يف ختليل اللحية والعمدة عىل اآل

 99 ..................................................... أنواع اللحية وكيفية غسل كل نوع -

ُأيت بثلثي مد  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عبداهلل بن زيد بن عاصم، أن النبي  -38املتن: 

 101 .......................................................................... فجعل يدلك ذراعيه

 101 .......................................................................... احلديث رواية -
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 101 ....................... الدلك هو اإلنقاء، وهو مستحب ويدخل يف إسباغ الوضوء -

 102 ................. يأخذ ألذنيه ماء -صىل اهلل عليه وسلم-وعنه أنه رأى النبي  -39املتن: 

 102 .......................................................................... احلديث رواية -

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

قال: )إن أمتي يأتون يوم القيامة -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أيب هريرة أن النبي  -40املتن: 

 ................................................................................................ 103 

رة والتحجيل -  103 ................................................................ معنى الغح

ّرة وَغّرة وِغّرة  103 .......................................................... تنبيه: فرق بني غح

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

 104 .................................................. يستحب أن يزاد عىل مقدار الفرض -

 106 .... يعجبه التيمن يف تنعله و -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عائشة كان النبي  -41املتن: 

 106 .................................................. قاعدة: يف استحباب التيامن للمكارم

 106 ................... ع بني الناس من تقديمهم األيمن يف الدخولتنبيه: ال يصح ما شا

: )إذا توضأتم -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل  -42املتن: 

 107 ............................................................................ ميامنكم(فابدأوا ب

 107 .......................................................................... احلديث رواية -

 107 ...................................... مسألة: التيامن يف الوضوء لالستحباب باإلمجاع

 107 ............ ستحب يف غسل اليدين أن يبدأ من أطراف اليدين إىل املرفقنيمسألة: امل
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ح عىل ناصيته توضأ فمس -صىل اهلل عليه وسلم-وعن املغرية بن شعبة أن النبي  -43املتن: 

 109 ......................................................................... وعىل العاممة واخلفني

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

: )ابدأوا بام -صىل اهلل عليه وسلم-وعن جابر بن عبداهلل يف صفة حج النبي، قال  -44املتن: 

 110 ..................................................................................... بدأ اهلل به(

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

 ............................................................................................ 110 

 110 .......................................................... سبب إيراد احلافظ للحديث -

 111 ....... إذا توضأ أدار املاء عىل مرفقيه -صىل اهلل عليه وسلم-وعنه أن النبي  -45املتن: 

 111 .......................................................................... احلديث رواية -

 111 ............................................................ أدلة وجوب غسل املرفقني -

: )ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أيب هريرة، قال  -46املتن: 

 112 .......................................................................................... ه(علي

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

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

صىل اهلل عليه -وعن طلحة بن مرصف عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي  -47املتن: 

 114 ................................................. يفصل بني املضمضة واالستنشاق -وسلم

 114 .......................... يف الفصل بني املضمضة واالستنشاقتنبيه: مل يصح حديث 
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ا،  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عيل يف صفة الوضوء: ثم متضمض  -48املتن:  واستنثر ثًلثا

 115 ......................................... يمضمض  ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه املاء

 115 .......................................................................... حلديث روايةا -

يده  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عبداهلل بن زيد يف صفة الوضوء: ثم أدخل  -49املتن: 

 115 ...................................... ثاافمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثًل

 115 ....... تنبيه: يستحب وضع املاء يف األنف باليمني وإخراجه بالشامل لقاعدة التيامن

رجًلا ويف قدمه مثل الظفر مل  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أنس قال: رأى النبي  -50املتن: 

 116 ..................................................... يصبه املاء فقال ارجع فأحسن وضوءك

 116 .......................................................................... احلديث رواية -

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

يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع إىل مخسة  -صىل اهلل عليه وسلم-وعنه قال: كان  -51املتن: 

 117 .......................................................................................... أمداد

 117 ....................................................... الفرق بني املحّد والصاع والَفَرق -

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

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

: )ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عمر قال  -52املتن: 

 118 ........................................................................ وضوء ثم يقول...(ال

 118 .......................................................................... احلديث رواية -
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 118 ................................ مسألة: يستحب قول ذكر كفارة املجلس بعد الوضوء

 119 ................................................................. ب املسح عىل اخلفنياملتن: با

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

 119 ........................................................... الفرق بني اخلف واجلورب -

 119 ... تنبيه: العمدة يف املسح عىل اجلورب قول الصحابة وممن قال به من أهل العلم ..

 120 .......................................................... مسألة: حكم املسح عىل النعال

 120 ................................................... رشوط املسح عىل اخلف واجلورب -

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

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

 122 ................................... مسألة: ال يحشرتط يف اخلف أن يكون ساتًرا للكعبني

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

فتوضأ  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن املغرية بن شعبة قال: كنت مع النبي  -53املتن: 

 124 ......................................................................... فأهويت ألنزع خفيه

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

مسح أعىل اخلف  -صىل اهلل عليه وسلم-ولألربعة عنه إال النسائي: أن النبي  -54املتن: 

 126 ........................................................................................ وأسفله

 126 .......................................................................... احلديث رواية -
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وعن عيل قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من أعًله -55املتن: 

 ................................................................................................ 127 

 127 .......................................................................... احلديث رواية -

 127 ......... مسألة: هل مسح اخلف من أسفله وأعاله أكمل؟ أو يحكتفى بمسح أسفله؟

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

يأمرنا إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن صفوان بن عسال قال: كان رسول اهلل  -56املتن: 

ا أن ال ننزع خفافنا ثًلثة أيام ولياليهن  129 ............................................. كنا سفرا

ثًلثة أيام ولياليهن للمسافر  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عيل قال: جعل النبي  -57املتن: 

 129 ............................................................................ ويوم وليلة للمقيم

 129 .................................................................. حديث صفوان رواية -

 129 .................................................................... مسألة: توقيت املسح.

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

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

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

أن  برسية فأمرهم -صىل اهلل عليه وسلم-وعن ثوبان قال: بعث رسول اهلل  -58املتن: 

 132 .............. -يعني اخلفاف-وعىل التساخني  -يعني العامئم-يمسحوا عىل العصائب 

 132 .......................................................................... احلديث رواية -

 132 .......................................................... أدلة جواز املسح عىل العاممة -
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 132 .......................... تنبيه: األصل يف أحكام املسح عىل العاممة أهنا كحكم اخلف

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

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

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

 133 ............................................ رأة أن متسح عىل اخلامرمسألة: ال يصح للم

ا: )إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح  -59املتن:  ا وعن أنس مرفوعا وعن عمر موقوفا

 134 ..................................................................... عليهام وليصّل فيهام ...(

 134 .......................................................................... احلديث رواية -

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

رّخص للمسافر ثًلثة أيام  -صىل اهلل عليه وسلم- بكرة أن النبي وعن أيب -60املتن: 

ا وليلة  135 ................................................................ ولياليهن وللمقيم يوما

 135 .......................................................................... احلديث رواية -

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

ا؟ قال: )نعم( ..احلديث  136 ................................................................ يوما

 136 .......................................................................... احلديث رواية -

 136 ................................. يث أيّب لكان حجة للقائلني بعدم التوقيتلو صّح حد -

 136 ...................................... مسائل يف املسح عىل اخلف الفوقاين والتحتاين -
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 137 ............................ مسألة: يصح املسح عىل ما يسميه الناس بالنعال )اجلزمة(

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

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

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

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

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

 139 .......................................................................... اخلف مرة ثانية؟

 140 ................................................................. املتن: باب نواقض الوضوء

ىل عهده ع -صىل اهلل عليه وسلم-عن أنس بن مالك قال: كان أصحاب النبي  -62املتن: 

 141 .......................... ينتظرون العشاء حتى ختفق رؤوسهم ثم يصلون وال يتوضأون

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

 141 ....................................................... مسائل يف نقض النوم للوضوء -

 142 ............................................................... تنبيه: فرق بني النوم والنعاس

 -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عائشة قال: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النبي  -63املتن: 

 144 ............................. يا رسول اهلل، إين امرأة أستحاض فًل أطهر ..احلديثفقال: 

-صىل اهلل عليه وسلم-تنبيه: قوله: )ثم توضئي لكل صالة( ليس من كالم النبي  -

 ............................................................................................ 144 

 144 .......................................... مسألة: هل دم االستحاضة ناقض للوضوء؟
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 145 ............................. تنبيه: فرق بني طهارة الدم ونجاسته وبني نقضه للطهارة

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

صىل اهلل عليه -وعن عيل قال: كنت رجًلا مّذاءا فأمرت املقداد أن يسأل النبي  -64املتن: 

 147 ................................................................ فقال: )فيه الوضوء( -وسلم

 147 .................................................... مسألة: املذي ناقض للوضوء إمجاعا

 147 ................................................... مسألة: الودي ناقض للوضوء إمجاعا

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

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

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

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

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

قّبل بعض نسائه ثم خرج إىل  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عائشة أن النبي  -65املتن: 

 149 .............................................................................. الصًلة ومل توضأ

 149 .......................................................................... احلديث رواية -

 149 ....................................... س الرجل للمرأة ينقض الوضوء؟مسألة: هل م

: )إذا وجد أحدكم يف بطنه يشء -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أيب هريرة قال:  -66املتن: 

 151 ............................................................................. فأشكل عليه...(
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وعن طلق بن عيل قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره  -67املتن: 

 152 ....... : )ال إنام هو بضعة منك(-صىل اهلل عليه وسلم-يف الصًلة، أعليه وضوء؟ فقال 

 152 .......................................................................... احلديث رواية -

قال: )من مس ذكره  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن برسة بنت صفوان أن النبي  -68املتن: 

 153 ..................................................................................... فليتوضأ(

 153 .............................. الرتجيح بني حديث طلق بن عيل وبرسة بنت صفوان -

 153 .......................................................................... احلديث رواية -

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

 154 ................................ كر ينقض الوضوء ولو كان بغري تعمدمسألة: مس الذ

 154 ................................ مسألة: من مس ذكره أو ذكر غريه فإن وضوءه انتقض

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

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

 155 ................................................. : مس األنثيني ال ينقض الوضوءمسألة

: )من أصابه قيء أو رعاف أو -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عائشة قال النبي  -69املتن: 

 156 ...................................................... فليتوضأ...(قلس أو مذي فلينرصف 

 156 .......................................................................... احلديث رواية -

 156 ........................................................... مسألة: القيء ناقض للوضوء
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 156 .............................. ليس ناقًضا للوضوء مسألة: ذكر معنى )القلس( وكونه

: أتوضأ من -صىل اهلل عليه وسلم-وعن جابر بن سمرة أن رجًلا سال النبي  -70املتن: 

 157 ................. ل: أتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال: )نعم(حلوم الغنم؟ قال: )إن شئت(، قا

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

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

 157 ...................................................................................... اإلبل

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

 157 .................................................................................... اإلبل؟

 158 ................... مسألة: هل الوضوء شامل جلميع أجزاء اإلبل أو خاص باللحم؟

 158 ................................................... فائدة: العموم نوعان لفظي ومعنوي

 158 ...................................................... مسألة: هل يحتوضأ من لبن اإلبل؟

: )من غّسل ميتاا فليغتسل، ومن -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أيب هريرة قال  -71املتن: 

 160 ............................................................................ محله فليتوضأ(

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

 160 .......................................................................... احلديث رواية -

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

 160 ............................................ نقض الوضوء إمجاعامسألة: محل امليت ال ي
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 -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عبداهلل بن أيب بكر أن يف الكتاب الذي كتبه النبي  -72املتن: 

 161 ............................................ القرآن إال طاهر(لعمرو بن حزم: )أن ال يمس 

 161 .......................................................................... احلديث رواية -

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

 161 ...................................... املصحف ال جيب له الطهارةمسألة: مس غالف 

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

 ............................................................................................ 162 

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

 162 ........................................... مسألة: حكم السفر بالقرآن إىل أرض العدو

يذكر اهلل عىل كل أحيانه -صىل اهلل عليه وسلم-عائشة قالت: كان النبي وعن  -73املتن: 

 ................................................................................................ 164 

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

 ............................................................................................ 164 

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

 164 ....................................................... مسألة: حكم قراءة اجلنب للقرآن

 165 ....... احتجم وصىل ومل يتوضأ -صىل اهلل عليه وسلم-لنبي وعن أنس أن ا -74املتن: 

 165 .......................................................................... احلديث رواية -
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: )العني وكاء السه، فإذا نامت العينان -صىل اهلل عليه وسلم-وعن معاوية قال  -75املتن: 

 166 .............................................................................. استطلق الوكاء(

 166 .......................................................................... احلديث رواية -

: )يأيت أحدكم الشيطان يف صًلته -ليه وسلمصىل اهلل ع-وعن ابن عباس قال  -76املتن: 

 167 ................................................ فينفخ يف مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث...(

 167 .......................................................................... احلديث رواية -

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

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

 167 .................................................................................... العكس

 169 ..................................................................... املتن: باب قضاء احلاجة

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

إذا دخل اخلًلء وضع  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أنس قال: كان رسول اهلل  -77املتن: 

 170 .......................................................................................... خامته

 170 .......................................................................... احلديث رواية -

 170 ........................................................................... املراد باخلالء -

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

إذا دخل اخلًلء قال: )اللهم إين  -صىل اهلل عليه وسلم-وعنه قال: كان النبي  -78املتن: 

 171 ............................................................. أعوذ بك من اخلبث واخلبائث(
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 171 .......... مسألة: قول )اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث( عند دخول اخلالء

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

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

 172 ........................... تنبيه: فرق بني ذكر اهلل يف اخلالء و بني رفع الصوت بالذكر

وعنه قال: كان صىل اهلل عليه وسلم يدخل اخلًلء، فأمحل أنا وغًلم نحوي إداوة من ماء 

 173 ........................................................................ وعنزة فيستنجي باملاء

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

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

 173 .................................................................. األكمل يف االستنجاء -

 173 ...................................... الفرق بني االستنجاء واالستطابة واالستجامر -

: )خذ اإلداوة(، -صىل اهلل عليه وسلم-وعن املغرية بن شعبة قال: قال يل النبي  -80املتن: 

 174 ..................................................... فانطلق حتى توارى عني فقىض حاجته

 174 .................... عد عند قضاء احلاجة سواء للبول أو الغائطمسألة: استحباب البح 

 174 .................... بال ومل يبعد -صىل اهلل عليه وسلم-الرد عىل إشكال أن النبي  -

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

: )اتقوا الًلعنني، الذي يتخىل يف -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أيب هريرة قال  -81املتن: 

 176 ....................................................................طريق الناس أو يف ظلهم(
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 176 ................... مسألة: قضاء احلاجة يف مكان ُيتاجه الناس ممنوع رشعا باإلمجاع

 176 ............................................................ املراد بالالعنني أحد أمرين -

 177 .......................................................................... احلديث رواية -

 177 ........................ العلامء إذا قالوا أخرجه الطرباين فإهنم يريدون .. فائدة: عادة

احد : )إذا تغّوط الرجًلن فليتوار كل و-صىل اهلل عليه وسلم-وعن جابر قال  -82املتن: 

 178 ......................................................................... منهام عن صاحبه...(

 178 .......................................................................... احلديث رواية -

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

: )ال يمسكّن أحدكم ذكره بيمينه -صىل اهلل عليه وسلم-قتادة قال وعن أيب  -83املتن: 

 180 ................................................................................ وهو يبول...(

 180 ................ عام؟ مسألة: هل النهي عن مس الذكر باليمني خاص عند التبول أو

 180 ........................................................ مسألة: حكم مس الذكر باليمني

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

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

بلة أن نستقبل الق -صىل اهلل عليه وسلم-وعن سلامن قال: لقد )هنانا رسول اهلل  -84املتن: 

 182 ................................................... بغائط أو بول أن أن نستنجي باليمني...(

 182 ..................................... مسألة: ال يصح االستجامر بأقل من ثالثة أحجار
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 182 .................................... تنبيه: االستجامر رخصة له أحكام ال تتعدى لغريه

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

العادة كصفحة اإللية ال يعامل معاملة االستجامرمسألة: خروج النجاسة إىل غري موضع 

 ............................................................................................ 183 

زئ  183 .................................. مسألة: االستنجاء بالعظم أو الروث حمرم وال جيح

 183 ...................................... مسألة: االستجامر باليمني حمرم وال جيزئ إمجاعا

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

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

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

 186 ....................................................................................... بول...(

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

 188 ........ : )من أتى الغائط فليسترت(-صىل اهلل عليه وسلم-وعن عائشة قال  -86املتن: 

 188 .......................................................................... احلديث رواية -

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

إذا خرج من الغائط قال: )غفرانك( -صىل اهلل عليه وسلم-وعنها: كان النبي  -87املتن: 

 ................................................................................................ 189 

 189 .......................................................................... احلديث رواية -

 189 ......................... فائدة: قول العلامء )أصح يشء يف الباب( ال يعني التصحيح
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 189 ........................ مسألة: قول غفرانك عند اخلروج من اخلالء مستحب إمجاعا

 189 .... مسألة: حكم قول )احلمد هلل الذي أذهب عن األذى وعافاين( مستحب إمجاعا

الغائط، فأمرين أن آتيه  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن ابن مسعود قال: )أتى النبي  -88املتن: 

 191 ........................................ بثًلثة أحجار، فوجدت حجرين ومل أجد ثالثاا...(

 191 ........................................................... بحث زيادة: )ائتني بغريها( -

قال بوجوب االستنجاء بثالثة أحجار وقد استنجى النبي  - صىل اهلل عليه -كيف يح

 191 ....................................................................... بحجرين؟ -وسلم

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

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

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

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

هنى أن ُيستنجى بعظم أو روث -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أيب هريرة أن النبي  -89املتن: 

 ................................................................................................ 193 

 193 .......................................................................... احلديث رواية -

: )استنزهوا من البول فإن عامة -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أيب هريرة قال  -90املتن: 

 194 ............................................................................. القرب منه( عذاب

 194 .......................................................................... احلديث رواية -
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يف اخلًلء  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن رساقة بن مالك قال: )علمنا رسول اهلل  -91املتن: 

 195 ...................................................... أن نقعد عىل اليرسى وننصب اليمنى(

 195 ............................................................................ احلديث رواية

 195 ................. لذاتهمسألة: اجللوس عىل اليرسى عند قضاء احلاجة  ليس مستحبا 

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

: )إذا بال أحدكم -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال  -92املتن: 

 196 .................................................................... فلينثر ذكره ثًلث مرات(

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

 196 .............................................................. الفرق بني النرت و السلت -

سأل أهل قباء، فقالوا: إنا نتبع  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن ابن عباس أن النبي  -93املتن: 

 198 .................................................................................. احلجارة املاء

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

 198 .......................................................................... احلديث رواية -

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

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

 200 ................ مسألة: غل اجلنابة يرفع احلدث األكرب و األصغر  ولو مل ينو األصغر

 201 ...................... مسألة: لو اغتسل ليوم اجلمعة للتنظيف مل يرتفع احلدث األكرب
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 201 ...... ن باملاءرشوط غسل اجلنابة هي رشوط الوضوء وفرضه الوحيد تعميم البد -

 203 ....... : )املاء من املاء(-صىل اهلل عليه وسلم-وعن أيب سعيد اخلدري قال  -94املتن: 

نزل ال جيب عليه الغسل -  203 ................. ظاهر حديث أيب سعيد أن من أولج ومل يح

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

 204 .................................... غسلمسألة: انتقال املني دون خروجه ال يحوجب ال

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

 204 ..................................................................................... وجوبا

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

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

: )إذا جلس بني شعبها األربع ثم -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أيب هريرة قال  -95املتن: 

 205 .................................................................. جهدها فقد وجب الغسل(

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

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

 205 ....................................... مسألة: ما مقدار اإليالج الذي يحوجب الغسل؟

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

 206 ................................................. احلق، فهل عىل املرأة الغسل إذا احتلمت؟

يف املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل،  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أنس قال  -97املتن: 

 206 ................................................................................ قال: )تغتسل(
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 206 ...................................... تنبيه: خطأ يف عزو احلافظ حديث أنس للبخاري

 206 ................................................... مسألة: من احتلم وجب عليه الغسل

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

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

يغتسل من أربع، من اجلنابة  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عائشة قالت: كان  -98املتن: 

 208 ................................................. ويوم اجلمعة ومن احلجاة ومن غسل امليت

 208 .......................................................................... احلديث رواية -

 208 ................................................ مسألة: يحستحب االغتسال من احلجامة

 209 ............................................. مسألة: يستحب االغتسال من غسل امليت

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

صىل اهلل عليه -وعن أيب هريرة يف قصة ثاممة بن أثال ملا أسلم وأمره النبي  -99املتن: 

 210 ............................................................................ أن يغتسل -وسلم

 210 .......................................................................... احلديث رواية -

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

: )غسل يوم اجلمعة -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أيب سعيد اخلدري قال  -100املتن: 

 212 ....................................................................... واجب عىل كل حمتلم(
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: )من توضأ يوم اجلمعة -صىل اهلل عليه وسلم-وعن سمرة بن جندب قال  -101املتن: 

 212 ................................................ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل(

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

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

 213 ................................................................... حديث سمرة رواية -

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

 213 ...................................................................................... بينهام

 215 . ُيقرئنا القرآن ما مل يكن جنباا -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عيل قال: كان  -102املتن: 

 215 .......................................................................... احلديث رواية -

 215 .................... تنبيه: لفظ حديث عيل ليس رصًُيا يف ُتريم قراءة اجلنب للقرآن

 215 ............................................... أقوال الصحابة يف قراءة اجلنب للقرآن -

 216 .............................. مسألة: تنازع العلامء، هل يصح للحائض قراءة القرآن؟

 216 ........................................ يه: ال تقاس احلائض عىل اجلنب يف هذا ألنتنب

 216 ......................................... مسألة: هل جيوز للحائض أن متس املصحف؟

: )إذا أتى أحدكم أهله ثم -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أيب سعيد اخلدري قال  -103املتن: 

)  217 ........................................................ أراد أن يعود فليتوضأ بينهام وضوءا

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



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

36 

 217 ................................... لة: املراد بالوضوء يف احلديث الوضوء الرشعيمسأ

 217 .............................................................. مسألة: الوضوء بعد اجلامع

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

 219 .......................................................................... غري أن يمس ماء

 219 .......................................................................... احلديث رواية -

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

إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عائشة قالت: )كان  -105املتن: 

 220 ........................................................................... فيغسل يديه ثم...(

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

 220 .............................................. لغسل مستحب إمجاعامسألة الوضوء يف ا

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

 221 ............................................... مسألة: غسل جلدة الشعر واجب إمجاعا

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

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

 221 ............................................... مسألة: صفة الثالث حفنات عىل الرأس

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

 222 ........................................... مسألة: يستحب تغيري املكان لغسل الرجلني
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 223 .............................................. ندل بعد الغسل مستحبمسألة: ترك التم

 223 .................................................... مسألة: تستحب التسمية قبل الغسل

 223 .....................................مسألة: يستحب يف الغسل املضمضة واالستنشاق

 224 ....................................................... مسألة: يستحب الدلك يف الغسل

 224 ...................................................... يامنمسألة: يستحب يف الغسل الت

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

 225 نام يكفيك أن حتثي عىل رأسك ثًلث حثيات(اجلنابة؟ ويف رواية: واحليضة؟ قال: )ال، إ

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

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

 225 ..................... رجل إذا عقص شعره أن ال ينقضه لغسل اجلنابةمسألة: يصح لل

: )إين ال أحل املسجد حلائض وال -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عائشة قال  -107املتن: 

 226 ......................................................................................... جنب(

 226 .......................................................................... احلديث رواية -

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

 226 ......................................................... ال يدخل املسجدمسألة: اجلنب 

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

 227 ............................................ مسألة: هل للحائض أن متكث يف املسجد؟
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من إناء  -صىل اهلل عليه وسلم-وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول اهلل  -108املتن: 

 228 .......................................................... واحد، ختتلف فيه أيدينا من اجلنابة

 228 .......................................................... سبب إيراد احلافظ للحديث -

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

: )إن حتت كل شعرة جنابة -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أيب هريرة قال  -109املتن: 

 229 ............................................................... فاغسلوا الشعر وأنقوا البرش(

 229 .......................................................................... احلديث رواية -

 229 ................................................ ق بني الراوي املبهم واملهملفائدة: الفر

 230 ............................................................................. املتن: باب التيمم

 230 ........................................... قاعدة: البدل يأخذ حكم املبدل منه ال صفته

 230 .......................................................................... رشوط التيمم -

 230 ..................................... حقيقيا تنبيه: عدم املاء قد يكون حكميا و قد يون

 231 ......................................................................... فروض التيمم -

 231 ........................................................................ مبطالت التيمم -

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

ا مل يثعطهن -صىل اهلل عليه وسلم-بداهلل قال وعن جابر بن ع -110املتن:  : )أعطيت مخسا

 233 ................................................ أحد قبيل، نرصت بالرعب مسرية شهر...(
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 233 ...................................................................... حديث عيل رواية -

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

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

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

 234 ...................................................................... فيه فإنه يكون مرادا

 234 ...... سافر يف أماكن رملية -صىل اهلل عليه وسلم-اجلواب عىل إشكال أن النبي  -

 235 ..................................................... مسألة: حكم صالة فاقد الطهورين

 235 ...................................................... مسألة: صفة صالة فاقد الطهارين

حلاجة فأجنبت  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عامر بن يارس قال: )بعثني النبي  -111املتن: 

 237 ...................................................... ومل أجد املاء، فتمرغت يف الصعيد...(

: )التيمم رضبتان، رضبة للوجه -صىل اهلل عليه وسلم-وعن ابن عمر قال  -112: املتن

 237 ..................................................................ورضبة لليدين إىل املرفقني(

 237 ................................................................. حديث ابن عمر رواية -

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

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

 239 .............................................. ين عند التيمممسألة: ال تحفّرج أصابع اليد

 239 ...................................................... مسألة:  يستحب التيامن يف التيمم
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 239 ..................................................... مسألة: يستحب مسح راحة اليدين

 239 .............................................. ع يف التيمممسألة: يستحب ختليل األصاب

 239 ................................................. صفة التيمم املجزئ والتيمم الكامل -

 240 ................................................. مسألة: الرتتيب مستحب وليس واجبا

 240 ....................................................... مسألة: املواالة يف التيمم مستحبة

 240 ................................. تم جيب أن ينزعه عند التيمممسألة: من كان عليه خا

: )الصعيد وضوء املسلم وإن مل جيد -صىل اهلل عليه وسلم-وعن أيب هريرة قال  -113املتن: 

 241 ........................................................... إذا وجد املاء...(املاء عرش سنني ف

 241 .......................................................................... احلديث رواية -

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

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

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

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

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

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

 244 .......................................................................... احلديث رواية -

 244 .................................... مسألة: من تيمم فصىل بتيممه فإنه ال يعيد الصالة
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 244 ................................ قاعدة: من صىل صالة صحيحة ال يصح له أن يعيدها

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

 246 ...................................................................... بالرجل اجلراحة يف ...(

 246 ............................................................................ احلديث رواية

 246 ...... مسألة: من كان عنده ماء قليل ال يكفي للوضوء فإنه ينتقل إىل التيمم مبارشة

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

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

 247 ....................... مسألة: ما مل يستطع إيصال املاء إليه يتيمم له وال يلزم الرتتيب

 -صىل اهلل عليه وسلم-، فسألت النبي وعن عيل قال: انكرست إحدى زندي -116املتن: 

 249 ................................................................. فأمرين أن أمسح عىل اجلبائر

 249 ............................................................................ احلديث رواية

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

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

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

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

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

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

 251 .............................................................. يتيمم ويعصب عىل رأسه ...(
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أن ال يصيل الرجل بالتيمم إال صًلة واحدةوعن ابن عباس قال: من السنة  -118املتن: 

 ................................................................................................ 251 

 251 .......................................................................... احلديث رواية -

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

 252 .................................................................................. بالتيمم؟

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

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

 252 ..................................................................................... يتوضأ

 254 ........................................................................... املتن: باب احليـض

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

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

 255 ............................................... مسألة: ال حد ألكرب سن ُتيض فيه املرأة

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

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

 255 ........................................................ وم وليلةمسألة: أقل دم احليض ي

 256 ............................................... مسألة: ال حد ألكثر الطهر بني احليضتني

 256 ............................................... مسألة: ال حد ألقل الطهر بني احليضتني

 256 ............................................................. مسألة: احلكم يف تقطع الدم
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 257 ......................................................... مسألة: بم تعرف املرأة طهرها؟

 257 ............................................................ مسألة: احليض يتقدم ويتأخر

 258 ....................................................... مسألة: مدة احليض تزيد وتنقص

 258 ......................................... مسألة: تثبت العادة يف احليض ولو مرة واحدة

 258 ................................................................ املراد بالعادة ؟مسألة:  ما 

 259 ............................................................... مسألة: للحامل أن ُتيض

 260 .............................. تنبيه: ال يصح أن ترد احلدود الرشعية باملشاهد و الواقع

 260 .... تنبيه: من اخلطأ الكبري أن ترجع لنساء إىل الطب بدال من الرشع يف متييز احليض

 262 .......... حديث عائشة ريض اهلل عنها )إن دم احليض دم أسود يعرف..( -119املتن: 

 262 .......................................................................... احلديث رواية -

 263 ......... حديث أسامء بنت عميس ريض اهلل عنها ) لتجلس يف مركن .. ( -120املتن: 

 263 .......................................................................... احلديث رواية -

 263 ........................................................................... املراد باملركن -

 263 ................................................. دم االستحاضة ناقض للوضوء إمجاعا

 264 ................................................................ مسألة: صالة املستحاضة

 265 حديث محنة بنت جحش ريض اهلل عنها )إنام هي ركضة من الشيطان .. ( -121املتن: 

 265 .......................................................................... احلديث رواية -
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 266 ............................. تنبيه: أمجعوا عىل أن أكثر النساء ُتيض ستة أو سبعة أيام

 266 ................................... مسألة: إذا طهرت املرأة وجب عليها الغسل إمجاعا

 266 ................................................................. املراد باحلقل الصوري -

 267 ........ صالتني صوريا و تغتسل هلام غسل واحدمسألة: ال يصح القول بأن جتمع ال

 268 .................. حديث عائشة : )امكثي قدر ما كانت حتبسك .. ( -122،123املتن: 

 268 ................................................... قوله )وتوضئي كل صالة( مدرجة -

 269 . عن أم عطية ريض اهلل عنها: كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا -124املتن: 

 269 ...................................................... مسألة: الكدرة والصفرة هلا أحول

 269 .................................................... مسألة: أهيام يقدم العادة أم التمييز ؟

 269 ................................... مسألة: إذا مل يكن للمرأة عادة فإهنا تنتقل إىل التمييز

 270 ............................... مهم: أمثلة عملية للتمييز بني دم احليض واالستحاضة

 272 ....... حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه )اصنعوا كل يشء إال النكاح( -125: املتن

 272 ............... ..(يأمرين فأتزر . ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ريض اهلل عنها: )كان النبي  -126املتن: 

 272 ....................................................... مسألة: مجاع احلائض حمرم إمجاعا

 272 .................................... مسألة: جيوز االستمتاع باحلائض بام سوى اإليالج

حديث ابن عباس يف الذي أى امراته وهي حائض )يتصدق بدينار أو .. ( -127املتن: 

 ................................................................................................ 273 
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 273 .................................................................... مسألة: احلديث رواية

 273 ................................. مسألة:  قوله )دينار أو نصف دينار( هذا عىل التخيري

 273 ................................................. مسألة: الدينار كم يعادل من الذهب ؟

 274 .........  سعيد اخلدري )أليس إذا حتضت مل تصّل ومل تصم؟(حديث أيب -128املتن: 

 274 ................................. مسألة: احلائض ال تصيل وليس عليها قضاء باإلمجاع

 274 ....................................... مسألة: احلائض ال تصوم وعليها قضاء باإلمجاع

 274 .......................................... مسألة: للحائض ان تقرأ القرآن دون أن متسه

 274 .................. امرأته وهي حائض فإنه يأثم ويقع الطالق إمجاعا مسألة: من طلق

 276 ............... حديث عائشة ريض اهلل عنها )افعيل ما يفعل احلاج غري ..( -129املتن: 

 276 ........................... مسألة: الطهارة من احليض للطواف واجبة وليست رشطا

 277 .................. حديث معاذ فيام حيل من املرأة احلائض  ) ما فوق اإلزار( -130املتن: 

 277 .......................................................................... احلديث رواية -

 278 ......... عن ام سلمة ريض اهلل عنها قالت: كانت النفساء تقعد يف عهد .. -131املتن: 
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 متهيد:

 ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك  ،ومن يحضلل فال هادي له ،ضل لهمن هيده اهلل فال مح 

 :أما بعد ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً  ،له

-ن شهر حمرم لعام تسع وثالثني وأربعامئة وألف من هجرة النبي ففي اليوم السادس عرش م

-رمحه اهلل-ألتقيكم يف رشح عىل كتاب بلوغ املرام للحافظ ابن حجر  -صىل اهلل عليه وسلم

. 

إن شاء اهلل -وستكون هذه الدروس بعون اهلل وحوله وقوته كل مجعة ثانية من كل شهر 

يكون رسيًعا وال عىل طريقة  رات بحيثالدرس عىل طريقة الدوولن يكون  ،-تعاىل

 .-إن شاء اهلل تعاىل-يكون وسًطا سبل  ،الدروس املعتادة بحيث يكون السري بطيًئا

ستطاعة بحول اهلل وقوته أن أذكر أين أحرص قدر اال وطريقة عرض املسائل يف الدرس

ذا ثم إ ،حكم كل حديث من جهة الضعف والصحة وأعتمد يف ذلك عىل كالم أهل العلم

بني  ثم تحذكر أشهر املسائل املتعلقة  ،-إن شاء اهلل تعاىل-كان يف احلديث لفظ غريب يح

أن أبنّي سبب إيراد احلافظ هلذا احلديث يف هذا الباب أو  االستطاعةوأحاول قدر  ،باحلديث

 .-إن شاء اهلل تعاىل-الكتاب بحسبه 

 :دماتوقبل أن أبتدئ بالتعليق عىل هذا الكتاب املبارك أقدم بمق

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

جمتهد كام ذكر ذلك الرازي هو الرشط األساس لكل بل  الفقه علم جليل للغاية ومهم

قد يكون طالب العلم مقلًدا يف علم احلديث لكن ال ف ،والشوكاين ومجاعة من أهل العلم

لذا ينبغي  ،فهو الرشط األساس لكل جمتهد ،يصح أن يكون مقلًدا يف علم أصول الفقه

 .لطالب العلم أن جيتهد قدر استطاعته عىل ضبط هذا العلم

سبب إشكاالت فيه وصّعبه من جهة هو وجود أن الذي  إال ،ومهموهذا العلم سهل 

فقد أصبح علم أصول الفقه أرض معركة بني املتكلمني من املعتزلة  ،املباحث الكالمية

فّ  ،واألشاعرة ق طالب العلم لدراسة هذا العلم عىل رجل عارف بالفقه وأصوله فإذا وح

ملعتقد أهل السنة وحاول أن يحبني له املباحث الكالمية التي ال عالقة هلا بعلم أصول  وعارف

لذا ينبغي  ، ونفًعا كبرًيافإن يف هذا خرًيا عظياًم  ،إليه واشتغل بتعليم الناس ما ُيتاجون ،الفقه

 .جتهاد يف هذا العلمجتهاد غاية االاال

تج هبا كدليل السنة من جهة خرب اآلحاد و ينبغي أن يعلم طالب العلم األدلة التي ُيح

 ستصحاب والعرفاإلمجاع والقياس وقول الصاحب واالستحسان واالودليل  ،والتواتر

 ،ألنه سيحتاج إليه كثرًياالبد لطالب العلم أن يضبط هذا العلم ف ،.إىل غري ذلك من األدلة.

د دليل هل هذا الدليل فإذا أحور ،سيحتاج يف تعامله مع هذه النصوص إىل علم أصول الفقه

 ،يةألن علم أصول الفقه يتعلق بالدراية ال بالروا ؟حتجاج به من جهة الدرايةمما يصح اال

حتجاج به يصح االفيميز الدليل الذي  ،لعلمجتهاد لضبط هذا افإذن البد أن جيتهد غاية اال

 .إىل غري ذلك ..حتجاج بهومتى يصح اال
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م واخلاص واملطلق واملقيد واملجمل ط ما يتعلق بداللة األلفاظ كالعاوأيًضا ينبغي أن يضب

 ..إىل غري ذلك. واملبني

وأن يبني ح مسألة إال ن يعتني به وأن ُياول قدر جهده أن يضبطه هو أال يحرّج ثم مما ينبغي أ

فإذا جاء لفظ عام تعامل معه بطريقة  ،هذه املسألة عىل قاعدة أصولية حتى ال يكون متناقًضا

وإذا  ،هذا من حيث األصل ،ن أفراد العموم ال يقتيض التخصيصفرد م ذكرَ  وأنّ  ،العموم

جاء لفظ مطلق يتعامل معه بطريقة العلامء مع املطلق وأن ذكر فرد من أفراد املطلق يقتيض 

وأن ال  ،فمن املهم أن ُياول طالب العلم أن يتعامل مع علم أصول الفقه عملًيا ،التقييد

يعمل يف  أما أنه مرة ،فقه حتى ال يكون متناقًضايرجعه إىل علم أصول الح قواًل إال وأن يرّج 

مسألة بداللة اإلطالق ولو ذكر فرد من أفراده ويف مسألة أخرى ال يعمل بداللة اإلطالق 

وحاول أن ال يرجح  ،أما إذا ضبط هذا العلم ،ألنه ذحكر فرد من أفراده فسيكون متناقًضا

 .يف الغالب ال يكون متناقًضا ألنه بنى كالمه عىل أسس أصوليةقواًل إال بالنظر إليه فإنه 

 املقدمة الثانية:

 :علم الفقه من حيث اجلملة تنازعه طائفتان

 .أهل اجلمود والتقليد :الطائفة األوىل

 .نفالتأهل الظاهر واال :نيةالطائفة الثا

تنازع بني املقلدة الذي رج عنها نفالفقه صار يح   يلزمون الناس باتباع ما يف هذه املتون وأن ال خيح

ستدالل ين خالفوا أهل السنة يف طريقة االوهم الظاهرية الذأو ما يقابلهم  ،.إىل غري ذلك.

دثوا أقوااًل جديدة ولو مل يسبقهم أحد إىل ذلك وا عىل ظواهر دح ومَجَ  ،وجّوزوا أن ُيح

 .إىل غري ذلك.. النصوص دون النظر إىل معناها
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تى مما كان حوراجت املدارس الفقهية املتأثرة بالظاهرية الظاهرية  قد راجت نيوكان قبل سن

ون بأهل احلديث كام بني هذا ابن رجب أن الظاهرية كانوا يحسمّ  قدياًم  يشتكي منه أهل العلم

من اخلطأ أن يسمى هؤالء بأهل  :قال ،يف كتابه )فضل علم السلف عىل اخللف( -رمحه اهلل-

لكن مذهبهم راج بني كثري من الناس عىل أنه مذهب أهل  ،-رمحه اهلل-وصدق  .احلديث

عن مذهب أهل احلديث ألن مذهب أهل احلديث  سيف الواقع من أبعد النا وهم ،ديثاحل

أما الظاهرية فال يلتفتون  ،يحعظم منهج السلف الصالح فال يرى جواز إحداث قول جديد

يف  -رمحه اهلل-يخ اإلسالم لذا يقول ش ،إىل أقوال السلف ويرون جواز إحداث قول جديد

رمحه -وصدق  ،وكل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ :املجلد اخلامس كام يف منهاج السنة

 .فهم ال يلتفتون إىل طريقة السلف ومنهج السلف ،ألن قوهلم يحعد قواًل حمدًثا ،-اهلل

إال أنه من بركة دعوة شيخ اإلسالم حممد بن ويقابل هؤالء املقلدة وقد كان للمقلدة رواج 

وأمر الناس باتباع الدليل وبّوب عىل  ،أنه قىض عىل التقليد املذموم -رمحه اهلل- عبد الوهاب

اهلل أو ُتريم ما  باب من أطاع العلامء واألمراء يف ُتليل ما حرم :ذلك باًبا يف كتابه التوحيد

عجبت  :ومما ذكر يف هذا الباب قول اإلمام أمحد ،أحل اهلل فقد اختذهم أرباًبا من دون اهلل

وَن ﴿ :قول سفيان واهلل يقولقوم عرفوا اإلسناد وصحته يذهبون إىل ل َالِفح ِذيَن خيح َفْلَيْحَذِر الَّ

ْم عَ  ِصيَبهح ْم فِْتنٌَة َأْو يح ِصيَبهح  .الفتنة الرشك ؟أتدري ما الفتنة ،[63 :]النور ﴾َذاٌب َألِيمٌ َعْن َأْمِرِه َأْن تح

  .إىل آخر كالمه

-اتباع الكتاب والسنة وذم التقليد املذموم وحاربه  عبد الوهابفمام جدده اإلمام حممد بن 

عتناء ل السنة السلفيون عىل هذا وهو االثم هكذا استمرت دعوته واستمر أه ،-رمحه اهلل

 ،تفقه عىل كتب املذاهب األربعةال يح ن وهذا ال يعني بحال أ ،قليد املذمومبالدليل وعدم الت

مفيد للغاية ال سيام مذهب اإلمام أمحد واإلمام ه عىل كتب املذاهب األربعة فإن التفقّ 

باآلثار وهو جامع  مذهب احلنابلة هو أن إمامهم إمام أثري معتن  والذي مّيز  ،الشافعي

حتى ذكر أبو زرعة أن اإلمام أمحد كان ُيفظ ألف ألف  ،-رمحه اهلل-لكثري من اآلثار 
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وإذا قرأت يف املذهب احلنبيل ترى أقوااًل ليس عليها  ،-رمحه اهلل-فهو صاحب أثر  ،حديث

رمحه -وييل ذلك املذهب الشافعي جلاللة إمامه  ،دليل إال األثر ألن إمامهم صاحب أثر

 .وجلاللة كثري من الشافعية -اهلل

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

فهو يتفقه ويدرس هذه املذاهب ليتصور املسائل ولتجمع له املسائل يف  ،لدراسة املسائل

بل  ،ألربعةفإذن ذم التقليد ال يتعارض مع التفقه عىل املذاهب ا ،.إىل غري ذلك. جهة واحدة

ج العلامء من قرون عىل فقد در ،نتساب ألحد املذاهب األربعةحتى ال يتعارض مع اال

 .نتساب إىل املذاهب األربعةاال

اب أن االنتساب إىل أحد املذاهب هو كانتسالفتاوى( جمموع ومما أفاد شيخ اإلسالم كام يف )

ء رضه ونسبه يشلكن انتسابه يشء وتعصبه أل ،.إىل غري ذلك. الرجل إىل أرضه أو إىل نسبه

نتساب ألحد املذاهب األربعة ليس مذموًما لكن املذموم هو التعصب ومثل ذلك اال ،آخر

 .ألحد هذه املذاهب األربعة

نتساب إىل املذاهب واتباع الدليل وكان االإال أنه إذا شاع بني الناس اتباع الكتاب والسنة 

نتساب إليه حتى ال لكن إذا احتيج اال ،نتسبأن ال يح  فاألحسن ،فرقةالسبب يح وغري مفيد 

يحظن أن أهل السنة أتوا بمذهب جديد فاألحسن أن ينتسبوا كام فعل ذلك شيخ اإلسالم 

فقد أغلق باًبا كان يريد دعاة البدعة أن يلجوا منه للرد  ،-رمحه اهلل- عبد الوهابحممد بن 

أي -احلنبيل أنه عىل املذهب  -رمحه اهلل-فيبني هلم  ،كانوا يقولون إنك ُتارب املذاهب ،عليه

وهكذا درج أبناؤه بعده وأبناء  ،لكن يدور مع الدليل حيث دار -تفقه عىل املذهب احلنبيل

 .الدعوة

من  ،هب األربعةأتدرون أن من أبناء الشيخ من كان له أقوال مل يقل هبا أحد من علامء املذا

كان يرى أن من رمى اجلمرة وحلق يف اليوم العارش  -رمحه اهلل-ذلك أن علًيا ابن الشيخ 
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 ،فإنه لو غربت عليه الشمس ومل يطف ذاك اليوم فإنه يرجع حرًما ويلبس إحرامه ،وُتلل

ان يف وهذا القول خمالف ألقوال علامء املذاهب األربعة ألهنم تربوا عىل اتباع الدليل سواء ك

 -رمحه اهلل-ابن تيمية ومما ذكر شيخ اإلسالم  ،املذاهب األربعة أو خارج املذاهب األربعة

ال يصح اخلروج  إنه ال يصح أن يقالف ،تفاقاألربعة باال ليس حمصوًرا يف املذاهبأن احلق 

ة عىل أحد املذاهب فإذن الدراس ،وإنام يدور مع الدليل حيث دار ،عن املذاهب األربعة

نتساب إىل أحد املذاهب األربعة ال يتناىف مع اتباع الدليل وال يتوافق مع بعة أو االاألر

 .التقليد املذموم

 -رمحه اهلل- عبد الوهابومما يحشتكى له يف هذا الزمن أنه بعد دعوة شيخ اإلسالم حممد بن 

-ن عثيمني إىل أن جاء علامؤنا املعارصون كالعالمة ابن باز والعالمة األلباين والعالمة اب

وأكملوا املسرية التي بدأ هبا شيخ اإلسالم  ،فإهنم حاربوا التعصب إىل املذاهب -رمحهم اهلل

لكن خرج أناس يف هذا الزمن ال يسمون الرجل  ،وأنصار دعوته بعده عبد الوهابحممد بن 

حتى إين  ،تى يكون متعصًبا هلذه املذاهب ومالزًما هلا ولو مل يكن متبًعا للدليلفقيًها ح

وهذا الرجل مشهور باتباع ما ظهر له من  -يشري ألحدهم-جالست أحدهم وقال إن فالًنا 

الرجل ألحد املذاهب  فقال إنه ليس فقيًها،  ألنه ليس متعصًبا كام هي حال هذا ،ليلالد

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

 ،قال صاحب الروض كذا وكذا :يفتح الروض املربع ويقولف ،أن يفزع إىل الروض املربع

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

لكن هذا  ،ع الكتب ملن أراد التفقهصحيح أن كتاب الروض املربع كتاب عظيم وهو من أنف

َفإِْن ﴿ :قال تعاىل ،ختالف فهذا يشء آخرن حكاًم ومرجًعا عند التنازع وااليشء وأن يكو

ْؤِمنحوَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذلَِك  نْتحْم تح وِل إِْن كح سح وهح إىَِل اهللَِّ َوالرَّ دُّ  َفرح
 
ء  َخرْيٌ َتنَاَزْعتحْم يِف يَشْ

 .[59 :]النساء ﴾نح َتْأِويالً َوَأْحَس 

وإىل  ،دعوات ترجع الناس إىل التعصب إىل هذه املذاهب تظهر إذن مما يشتكى له أنه بدأت
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تفقه عىل املذاهب ولج باسم الحتى إنه  ،وهذا خطأ ،التعصب ألحد هذه املذاهب األربعة

من اشتهر بعض دعاة الباطل  فقد ،عىل أهل السنة من هذا الباب بعض دعاة الباطل

اشتهر بعضهم  ،برشح بعض املتون الفقهية وبتكرارها أو األشعرية أو احلركيني الصوفية

وبعضهم أعرفه بعينه رأًسا حركًيا لكن وجد هذه الطريقة  ،احلنبيل ذهباملبرشح املتون يف 

تأيت بمتن وتعتمد عىل الرشح املمتع  ،وفعاًل هي طريقة سهلة للغاية ،أسهل طريقة للتفقه

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

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

لذا لو بحوحث يف بعض  ،من عرش سنوات وهو يذهب وجييء يف هذه املتونطريقته أكثر 

بل  ،مسائل الفقه بالدليل الرشعي مل جتد عنده جواًبا أصبح يذهب وجييء يف هذه املتون

نتقص هو بأنه ليس صاحب علم وال  أصبح بعضهم يعيب عىل من يتبع الدليل حتى ال يح

 .معرفة

فاملقصود أعرف بعضهم رمًزا حركًيا قد اشتهر بتكرار املتون يف مذهب اإلمام أمحد باسم 

 ،وكثروا يف هذا الزمن حتى أخذوا يعيبون عىل غريهم ممن يتبع الدليل ،التأصيل وغري ذلك

فإنه  ،أفسد املذهب احلنبيل الوهابعبد عن شيخ اإلسالم حممد بن  :ومنهم من تطور وقال

رج أشياء بحجة أهنا بدع عىل املذهب  وهذا خطأ ،يقدم اختيارات ابن تيمية وابن القيم وخيح

وصاروا يقولون إن الفقهاء حًقا يف معرفة املذهب احلنبيل هم أناس  هكذا تطور بعضهمو..

بعيًدا  ،ب كام هويشريون إليهم يف بعض البلدان وهم ما بني أشعرية وصوفية يدرسون املذه

عن اختيارات ابن تيمية وابن القيم وعن البدع التي توجد يف كتب املذاهب مما نقحه شيخ 

 . هذا أئمة الدعوةاإلسالم وتلميذه ابن القيم وسار عىل

 ،نعتني بدراسة املذهب للتفقه يف مسائل الفقه ،ينبغي أن نكون حذرين وأن نكون وسًطا لذا

د ذلك يعيده ثم بع ،عرف الدليل حتى خيتار لنا القول بدليلهونعتني عىل دراسته بمن ي
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فينبغي أن نكون  ،توسع ثم ينطلق يبحث وينظر بعد أن يدرس علم أصول الفقهالطالب وي

 .وسًطا ال إفراط وال تفريط

 املقدمة الثالثة:

وله مزايا ال توجد يف  ،كتاب بلوغ املرام هو من أنفع الكتب املخترصة يف أحاديث األحكام

فمام  ،-رمحه اهلل-غريه بل ال توجد حتى فيام هو أطول منه ككتاب املنتقى للمجد ابن تيمية 

 :يليتميز به كتاب احلافظ بلوغ املرام ما ي

فلذا أشهر األدلة عند  ،أنه خمترص جامع ألكثر أدلة أصول األحكام األمر األول: -

 .موجودة يف كتاب بلوغ املراميف الغالب املذاهب األربعة 

بطوله ليسهل عىل الطالب  ال يأيت بهفمن احلديث أنه يحورد الشاهد  األمر الثاين: -

تاب املنتقى للمجد وجدت فلو قارنت بينه وبني عمدة األحكام أو بني ك ،احلفظ

رمحه -أما احلافظ  ،سطر واحديف صفحة أو أكثر والشاهد  احلديث يفاملجد يذكر 

 .يقترص عىل الشاهد ليسهل حفظه -اهلل

يذكر حديًثا  لمف ،يتميز هذا الكتاب بأن صاحبه ُيكم عىل األحاديث األمر الثالث: -

فإذن هذه فائدة  ،احلديثإال وُيكم عليه أو ينقل حكم غريه عىل هذا يف الغالب 

-رمحه اهلل-عظيمة ال سيام من عامل جليل راسخ يف علم احلديث كاحلافظ ابن حجر 

. 

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

فهو  ،-ة واسعةرمح رمحه اهلل-إال أنه مجع األهم  ،ختصار أقربوإنام هو كتاب متوسط ولال

فظ من أدلة األحكام يتميز عمدة ف ،فلو قارنت بينه وبني عمدة األحكام ،خري كتاب ُيح
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 ،لكنه يأيت باحلديث بطوله والشاهد سطر واحد ،األحكام أنه فيام اتفق عليه الشيخان

 فمثاًل أحياًنا يدلل ،وإنام البلوغ أشمل ،وكتاب املنتقى للمجد أحاديثه أكثر لكنه ليس أشمل

عىل املسألة بعرشة أحاديث واحلافظ ال يفعل مثل هذا وإنام يذكر الشاهد يف حديث واحد 

ألفه  -واهلل أعلم-فكأن املجد  ،ثم أيًضا املجد يذكر احلديث بطوله ،ويقترص عىل الشاهد

 -واهلل أعلم-فهو يف األصل مل يؤلفه  ،ليدلل عىل ما يف كتابه يف الفقه وهو كتاب )املحرر(

ختصار وأن يقترص عىل حيث راعى فيه اال -رمحه اهلل-ام هي طريقة احلافظ ليححفظ ك

 .املجد ألفه ليدلل عىل كتابه املحرر يف الفقه -والعلم عند اهلل-الشاهد وإنام 

وهو أن عدد أحاديث بلوغ املرام عىل  :وأشري إىل أمر ،هذا خمترص فيام يتعلق بكتاب احلافظ

نصف األحاديث يف العبادات وما عدا  ،ستامئة وألف -رمحه اهلل-ترقيم حممد حامد الفقي 

 .حتى ختمه يف آخره بكتاب اجلامع ،ذلك فهو يف املعامالت وغري ذلك

قد يعزو ف ،وكتاب بلوغ املرام قد يوجد فيه بعض األوهام وستأيت اإلشارة ليشء منها

إال أن الناظر يف الكتاب  ،وهذا ال خيلوا منه كتاب ،فيه اوال يكون موجودً احلديث إىل مصدر 

كتاب و ،اهلادي بدكتاب )املحرر( البن عاستفاد ممن قبله ك -رمحه اهلل-فظ جيد أن احلا

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

 .-إن شاء اهلل تعاىل-حجر كام سيأيت بيانه  ويتبعهام احلافظ ابن

  



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

10 

 :يف كتابه )بلوغ املرام( -رمحه اهلل-قال احلافظ ابن حجر 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل عىل نعمه الظاهرة والباطنة قديام وحديثا والصًلة والسًلم عىل نبيه ورسوله حممد 

يف نرصة دينه سريا حثيثا وعىل أتباعهم الذين ورثوا علمهم  وآله وصحبه الذين ساروا

 والعلامء ورثة األنبياء أكرم هبم وارثا وموروثا أما بعد:

حررته حتريرا بالغا ليصري الرشعية فهذا خمترص يشمل عىل أصول األدلة احلديثية لألحكام 

 .تغني عنه الراغب املنتهيويستعني به الطالب املبتدئ وال يس ،من حيفظه من بني أقرانه نابغاا 

فإنه  ،"يشتمل عىل أصول األدلة احلديثية لألحكام الرشعية" :فإنه قال ،-رمحه اهلل-صدق 

دلة مجع أشهر األ -واهلل أعلم-وكأنه  ،مع اختصاره قد اشتمل عىل كثري من هذه األصول

 .-وهذا يف اجلملة-عند علامء املذاهب األربعة 

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

فإن من حفظ كل يوم شيًئا قلياًل واعتنى باملراجعة أكثر  ،وحفظه ليس صعًبا ،هذا الكتاب

 .بطهمن احلفظ فإنه سيستطيع إن شاء اهلل حفظه وض

  



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

11 

 .وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من األئمة إلرادة نصح األمة" :-رمحه اهلل-قال 

وبالستة  ،فاملراد بالسبعة أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة

وباألربعة من  ،وقد أقول األربعة وأمحد .وباخلمسة من عدا البخاري ومسلم ،من عدا أمحد

وقد ال  ،وباملتفق البخاري ومسلم ،وبالثًلثة من عداهم وعدا األخري ،ثة األولعدا الثًل

 .وما عدا ذلك فهو مبني ،أذكر معهام

َكامِ  َحم وأن  ،جيعل ما علمناه علينا وباالا  ال واهلل أسأل أن ،وسميته ُبُلوُغ َاملمََراِم ِمنم َأِدلَِّة َاألم

 ."يرزقنا العمل بام يرضيه سبحانه وتعاىل

 كتاب الطهارة

كتاب الطهارة ُيتوي عىل أبواب أوهلا باب  ، فإنكتاب الطهارةقبل قراءة األحاديث يف 

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

  :ا عىل أحد أمور ثالثةتطلق الطهارة رشعً و

ومن ذلك ما سيأيت من حديث  ،أي عىل إزالة النجاسة ،الطهارة احلسيةاألمر األول:  -

طهور إناء أحدكم إذا » :قال -صىل اهلل عليه وسلم-أيب هريرة عند مسلم أن النبي 

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

 .إذن هذه الطهارة فيام يقابل النجاسة احلسيةف ،اللعاب نجس

كام أخرج مسلم من حديث ابن عمر أن النبي  ،بمعنى الطهارة املعنوية األمر الثاين: -

واملراد بالطهارة  ،«ال يقبل اهلل صالة من غري طهور» :قال -صىل اهلل عليه وسلم-

نح ﴿ :وكام قال سبحانه ،هنا الطهارة املعنوية نْتحْم جح واَوإِْن كح رح هذه  ،[6 :]املائدة ﴾ًبا َفاطَّهَّ
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واآلية يف  ،احلدث األصغروحديث ابن عمر يف الطهارة من  ،هي الطهارة املعنوية

 .واألصغر يدخل تبًعا الطهارة من احلدث األكرب

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

السواك مطهرة للفم مرضاة » :قال -هلل عليه وسلمصىل ا-حديث عائشة أن النبي 

 .هذا من باب التنظيف :مطهرة للفم ،«للرب

 ،فعىل املعنى األول تطلق فيام يقابل النجاسة ،الثالث رشًعاإذن تطلق الطهارة هبذه املعاين 

والنجاسة يشء حيس واحلدث يشء معنوي غري  ،واملعنى الثاين فيام يقابل احلدث املعنوي

 .باب التنظيف  يشء حيس لكن ليس نجًسا وإنام مناإلطالق الثالث تطلق عىلو ،حيس

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

ويرتتب عىل ذلك أنه إذا جاء لفظ ، -رمحه اهلل-بن دقيق العيد من أهل العلم وفيام أظن ا

فال يصح أن ُتمل عىل الطهارة بمعنى التنظيف وإنام األصل أن ُتمل عىل معنى  "طهارة"

ويسمى هذا أصولًيا من باب  ،ألن هذا هو الغالب يف إطالقها ،الطهارة فيام يقابل النجاسة

من معنى وله معنى يطلق عليه أكثر فإنه ُيمل عليه فإن اللفظ إذا أطلق عىل أكثر  ،الظاهر

 ﴿ :ومثل ذلك قوله تعاىل يف الزكاة ،ويسمى أصولًيا الظاهر
ِ
َقراء َدقاتح لِْلفح اَم الصَّ إِنَّ

 ،أي اجلهاد ﴾َويِف َسبِيِل اهللَِّ﴿املراد بقوله  ،[60 :]التوبة ﴾اهللَِّ َويِف َسبِيِل ﴿ :إىل قوله ﴾َوامْلَساِكنيِ 

 وألمحد قول آخر يف رواية أخرى ،ذهب إىل هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية

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

 .كام ذكر هذا ابن قدامة يف كتابه )املغني( وابن دقيق العيد يف كتابه )إحكام األحكام(اجلهاد 

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

 .-إن شاء اهلل تعاىل-ويرتتب عىل هذا أحكام سيأيت ذكر بعضها  ،باب الظاهر أصولًيا
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 باب املياه

هذا قبل أن نقرأ باب املياه أقدم بمقدمتني وهي مسألتان مهمتان يف فهم كثري من مسائل 

 :الباب

ماء الورد وماء  طالق أي غريعند اإل واملراد، طاهر أنه اإلطالق عند الماء في األصل

وا َماءً ﴿ :قال تعاىل ،املاء عند اإلطالق املراد ما يدخل يف الزعفران وإنام  ،[43 :]النساء ﴾َفَلْم جَتِدح

 «إن املاء طهور» :وسيأيت يف حديث أيب سعيد ،النفي فتفيد العموم سياقواملاء نكرة يف 

ذن األصل يف املاء عند اإلطالق أنه إ ،"كل"أي بمعنى  ،واأللف والالم الستغراق اجلنس

 ؟املاء أقسام ثالثة أم قسامن أن :وقد تنازع العلامء يف مسألة وهي ،طاهر

قالوا الطاهر طاهر يف نفسه و ،أي أقسام ثالثة ،منهم من قال إن املاء طاهر وطهور ونجس

طهور طاهر يف نفسه مطهر لغريه والنجس نجس يف نفسه غري مطهر غري مطهر لغريه وال

 ليس نجًسا فهو طاهر ،والقول اآلخر أن املاء قسامن ال ثالثة ،لغريه
 
والطاهر هو  ،فكل ماء

 .-إن شاء اهلل تعاىل-الطهور إال لدليل كام سيأيت بيانه 

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

وقد ذهب إىل هذا أبو حنيفة وأكثر روايات عن  ،ماء طاهر يف نفسه هو مطهر لغريه إال لدليل

األصل يف املاء كله أنه  أن عىل والدليل ،اإلمام أمحد واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

وا َماءً ﴿ ،طاهر ومطّهر وحديث أيب  ،اء فإننا نتطهر بهإذن إذا وجدنا م ،[43 :]النساء ﴾َفَلْم جَتِدح

ومن قال  ،هذا عام يف مجيع املياه ألن األلف والالم الستغراق اجلنس« إن املاء طهور» :سعيد

بتقسيم املاء إىل أقسام ثالثة فال دليل صحيح عنده كام سيأيت بيان بعض األدلة التي متسكوا 

وما  ،يف بعض املياه "الطهور"فظ عرب يف املاء بل :ومن أقوى ما متسك به بعضهم أنه قال ،هبا
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 ،، وإنام املاء يقال له طهورالكتاب طاهر والقلم طاهر فيقال ،"طاهر"عداه فيحعرب بقوله 

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

هر به ملا تقدم ذكره لكن املقصود أن عندنا أصل وهو أن كل ماء طاهر يتط ،-شاء اهلل تعاىل

فمن أراد أن يقول إن هناك ماًء طاهًرا ال يتطهر به أو أن يقسم املاء إىل  ،من اآلية واحلديث

 .-إن شاء اهلل تعاىل-وال دليل كام سيأيت بحث هذا  ،أقسام ثالثة فيلزمه الدليل
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هو » :يف البحر -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :أيب هريرة ريض اهلل عنه قال عن-1

وصححه ابن خزيمة  ،وابن أيب شيبة واللفظ لهأخرجه األربعة  .«الطهور ماؤه احلل ميتته

 .والرتمذي

احلديث اإلمام  فقد صحح ،-صىل اهلل عليه وسلم-هذا احلديث حديث ثابت عن النبي 

بل ذكر ابن  ،وصحح ابن عبد الربمعناه البخاري واإلمام الرتمذي والطحاوي والبيهقي

 ،«هو الطهور ماؤه» :والشاهد يف احلديث هو قوله ،أن العلامء جممعون عىل معناه عبد الرب

 عبد اهللوذلك أن بعض الصحابة ك ،عند ابن أيب شيبة وثبت هذا اللفظ عن أيب بكر الصديق

بن عمر بن اخلطاب فيام ثبت عنهام عند ابن أيب شيبة ذهبا إىل  عبد اهللبن عمرو بن العاص و

توضأ بامء البحر لكن هذا القول مرجوح بداللة أن أبابكر  ،قالوا ألن ُتته ناًرا ،أنه ال يح

حلديث العرباض  م عىل غريهمالقاعدة األصولية أن قول اخللفاء الراشدين مقدو ،خالفهام

هو الطهور »احلديث  :ثم ثانًيا، «عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني» :بن سارية

إذا اختلف الصحابة عىل قولني أخذ بأشبههام والقاعدة األصولية الثانية  ،«ماؤه احلل ميتته

 .ذكر هذه القاعدة اإلمام الشافعي واإلمام أمحد ،بالكتاب والسنة

 عندهم أنه ليس نجًسا ألنه ليس مشكاًل  "الطاهر"ومل يقل  "الطهور" :لهعرب يف البحر بقوو

هو " :فعرب بقوله ؟هل يصح أن تتعدى طهارته فيتطهر به أم ال :عندهم شكاللكن اإل

وإنام ذكر ذلك لسبب وهو ظنهم  ،فتعبريه بالطهور ال يدل عىل أن املاء أقسام ثالثة "الطهور

تطهر بامء البحر  .أنه ال يح

 .أنه انعقد إمجاع أهل العلم أنه يتطهر بامء البحر عبد الربوحكى ابن 
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إن » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال -2

 .أخرجه الثًلثة وصححه أمحد .«املاء طهور ال ينجسه يشء

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

لكن هذا وهم وخطأ من ابن اجلوزي  ،ونسب ابن اجلوزي إىل الدارقطني تضعيفه للحديث

 .-رمحه اهلل- بد اهلاديعكام بني هذا ابن 

إن املاء طهور " :، لقولهويف هذه احلديث فائدة عظيمة وهو أن األصل يف كل ماء أنه طاهر

فإذن ال  ،"طهور" :فقد عرّب بقوله ،فاألصل يف كل ماء أنه طاهر وطهور ،"ال ينجسه يشء

قسمني إىل طاهر  فإذن املاء يقسم ، ذلك دليليقال بأن هذا املاء ال يتطهر به إال إذا دل عىل

إذا بلغ املاء قلتني مل "وهو الطهور بداللة هذا احلديث وإىل النجس كام سيأيت يف حديث 

فإذن املاء نوعان طاهر وهو الطهور ويقابله  ،افدل عىل أن هناك ماء نجًس  "ينجسه يشء

 .النجس
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إن » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :أيب أمامة الباهيل ريض اهلل عنه قالوعن  -3

أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو  .«املاء ال ينجسه يشء إال ما غلب عىل رحيه وطعمه ولونه

 .حاتم

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

وهو حديث ضعيف ضعفه اإلمام الشافعي وأبو حاتم والدارقطني  ،حديث واحد اناحلديث

اإلمجاع عىل ضعفه وأنه ال يصح عن  -رمحه اهلل-بل حكى النووي  ،والبيهقي والطحاوي

ن املاء ال ينجسه يشء إال ما غلب عىل إ» :ويف اللفظ األول ،-صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

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

يف احلديث الذي  "و" أن بنّي  ،« إال إن تغري رُيه أو طعمه..» :اللفظ اآلخر زيادة أخرى قال

رواية األخرى بينت أهنا بمعنى لكن ال ،ألنه قد يظن أن الواو عىل باهبا ،"أو"قبله بمعنى 

 .تغريت أحد األوصاف الثالثة وال يلزم أن يتغري اجلميعأي إذا  ،"أو"

إذن ال يكفي أن يتغري بل البد  ،«إال إن تغري رُيه أو طعمه أو لونه بنجاسة ُتدث فيه» :قال

الثاين:  األمر ،التغري يف أحد أوصافه الثالثة :األمر األول :أن يكون هناك أمران جمتمعان

أواًل رصح بالتخيري بقوله  :فاللفظ الثاين فيه فائدتان ،«بنجاسة ُتدث فيه» :لذا قال ،بنجاسة

وهذان  ،وهذان احلديثان مها حديث واحد ،وثانًيا رصح بأن التغري يكون بنجاسة ،"أو"

 .اللفظان ضعيفان كام تقدم

حكى  ،إال أن العلامء جممعون عىل أنه إذا تغريت أحد أوصافه الثالثة بنجاسة فإنه ينجس

 ،وابن تيمية ،عبد الربوابن  ،وابن قدامة ،اإلمجاع مجع كبري من أهل العلم حكاه ابن املنذر

 .ا أو قلياًل وغري واحد من أهل العلم تواردوا عىل حكاية هذا اإلمجاع سواء كان املاء كثريً 
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إال أن هذا  ،يفهم من هذا أنه لو تغريت أحد أوصافه الثالثة بغري النجاسة فإنه ال ينجس

رجه عن اسم املاء عند اإلطالق فهذا ال يسمى  :التغري له حاالن احلال األوىل التغري الذي خيح

ل الثانية أن يتغري بأحد هذه األوصاف الثالثة لكن ال خيرجه عن اسم واحلا ،ماًء وهو طاهر

املاء عند اإلطالق كامء الغدير قد ُيصل فيه يشء من التغري بسبب األرض والزرع لكن هذا 

 .ال خيرجه عن كونه ماًء وال جيعله نجًسا
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إذا كان املاء قلتني » :قال -صىل اهلل عليه وسلم-ن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن النبي وع -4

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

إن شاء اهلل -كام سيتبني -الكثري والقليل هذا احلديث إذا قيل إنه ليس حًدا يف التفريق بني 

فإذا قيل إن هذا من باب الغالب أو كثرًيا أن ما  ،إذا قيل ذلك فال يحشدد يف صحته -تعاىل

لكن إن قيل إنه حد  ،كان دون القلتني ينجس بمالقاة النجاسة وليس حًدا فال يشدد فيه

يس حًدا كام سيأيت بيانه لذا يسهل واألظهر أنه ل ،ويفرق بني الكثري والقليل فيشدد يف صحته

فهو حديث ثابت وهو  ،وقد صحح احلديث ابن معني والبيهقي واجلوزقاين ،يف تصحيحه

مل ال يكون حًدا بني القليل  :فإن قيل ،ليس حًدا بني الكثري والقليل فلذا ال يشدد فيه

ظاهر احلديث إذا كان املاء دون القلتني فبمجرد مالقاة النجاسة ينجس سواء  فإن  ؟والكثري

إال أن هذا الظاهر ليس  ،هذا ظاهر احلديث ،تغريت أحد أوصافه الثالثة بنجاسة أو مل تتغري

 :ألمور ،مراًدا

والقاعدة األصولية أن  ،خرج خمرج جواب عىل سؤال أن هذا احلديثاألمر األول:  -

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

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

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

 .جواب عىل سؤال

الرواة الذين رووا احلديث عن ابن  ، وذلك أنّ أن خمرج احلديث مدين األمر الثاين: -

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

 .القليل والكثريمل يفهموا من احلديث أنه حد بني أهنم 
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حتى يقال ما نقص عن  ،أنه ليس هناك ضابط منضبط يف قدر القالل األمر الثالث: -

ليس هناك حد منضبط للقالل ومن قال إن  ،القلتني بمجرد مالقاة النجاسة ينجس

حد ثم قالل هجر ليست عىل مقدار وا ،املراد قالل هجر مل يثبت بإسناد صحيح

فلو كان املراد من احلديث التحديد بني الكثري والقليل هبذه الدقة ألحالتنا  ،منضبط

الرشيعة عىل يشء يحضبط فإن التفريق بني الطاهر والنجس تنبني عليه الطهارة 

 ..إىل غري ذلك من األحكام الكثرية. والصالة

هذا  ، الكثري والقليلكل هذا يدل عىل أن هذا احلديث ال يراد به التحديد أو التفريق بني

ملخص ما ذكره ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( و )الفتاوى الكربى( وابن القيم يف 

 .)هتذيب السنن( فقد أطال النفس يف مثل هذا

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

وهو قول  ،يف أحد قوليه يف رواية املدنيني عنه -اهللرمحه -وإىل هذا ذهب اإلمام مالك 

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

إذا سقط القول هبذا احلديث وأنه ليس حًدا فارًقا بني الكثري والقليل فإذن يحقال ال ينجس 

فعىل هذا يصح التطهر باملاء  ،لثالثة بنجاسةاملاء كثحر أو قّل إال إذا تغريت أحد أوصافه ا

املستعمل ألن من أهل العلم من قال إن املاء املستعمل نجس كام هو قول أمحد يف رواية 

تطهر به لكن عىل  ،وذهب إليه طائفة من أهل العلم ومنهم من قال ليس نجًسا لكن ال يح

إن املاء » :- اهلل عليه وسلمصىل-الصواب يتطهر به ألن املاء املستعمل داخل يف قول النبي 

وا َماءً ﴿ :وداخل يف قوله تعاىل ،«طهور ال ينجسه يشء  مل  ،[43 :]النساء ﴾َفَلْم جَتِدح
 
فإذن كل ماء

وجمرد  ،تتغري أحد أوصافه الثالثة بنجاسة فإنه يتطهر به سواء كان مستعماًل أو غري مستعمل
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ى تتغري أحد أوصافه الثالثة بنجاسة كام مالقاة النجاسة للامء قل أو كثر فإنه ال ينجسه حت

 .تقدم

نه قد يمر عليكم أثناء القراءة لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف مناقشة وهو أ بقي أمر مهم

 .«إذا كان املاء قلتني مل ُيمل اخلبث» :حديث

هذا احلديث هم يقولون إن مفهومه أنه إذا القى  :-رمحه اهلل-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وال يسلم هبذا املفهوم وإنام يقال إذا القى النجاسة قد ينجس وقد ال  ،سة ينجسالنجا

 :إنه ُيتمل أحد مفهومني :وعبارة أخرى يقال ،ينجس

 .أنه بمجرد مالقاة النجاسة ينجس :املفهوم األول -

حتامل فلام توارد اال :-رمحه اهلل-أنه قد ينجس وقد ال ينجس، قال  :الثاينواملفهوم  -

ألنه  :-رمحه اهلل-ثم قال  ،يرجح أحدمها عىل اآلخر فال يستدل باملفهوممل يصح أن 

يقال: هذا مقتىض العمل بعموم  ،فلو قال قائل يشمل املعنيني ،ال عموم للمفهوم

ّدر أن  ،وهذا غري صحيح فالبد أحدمها إما هذا أو هذا ،مفهوم املخالفة فلو قح

ملفاهيم الثالثة وال يصح أن يقال لحديث ثالثة مفاهيم فالبد أن يحرجح أحد هذه ال

 .يعم مجيع املفاهيم الثالثة ألنه ال عموم للمفهوم
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ال يغتسل " :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال -5

 .أخرجه مسلم ."دائم وهو جنبأحدكم يف املاء ال

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

 .منه:" :وملسلم

 ."وال يغتسل فيه من اجلنابة" :وأليب داود

تطهر باملاء املستعملللداللة عىل أنه ال -واهلل أعلم-أورد احلافظ هذين احلديثني  أواًل  ، يح

بعد  ينفصل منه املراد باملاء املستعمل املاء الذي إذا توّضأ واغتسل الرجلأن ينبغي أن يحعلم 

أما املاء  ،فمن توضأ أو اغتسل ثم تقاطر منه ماء هذا هو املاء املستعمل ،اغتساله أو وضوئه

 ،فإذن املراد باملاء املستعمل الذي ينفصل ،نقل يمنة ويرسة يف جسده فال يعد ماء مستعملاملت

عّد مستعماًل  بخالف املاء الذي يحغتسل فيه فإنه يحعد  ،وأيًضا املاء الذي يحغرف منه ال يح

 .مستعماًل 

ألقوال وخالفات العلامء وإنام نخوض يف ا أاّل واتفقنا -ثة واملاء املستعمل فيه أقوال ثال

فاحلافظ أورد هذين الدليل للداللة عىل أنه ال يتطهر باملاء  ،-قتصار عىل الراجح باألدلةاال

 .املستعمل

املاء الدائم  ،أخرجه مسلم .«لدائم وهو جنبال يغتسل أحدكم يف املاء ا» :أما الدليل األول

يف املاء الذي  االغتسالمعنى هذا أن  ،«املاء الدائم الذي ال جيري» :فرسته الرواية الثانية قال

إال أن املاء الذي ال جيري أيًضا يستثنى منه املاء  ،جيري كامء األهنار ليس داخاًل يف احلديث

ّرك طرف منه مل يتحرك الطرف اآلخر لكثرته وهذا بإمجاع أهل العلم  الكثري الذي إذا حح
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رك  ،-رمحه اهلل-حكى اإلمجاع ابن تيمية  إذن هذا احلديث خمصوص باملاء الكثري الذي إذا حح

 .آلخر والعمدة يف التخصيص هو إمجاع أهل العلمطرف منه مل يتحرك الطرف ا

رك طرف منه مل يتحرك الطرف  فلو قحدر وجدت ماًء كثرًيا لكنه ال جيري وهذا املاء إذا حح

بل لو بال  ،فيه ولو اغتحسل فيه مل يكن مستعماًل  االغتسالاآلخر فإن مثل هذا ال يحكره 

فنستفيد من هذا أن  ،سالم ابن تيميةأحدهم فيه مل يتنجس وهذا باإلمجاع كام ذكره شيخ اإل

 .خمصوص باملاء الكثري «الذي ال جيري» :فقوله ،احلديث عام خمصوص

الذين قالوا إن املاء املستعمل  ،«ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب» :بعد هذا قوله

هو أن النبي  الدليل :قالوا ،ال يصح التطهر به إما لنجاسته أو للنهي عنه ولو كان ليس نجًسا

فيقال هذا النهي  ،يف املاء الدائم ملن كان جنًبا االغتسالهنى عن  -صىل اهلل عليه وسلم-

  :ُيتمل أحد أمرين

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

 .ملستعملباملاء ا

ي عنه خشية اال األمر الثاين: - وقد  ،االغتسالوخشية التنجس مع كثرة  ،تقذارسأنه هنح

 .-رمحه اهلل-وشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،-رمحه اهلل-ذكر هذا النووي 

توارد االحتامل املتساوي  إذا :فإذا كان حمتماًل فالقاعدة األصولية ،حمتمل االغتسالإذن منع 

تطهر يف املاء ألنه مستعمل ،ستداللبطل اال ونرجع إىل  ،فيبطل استدالل القائلني بأنه ال يح

تطهر به  ليس نجًسا فإنه يح
 
 ،وتقدم أخذ األصل يف أول كتاب املياه ،األصل وهو أن كل ماء

وا َماءً ﴿ :والدليل  .«إن املاء طهور ال ينجسه يشء» :والدليل الثاين ،[43 :]النساء ﴾َفَلْم جَتِدح
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حتياط وذلك أن النهي يف احلديث ألجل اال ،فينبني عىل هذا أن النهي يف احلديث للكراهة

وإنام يحرتك  ،بكون للوجوحتياط فال يأن ما يحفعل لال :والقاعدة األصولية ،يتنجس لئال

وهذه القاعدة ذكرها ابن تيمية كام يف  ،ستحباب ال من باب الوجوباألمر من باب اال

 .)جمموع الفتاوى( وابن القيم يف كتابه )اعالم املوقعني(

إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس » :ا ما سيأيت من حديثكثرية منه وأمثلة أدلةوهلذا 

حتياط لذا هذا من باب اال ،«يده يف اإلناء حتى يغسلها ثالًثا فإنه ال يدري أين باتت يده

ومثل ذلك أيًضا  ،اجلمهور ذهبوا إىل أن النهي عن الغمس للكراهة وأن غسل اليد مستحب

يف اليوم الثالثني من شعبان الذي ُيتمل أن يكون اليوم األول من رمضان وحال رؤية 

حب أن لكن يحست ،الناس اهلالل هنا يحكمل شعبان ثالثون يوًما فلم ير ،الل غيم أو قرتاهل

صىل اهلل عليه -بذلك مخسة من صحابة رسول اهلل أفتى  ،حتياطيحصام هذا اليوم من باب اال

وهذا قول اإلمام أمحد يف رواية ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف )رشح  ،-وسلم

جه الوجوب وهذا حتياًطا ال عىل واملقصود أنه يصام ا ،وابن القيم يف )زاد املعاد( ،العمدة(

 .حتياطمن أدلة قاعدة اال

رمحه -يم وانام للكراهة وقد ذهب لذلك اإلمام مالك إذن النهي يف احلديث ليس للتحر

تطهر باملاء املستعمل كام تقدم ،-اهلل ال » :ولفظ آخر قال ،وليس يف احلديث داللة عىل أنه ال يح

الكالم فيه كاحلديث الذي قبله  ،«يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري ثم يغتسل فيه

 .ند املالكيةوالنهي فيه للكراهة كام هو مشهور ع

وكالمها خشية التنجيس أو  ،االغتسالنب والثاين ينهى عن البول ثم لكن األول يغتسل اجل

ماًل وإذا توارد ومن قال إن العلة أن املاء مستعمل فإذن يكون حمت ،ستقذار وهبذه املعايناال

 .ستداللاالحتامل بطل اال
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األصل أنه إذا كان خمرج  :ينبغي أن نعلم قاعدة ،«منه» :وملسلم «ثم يغتسل فيه» :قوله

أو  «منه» :إما أنه قال -صىل اهلل عليه وسلم-فالنبي  ،واحًدا فالبد من الرتجيح نياحلديث

 فالبد من الرتجيح لكن برشط إذا كان ،-صىل اهلل عليه وسلم-ومل يقل اللفظني  ،«فيه»

 .يرتتب عىل اختالف اللفظ اختالف احلكم الرشعي

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

ذلك  فإن مقتىض الرواية باملعنى أن ال يرتتب عىل ،باملعنى إذا مل يرتتب عليها تغري احلكم

 ،أورده رًدا عىل الظاهرية -واهلل أعلم-لعل احلافظ  "منه"إال أن قوله  ،تغري احلكم الرشعي

لكن لو بال يف  ،يبول ثم يغتسل فيه هذا منهي عنه "ثم يغتسل فيه" :والظاهرية يقولون قوله

قالوا مثل هذا ال يدخل يف النهي ألن  ،الدائم الذي ال جيري م سكب البول يف املاءإناء ث

أما لو بال يف إناء ثم سكب البول يف املاء فإن هذا ال  ،النهي جاء ملن اغتسل ثم بال مبارشة

وهذا من مجودهم املذموم فإن مذهب الظاهرية مذهب ضال ألمور منها  ،يدخل يف النهي

وقد رد عليهم ابن القيم رًدا قوًيا يف  ،أهنم أهل مجود عىل الظاهر وال ينظرون إىل املعاين

 ،ن املعنى مراد لذاته واللفظ مراد لغريهوقال إن األلفاظ قوالب املعاين وإعالم املوقعني( أ)

ولوال ما جاء يف كتاب اهلل من األمر باإلحسان  :لذا يقول ابن حزم ،عنىفإذا تعارضا يحقدم امل

ْل هَلحاَم أحف  ﴿ :للوالدين ملا دل قوله تعاىل وهذا  ،عىل النهي عن رضهبام، [23 :]اإلرساء ﴾َفاَل َتقح

وانكار ابن حزم للقياس األولوي  :خطأ كبري من ابن حزم حتى قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .-رمحه اهلل-دق وص ،مكابرة

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

)جمموع الفتاوى( وابن القيم يف )هتذيب السنن( أن من بال يف إناء ثم سكب هذا البول يف 
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، ابألن البول مبارشة قد ُيصل لبعض الناس ألسب ،ماء دائم هو أشد قبًحا ممن بال مبارشة

 .بخالف تعمد سكب البول من اإلناء

 ،احلديث يف مسلم دون هذه الزيادة وأصل ،«وال يغتسل فيه من اجلنابة» :وأليب داود :قوله

 وقد ذكر احلاكم قاعدة مفيدة ،وانام أتى هبذه الزيادة حممد بن عجالن فيام رواه عن أبيه

ذكر احلاكم يف  ،سرتون ثمرة هذه القاعدة فيام سيأيت إن شاء اهلل من رشح هذا الكتاب املبارك

وإنام حصل اخللل يف  ،وهو من أعرف الناس بالصحيحنيكتابه )معرفة علوم احلديث( 

إىل غري .. أنه كتبه مسودة ومل يبيضه اوقد أرجع العلامء ذلك إىل أسباب منه ،كتابه املستدرك

 .ذلك

إذا جاء حديث أصله يف البخاري أو مسلم  :يقول ،ن فهو من أعرف الناس هبامأما الصحيحا

 ،ومعنى كالمه والعلم عند اهلل أنه يريد الزيادة من طريقهام ،أو يف كليهام ثم جاءت زيادة

بل ثالثامئة بل ثالثة  :ثم قال ،ولذلك ثالثة أمثلة ثم ذكرها :قال ،فإن هذه الزيادة خطأ :قال

فلذلك إذا جاء حديث أصله يف البخاري ومسلم وجاءت زيادة من الطريق نفسه يف  ،الفآ

 نجزموأنا وإياكم ال نستطيع أن  ،أهنا خطأ -جيزم احلاكم-خارج البخاري ومسلم فهي 

وقد حدثني بعض  ،فيقال كثرًيا أو من باب الغالب ،لكن جربته كثرًيا فوجدته كذلك

وأنه وجد  -رمحه اهلل-التلخيص احلبري للحافظ ابن حجر اإلخوة األفاضل أنه درس كتاب 

قال كلام رأيت حديًثا أصله يف  ،قاعدة احلاكم مضطردة يف كل ما مر عليه من حديث

 ،البخاري أو مسلم أو فيهام ثم جاءت زيادة من الطريق نفسه رأيت أن هذه الزيادة شاذة

هي التي يرتتب  -أي زيادة الثقة-الزيادة املراد ب :وعىل كل  ينبغي أن تحقيد بيشء هذه القاعدة

ذكر مسلم يف كتابه )التمييز( وابن رجب يف  ،عليها حكم وهذا أصل يف بحث زيادة الثقة
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 ،)رشح العلل( أن العلامء إذا بحثوا يف زيادة الثقة يريدون البحث الذي يرتتب عليه حكم

أحدمها لكن ال يرتتب  فإذن إذا جاءت زيادة يف خارج الصحيحني من طريق الصحيحني أو

 .كام سيأيت بيانه ،عليها حكم فال يحشدد فيها

باملاء املستعمل ال يرفع  االغتسالقال القائلون بأن  ،«وال يغتسل فيه من اجلنابة» :قوله هنا

قالوا والنهي عن البول حمرم  ،االغتسالقرن النهي عن البول بالنهي عن  :قالوا ،احلدث

 ،هارته فكذلك من اغتسل فيه من اجلنابة مل ترتفع جنابتهومن اغتسل فيه مل ترتفع ط

 :ستدالل فيه نظر من أوجهوهذا اال ،االقرتانتدلوا بداللة فاس

بل ال يحسلم بأن من اغتسل  ،أنه فيام تقدم ال يحسلم بأن النهي للتحريمالوجه األول:  -

ما قرنتموه  فإذن ،بل حدثه يرتفع ،ال يرتفع هوعليه جنابة أو بال ثم اغتسل أن حدث

 .به هو عىل الصحيح يرفع احلدث وليس حمرًما

 :يقال ،البول حمرم ومن بال واغتسل مل يرتفع حدثهأن لنفرض جداًل  الوجه الثاين: -

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

داللة  :يقول ابن القيم يف )بدائع الفوائد( ،أضعف األدلة االقرتانوداللة  ،القرتانا

وقال من صور  ،قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة وقد تكون متوسطة االقرتان

 ،«.إلخ.ال يبولن أحدكم» :فقوله ،الضعف هو أن يقرن حكم مستقل بحكم مستقل

أما إذا جاء لفظ عام  :قال ،م مستقلهذا حك «وال يغتسل فيه من اجلنابة» :ثم قوله

 .قوية االقرتانفإن هنا داللة  ،ثم ذكر أفراًدا ال تستقل بنفسها

ومثل هذا  ،والذي هيمنا هنا أن هذه من اقرتان مجلة مستقلة مع مجلة مستقلة

فال يقال إهنا  ،فعىل هذا ال يحشدد يف هذه الزيادة ألنه ال يرتتب عليها حكم ،ضعيف
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إن حممد بن عجالن أخطأ يف هذه الرواية ألنه ال يرتتب عليها حكم شاذة أو يقال 

 .ولو قّدر أنه ترتب عليها حكم لقيل إهنا شاذة

  



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

30 

اهلل عليه صىل -هنى رسول اهلل  :-صىل اهلل عليه وسلم-وعن رجل صحب النبي  -6

ا -وسلم أبو أخرجه  .أن تغتسل املرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل املرأة وليغرتفا مجيعا

 .والنسائي واسناده صحيح داود

كان يغتسل بفضل  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن النبي  -7

 .أخرجه مسلم .-ريض اهلل عنها-ميمونة 

يف جفنة فجاء  -صىل اهلل عليه وسلم-ض أزواج النبي وألصحاب السنن اغتسل بع -8

إن املاء ال » :فقال ،إين كنت جنباا :ليغتسل منها فقالت له -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

 .وصححه الرتمذي وابن خزيمة ،«جينب

كلمة التطهر أشمل من الوضوء تشمل التطهر من احلدث  ،رىإىل مسألة أخ نتقل املصنفا

 :ُترير حمل النزاع  ،وهو التطهر باملاء الذي خلت به املرأة ،األكرب واألصغر

ن إناء أمجع العلامء عىل أن الرجل واملرأة لو اغتسال يف وقت واحد ماألمر األول:  -

حكى اإلمجاع القرطبي يف رشحه عىل مسلم والنووي  ،واحد فإن هذا يرفع احلدث

 .يف رشحه عىل مسلم -رمحه اهلل-

 ،ت بفضل وضوء الرجل فإنه يطهرهاأمجع العلامء أن املرأة إذا تطهراألمر الثاين:  -

بن رسجس  عبد اهللوثبت هذا عند البيهقي عن  ،-رمحه اهلل-حكى اإلمجاع النووي 

 .الصحايب املعروف

 :-رمحه اهلل-قال  ،وإنام اخلالف يف املاء الذي خلت به املرأة ،إذن هذا ُترير حمل النزاع

صىل اهلل عليه -اهلل  هنى رسول :قال -صىل اهلل عليه وسلم-وعن رجل صحب النبي ]
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أبو أخرجه  .ل املرأة وليغرتفا مجعيااأن تغتسل املرأة بفضل الرجل أو الرجل بفض -وسلم

ابن وأيًضا صححه  ،ابن حجر احلافظ إذن صححه ،[والنسائي وهو صحيح اإلسناد داود

صىل اهلل عليه -فاحلديث صحيح ثابت عنه  ،عبد اهلاديوصححه ابن  ،القطان الفايس

ع كام ويدل عليه اإلمجا ،ويف هذا احلديث أن اغتسال الرجل واملرأة سواء يصح ،-وسلم

وعائشة كانا يغتسالن من إناء  -صىل اهلل عليه وسلم-تقدم وثبت يف الصحيحني أن النبي 

وفيه أن اغتسال املرأة بفضل  ،وأرضاها -ريض اهلل عنها-وثبت مثله عن ميمونة  ،واحد

بن رسجس عند البيهقي لقيل إنه ال يصح لكن بتحرير  عبد اهللالرجل لوال اإلمجاع وفتوى 

 .الذي تقدم يدل عىل أنه يصححمل النزاع 

ضابط املاء الذي خلت به املرأة هو أن ال تغتسل هي ويف هذا احلديث من الفوائد الدقيقة أن 

فلو قحدر أنك ترى امرأتك  ،وليس املعنى باخللوة أن ختتفي عنه وال يراها ،والرجل سواء

فهذا يحعد ماء خلت به املرأة ووضوؤك يحعد وضوًء  ،ال تتوضأ معهاتتوضأ أمامك وأنت 

صىل اهلل عليه -ووجه الداللة أن النبي  ،هذا عىل أصح األقوال عند احلنابلة ،بفضلها

فدل عىل  ،ا مجيًعايف هذا احلديث هنى أن يغتسل الرجل بفضل املرأة وأجاز أن يغرتف -وسلم

 .وهو اخللوة نهي عنهغرتاف مجيًعا فهو املأن ما عدا اال

كان يغتسل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  :قال يف حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام

هذا احلديث أخرجه مسلم لكن ضعفه  ،أخرجه مسلم .-ريض اهلل عنها-بفضل ميمونة 

أن احلديث من طريق عمرو بن وسبب تضعيف اإلمام أمحد له  ،-رمحه اهلل-اإلمام أمحد 

إذن خمرج احلديث  ،هكذا احلديث ،بن عباس عبد اهللدينار عن أيب الشعثاء جابر بن زيد عن 

كان  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  :رواه ابن جريج هبذا اللفظ وهو ،عمرو بن دينار
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أخرجه  ورواه ابن عيينة باللفظ اآلخر الذي ،-ريض اهلل عنها-يغتسل بفضل ميمونة 

وميمونة كانا يغتسالن من إناء  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي » :البخاري ومسلم وهو

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

فسفيان بن عيينة أوثق من ابن جريج ال  ،يعني من باب املبالغة ،قدر ما لبث نوح يف قومه

فتكون  ،فإذن رواية سفيان بن عيينة مقدمة عىل رواية ابن جريج ،عمرو بن دينار سيام يف

والعمدة عىل ما أخرجه  ،رواية ابن عباس هذه التي أخرجها مسلم وذكرها احلافظ شاذة

 .الشيخان وهو أهنام اغتسال مجيًعا

رجل بفضل أن يغتسل ال -صىل اهلل عليه وسلم-إذن نبقى إىل اآلن ال صارف ملا هنى النبي 

عبد أما هني املرأة أن تغتسل بفضل الرجل فله صارف وهو اإلمجاع وفتوى الصحايب  ،املرأة

 .بن رسجس الذي أخرجه البيهقي اهلل

يف جفنة فجاء  -صىل اهلل عليه وسلم-اغتسل بعض أزواج النبي  :وألصحاب السنن] :قوله

صححه الرتمذي وابن  .«إن املاء ال جينب» :إين كنت جنباا فقالليغتسل منها فقالت 

وأيًضا مل يصحح ابن خزيمة هذا  ،-واهلل أعلم-واحلديث ليس عند النسائي  ،[خزيمة

ويليها وأصغر منها  ،ام يقول الكسائيهي اإلناء الكبري ك :«جفنة»وقوله يف احلديث  ،اللفظ

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

ب مثل هذا كام صله مأخوذ من االجتناب أي ال جيتنوأ ،أي ال ينجس "إن املاء ال جينب"

سال الرجل فاملقصود أن هذا احلديث يدل عىل صحة اغت ،-رمحه اهلل-ذكره ابن األثري 

 ،حاتم والدارقطني ضعف احلديث اإلمام أمحد وأبو ،بفضل املرأة إال أنه حديث ضعيف

 .سامك بن حرب عن عكرمة وهو حديث ضعيففهو من رواية 
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بل  ،ثابت وال صارف له رأةبفضل امل رجلذا إىل أن النهي عن اغتسال الإذن نخلص من ه

عبد فقد ثبت عند  ،-صىل اهلل عليه وسلم-هو فتاوى صحابة رسول اهلل هناك ما يؤكده و

وثبت عند  ،رأةبفضل امل رجلغتسل اليأنه هنى أن  بن رسجس عبد اهللوالبيهقي عن  الرزاق

رمحه -لذا قال أمحد  ،رأةبفضل امل رجلغتسل اليالغفاري أنه هنى أن  ابن أيب شيبة عن حكم

أي  ،ختالف اآلثار رأةبفضل املرجل غتسل اليجواز أن  هذه األحاديث التي فيها :-اهلل

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ختالف اآلثار الثابتة عن صحابة رسول اهلل 

 ،أنه ال يصح للرجل أن يغتسل أو أن يتوضأ بامء خلت به املرأة -واهلل أعلم-إذن الصواب 

وهو قول وإىل هذا ذهب احلسن البرصي  ،ومعنى خلت أي تطهرت وحدها دون الرجل

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ويدل لذلك فتاوى صحابة رسول اهلل  ،أمحد يف رواية

بداللة أنه لو تطهرت به امرأة  ،إن هذا املاء طهور :ماذا يكون حكم هذا املاء؟ يقال :فإن قيل

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

نهى عن  ،وهني الرجل عن ذلك ال يدل عىل أنه ليس طاهًرا ،خلاصالدليل ا وأيًضا مما يح

إال البئر التي كانت ترشب منها  ،التطهر به وليس نجًسا التطهر من آبار ثمود قوم صالح

-اإلمام أمحد ثبت النهي يف ذلك يف الصحيحني من حديث ابن عمر وذهب هلذا  ،الناقة

 .-رمحه اهلل
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طهور إناء » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال -9

ويف لفظ  ،لمأخرجه مس .«أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالرتاب

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

ومل تتغري  ،ليحبني أن هذا املاء ولغ فيه الكلب فتنجس -واهلل أعلم-هذا احلديث أورده احلافظ 

كن يف هذا نظر كام ل ،لأحد أوصافه الثالثة وإنام تنجس بمجرد مالقاة النجاسة ألنه قلي

إن العادة  :سيأيت بيانه وذلك أن اإلمام ابن القيم يف كتابه )هتذيب السنن( رد عىل هذا بقوله

فمثله لو كان سيتغري يف  ،الكلب كلون املاءولعاب  ،الذي يلغ فيه الكلب إناء صغري اإلناء

نع  ،لونه مل يتضح هذا التغري ألن لون اللعاب كلون املاء ، ويتغري ألن مثله ال يتضحفلذلك مح

 .عادة

وجه الداللة أنه عرب بقوله  ،يدل عىل أن لعاب الكلب نجس «طهور إناء أحدكم» :قوله

مل عىل الطهارة التي تقابل  ،«طهور» والطهارة إذا أطلقت مقابل أمر حيس فاألصل أن ُتح

وهذا قول احلنفية والشافعية واحلنابلة خالًفا  ،علمالنجاسة وهذا مذهب مجاهري أهل ال

فقد ذهب املالكية إىل أن لعاب الكلب ليس نجًسا وقالوا لفظ الطهور قد يراد هبا  ،للاملكية

وإن كان لفظ طهور  :فيقال جواًبا عىل املالكية ،«مطهرة للفم» :كحديث السواك ،التنظيف

مل عىل الط هارة التي تقابل النجاسة ويسمى هذا بالظاهر ُيتمل ذلك إال أنه يف الغالب ُيح

 .أصولًيا

وليس خاًصا بلعاب الكلب بل هو عام كام ذهب هلذا  ،ويف هذا احلديث ذكر لعاب الكلب

فام ذحكر لسبب فال مفهوم  ،ابتالء به ُيصل كثريً وإنام ذحكر اللعاب ألن اال ،لعلممجاهري أهل ا

أما العرق فيقال إن الكلب ال  ،.إلخ. وعذرته هفإن التأذي بلعاب الكلب أكثر من بول ،له
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ال والقاعدة األصولية املجمع عليها أن ما خرج لسبب  ،فذكر اللعاب خرج لسبب ،يعرق

 .إذن كل الكلب نجس سواء كان لعابه أو بوله أو عذرته ،مفهوم له

أن ذكر الترتيب  -واهلل أعلم-واألظهر  ،«أوالهن بالرتاب» :قال ،وذكر يف احلديث الترتيب

 :قال ،وأن الصواب ما أخرجه البخاري ومسلم بدون لفظ الترتيب ،يف هذا احلديث شاذ

ألن الذي أتى  -واهلل أعلم-هذا األظهر  ،«إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبًعا»

خالفه أبو صالح وأبو رزين ومهام ومجاعة من  ،بلفظ الترتيب هو ابن سريين وخالفه مجع

ثم الرواة عن ابن سريين اختلفوا ومنهم من أتى بلفظ الترتيب  ،وهؤالء أكثر ،أهل العلم

أبو وقد أشار هلذا  ،ديث خطأهذا مما يدل عىل أن ذكر الترتيب يف احل ،ومنهم من مل يأِت به

يقال ال يحستعمل فعىل هذا هل  ،يف )التمهيد( عبد الربيف سننه وأيًضا أشار لذلك ابن  داود

بن مغفل أن  عبد اهللملا أخرج مسلم من حديث  ،يستعمل لكن يف الثامنة الرتاب؟ يقال: بىل

وإىل هذا ذهب احلسن  ،«الثامنة بالرتاب وعفروه» :قال -سلمصىل اهلل عليه و-النبي 

بن مغفل هو متفق عىل  عبد اهللعىل حديث  ةوقال ابن مند ،البرصي واإلمام أمحد يف رواية

 .وقد أخرجه مسلم كام تقدم ،صحته

-هل غسل لعاب الكلب خاص بالرتاب أو يقوم غريه مقامه؟ األظهر  :ألةثم ترد هاهنا مس

وهذا قول عند الشافعية وعند  ،أنه خاص بالرتاب ملعنى خاص  يف الرتاب -واهلل أعلم

 .احلنابلة

قه» :قوله يف احلديث رمحه -وقد أشار النسائي نفرد هبا عيل بن مسهر هذه الزيادة ا ،«فلريح

وخالفه اإلمام مسلم وأخرجه يف صحيحه مما يدل عىل أنه  ،إىل تضعيفها وأهنا شاذة -اهلل

وذلك أنه إذا تبنّي بام  ،أن الصواب قول اإلمام مسلم -واهلل أعلم-واألظهر  ،يصححها
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ال يرتتب عليها فهذه الزيادة  ،تقدم أن هذا اإلناء تنجس باللعاب إذن تلقائًيا البد أن يحراق

ّدر أنه يرتتب عليها  ،حكم لذلك ال يحشدد فيها فهي زيادة تفسريية ترجع إىل املعنى لكن لو قح

دد فيها  .حكم لشح
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إهنا " :هلرةقال يف ا -صىل اهلل عليه وسلم-أيب قتادة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل  وعن -10

أخرجه األربعة وصححه الرتمذي وابن  ."ليست بنجس إنام هي من الطوافني عليكم

 .خزيمة

ويف هذا احلديث أن  ،هذا احلديث صحيح وصححه أيًضا العقييل والدارقطني والبيهقي

أن اهلرة لو ولغت  -واهلل أعلم-ليحبني  -رمحه اهلل-احلديث احلافظ  فأورد هذا ،اهلرة طاهرة

يف إناء فإهنا ال تحنجسه ألن هذا وإن كان اإلناء صغرًيا إال أن الذي وقع فيه يشء طاهر ال 

 .-واهلل أعلم-هذا مراده  ،نجس
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فزجره  ،جاء أعرايب فبال يف طائفة املسجد :وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال -11

صىل اهلل عليه -فلام قىض بوله أمر النبي  ،-صىل اهلل عليه وسلم-الناس فنهاهم النبي 

 .متفق عليه .بذنوب من ماء فأهريق عليه -وسلم

ليحبني الفرق بني النجاسة التي ورد عليها املاء وبني  -واهلل أعلم-افظ هذا احلديث أورده احل

فإذا وردت نجاسة عىل ماء فإهنا تنجسه إذا كان قلياًل عىل ما يقرره  ،ورود النجاسة عىل املاء

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

لقول أن املاء جمرد مالقاة النجاسة له ينجس لكن هذا عندما ترد النجاسة قول القائلني هبذا ا

فإن املاء إذا  ، ماء وبني أن يرد املاء عىل مكان نجسفرق بني أن تقع نجاسة عىلو ،عىل املاء

وفّرق أبو  ،يف رواية والشافعي وأمحدورد عىل مكان نجس فإنه ال يتنجس كام هو قول مالك 

قال والنجاسة املرئية  ،حنيفة بني النجاسة املرئية كالدم وبني النجاسة غري املرئية كالبول

لذا ذهب أبو حنيفة إىل أن  ، املرئية كالبول فإنه ال يطهرأما غري ،كالدم تطهر بورود املاء عليها

 ،األرض الصلبة إذا وقع عليها بول فإهنا ال تطهر بورود املاء عليها بخالف األرض الرخوة

وقد يكون احلافظ أراد هبذا احلديث الرد عىل القول بالتفريق بني  ،وهذا احلديث رد عليه

 .األرض الصلبة واألرض الرخوة

بل بكل  ،وهنا مسألة وهي أن تطهري النجاسات عىل أصح قويل أهل العلم ليس خاًصا باملاء

 ،-رمحه اهلل-ما يحطهرها وإىل هذا ذهب أبو حنيفة وأمحد يف رواية وهو اختيار ابن تيمية 

 :ويدل لذلك أمران

فحكم  ،فإذا زالت العني زال احلكم ، تعلق هبا حكمعنيأن النجاسة األمر األول:  -

 .النجاسة يدور مع العني وجوًدا وعدًما
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 :تدل عىل ذلك من ذلك ما ثبت يف البخاري أن ابن عمر قالأدلة هناك  األمر الثاين: -

فإذن  ،يرشون شيًئا من ذلكتبول وتقبل وتدبر يف املسجد ومل يكونوا  كانت الكالب

نجس ومع ذلك ما كانوا يرشون وإنام تطهر بالريح أو بغري تبول وبوهلا  الكالب

 .فكل ما يطهر النجاسة فإن النجاسة تطهر به وليس خاًصا باملاء ،ذلك
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أحلت لنا  -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال -12

وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أمحد وابن  ،أما امليتتان فاجلراد واحلوت ،ميتتان ودمان

 .ماجة وفيه ضعف

وضعف  ،احلديث ال يصح مرفوًعا وإنام يصح موقوًفا وقد أشار احلافظ إىل ضعفه مرفوًعا

ويصح  ،أمحد والرازيان والدارقطني والبيهقياحلديث مرفوًعا وصححه موقوًفا اإلمام 

أحلت " :وقول الصحايب ،..إلخ أحلت لنا ميتتان ودمان :أن ابن عمر يقول :موقوًفا بلفظ

ومثل هذا تنازع  ،"هنينا"و  "أمرنا"اهلل أعلم هو مثل قول الصحايب  "حرمت علينا"و  "لنا

ريب أنه حجة وهو قول اإلمام الشافعي  العلامء يف حجيته عىل أقوال مخسة وأصحها بال

وهو عريب  ،فإن قول الصحايب حجة ،-رمحه اهلل-ومجاهري أهل العلم وقرر هذا ابن رجب 

 سياق إال وهو عامل ويدري ما يقول السيام وذلك يف "أو حرم علينا "أمرنا"فال يحعرب بلفظ 

 .-واهلل أعلم-فإذن قوله حجة بل هذا له حكم املرفوع  ،حتجاجاال

واجلراد سيأيت  ،ألجل امليتتني وهي اجلراد واحلوت -واهلل أعلم-وأورد احلافظ هذا احلديث 

 هذا اجلراد والذباب ،اما ال نفس سائلة هل :هي يعرب عنها بقول ،الكالم عليها أو ما يشاهبها

ومعنى ذلك باللغة العرصية ليس الدم فيه جيري  ،يقال عنه ما ال نفس سائلة له .إلخ.

لذلك عربوا عنه بام ال نفس له  ،قد يوجد فيه دم لكن ال جيري ،كالدورة الدموية كام يقال

 ،ذكر هذا ابن القيم يف كتابه )هتذيب السنن( ،وأول من عرب هبذا إبراهيم النخعي ،سائلة

 وهل إذا وقع يف املاء ينجس أو ؟وتنازع العلامء فيام ال نفس له سائلة هل هو طاهر يف نفسه

أما  ،افظ أورده للجراد واحلوتلكن لعل احل ،-إن شاء اهلل تعاىل-يت الكالم عنه أسي ؟ال

سبع مرات نأكل اجلراد ويف  بن أيب أوىف عبد اهللالصحيحني من حديث اجلراد فقد ثبت يف 
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-وهو طاهر باإلمجاع حكاه النووي  ،فدل عىل أنه طاهر ،بعض الروايات يأكل معنا اجلراد

 .-رمحه اهلل

هو الطهور ماؤه » :ويدل عليه حديث أيب هريرة ،واحلوت طاهر باإلمجاع حكاه النووي

 .«اجلراد»فإذن  الذي أورده املصنف والعلم عند اهلل ألجل قوله  ،«احلل ميتته

يقول  ،واملراد بالطحال ،-رمحه اهلل-إلمجاع حكاه النووي والطحال والكبد طاهران با

 ،والكبد معروفة ،للجنبمالصًقا  يساريكون يف الحلم أسود  :صاحب تاج العروس

ويعرب عنهام العلامء بأهنام دمان جامدان ومها طاهران بداللة قول  ،والطحال عىل وزن كتاب

  .-رمحه اهلل-ابن عمر وباإلمجاع الذي حكاه النووي 



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

42 

إذا وقع » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال -13

 .«الذباب يف رشاب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء

 .«وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء» :داود وزاد بووأ ،أخرجه البخاري

وهو لفظ مفرد ومجعه  ،الذباب معروف وسمي ذباًبا من احلركة ،«إذا وقع الذباب» :قوله

ّبان بالضم فهذا خطأ ،أو أذّبة ،ِذّبان وسمي هبذا االسم لكثرة  ،وإنام بالكرس أو أذّبة ،أما ذح

 .وهذا مستفاد من كالم الزبيدي يف تاج العروس ،-واهلل أعلم- احلركة

وما ال نفس له سائلة إذا وقع يف ماء فإنه ال يحنجسه  ،والذباب مما ال نفس له سائلة كاجلراد

والبغوي ونقل قواًل للشافعي قال مل خيالف  ،وابن قدامة ،حكى اإلمجاع ابن املنذر ،باإلمجاع

بل قال ابن القيم  ،وال يعد قول الشافعي خمالًفا وإنام مل جيزم به ،الشافعي لكن عّلق القول به

ما ال نفس له سائلة فإنه  أي أن املاء إذا وقع يف ،أمجع السلف عىل ذلك :يف )هتذيب السنن(

 .ال ينجس

أواًل  ،وأصح القولني أنه طاهر وليس نجًسا ،مسألة أخرى تنازع العلامء فيام ال نفس له سائلة

واجلهة األخرى أن سبب نجاسة امليتات هو احتباس  ،ألنه ال دليل عىل نجاسته هذا من جهة

ومثل هذه ليس هلا دم سائل  ،ام يف )جمموع الفتاوى(كنفيس الدم كام قرره ابن تيمية يف بحث 

 وهذا قول احلنفية ،فلذا أصح قويل أهل العلم أهنا طاهرة وليست نجسة ،فيقال احتبس الدم

  .واحلنابلة شافعيةوهو قول عند ال واملالكية
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م يف رشاب أحدك» ،والذباب لفظ مفرد «إذا وقع الذباب» :إذا تبنّي هذا فإنه قال يف احلديث

كام ذكر هذا الشافعية  ،ستحباب ال للوجوبواألمر يف هذا لال ،«ه ثم لينزعهفليغمس

وتقدم أن كل قول  ،ومل أَر أحًدا ذكر أنه للوجوب إال الظاهرية أو من تأثر هبم ،واحلنابلة

 .تفردت به الظاهرية فإنه خطأ

وإنه » :وزاد أبو داودأخرجه البخاري و ،«فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء» :قال

أي أنه يقع عىل اجلناح الذي فيه  ،هذه زيادة خارج البخاري ،«يتقي بجناحه الذي فيه الداء

شاذة انفرد هبا  -واهلل أعلم-الزيادة  لكن هذه ،فلذلك حتى تسلم من دائه اغمسه ،الداء

وهذا  ،خالفه ابن سريين وهو أوثق منه ،واختحلف عىل ابن عجالن فيها ،حممد بن عجالن

 .-رمحه اهلل-يؤكد ما تقدم ذكره من القاعدة التي حكاها احلاكم 
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ما » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :وعن أيب واقد الليثي ريض اهلل عنه قال -14

 .والرتمذي واللفظ له وحسنه أبو داودأخرجه  .«ُقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت

لنبي فال يصح عن ا ،هذا احلديث ضعيف ضعفه الدارقطني والرازيان أبو حاتم وأبو زرعة

حكى اإلمجاع ابن املنذر وابن  ،إال أن العلامء جممعون عىل معناه ،-صىل اهلل عليه وسلم-

 .تيمية وغريهم من أهل العلم

 ولعل املصنف أورد هذا ليبني أن مثله لو سقط يف املاء وتغري به نجسه ألنه نجس.

النامء والزيادة  ،حياة إحساس وشعور وحياة نامء وزيادة :وينبغي أن يحعلم أن احلياة نوعان

وأما حياة اإلحساس والشعور كحياة العصب  ،والعظم وغري ذلك كالشعر والصوف

 وإذا قطع ،فام كانت حياته حياة إحساس وشعور فإنه إذا مات يتنجس ،واللحم وغري ذلك

وقد أمجع العلامء  ،أما ما كان حياته حياة نمو وزيادة فإنه إذا مات أو قحطع ال يتنجس ،يتنج

عىل أن الصوف إذا قحطع فإنه ال ينجس حكى اإلمجاع ابن املنذر وحكاه شيخ اإلسالم 

وأمجعوا عىل أن اليد إذا قحطعت فإهنا  ،ألن حياته حياة نمو وزيادة ،وغريهم من أهل العلم

وذهب إىل تقسيم احلياة هلذين  ،تقدم والسبب أن حياته حياة إحساس وشعور تنجس كام

أبو حنيفة، ومالك يف قول، وأمحد يف رواية، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية. القسمني 

واجلامع هلا ما ُيتبس فيه الدم وحياة النمو والزيادة ال ُيتبس فيه الدم بخالف حياة 

 ..وعىل هذا فقس. السن ال يتنجس والعظم ال يتنجس فعىل هذا ،اإلحساس والشعور
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فلو ماتت بقرة أو  ،أمجع الصحابة عىل أن األنفحة ال تتنجس :ومن هاهنا قال ابن تيمية

ا ال تتنجس وجيوز أكلها فإمجاع الصحابة غريها وأخذ من أنفحتها ووضع يف اجلبن فإهن

 .حكاه ابن تيمية كام يف )الفتاوى( و )منهاج السنة(

 : ويستثنى مما أمجع عليه أمور ثالثة

 .ما حياته حياة نمو وزيادة كام تقدماألمر األول:  -

ومع ذلك هو طاهر  ،مأخوذ من الغزال وأصله دمفإن املسك  ،املسك األمر الثاين: -

  :كام قال املتنبي

 بعض دم الغزالفإن املسك    إن تفق األنام وأنت منهم  

املسك " :-صىل اهلل عليه وسلم-ثبت عند مسلم من حديث أيب سعيد أن النبي 

 .وهو طاهر بإمجاع أهل العلم حكاه املاوردي والنووي وابن حجر ،"أطيب الطيب

فلو رشدت إبل أو غنم وما استطاعوا  ،ما قحطع من البهيمة الشاردة الثالث: األمر -

طعت قدمها أو رماها رجل فقطع قدمها أو يدها فإن مثل هذا جيوز أكله  ،مسكها فقح

رافع بن خديج يف  وثبت يف ذلك حديث ،ذهب إىل هذا أبو حنيفة والشافعي وأمحد

-رمحه اهلل- اوقال اإلمام أمحد إن مالًكا مل يقل به والظن أنه مل يبلغ مالكً  ،الصحيحني

 .ألن احلديث صحيح ،
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 باب اآلنية

 ،.إىل غري ذلك. سيذكر املصنف يف هذا الباب ما يتعلق بآنية الذهب والفضة وأواين الكفار

 :تصور ما ييلينبغي قبل ذكرها ذكرت أحكاًما تتعلق بآنية الذهب والفضة و الرشيعةو

فيجوز للمرأة  ،أن الرشيعة شددت يف باب اآلنية أكثر من باب اللباس األمر األول: -

لكن ال جيوز أن يأكلوا أو  ،أن تلبس الذهب والفضة وجيوز للرجل أن يلبس الفضة

فإذن الرشيعة بعبارة أخرى وّسعت يف اللباس أكثر  ،يرشبوا يف آنية الذهب والفضة

 .ذكر هذا ابن تيمية ،من اآلنية

 يف االستعامل ،بني االستعامل واالختاذ ب اآلنية البد من التفريقيف با األمر الثاين: -

فاآلنية إذا رشب هبا  ،كالم الفقهاء يف باب اآلنية أي استعامل اليشء فيام أعد له

 ،وإذا توضأ منها يسمى استعاماًل  ،وإذا أكل فيها يسمى استعاماًل  ،يسمى استعاماًل 

ومثل ذلك ميل املكحل إذا كحل العني به فإنه  ،تسمى اختاًذا اوإذا وضعها زينة فإهن

فالبد من التفريق بني باب  ،أعدت لههي استفاد منها فاستعاماًل ألنه يسمى 

أما االختاذ عىل أصح قويل  ،فاالستعامل حمرم كام سيأيت بيانه ،االستعامل وباب االختاذ

 ، وأمحد يف رواية والشافعي يف قول أهل العلم فليس حمرًما وإىل هذا ذهب أبو حنيفة

 .مة االستعاملألنه ال دليل عىل حرمة االختاذ واألدلة جاءت بحر

فال يحستثنى إال ما  ،ألصل يف الذهب والفضة للرجال والنساء احلرمةا األمر الثالث: -

وإال نرجع إىل األصل وهذا هو املشهور يف كالم أهل العلم  ،جاء الدليل باستثنائه

ن لكن الصواب أن األصل احلرمة وسيتضح هذا بام سيأيت وخالف بعض املتأخري

 .-إن شاء اهلل تعاىل-ذكره من املسائل 
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ال » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :وعن حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنه قال -15

 .«ترشبوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافها فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة

 .متفق عليه

الذي » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قالت -ريض اهلل عنها-وعن أم سلمة  -16

 .متفق عليه .«يرشب يف إناء الفضة إنام جيرجر يف بطنه نار جهنم

ال » :أما احلديث األول فقال ،عىل حرمة استعامل آنية الذهب والفضة هذان احلديثان يدالن

تقدم أن الصحفة هي التي تشبع  ،«ترشبوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافها

 .اجلرجرة هي صوت وقوع املاء يف اجلوف ،«جيرجر» :وقوله ،مخسة

 :ويتعلق به مسائل ،األكل يف آنية الذهب والفضةيف هذا احلديث حرمة الرشب و

والرشب يف آنية الذهب والفضة حمرم بداللة هذين احلديثني األكل املسألة األوىل:  -

 .امة وابن تيميةوالنووي وابن قد عبد الربحكى اإلمجاع ابن  ،واإلمجاع

 ،األكل والرشب كالوضوء مثاًل استعامل آنية الذهب والفضة يف غري  املسألة الثانية: -

 :هذا حمرم بدليلني

o :والرشب من باب األكل يف وإنام ذكر احلديث  ،هذان احلديثان الدليل األول

والقاعدة األصولية أن ما خرج خمرج الغالب فال مفهوم له وتقدم  ،الغالب

 .أنه جممع عىل هذه القاعدة

o :فقد أمجع العلامء عىل حرمة استعامهلا يف غري األكل  ،اإلمجاع الدليل الثاين

 .وابن قدامة والنووي عبد الربحكاه ابن  ،والرشب كالوضوء
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كميل املكحلة للكحل أو ل ما عدا اآلنية من الذهب والفضة استعاماملسألة الثالثة:  -

يف رشحه  -رمحه اهلل-حكى اإلمجاع النووي  ،فهذا حمرم باإلمجاع ،.إلخ. الصنبور

 .عىل مسلم

لكن املسائل الثالث املتقدمة يف  ،وهذا كله يؤكد أن األصل يف استعامل الذهب والفضة حمرم

ض املتأخرين يف حرمة استعامل آنية الذهب والفضة يف ونازع بع ،االستعامل ال يف االختاذ

وممن نازع  ،غري األكل والرشب ومنهم من نازع يف استعامل الذهب والفضة فيام عدا اآلنية

عتد  ،يف ذلك الشوكاين ومجاعة وهؤالء ما بني ظاهرية أو متأثرين بالظاهرية ومثلهم ال يح

من حديث  أبو داودبه الشوكاين ما أخرج  ومما استدل ،بخالفهم ألن اإلمجاع منعقد قبلهم

ثانًيا لو صح فإنه مل  ،وهذا احلديث ال يصح ،أما الفضة فالعبوا هبا لعًبا :أيب هريرة أنه قال

بني نوع اللعب هل املراد اللعب عىل وجه ما جاء اجلواز به أي من جهة اللباس .إىل غري . يح

التي جاءت بالتحريم مقدمة عىل  فالنصوص ؟ذلك أو اللعب عىل ما جاء عىل وجه حمرم

فلذلك ال يصح االستدالل بمثل  ،مثل هذا ألن هذا النص عام وتلك النصوص أخص

 .هذا

ريض اهلل -سلمة  أن أم -وهذا أشكل ما استدل به-ومما استدل به بعضهم كالشوكاين 

أي إناء  ،يف جلجل من فضة -صىل اهلل عليه وسلم-وضعت شعرة من شعر النبي  -عنها

مل عىل أمور ليتفق مع اإلمجاع والنص املتقدم ،أخرجه البخاري .صغري من فضة   :وهذا ُيح

وقد ذكر العلامء قاعدة وهي أن احلاجة يف باب  ،أنه ليس عندها إال هذا إماأواًل:  -

ذكر هذا النووي يف  ،اآلنية أسهل مما عداها من أبواب الرشيعة ولو وجد غريه

 .وابن تيمية يف )الفتاوى( ،املجموع
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 ن مثل هذا اجللجل أصاًل ال يحستعملأو قد يقال هذا من باب االختاذ ألثانًيا:  -

 ،واالختاذ جيوز بخالف االستعامل ،للحفظ -ريض اهلل عنها-ذته هي واخت ،للحفظ

 .فاملقصود ال تحرد النصوص واإلمجاع بمثل هذه األدلة املححتملة
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إذا دبغ » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :ن ابن عباس ريض اهلل عنهام قالوع -16

 .«أيام إهاب دبغ» :وعند األربعة ،أخرجه مسلم، «اإلهاب فقد طهر

 :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :وعن سلمة بن املحبق ريض اهلل عنه قال -17

 .وصححه ابن حبان .«طهورها امليتةدباغ جلود »

بشاة  -صىل اهلل عليه وسلم-مّر رسول اهلل  :قالت -ريض اهلل عنها-وعن ميمونة  -18

أخرجه  .«ُيطهرها املاء والقرظ» :فقال ،إهنا ميتة :قالوا ،«لو أخذتم إهاهبا» :فقال ،جيروهنا

 .والنسائي أبو داود

ومع ذلك  ،أما احلديث األول أخرجه مسلم ،هذه األحاديث كلها تتعلق بدباغ اجللود

 -واهلل أعلم-لكن يقال  ،بن وعلة وفيه ضعف عبد الرمحنضعفه اإلمام أمحد ألن يف إسناده 

بن وعلة وإن كان فيه ضعف إال أن للحديث قصة وقد  عبد الرمحنإن احلديث صحيح ألن 

الراوي إذا ذكر قصة مع  نذكر اإلمام أمحد قاعدة نقلها ابن حجر يف كتابه )هدي الساري( أ

 ،-رمحه اهلل-صحح الرواية اإلمام مسلم  -واهلل أعلم-روايته فإهنا تقوي حفظه ألجل هذا 

 .-واهلل أعلم-وهذا الظاهر 

بغ أيام إهاب» :وعند األربعة :قال وإنام هو  ،-واهلل أعلم- أبو داوداحلديث مل خيرجه  ،«دح

واللفظان داللتهام  ،«أيام إهاب دبغ» :عند الثالثة وإنام اإلمام مسلم ساق إسناد اللفظ اآلخر

األلف  «اإلهاب»لفظ هذا عام من جهة أن  «إذا دبغ اإلهاب فقد طهر» :فقله ،واحدة

 ،"كل"ن ُتذف األلف والالم وجتعل مكاهنا وهي التي يصح أ ،والالم الستغراق اجلنس

فإذا قلت  ،يف )خمترص الصواعق( كام كام ذكر ذلك الزركيش يف )البحر املحيط( وابن القيم
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 «أيام إهاب» :وقوله ،م الستغراق اجلنسوالالإذا دبغ كل إهاب استقام الكالم إذن األلف 

فلذلك ال يحشدد  ،فداللة احلديثني واحدة ،من ألفاظ العموم "أي"ألن  ،أيًضا يفيد العموم

 .ويقال هذا لفظ خارج مسلم ألن اللفظني بمعنى واحد

دباغ جلود امليتة » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :وعن سلمة بن املحبق قال :قال

احلديث من حديث من احلافظ وأن  -واهلل أعلم-هذا وهم  ،وصححه ابن حبان .«اطهوره

ومع كونه من حديث عائشة إال أن الصواب  ،عائشة وليس من حديث سلمة بن املحبق

 .وقفه وأنه ال يصح مرفوًعا كام بنّي هذا البخاري يف )العلل الكبري( للرتمذي

إال أنه  ،«ذكاة األديم دباغه» :ولفظ حديث سلمة بن املحبق أخرجه اإلمام أمحد وهو

فإذن  ،ضعيف أيًضا ألن يف إسناده اجلون بن قتادة وهو جمهول جهله اإلمام أمحد والبخاري

 .ال يصح ال حديث سلمة بن املحبق وال حديث عائشة ألن الصواب وقفه

 بشاة جيروهنا -صىل اهلل عليه وسلم-مّر النبي  :قال -ريض اهلل عنها-أما حديث ميمونة 

يؤخذ من ورق السلم وهو يحتخذ ألجل الدباغ كام بني هذا غري واحد  "القرظ" ..احلديث.

 .من أهل العلم ومنهم الزبيدي يف )تاج العروس(

 :إذن يتلخص مما تقدم أنه مل يصح إال حديث ،ن يف إسناده جماهيلوهذا احلديث ضعيف أل

وقد تنازع العلامء يف طهارة اجللود  ،«أيام إهاب دبغ»ومثله  ،«إذا دبغ اإلهاب فقد طهر»

 :يف أموروُترير حمل النزاع  ،بالدباغ
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حكى اإلمجاع  ،جلده طاهر كلحمه حلمه وذحكي فإن يحؤكلأمجعوا أن ما األمر األول:  -

أو ما يؤكل حلمه ومات  حلمهوال ُيتاج أن يحدبغ وإنام البحث فام ال يحؤكل  ،بن املنذرا

 .من غري تذكية

بغ مل يطهر األمر الثاين: - عبد حكى اإلمجاع ابن  ،أمجع العلامء عىل أن جلد اخلنزير لو دح

 .الرب

وأصح  ،وتنازعوا بعد ذلك ،إذن عندنا إمجاعان يف هذه املسألة ومها من ُترير حمل النزاع

مات بال ذكاة مما يحؤكل حلمه فإنه يطهر بالدباغ أن ما دبغ جلده مما  -واهلل أعلم-قولني ال

ووجه رجحان هذا القول أنه ثبت عن  ،ويل يف املسألةواخلالف ط ،بخالف ما ال يؤكل حلمه

وثبت نحوه عن ابن عباس عند ابن  ،ذكاة األديم دباغه :عائشة عند ابن أيب شيبة أهنا قالت

فإن غري مأكول  ،إال ألنه مما يصلح أن يحذكى "ذكاة"ومل تقل عائشة  :قال ابن تيمية ،املنذر

-يدل عىل أن كالمها  "ذكاة" :-يض اهلل عنهار-لذلك قول عائشة  ،اللحم لو ذكي ال يطهر

وإىل هذا القول  .فيام يؤكل حلمه ألن الذكاة ال تنفع إال فيام يؤكل حلمه  -ريض اهلل عنها

 ،والشافعي بن راهويه إسحاقابن املبارك واإلمام أمحد يف رواية وو الشعبي، وقتادة، ذهب

 .-رمحه اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية  بل عزاه ابن املنذر إىل أكثر أهل العلم وهو اختيار

 بن عمر عند ابن أيب شيبة ويرى أن الدباغ ال يحطهر مطلًقا؟قد خالف ا :فإن قيل

وقول عائشة وابن عباس أشبه بالدليل  ،إن ابن عمر خمالف بقول عائشة وابن عباس :فيقال

 .«بغ اإلهاب فقد طهرإذا دح » :وهو حديث ابن عباس
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صىل -أتانا كتاب من النبي  :أنه قالبن عكيم  عبد اهللقد روى اخلمسة من حديث  :فإن قيل

 ؟«صبوأن ال تنتفعوا من ميتة بإهاب وال ع..» :-اهلل عليه وسلم

أن  ،ذكر هذا أهل اللغة ،وذلك أن املراد باإلهاب أي قبل الدباغ ،ال تعارض بينهام :فيقال

نتفع به ألنه نجس ،ق عىل اجللد قبل دباغهاإلهاب يحطل فحديث ابن عكيم  ،ومثل هذا ال يح

نتفع به وال يتناىف مع حديث ابن عباس ألن فيه اال  .نتفاع بعد التطهريأي قبل تطهريه ال يح

و مأكول اللحم إمجاع العلامء عىل أن جلد اخلنزير وأخرًيا مما يؤكد أن الدباغ ال ينفع إال ملا ه

بغ مل يطهر  .وذلك أن اخلنزير مما ال يحؤكل حلمه ،لو دح
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 ،ول اهلل إنا بأرض قوم أهل كتابيا رس :وعن أيب ثعلبة اخلشني ريض اهلل عنه قال -19

متفق  ."ال تأكلوا فيها إال أن ال جتدوا غريها فاغسلوها وكلوا فيها" :قال ؟أفنأكل يف آنيتهم

 .عليه

وأصحابه توضأوا من مزادة  -صىل اهلل عليه وسلم-وعن عمران بن حصني أن النبي  -20

 .متفق عليه يف حديث طويل .امرأة مرشكة

 ي يف كتابه )املجموع( ثم العالمةأما الثاين فقد ذكر النوو ،أما احلديث األول فواضح

وإنام فيه أن رجاًل أجنب فأمره  ،األلباين يف كتابه )إرواء الغليل( أن احلديث ليس هبذا اللفظ

الظن أن  يغلب عىل :لكن قال النووي ،أن يحفيض املاء عليه -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

وهذا هو وجه  ،من هذا املاء يتوضؤوننقطاع عنهم أهنم حابة ملا وجدوا هذا املاء بعد االالص

 .فوجه الشاهد ليس من لفظ احلديث وإنام من املعنى املستنبط ،الشاهد

وهذا يدل عىل ما  ،وقد ثبت عن عمر كام علقه البخاري أنه توضأ من جرة امرأة نرصانية

واللفظ ليس موجوًدا كام ذكره احلافظ وقد  ،الذي أورده احلافظ حديث عمرانعليه يدل 

 اهلل عنهم ن بحاهلم ريضولكن معناه يدل عليه أن هذا املظن ،اخترصه اختصاًرا خماًل 

نهوا عنهوأرضاهم أهنم بعد االنقطاع وجدوا ماًء فسيتوضؤ  .ون منه مامل يح

قلت يا  :وذلك أنه قال ،ث أيب ثعلبة اخلشني فيه إشكال كبري عند العلامء وفيه بحثحديو

فإهنم » :جاء يف رواية عند أيب داود ؟رسول اهلل إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل يف آنيتهم

ال تأكلوا فيها إال أن ال جتدوا » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال  ،«يطبخون فيها حلم اخلنزير

مسلم أراد  أنه لو -واهلل أعلم-وهذا احلديث أحسن أحواله  .«وها وكلوا فيهاغريها فاغسل
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وعادة املرشكني أن يستعملوا فيها ما حرم اهلل من  ،يستفيد من آنية من املرشكني أن

فمثل هذا أمره أن يتقيها ألن النفوس تكره  ،لكن ال يعلم يقينًا أنه استحعمل فيها ،النجسات

وهو ال يعلم يقينًا أهنم استعملوا فيها النجاسة وإنام يغلب  ،فليغسلهاهذا لكن إن كان والبد 

أصبت يف معركة  :وسبب ذلك أنه ثبت عند أيب داود من حديث جابر أنه قال ،عىل الظن

فهذا جابر  .فاستعملناها واستفدنا منها فلم يحعب علينا ذلك :قال ،آنية من أواين املرشكني

فدل هذا عىل أنه يصح أن  ،لوها ومل يحعب عليهم ذلكريض اهلل عنه ُيكي أهنم استعم

مل  -واهلل أعلم-فلذا  ،تحستعمل وهو كراهية استعامل  حديث أيب ثعلبة عىل ما تقدم ذكرهُيح

بل  ، قول أمحد يف رواية احلنابلة، وهوقول احلنفية، والشافعية، وقول عند وهذا  ،هذه اآلنية

إذن حالة أيب ثعلبة اخلشني إذا وجد آنية من  ،عزاه النووي ومجاعة إىل مجهور أهل العلم

لكن يغلب عىل ظنه فاألفضل أن ال  أواين املرشكني وهو ال يعلم أهنم استعملوا فيها النجس

حتياط فيكون الغسل وهذا كله من باب اال ،وال بد يغسلها لتطيب نفسه يستعملها وإن كان

 .وعزا هذا النووي إىل مجاهري أهل العلم ،مستحًبا

ّدر أنه رآهم يستعملون فيها ما حرم اهلل فيجب غسلها سواء كانت من أواين الكفار  أما لو قح

ما حرم اهلل فال جيب عليه أن  ويف املقابل لو علم يقينًا أهنم مل يستعملوا فيها ،أو املسلمني

ال سيام وقد ثبت يف البخاري أن امرأة هيودية  ،وهذا هو مقتىض اجلمع بني األدلة ،يغسلها

 .-صىل اهلل عليه وسلم-وأكل عندها  -صىل اهلل عليه وسلم-دعت النبي 

 :فإذن األقسام من حيث اجلملة كالتايل

 .فيجب غسلها ،ما حرم اهلل يعلم يقينًا أهنم استعملوا فيهااحلال األوىل:  -
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فال جيب  ،يعلم يقينًا أهنم مل يستعملوا فيها ما حرم اهلل وما هو نجساحلال الثانية:  -

 .عليه أن يغسلها

إذا مل يعلم أهنم استعملوها يف النجس أو ما حرم  ،وهي حمل اخلالف احلال الثالثة: -

ن والبد فيغسلها ثم وإن كا يستعملها فاألوىل أن ال ،يغلب الظناهلل يقينًا لكن 

 .يستعملها
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انكرس  -صىل اهلل عليه وسلم-أن قدح النبي  :وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال -21

 .أخرجه البخاري .فاختذ مكان الشعب سلسلة من فضة

وهذا احلديث فيه ما قد يحظن أنه  ،الشعب هو مكان الكرس ،"فاختذ مكان الشعب" :قوله

 وهنا أجاز استعامل يشء ،والفضةوما تقدم هو حرمة استعامل آنية الذهب  ،خيالف ما تقدم

هل جيوز أن يحستعمل يشء  :وهي ،وهذه مسألة تنازع العلامء فيها ،الكرسمن الفضة ألجل 

هذه  ،مثاًل كرست فأراد أن يضع من ذهب أو فضة ؟من الذهب أو الفضة للحاجة ال للزينة

أنه جيوز اصالح الكرس باستعامل  -واهلل أعلم-املسألة تنازع العلامء فيها وأصح األقوال 

أي بعبارة عرصية أن يكون نسبته  ،ال متبوًعا لغريهلذهب والفضة برشط أن يكون تابًعا ا

 ،وذلك أن العربة يف األحكام الرشعية للمتبوع ال للتابع ،أقل يف اآلنية بحيث أنه يكون تابًعا

غتفر أصاًل  :وهذه قاعدة يف الرشيعة ،والتابع أقل احلديث إنام  :فإن قيل ،يحغتفر تبًعا ما ال يح

 ،هناك قاعدة وهي أن ما جاء وفاًقا مل يكن حًدا :يقال ؟جاء يف الفضة فلَم يقال يف الذهب

وحكم الذهب والفضة يف  ،فانكرس إناؤه واختذ مكان الشعب من الفضة ومل ينَه عن الذهب

فام كان وفاًقا مل يكن حًدا لكن بقيد أن ال  ،.إلخ. وهو فعل ذلك ألنه تيرس عنده ،اآلنية واحد

وهذا قول احلنفية وذكره الكاساين وهو رواية لإلمام أمحد واختاره ابن تيمية  ،يكون األغلب

واألصل  ،والعمدة يف الباب أن الرشيعة أجازت ما كان حلاجة ،ختيارات الفقهية(االكام يف )

 .دد ذهًبا أو فضةومل ُت ،حرمته لكن ملا أجازته جاز

تقدم يف حديث انس أن قدح  -أي أن تحزّين-أن متوه اآلنية بذهب أو بفضة  :مسألة أخرية

أن هذا كان  ،انكرس فاختذ مكان الشعب سلسلة من فضة -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

فأصح قويل أهل العلم أن  ،ب أو أن تنقش بالذهب أو بالفضةأما متويه اآلنية بالذه ،للحاجة
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والعمدة يف الباب عىل فتاوى  ،هذا حمرم وال جيوز وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأمحد

أهنا هنت  عبد الرزاقفقد ثبت عن عائشة عند  ،-صىل اهلل عليه وسلم-صحابة رسول اهلل 

ريض اهلل -ند ابن أيب شيبة عن ابن عمر وثبت ع ،الذي زّين بالفضةاملفضض أي عن اإلناء 

 .ومل يصح يف الباب حديث مرفوع وإنام العمدة عىل اآلثار ،-عنه وأرضاه
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 باب إزالة النجاسة وبياهنا

قة يتعلق هذا الباب ببيان النجاسات وطري ،) باب إزالة النجاسة وبياهنا ( :قول املصنف

رم تناوهلا ال لرضرها وال  :وينبغي أن يحعلم أن تعريف النجاسة رشًعا ،إزالتها هي كل ما ُيح

ذكر هذا بمعناه البهويت يف )رشح املنتهى( وذكره شيخنا ابن  ،الستقذارها وال حلرمتها

 .عثيمني يف كتابه )الرشح املمتع(

وال ألهنا ضارة  ،نحمنع رشًعا من تناوهلا ال ألهنا مستقذرة كاملخاطأن كل عني  :ومعنى هذا

نعنا من تناول  ،وال ألنه ُيرم تناوهلا كاملحرم إذا أحرم ُيرم عليه تناول الصيد ،كالسم إذا مح

 ،.إلخ.فعىل هذا العذرة والبول والدم ،هذه العني لغري هذه األسباب الثالثة فهي نجسة

نعنا من تناوله لغري ا  .لدوافع الثالثة التي تقدم ذكرها فبهذا تكون نجسةمح

قال بالنجاسة إال بدليل رشعيوينبغي أن يحعلم أن األصل يف األعيان الطهارة  وتحعرف  ،وال يح

 :نجاسة األعيان بأمور منها

 ،ة بغسلها فهي نجسةفكل عني أمرت الرشيع ،أن تأمر الرشيعة بغسلهااألمر األول:  -

لكن ينبغي أن يحعلم أن ما أمرت الرشيعة بغسله إما أن يكون ألمر معنوي أو أمر 

فعىل هذا أمرت  ،بخالف األمر املعنوي ،فإن كان ألمر حيس فهو النجس ،حيس

 ألن األمر  ،الرشيعة بغسل اليدين يف الوضوء وهذا ال يدل عىل أن اليدين نجستان

ذكر هذا بعض أهل العلم  ،أمر معنوي وهو رفع احلدثلغسلها يف التطهر من 

يف كتابه  -رمحه اهلل-ابن املنذر  األمر ونازع يف هذا ،-رمحه اهلل-ومنهم الشوكاين 

ذكر أن األمر بغسل يشء ال يدل عىل نجاسته بداللة أن الرشيعة أمرت )األوسط( و
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هناك فرًقا  أنهو و اجلوابقد تقدم و ،بغسل اليدين يف الوضوء واليدان طاهرتان 

 .بني غسل اليدين التي نجاستها معنوية وغسل العني التي نجاستها حسية

إذا أطلقت الرشيعة لفظ التطهري عىل تنظيف أمر حيس فهو يدل عىل أنه  األمر الثاين: -

فإن الرشيعة قد تطلق التطهري بمعنى  ،وهذا هو األصل وتقدم هذا البحث ،نجس

لكن الغالب إذا أطلقت التطهري فهو  ،ام يقابل النجاسةالتنظيف وقد تطلق التطهري ب

 .فيام يقابل النجاسة

فإن  ،هذا يدل عىل أنه نجس ،ما أطلقت الرشيعة عليه بأنه رجس األمر الثالث: -

 .النجاسة كام بني هذا املاوردي يف كتابه )احلاوي( "رجس"األصل يف لفظ 

 .هذا رصيح يف كونه نجًساو ،ما أطلقت الرشيعة عليه بأنه نجس األمر الرابع: -

وهبذه األمور األربعة  ،لكن أؤكد كل ما تقدم هو يف األمور احلسية ال يف األمور املعنوية

 .تحعرف األعيان النجسة

بعد هذا سيذكر املصنف النجسات وسيكون الكالم عليها إن شاء اهلل عليها وعن طريقة 

 .إزالتها
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عن  -صىل اهلل عليه وسلم-: سئل رسول اهلل قال -ريض اهلل عنه-وعن أنس بن مالك  -22

 .مسلم أخرجه .«ال» :قال ،اخلمر تتخذ خًلا 

 ،«ال» :فقد سئل عن اخلمر تتخذ خال قال ،ث ليبني أن اخلمرة نجسةأورد احلافظ هذا احلدي

عبد وممن حكاه ابن  ،واخلمر نجسة باإلمجاع ،فهذا يدل عىل نجاستها ،أي جيب عدم تناوهلا

وحكاه املاوردي يف كتابه  ،وحكاه ابن رشد يف كتابه )بداية املجتهد( ،-رمحه اهلل- الرب

إذن  ،كتابه )املجموع( وأقره اييني فيام نقله النووي يفوحكاه أبو حامد اإلسفر ،)احلاوي(

 .فبهذا يحعلم أن اخلمرة نجسة ،هؤالء تواردوا عىل أن اخلمرة نجسة

سب إىل ربيعة الرأي والليث بن سعد القول حكى القرطبي يف تفسريه خالًفا ونقد  :فإن قيل

 ،ونسب إىل ربيعة الرأي القول بالنجاسة عبد الربفيقال: قد خالفه ابن  ،بطهارة اخلمرة

وكتاب القرطبي يف التفسري  ،وخالفه النووي نسب إىل الليث بن سعد القول بالنجاسة

نه ال يكون دقيًقا يف نسبة كتاب عظيم وفيه فوائد عظيمة إال أنه مما يحالحظ عليه أحياًنا أ

 .األقوال إىل أهل العلم

ِذيَن آَمنحوا إِنَّاَم ﴿ :ويدل لذلك قوله تعاىل ،إذن العلامء جممعون عىل أن اخلمر نجس َا الَّ َيا َأهيُّ

ْيَطانِ  ْن َعَمِل الشَّ أن إطالق  وتقدم ،[90]املائدة:  ﴾اخْلَْمرح َوامْلَْيرِسح َواأْلَنَصابح َواأْلَْزاَلمح ِرْجٌس مِّ

مل عىل النجاسة احلسية واملعنوية ،الرجس يعني النجاسة وال يحرصف عن  فاألصل أن ُتح

 .حدمها إال بدليل رشعيأل أحدمها أو يتوجه

ّرمت اخلمر أمر النبي  أن تحراق يف شوارع  -صىل اهلل عليه وسلم-فإن قيل: إنه أول ما حح

إن الرشيعة أمرت بإراقتها يف  :فيقال ؟سفكيف يأذن بأن يحراق ما هو نج ،املدينة وطرقاهتا
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فإذا رأوها  ،ألن النفوس كانت متعلقة باخلمر ،الطرقات وإن كانت نجسة ملصلحة راجحة

 .يف الطرقات قد أريقت شاع بني الناس حرمتها واستقر يف نفوسهم

ئل عن اخلمر تتخذ خاًل ويف هذا احلديث  تقّصد أن تحرتك حتى تكون خاًل  ،سح أي  ،أي يح

تقصد قلب اخلمر من مخرة نجسة إىل خل طاهر وينبغي أن يحعلم  ،وهذا املراد من احلديث ،يح

 :أمور

-  : تقّصد جائز بإمجاع أهل العلمأوالا  ،أن انقالب اخلمرة نفسها إىل خل بدون أن يح

والنووي ومجاعة من  عبد الوهابيمية والقايض حكى اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن ت

 .أهل العلم

وهو قول مالك والشافعي  ،دل احلديث عىل حرمة تقصد جعل اخلمرة خاّل  ثانياا: -

 .وأمحد

وأصح قويل  ،قوالن ألهل العلم إذا تحقّصد قلب اخلمرة إىل خل ففي طهارهتا ثالثاا: -

ىل خل فإهنا تكون طاهرة وهذا أنه إن تحقّصد قلب اخلمر إ -واهلل أعلم-أهل العلم 

ال تالزم بني  :فيقال ،إنه حمرم :فإن قيل ،قول عند احلنفية  واملالكية وهو الصواب

 ،أنه جعلها نجسة -ريض اهلل عنه-قد جاء عن عمر  :فإن قيل ،التحريم والنجاسة

وكذلك جاء أثر عن جابر وهو  ،ازيانضعفه الرّ  ضعيفاألثر عن عمر  :فيقال

أن األثر عن عمر ضعحف وكذلك عن جابر فنرجع إىل أن تعمد اختاذ فبام  ،ضعيف

ويؤكد هذا من حيث املعنى  ،اخلمرة خاًل حمرم وال يلزم من التحريم أن تبقى نجسة

أن النظر إىل واقع احلال أهنا أصبحت خاًل بدون النظر إىل طريقة الوصول إىل مثل 

ذا يشء والنظر إىل ذات اخلل وه ،والطريقة قد تكون حمرمة وقد تكون جائزة ،هذا
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وقد ترى يف كالم بعض أهل العلم يقولون إهنا نجسة  ،الذي كان مخًرا يشء آخر

أما وقد اتضح أن األثر  ،وذلك بناًء عىل أن أثر عمر صحيح ،بإمجاع الصحابة

 ،فنرجع للقول بطهارهتا ،وكذلك ضعف أثر جابر ،ضعيف لتضعيف الرازيني له

 ،فسبب تنجس العني أهنا مخرة ،ر مع العني وجوًدا وعدًماوالطهارة والنجاسة تدو

 .خل أصبحت طاهرةفلام استحالت من اخلمرة إىل 

  



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

65 

أبا  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا كان يوم خيرب أمر رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-وعنه  -23

 .متفق عليه .إن اهلل ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا رجس :فنادى طلحة 

وقد  ،«رجس» :هذا احلديث نصٌّ يف أن حلوم احلمر األهلية نجسة وُيرم أكلها ألنه قال

 ،وِذكر احلمر األهلية خيرج به احلامر الوحيش ،«رجس»تقدم أن مما يدل عىل النجاسة لفظ 

عل وليس املراد باحلامر الوحيش احلامر األهيل  ،أهيل ووحيشم أن احلامر نوعان وينبغي أن يح

 كتابذكر هذا الدليل يف  ،احليواناتوإنام يراد به الفَراء وهو نوع معروف من  ،الذي توّحش

وال يزال يحوجد  ،ر الوحيش هو الفراءإذن احلام ،يوطي وغريهالكبري( وذكره الس حليوان)ا

وليس وصفها بالتوحش  ،كثري من احلمر األهلية قد توحشت فتهرب يف اجلبال وغريها

 .كل صيد يف جوف الَفراء :وفيه املثل املشهور ،سبب لطهارهتا

 ويتعلق هبذا احلديث مسائل:

ذهب إىل هذا أبو حنيفة وهو قول  ،احليوان غري مأكول اللحم نجساملسألة األوىل:  -

-أن النبي  -وتقدم أخذه-ويدل لذلك حديث أيب قتادة عند األربعة  ،عند احلنابلة

إهنا ليست بنجس إنام هي من الطوافني » :سئل عن اهلرة فقال -صىل اهلل عليه وسلم

ه أن األصل يف احليوان غري استدل عىل هذا ابن تيمية وغري ،«عليكم والطوافات

 .مأكول اللحم أنه نجس

حليوان الذي ال يحؤكل حلمه إذا كان من الطوافني والطوافات فإنه ا املسألة الثانية: -

وقد جاء احلديث  ،ًساوليس معنى الطهارة أنه جيوز أكله لكنه ليس نج ،يكون طاهًرا

وتنازع  ،طاهرة حلديث أيب قتادة املتقدم يف اهلرة وذهب أكثر أهل العلم إىل أهنا

منهم من ذهب إىل أن علة التطهري ما كان يف حجم اهلرة فأقل  ،العلامء يف علة التطهري
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وقد  ،فاتاوالقول الثاين أن العلة أهنا من الطوافني والطو ،كام هو قول عند احلنابلة

 عبد الربذهب إىل هذا احلنفية واملالكية وهو القول اآلخر عند احلنابلة واختاره ابن 

وذهب مجهور أهل العلم أن احلامر طاهر ويقاس عىل  ،وابن تيمية وهو الصواب

ذهب إىل هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية والسبب أن العلة يف  ،اهلرة

 .طهارة اهلرة موجودة يف احلامر
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صىل اهلل عليه -خطبنا رسول اهلل  :قال -ريض اهلل عنه-وعن عمرو بن خارجة  -24

 .رتمذي وصححهأخرجه أمحد وال .بمنى وهو عىل راحلته ولعاهبا يسيل عىل كتفي -وسلم

عتمد عليه إال أنه يحسهل يف هذا  ،يف إسناده شهر بن حوشبهذا احلديث  ال يصح أن يح

قد صحح احلديث  -واهلل أعلم-احلديث وال يحشدد فيه ألنه مل يأِت بحكم جديد  هلذا 

العلامء عىل أن لعاب مأكول اللحم طاهر وإذا كان حلمه جيوز أكله وهو  وقد أمجع ،الرتمذي

 -صىل اهلل عليه وسلم-حكى اإلمجاع ابن املنذر، وكانت راحلته  ،طاهر فلعابه من باب أوىل

 .-ريض اهلل عنه-فأخذ لعاهبا يسيل عىل كتفه  ،ناقته
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يغسل  -صىل اهلل عليه وسلم-كان رسول اهلل  :قالت -ريض اهلل عنها-وعن عائشة  -25

 .متفق عليه .ثم خيرج إىل الصًلة يف ذلك الثوب وأنا أنظر إىل أثر الغسل فيه ،املني

ا فيصيل فيه -صىل اهلل عليه وسلم- لقد كنت أفركه من ثوب رسول اهلل :وملسلم  .فركا

ا بظفري من ثوبه :ويف لفظ له  .لقد كنت أحكه يابسا

وقد ذهب إىل هذا الشافعي وأمحد يف  ،هذا احلديث برواياته يفيدنا حكاًم وهو أن املني طاهر

إنام  :هارة املني ما ثبت عن ابن عباس عند الشافعي أنه قالوأقوى دليل يف القول بط ،رواية

ويؤكد ذلك ما جاء يف هذا احلديث  ،فدل هذا عىل طهارته ،هو بمنزلة املخاط والبصاق

 . -ريض اهلل عنهام-بن عباس  عبد اهللبرواياته إال أن العمدة عىل أثر 

 .غسل وبني أن يكون نجًسافاملني طاهر وإن كان موجًبا للغسل وال تالزم بني إجيابه لل

  



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

69 

ُيغسل من » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال النبي  :قال -ريض اهلل عنه-وعن أيب السمح  -26

 .كموالنسائي وصححه احلا أبو داودأخرجه  .«بول اجلارية وُيرش من بول الغًلم

صىل اهلل -فهو حديث ثابت عن النبي  ،حسنه اإلمام البخاري وصححه البيهقيواحلديث 

إن -وسيأيت بحثه -إال أنه ينبغي أن يحعلم أن البول من الكبار نجس باإلمجاع  ،-عليه وسلم

 .-شاء اهلل تعاىل

بخالف  ،م بول الصبي الذي مل يطعملكن فيام يتعلق هبذا احلديث فكالم العلامء يف حك

وثبت يف الصحيحني من حديث أم قيس بنت حمصن أهنا أتت بابن  ،الصبي الذي قد أطعم

وثبت يف البخاري من  ،فنضحه ومل يغسله -صىل اهلل عليه وسلم-هلا ليحنكه فبال عىل النبي 

فدل هذا  ،غسلهفنضحه ومل ي -صىل اهلل عليه وسلم-حديث عائشة أن صبًيا بال عىل النبي 

 :حمل النزاع كالتايلوُترير  ،عىل أن بول الصبي الذي مل يطعم له حكم خيتلف عن غريه

حكى  ،أمجع العلامء عىل أن بول الصبي الذي قد أطعم نجس كغريهاألمر األول:  -

   .-رمحه اهلل- عبد الرباإلمجاع ابن 

أمجع العلامء عىل أن بول الصبي الذي مل يطعم نجس لكنهم اختلفوا هل  ين:األمر الثا -

حكى اإلمجاع  ،ويرتتب عىل هذا طريقة إزالة هذه النجاسةالنجاسة مغلظة أم خمففة 

 وقالوا بطهارة بول الصبي الذي مل يطعم وخالف بعض احلنابلة -رمحه اهلل-النووي 

 لكنهم حمجوجون باإلمجاع

 .ذهب إىل ذلك الشافعي واإلمام أمحد ،وال أهل العلم أن نجاسته خمففةأصح أق :بعد هذا
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أهل العلم وذهب إليه اإلمام أمحد أن الصبي إذا أطعم فليس كل طعام يأكله  وأصح أقوال

ن ُينك الصبي بالتمر كا -عليه وسلمصىل اهلل -فإن النبي  ،الصبي جيعل نجاسة بوله مغلظة

فإذا  ،شتهاءإنه إذا طعم عىل وجه اال :م أمحدلذا قال اإلما ،نجاسته خمففة تومع ذلك بقي

اشتهى أن يحطعم غري اللبن الذي يرشبه من ثدي أمه فإن نجاسته تكون مغلظة ويكون 

كان ُينكهم  -وسلمصىل اهلل عليه -وإال أصل اإلطعام ليس مانًعا بدليل أن النبي  ،كغريه

 .النجاسة خمففة غري مغلظة تومع ذلك بقي

اء فقط وال يحشرتط وطريقة تطهري ما بال عليه الصبي من الثياب ونحوه هو أن يحغمر بامل

الشافعية واحلنابلة ألن وقد ذهب إىل هذا  ،نه يحنضح حتى يتكاثر عليه املاءبحيث إ ،عرصه

 .نجاسته خمففة غري مغلظة

 :تقدم ذكره وهي وهناك نجاسات جاءت هبا الرشيعة زيادة عىل ما

عبد ابن وحكاه  ،فإنه نجس باإلمجاع املتيقن كام يقوله ابن حزم ،الغائطاألمر األول:  -

 .وابن قدامة والنووي وغريهم من أهل العلم الرب

وابن قدامة والنووي  عبد الربحكاه ابن  ،فإنه نجس باإلمجاع ،البول األمر الثاين: -

هل يحغتفر القليل من  وهي :لكن ترد مسألة يف نجاسة البول ،وغريهم من أهل العلم

غتفر؟ يف املسألة قوالن ألهل العلم وأصح أقواهلم أن  ،البول كرؤوس اإلبر أو ال يح

غتفر وهذا قول الثوري وهو قول املالكية واحلنفية ويدل  ،القليل كرؤوس اإلبر يح

أنه كان يحشدد يف ذلك  -ريض اهلل عنه-لذلك أن البخاري قد أخرج عن أيب موسى 

وقد رأيت النبي  ،قد شدد صاحبكم :فقال حذيفة ،هود كانوا يقرضونهوُيكي أن الي
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ريض اهلل -وسبب ذكر حذيفة  ،يبول قائاًم عىل سباطة قوم -صىل اهلل عليه وسلم-

 .هلذا أنه يف مثل هذا قد يرتد يشء قليل كرؤوس اإلبر ونحوه فمثل هذا يحغتفر -عنه

ود الشهوة وعدم اكتامهلا املذي خيرج مع وج ،املذي و الودي األمر الثالث: -

أما الودي فهو خيرج بعد االنتهاء من البول وليس عند  ،وهو سائل لزج ،وانتهائها

 ،والودي واملذي نجسان كالبول وجيب فيهام الوضوء ،كل الناس وإنام عند بعضهم

وعليه  ،كام ثبت عند ابن املنذر -ريض اهلل عنهام-بن عباس  عبد اهللوهذا أفتى به 

 .-رمحه اهلل-ل العلم حكاه ابن املنذر إمجاع أه

وقد حكى اإلمجاع مجع  ،فإن الدم الكثري نجس بإمجاع أهل العلم ،الدم األمر الرابع: -

ال خيتلف املسلمون عىل أن الدم  :-رمحه اهلل-فقال  ،من أهل العلم منهم اإلمام أمحد

 ،إغاثة اللهفان(نقله ابن تيمية يف )رشح العمدة( ونقله ابن القيم يف كتابه ) ،نجس

الرب والنووي وابن حزم ومجع من أهل العلم تواردوا عىل  وحكى اإلمجاع ابن عبد

حكاية اإلمجاع حتى وقفت عىل ثالثة عرش عامًلا نصوا عىل أن الدم الكثري نجس 

 .باإلمجاع

ريض -بت عن عمر أنه صىل وجرحه يثعب دًما كيف يقال إنه نجس وقد ث :فإن قيل

أجاب عىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف جمموع الفتاوى بأن  :فيقال ؟-اهلل عنه

ح حكمه كحكم بفأص ،عمر ال يحمكنه أن يوقف هذا الدم إال وخيرج وقت الصالة

 .-ريض اهلل عنه-حدثه دائم فلذلك صىل  وهو من يقال أن ،املستحاضة

ض عىل هذا ما علقه البخاري عن احلسن البرصي أنه قالوأيًضا مم ال زال  :ا اعرتح

 :اجلواب من وجهني :فيقال ،املسلمون يصلون يف جراحاهتم



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

72 

o :بل إذا كان الدم يف  ،ال يلزم من وجود اجلرح أن الدم يثعب الوجه األول

 .-رمحه اهلل- عبد الرباجلرح فإنه طاهر باإلمجاع حكاه ابن 

o :إن كان الدم يثعب من هذه اجلروح فإن حكمه حكم من به  الوجه الثاين

 .-ريض اهلل عنه-فيجاب كام أجيب عن أثر عمر  ،سلسل البول

مي  -ريض اهلل عنه-أن جابر  :وأيًضا مما يحذكر استشكااًل عىل هذا حكى أن عباد البرش رح

هذا أن واجلواب عىل  ،وصار دمه يثعب ،-ريض اهلل عنه-بسهم وهو يصيل وال زال يصيل 

فمثل هذا  ،أتى به بصيغة التمريض ،ويحذكر :لذا قال البخاري ،إنه ضعيف وال يصح :يقال

 .وال يصح لتفرد ابن عقيل ومثله ال يعتمد عىل تفرده -واهلل أعلم-ال يصح إسناده 

 .فإذن نخلص من هذا أن الدم نجس

 ؟فام ضابط الفرق بني الكثري والقليل ،الدم النجس هو الكثري دون القليل :فإن قيل

بن  عبد اهللالضابط يف التفريق بني الكثري والقليل ما ثبت عند البيهقي وغريه عن  :يقال

ما فحش يف " :واحتج به اإلمام أمحد عن ابن عباس بلفظ ،شعباس أنه علقه بالفاح

فإذن هو معلق  ،ليلقه كثري وما مل يكن كذلك فإنه فإذن ما فحش يف النفس فإن ،"قلبك

وذلك أن من يكثر تعرضه للدم ال يكون  ،حسبه وذلك من يرس الرشيعةبنفس كل أحد ب

 .الدم عنده كثري بخالف غريه واملشقة جتلب التيسري

-ذي ليس فاحًشا عىل الصحيح طاهر بإمجاع الصحابة أن الدم القليل الومما يتعلق بالدم 

فقد خرج دم قليل من ابن عمر وكذلك  ،كام بني هذا ابن قدامة يف )املغني( -ريض اهلل عنهم

 .وغريهم من الصحابة ،من أيب أوىف ومل يمنعهم من صالهتم
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بأن يأكل أكاًل فيتقيأ وتغري  ،احلال األوىل أن يتغري :وله حاالن ،القيءاألمر اخلامس:  -

وهذا نجس باتفاق املذاهب األربعة ومل أَر أحًدا قال بطهارته إال الشوكاين  ،األكل

العلامء متواردين عىل ورأيت  ،وال يصح أن يكون سلًفا يف هذه املسألة وال من بعده

وظاهر  ،وقد ذكر النووي يف كتابه )املجموع( اإلمجاع عىل أنه نجس ،أنه نجس

 ،ية وإن كان كالمه حمتماًل عفريد إمجاع العلامء ال إمجاع الشاأنه ي -واهلل أعلم-عبارته 

أنه ذكر الرعاف والقيء وبني أهنام  عبد الرزاقويؤيد ذلك أنه ثبت عن ابن عمر عند 

العلم أن كل ما خرج من اإلنسان مما ينقض وأصح أقوال أهل  ،ان للوضوءناقض

 .لنجاسةالوضوء فهو نجس وهذا يؤيد القول با

فقد ذهب اجلمهور إىل أنه نجس خالًفا ملالك  ،إذا مل يتغري القيء :واحلال الثانية

والقول بأنه ليس نجًسا قوي ألنه مل يتغري وهو الطعام الذي أكله  ،لشافعيةوبعض ا

لقول اعلقوا  -ريض اهلل عنهم-فهذا القول قوي لكن يحضعفه أن الصحابة  ،قبلح 

وقد تقدم أن كل  ،بنقض الوضوء عىل وجود القيء ومل يفرقوا بينام تغري وما مل يتغري

ول اجلمهور بناًء عىل فتاوى الصحابة فبهذا يرتجح ق ،ما ينقض الوضوء فهو نجس

 .يف أن القيء ينقض الوضوء

أخف  ألنه إذا صح يف البول فالقيء ،وذكره هذا احلنابلة ،وقيء الصبي يعامل كبوله

تنبه ألكن ينبغي أن  ،نجاسة منه فهو أوىل مأكول اللحم طاهر ألن بوهلا ن القيء يح

 .طاهر فقيؤها من باب أوىل

خيرج من قبل املرأة إفرازات وهي عىل أصح قويل  ،إفرازات املرأة األمر السادس: -

فالقول  ،وذلك أن األصل يف األعيان الطهارة ،-واهلل أعلم-أهل العلم طاهرة 
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بل عىل أصح قويل أهل العلم ال ينقض الوضوء وسيأيت  ،تاج إىل دليلبالنجاسة ُي

البحث يف هذا وأن أصح قويل أهل العلم أنه ال يقال كل ما خرج من السبيلني فهو 

دد نوع اخلارج من السبيل وذهب إىل هذا ربيعة الرأي ومالك ،ناقض ومما  ،بل ُيح

ا ومع ذلك مل يأِت يف الرشيعة ما يؤكد طهارة اإلفرازات أن النساء تبتىل بذلك كثريً 

رمحه -وقد كان يفتي بذلك شيخنا العالمة حممد بن صالح العثيمني  ،يبني نجاستها

 .-اهلل
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صىل اهلل عليه -قال رسول اهلل  :قالت-اهلل عنهاريض –وعن أسامء بنت أيب بكر  -27

متفق  .«حتته ثم تقرصه باملاء ثم تنضحه ثم تصيل فيه» :يف دم احليض يصيب الثوب -وسلم

 .عليه

فإن مل يذهب الدم؟  ،اهلل يا رسول :قالت خولة :قال -ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة  -28

 .أخرجه الرتمذي وهو ضعيف اإلسناد .«يكفيك املاء وال يرضك أثره» :قال

وقد سبق احلافظ إىل ذلك املجد  ،أبو داودعزو احلديث إىل الرتمذي فيه نظر وإنام أخرجه 

 وقد ضعف احلافظ احلديث والسبب ،-واهلل أعلم-ية يف كتابه )املنتقى( لكنه وهم ابن تيم

 .بن هليعة وهو ضعيف عبد اهللأن يف إسناده 

أن يحطهر نجاسة  وينبغي أن يحعلم أن من أراد ،هذا احلديث يتعلق بطريقة تطهري النجاسات

أما ما يتعلق بطعمها بحيث إنه لو  ،ولوهنا ،وطعمها ،رُيها :فإنه يتعلق بالنجاسة أمور ثالثة

غسل النجاسة لكن بقي طعم النجاسة يف الثوب مثاًل فإن مثل هذا ال يطهر باتفاق املذاهب 

العدوية رمحها اهلل  ويدل لذلك أنه ثبت عند البيهقي أن معاذة ،األربعة إال قواًل عند احلنابلة

وجه  ،املاء طهور :فقالت عائشة ،إين أغسل النجاسة فيبقى أثرها :سألت عائشة وقالت

 ال النجاسة طعمبقاء و ،فدل هذا عىل أن طعمها قد زال لكن بقي لوهنا وهو األثر :الداللة

واألثر  ،رباتفاق املذاهب األربعة إال قواًل عند احلنابلة وإنام عفت عائشة عن األث هاطهري

وإذا وجد الطعم فهذا يدل عىل أنه ال  ،يشء زائد عىل عني النجاسة ألن الطعم مالزم لعينها

فبهذا يتبني أنه لو بقي لوهنا فإنه ال  ،وعائشة إنام عفت عن األثر ،يزال يشء من عينها باقًيا

يح قد يبقى مع فإن الر ،وكذلك إذا بقي رُيها فإنه ال يتناىف مع تطهريها ،يتناىف مع تطهريها

أنه لو بقي طعمها فإن عينها ال زالت  :فبهذا نخلص عىل ما ييل ،األثر واللون مالزم لألثر
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باقية وال تطهر لكن لو مل يبق طعمها وإنام بقي رُيها أو لوهنا فإنه عىل أصح قويل أهل العلم 

 .-أعلم واهلل-وقد ذهب إىل هذا الشافعي والشافعية وهو أصح أقوال أهل العلم  ،تطهر

وقد تنازع العلامء يف إزالة النجاسة هل يحشرتط هلا عدد؟ أو األمر معلق عىل وجود النجاسة؟ 

بل متى ما زالت النجاسة  ،أصح أقوال أهل العلم أنه ال يشرتط إلزالة النجاسة عدد

ة وهو قول أيب حنيفة يف النجاسات املرئية وأمحد يف روايوهذا قول مالك والشافعي  ،طهرت

. .ه ثم تقرصهُتتّ » :ويدل لذلك حديث أسامء ألنه قال يف دم احليض يصيب الثوب ، كالدم

وكذلك فيام تقدم من حديث أنس يف بول األعرايب يف املسجد أمر بذنوب  ،فلم ُيدد عدًدا« 

واشرتاط العدد يف األحاديث  ،عدًدا -صىل اهلل عليه وسلم-من ماء فأهرق عليه ومل يشرتط 

وإنام العمدة عىل أمثال هذه األحاديث املتكاثرة يف تعليق األمر عىل  ،واآلثار فإهنا ال تصح

 .وجود وزوال النجاسة

فلذا غسله  ،دون غريه بالكلبفقد تقدم أنه خاص  سبًعا أما جاء يف غسل نجاسة الكلب

ال ليس خاص باللعاب ألنه خرج سبًعا وأن يرتب فهو خاص بالكلب وعىل أصح األقو

 .خمرج الغالب
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 باب الوضوء

.إىل غري ذلك من . سيذكر يف هذا الباب مسائل تتعلق بالوضوء من جهة صفة الوضوء

وقبل قراءة ما ذكر املصنف من  ،وهذا الباب مهم وتتعلق به مسائل مهمة ،األحكام

وفروض الوضوء  ،ينبغي أن يحعلم أن للوضوء فروًضا ورشوًطاا األحاديث والتعليق عليه

سهل كام ذكر ذلك بعض احلنفية واألمر  "أركان الوضوء"عرب عنها بعض أهل العلم بقوهلم 

 .يف ذلك

 :قال سبحانه ،وهي ستة ،واستنباًطا مذكورة يف آية الوضوء نًصا وإشارةً الوضوء وفروض 

ْم إىَِل امْلََرافِِق َوامْ ﴿ ْم َوَأْيِدَيكح وَهكح جح اَلِة َفاْغِسلحوا وح ْمتحْم إىَِل الصَّ ِذيَن آَمنحوا إَِذا قح َا الَّ وا َيا َأهيُّ َسحح

ْم إىَِل اْلَكعْ  َلكح ْم َوَأْرجح وِسكح ءح أربعة فروض وأشارت إىل  نصت عىل فاآلية ،[6]املائدة:  ﴾َبنْيِ بِرح

 .فيكون املجموع ستة فروض -إن شاء اهلل تعاىل-فرضني سيأيت بياهنام 

حكى اإلمجاع  ،وقد دل عىل هذا اآلية وأمجع العلامء عىل ذلك ،غسل الوجهالفرض األول: 

املراد بالوجه ما ُتصل به و ،من أهل العلم وغريهموابن عبدالرب ابن قدامة والنووي 

 اإال أن مالكً  ،وعرًضا من األذن إىل األذن ،ن منابت الشعر إىل الذقنطواًل م ،املواجهة

أن مالًكا مل يحسبق إىل  عبد الربلكن حكى ابن  ،خالف يف العذار وقال من العذار إىل العذار

 .األذن إىل األذنفعىل هذا يكون عرًضا من  ،ذلك

 ،وهو فرض بداللة اآلية وقد أمجع العلامء عىل ذلك ،غسل اليدين إىل املرفقنيالفرض الثاين: 

وسيأيت أن املرفقني  ،من أهل العلم وغريهموابن عبدالرب إلمجاع ابن قدامة والنووي حكى ا

 .-إن شاء اهلل تعاىل-داخالن يف الفرض وسيأيت بحث هذا 
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ي حكاه ابن قدامة وهذا فرض بداللة اآلية واإلمجاع الذ ،الرأسمسح الفرض الثالث: 

 .والنووي وغريهموابن عبد الرب 

إال أنه  ،وهذا فرض باتفاق املذاهب األربعة ،غسل الرجلني إىل الكعبنيالفرض الرابع: 

 ؟وهو هل املراد الغسل عىل بابه أو املراد املسح ،علمال حصل نزاع بني أهل

ومن العلامء من نازع  ،واستدلوا بظاهر اآلية ،علامء املذاهب األربعة عىل أن املراد الغسل

 :وذلك ملا ييل ،أن املراد الغسل -واهلل أعلم-وأصح القولني  ،وذهب إىل أن املراد املسح

ألن املسح طهارة  ،ا احتاج أن ُيدده إىل الكعبنيأنه لو كان يراد املسح ملاألمر األول:  -

لكن ملا حددها إىل  ،مسحوا بأرجلكماال ُيدد إىل الكعبني وإنام يقال خمففة فمثلها 

 .الكعبني دل عىل أن املراد الطهارة التي يشدد فيها ال الطهارة املخففة

 .ويسمى املسح غساًل  ،نه إذا قيل بالغسل فإنه أحوطأ األمر الثاين: -

أنه ثبت عند أمحد وأيب داود عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب  ألمر الثالث:ا -

أن رجاًل صىل ويف قدمه قدر الدرهم مل يصبه املاء  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

فلو كان املراد املسح ال الغسل الغتحفر القليل كقدر  ،فأمره أن يعيد الصالة والوضوء

 .الدرهم

أنه رأى رجاًل يصيل  -ريض اهلل عنه-ن أيب شيبة عن عمر ثبت عند اب األمر الرابع: -

فدل هذا عىل أن  ،ويف قدمه قدر الظفر مل يصبه املاء فأمره أن يعيد الوضوء والصالة

 .املراد غسل الرجلني باملاء ال املسح
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ويستنبط هذا  ،وقد ذهب إىل وجوب الرتتيب الشافعي وأمحد ،الرتتيبالفرض اخلامس: 

اَلِة َفاْغِسلحوا } ،جواًبا للرشط فإنه ذكر الفروض ،لواجب من اآليةا ْمتحْم إىَِل الصَّ إَِذا قح

ْم إىَِل امْلََرافِِق  ْم َوَأْيِدَيكح وَهكح جح وما كان جواًبا للرشط فإنه يفيد التعقيب  ،اآلية{... وح

 -رمحه اهلل-وذكر شيخنا ابن عثيمني  ،ذكر هذا ابن مفلح احلفيد يف كتابه )املبدع( ،والتوايل

-كرب أن النبي ي بن معد من حديث املقدام أبو داودوقد روى  ،يف كتابه )الرشح املمتع(

لكن  ،توضأ وغسل يديه إىل املرفقني ثم رجع ومتضمض واستنشق -صىل اهلل عليه وسلم

ومثله ال يعتمد عليه يف  ،وهو جمهول جهالة حالبن ميرسة  عبد الرمحناحلديث ال يصح فيه 

وما جاء من اآلثار عن ابن مسعود وغريه يف عدم الرتتيب فال يصح عن  ،إثبات حكم جديد

 .-صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

ومعنى املواالة أن ال  ،وقد ذهب إىل املواالة مالك وأمحد يف رواية ،املواالةالفرض السادس: 

بمعنى أنه إذا غسل وجهه فال يتأخر ثم بعد ذلك يغسل يديه إىل  ،يتأخر بني الفرضني

فإنه  ،وأخذت املواالة من جواب الرشط يف اآلية ،فإنه إن تأخر فقد اختلت املواالة ،املرفقني

وأصح أقوال أهل العلم أن ضابط املواالة أن  ،ذكر أعضاء الوضوء عىل وجه جواب الرشط

ريض اهلل -وصح عن قتادة  ،وذهب إىل هذا اإلمام أمحد يف رواية ،ف العضو الذي قبلهال جي

قالوا املقدار هو  -وهو القول الثاين عند احلنابلة-ألن من أهل العلم  ،وهو تابعي -عنه

لكن بام أنه صح عن قتادة وهو تابعي فيصح أن يقال هو أعىل من يف الباب فيقدم  ،العرف

اَلِة  َ ﴿ :وله تعاىلفعىل هذا ق ،قوله ْمتحْم إىَِل الصَّ ِذيَن آَمنحوا إَِذا قح َا الَّ فلو أن رجاًل غسل  ﴾ا َأهيُّ

وجهه ثم جلس يف حديث أو غريه فجف املاء فال يصح أن يكمل ويغسل يديه بل يلزمه أن 

أنه وأصح أقوال أهل العلم يف املواالة أهنا فرض كام تقدم ذكره لكن ذكر اإلمام أمحد  ،يعيد



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

80 

لنفرتض انه غسل  :بمعنى ،إذا انشغل يف الوضوء بام يتعلق بالوضوء فيحغتفر يف املواالة

 ،فلام أراد أن يغسل يديه إىل املرفقني رأى يف يده شيًئا يمنع وصول املاء فاشتغل به ،وجهه

فبهذا يتبني أن للوضوء فروًضا  ،غتفر فيه املواالة ألنه اشتغل بام يتعلق بالوضوءفمثل هذا ت

 .ستة

 :وللوضوء رشوط وهي كالتايل

احلنفية  فعندعند املالكية واحلنابلة وقول عند الشافعية رشط وهو  ،اإلسالمالرشط األول: 

إال أن هذا مرجوح ألن  ،إنه يبقى متوضئفالشافعية لو توضأ رجل وهو كافر بعض و

َوَقِدْمنَا إىَِلٰ َما َعِملحوا ِمْن َعَمل  ﴿ :ألن اهلل يقول ،الوضوء عبادة والعبادة ُتتاج إىل إسالم

نثحوًرا َبَطنَّ َعَمُلَك ﴿ :ويقول تعاىل ،[23]الفرقان:  ﴾َفَجَعْلنَاهح َهَباًء مَّ َت َلَيحم كم َ ]الزمر:  ﴾َلئِنم َأرشم

الطهور » :قال -صىل اهلل عليه وسلم-خرج مسلم عن أيب مالك األشعري أن النبي وأ ،[65

 .«شطر اإليامن

ألنه سيأيت أنه يحشرتط النية للوضوء  ،وهذا باتفاق املذاهب األربعة ،العقلالرشط الثاين: 

 .وغري العاقل ال تتصور منه النية

ويؤكد هذا الرشط أن  ،القرايف حكى اإلمجاع ،وهذا رشط باإلمجاع ،التمييزالرشط الثالث: 

 .الوضوء ُيتاج إىل نية كام سيأيت وغري املميز ال تتصور منه النية

 ،خالًفا للحنفية وأمحد وهذا رشط كام ذهب إىل ذلك مالك والشافعي ،النيةالرشط الرابع: 

والطهور » :-صىل اهلل عليه وسلم-ألن الوضوء عبادة كام قال النبي  ،والصواب أنه رشط

 .فإذا كان عبادة فيحتاج إىل نية« اإليامن شطر
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 .وهذا رشط باإلمجاع حكاه ابن تيمية وغريه ،أن يكون املاء طهوًراالرشط اخلامس: 

ذكر هذا الرشط احلنابلة وهو مقتىض كالم  ،انقطاع ما يوجب الوضوءالرشط السادس: 

رجل يبول فقال أريد ومعنى انقطاع ما يوجب الوضوء يعني لو أن ال ،علامء املذاهب األربعة

فإن  ،فيقال ال يصح الوضوء إال بعد انقطاع ما يوجبه ،أن أستغل الوقت فأبدأ بالوضوء

-ويؤكد ذلك ما أخرج الشيخان من حديث أيب هريرة قال النبي  ،البول يوجب الوضوء

فلو قدر أنه  ،«ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» :-صىل اهلل عليه وسلم

 .حتى غسل يده أو وجهه فإنه انتقض وضوؤه بسبب احلدث ويلزمه وضوء جديدتوضأ 

أي أن من فروض الوضوء  ،إزالة ما يمنع وصول املاء إىل فروض الوضوءالرشط السابع: 

فإن وجد ما يمنع الغسل وصول املاء إىل  ،أن يكون الغسل من أطراف األصابع إىل املرفقني

وهذا قول احلنفية  ،ا فرضه اهلل فال يصح وضوؤهبعض أجزاء اليدين فإنه مل يفعل م

 .والشافعية واحلنابلة واملالكية يف قول

 مسألة: •

األوساخ التي ُتت األظفار هل متنع الوضوء؟ فلو أراد أن يتوضأ هل يلزمه أن 

 :هل العلم أنه ال يلزمه ألن اهلل يقولال يلزم؟ أصح قويل أيزيل هذه األوساخ أو 

ْم إىَِل امْلََرافِِق ﴿ يف اآلية ما يدل عىل أن ما كان داخل األظفار جيب أن  وليس ﴾َوَأْيِدَيكح

ومجع من احلنابلة كابن قدامة  ،وقد ذهب إىل هذا مجع من الشافعية كالغزايل ،يحزال

 .-رمحه اهلل-وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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لوال أن » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال -ريض اهلل عنه-أيب هريرة  وعن -29

أخرجه مالك وأمحد والنسائي، وصححه  .«أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك مع كل وضوء

 ابن خزيمة

 .«عند كل وضوء» :ث صحيح وقد علقه البخاري جازًما به لكن بلفظهذا احلدي

ويف هذا احلديث استحباب السواك عند الوضوء وقد أمجع العلامء عىل ذلك حكاه القايض 

 :ويتعلق بالسواك مسائل ،عياض

ع ابن قدامة والنووي ومجاعة من حكى اإلمجا ،مستحب باإلمجاع السواك املسألة األوىل:

لكن نازع يف نسبة هذا الكالم  ،بن راهويه أنه قال بالوجوب إسحاقونحسب إىل  ،أهل العلم

وال  ،ونحسب القول بالوجوب أيًضا إىل داود الظاهري ،إليه النووي يف كتابه )املجموع(

 .ل عليهيستغرب منه وقد تقدم أن كل قول انفرد به الظاهرية فهو خطأ وال يحعو

ويف كالم بعض  ،وعىل هذا املذاهب األربعة ،مستحب يف كل وقتالسواك املسألة الثانية: 

وقد دل عىل ذلك ما ثبت عند أمحد وغريه عن عائشة  ،أهل العلم ما يدل عىل أنه جممع عليه

وقد علقه  ،«مطهرة للفم مرضاة للرب السواك» :قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي 

 .-رمحه اهلل-البخاري 

هذا قول أمحد وما  :قال ابن تيمية ،أن يكون السواك باليد الشامليستحب املسألة الثالثة: 

جعله  -ه وسلمصىل اهلل علي-ويؤكد ذلك أن النبي  ،علمت أحدا من املتقدمني خالفه

وما كان من باب التنظيف فإنه ال يكون باليمنى وإنام يكون  ،مطهرة أي من باب التنظيف

وما قاله بعض املالكية بأنه يفرق بني السواك الذي عىل وجه التعبد والذي عىل  ،باليرسى
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ل ما وقا ،ابن تيمية وقال إنام قال به بعض املتأخرينفقد رده شيخ اإلسالم  ،غري وجه التعبد

فحتى لو كان « السواك مطهرة» :ثم إنه خيالف ظاهر النص فقال ،علمت أحًدا خالف أمحد

 .الفم نظيًفا فإنه يزيده تنظيًفا

 ،ثل هذافال دليل عىل اشرتاط م ،يف سنية السواك أن يكون باألراك ال يشرتطاملسألة الرابعة: 

وقد ذهب إىل هذا احلنفية وهو قول  ،بل كل ما ُيصل به التنظيف فإنه يأخذ حكم السواك

 :قال -صىل اهلل عليه وسلم-ويؤيد ذلك أن النبي  ،عند املالكية والشافعية واحلنابلة

فإذن ما ُيصل به التنظيف فإنه يحستاك به ويأخذ أجر السواك كمعجون  ،«السواك مطهرة»

ولو قدر أنك أردت أن تدخل الصالة وليس معك األراك فتستعمل  ،وقتنااألسنان يف 

 .مندياًل فإن بمثل هذا ُتصل السنة بقدر التنظيف

ومن  ،كل وقت إال أنه يتأكد يف أحوالتقدم أن السواك مستحب يف املسألة اخلامسة: 

 :األحوال ما ييل

 .عند الوضوء وقد تقدم :ال األوىلاحل -

صىل اهلل عليه -أخرج الشيخان عن أيب هريرة أن النبي  ،عند الصالة :احلال الثانية -

وهذا قول  ،«لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عند كل صالة» :-وسلم

 .املالكية والشافعية واحلنابلة إال احلنفية

مسلم من حديث عائشة أهنا سئلت أي يشء  أخرج ،عند دخول املنزل :احلال الثالثة -

وعىل هذا  ،السواك :قالت ؟إذا دخل منزله -صىل اهلل عليه وسلم-يبدأ به النبي 

 .املذاهب األربعة
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قد ذهب إىل هذا املذاهب األربعة وثبت عن عيل  ،عند قراءة القرآن :احلال الرابعة -

 .عند البيهقي

ثبت فيه حديث حذيفة يف الصحيحني  وهذا ،عند القيام من النوم :احلال اخلامسة -

وعىل هذا املذاهب  ،إذا قام من الليل يشوص فاه -صىل اهلل عليه وسلم-كان النبي 

 .األربعة

حلديث أيب  ،إال املالكية وعىل هذا املذاهب األربعة ،يوم اجلمعة :احلال السادسة -

 .«غسل يوم اجلمعة واجب عىل كل حمتلم وأن يتطيب ويستاك» :سعيد يف مسلم

فإنه عند طول السكوت ُيصل تغري يف رائحة  ،عند طول السكوت :احلال السابعة -

ع للتنظيف ،الفم  .وهذا قول املالكية والشافعية واحلنابلة ،والسواك رشح

ألن السواك رشع للتنظيف وعند اصفرار  ،عند اصفرار األسنان :احلال الثامنة -

حيث للاملكية خالًفا  ، ل العلموإىل هذا ذهب مجهور أه ،األسنان ُتتاج إىل تنظيف

 .عند اصفرار األسنانيف استحباب السواك  نازعوا

، ويدل لذلك حديث وعىل هذا املذاهب األربعة ،عند االحتضار :احلال التاسعة -

أّبد برصه يف السواك الذي  -صىل اهلل عليه وسلم-عائشة يف الصحيحني أن النبي 

صىل اهلل عليه -ثم طيبته ثم أعطيته للنبي فأخذته  :قالت ،عبد الرمحنكان مع أخيها 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فاستاك به سواًكا مل أره استاك مثله  -وسلم

عند تغري رائحة الفم، وعىل هذا املذاهب األربعة، وذلك ألن  العارشة:احلال  -

 السواك مطهرة وتنظيف.

تأكد فيها السواك  .هذه من املواضع التي يح
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وأصح قويل أهل  ،للصائم بعد زوال الشمسع العلامء يف السواك تناز :املسألة السادسة

 -أي بعد أذان الظهر-أنه يحستحب السواك للصائم حتى بعد الزوال  -واهلل أعلم-العلم 

لذلك أن الرشيعة ويدل  ،وهذا قول أيب حنيفة ومالك وأمحد يف رواية ،حتى ولو كان عرًصا

وما جاء من األحاديث يف ذلك فإنه ال  ،جاءت باستحباب السواك ومل متنع منه بعد الزوال

ويؤكد هذا ما ثبت عند ابن أيب شيبة أن ابن عمر  ،-صىل اهلل عليه وسلم-يصح عن النبي 

فدل هذا عىل استحباب السواك بعد  ،كان يروح لصالة الظهر وهو صائم وهو يستاك

صىل اهلل عليه -من حديث أيب هريرة أن النبي مما يف الصحيحني أما ما استدلوا به  ،الزوال

فقالوا إذا استاك ذهبت « فم الصائم أطيب عند اهلل من رائحة املسك فخللو» :قال -وسلم

فمهام استاك فإن الرائحة  ،فيقال هذه رائحة البطن وليست رائحة الفم ،الفم فرائحة خلو

 .ال تذهب
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ثم  ،فغسل كفيه ثًلث مراتدعا بوضوء  -ريض اهلل عنه-محران أن عثامن  وعن -30

ثم غسل يده اليمنى إىل املرفق  ،سل وجهه ثًلث مراتغثم  ،متضمض واستنشق واستنثر

ثم غسل رجله اليمنى إىل الكعبني ثًلث  ،سح برأسهثم م ،ثًلث مرات ثم اليرسى مثل ذلك

توضأ نحو  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت رسول اهلل  :ثم قال ،مرات ثم اليرسى مثل ذلك

 .متفق عليه .وضوئي هذا

 :وفيه مسائل ،هذا احلديث هو أصح حديث تفصييل يف الوضوء

حكى  ،وهو مستحب باإلمجاع وليس واجًبا ،الكفني يف ابتداء الوضوءغسل املسألة األوىل: 

 .اإلمجاع ابن املنذر وغريه

حكى اإلمجاع ابن رشد  ،التثليث يف غسل الكفني مستحب باإلمجاعاملسألة الثانية: 

تنبه خلطأ شائع عند البعضوينبغي أن  ،والنووي ْم إىَِل َوَأْيدِ ﴿ :وهو أن اهلل تعاىل قال ،يح َيكح

غسل الكفني يف أول الوضوء كاف  عن الغسل الواجب  ض أنفيظن البع ،[6]املائدة:  ﴾امْلََرافِِق 

ألن  ،لليدين إىل املرافق فيبدأ من الرسغ إىل املرافق وهذا خطأ وال يصح وضوؤه باإلمجاع

ومن املهم تنبيه العامة يف  ،لالستحباباملراد من أطراف األصابع والغسل األول للكفني هو 

 .-واهلل أعلم-ذلك ألن اخلطأ فيه كثري 

 أعضاء الوضوء كلها إال فيه استحباب التثليث يف ،«ثالث مرات» قولهاملسألة الثالثة: 

ذا مذهب مجاهري أهل العلم وهو قول احلنفية والشافعية وه -سيأيت بحثهكام - الرأس

وهذا التثليث ليس واجًبا فقد  ،ويدل عليه حديث عثامن املتقدم ،واحلنابلة وقول عند املالكية



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

87 

وثبت يف البخاري عن  ،بن زيد بن عاصم أنه توضأ مرتني عبد اهللثبت يف الصحيحني عن 

 .ة واحدةابن عباس أنه توضأ مر

وسيأيت بحثها بالتفصيل إن شاء اهلل  ،املضمضة واالستنشاق واالستنثاراملسألة الرابعة: 

إذا أطلق وحده دخل فيه واالستنشاق  ،صنف سيذكر أحاديث خاصة يف بعضهاوامل

عا افرتقا ،وإذا أطلق االستنثار وحده دخل فيه االستنشاق ،ستنثاراال  .وإذا مجح

أدنى املضمضة: ُتريك املاء ف ،أي التحريك ،أصلها مأخوذ من مضمضة العني واملضمضة

  .قليال يف الفم، وأكمله: ُتريكه يف الفم كله ثم جمُّه. قاله الشافعية واحلنابلة

ومثله االستنثار وهو إخراج لكن  ،سعوط ثم خيرجه واالستنشاق هو جذب املاء من غري

فإذن إذا اجتمعا كان االستنشاق يف اجلذب واالستنثار يف  ،ينبني عىل اجلذب ثم اإلخراج

 .اإلخراج

..إىل آخر  وسيأيت التفصيل يف بقية ألفاظ احلديث يف غسل الوجه واليدين ومسح الرأس

 .احلديث

 :مسألة •

وهذا قول  ،أصح قويل أهل العلم أن املضمضة واالستنشاق مستحبة وليست واجبة

ووجه القول باالستحباب أن اهلل  ،أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية

وليست املضمضة  ،أخربنا أنه بغسل الوجه إىل بقية الفروض يتم الوضوء

فإذن من سمع اآلية وغسل وجهه  ،الستنشاق من غسل الوجه بل هي يشء زائدوا

وهو  ،فيكون حكم املضمضة واالستنشاق مستحًبا ،وبقية الفروض فقد تم وضوؤه

 .مذهب مجاهري أهل العلم
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فعىل هذا األوامر التي فيها املضمضة واالستنشاق إذا صحت ُتمل عىل 

أما األمر  ،-كام سيأيت-ملضمضة ومل يصح حديث يف األمر با ،االستحباب

 -صىل اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة أن النبي  فقد ثبت يف الصحيحني باالستنثار

لكنه حممول عىل  ،« ثم لينثر...ماء إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه » :قال

االستحباب والذي رصفه من الوجوب إىل االستحباب أن اهلل ذكر فروض الوضوء 

جه وليست املضمضة واالستنشاق من ذلك ومن جاء هبذه ومنها غسل الو

وما ذكره بعض احلنابلة أن املضمضة واالستنشاق من  ،الفروض صحت صالته

وال ُتصل  صل به املواجهةألن الوجه هو ما ُت ،ظر وفيه تكلففيه نفالوجه 

 .املواجهة هبام ألهنام داخالن
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ومسح  :قال -صىل اهلل عليه وسلم-يف صفة وضوء النبي  -ريض اهلل عنه- عيل وعن -31

 . أبو داودأخرجه  .برأسه واحدة

 ،وانام األدلة جاءت جمملة ومل يصح حديث يف املسح ثالًثا ،واحدةيستحب يف الرأس مسحة 

حديث صحيح وقد صححه هو و ،هذا وما كان جمماًل فيقدم املفصل وهو حديث عيل

وهذا قول أيب حنيفة  ،احلافظ يف كتابه )التلخيص احلبري( وفيه أن مسح الرأس واحدة

 .ومالك وأمحد يف رواية

ع وهذا األفضل حكى وينبغي أن يحعلم أنه يف مسح الرأس من مسح رأسه كله أجزأه باإلمجا

زئ وتنازع العلامء يف مسح بعض ،اإلمجاع ابن تيمية زئ أو ال جيح  ،فيه قوالن ؟الرأس هل جيح

زئ وهذا قول أيب حنيفة والشافعي  ،وأصح قويل أهل العلم أن مسح بعض الرأس جيح

عن ابن عمر  ،أنه ثبت عن اثنني من الصحابة ويدل لذلك ،ومالك يف قول وأمحد يف رواية

وليس هلام  :قال ابن حزم ،وسلمة بن األكوع عند ابن أيب شيبة أهنام مسحا بعض الرأس

فإذن مسح بعض الرأس  ،ونحن مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ،خمالف

 .جمزئ وإن كان األفضل مسح الرأس كله

مْ ﴿ :يف قوله تعاىل العلامءوقد تنازع  وِسكح ءح وا بِرح لإللصاق أو  هل الباء، [6]املائدة:  ﴾َواْمَسحح

فقد  ،لكن هذا اإلنكار فيه نظر ،وبعضهم أنكر أن يكون يف اللغة باء للتبعيض ،للتبعيض

-كام ذهب إىل ذلك ابن مالك  ،جد يف اللغة باٌء للتبعيضذهب مجاعة من أهل اللغة أنه يو

وكالم  ،وعزاه ابن هشام إىل مجاعة من أهل اللغة أنه يوجد يف اللغة باء للتبعيض -رمحه اهلل

 .ابن هشام يف كتابه )مغني اللبيب( يدل عىل ذلك
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كان  فإنه وإن الرأس، هذا االختالف ليس له أثر يف مسألة مسح بعض الذي يظهر أن لكن

يوجد يف اللغة باء للتبعيض فال نستطيع أن نجزم أهنا هي املرادة باآلية وإنام يكون املسح 

 .ومقدار ما يحمسح يحفهم من آثار الصحابة التي تقدمت ،باإللصاق
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-ثم مسح  :قال ،يف صفة الوضوء -ريض اهلل عنه-بن زيد بن عاصم  عبد اهلل وعن -32

 .متفق عليه .برأسه فأقبل بيديه وأدبر -صىل اهلل عليه وسلم

 .ثم ردمها إىل املكان الذي بدأ منه ،بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب هبام إىل قفاه :ويف لفظ هلام

،وقد ذكر هذه الصفة علامء املذاهب صفة وهذه أكمل  ،إذن هذه هي صفة مسح الرأس

والعلامء  ،األربعة بل حكى العيني يف رشحه عىل سنن ايب داود اإلمجاع عىل هذه الصفة

وأصح األقوال  ،بن زيد وإن كانوا تنازعوا يف معنى احلديث عبد اهللأمجعوا عىل ما يف حديث 

يف الرواية املفصلة أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب هبام إىل قفاه ثم ردمها إىل املكان الذي كام جاء 

 .بدأ منه
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-ثم مسح  :ضوء قاليف صفة الو  -ريض اهلل عنه-بن عمرو بن العاص  عبد اهللوعن  -33

برأسه وأدخل أصبعيه السباحتني يف أذنيه ومسح بإهباميه عىل ظاهر  -صىل اهلل عليه وسلم

 .ابن خزيمةوالنسائي وصححه  أبو داودأخرجه  .أذنيه

 ،وال عند ابن خزيمة ن احلديث ليس موجوًدا عند النسائي هبذا اللفظأ -واهلل أعلم-يظهر 

وهذه  ،وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،أبو داودوإنام أخرجه هبذا اللفظ 

لكن ما دل عليه هذا احلديث قد ثبت عند ابن املنذر  ،السلسلة ال يحعتمد عليها كام تقدم كثرًيا

ففي مثل هذا يتساهل يف رواية  ،وعىل هذا املذاهب األربعة ،-ريض اهلل عنه-عن ابن عمر 

 .ن شعيب عن أبيه عن جدهعمرو ب

وأصح أقوال أهل العلم أن  ،وقد تنازع العلامء يف األذنني هل مها من الرأس أو من الوجه

وقد ذهب إىل  ،ثبت هذا عن ابن عمر عند البيهقي يف كتابه )اخلالفيات( ،األذنني من الرأس

ويرتتب عىل هذا أنه لو مل يمسح أذنيه صح وضوؤه ألنه ال  ،هذا أبو حنيفة ومالك وأمحد

 .جيب تعميم الرأس
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إذا » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال -ريض اهلل عنه-أيب هريرة  وعن -34

ا فإن الشيطان يبيت عىل خيشومهننامه فليستاستيقظ أحدكم من م  .متفق عليه .«ثر ثًلثا

وظاهره هبذا اللفظ أنه عند أي استيقاظ  ،هذا احلديث فيه االستنثار ثالًثا عند االستيقاظ

إذا استيقظ » :البخاري قاللكن جاءت رواية عند  ،سواء توضأ املستيقظ أو مل يتوضأ

فبينت هذه الرواية أن احلكم معلق عند إرادة الوضوء  ،«كم من نومه فتوضأ فليستنثرأحد

يف )رشح السنة( واحلافظ  -رمحه اهلل-وهذا الذي ذكره البغوي  ،بعد االستيقاظ من النوم

ر عند االستيقاظ ويتأكد االستنثا ،مما يدل عىل أنه متعلق بالوضوء أورده هنا يف باب الوضوء

 .ألنه علل ذلك بأن الشيطان يبيت عىل خيشومه

ذكر ذلك  ،ومل خيالف يف ذلك إال الظاهرية ،باإلمجاع واألمر يف احلديث عىل االستحباب

لالستحباب ومل خيالف  وحكى اإلمجاع عىل أن األمر ،سنن النسائيالسندي يف حاشيته عىل 

 .وتقدم أن كل ما تفردت به الظاهرية فهو خطأ ،إال الظاهرية

وذكر ابن حجر يف )الفتح(  ،وأيًضا مما يدل عىل االستحباب أن األمر معلق عىل التثليث

 إىل تأمل ُيتاج ذاه أن والظاهر ،نه يفيد االستحبابقاعدة أن األمر إذا علق عىل التثليث فإ

 .ن االستجامر معلق عىل التثليث ومع ذلك ال يفيد االستحبابيف هذا وذلك أ
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إذا » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال -ريض اهلل عنه-أيب هريرة  وعن -35

ااستيقظ أحدكم من نومه فًل ي فإنه ال يدري أين باتت  ،غمس يده يف اإلناء حتى يغسلها ثًلثا

 .ملسلم وهذا لفظمتفق عليه  .«يده

وهذا احلديث يتعلق به أحكام  ،ومل يذكر ذلك البخاري« ثالًثا»يف صحيح مسلم قال 

 :ومسائل

لامء يف تنازع الع ،«إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء» :قولهاملسألة األوىل: 

وذهب مجهور أهل العلم بأنه مستحب وخالف  ،حكم غسل اليدين قبل غمسهام يف اإلناء

 :ويدل لذلك أمرين ،أنه مستحب -واهلل أعلم-والصواب  ،أمحد وذهب إىل الوجوب

فلم جيزم بالنجاسة وإنام  ،«يده فإن أحدكم ال يدري أين باتت» :أنه قالاألمر األول:  -

ّلق عىل  ،جعل الغسل لالحتياط والقاعدة األصولية التي تقدم ذكرها أن ما عح

فإذن الصواب هو مذهب اجلمهور وهو أنه  ،االحتياط فإنه يفيد االستحباب

 .لالستحباب

 أنه ثبت عند ابن أيب شيبة عن الرباء بن عازب أنه استيقظ من نومه ثم األمر الثاين: -

 .غمس يده يف اإلناء

تنازع العلامء يف هذا احلديث هل  ،«فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده» :قولهاملسألة الثانية: 

إذا »ود ال سيام وقد جاءت الرواية عند أيب دا ؟هو خاص بنوم الليل أو يشمل كل نوم

فذهبت طائفة إىل   ،وقد ساق إسنادها مسلم ومل يذكر متنها« استيقظ أحدكم من نوم الليل

 ،وطائفة إىل أنه عام بالليل والنهار بأي نوم ،أنه خاص بنوم الليل كام هو قول اإلمام أمحد
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فإن أحدكم ال يدري أين » :وإن قال ،أنه عام يف كل نوم -واهلل أعلم-وأصح القولني 

كر الليل من باب الغالب ،، واملبيت إنام يكون يف الليل«..باتت قال ذح والقاعدة  ،لكن يح

 .وتقدم أنه جممع عىل هذه القاعدة ،األصولية أن ما خرج خمرج الغالب فال مفهوم له

منهم من قال إن العلة  ،ن أجلها تحغسل اليدانالعلامء يف العلة التي م تنازعاملسألة الثالثة: 

إال أنه ينبغي أن يحعلم أن هناك قاعدة  ،-رمحه اهلل-وقد ذهب إىل هذا اإلمام أمحد  ،تعبدية

مل عىل إذا تنوزع يف حدي :مهمة وهي ث هل العلة فيه تعبدية أو معقولة املعنى األصل أن ُيح

ذكر هذا ابن دقيق العيد يف كتابه  ،معقول املعنى إال إذا مل نعقل املعنى فنفزع إىل علة التعبد

إال أن كالم  ،قواعد األنام()إحكام األحكام( وأشار لذلك العز بن عبدالسالم يف كتابه )

 .م العز بن عبدالسالمابن دقيق العيد أوضح من كال

فقد تبيت عىل نجاسة وقد ال تبيت  ،ويف هذا احلديث نستطيع أن نحمله عىل املعنى املعقول

وهو قول  :وقال اخلطايب ،فلالحتياط أمرنا بالغسل وإىل هذا ذهب الشافعي ،عىل نجاسة

ومثل  ،.إىل غري ذلك. ومن العلامء من علل بأن الشيطان يبيت عىل اليد ،عامة أهل العلم

  :ال يصح القول به ألمرين -واهلل أعلم-هذا 

 :قد أشار إىل العلة يف احلديث بقوله -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  األمر األول: -

اتت عىل نجاسة أو عىل غري قد تكون ب ،«فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده»

 .وال جيزم بأن العلة األرواح الشيطانية وال دليل يدل عىل ذلك ،نجاسة

ال يلزم إذا مس الشيطان شيًئا أن يتنجس ويدل ذلك حديث ابن  األمر الثاين: -

ذاك » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال  ،أصبحمسعود يف الصحيحني يف الذي نام حتى 

 . يأمره بغسل األذننيومل« الشيطان بال يف أذنيه
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 :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال -ريض اهلل عنه-وعن لقيط بن صربة  -36

 ،«إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بني األصابع وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائاما »

 .«إذا توضأت فمضمض» :وأليب داود يف رواية ،وصححه ابن خزيمة ،رجه األربعةأخ

فهو حديث  ،هذا احلديث صحيح وقد صححه الرتمذي والبغوي وابن القطان وابن امللقن

إذا توضأت » :يف رواية دوعن أيب داو :أما قوله ،-صىل اهلل عليه وسلم-ثابت عن النبي 

وتقدم أنه مل يصح  ،-رمحه اهلل-فهي رواية شاذة وقد بني ضعفها ابن املنذر  ،«ضفمضم

 .حديث يف األمر باملضمضة

 :وهذا احلديث فيه مسائل

املراد بإسباغ الوضوء كام قال  ،«أسبغ الوضوء» :-صىل اهلل عليه وسلم-قوله املسألة األوىل: 

وسيأيت  ،أي الدلك ألجل اإلنقاء ،هو اإلنقاء :فيام علقه البخاري  -ريض اهلل عنه-ابن عمر 

 .يف حديث آت   -إن شاء اهلل تعاىل-بحثه 

 ويستحب ،هذا شامل ألصابع اليدين والرجلني ،«وخلل بني األصابع» :قولهاملسألة الثانية: 

يف ظني وقد أصبحت  ،والشافعي ومالك يف قول وأمحد  وقد ذهب إىل هذا احلنفية ،ختليلهام

أه ووضَّ  يف مرضهومما جاء عن أمحد أنه ملا كان  ،سنة مهجورة ال سيام ختليل أصابع الرجلني

حتى يف هذه احلال مل يفوت  ،من عنده وصب املاء عىل قدمه أشار أمحد أن خلل األصابع

حتى ترى من  ،هذه السنة ونحن يف هذه الصحة والعافية وعندنا تقصري كبري اإلمام أمحد

هذا نقص وأوىل من يقوم  ،إذا أراد أن يغسل رجليه يأيت باملاء رًشا عىل رجليه من الناس

 .بالسنة طالب العلم ولذلك ينبغي أن نتعاهد التخليل بني األصابع
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وأدنى االستنشاق : اجتذاب املاء بالنفس إىل   ،«وبالغ يف االستنشاق» :قوله املسألة الثالثة:

باطن األنف كام قاله املالكية واحلنابلة وقريب منه الشافعية لكن عربوا بمقدم األنف ، 

 وأكمله: إيصال املاء لألنف كله كام قاله املالكية والشافعية واحلنابلة.

ويدل عليه  ،وابن قدامة حكى اإلمجاع النووي ،غة يف االستنشاق مستحبة باإلمجاعواملبال 

والصواب  ،واختلفوا يف الوجوب وذهب إليه اإلمام أمحد ،حديث لقيط بن صربة املتقدم

 .أهنا مستحبة ألن أصل االستنشاق مستحب فاملبالغة فيه من باب أوىل

وهذا  ،أي ال تستحب املبالغة يف حال الصيام ،«إال أن تكون صائاًم » :قولهاملسألة الرابعة: 

 .-رمحه اهلل-باإلمجاع حكاه ابن قدامة 
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حليته يف  كان خيلل -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه-وعن عثامن  -37

 .أخرجه الرتمذي وصححه ابن خزيمة .الوضوء

ذكر  ،-صىل اهلل عليه وسلم-ختليل اللحية يف الوضوء مل يصح فيه حديث عن رسول اهلل 

وإنام العمدة  ،بن تيميةوشيخ اإلسالم ا -أبو زرعة وأبو حاتم-هذا اإلمام أمحد والرازيان 

يف ختليل  -ريض اهلل عنه-عىل اآلثار وهو ما ثبت عند ابن أيب شيبة وابن املنذر عن ابن عمر 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-وختليل اللحية مستحب عىل تفصيل سيأيت ذكره  ،اللحية

  :ما ييلاللحية خالصة أحكام و

وضابط الكثيفة هي التي ال يحرى ما  ،إما أن تكون كثيفة أو خفيفة :األول مرألا -

أما اخلفيفة هي التي  ،ذكر هذا احلنابلة والشافعية ويدل عليه كالم احلنفية ،وراءها

 .يحرى ما وراءها

والعمدة عىل الصحيح  ،الكثيفة يستحب ختليلها عند املذاهب األربعة :الثاينمر األ -

وهذا  ،أما اخلفيفة فيجب غسل البرشة وال ختلل ،-ريض اهلل عنه-عمر عىل أثر ابن 

 .قول املالكية والشافعية واحلنابلة

إذا كانت اللحية كثيفة وتغطي الوجه فيجب غسلها باإلمجاع ألهنا  :الثالثمر األ -

 .تكون بدل غسل الوجه
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الوجه  ما زاد من اللحية سواء كانت كثيفة أو خفيفة عن مقدار احلال الرابعة: -

فغسلها مستحب عىل الصحيح كام هو قول أيب حنيفة والشافعي ألنه ال دليل عىل 

 .وجوب غسلها وهي ليست من الوجه
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ُأيت  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه-بن زيد بن عاصم  عبد اهللوعن  -38

 .أخرجه أمحد وصححه ابن خزيمة .فجعل يدلك ذراعيه ،بثلثي مد

 ،«أيت بثلثي مد» :وقد ذكره أمحد يف الدلك بدون قوله ،احلديث لفظه البن خزيمةهذا 

صىل اهلل عليه -عن أم عامرة عن النبي  واحلديث جاء من عدة روايات منها عباد بن متيم

والذي رجحه بعض احلفاظ  ،بن زيد عبد اهللوجاء من حديث عباد بن متيم عن  ،-وسلم

 ،واسناده صحيح لكن البحث حديثي ،كأيب زرعة أنه من رواية عباد بن متيم عن أم عامرة

 .أما من جهة الدراية فاحلديث واحد

-ويدل الستحبابه هذا احلديث وهو أنه  ،ويف هذا احلديث استحباب الدلك وهو اإلنقاء

االسباغ  :وتقدم معلًقا عند البخاري أن ابن عمر قال ،توضأ فدلك -صىل اهلل عليه وسلم

كام يف  -صىل اهلل عليه وسلم-وقد ثبت يف حديث أسامة بن زيد يف حج النبي  ،اإلنقاء

بال وتوضأ من غري ثم من عرفة إىل مزدلفة خرج  -صىل اهلل عليه وسلم- أن النبيالبخاري 

أن الدلك مستحب ألنه أسبغ يف  :فدل هذا عىل شيئني ،ثم ملا وصل توضأ بإسباغ ،إسباغ

ستحباب الدلك وقد ذهب إىل ا ،الوضوء الثاين وليس واجًبا ألنه مل يحسبغ يف وضوئه األول

 .أبو حنيفة والشافعي وأمحد
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ا  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه رأى النبي  -ريض اهلل عنه-وعنه  -39 يأخذ ألذنيه ماء خًلفا

ومسح  :ن هذا الوجه بلفظوهو عند مسلم م ،أخرجه البيهقي .للامء الذي أخذه لرأسه

 .وهو املحفوظ .برأسه بامء غري فضل يديه

-بن زيد أنه رأى النبي  عبد اهللفقال  ،احلديث له لفظان أحدمها شاذ واآلخر حمفوظهذا 

 فيه أنه يستحب أن يحؤخذ ،يأخذ ألذنيه ماًء غري املاء الذي أخذ لرأسه -صىل اهلل عليه وسلم

 ،وقد ضعفه ابن حجر يف كالمه هنا عىل احلديث ،لكن هذا اللفظ شاذ ،لألذنني ماٌء جديد

فلم يصح عن  ،وصنيع البيهقي يدل عىل تضعيفه ،وأيًضا ضعفه ابن القيم يف )زاد املعاد(

 .أنه أخذ ألذنيه ماًء جديًدا -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

أي أن  ،«ومسح برأسه بامء غري فضل يديه :وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ» :ثم قال

أما من  ،هذا من جهة الرواية ،فأخذ املاء لرأسه ال ألذنيه ،املاء الذي مسح به رأسه ماء جديد

 -ريض اهلل عنه-بن عمر  عبد اهللجهة الدراية فأخذ ماء جديد لألذنني مستحب لثبوته عن 

فإذن يستحب أخذ ماء  ،وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأمحد يف رواية ،عند ابن املنذر

-فعل ذلك وإنام العمدة عىل أثر ابن عمر  -صىل اهلل عليه وسلم-جديد لكن ال ألن النبي 

 .-ريض اهلل عنه
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 -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل  :قال -ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة  -40

ا حمجلني من أثر الوضو» :يقول فمن استطاع منكم أن يطيل  ،ءإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا

 .متفق عليه واللفظ ملسلم .غرته فليفعل

أما الغرة هي البياض يف رأس  ،الفرس وائمالتحجيل هو البياض يف ق ،«حمجلني» :قوله

رة بالضم التي هي البياض والِغرة كام يقال )يف ِغرة شهر كذا( أي و ،الفرس فرق بني الغح

 .ريروهي مأخوذة من التغ« َغرة»وبالفتح  ،ابتداء شهر كذا

فمن استطاع منكم أن يطيل » :وهذا احلديث من جهة الرواية قد نازع بعضهم وقال إن قوله

وإنام  -صىل اهلل عليه وسلم-أي ليس من كالم النبي  ،قالوا إن هذا مدرج ،«غرته فليفعل

فيام رأيت هو املنذري وتبعه بعض  والذي ذكر ذلك ،-ريض اهلل عنه-من كالم أيب هريرة 

نعيم بن جممر عن أيب  من طريق خمرج احلديثأن وبناه عىل أمر وهو  ،ذلكأهل العلم بعد 

 ،فريح بن سليامنجاءت رواية يف مسند اإلمام أمحد من طريق و ،-ريض اهلل عنه-هريرة 

 البخاري من رواية سعيد بن أيب هالل رواه بال ويف ،كذا وقال ال أدري أقال نعيم كذا أو

فلذا قال  ،ويف مسلم من رواية عامرة بن غزية أيًضا رواه بدون شك ،شك عن نعيم بن جممر

-وهذا  ،مدرجة« فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» :بعضهم كاملنذري إن قوله

ورواية الذين هم  ، احلفظوذلك أن فليح بن سليامن ليس قوًيا يف ،فيه نظر -واهلل أعلم

وثانًيا قد شك ومل جيزم يف طريق فريح بن سليامن وعندنا اجلزم يف طريق  ،أحفظ منه جزموا

ومنهم من قال أنه مدرج من جهة الدراية كام  ،احلفاظ لذا  اإلدراج فيه نظر من جهة الرواية

فإذن تكون  ،ن تحطالإن الغرة يف الوجه وال يصح أ :فقال -رمحه اهلل-ذكر ذلك ابن تيمية 

وهذا أيًضا فيه نظر ألهنا قد  ،-صىل اهلل عليه وسلم-الزيادة مدرجة وليست من كالم النبي 
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 ،أو من كالم أيب هريرة أو من كالم التابعي -صىل اهلل عليه وسلم-تكون من كالم النبي 

مثل ما قال  وإنام ،وهؤالء حجة يف اللغة وال يصح أن يحرد من قوله حجة يف اللغة بمثل هذا

لذا اهلل أعلم أن هذه  ،تزاد يف الوجه بأن يحغسل أول الشعر وهبذا تطال الغرة :ابن دقيق العيد

الزيادة ليست مدرجة وال يصح أن يقال اهنا مدرجة ال من جهة الرواية وال من جهة 

 .الدراية

يث عن نعيم يبقى يف احلديث بحث آخر يتعلق بالرواية وهو أن عامرة بن غزية ملا روى احلد

توضأ وغسل يديه وزاد  -صىل اهلل عليه وسلم-فيه أن النبي  ،بن جممر يف صحيح مسلم

صىل اهلل -ورفع هذا إىل النبي  ،وهكذا ملا غسل رجليه زاد يف الساق ،حتى كاد يبلغ منكبيه

أن هذه  -واهلل أعلم-ويظهر يل  ،-صىل اهلل عليه وسلم-رأيت النبي  :قال ،-عليه وسلم

صىل -وأن رواية من هو أوثق وهم أكثر مقدمة عىل هذه وليس فيه أن النبي  ،ة شاذةالرواي

وانفرد  ،بن سليامن ووافقه فليح ،ة سعيد بن أيب هاللهو الذي زاد كرواي -اهلل عليه وسلم

 .-رمحه اهلل-هبذه الزيادة فيام وقفت عليه هو عامرة بن غزية 

زاد عىل مقدار الفرضالعلم  أما من جهة الدراية والفقه فأصح أقوال أهل  ،أنه يستحب أن يح

ومثل ذلك يقال يزيد  ،ضدد يصل املنكبني يف العفيستحب أن يزاد عىل املرفقني إىل أن يكا

 ،وإىل هذا ذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة ،ساقه فعىل الرجلني بأن يغسل ساقه أو نص

يف  -ريض اهلل عنه-والعمدة يف ذلك أنه ثبت عن أيب هريرة  ،هور أهل العلمأي مج

 :-صىل اهلل عليه وسلم-قال النبي  :قال سأله أبو زرعةفلام  ،الصحيحني أنه توضأ وزاد

ثم  ،-ريض اهلل عنه-فلذلك زاد أبو هريرة  ،«تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء»

اسناده  :قال احلافظ ابن حجر ،م عن ابن عمر الزيادةروى أبو عبيدة القاسم بن سال
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لذا لو قدر أن رجاًل  ،فإذن وإن مل يصح عن ابن عمر فيكفي أنه ثابت عن أيب هريرة ،صحيح

 .قطعت يده فإنه يستحب له أن يغسل العضد
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يعجبه التيمن  -صىل اهلل عليه وسلم-كان النبي  :قالت -ريض اهلل عنها-وعن عائشة  -41

 .متفق عليه .يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله

ابن  ذكر هذا النووي وشيخ اإلسالم ،هذا احلديث أصٌل يف استحباب التيامن يف املكارم

فلذلك مما يستغرب أن ترى  ،بخالف غري املكارم فإهنا تفعل باليد األخرى ،تيمية وغريمها

وينبغي أن تبدأ  ،بعض الناس إذا أراد أن ينظف أنفه باملنديل يستعمل اليد اليمني وهذا خطأ

ن فمن األمور ما يكون البحث فيه يف االبتداء ففي مثل هذا إذا كان م ،املكارم باليد اليمنى

ومن األمور ما يكفي  ،وعىل هذا املذاهب األربعة نىاليمالرجل املكارم مثل دخول املسجد ب

 .فيه يد واحدة فيكتفى باليمنى إن كان من املكارم

ويف » ،أي يف ترسيح الشعر« ويف ترجله» ،أي يف لبس النعال« التيمن يف تنعله هيعجب» اوقوهل

 ،أي يف كل أموره« ويف شأنه كله» ،الوضوء أي التطهر كله سواء كان الغسل أو ،«طهوره

واشتهر يف زمننا هذا أنه إذا أراد أن يدخل  ،إذن كل ما يتعلق باإلنسان لنفسه يفعل التيامن

فقد كان شائًعا عن السلف  ،رجل يف مكان أو أن خيرج يقولون بالتيامن وهذا ال دليل عليه

وقد قرأت كالًما لشيخنا العالمة ابن  ،ومل ينقل اهنم كانوا ُيرصون عىل التيامن يف مثل ذلك

وثبت يف قصة  ،وهذا الذي جاءت به السنة ،باز أنكر فيه مثل هذا وذكر أنه يبدأ بالكبري

البخاري يف الرؤية  وأيًضا يف ،أي يبدأ الكبري ،«يريد السن ،كرب كرب» :سهل يف مسلم قال

بدأ  ،أي ابدأ بالكبري يف السنة« كرب كرب» :ها يف السواك قالآالتي ر لذا السنة يف مثل هذا أن يح

 .بالكبري ال باليمني
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إذا » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال -ريض اهلل عنه-يرة وعن أيب هر -42

 .أخرجه األربعة وصححه الرتمذي وابن خزيمة .«توضأتم فابدؤوا بميامنكم

أو يقال أخرجه األربعة إال  ،فالظاهر أنه أخرجه الثالثة ،احلديث مل أر النسائي أخرجه هذا

واختلف يف وقفه  ،حلديث اختلف يف لفظه هل هو يف الوضوء أو يف اللباسوا ،النسائي

 .ما أشار إليه الرتمذي أنه يف اللباس وأنه موقوف -واهلل أعلم-ورفعه، وأصح األقوال 

وجوب إال أن العلامء جممعون عىل واألمر يقتيض ال ،يفيد األمر بالتيامنوظاهر هذا احلديث 

وثبت عند البيهقي يف  ،حكى اإلمجاع ابن املنذر والنووي ،أن التيامن لالستحباب

فدل عىل أنه مستحب  ،إن شاء بدأ باليمني أو بالشامل :عن ابن مسعود أنه قال)اخلالفيات(

 .وليس واجًبا

أمحد رواية أن التيامن يف )اإلنصاف( عن الرازي أنه ذكر عن اإلمام  ي اوداملرذكر و

عتد هبا ،للوجوب وما الرازي بالنسبة ألصحاب أمحد  ،إال أن رواية مثل الرازي ال يح

فلذلك النقل عن  ،اإلمام أمحد حتى يعتمد عىل مثلهثم هذا الرازي مل يلتق  ،واحلنابلة عموًما

 .أمحد ال يصح

 مسألة: •

فلو بدأ بالعكس  ،الذي يستحب يف الوضوء أن يبدأ من أطراف اليدين إىل املرفقني

أصح قويل أهل العلم أن الرتتيب مستحب يف ف ،ي أخل بالرتتيب يف العضو نفسهأ

وهذا قول احلنفية واملالكية وهو قول عند  ،العضو نفسه ألنه ال دليل عىل الوجوب

 .لة أن هذا الرتتيب مستحب وليس واجًبااحلناب
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توضأ فمسح  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه-وعن املغرية بن شعبة  -43

 .أخرجه مسلم .مة واخلفنيعىل ناصيته وعىل العام

وتقدم  ،أورد هذا احلديث ليبني أن مسح بعض الرأس جمزئ -واهلل أعلم-كأن احلافظ 

أي مقدمة « فمسح بناصيته» :فقال ،الكالم عن هذه املسألة وأن مسح بعض الرأس جمزئ

 .يشري أن مسح بعض الرأس جمزئ -واهلل أعلم-فكأنه  ،«وعىل العاممة واخلفني» ،سالرأ

 .-إن شاء اهلل تعاىل-أما ما يتعلق بالعاممة واخلفني فسيأيت يف باب املسح عىل اخلفني 
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قال  -صىل اهلل عليه وسلم-يف صفة حج النبي  -ريض اهلل عنه- عبد اهللوعن جابر بن  -44

وهو عند  ،أخرجه النسائي هكذا بلفظ األمر .ابدأوا بام بدأ اهلل به :-صىل اهلل عليه وسلم-

 .مسلم بلفظ اخلرب

وتقدمت القاعدة التي  ،لصفااخلرب ملا أراد أن يبدأ السعي بالفظ مسلم ب صحيح إذن أصله يف

 اذكرها احلاكم أنه إذا كان أصل احلديث يف الصحيحني أو أحدمها وكان املخرج واحدً 

األمثلة هذا  ومن ،وهذا هو الغالب ،وجاءت زيادة خارجهام فإهنا تكون ضعيفة وشاذة

 .لذلك ضعف لفظ األمر ابن دقيق العيد ،احلديث

 ،ب واجبأورد هذا احلديث ليبني أن الرتتي -واهلل أعلم-هذا احلديث كأن احلافظ ويف 

 .وتقدم البحث يف هذا وأن الرتتيب يف الوضوء واجب وهو الصواب
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أخرجه  .إذا توضأ أدار املاء عىل مرفقيه -صىل اهلل عليه وسلم-وعنه أن النبي   -45

 .الدارقطني وإسناده ضعيف

ويف هذا  ،فو حديث ضعيفه ،ابن دقيق العيدو ،وابن اجلوزي ،احلديث ضعفه احلافظ هذا

واجب وهذا هو الصواب أن غسلهام  ،من جهة الدراية والفقه أن املرفقني يحغسالن احلديث

ْم إىَِل امْلََرافِِق ﴿ :تعاىلوقوله  ،وهو من غسل اليد  ،يدخل يف اليدين املرفق، [6]األنعام:  ﴾َوَأْيِدَيكح

 :ويدل لذلك دليالن ،املالكيةبعض خالًفا لزفر و

فمن خالف فهو حمجوج  ،-رمحه اهلل-الدليل األول: اإلمجاع الذي حكاه الشافعي  -

 .باإلمجاع

 ،إذا كانا من جنس واحد املغياالدليل الثاين: القاعدة اللغوية أن الغاية تدخل يف  -

 ،ن املربدذكر هذه القاعدة اللغوية أبو العباس اب ،واليد واملرفق من جنس واحد

 .وذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه
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ال » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال -ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة  -46

 ،أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف .«يهوضوء ملن مل يذكر اسم اهلل عل

 .ال يثبت فيه يشء :وقال أمحد ،وللرتمذي عن سعيد بن زيد وعن أيب سعيد نحوه

صىل اهلل عليه -أن أحاديث التسمية عند الوضوء مل تصح عن النبي  -واهلل أعلم-األظهر 

 ؟ يحقوي بعضها بعًضاأال :فإن قيل ،وأن كلها ضعيفة كام قال هذا اإلمام أمحد وغريه -سلمو

هناك مانًعا من تقوية بعضها لبعض وهو أن ظاهر هذه األحاديث لو صحت أن  إن :يقال

وقد جاء يف األحاديث الصحاح ذكر صفة  ،التسمية رشط وأن الوضوء ال يصح إال هبا

وأكثرها تفصياًل حديث عثامن املتقدم ثم  ،تفصياًل  -يه وسلمصىل اهلل عل-وضوء النبي 

ومل يأِت يف هذه األحاديث ذكر  ،بن عباس عبد اهللبن زيد ثم حديث  عبد اهللحديث 

فلو كانت واجبة ومن باب ومن باب أوىل كانت رشًطا فإهنا لذكرت يف األحاديث  ،التسمية

 .-رمحه اهلل-خلارجية تأصياًل البيهقي وقد ذكر القرائن ا ،وهذه قرينة خارجية ،الصحاح

 :أما من جهة الدراية والفقه فإن التسمية مستحبة لدليلني

ثبت عند ابن أيب شيبة وابن املنذر عن يعىل بن أمية أنه سرت عمر ملا الدليل األول:  -

 .والغسل يبتدأ بالوضوء ،م اهللأراد أن يغتسل فقال بس

ذكر  ،القاعدة الرشعية أنه يستحب يف ابتداء كل أمر أن يحؤتى بالتسمية الدليل الثاين: -

وشيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )الفتاوى(  ،هذه القاعدة النووي يف كتابه )األذكار(

اءة بالتسمية والدليل عىل هذه القاعدة كثرة األدلة يف البد ،وابن مفلح يف )الفروع(

 :لذا بوب البخاري عىل التسمية عند الوضوء بحديث ابن عباس ،يف أول األعامل
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يريد استحبابه يف مثل هذا  ،«لو أن أحدكم لو أراد أن يأيت أهله وقال بسم اهلل»

 .وغريه من املواضع

 وهذا هو قول أيب ،ًطا وال واجبةفإذن عىل الصحيح تكون التسمية مستحبة وليست رش

 .والشافعي وأمحد  يف رواية يف قول ة ومالكحنيف
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صىل اهلل عليه -رأيت رسول اهلل  :وعن طلحة بن مرصف عن أبيه عن جده أنه قال -47

 .بإسناد ضعيف أبو داودأخرجه  .ملضمضة واالستنشاقيفصل بني ا -وسلم

وقال ابن القيم يف كتابه  ،وضعفه أبو حاتم الرازي وابن القيم ،هذا احلديث ضعفه احلافظ

نى أن يأخذ ماًء للفم بمع ،مل يصح حديث يف الفصل بني املضمضة واالستنشاق :)زاد املعاد(

وإنام الذي صح ما سيأيت من األحاديث بأن يأخذ ماًء واحًدا  ،ثم ماًء آخر لألنف واالستنثار

 .للفم واألنف
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 -صىل اهلل عليه وسلم-ثم متضمض  :يف صفة الوضوء قال -ريض اهلل عنه-وعن عيل  -48

 .والنسائي أبو داودأخرجه  .يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه املاء ،واستنثر ثًلثاا

حيح ، وهو حديث ص«ومسح برأسه واحدة»هذا احلديث هو حديث عيل الذي تقدم: 

 صححه احلافظ ابن حجر يف كتابه )التلخيص احلبري(.

 

عليه  صىل اهلل-ثم أدخل  :يف صفة الوضوء -ريض اهلل عنه-بن زيد  عبد اهللوعن  -49

ا ،يده فمضمض واستنشق من كف واحدة -وسلم  متفق عليه. .يفعل ذلك ثًلثا

وإنام بكف واحدة  ،يف هذين احلديثني استحباب عدم الفصل بني املضمضة واالستنشاق

وجزء منه يف  ،يف يده ثم يضع جزًءا منه يف فمه وُيرك املاءبيده اليمنى يأخذ املاء ويضعه 

وقد ذكر هذا ابن قدامة يف كتابه  ،لقاعدة التيامن ،األنف وخيرجه من أنفه باليد اليرسى

 .أن يأخذ املاء باليد اليمنى ويقسمه بني الفم واالنف ويستنثر باليرسى ،املغني
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رجًلا ويف قدمه  -صىل اهلل عليه وسلم-رأى النبي  :قال -ريض اهلل عنه-وعن أنس  -50

 .والنسائي أبو داودأخرجه  .«ارجع فأحسن وضوءك» :فقال ،مثل الظفر مل يصبه املاء

فهو حديث  -صىل اهلل عليه وسلم-وال يصح عن النبي  أبو داودهذا احلديث ضعفه 

ألنه قال ملن كان يف قدمه مثل  ،ويف هذا احلديث من جهة الدراية والفقه املواالة ،ضعيف

والدليل ما ثبت  ،وتقدم أن املواالة فرض ،«ارجع فأحسن وضوءك» :الظفر مل يصبه املاء

 -صىل اهلل عليه وسلم-عند أمحد وأيب داود عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي 

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل صىل ويف قدمه قدر الدرهم مل يصبه املاء فأمره النبي 

 .فدل عىل أن املواالة فرض ،يعيد الوضوء والصالة
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ويغتسل بالصاع إىل  ،يتوضأ باملد -صىل اهلل عليه وسلم-كان رسول اهلل  :وعنه قال -51

 .متفق عليه .مخسة أمداد

وقد تنازع العلامء هل هذا حد أو ليس  ،والصاع أربعة أمداد ،هو الكفان إذا اجتمعااملد 

ويؤكد  ،وهذا قول الشافعي وأمحد ،أصح قويل أهل العلم أنه ليس هناك حد ؟هناك حد

صىل اهلل عليه -اغتسلت أنا والنبي  :ث عائشة أهنا قالتذلك ما ثبت يف مسلم من حدي

والفرق  ،ذكرت أنه اغتسل يف الَفَرقوجاء مثله يف حديث آخر  ،من ثالثة أمداد -وسلم

 -صىل اهلل عليه وسلم-ففيه أنه  ،أبو عبيد القاسم بن سالمثالثة آصع باإلمجاع حكاه 

 .اغتسل باألقل وباألكثر لذا الصواب عدم التحديد

 ،احتياج التنظيفيؤيد ذلك ما قاله الشافعي وابن املنذر أن الناس ختتلف يف أبداهنا ويف و

لذلك الزيادة عىل ثالثة مرات يف  ،لكن جيب أن يعلم أن الرسف والزيادة يف املاء مذموم

ويدل لذلك ما ثبت عند أمحد وابن  ،بن راهويه قاوذهب إىل هذا أمحد واسح ،الوضوء حمرم

ملا  -صىل اهلل عليه وسلم-ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 

وهذا احلديث وإن كان من  ،«فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم ،هذا الوضوء» :توضأ قال

كثر ما جاءت بثالث طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إال أنه يدل عليه أن الرشيعة أ

وجاءت رواية  ،ومن تعبد بام ال دليل عليه وقع يف البدعة ،فمن زاد ُيتاج إىل دليل ،مرات

 .شاذة ،«نقص»إال أن رواية  ،«. .من زاد أو نقص» :عند أيب داود
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ما منكم من » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال -ريض اهلل عنه–وعن عمر  -52

 ،أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوله :أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول

 :والرتمذي وزاد ،أخرجه مسلم .«إال فتحت له أبواب اجلنة الثامنية يدخل من أهيا شاء

 .«اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين»

فقد سأل الرتمذي يف كتابه  ،هذه الزيادة أخرجها الرتمذي لكن ضعفها اإلمام البخاري

وهذا السؤال واجلواب ليس موجوًدا يف  ،)العلل الكبري( اإلمام البخاري عنها فضعفها

 ،نقله ابن القطان الفايس يف كتابه )بيان الوهم واإلهيام( طبوع وإنام املكتاب )العلل الكبري( 

فهذه الزيادة شاذة وتؤكد ما تقدم ذكره من القاعدة أن احلديث إذا كان يف الصحيحني 

 .فجاءت زيادة من اخلارج فإهنا تكون شاذة وضعيفة

حب أن يقال هذا فيست ،أما الذكر الذي احتوى عليه هذا احلديث فعليه املذاهب األربعة

سبحانك اللهم وبحمدك » :مما يستحب أن يقال بعد الوضوء كفارة املجلسوأيًضا الذكر 

وجاءت يف حديث أيب سعيد لكن الرفع  ،«أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

فلذا  ،إال أن له حكم الرفع ، ذلك النسائي والدارقطنيشاذ وانام الصواب وقفه كام بني

 .ذهب علامء املذاهب األربعة أن تقال مثل كفارة املجلس بعد الوضوء
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 باب املسح عىل اخلفني

سح عىل هذا الباب يذكر فيه العلامء ما يتعلق باملسح عىل اخلفني واملسح عىل اجلبرية وامل

حتى  ،باب املسح عىل احلائل :وهذا الباب أصح ما يقال ،واملسح عىل العامئم ،اجلوارب

 باب ما يتعلق باملسح عىل اجلبرية يف  -رمحه اهلل تعاىل-ظ ابن حجر احلافذكر و ،يكون أشمل

يسمى باب  فاملقصود أن هذا الباب ،علمويفعل ذلك غريه من الفقهاء وأهل ال ،التيمم

ومن أراد أن يذكر اجلبرية أيًضا  ،املسح عىل احلائل حتى يدخل يف ذلك اخلف والعاممة

  .يدخل يف ذلك

أما اجلورب هو ما يحلبس عىل القدم  ،دهو ما يلبس عىل القدم ويكون من اجلل :اخلفو

وما نلبسه هذه األيام ونسميه بالرّشاب هو جورب  ،ويكون من غري اجللد كالصوف ونحوه

ا إن -وستأيت األحاديث يف ذلك  قد دلت عليه السنة واإلمجاعواملسح عىل اخلف  ،وليس خفًّ

 .أما اإلمجاع فقد حكاه ابن املنذر وحكاه النووي يف رشح مسلم ،-شاء اهلل تعاىل

كام ذهب إىل هذا أبو حنيفة وقيل إنه  ،واجلورب قد ذهب إىل املسح عليه مجع من أهل العلم

باملسح عىل  لكنه رجع إىل القول ،أي أن له قواًل آخر بعدم املسح عىل اجلورب ،رجع إليه

 .-رمحه اهلل تعاىل-وهو قول ملالك وقول للشافعي وهو قول اإلمام أمحد  ،اجلورب

 ،-صىل اهلل عليه وسلم-والعمدة يف املسح عىل اجلورب أنه ثابت عن صحابة رسول اهلل 

أخرجها ابن أيب  ،وأنس بن مالك ،اهلذيلوابن مسعود  ،البدريفقد ثبت عن أيب مسعود 

وليس بني الصحابة خالف يف  :يمية ثم ابن القيم يف كتابه )هتذيب السنن(قال ابن ت ،شيبة
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صىل اهلل -وجاء يف ذلك أحاديث مرفوعة لكنها ال تصح عن النبي  .املسح عىل اجلورب

 .-عليه وسلم

أن ذلك خمالف إلمجاع  إال ،وذهب بعض أهل العلم املتأخرين إىل جواز املسح عىل النعال

-حكى اإلمجاع ابن بطال  ،فقد أمجع العلامء عىل عدم جواز املسح عىل النعال ،أهل العلم

رمحه -وما جاء عن بعض السلف من املسح عىل النعال محله اإلمام أمحد  ،-رمحه اهلل تعاىل

ونحن  ،هاال أنه لبس النعال وحد ،عىل أنه كان البًسا للخف ثم لبس النعال -اهلل تعاىل

 .مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة بفهم أهل العلم

 :واملسح عىل اخلف ومثله اجلورب له رشوط أربعة ،إذن يحمسح عىل اخلف وعىل اجلورب

ويدل عىل ذلك حديث املغرية بن شعبة كام  ،الرشط األول: أن يكون عىل طهارة -

وذهب مجهور  ،حكى اإلمجاع ابن قدامة ،وقد أمجع العلامء عىل ذلك ،سيأيت ذكره

أهل العلم كام هو قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية إىل أن املراد 

وإنام املراد  ،أي لو تيمم ولبس اخلف مل يصح له أن يمسح عليه ،الطهارة باملاء

ن شعبة فإنه يف الطهارة املائية أي يف الطهارة املائية كام يدل عىل ذلك حديث املغرية ب

 .التطهر باملاء

وذلك  ،، ومعنى ذلك أن ال يحرى ما وراءهخفيًفاالرشط الثاين: أن ال يكون شفاًفا  -

ّدر أن هناك جلًدا كذلك فهذا  ،كمثل اجلورب الذي يكون شفاًفا يحرى ما وراءه ولو قح

كمه فاملقصود أن ال  ،عليه ولو كان هناك خف يحرى ما وراءه فال يصح املسح ،حح

فال يدخل يف ذلك لو أن رجاًل لبس  ،يكون شفاًفا بحيث أنه يحرى ما وراءه لرقته

وهذا الرشط أمجع العلامء  ،ألن البحث جار  فيام يحرى ما ورائه ألجل رقته ،زجاًجا
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فإذن  ،ونقل اإلمجاع ابن القطان يف كتابه )اإلمجاع( ،حكى اإلمجاع الكاساين ،عليه

ورأيت بعض  ،ع العلامء عىل هذا الرشط ومل أقف عىل أحد خالف يف ذلكقد أمج

املعارصين اعتمد عىل نقل للنووي يف كتابه )املجموع( وقد فهم النقل خطأ وظن أن 

 :لكن أنبه إىل أمر ،هذا النقل متعلق بجواز لبس اخلف الشفاف الذي يحرى ما وراءه

ّدر أن هناك خًفا أو  ،سيأيت أنه عىل الصحيح جيوز لبس اخلف املخرق فعىل هذا لو قح

جورًبا شفاًفا يحرى ما وراءه يف جزء منه ال يف كله فمثل هذا جيوز املسح عليه من باب 

بل هو  ،ألن املخرق جيوز فإذن ما كان شفاًفا يف جزء منه فإن حكمه كاملخرق ،أوىل

 .أوىل بجواز املسح من املخرق

كجلد  ،يكون من جلود غري مأكول اللحمكأن  ،الرشط الثالث: أن ال يكون نجًسا -

وقد ذكر هذا علامء  ،فإن مثل هذا ال جيوز املسح عليه ،النمر أو الذئب أو غري ذلك

 .ومل أقف عىل أحد خالف يف ذلك ،املذاهب األربعة

أي ليس نجًسا يف أصله وإنام تعلقت به  ،الرشط الرابع: أن ال يكون متنجًسا -

جس يف نفسه وال وذلك أنه كالن ،الكية والشافعيةوقد ذهب إىل هذا امل ،النجاسة

 .سواء تعلقت به النجاسة أو كان نجًسا يف نفسه كالرشط الثالث ،فرق بينهام

وما عدا ذلك فلم أر دلياًل صحيًحا يصح االعتامد  ،هذه أربع رشوط للمسح عىل اخلفني

وهذا ال دليل  ،كام ذهب بعض أهل العلم إىل أنه ال يحمسح عىل املخرق ،عليه يف جعله رشًطا

 ،سفيان بن عيينة ،اننوقد ذهب إىل هذا السفيا ،بل الصواب جيوز املسح عىل املخرق ،عليه

وهل كانت خفاف  :وقال سفيان الثوري ،ويزيد بن هارون ،وابن املبارك ،وسفيان الثوري

 ،ويكون عند الرجل خٌف واحد ،وذلك أهنم كانوا فقراء ،؟ال خمرقةاملهاجرين واألنصار إ
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-ومع ذلك مل ينههم النبي  ،وفيه يذهب وجييء واحتامل وجود اخلرق يف خفه احتامل كبري

 .فدل هذا عىل جواز املسح عىل املخرق ،املسح عىل اخلف املخرقعن  -صىل اهلل عليه وسلم

وهذا أيًضا ال  ،أنه يحشرتط أن يكون ثابًتا بنفسهإىل  لشافعية وبعض احلنابلةابعض  ذهبو

فلو قحدر أن رجاًل لبس خًفا ثم ربطه يف أعاله فصار خًفا أو جورًبا فإنه يصح  ،دليل عليه

 .ا بنفسهاملسح عليه وليس هناك دليل يدل عىل أنه ال بد أن يكون ثابتً 

وذكر هذا  ،أن يكون ساتًرا ملحل الفرض حتى يسرت الكعبني :وأيًضا مما ذحكر من الرشوط

مي خًفا صح املسح  ،أنه رشط -والعلم عند اهلل-ر يل لكن مل يظه ،مجهور أهل العلم بل ما سح

أن اخلف كان دون فلو قحدر  ،وابن تيمية يف قولاألوزاعي ومالك  وقد ذهب إىل هذا ،عليه

ًفا جيوز املسح عليه ،الكعبني فإنه يصح املسح عليه مي خح نتبه إىل  ،ألن كل ما سح وينبغي أن يح

واأللفاظ املطلقة  ،وهو أن الرشيعة جاءت بلفظ اخلف بلفظ مطلق وبلفظ عام ،تأصيل مهم

كر فرد من أفرادها قحيدت كام هو معلوم أصولًيا أما اللفظ العام إذا ذكر فرد من أفراده  ،إذا ذح

صص فإذن بام أن هناك ألفاًظا عامة فمقتىض العمل بالعموم أن يحعمل بكل ما يحسمى  ،مل خيح

ًفا وعن الصحابة أهنم لبسوا خفاًفا بصورة  -صىل اهلل عليه وسلم-وما جاء عن النبي  ،خح

لكن لو مل تكن عندنا األلفاظ  ،معينة فهذا فرد من أفراد العموم فال يقتيض التخصيص

والواقع أن األلفاظ  ،الرشعية إال بلفظ مطلق لكان ذكر فرد من األفراد يقتيض التقييد

صىل اهلل -نبي كان ال :ومن ذلك حديث صفوان بن عسال قال ،جاءت أيًضا بألفاظ عامة

 ثالثة  خفافنا  أن ال ننزع -مسافرين :ويف بعض األلفاظ-يأمرنا إذا كنا سفًرا  -عليه وسلم

 ،إذا أضيفت إىل الضمري تفيد العموم والنكرة ،و)خفاف( هنا نكرة مضافة إىل الضمري ،أيام

املسح فعىل هذا اخلف املخرق يسمى خًفا فيصح  ،فإذن كل ما يسمى خًفا فيصح املسح عليه



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

123 

إال ما جاء  ،وعىل هذا فقس ،واخلف الذي دون الكعبني يسمى خًفا فيصح املسح عليه ،عليه

فقد جاءنا اإلمجاع  ،الدليل ببيان أنه ال يصح املسح عليه بام تقدم ذكره بأن يكون شفاًفا

 .وعىل هذا فقس ،فاإلمجاع خصصه ،ونحن مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف

وهو أن لفظ )خف( جاء  -رمحه اهلل تعاىل-ذا التأصيل شيخ اإلسالم ابن تيمية وقد ذكر ه

 .يصح املسح عليه افإذن كل ما سمي خفً  ،عاًما

وما عداه مل أَر دلياًل يدل عىل أهنا  ،فاملقصود أن هذا الذي رأيته ثابًتا من جهة الرشوط

 .بيانهبل هو مرجوح كام تقدم  ،لذا القول بأهنا رشوط فيه نظر ،رشوط
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فأهويت  ،فتوضأ -صىل اهلل عليه وسلم-كنت مع النبي  :وعن املغرية بن شعبة قال -53

 .متفق عليه .فمسح عليهام ،«دعهام فإين أدخلتهام طاهرتني» :فقال ،ألنزع خفيه

هل  :ومما يف هذا احلديث أن العلامء تنازعوا ،هذا احلديث أنه مسح عىل طهارة مائيةيف 

و يحشرتط ملن أراد أن يمسح عىل خفه أن ال يمسح إال وقد لبس اخلف بعد اكتامل الطهارة أ

لبسها قبل  ففي مثل هذا ،رجاًل غسل رجله اليمنى ثم لبس خفه لو أن :بمعنى ؟ال يحشرتط

هل يحشرتط اكتامل الطهارة بأن ال  ،ثم غسل رجله اليرسى ثم لبس خفه ،أن تكتمل الطهارة

 ؟أو ال يحشرتط غسل اليرسىيلبس اخلف إال بعد أن ينتهي من 

صىل -شعبة ملا قال ومن قال إنه يشرتط متسك بظاهر حديث املغرية بن  ،يف املسألة قوالن

ومن قال إنه ال يشرتط كام هو قول أيب  ،«دعهام فإين أدخلتهام طاهرتني» :-اهلل عليه وسلم

واهلل -وذلك  ،ن احلديث ال يدل عىل ذلكقال: إ -وهو الصواب-وأمحد يف رواية حنيفة 

ند ابتداء ُيتمل أنه ع« دعهام فإين أدخلتهام طاهرتني» :ملا قال ،أن لفظ احلديث حمتمل -أعلم

لبس إال بعد اكتامل  ،أي قد اكتملت طهارته ،لبسها كان طاهًرا وهذا يدل عىل أنه ال يح

حاله ملا غسل رجله اليمنى ثم لبس  يكون أنب ،حاله بعد أن انتهى هذا وُيتمل أن ،الطهارة

فيحتمل أنه عند  ،هو اآلن يحعد طاهًرا ،ثم غسل رجله اليرسى ثم لبس اخلف ،اخلف األيمن

وحمتمل  ،حمتمل لالبتداء  :فإذن هو حمتمل ألمرين ،بتداء وُيتمل أن هذا حاله وعليه خفهاال

فإن من  ،فلام توارد االحتامل بطل االستدالل ،أن هذا حاله عندما أراد املغرية أن ينزع خفه

قال إهنام طاهرتان ،غسل اليمنى ثم لبس اخلف  ،ثم غسل اليرسى ثم لبس اخلف يصح أن يح

إذا توارد  فإنه فلام كان حمتماًل  ، أحدخال يف القدمني وحال القدمني اآلن طاهرتانوأن اخلفني

 .االحتامل بطل االستدالل
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 ،مسح أعىل اخلف وأسفله -ليه وسلمصىل اهلل ع-ولألربعة عنه إال النسائي أن النبي  -54

 .ويف إسناده ضعف

-فهو ال يصح عن النبي  ،ضعفه الرازيان والبخاري واإلمام أمحد ،هذا احلديث ضعيف

ويأيت الكالم عىل فقهه  ،وفيه من جهة الفقه مسح أعىل اخلف وأسفله ،-صىل اهلل عليه وسلم

 .ع احلديث الذي بعدهم -إن شاء اهلل تعاىل-
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لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح  :قال-ريض اهلل عنه-وعن عيل  -55

أبو أخرجه  .ر خفيهيمسح عىل ظاه -صىل اهلل عليه وسلم-وقد رأيت رسول اهلل  ،من أعًله

 .سناد حسنإب داود

صىل -فاحلديث ثابت عن النبي  ،واحلديث صحيح صححه احلافظ يف )التلخيص احلبري(

وقد  ،مسح أعىل اخلف -صىل اهلل عليه وسلم-ويف هذا احلديث أن النبي  ،-اهلل عليه وسلم

هل يحكتفى بمسح أعىل اخلف أو يحمسح أعىل اخلف مع أسفله بأن يكون مسح  :تنازع العلامء

أي اختلف العلامء هل الذي يحرشع مسح األعىل فحسب أو  ؟األسفل أفضل وأكمل

 ؟األفضل أن يمسح األسفل مع األعىل

زئه أمجعوا عىل أن من :ُترير حمل النزاع حكى اإلمجاع ابن املنذر  ،مسح األسفل فحسب مل جيح

وتنازعوا يف هل يستحب أن يحمسح  ،فلو مسح أسفل اخلف وحده مل جيزئه ،وابن قدامة

أنه  -واهلل أعلم-يف املسألة قوالن وأصح القولني  ؟األسفل مع األعىل أو يحكتفى باألعىل

عبد ن باب األفضل ملا ثبت عند ويكون مسح األسفل م ،يحستحب مسح األسفل مع األعىل

ريض اهلل -وهذا فعل ابن عمر  ،مسح أعىل خفه وأسفله-ريض اهلل عنه-أن ابن عمر  الرزاق

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل  :أليس فعل ابن عمر خمالًفا لقول عيل :، فإن قيل-عنه

  ؟اخلف أوىل باملسح من أعاله

والذين  ،يتكلم عن األوىل-ريض اهلل عنه- اعليً  ليس بينهام تعارض ألن -واهلل أعلم- :يقال

وهذا ال  ،كالمه عن األوىل-ريض اهلل عنه-فإذن عيل  ،يرون مسح األسفل ال يرون أنه أوىل

ألنه يرى أنه يصح أن يمسح األسفل  ،يتناىف مع القول اآلخر الذي يرى األسفل مع األعىل
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فبهذا يصح أن يحمسح  ،-هلل أعلموا-فإذن ليس بني عيل وابن عمر خالف  ،تبًعا لألعىل

 .أسفل اخلف تبًعا لألعىل عىل أصح القولني كام تقدم

 

 مسألة: •

لذا كل ما  ،-صىل اهلل عليه وسلم-يشء عن النبي  مل يثبت يف صفة مسح اخلفني 

مي مسًحا صّح وأجزأ فبأي صورة متسح  ،-رمحه اهلل-فعي وإىل هذا ذهب الشا ،سح

زئ   .وكذلك بأي صورة متسح أسفل اخلف ُيصل الكامل ،أعىل اخلف جيح
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 -صىل اهلل عليه وسلم-كان رسول اهلل  :قال-ريض اهلل عنه- وعن صفوان بن عسال -56

ا أن ال ننزع خفافنا ثًلثة أيام ولياليهن إال من جنابة ولكن من غائط وبول  ،يأمرنا إذا كنا سفرا

 .أخرجه النسائي والرتمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه .ونوم

ثًلثة  -صىل اهلل عليه وسلم-جعل النبي  :قال-ريض اهلل عنه-وعن عيل بن أيب طالب  -57

 .أخرجه مسلم .يعني يف املسح عىل اخلفني ،ويوم وليلة للمقيم ،أيام ولياليهن للمسافر

 .-رمحه اهلل-وحديث صفوان بن عسال صحيح وقد صححه اإلمام البخاري 

 ،يف بيان معنى احلديث -رمحه اهلل-قوله )يعني يف املسح عىل اخلفني( هذا من كالم احلافظ 

يت ففي حديث صفوان ذكر التوق ،فهذان احلديثان فيهام من الفقه ذكر التوقيت يف املسح

 -وإىل ذكر التوقيت  ،ويف حديث عيل ذكر املسافر واملقيم ،للمسافر وهو ثالثة أيام ولياليهن

وهو  ،ومالك يف قول وأمحدذهب أبو حنيفة والشافعي  -مقتىض حديث عيل وصفوان

وبعبارة  ،أن للمقيم أن يمسح يوًما وليلة وللمسافر أن يمسح ثالثة أيام ولياليهن ،الصواب

وللمسافر أن يمسح اثنتني وسبعني  ،لمقيم أن يمسح أربًعا وعرشين ساعةل :العرص يقال

 .ساعة

 

 مسألة: •

أن ابتداء  -واهلل أعلم-وأصح قويل أهل العلم  ،تنازع العلامء يف ابتداء وقت املسح

رواية وهو قول ابن وإىل هذا ذهب أمحد يف  ،وقت املسح من أول مسحة بعد احلدث

 .عبدالرزاقعند  عمر بن اخلطاباملنذر وهو ظاهر ما ثبت عن 
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والدليل عىل هذا أن الرشيعة  ،واملراد أول مسحة بعد حدث ،فإذن املراد أول مسحة

ويف حديث  ،فمسح عليهام :ففي حديث املغرية بن شعبة قال ،علقت األمر باملسح

وقد رأيت  ،ف أوىل باملسح من أعالهلو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخل :عيل

فالرشيعة تأيت بلفظ  ،يمسح عىل أعىل خفيه -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 .فإذن األمر معلق عىل املسح ،املسح

ملَ ال تكون أول  ؟ما الدليل عىل أهنا البد أن تكون أول مسحة بعد حدث :فإن قيل

ألنه عىل القول بأهنا أول مسحة  ؟مسحة حتى يف الوضوء الذي فيه جتديد للطهارة

فلام  ،ثم صىل الظهر ،لو أن رجاًل توضأ لصالة الظهر ثم لبس جوربه ،بعد حدث

دث لكنه توضأ من باب التجديد  ،ثم مسح عىل جوربه ،جاءت صالة العرص مل ُيح

عىل ما تقدم ذكره أول  ،ثم ملا جاءت صالة املغرب أحدث ثم مسح عىل جوربه

ما  :فإن قيل ،املسح من صالة املغرب ال من صالة العرص مسحة بعد حدث يبتدئ

 ؟ما الدليل عىل أنه البد أن يكون أول مسحة بعد حدث ؟الدليل عىل هذا

فإن العلامء ملا ذكروا اخلالف يف املسألة نسبوا  ،الدليل هو فهم أهل العلم :يقال

قرر أهنا أول ومل أَر أحًدا من أهل العلم  ،القول باملسح إىل أول مسحة بعد حدث

والبن املنذر عبارة قد يحوهم  ،مسحة مطلقة ورصح أن التجديد يدخل يف ذلك

لكن بالنظر إىل كالم العلامء الذين فهموا كالم ابن املنذر  ،بإطالقها أنه يريد ذلك

 ،أهنا أول مسحة بعد حدثبفإهنم يعزون إىل ابن املنذر وإىل من عزا إليه ابن املنذر 

أن نفهم أقوال أهل العلم بفهم أهل العلم وأن ال نحدث فإذن نحن مأمورون 

 .أقوااًل جديدة
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 ،أنه كان يف سفر-ريض اهلل عنه-قد روى الدارقطني والبيهقي عن عقبة بن عامر  :فإن قيل

 :فلام لقيه عمر قال ،عة التي بعدهافمسح عىل خفه من يوم اجلمعة فاستمر يسمح إىل اجلم

فهذا األثر ظاهره أنه ليس  .أصبت السنة :قال عمر ،من اجلمعة :قال ؟من متى وأنت متسح

ثم هذا األثر ال  ،كام بني ذلك الدارقطني ،إال أن قوله )أصبت السنة( شاذة ،للمسح توقيت

 فإنه حممول عىل ثم لو صحَّ  ،وضعفه اجلوزجاين ،بوريافقد ضعفه أبو بكر النيس ،يصح

وقد ذكر هذا  ،للتوفيق بني األدلة ،فاضطر إىل التيمم ،حالة رجل مسافر ليس معه ماء

مظنة أن ال  فإذن مثله كان مسافًرا واملسافر ،التوجيه الطحاوي يف كتابه )رشح معاين اآلثار(

 .يتيممن فلذلك ما احتاج أن يمسح عىل خفه ألنه كا ،يكون معه ماء فاستمر يف سفره يتيمم

إال إذا كان الرجل يف شغل وجد  :فقالوا ،أما ما ذهب إليه بعض أهل العلم بالقول بالتحديد

فإما أن يقال بالتحديد كام قاله مجاهري  ،وهذا القول حمدث ،به املسري فإنه يسقط عنه التحديد

قال بالتحديد  ،أو ال يقال بالتحديد كام هو قول مالك عىل تفصيل عنده ،العلم أهل أما أن يح

لكن يستثنى من ذلك من كان جاًدا يف سفره أو كان سفره لرضورة أو غري ذلك فإن هذا 

 .قول حمدث
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برسية  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث رسول اهلل  :قال-ريض اهلل عنه-وعن ثوبان  -58

رواه أمحد  .-يعني اخلفاف-والتساخني  -يعني العامئم-فأمرهم أن يمسحوا عىل العصائب 

 .وصححه احلاكم أبو داودو

-فهو ال يصح عن النبي  ،ضعفه اإلمام أمحد والبخاري والبيهقي ،هذا احلديث ضعيف

وقد  ،إال أن يف هذا احلديث حكاًم جديًدا وهو املسح عىل العاممة ،-صىل اهلل عليه وسلم

البخاري من حديث عمرو بن أمية يف  ثبت ،صحت األحاديث يف املسح عىل العاممة

وثبت يف مسلم  ،يمسح عىل عاممته -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت النبي  :ي أنه قالالضمر

واملراد باخلامر  ،يمسح عىل اخلامر -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت النبي  :قال ،من حديث بالل

وثبت املسح عىل العاممة  ،مةإذن هبذا يثبت املسح عىل العام ،أي العاممة :كام بينه أهل العلم

فإذن ثبت املسح عىل  ،وعن عمر عند ابن أيب شيبة ،عن أيب بكر الصديق عند ابن أيب شيبة

يصح املسح  :فبهذا يقال ،وليس بني الصحابة خالف يف جواز املسح عىل العاممة ،العامئم

 .عيوإىل هذا ذهب اإلمام أمحد خالًفا أليب حنيفة ومالك والشاف ،عىل العاممة

عبد كام ذكر ذلك مكحول وابن املنذر وابن  ،واألصل يف حكم العاممة أهنا كحكم اخلف

فيوّقت للخف بام تقدم ذكره ومثل ذلك يقال يف  ،فاألصل يف حكمهام أنه حكم واحد ،الرب

 .العاممة عىل أصح القولني

ومل أَر من خالف يف ذلك إال ابن  ،يشرتط لبس اخلف عىل طهارة ومثل هذا يقال يف العاممةو

 .ومن املعلوم أن كل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ ،حزم
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نكة ،ح عليهاومن ذلك أيًضا أن العلامء تنازعوا يف العاممة التي يحمس  ؟هل يحشرتط أن تكون حمح

  ؟أو ال يشرتط

ألن الرشيعة جاءت باملسح عىل  ،وأصح القولني أنه ال يشرتط ،يف املسألة قوالن عند احلنابلة

 .العاممة ومل تشرتط مثل هذا

 ؟هل يشرتط للعاممة أن يكون هلا ذؤابة من اخللف أو ال يشرتط :مسألة

والعزو  ،وأصح القولني أنه ال يشرتط ألنه ال دليل عىل ذلك ،يف املسألة قوالن عند احلنابلة

فإذن األصل  ،للحنابلة وحدهم ألهنم هم الذين انفردوا بالقول بجواز املسح عىل العاممة

 .فيها ما تقدم ذكره

وبلغة العرص كالطاقية  ،ء أمجعوا عىل أنه ال يمسح عىل الواقيةومما ينبغي أن يحعلم أن العلام

وحكى اإلمجاع ابن  ،وإنام املسح جاء يف العاممة ،أو كالشامغ أيًضا فإنه ال يمسح عليه ،مثاًل 

 .-رمحه اهلل-قدامة 

فإذا كان عىل الصحيح كام أخذنا قبلح  ،طهارة خمففة وال يشرتط يف مسح العاممة التعميم ألهنا

 .أن الرأس ال يشرتط تعميمه فالعاممة مثلها

 ،ألن املراد باخلامر يف حديث بالل العاممة ،وكذلك إذا لبست املرأة مخاًرا فإنه ال يحمسح عليه

 .فإذن ال يمسح عليها ،ةومخار املرأة ليست عامم
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ا -59 ا وعن أنس مرفوعا  ،إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهام» :وعن عمر موقوفا

 .أخرجه الدارقطني واحلاكم وصححه .«ن جنابةوليصّل فيهام وال خيلعهام إن شاء إال م

-وذكر  ،وضعفه الذهبي ،-صىل اهلل عليه وسلم-هذا احلديث ضعيف ال يصح عن النبي 

 ،فهذا احلديث ال يصح مرفوًعا وال موقوًفا ،يف تلخيصه عىل املستدرك أنه شاذ -رمحه اهلل

لع اخلف« إال من جنابة» :قال ،وفيه من جهة الدراية والفقه وهذا  ،أي أنه عند اجلنابة خيح

أما ما عدا ذلك كالبول  ،-رمحه اهلل-حكى اإلمجاع ابن قدامة والنووي  ،بإمجاع أهل العلم

لع اخلف كام تقدم بيانه  ،ان بن عسالويدل عليه حديث صفو ،والغائط والنوم فإنه ال خيح

 .لكن من غائط وبول ونوم :قال
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أنه رّخص للمسافر  -صىل اهلل عليه وسلم-عن النبي -ريض اهلل عنه-وعن أيب بكرة  -60

ا وليلة ،ليهنثًلثة أيام وليا أخرجه  .إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهام ،وللمقيم يوما

 .الدارقطني وصححه ابن خزيمة

 .وهو يدل عىل التوقيت وتقدم الكالم عىل التوقيت ،واحلديث حسنه البخاري
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 :أمسح عىل اخلفني؟ قال ،يا رسول اهلل :أنه قال-ريض اهلل عنه-وعن أيّب بن عامرة  -61

ا؟ قال :قال ،«نعم» وما  ،نعم» :وثًلثة؟ قال :قال ،«نعم» :ويومني؟ قال :قال ،«نعم» :يوما

 .بالقوي ليس :وقال أبو داودأخرجه  .«شئت

بل حكى  ،وأيًضا ضعفه البخاري وابن حبان ،السجستاين أبو داودأي ضعف احلديث 

ولو صح هذا  ،وهذا احلديث يف ظاهره يدل عىل عدم التوقيت، النووي االتفاق عىل ضعفه

وهو حديث ضعيف وتغني عنه األدلة السابقة  ،ان حجة ملالك عىل تفصيل عندهاحلديث لك

 .التي دلت عىل التوقيت وتقدم تفصيل الكالم يف ذلك

ثم  ،لو أن رجاًل لبس خًفا فمسح عليه ،وهي املسح عىل الفوقاين والتحتاين :مسألة تبقي

فهذه  ،ثم أراد بعدح أن يلبس جورًبا آخر ،أراد أن يلبس خًفا آخر أو لبس جورًبا فمسح عليه

 .املسألة يسميها العلامء بالفوقاين والتحتاين

حكى اإلمجاع  ،أمجع العلامء عىل أنه ال يصح أن يسمح عىل الفوقاين إال إذا لحبس عىل طهارة

وقاين فهم جممعون أنه ال يمسح عليه إال إذا فمن قال باملسح عىل الف ،والنووي ،ابن قدامة

لبس عىل طهارة فكل العلامء ال يرون املسح عىل الفوقاين ،لبسه عىل طهارة فلذا  ،أما إذا مل يح

ثم ملا جاءت صالة الظهر كان  ،وصىل ومل يمسح عليه ،لو أن رجاًل لبس خفه لصالة الفجر

وهكذا  ،احد أو جورب واحدوليس عليه إال خف و ،قد أحدث فتوضأ فمسح عىل خفه

لزيادة الربودة  ،فلام جاءت صالة املغرب أراد أن يلبس الفوقاين ،مسح لصالة العرص

ال يصح لك أن متسح عىل الفوقاين حتى تتوضأ وتكون  :فيقال ،واشتداد الربد أو غري ذلك

ة فإذا جاءت صال ،فإذا توضأ ولبس خفه الفوقاين فيصح أن يمسح عىل الفوقاين ،طاهًرا

إذا  ،ثم يكون حكم الفوقاين يف املدة كحكم التحتاين ،العشاء يصح أن يمسح عىل الفوقاين
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ولو قحّدر خلع الفوقاين ثم رجع ولبسه مرة أخرى فكل  ،انتهيت مدة التحتاين انتهى الفوقاين

سواء عىل طهارة  ،ه عىل طهارةلبسأراد أن يمسح عليه يشرتط أن ي هذا جائز لكن برشط إذا

فإذن  ،وما عدا ذلك مل تشرتطه الرشيعة ،و عىل طهارة مسح كام تقدم يف املثال السابقماء أ

 .عىل هذا ليس هناك رشط ملن أراد أن يمسح عىل الفوقاين إال أن يكون ملبوًسا عىل طهارة

س اجلورب وما نسميه اليوم بالرشاب وهو نوع من أنواع ومما يقع كثرًيا أن أحدنا يلب

وحقيقته تسمى  ،ثم يلبس ما نسميه باجلزمة والنعال وبعض الناس يسميه بالنعال ،اجلوارب

فلو لبس اجلورب  ،وتقدم أن سرت الكعبني ليس رشًطا ،لكنها تكون دون الكعبني ،خًفا

التي نسميها بالنعال التي يلبسها - ثم أراد أن يلبس اخلف ،ثم مسح عليه ،كالرشاب مثاًل 

فإذن يلبسها إذا لبسها عىل  ،وهذه يف الغالب تكون دون الكعبني -الناس يف الربد وغريه

فيصح أن يمسح عليها وال يشرتط أن خيلعها ليمسح عىل اجلورب الذي هو  ،طهارة

 .الرشاب

 مسألة: •

فلو أن رجاًل مسح عىل خفه لصالة  ؟هل تنتقض الطهارة ،إذا انتهت مدة املسح

لنفرض أنه مسح قبل الظهر  ،فإن له أن يمسح إىل غد  يف الظهر ،الظهر بعد حدث

دث لكنه مل  ثم جاء وقت الظهر وتم أربًعا وعرشين ساعة ،بساعتني لكنه مل ُيح

دث دث وحتى فهل يستمر ويصيل حتى العرص ولو مل ،ُيح دث ُيح  ؟املغرب ولو مل ُيح

  ؟نه باكتامل املدة انتقضت طهارتهأو يقال إ

وقد ذهب إىل احلسن  ،عىل أصح القولني ال تنتقض الطهارة بتامم املدة واكتامهلا

ألنه ال دليل عىل انتقاض  ،واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ،والنخعي البرصي
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ل بانتقاضها إال بدليل وال دليل عىل ذلك فبيقني طهارته صحيحة فال يقا ،الطهارة

والنص جاء يف ُتديد اليوم واللية ويف  ،فنرجع إىل ما هو متيقن وهو صحة طهارته

 .ُتديد ثالثة أيام ولياليهن يف صحة املسح ال يف انتقاض الطهارة

 مسألة: •

وقبل صالة  ،وأيًضا مسح لصالة العشاء ،صالة املغربلو أن رجاًل مسح عىل خفه ل

هل تنتقض  ،لكنه قبل أن يصيل الفجر خلع خفه ،الفجر توضأ ومسح عىل خفه

 ؟طهارته بخلع اخلف أو ال تنتقض

وإىل  ،يف املسألة قوالن وأصح القولني أن الطهارة ال تنتقض ألنه ال دليل عىل ذلك

ألن الطهارة ثبتت  ،خ اإلسالم ابن تيميةهذا ذهب أمحد يف رواية وهو اختيار شي

 .بيقني فال يقال بانتقاضها إال بدليل وال دليل يدل عىل انتقاض طهارته

ًء ومسح رأسه أي إذا أخذ ما ،هل املاء الذي يف اليدين بعد مسح الرأس ،سؤال يرد وههنا

ذا هولنفرض أنه فعل األفضل واألكمل وأخذ ماًءا جديًدا ومسح أذنيه وكام تقدم أن 

يقال يصح له أن يمسح خفه  ؟هل له أن يمسح خفه هبذا املاءفثم بقي ماء يف يده  ،مستحب

فإنه إذا كان األفضل يف األذنني أن يأخذ ماًء جديًدا ففي  ،هبذا املاء لكنه خالف األفضل

فكل ما يسمى  ،ال سيام وقد تقدم أنه يصح التطهر باملاء املستعمل ،دمني من باب أوىلالق

ومنه املسح عىل  ،مل تتغري أحد أوصافه الثالثة بنجاسة فيجوز التطهر بهبأن ماًءا وليس نجًسا 

 .اخلف

 مسألة: •

هل يصح ألحد أن يتعمد لبس اخلف ألجل أن يمسح عليه أو يقال ال يمسح عىل 
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 ؟اخلف إال وقد لبسه حلاجة

ولو أن رجاًل تعمد أن  ،أصح القولني أنه يصح له أن يمسح عىل اخلف ولو تعمد

فإنه عىل أصح القولني يصح له املسح عىل  ،يلبس اخلف ألنه أسهل له يف الطهارة

الشافعية واحلنابلة وغريهم خالًفا للاملكية ألهنم ال يرونه إال كام هو قول  ،اخلف

ليس املسح عىل اخلف ألجل احلاجة ألنه ال دليل عىل  :والصواب أن يقال ،للحاجة

 ،فالرشيعة جاءت باملسح عىل اخلفني وجاءت باملسح عىل اجلوربني كام تقدم ،ذلك

إنه إذا مل تكن هناك حاجة مل  ومل يأت يف الرشيعة أن هذا مل يحرشع إال حلاجة بحيث

 .يصح له أن يمسح

ثم خلع  ،بعد حدث ،رجل مسح عىل خفه :مسألة مهمة ويأيت أسئلة عليها وهي وههنا

ليس  ؟هل له أن يلبس خفه مرة ثانية ،و الصوابعىل القول بأن الطهارة ال تنتقض وه ،خفه

وإنام املسح عىل اخلف جاء عىل الطهارة  ،وكالم العلامء مضطرد عىل ذلك ،له أن يفعل ذلك

 .املائية

وجاء  ،توضأ لصالة العرص ثم لبس خفه ومل ُيدث وصىل العرص الو أن أحدً  بخالف

 .فليس فيه يشء ،دثوهو مل ُي املغرب ومل ُيدث لكنه خلع خفه ثم رجع ولبسه
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 باب نواقض الوضوء

وال  ،األصل يف كل يشء أنه ليس ناقًضا إال بدليل ،«باب نواقض الوضوء» :قول املصنف

إن -وقد جاءت الرشيعة بنواقض سيأيت ذكرها  ،يقال إنه ناقض إال إذا دل الدليل عىل ذلك

ذكر العلامء نواقض تنازعوا فيها ما بني من يرى أهنا ناقض ومن ال يرى وقد  ،-شاء اهلل تعاىل

 .والعربة واحلجة يف الدليل الرشعي ،أهنا ناقض
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 -صىل اهلل عليه وسلم-كان أصحاب النبي  :قال-ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  -62

 أبو داودأخرجه  .عىل عهده ينتظرون العشاء حتى ختفق رؤوسهم ثم يصلون وال يتوضؤون

 .وأصله يف مسلم ،وصححه الدارقطني

ينامون ثم يصلون وال  -صىل اهلل عليه وسلم-كان أصحاب النبي » :ولفظ مسلم

ثم قاموا وصلوا ومل  ،تأخر عليهم ثم ناموا -صىل اهلل عليه وسلم-ألن النبي  ،«ؤونيتوض

فالنوم ناقض من نواقض  ،هذا هو الناقض األول وهو النوم ،-ريض اهلل عنهم-يتوضؤوا 

 .الوضوء

حكى اإلمجاع ابن  ،جلنون واإلغامء ناقضان باإلمجاعوقبل ذكر النوم ينبغي أن يحعلم أن ا

 .املنذر وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريهم من أهل العلم

وقد ذكر ابن  ،من أهل العلم من ذهب إىل أن النوم ال ينقض مطلًقا ،فيه نزاعوالنوم حصل 

أواًل  :لذا لتقريب الراجح يف مسألة النوم ،ا القول شاذيف كتابه )التمهيد( أن هذ عبد الرب

وعىل هذا املذاهب  ،النوم مظنة حدث وليس حدًثاأن ينبغي أن يحعلم أنه عىل الصحيح 

 ؟قالت عائشة ،نام ثم قام وصىل -صىل اهلل عليه وسلم-ويف الصحيحني أن النبي  ،األربعة

فلو خرج منه  ،ومعنى هذا أنه يعقل ،«لبييا عائشة إن عيني تنام وال ينام ق» :قال ؟أتنام

 .فدل هذا عىل أن النوم مظنة حدث ،حدث لعلم ذلك

 :ففي حديث صفوان قال ،مقتىض اجلمع بني حديث صفوان وحديث عائشة وأنسوهو 

ظاهر حديث صفوان هذا أن ف ،فعطف النوم عىل البول والغائط ،لكن من غائط وبول ونوم

لكن مع حديث عائشة الذي  ،اقض وأن النوم ناقض يف نفسهأي نوم ولو كان قلياًل فهو ن
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وحديث أنس ملا نام  ،«إن عيني تنام وال ينام قلبي» :-صىل اهلل عليه وسلم-تقدم ملا قال 

الصحابة وصلوا ومل يتوضؤوا فهذا يدل عىل أن النوم مظنة حدث وليس حدًثا يف نفسه 

والقول بأنه مظنة حدث عليه  ،ألدلةوهذا بمقتىض اجلمع بني ا ،كالبول والغائط والريح

 .-رمحه اهلل-املذاهب األربعة وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فلو أن رجاًل  ،متنازعون يف النوم ،ثم القائلون بأن النوم مظنة حدث وأنه ناقض كام تقدم

ولو كان الرجل مضطجًعا ثم نام  ؟كان جالًسا ثم نام فهل ينتقض وضوؤه أو ال ينتقض

 ،بني النوم والنعاس افرقً وينبغي أن يعلم أن هناك  ؟ياًل فهل ينتقض وضوؤه أو ال ينتقضقل

 .والنعاس ليس ناقًضا وإنام البحث يف النوم

وابن  حكى اإلمجاع ابن قدامة ،أن نوم املضطجع ناقض أمجع القائلون بأن النوم ناقضوقد 

ب بعض أهل العلم املتأخرين إىل أن نوم املضطجع ليس وقد ذه ،لكاساينالرب وا عبد

 ،تأخر عليهم -صىل اهلل عليه وسلم-واستدلوا بأن الصحابة انتظروا الصالة والنبي  ،ناقًضا

 ،-صىل اهلل عليه وسلم-فمنهم من سيضطجع ومنهم من سينام جالًسا ومل يستفصل النبي 

لكن يقال هذا احتامل  ،يكون ناقًضا ولو كان مضطجًعافدل هذا عىل أن النوم القليل ال 

فهذا  ،ونحن مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة بفهم أهل العلم والسلف ،مقابل باإلمجاع

 .االحتامل يسقط بل يحطرح ألجل اإلمجاع

أن  -واهلل أعلم-وأصح أقوال أهل العلم  ،ناقًضا بعد هذا اختلفوا يف النوم الذي يكون

وقد ذهب إىل هذا الثوري واإلمام أمحد يف  ،ينقض هو نوم املضطجع دون غريهالنوم الذي 

وابن  عبد الرزاقعند  -ريض اهلل عنهام-بن عمر  عبد اهللوثبت هذا القول عن  ،رواية

فإذن ال يكون النوم ناقًضا إال إذا كان نوم مضطجع وما عدا نوم  ،فهو قول صحايب ،املنذر
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ولو نام كثرًيا وهو  ،و اضطجع قلياًل لكنه نام فينتقض وضوؤهفل ،املضطجع ال يكون ناقًضا

 .جالس مل ينتقض وضوؤه
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صىل -جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النبي  :قالت -هاريض اهلل عن-وعن عائشة  -63

 :قال ؟أفأدع الصًلة ،إين امرأة استحاض فًل أطهر ،يا رسول اهلل :فقالت -اهلل عليه وسلم

وإذا أدبرت فاغسيل  ،فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصًلة ،إنام ذلك عرق وليس بحيض ،ال»

وأشار مسلم إىل أنه  ،«ي لكل صًلةثم توضئ» :وللبخاري ،متفق عليه .«عنك الدم ثم صيل

ا  .حذفها عمدا

بنّي ابن رجب يف رشحه عىل البخاري وهو املسمى بـ)فتح  ،«ثم توضئي لكل صالة» :قوله

 ،وإنام من كالم عروة بن الزبري -يه وسلمصىل اهلل عل-الباري( أن هذا ليس من كالم النبي 

 .إن البخاري أورده عىل أنه من كالم عروة ألنه الراوي يف السند :وكأنه يقول

وقد ذهب بعض العلامء إىل أن دم  ،يف هذا احلديث أن دم االستحاضة ينقض الوضوءو

 ،ومعلوم أن هناك فرًقا بني دم احليض ودم االستحاضة ،ضوءاالستحاضة ال ينقض الو

مالك وشيخه ربيعة  أن خروجه ليس ناقًضا ذهب إىلوممن  ،والبحث يف دم االستحاضة

دث ،لكن بنّي ابن املنذر أن ربيعة الرأي مل يحسبق إىل ذلك ،الرأي  ،فقول ربيعة ومن تبعه حمح

وذكر اخلطايب مثل كالم  ،ضة ناقض للوضوءالستحافإذن اإلمجاع السابق يدل عىل أن دم ا

 :وقال ابن املنذر ،فإذن عندنا عاملان نصا عىل أن دم االستحاضة ناقض باإلمجاع ،ابن املنذر

إذن الدليل األول عىل أن دم االستحاضة ناقض هو  ،وربيعة ليس له سلف يف هذه املسألة

ت أمر -ريض اهلل عنها-سط أن عائشة والدليل الثاين ما ثبت عند ابن املنذر يف األو ،اإلمجاع

دل عىل أنه ناقض دليالن اإلمجاع وفتوى صحابية وهي  فقد ،بالوضوء من دم االستحاضة

 .-ريض اهلل عنها-عائشة 
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 -وقد تقدم-الدم ونجاسته فإن هناك فرًقا بني بحث طهارة  ،خروج الدم :ومما يذكر تبًعا

وحكى اإلمجاع  ،نجس كام تقدم جممع عىل أن الدم هفإن ،نقض الطهارة بخروج الدم وبني 

ذهب مالك والشافعي إىل ف ،أما يف بحث نقض الوضوء فقد تنازع العلامء يف ذلك ،كثريون

مام وذهب اإل ،وذهب أبو حنيفة إىل أنه ناقض للوضوء قّل أو كثر ،أنه ال ينقض الوضوء

أن كثريه ينقض  -واهلل أعلم-وأصح األقوال  ،أمحد إىل أن كثريه ينقض الوضوء دون قليله

 ،-صىل اهلل عليه وسلم-والدليل عىل هذا فتاوى صحابة رسول اهلل  ،الوضوء دون قليله

 ،من أصابه رعاف أو قيء فليتوضأ :وابن املنذر أن ابن عمر قال عبد الرزاقفقد ثبت عند 

عند ابن املنذر أنه بثر  -ريض اهلل عنهام-وثبت عن ابن عمر  ،أن الدم ناقض فدل هذا عىل

 ،فإذن فّرق ابن عمر بني القليل والكثري ،بثرة فخرج منها دم وهو يصيل ومل يقطع صالته

فإذن الصحابة  ،وعلق البخاري جازًما به عن ابن أيب أوىف أنه بصق دًما واستمر يف صالته

أي يف  ،وليس بني الصحابة خالف يف ذلك :يل، قال ابن قدامةفرقوا بني الكثري والقل

إن الدم الكثري ناقض بخالف الدم  :فإذن أصح األقوال أن يقال ،التفريق بني القليل والكثري

 .القليل فإنه ليس ناقًضا للوضوء

أي لوقت كل  ، هذا أن املستحاضة تتوضأ لكل صالةيف ،«ثم توضئي لكل صالة» :قوله

ّدر أن  ،أي لوقت كل صالة ،صالة كام جاءت به الرواية األخرى عن عروة فعىل هذا لو قح

فإهنا تتوضأ وضوًء لصالة  ،مستحاضة أخرت صالة الظهر إىل صالة العرص ألي سبب كان

إذا توضأت للظهر  ،صالةفإذن املستحاضة تتوضأ لوقت كل  ،العرص وتصيل الظهر والعرص

ثم  ،إذا كان عندها يشء من الفرض تقضيه أو غري ذلك ،تصيل ما شاءت من فرض أو نفل

وهذا يسميه  ،حتى لو كان الدم مستمًرا معها ،إذا دخل وقت العرص تتوضأ وضوًء آخر
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فإذن تتوضأ لوقت كل صالة  ،وبعضهم يعرب بمن به سلس البول ،العلامء بمن حدثه دائم

وإىل هذا القول ذهب  ،الرواية األخرى فقد علقها بالوقتبت عن عروة بن الزبري يف كام ث

 .أبو حنيفة، وأمحد يف رواية
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فأمرت املقداد بن  ،كنت رجًلا مّذاءا  :قال-اهلل عنه ريض-وعن عيل بن أيب طالب  -64

 ،متفق عليه ،«فيه الوضوء» :فسأله فقال ،-صىل اهلل عليه وسلم-األسود أن يسأل النبي 

 .واللفظ للبخاري

 ،ند ابن املنذروقد ثبت هذا عن ابن عباس ع ،يف هذا احلديث أن الوضوء ينتقض باملذي

وتقدم الكالم عن الودي فهو  ،ومثله الودي ،وأمجع العلامء عليه كام حكى اإلمجاع ابن املنذر

وأمجع العلامء  ،أيب شيبةاس عند ابن بن عب عبد اهللناقض للوضوء ونجس كام أفتى بذلك 

 .فإذن حكم املذي والودي والبول واحد ،رعىل ذلك حكى اإلمجاع ابن املنذ

َأْو َجاَء } :فإن الغائط ناقض من نواقض الوضوء كام قال اهلل تعاىل ،ومن النواقض الغائط

َن اْلَغاِئطِ  م مِّ نكح عىل وقد أمجع العلامء  ،فهو ناقض من نواقض الوضوء ،[43]النساء:  {َأَحٌد مِّ

 .اإلمجاع متيقن يف ذلك :حكى اإلمجاع ابن املنذر وغريه حتى قال ابن حزم ،ذلك

وغريهم من أهل  ،وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك ابن املنذر وابن قدامة ،ومن النواقض البول

 .واإلمجاع متيقن يف ذلك :العلم حتى قال ابن حزم

إذا وجدك أحدكم يف » :فإن الريح ناقض وسيذكر املصنف حديث ،ومن النواقض الريح

فال خيرجن من املسجد حتى يسمع صوًتا أو  ،فأشكل عليه أخرج منه يشء أم ال شيًئا بطنه

إن اإلمجاع متيقن يف  :حتى قال ابن حزم ،وهذا ناقض بداللة النص واإلمجاع ،«جيد رًُيا

 .ذلك

إال أن العلامء تنازعوا يف الريح  ،الغائط والبول والريح :إذن هذه نواقض أمجع العلامء عليها

هو و يف قول احلنفيةوأصح القولني أنه ليس ناقًضا وإىل هذا ذهب  ،التي خترج من قبل املرأة
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 :القاري عيل ومن جهة أخرى كام قال ،ألنه ال دليل عىل ذلك من جهة ،قول عند احلنابلة

 .لتي خترج من الدبر مبعثها نجاسة وتنبعث من نجاسة بخالف هذه الريحالريح ا

فإنه ليس ناقًضا وهو مقتىض قول اإلمام  ،السائل الذي خيرج من قبل املرأة :ومما ليس ناقًضا

وقد كانت النساء  ،ألنه ال دليل عىل أنه ناقضومثل هذا ليس ناقًضا  ،-رمحه اهلل-مالك 

بتىل به ولو كان ناقًضا لبينته الرشيعة  .تح

لنفرض أن رجاًل ملرض أو غري  ،البول والغائط إذا خرجا من غري السبيلني :ومما هو ناقض

كام هو قول احلنفية  ،الغائط من غري السبيلني فإن مثل هذا ناقضذلك خيرج منه البول و

فإذا  ،ألن الرشيعة علقت نقض الوضوء عىل البول والغائط ،واحلنابلة وقول عند الشافعية

 لكن من  :فوان بن عسال قالخرج من أي مكان فإنه يكون ناقًضا كام تقدم يف حديث ص

 .ط من أي مكان فإنه يكون ناقًضافمتى ما خرج البول أو الغائ .وبول.. غائط

قال كل ما خرج من السبيلني ناقض :ومن املسائل املهمة أن العلامء تنازعوا أو يحبحث  ؟هل يح

عىل أصح القولني يحبحث كل ناقض وحده وال يقال كل ما خرج من  ؟كل واحد وحده

فعىل هذا  ،وإىل هذا ذهب قتادة وربيعة الرأي ومالك ،ألنه ال دليل عىل هذا ،اقضالسبيلني ن

وهذا يتصور يف اجلوع  ،لو قحدر كام يقول ابن املنذر خرجت دودة من الدبر ومل يتعلق هبا يشء

فلو خرجت دودة أو حصاة ومل يتعلق هبا يشء فإهنا ال تنقض  ،ووقت املجاعة ونحوه

ىل أهنا ناقض وليس هناك دليل يدل عىل أن كل ما خرج من السبيلني الوضوء ألنه ال دليل ع

 .كام تقدم بيان هذا افإنه يكون ناقًض 
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ثم  ،قبل بعض نسائه -ليه وسلمصىل اهلل ع-أن النبي  -ريض اهلل عنها-وعن عائشة  -65

 .أخرجه أمحد وضعفه البخاري .خرج إىل الصًلة ومل يتوضأ

وهذا احلديث ضعيف كام ضعفه البخاري وابن معني والثوري وابن القطان وإسحاق بن 

 ،-مصىل اهلل عليه وسل-فهو ضعيف وال يصح عن النبي  ،ومجاعة من أهل العلم ،راهويه

 ؟تنازع العلامء يف مس الرجل المرأته هل ينقض الوضوء أو الوعىل إثر هذا احلديث 

وهو قول أيب  ،وأصح هذه األقوال الثالثة أن الوضوء ال ينتقض ،يف املسألة أقوال ثالثة

بل قرر ابن تيمية يف  ،-رمحه اهلل-م ابن تيمية وهو اختيار شيخ اإلسال ،حنيفة وأمحد يف رواية

عند ابن -ريض اهلل عنه-فقد ثبت عن عيل  ،بحث نفيس أن الصحابة جممعون عىل ذلك

أن مثل هذا ال  ،وعن ابن عباس عند ابن املنذر يف كتابه )األوسط( ،املنذر يف كتابه )التفسري(

راد به اجلامع، [43]النساء:  {َساءَ َأْو اَلَمْستحمح النِّ } :وقوله تعاىل ،ينقض الوضوء  .يح

ومما يدل عىل أنه ليس ناقًضا أن مس الرجل امرأته ُيصل  ،فإذن مثل هذا ال ينقض الوضوء

فهذا يدل عىل أنه  ،كثرًيا ولو كان ناقًضا لبينته الرشيعة فإن اهلمم والدواعي تتوافر عىل نقله

 .ليس ناقًضا

 :وأنبه عىل تنبيهني

ه ال أمه أو بنته إكراًما هلا فإن وضوءمجع العلامء أن الرجل لو قبل التنبيه األول: أ -

 .قاله ابن املنذر ينتقض

كام ثبت هذا  ،التنبيه الثاين: أن من الصحابة من ذهب أن مس املرأة ينقض الوضوء -

وثبت  ،فقد ذهب إىل أن مس املرأة ينقض الوضوء ،عن ابن عمر عند مالك يف املوطأ
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رجه ابن املنذر والطرباين لكن بنّي ابن تيمية يف بحث نفيس عن ابن مسعود كام أخ

 ألجلف -اجلنابةأي -هؤالء الصحابة ال يرون أن التيمم يرفع احلدث األكرب  :وقال

بغري اجلامع ألهنم ال يرون  {َأْو اَلَمْستحمح النَِّساءَ } :هذا اضطروا وفرسوا قوله تعاىل

يرون أن التيمم يرفع احلدث األكرب ولو كانوا  ،أن التيمم يرفع احلدث األكرب

 ،ضوءوملا ذهبوا إىل أن جمرد املس ينقض الو ،باجلامع{َأْو اَلَمْستحمح النَِّساءَ } :لفرسوا

هذا ما قرره  . عىل أن جمرد املس ليس ناقًضا للوضوءفبهذا يكون الصحابة جممعني

 .-رمحه اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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إذا وجد أحدكم » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال  :قال-ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة  -66

ا أو  ،يف بطنه يشء فأشكل عليه أخرج منه يشء أم ال فًل خيرجّن من املسجد حتى يسمع صوتا

 .خرجه مسلمأ .«جيد رحياا

 .يف هذا دليل عىل أن الريح ناقض من نواقض الوضوء وقد تقدم هذا البحث
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الرجل  :أو قال ،مسست ذكري :قال رجل :قال-ريض اهلل عنه- وعن طلق بن عيل -67

إنام هو بضعة  ،ال» :-صىل اهلل عليه وسلم-فقال النبي  ؟أعليه وضوء ،يمس ذكره يف الصًلة

 .هو أحسن من حديث برسة :وقال ابن املديني ،أخرجه اخلمسة وصححه ابن حبان .«منك

 ،وقيس تكلم فيه الشافعي والرازيان ،طريق قيس بن طلق بن عيل عن أبيههذا احلديث من 

تج به :وقال ابن معني يف أحد أقواله عنه إذن مثل هذا احلديث ال يصح االعتامد عليه  ،ال ُيح

 .يف إثبات حكم رشعي
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 :قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-وعن برسة بنت صفوان  -68

 :وقال البخاري ،أخرجه اخلمسة وصححه الرتمذي وابن حبان .«من مّس ذكره فليتوضأ»

 .هو أصح يشء يف هذا الباب

فهو  ،والرتمذي واإلمام أمحد والبيهقي وابن معني -رمحه اهلل-احلديث البخاري ح صح

فإذن إذا ثبت هذا احلديث فهو مقدم عىل  ،-صىل اهلل عليه وسلم-حديث ثابت عن النبي 

ّدر  ،حديث طلق بن عيل « وضأمن مس ذكره فليت» :صح احلديثان فإن حديثأنه قد ثم لو قح

إنام هو بضعة » :ال سيام واألول قال ،أتى بحكم جديد ناقل عن األصل فيقدم عىل األول

فلذا حديث برسة بنت صفوان  ،أي ليس هناك حكم رشعي جديد فيه وال خيصه« منك

 -صىل اهلل عليه وسلم-أما وهو ال يصح عن النبي  ،مقدم عىل حديث طلق بن عيل لو صح

  أن مس الذكر ينقض الوضوءوقد ذهب إىل ،كر ينقض الوضوءإن مس الذ :كام تقدم فيقال

حصل بني الصحابة نزاع يف ذلك فذهب مجاعة إىل أنه وقد  ،وملالك تفصيلوأمحد الشافعي 

وذهب آخرون إىل أنه ينقض الوضوء  ،ال ينقض الوضوء كابن مسعود وعامر وعيل وغريهم

وأكثر هذه األسانيد ساقها  ،بةوابن عمر وعائشة ومجاعة من الصحا ،كسعد بن أيب وقاص

فاخلالف ثابت بني  ،-ريض اهلل عنهم-وهي صحيحة عنهم  ،البيهقي يف كتابه )اخلالفيات(

 .لكن عىل أصح القولني أن مس الذكر ينقض الوضوء ،الصحابة

  :ويتعلق بمس الذكر مسائل

ألن  ،ال اليد كلها ،الذي ينقض الوضوء هو باطن الكف مع أصابعه املسألة األوىل: -

عتاد وُيصل املس به املس يف العادة بباطن الكف  لوإنام ُيص ،هذا هو الذي يح

 .وقد ذهب إىل هذا الشافعية واملالكية يف قول ،وباطن األصابع
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وهذا قول  ،أن من مس ذكره ولو بغري تعمد فإنه ينقض الوضوءاملسألة الثانية:  -

وقد ثبت عن ابن عمر عند مالك يف املوطأ أنه اغتسل  ،الشافعي وأمحد يف رواية

 .-ريض اهلل عنه-ه كره من غري أن يتعمد ثم أعاد وضوءفوقعت يده عىل ذ

ه رجل آخر أو مس ذكر غريه فإن وضوء جاًل مس ذكراملسألة الثالثة: لو أن ر -

صىل اهلل عليه -قد قال النبي  :قيلفإن  ،عي وأمحد يف روايةالشافذكر وقد   ،ينتقض

وما خرج خمرج  ،فيقال هذا خرج خمرج الغالب ،«من مس ذكره فليتوضأ» :-وسلم

 .الغالب فال مفهوم له

وهذا قول  ،النتقض وضوؤه -أي قبلها-مس رجل فرج امرأة ة: لو املسألة الرابع -

-ويدل لذلك أنه ثبت عن عائشة  ،-رمحه اهلل-الشافعي وأمحد وهو قول مالك 

أيام امرأة  :أهنا قالت ،عند البيهقي وصححه البيهقي والذهبي -ريض اهلل عنها

فدل هذا عىل أن  ،والفرج شامل للقبل والدبر .د انتقض وضوؤهامست فرجها فق

غلب عىل املرأة يف كر الرجل ألن الرجل يح كر ذَ األمر ليس خاًصا بذكر الرجل وإنام ذح 

-وروى أمحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  ،األحكام الرشعية

وأيام امرأة مست فرجها  ،أيام رجل مس فرجه فليتوضأ» :قال -صىل اهلل عليه وسلم

إن رواية عمرو بن شعيب عن  :فإن قيل ،صححه البخاري واحلازمي ،«فلتتوضأ

 : األمرفيقال ،أبيه عن جده ال يصح أن يحعتمد عليها يف استقالل حكم رشعي

مست  أيام امرأة  :إال أنه يؤيد هذه الرواية ما ثبت عن عائشة أهنا قالت ،كذلك

 .ىل أن احلكم ليس خاًصا بالذكر بل يشمل القبل والدبرفدل هذا ع ،فرجها فلتتوضأ
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أن امرأة مست ذكر صبيها فإن طهارهتا تنتقض كام ذهب هلذا املسألة اخلامسة: لو  -

وتقدم أن ذكر احلديث  ،«من مس ذكره فليتوضأ» :الشافعي وأمحد لعموم حديث

ومن ذلك لو مس الرجل حلقة دبره أو مست  ،فظ )ذكره( خرج خمرج الغالبل

 ،وقد ذهب إىل هذا الشافعي وأمحد يف رواية ،املرأة حلقة دبرها فإن طهارهتا تنتقض

 .وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -ريض اهلل عنها-وقد تقدم أثر عائشة 

وقد ذهب مجاهري  ،مس الرجل األنثيني فإن طهارته ال تنتقض املسألة السادسة: لو -

 ،وخالف عروة بن الزبري ،أهل العلم إىل أن مس األنثيني ال تنتقض به الطهارة

من مس ذكره » :قال ،والصواب خالف ذلك ألن احلديث جاء يف مس الذكر

 .«فليتوضأ
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من » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قالت -ريض اهلل عنها-وعن عائشة  -69

ثم ليبِن عىل صًلته وهو يف ذلك  ،أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينرصف فليتوضأ

 .أخرجه ابن ماجة وضعفه أمحد وغريه .«ال يتكلم

بل حكى النووي االتفاق عىل  ،اإلمام أمحد والشافعي والدارقطني ههذا احلديث ضعف

  .ضعفه

أبو وقد ذهب إىل هذا  ،فيه أن القيء ناقض من نواقض الوضوء ،«من أصابه قيء» :قوله

فهو  ،عبد الرزاقعند ابن املنذر و-ريض اهلل عنه-وثبت هذا عن ابن عمر  ،حنيفة وأمحد

 .-ريض اهلل عنه-ناقض من نواقض الوضوء لثبوته عن ابن عمر 

وإن أراد الدم القليل فإنه  ،الرعاف هو الدم الكثري وقد تقدم الكالم عليه ،«أو رعاف» :قوله

 .نه حممول عىل الكثري ألن الرشيعة يفرس بعضها بعًضالكن لو صح احلديث فإ ،ليس ناقًضا

 ،وليس قيًئا ،حللق ويمأل الفم وقد يكون دون ذلكاما خيرج من  :القلس ،«أو قلس» :قوله

ألنه  ،عي وأمحدومثل هذا ليس ناقًضا من نواقض الوضوء كام ذهب إىل ذلك مالك والشاف

 .وتقدم أن احلديث ضعيف ،ليس هناك دليل يدل عىل أنه ناقض من نواقض الوضوء

ثم ليبن عىل  ،فلينرصف فليتوضأ» :وقوله ،تقدم الكالم عىل املذي ،«أو مذي» :قوله

 .يف كتاب الصالة -إن شاء اهلل تعاىل-سيأيت الكالم عىل هذه املسألة  ،«صالته
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 :-صىل اهلل عليه وسلم-أن رجًلا سأل النبي  -َريض اهلل عنهام-وعن جابر بن سمرة  -70

أخرجه  .«نعم» :أتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال :قال ،«إن شئت» :قال ؟أتوضأ من حلوم الغنم

 .مسلم

وقد انفرد هبذا اإلمام  ،هذ احلديث رصيح يف أن أكل حلم اإلبل ناقض من نواقض الوضوء

 ،افعيوخالفه أبو حنيفة ومالك والش ،من بني أئمة املذاهب األربعة -رمحه اهلل تعاىل-أمحد 

وقد أخطأ النووي  ،وهو أن أكل حلم اجلزور ناقض من نواقض الوضوء ،وهذا قول إسحاق

تيمية  وهذا خطأ منه كام بينه ابن ،وعزا عدم نقض الوضوء إىل اخللفاء الراشدين -رمحه اهلل-

فلذا فأكل حلم اجلزور  ،يف )القواعد النورانية( وبني أن عزو هذا للخلفاء الراشدين خطأ

 .ناقض من نواقض الوضوء بداللة هذا احلديث

وقد تقدم أن ما خرج خمرج جواب  ،سؤالإن هذا احلديث خرج خمرج جواب عىل  :فإن قيل

لكن يف هذا احلديث  ،هذا صحيح تأصياًل كام تقدم ذكره :يقال ،عىل سؤال ال يفيد الوجوب

فإذن ُيمل ما عداه عىل  ،«إن شئت» :وهو أنه قال يف حلم الغنم ،قرينة تدل عىل أنه للوجوب

هذا و ،يف )رشح الكوكب(وابن النجار  ،وقد بنّي هذا املرداوي يف )التحبري( ،الوجوب

وهو دال عىل أنه جيب عىل  ،احلديث دال عىل أن أكل حلم اإلبل ناقض من نواقض الوضوء

بن مغفل  عبد اهللوقد ثبت عند أمحد وأيب داود من حديث  ،من أكل حلم اجلزور أن يتوضأ

ث فيه فهذا احلدي ،«فإهنا خلقت من شيطان» :قال ،ملا ذكر حلم اإلبل والصالة يف مباركها

لقت من شيطان :فائدة دقيقة لقت من  ،وهي أن اإلبل خح إذن علة الوضوء من حلمها أهنا خح

وقد بني هذا ابن تيمية كام يف  ،وعلة عدم الصالة يف مباركها أهنا خلقت من شيطان ،شيطان

 .)جمموع الفتاوى( وابن القيم يف )أعالم املوقعني(
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تنازع العلامء هل هذا خاص باللحم أو يدخل  :ويرتتب عىل هذا بيان الراجح يف مسألة وهي

وهو أحد  ،فيه مجيع أجزاء اإلبل؟ يقال عىل أصح القولني يدخل فيه مجيع أجزاء اإلبل

 .القولني عند احلنابلة

 ؟قد جاء احلديث بلفظ اللحم :فإن قيل

 :اب عىل ذلك من وجهنيفيقال اجلو

ومن القواعد  ،«فإهنا خلقت من شيطان» :فإنه قال ،الوجه األول: عموم العلة -

ّلق احلكم عىل علة فيفيد العموم املعنوي :األصولية أي كل ما كانت العلة  ،إذا عح

وذلك أن  ،ويسميه العلامء بالعموم املعنوي ،موجودة فيه فإن حكمه حكم العلة

أو معنوي كاحلكم الذي  ،..إلخ.إما لفظي كالنكرة يف سياق الرشط :العموم نوعان

جدت فيه العلة فإنه يأخذ احلكم نفسه ،بحني عىل علة  .فكل حكم أو يشء وح

فلذلك  ،فإن الغالب هو أكل حلمها ،الوجه الثاين: أن ذكر اللحم خرج خمرج الغالب -

 .البخرجت خمرج الغ

 مسألة: •

تنازع العلامء القائلون بأن أكل حلم اإلبل ينقض الوضوء  ،الوضوء من لبن اإلبل

أن الوضوء من  -واهلل أعلم-وأصح القولني  ،ومها قوالن عند احلنابلة ،عىل قولني

لقت منه وهو وأن لبنها مم ،وذلك للوجهني السابقني ،لبن اإلبل واجب ا خح

فإن املقصود يف اإلبل يف  ،ر اللحم خرج خمرج الغالب واألهموأن ذك ،طانيالش

ومع أن البيهقي والنووي شافعيان ومذهبهام عىل خالف ذلك  ،الغالب هو حلمها

 .إال أهنام ذهبا إىل أن أكل حلم اجلزور ناقض للوضوء
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من » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال -َريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة   -71

وقال  ،أخرجه أمحد والنسائي والرتمذي وحسنه .«ومن محله فليتوضأ ،غسل ميتاا فليغتسل

 .ال يصح يف هذا الباب يشء :أمحد

ونص عىل ضعف  ،ومثله ابن املديني ،نص اإلمام أمحد عىل أنه ال يصح يف هذا الباب يشء 

 فاحلديث ضعيف ال ،والبخاري ،هذا احلديث أمحد وابن املديني وحممد بن ُييى الذهيل

 .-صىل اهلل عليه وسلم-يصح عنه 

من غسل ميًتا فليغتسل ومن محله » :قال ،ومما يتعلق هبذا احلديث الوضوء من تغسيل امليت

فإنه إذا أوجب  ،لبيان أن غسل امليت ينقض الوضوء واملؤلف ذكر احلديث  ،«فليتوضأ

ليس  ،إن تغسيل امليت ناقض من نواقض الوضوء :ويقال ،الغسل فالوضوء من باب أوىل

-بن عباس  عبد اهللعن  عبد الرزاقوإنام ألن هذا ثابت عند  ،هلذا احلديث ألنه ضعيف

وليس بني الصحابة  :قال ابن قدامة ،وإليه ذهب اإلمام أمحد يف رواية ،-ريض اهلل عنهام

وإىل هذا  ،باس أن من غسل ميًتا فليتوضأعن ابن ع عبد الرزاقفثبت عند  ،خالف يف ذلك

واملراد من يبارش تغسيله ال  ،ل امليت ناقض للوضوءيفإذن تغس ،ذهب اإلمام أمحد يف رواية

 .من يصب عليه

يت سبب أيًضا يف هذا احلديث أن محل املو ،ويف هذا احلديث أن من محل امليت يتوضأ

 ،حكى اإلمجاع ابن قدامة ،إال أن هذا املعنى أمجع العلامء عىل عدم القول به ،إلجياب الوضوء

 .-رمحه اهلل تعاىل- عبد الربويدل عليه كالم ابن 
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صىل اهلل عليه -أن يف الكتاب الذي كتبه رسول اهلل  ،بن أيب بكر رمحه اهلل عبد اهللوعن  -72

رواه مالك مرسًلا ووصله النسائي « أن ال يمس القرآن إال طاهر» :لعمرو بن حزم -وسلم

 .وهو معلول ،وابن حبان

وابن القطان صاحب كتاب  ،اإلشبييل عبد احلقو ،السجستاين أبو داودعفه هذا احلديث ض

  .-صىل اهلل عليه وسلم-)بيان الوهم واإلهيام( فهو حديث ضعيف ال يصح عنه 

 :وهذ احلديث تتعلق به مسائل

فال جيوز له أن  ،فيجب عليه أن يتوضأأن من أراد أن يمس مصحًفا  املسألة األوىل: -

وهذا احلديث وإن كان ضعيًفا إال أن هذا احلكم قد دل  ،يمس املصحف بال وضوء

حكى اإلمجاع إسحاق بن راهويه يف )مسائل إسحاق بن  ،عليه إمجاع أهل العلم

ويف كالم ابن قدامة أن أول من خالف يف  ،وحكاه ابن قدامة ،منصور الكوسج(

فإذن العلامء قبل داود جممعون عىل هذا احلكم ويدخل  ،داود الظاهريهذه املسألة 

بل رصح ابن  ،وابن تيمية ،وحكى اإلمجاع ابن رجب ،يف ذلك الصحابة والتابعون

ومن خالف فهو  ،تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( أن الصحابة جممعون عىل هذا

اًرا أن كل قول وتقدم مر ،حمجوج باإلمجاع وليس له سلف إال داود الظاهري

تفردت به الظاهرية فهو خطأ كام حكاه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف املجلد اخلامس 

 .من كتابه )منهاج السنة(

عىل أصح القولني وذهب إىل وضوء  ليس فيه غالف املصحف : مّس املسألة الثانية -

 .فيجوز مس غالف املصحف بال طهارة ،قول عند احلنابلة هذا أبو حنيفة وهو
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عىل أصح  ،البياض الذي بني األحرف واألسطر يف القرآنمس  املسألة الثالثة: -

وإىل  ،اجلميع يسمى مصحًفا وذلك أن ،أن مثل هذا ال جيوز -واهلل أعلم-القولني 

ويقوي هذا ما ثبت عند البيهقي  ،هذا ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة يف قول

لعلك  :فقال أبوه ،وغريه أن مصعب بن سعد بن أيب وقاص كان ماسًكا للقرآن

مسك أطرافه ومل يستفصل منه هل  ،اذهب فتوضأ :قال ،نعم :قال ؟مسست ذكرك

أن مس املصحف ال  -واهلل أعلم-فدل هذا  ،.إلخ. ه كتاباتأو اجلزء الذي ليس علي

 .جيوز ولو كان بني األسطر إال ملن توضأ

أن مس  -واهلل أعلم-أصح أقوال أهل العلم  ،املسألة الرابعة: مس كتب التفسري -

إال  ،وهذا قول املالكية وقول عند احلنابلة ،ةكتب التفسري جيوز وال تشرتط له الطهار

إذا كان قرآًنا ووجد فيه تعليق قليل من التفسري فمثل هذا يسمى مصحًفا وقرآًنا وال 

 .يسمى تفسرًيا

ر أن ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عم ،السفر بالقرآن إىل أرض العدو مسألة: •

وزاد  مسلم  ،هنى أن يحسافر بالقرآن إىل أرض العدو -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

النهي مبني عىل  :قه، فهذا احلديث من جهة التف«وفإين ال آمن أن َينَاَله العد» :قال

 ،وما كان مبنًيا عىل االحتياط فال يفيد التحريم كام تقدم تقرير هذا كثرًيا ،االحتياط

ر بالقرآن إىل أرض الكفار مكروًها وال يكون حمرًما ألنه علق بعلة فإذن يكون السف

لق عىل االحتياط فإن كان أمًرا يفيد  ،احتياطية وهو أن ال يناله العدو وما عح

رمحه -وقد ذهب إىل هذا اإلمام الشافعي  ،االستحباب وإن كان هنًيا يفيد الكراهة

   .-اهلل تعاىل
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يذكر اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-كان رسول اهلل  :قالت -ريض اهلل عنها-وعن عائشة  -73

 .رواه مسلم وعلقه البخاري .عىل كل أحيانه

 ،ن يذكر اهلل متطهًراواألفضل ملن أراد أن يذكر اهلل أ ،هذا احلديث فيه ذكر اهلل عىل كل حال

عليه حدث أكرب ملن ليس متطهًرا بأن كان  اهلل ليس معنى هذا أن املحدث ال يذكر اهلل بل ذكر

لكن األفضل أن يتوضأ  ،لةذكر هذا الشافعية واحلناب ،أو أصغر أفضل من أن ال يذكر اهلل

هاجر بن قنفذ املويدل لذلك ما ثبت عند أيب داود من حديث  ،فيجمع بني ذكر اهلل والطهارة

وهذه  ،«إين كرهت أن أذكر اهلل عىل غري طهر» :قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي 

وهذا إنام  ،بدليل أنه يستحب التسمية كام تقدم عند الوضوء ،يمالكراهة كراهة تنزيه ال ُتر

 :من تعاّر من الليل فقال» :ويدل لذلك حديث عبادة يف الصحيحني ،يكون ملن ليس متطهًرا

ألنه قد تعار من الليل أي  ،فدل عىل أنه ذكر اهلل عىل غري طهارة ،احلديث« .. .ال إله إال اهلل

   .قد نام

وسيأيت -حتى لو كان يف اخلالء  ،وعىل أصح أقوال أهل العلم يستحب ذكر اهلل يف كل حال

ومما يذكر عند هذا احلديث أن من عليه حدث أكرب فال جيوز له  ،-إن شاء اهلل تعاىل-بحثه 

 ؟عىل كل أحيانه يذكر اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-كان النبي  :فإن قيل ،أن يقرأ القرآن

قد ثبت عن عمر عند البيهقي يف كتابه )اخلالفيات( وعن عيل عند ابن أيب شيبة أهنم  :فيقال

 ،وإىل هذا ذهب علامء املذاهب األربعة ،ولو آية :قال عيل ،هنوا اجلنب أن يقرأ القرآن

ول عمر إال أن ق ،ال بأس للجنب أن يقرأ القرآن :وخالف ابن عباس فيام علقه البخاري قال

 .وعيل مقدم عىل قول ابن عباس ألهنم خلفاء راشدون
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احتجم وصىل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي -ريض اهلل عنه-وعن أنس بن مالك  -74

 .أخرجه الدارقطني ولينه .ومل يتوضأ

وضعف احلديث ابن اجلوزي وابن امللقن والنووي وابن  ،أي ضعفه :معنى لينه الدارقطني

لكن لو صح فهو حممول عىل أنه  ،فهو حديث ضعيف ،ومجاعة من أهل العلم ،حجر

 .للتوفيق بني أدلة الرشيعة كام تقدم تقرير هذا ،احتجم حجامة مل خيرج منها إال دم قليل
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العني » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال-ريض اهلل عنه-وعن معاوية  -75

ومن نام » :درواه أمحد والطرباين وزا .«فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ،وكاء السه

استطلق » :وهذه الزيادة يف هذا احلديث عند أيب داود من حديث عيل دون قوله .«فليتوضأ

 .ويف كًل االسنادين ضعف ،«الوكاء

ا ا عن ابن عباس مرفوعا ا :وأليب داود أيضا ويف إسناده  ،إنام الوضوء عىل من نام مضطجعا

ا  .ضعف أيضا

فإذا كان مستيقظا ضبط  ،والوكاء هو ما يحربط به ،هو الدبر :السه ،« وكاء الّسهالعني» :قوله

أبو حاتم  -ث تكلم عليه الرازيان وهذا احلدي ،وإذا نام مل يضبط أمره يف خروج الريح ،أمره

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فهو حديث ال يصح عن النبي  ،يف العلل -وأبو زرعة

وقد ضعف حديث ابن عباس أيًضا  ، بني احلافظ ابن حجروهذه األحاديث كلها ضعيفة كام

 .وقد تقدم الكالم عن النوم وما يتعلق به من مسائل ،أبو داود
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يأيت » :قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -َريض اهلل عنهام-باس وعن ابن ع -76

فإذا وجد  ،ومل حيدث ،أحدكم الشيطان يف صًلته فينفخ يف مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث

ا أو جيد رحياا وأصله يف الصحيحني عن  ،أخرجه البزار .«ذلك فًل ينرصف حتى يسمع صوتا

 .هريرة نحوهوملسلم عن أيب  ،بن زيد عبد اهلل

 :فليقل ،إنك أحدثت :إذا جاء أحدكم الشيطان فقال» :وللحاكم عن أيب سعيد مرفوًعا

 .«فليقل يف نفسه» :وأخرجه ابن حبان بلفظ ،«كذبت

ما احلديث األول أخرجه البزار يف إسناده إسامعيل بن أيب أويس وهو ضعيف ضعفه أ

خر أخرجه الشيخان والثالث أخرجه مسلم فهذان احلديثان واحلديث اآل ،النسائي

 .واألخري يف إسناده عيل بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ،صحيحان

قاعدة أمجع العلامء الوهذه  ،أن اليقني ال يزول بالشك :وهذه األحاديث تدل عىل قاعدة

فلذا من تيقن احلدث وشك هل تطهر أو مل  ،القرايف وابن دقيق العيدحكى اإلمجاع  ،عليها

فاملقصود أن هذه القاعدة أمجع العلامء  ،والعكس ،يتطهر فريجع إىل اليقني وهو احلدث

 .عليها وهي أحد القواعد الكلية

أمجع العلامء عىل أن من تيقن احلدث وشك يف التطهر فإنه يبنيه  :أما فيام يتعلق باحلدث فيقال

 ،أما العكس ففيه خالف ،-رمحه اهلل تعاىل-حكى اإلمجاع النووي  ،عىل اليقني وهو احلدث

قني وهو بمعنى لو تيقن الطهارة وشك يف احلدث فجمهور العلامء عىل أنه يبني عىل الي

 ،ويف قول له إذا كان داخل الصالة ،وخالف مالك يف قول إذا كان خارج الصالة ،الطهارة

ويدل عىل ذلك حديث أيب  ،والصواب ما ذهب إليه اجلمهور ألن اليقني ال يزول بالشك
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وقد تقدم يف حديث أيب  ،بن زيد بن العاص يف الصحيحني عبد اهللهريرة يف مسلم وحديث 

ك أحدكم يف صالته فأشكل عليه أخرج منه يشء أم ال فال خيرجن من إذا ش» :هريرة

 .وهذا نص يف داخل الصالة ،«املسجد حتى يسمع صوًتا أو جيد رًُيا
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 باب قضاء احلاجة

 وينبغي أن يحعلم أنه ال يقال يف ،وجله يف آداب قضاء احلاجة ،هذا الباب يتعلق باآلداب

واألصل فيها االستحباب وقد تصل  ،اآلداب إهنا مستحبة عىل اإلطالق وال يقال إهنا واجبة

 .للوجوب بالنظر إىل األدلة الرشعية

فهذا  ،فإنه ال يفيد الوجوبإذا كان األمر لآلداب أو لإلرشاد  :قوله عند العلامءأما ما اشتهر 

مل األمر عىل الوجوب ،يف الغالب  ،ويقال إن األمر يقتيض الوجوب ،وإال فإن األصل أن ُيح

لكن إذا دقق يف صنيع أهل العلم نجد أن العلامء غالًبا إذا كان األمر يف اآلداب ُيملونه عىل 

مل عىل االستحباب لفهم أهل العل ،االستحباب فإذا نظرنا إىل أفراد  ،مفإذن يف مثل هذا ُيح

فإذن يقال يف  ،املسائل نجد غالًبا أن األمر إذا كان لآلداب ولإلرشاد فإنه يكون لالستحباب

ّدر أن بني العلامء خالًفا  ،أفراد هذه املسائل األمر فيها لالستحباب تبًعا ألهل العلم لكن لو قح

 .الوجوب معترًبا فإنه يقال بالوجوب ألن األصل يف األمر أنه يقتيض

وإذا دققت يف  ،أحياًنا قد يكون األمر لآلداب وجتد أن هناك من أوجبه :إال أنه ينتبه إىل أمر

وال يصح أن نتبنى قواًل  ،فمثل هؤالء حمجوجون بمن قبلهم ،هؤالء وجدهتم من املتأخرين

أهل  الظاهري أو الظاهرية دون بقية أو انفرد به داود ،املتقدمني انفرد به املتأخرون دون

 .العلم
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إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-كان رسول اهلل  :قال-ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  -77

 .أخرجه األربعة وهو معلول .دخل اخلًلء وضع خامته

صىل اهلل -ال يصح عن النبي ف ،والنسائي والدارقطني أبو داودهذا احلديث ضعيف وضعفه 

وليس  ،عدم إدخال يشء فيه ذكر اهلل إىل اخلالء :ويف هذا احلديث من الفقه،-عليه وسلم

فكان  ،اد باخلالء مكان قضاء احلاجةاملراد باخلالء ما نسميه اليوم ) دورات املياه ( وإنام املر

نسميه  وقد جتد ما ،فإذا جلس لقضاء احلاجة يحعد يف اخلالء ،الصحابة يف الرب يقضون احلاجة

فمثل هذا ال يأخذ أحكام  ،فيدخل الرجل ليغسل يديه أو ليستحم ،كبرية اليوم ) احلاممات (

ود يف هذا احلديث أنه ال يصح فاملقص ،وإنام إذا دخلها ألجل قضاء حاجته ،من دخل اخلالء

لذا تنازع العلامء يف  ،إال أن احلديث ضعيف كام تقدم ،أن يحدخل يف اخلالء بيشء فيه ذكر اهلل

واز ثبت اجل ،وقد ذهب إىل جواز هذا مجع من أهل العلم ،إدخال يشء فيه ذكر اهلل إىل اخلالء

وثبت اجلواز عن عطاء عند  ،وهو من كبار التابعني ،عبد الرزاقعن سعيد بن املسيب عند 

أمحد يف اإلمام و مالك ذهبوإىل هذا  ،ورواه ابن أيب شيبة عن ابن سريين ،ابن أيب شيبة

 .رواية

ن ذكر وأوىل ثم أوىل إذا كا ،فإذن إدخال يشء إىل اخلالء فيه ذكر اهلل جائز وليس ممنوًعا رشًعا

فإذا جاز إدخاهلا بال حاجة فجوازها  ،اهلل موجوًدا يف الدراهم والرياالت ألنه ُيتاج إىل ذلك

 .مع احلاجة من باب أوىل
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اللهم إين » :إذا دخل اخلًلء قال -صىل اهلل عليه وسلم-كان رسول اهلل  :وعنه قال -78

 .أخرجه السبعة .«أعوذ بك من اخلبث واخلبائث

 خلبثاللهم إين أعوذ بك من ا» :وقوله ،هذا الذكر يستحب قوله عند دخول اخلالء

ذهب إىل هذا أبو عبيد القاسم بن  ،الشياطني :واخلبائث ،هو الرش :خلبثا ،«واخلبائث

فإذن يف هذا احلديث يستحب  ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف رشح العمدة ،واألنباري ،سالم

حتى ذكر ابن قدامة عن  ،اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث :ملن دخل اخلالء أن يقول

 .ما تركت هذا الذكر إال وأصبت بيشء أو بمكروه :أنه قال اإلمام أمحد

 :عند الرتمذي-ريض اهلل عنه-وجاء يف حديث عيل  ،«بسم اهلل» :ومما يستحب أن يقال

ي إال أن احلديث ضعيف وضعفه الرتمذ ،«بني آدم واجلن قول بسم اهلل سرت ما بني عورات»

إال أن هذا يرجع للقاعدة التي تقدم ذكره وهي  ،«بسم اهلل»ومل يصح حديث يف قول  ،نفسه

إذن إذا دخل اخلالء  ،ومن ذلك دخول اخلالء ،عند أي فعل« بسم اهلل»أنه يستحب قول 

 .اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث ،بسم اهلل :قال

إذا أراد أن يدخل  :ج إىل تأويل وأن يقالعىل حقيقته وال ُيتا ،«إذا دخل اخلالء» :وقوله

وذكر اهلل يف اخلالء  ،«إذا دخل اخلالء» :كام هي أكثر الروايات وأصح الروايات ،اخلالء

وإىل هذا ذهب مجع  ،وأصح قويل أهل العلم أن ذكر اهلل يف اخلالء جائز ،تنازع فيه أهل العلم

ألنه ليس هناك دليل يمنع من ذكر اهلل يف  ،تابعني وهو قول مالك وأمحد يف روايةمن ال

حتى قال  ،كان يذكر اهلل عىل كل أحيانه -صىل اهلل عليه وسلم-ويؤيد ذلك أن النبي  ،اخلالء

فيستحب للمسلم أن ال يدع ذكر  ،يذكر اهلل حتى عىل الكنيف :أبو حاتم يف كتابه )العلل(
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أما  ،وإنام يذكر اهلل ذكًرا يحسمع نفسه ،لكن فرق بني ذكر اهلل وبني رفع الصوت بذكر اهلل ،اهلل

 .فبذكر اهلل من باب أوىل ،رفع الصوت سيأيت أن الكالم يف اخلالء مكروه

صىل اهلل عليه -جاًل سلم عىل النبي أن ر :قد روى مسلم من حديث ابن عمر :فإن قيل

هذا احلديث  :فيقال .فلام تيمم رد عليه سالمه ،وكان يبول فلم يرد عليه سالمه -وسلم

بدليل أنه ملا انتهى من قضاء احلاجة مل  ،ليس السبب لتأخري رد السالم أنه كان يقيض حاجته

جته لكان رد السالم أول ما ولو كان املانع أنه كان يقيض حا ،يرد السالم وإنام ذهب وتيمم

صىل اهلل عليه -فدل هذا عىل أن النبي  ،وإنام أخر ذلك حتى تيمم ،انتهى من قضاء حاجته

 .أراد األكمل وهو أن يرد السالم مع الطهارة -وسلم

متفق عىل  :«اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث ،بسم اهلل» :وهذا الذكر وهو قول

 .لنووي يف كتابه )املجموع(حكى االتفاق ا ،استحبابه
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فأمحل أنا وغًلم  ،يدخل اخلًلء-صىل اهلل عليه وسلم-كان رسول اهلل  :وعنه قال -79

 .متفق عليه .اءنحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بامل

اإلناء الصغري من اجللد كام يف  :"إدواة" :قوله ،أي معي ،"فأمحل أنا وغالم نحوي" :قوله

يف   -صىل اهلل عليه وسلم-عصا طويلة كانت مع النبي  :"عنزة" :قوله ،)تاج العروس(

كام ذكر  ،للسرتة وغري ذلك -اهلل عليه وسلم صىل-وكان يستعملها  ،أي حديدة ،آخرها زٌج 

 .والنووي يف )رشح مسلم( ،ذلك أبو عبيد القاسم بن سالم

ألن بعض السلف األوائل من استنكر  ،وهي صحة االستنجاء باملاء :ويف هذا احلديث فائدة

كام ذكر هذا النووي يف  ،الفتوى أمجعوا بعد ذلك عىل صحة االستنجاء باملاءإال أن أهل  ،هذا

إن  :بل يقال ،ومن األدلة هذا احلديث ،فلذا يصح االستنجاء باملاء ،والعيني ،رشح مسلم

  :الرتتيب ثالثي

 .-وسيأيت هذا البحث-أن جيمع بني احلجارة واملاء  :األكمل -

 .ألنه أكثر تنظيًفا ،املاء :ويليه -

 .احلجارة :ويليه -

 :لذا سيأيت يف حديث سلامن الفاريس ،تنظيف املحل باملاء وباحلجارةلواالستنجاء يكون 

 .ذكر هذا النووي يف كتابه )املجموع( "...ستنجي بأقل من ثالثة أحجاروأن ال ن"

أما االستجامر فهو إنام يكون باحلجارة  ،واالستطابة كاالستنجاء تكون باملاء واحلجارة

 .أي بغري املاء ،ونحوها
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خذ » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال يل النبي  :قال-ريض اهلل عنه-رية بن شعبة وعن املغ -80

 .متفق عليه .فانطلق حتى توارى عني فقىض حاجته ،«اإلدواة

املغرية بن شعبة أن يأخذ معه  -صىل اهلل عليه وسلم-أي أمر النبي  ،«خذ اإلداوة» :قوله

ثم  ،كام يف لفظ مسلم اآلخر " -صىل اهلل عليه وسلم-فخرجت مع النبي " :قال ،اإلداوة

ثم بعد ذلك  ،-صىل اهلل عليه وسلم-فإذن أخذ اإلداوة معه للنبي  ،انطلق وتوارى عنه

ويف هذا ، -ريض اهلل عنه-عنه حتى توارى عنه  -صىل اهلل عليه وسلم-انطلق النبي 

وهذا متفق عىل استحبابه كام حكاه النووي يف كتابه  ،ستحباب البحعد عند قضاء احلاجةا

-وقد رأيت ابن القيم  ،وهو شامل لقضاء احلاجة لغائط أو لبول وال فرق بينهام ،)املجموع(

لكن مل أر العلامء السابقني فرقوا بني ذلك بل  ،فرق بينهام يف كتابه زاد املعاد -رمحه اهلل تعاىل

وهذا متفق  ،المهم واحد عىل أنه يستحب عند قضاء احلاجة البحعد سواء كان بواًل أو غائًطاك

 .عىل استحبابه

هذا أدب ومتفق  :فيقال ؟بال ومل يبعد -صىل اهلل عليه وسلم-قد ثبت أن النبي  :فإن قيل

 .املستحب ملصلحة -صىل اهلل عليه وسلم-وقد يرتك النبي  ،أي ليس واجًبا ،استحبابه عىل

بن  عبد اهللوأيًضا مما يستحب االستتار عند قضاء احلاجة ملا ثبت عند مسلم من حديث 

عند قضاء حاجته هدف أو  -صىل اهلل عليه وسلم-كان أحب ما يسترت به النبي  :قال ،جعفر

 .أي حائط النخل :"حائش النخل"و ،هو املكان املرتفع :"اهلدف"، و حائش نخل
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واالستتار عند قضاء احلاجة أدب مستحب باإلمجاع كام حكى اإلمجاع النووي يف كتابه 

الثاين و ،األول البحعد :إذن عندنا أدبان مستحبان فيام يتعلق هبذا احلديث ،)املجموع(

 .االستتار
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اتقوا » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال-ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة  -81

 :زاد أبو داود عن معاذ ،رواه مسلم .«يف ظلهم أو ،الذي يتخىل يف طريق الناس ،الًلعنني

 .وفيه ضعف ،«أو نقع ماء» :وألمحد عن ابن عباس ،«واملوارد»

وأخرج الطرباين النهي عن حتت األشجار املثمرة وضفة النهر اجلاري من حديث ابن عمر 

 .بسند ضعيف

الذي يتخىل » :ه قالألن ،هذا احلديث فيه النهي عن قضاء احلاجة يف أماكن ُيتاج الناس إليها

مكان ُيتاج الناس إليه ممنوع قضاء احلاجة يف  :إذن هذه قاعدة ،«يف طريق الناس أو يف ظلهم

 .حكى اإلمجاع النووي يف كتابه )املجموع( ،رشًعا باالتفاق

أن قضاء  :ويف املسألة قول ثان ،عدم قضاء احلاجة فيها استحباب ومجهور العلامء ذهبوا إىل

وذهب إىل ذلك اخلطايب وهو  ،وهذا قول عند احلنابلة ،احلاجة يف مثل هذه األماكن حمرمة

د بالالعنني واملرا ،«اتقوا الالعنني» :ألنه قال ،-واهلل أعلم-وهو الصواب  ،قول النووي

 :أحد أمرين

لب لعن الناس - بحيث إن الرجل لو قىض  ،وهذا املشهور ،األمر األول: أي الذي جيح

 .ته يف مكان ُيتاج الناس إليه فإن الناس يلعنونه ويسبونهجحا

ذكر هذا اخلطايب والقايض عياض يف رشحه عىل  ،األمر الثاين: أي األمرين امللعونني -

 . رشح عىل مسلموأشار لذلك النووي يف ،مسلم

 -واهلل أعلم-يف مثل هذه األماكن حمرمة  اأو غائطً  فاملقصود أن قضاء احلاجة سواء كان بواًل 

 .كام تقدم ذكره
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 ،ومثل هذا حمرم كام تقدم تقريره ،ويقصدونهأي املكان الذي يرده الناس  :«واملوارد» :قوله

فيام نقله املنذري يف كتابه )الرتغيب  أبو داودضعفه  وهذا احلديث ضعيف كام بني

وهو  ،وهو مل يسمع أبا داود ،فإن الراوي عن أيب داود هو أبو سعيد احلمريي ،والرتهيب(

 .وأيًضا يف احلديث علة أخرى لكن املقصود أنه حديث ضعيف ،نفسه جمهول

عناه صحيح إال أنه هذا م ،[وفيهام ضعف ،«أو نقع ماء» :وألمحد عن ابن عباس] :قوله

 عبد اهللاألوىل  :فإذن فيه علتان ،مبهم راوي  وفيه  ،بن هليعة عبد اهللضعيف ألن يف إسناده 

 .املبهم اويبن هليعة والثاين الر

وأخرج الطرباين النهي عن حتت األشجار املثمرة وضفة النهر اجلاري من حديث ابن ] :قوله

بل قال  ،اده فرات بن السائب وهو مرتوكهذا احلديث ضعيف يف إسن ،[عمر بسند ضعيف

 .منكر احلديث :البخاري

يريدون الطرباين  ،أخرج الطرباين :إذا قالواالعادة العلامء  ،[وأخرج الطرباين...] :إال أن قوله

ومع ذلك هو ضعيف ال  ،وليس موجوًدا يف الكبري واحلديث موجود يف األوسط ،الكبري

 .-صىل اهلل عليه وسلم-يصح عنه 

 :وقوله ،وهذا واضح وهي التي هلا ثمر ويردها الناس[، حتت األشجار املثمرة] :وقوله

 .وبالكرس، واملراد جانب النهر لفتحالضفة تصح با ،[ضفة النهر اجلاري]
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إذا تغوط » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال-ريض اهلل عنه-وعن جابر  -82

رواه  ،«فإن اهلل يمقت عىل ذلك ،الرجًلن فليتوار كل واحد منهام عن صاحبه وال يتحدثا

 .القطان وهو معلول وصححه ابن السكن وابن

أي أن الراوي للحديث هو ابن السكن وأنه نفسه  :[رواه وصححه ابن السكن] :قوله

إذن  ،وقد ساق إسناده ابن القطان يف كتابه )بيان الوهم واإلهيام( ،وهو كذلك ،صححه

 .وصححه ابن السكن ،احلديث من حديث جابر رواه ابن السكن

أبو ذكر الدارقطني يف )العلل( أن هذا احلديث يرجع إىل حديث أيب سعيد الذي رواه لكن 

وحديث أيب سعيد فيه النهي عن الكالم عند قضاء احلاجة كحديث ابن  ،وأمحد داود

وضعفه ابن  ،اإلشبييل عبد احلقوضعفه  ،أبو داودوحديث أيب سعيد أشار لضعفه  ،السكن

 .م(القطان يف )بيان الوهم واإلهيا

داود  وأنه يرجع إىل حديث أيب سعيد الذي رواه أمحد وأبو ،أن حديث جابر خطأ :فاخلالصة

صىل اهلل -مل يصح حديث عن رسول اهلل  :فعىل هذا ،كام ذكر ذلك الدارقطني يف )العلل(

ولو صّح هذا احلديث هبذا اللفظ فإن  ،ةيف النهي عن الكالم عند قضاء احلاج -عليه وسلم

 فيه أي ،«فليتوار كل واحد منهام عن صاحبه وال يتحدثا» :فيه اجلمع بني أمرين  قال

أما جمرد احلديث يف أماكن قضاء احلاجة أو عند قضاء احلاجة  ،احلديث مع انكشاف العورة

ا باالتفاق حكاه وهذ ،الكالم عند قضاء احلاجة مكروه :ومع ذلك ،فلم يصح فيه حديث

 .النووي يف كتابه )املجموع(
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واملفرتض أن هذه السنن ينبغي أن نحرص عليها وأن نجتهد عىل القيام هبا وأن ال يتحدث 

وأن يعود نفسه وإخوانه وأهله  إذا خاطبه أحد وهو يف اخلالء أن يتنحنح  ،أحدنا يف اخلالء

أسأل اهلل  ،فإن مثل هذا مكروه ،حدثأو يفعل فعاًل يعلمون أنه موجود يف اخلالء ال أن يت

أن يعيننا عىل السنن والواجبات وأن يعيننا عىل ترك املحرمات واملكروهات إنه الرمحن 

 .الرحيم
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ال » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال- عنهريض اهلل-وعن أيب قتادة  -83

 .«وال يتنفس يف اإلناء ،وال يتمسح من اخلًلء بيمينه ،يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول

 .متفق عليه واللفظ ملسلم

يف هذا احلديث النهي عن مس الذكر باليمني عند  ،«ال يمسكن أحدكم ذكره بيمينه» :قوله

وقد تنازع العلامء هل هذا خاص بمس الذكر عند البول أو  ،-عند البولأي -قضاء احلاجة 

وأن مس الذكر باليمني  ،أنه عام -واهلل أعلم-يف املسألة قوالن وأصح القولني  ؟هو عام

وما  ،-أي حلاجة-قد يصيب اليد بنجاسة  وإنام خصص حال البول ألن مثل هذا ،مكروه

وقد ذهب إىل هذا اإلمام أمحد يف  ،خرج خمرج احلاجة فال مفهوم له فيشمل عند البول وغريه

 .باليمني مكروه سواء عند البول أو غريهالذكر  مسُّ فإذن  ،رواية

أما القول بالتحريم مل أره إال عند بعض  ،لكراهةوالقول املشهور عند أهل العلم هو ا

 .وقد تقدم إذا انفرد املتأخرون بقول فال يلتفت إىل قوهلم ،املتأخرين

ليس املراد أن يستنجي بيمينه مبارشة  ،«وال يتمسح من اخلالء بيمني» :ومما يف هذا احلديث

مس أما  ،وإنام املراد أن ال يمسك بيده اليمني اآللة التي سيستنجي هبا ،النجاسة بأن يبارش

كام حكاه احلافظ ابن حجر  وال جيزئفهذا حمرم باإلمجاع  تمسحعند ال لنجاسةل منىاليد الي

 ،واملراد يف احلديث أنه ال يتمسح أي يأخذ حصاة مثاًل بيده اليمنى ،ي(يف كتابه )فتح البار

وإنام تكون باليد اليرسى ملا تقدم ذكره يف القاعدة عند املكارم تستعمل اليد اليمنى وما 

 .عداها تستعمل اليد اليرسى

 .يف كتاب اآلداب -إن شاء اهلل تعاىل-هذا سيأتينا  ،«وال يتنفس يف اإلناء» :قوله
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أن  -صىل اهلل عليه وسلم-لقد هنانا رسول اهلل  :قال-ريض اهلل عنه-وعن سلامن  -84

 ،أو أن نستنجي بأقل من ثًلثة أحجار ،اليمنيأو أن نستنجي ب ،نستقبل القبلة بغائط أو بول

 .رواه مسلم .أو أن نستنجي برجيع أو عظم

يف حديث أيب أيوب  -إن شاء اهلل-أما ما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها سيأيت 

 .واالستنجاء باليمني تقدم ذكره ،األنصاري

 :واالستجامر ما ييلويتعلق باالستنجاء  روأن ال نستجمر بأقل من ثالثة أحجا" :قوله

عىل حديث سلامن  ،أن االستجامر ال يصح بأقل من ثالثة أحجار املسألة األوىل: -

أن تحفقه وينبغي  ،واحلنابلة وأمحد ةالشافعي ، وذهب إىل هذا-ريض اهلل عنه-الفاريس 

ومعنى كونه رخصة أنه  ،أن االستجامر رخصة :االستجامر وهيبمسألة تتعلق 

ينا أن  :وأقرب هذا بمثال ،فال يحعدى لغريه ،يتعلق هبا أحكام عىل وجه الرخصة هنح

فلو قحدر أن رجاًل استجمر بحجرين وتنظف املحل  ،نستجمر بأقل من ثالثة أحجار

ولو قحدر استجمر بعظم فنظف املحل فال  ،ألهنا رخصة هلا حكمها ،زئهفإنه ال جي

فال يصح االستجامر بأقل من ثالثة  ،-إن شاء اهلل-وسيأيت بحث هذا  ،جيزئه

 .وهذا قول الشافعي وأمحد ،ومن فعل ذلك مل تصح صالته ومل يتطهر ،أحجار

أي يكفي  ،يكفي يف االستجامر ما لو استجمر بعد ذلك مل خيرج يشء املسألة الثانية: -

وهذا قول  ،مثله ال يزول باحلجارةأن يذهب عني النجاسة وبللها ولو بقي يشء 

فلو قحدر أنه استجمر بحجر  ، من باب أوىل املالكية واحلنفيةة والشافعية واحلنابل

ولو تيقن أنه بقي  ،خيرج يشء أجزأهولو استجمر بام زاد عىل ذلك ومل  ،مرات الثث
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 ،فمثل هذا معفو عنه ،من النجاسةو استعمل املاء لتبني أن هناك شيًئا يشء بحيث ل

 .وهذا يؤكد أهنا رخصة

 ،لو أن النجاسة كالغائط خرجت عن موضع العادة إىل صفحة اإللية املسألة الثالثة: -

بل تعامل  ،.إلخ. فمثل هذه ال تعامل معاملة االستجامر بأن يكتفى بثالث مسحات

وهذا قول أيب حنيفة ومالك  ،وقد تقدم بحث إزالة النجاسة ،معاملة إزالة النجاسة

 .ذا هي رخصة تعامل عىل صورهتا التي جاءت هبال ،وأمحد والشافعي يف قول

 .-إن شاء اهلل تعاىل-وهناك مسائل أخرى تتعلق باالستنجاء سيأيت الكالم عليها 

و هذا احلديث يفيد النهي عن االستنجاء برجيع أ ،"أو أن نستنجي برجيع أو عظم" :قوله

ال جيوز  :بل قال مالك والشافعي وأمحد ،وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأمحد ،عظم

املسألة ألن يف  ،جزاء فقوله حمدث وملفقومن قال ال جيوز مع اإل ،االستجامر هبا وال جيزئ

فمن قال بعد ذلك من املتأخرين أنه ال جيوز  ،أو ال جيوز وال جيزئ ،إما جيوز وجيزئ :قولني

مثل هذا يقال ال جيوز  يف فلذلك ،والقول املحدث مردود ،فقوله حمدث وملفقلكنه جمزئ 

 ؟كيف يقال ال جيزئ وقد أزال النجاسة :فإن قال قائل، وال جيزئ

زال باالستجامر رخصة :يقال وقد بقي يشء من النجاسة لكن عفت عنه الرشيعة  ،إن ما يح

فرجعنا إىل  ،ا فقد سقطت الرخصةفإذا مل تفعل الرخصة عىل ما جاءت به رشعً  ،ألنه رخصة

فباالستجامر بالعظم والرجيع يبقى يشء من  ،األصل وهو أنه البد أن تحزال عني النجاسة

فإذا مل يأِت بالرخصة  ،وهذا األصل أن ال يحعفى عنه لوال أن هذه رخصة ،النجاسة كام تقدم

ي وهو وجوب عىل باهبا وخالفها رشًعا سقطت الرخصة ورجعنا إىل أصل احلكم الرشع

مثل هذا حمرم  ،لو أنه استجمر بيده اليمنى :لذلك ما ذكر ابن حجر قال، إزالة عني النجاسة
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وانام التحريم يف باب االستجامر  ،جزاءومل يقل ابن حجر حمرم مع اإل ،وال جيزئ باإلمجاع

 .ء ألهنا رخصة كام تقدم بحث هذامالزم لعدم اإلجزا

يف هذا احلديث النهي عن االستنجاء برجيع أو  ،"أو أن نستنجي برجيع أو عظم" :قوله

أما العظم  ،وقد بينته األدلة األخرى ،والنهي هنا له حكمته ،هو الروث :والرجيع ،عظم

وأن الروث طعام دواب إخواننا  ،رى أن العظم طعام إخواننا من اجلنفقد بينت األدلة األخ

 ،فإذن هذه هي العلة يف النهي عن االستنجاء بالعظم ،من اجلن كام يف حديث ابن مسعود

إن -وسيأيت الكالم عىل هذا  ،إن مثل العظم ال ينظف ألنه أملس :ويزاد عىل ذلك أن يقال

 .-شاء اهلل تعاىل

 :تجامر بالعظم فإنه حمرم رشًعا ملا ييلفإذن إذا كان االس

 .األمر األول: أنه طعام إخواننا من اجلن كام تقدم يف حديث ابن مسعود -

فنستفيد من هذا أن كل أملس ال  ،ألنه أملس ،األمر الثاين: أن العظم ال ينظف -

ونستفيد من هذا أن طعام بني آدم وطعام دواب بني آدم  ،يستجمر به ألنه ال ينظف

 .فكل ما كان حمرتًما فإنه يحمنع من باب أوىل ،أوىل بالنهي

وهذا  ،إخواننا من اجلن كام يف حديث ابن مسعوددواب أنه طعام  :أما الرجيع فيمنع ملا ييل

 :ن نجًسا فيمنع ألمرينأما إذا كا ،إذا كان الروث طاهًرا أي من مأكول اللحم

 .إخواننا من اجلن دواب األمر األول: أنه طعام -

 .األمر الثاين: أنه نجس -
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وأن مجيع النجاسات ال يستجمر  ،فنستفيد من هذا أن طعام دواب بني آدم ال يستجمر به

 .هبا
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ال تستقبلوا القبلة بغائط »: -ريض اهلل عنه-وللسبعة من حديث أيب أيوب األنصاري  -85

 .«ولكن رشقوا أو غربوا ،وال بول

كر فيها سبعة أقوال و ومن  ،منهم من زاد إىل ثامنية أقوالهذه املسألة كثر الكالم فيها حتى ذح

اول أن يميز األقوال التي عليها الصحابة ممن حدث بعدهم  املهم عند دراسة املسائل أن ُيح

 .أو األقوال التي عليها السلف مما حدث بعدهم ،إذا أمكن

  :والصحابة يف هذه املسألة اختلفوا عىل قولني

وهذا قول  ،ويف الفضاء مطلًقاالبنيان حرمة االستقبال واالستدبار يف  القول األول: -

فإنه يف الصحيحني ذكر أهنم كانوا يف الشام وكانوا يف  ،أيوب األنصاري أيب

 .فننحرف عن القبلة ونستغفر اهلل :احلاممات قال

فيام  -ريض اهلل عنهام-وهذا قول ابن عمر  ،جيوز يف البنيان دون الفضاء القول الثاين: -

حه عن ابن عمر احلازمي وابن حجر ومجاعة من أهل رواه الدارقطني وغريه وصح

ذاك يف  :ل له قاليقفلام  ،فإنه ملا أراد أن يبول وضع دابته أمامه ثم بال ،العلم

فدل هذا عىل جواز االستقبال  ،أما إذا كان بينك وبني القبلة يشء فال ،الفضاء

 .واالستدبار من باب أوىل يف البنيان

 :رشعيةفإن القاعدة ال ،باألدلة الرشعيةن ننظر أشبه القولني ونريد أ ،إذن للصحابة قوالن

 ،واألشبه باألدلة هو قول ابن عمر ،إذا اختلف الصحابة عىل قولني فنأخذ األشبه باألدلة

صىل اهلل عليه -فقد ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر أنه رقى عىل بيت حفصة فرأى النبي 

 .فدل هذا عىل جوازه يف البنيان دون الفضاء ،يانوهذا يف البن ،يبول مستدبر القبلة -وسلم
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 ،إن للصحابة قولني إما اجلواز مطلًقا أو املنع مطلًقا :فيقال ،إنام هذا يف االستدبار :فإن قيل

وإىل هذا ذهب مالك  ،فإذن جيوز يف البنيان دون الفضاء ،وهذا أشبه بقول املجوزين

 .والشافعي وأمحد يف رواية
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من أتى الغائط » :قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  :-ريض اهلل عنها-وعن عائشة  -86

 .أبو داودرواه  .«فليسترت

احلافظ يف كتابه )التلخيص  وقد ضعفه ،يف إسناده احلصني احلرباين ،هذا احلديث ضعيف

فهو أدب جممع عليه حكى  ،لكن معناه صحيح ،-رمحه اهلل- عبد الربوضعفه ابن  ،احلبري(

لعورة أما سرت ا ،وهذا إذا أراد االستتار بام زاد عن العورة ،-رمحه اهلل تعاىل-اإلمجاع النووي 

 .وهذا أدب والبعد أدب آخر كام تقدم تقريره ،واملراد هنا أن يسرت بدنه ،فهو واجب اإلمجاع
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 .«غفرانك» :كان إذا خرج من الغائط قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  :وعنها -87

 .أخرجه اخلمسة وصححه أبو حاتم واحلاكم

)أصح يشء يف الباب( ال  :فقول علامء احلديث ،هو أصح يشء :هذا احلديث قال أبو حاتم

إال أن هناك حديًثا  ايكون كل ما يف الباب موضوعً فقد  ،وإنام هذا نسبي ،يعني التصحيح

فالتعبري هنا بالتعبري  ،ضعيًفا ضعًفا ال يبلغ إىل درجة املوضوع فيقال أصح ما يف الباب

والسخاوي يف كتابه )فتح  ،اللغوي كام بني هذا ابن القطان يف كتابه )بيان الوهم واإلهيام(

 .فيه نظر )وصححه أبو حاتم( :لذا قول احلافظ ،املغيث(

ويوسف بن أيب بردة وثقه ابن  ،واحلديث من طريق يوسف بن أيب بردة عن أبيه عن عائشة

حتى  ،ومن املعلوم أن توثيق ابن حبان ال يعتمد عليه ألنه متساهل ويوثق املجاهيل ،حبان

لكن وثقه  ،ووثقه مع ذلك ،ال أعرفه وال أعرف أباه :يف كتابه )الثقات( وقال أنه وثق رجاًل 

إذا وثق التابعني ال يعتد بتوثيقه ألنه متساهل يف  :والعجيل توثيقه فيه تفصيل ،لعجيلا

يف كتابه  -رمحه اهلل-كام ذكر هذا املعلمي  ،التابعني ويوثق كل تابعي ما مل يتبني ضعفه

ويوسف  ،أما إذا وثق غري التابعني فتوثيقه مقبول ،)األنوار الكاشفة( ويف كتابه )التنكيل(

 .فبهذا يكون احلديث صحيًحا لوفإذن توثيق العجيل مقب ،تابعنيبردة ليس من البن أيب 

وأيًضا مما أمجع  ،وهذا األدب أمجع العلامء عىل استحبابه كام بينه النووي يف كتابه )املجموع(

وهذا الذكر رواه  ،«احلمد هلل الذي أذهب عني األذى وعافاين» :العلامء عليه أن يقول

إال أنه حديث ضعيف كام بني النووي  ذرمن حديث أيب النسائي يف )عمل اليوم والليلة( 

فقد  ،العمدة يف االستحباب اإلمجاعوإنام  ،وجاء من حديث أنس وهو أيًضا ضعيف ،وغريه

 .اتفق العلامء عىل استحبابه :قال النووي
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  :دخول اخلالء ذكران دفإذن يستحب عن

 .«بسم اهلل»أن يقول:  :الذكر األول -

 .«اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث»الذكر الثاين: أن يقول:  -

 :ويستحب عن اخلروج من اخلالء ذكران

 .أسألك غفرانك :أي عىل تقدير ،«غفرانك» :لالذكر األول: أن يقو -

 .«احلمد هلل الذي أذهب عني األذى وعافاين» :الذكر الثاين: أن يقول -

وكذلك الذكران اللذان  ،وكال هذين الذكرين متفق عىل استحباهبا يف اخلروج من اخلالء

وي يف كتابه وكل هذه االتفاقات حكاها النو ،يقاالن عند دخول اخلالء متفق عىل استحباهبام

 .)املجموع(
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 ،الغائط -صىل اهلل عليه وسلم-أتى النبي  :قال-ريض اهلل عنه-وعن ابن مسعود  -88

فأخذمها وألقى  ،فأتيته بروثة ،فوجدت حجرين ومل أجد ثالثاا ،تيه بثًلثة أحجارفأمرين أن آ

 .«ائتني بغريها» :زاد أمحد والدارقطني ،أخرجه البخاري .«هذا ركس» :الروثة وقال

صىل اهلل عليه -ن النبي وأتى هبا احلافظ ابن حجر ليبني أ ،زيادة شاذة« ائتني بغريها»زيادة 

 .الشافعية ومذهب أمحد واحلنابلة عىل حجرين كام هو مذهب مل يقترص -وسلم

صىل اهلل عليه -النبي إن  :فإن قيل ،ويف هذا احلديث من الفوائد أنه ال بد من أحجار ثالثة

 ؟بالثالث ومل يستنج ،حلديث استنجى بحجرينيف ا -وسلم

أو أنه يف أحد  ،األول: أنه اقترص عىل حجرين فحسب :هذا اللفظ حمتمل ألحد أمرين :يقال

يف حجر بمسحتني  ،فيكون مسح ثالث مسحات ،هذين احلجرين مسح مسحة أخرى

إن شاء اهلل -راد املسحات كام سيأيت بيان هذا ألن الصحيح امل ،واحلجر اآلخر مسحة واحدة

بل  ،أحجار فيه نظر ةفإذن االستدالل هبذا احلديث عىل أنه ال جيب أن يستجمر بثالث ،-تعاىل

 وقد بني هذه القاعدة أهل ،فال يرتك احلديث الصحيح الرصيح إىل احلديث املحتمل ،حمتمل

وممن بينها ابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني( وذكر تسعة وتسعني مثااًل عىل عدم  ،العلم

ومن األمثلة التي يصح أن تكون كذلك  ،ترك احلديث الصحيح الرصيح للحديث املحتمل

 .هذا احلديث

 ،ثالثة اوليس املراد أحجارً  هذا احلديث أهنا تكفي مسحات ثالثالفوائد عند ومما يذكر من 

قال ابن  :ويدل لذلك ،وذهب إىل هذا الشافعي وأمحد يف رواية ،وهذا عىل أصح القولني
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فأخذ احلجر نفسه رجل آخر  ،أمجع العلامء عىل أنه لو استجمر رجل بحجر ثم رماه :حجر

 .هذا عىل أن املراد املسحات ال عدد األحجار فدل ،واستجمر بجهة أخرى أجزأته

ومن املسائل يف هذا احلديث أنه جيوز االستجامر بكل يشء ُيصل به التنظيف ما عدا ما هنت 

 ،محد يف روايةوذهب إىل هذا األربعة إال أ ،وليس االستجامر خاًصا باألحجار ،عنه الرشيعة

أبغني بثالثة أحجار وال تأتني » :ويدل لذلك أنه يف حديث أيب هريرة عند البخاري قال

فدل هذا عىل أن غري العظم  ،أنه هناه عن العظم والروث :وجه الداللة ،«بعظم وروث

وبكل أمر  ،أو بالعود ،وباجلدار ،فيصح أن يستجمر بالرمل ،والروث يصح االستجامر به

أنه كان -ريض اهلل عنه-ويؤكد ذلك ما ثبت عند البيهقي عن عمر  ،الستجامرُيصل به ا

 .فدل هذا عىل جواز االستجامر بغري هذه الثالث ،يستجمر بالعود وعىل اجلدار

 مسألة: •

هم من ذهب إىل أن االستجامر يف من ،تنازع العلامء يف حكم االستجامر عىل قولني

فلو أن الرجل قىض حاجته ومل تتعد النجاسة موضع احلاجة صح  ،أصله مستحب

 ،ي ومالك يف قولوخالف أمحد والشافع ، ذهب إىل هذا أبو حنيفة ومالك ،أن يصيل

صىل اهلل -والصواب ما ذهب إليه أمحد والشافعي وأن االستجامر واجب ألن النبي 

ولو صىل من غري استجامر ملا  ،فدل عىل أن االستجامر واجب ،ر بهأم -عليه وسلم

 .صحت صالته

  



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

193 

هنى أن يستنجى  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة  -89

 .رواه الدارقطني وصححه .«إهنام ال يطهران» :وقال ،روث بعظم أو

ومنهم من ضعفه كابن  ،منهم من صححه كالدارقطني ،هذا احلديث تنازع فيه املحدثون

فإن يف إسناده مسلمة بن رجاء  ،والصواب هو قول من صححه كالدارقطني ،عدي

فإن  ،ضعيف :وقال النسائي ،صدوق :قال أبو زرعة ،ثونومسلمة تنازع فيه املحد ،التميمي

فإذن يكون  ،واملعنى الذي جاء به جممع عليه عند أهل العلم كام تقدم ،ضعفه ليس شديًدا

 .احلديث صحيًحا

وتقدم  ،يف هذا احلديث أنه ال يصح االستنجاء بالعظم والروث وأن من استنجى هبام مل جيزئه

 .لك والشافعي وأمحدأن هذا هو الصواب وهو قول ما
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 :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال-ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة  -90

أكثر عذاب » :وللحاكم ،دارقطنيرواه ال .«فإن عامة عذاب القرب منه ،استنزهوا من البول»

 .وهو صحيح اإلسناد .«القرب من البول

فهو حديث  ،ظاهر احلديث الصحة إال أنه شاذ ومعلول كام بني ذلك أبو حاتم والدارقطني

وقد تقدم أن االستجامر واجب كام ذهب إىل  ،وهو يدل عىل وجوب االستجامر ،ضعيف

 .ومالك يف قول وأمحد ذلك الشافعي
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 -صىل اهلل عليه وسلم-علمنا رسول اهلل  :قال-ريض اهلل عنه-وعن رساقة بن مالك  -91

 .رواه البيهقي بسند ضعيف .ى وننصب اليمنىيف اخلًلء أن نقعد عىل اليرس

فال  ،فهو حديث ضعيف ،وضعفه احلازمي ،وضعفه النووي ،أي ضعف احلديث احلافظ

لكن ذكر مجع من األطباء أن هذه  ،يصح أن يقال إنه أدب رشعي ألنه حديث ضعيف

وال  ،فتكون مفيدة من جهة الطب ال من جهة الرشع ،اجِللسة أنفع ِجلسة عند قضاء احلاجة

لكن لو أن أحًدا تقصد هذه اجللسة ليحخرج أكرب قدر ممكن  ،يقال باستحباهبا لذاهتا رشًعا

ومن املعلوم أنه  ،لغريهافهو يثاب هبذه اجللسة ال لذاهتا وإنام  ،.إلخ. حتى يتهيأ له أن يتعبد

بل التعبد باملباح لذاته بدعة كام قرر ذلك ابن تيمية كام يف  ،ال يصح أن يتعبد باملباح لذاته

بل وذكر هذا السبكي فيام نقله عنه  ،وابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني( ،)جمموع الفتاوى(

 :لكن إذا تحعّبد باملباح لغريه فإنه يصح كام قال معاذ يف البخاري ،ابن حجر اهليتمي يف فتاواه

 .وإن ألحتسب عىل اهلل نومتي كام أحتسب عىل اهلل قومتي
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إذا بال » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال -92

 .رواه ابن ماجة بسند ضعيف .«أحدكم فلينثر ذكره ثًلث مرات

بل عيسى  ،ويف إسناد زمعة بن صالح وهو ضعيف ،كام ضعفه احلافظ ضعيف هذا احلديث

 .بن يزداد وأبوه جمهوالن

والسلت يكون من بداية  ،إال أن احلكم الذي انبنى عليه وهو نرت الذكر ومثله سلت الذكر

بحيث إذا قىض حاجته يأيت بيده اليرسى من أصل الذكر إىل أعاله حتى  ،الذكر إىل أعاله

وهذا السلت ثبت عند ابن أيب  ،رت أن ُيرك الذكر حتى خيرج ما بقيأما الن ،خيرج ما بقي

وعىل هذا أئمة املذاهب األربعة واملذاهب األربعة ذهبوا  ،وهو تابعي ،شيبة عن جابر بن زيد

ما بني ىل هذا فإن العلامء ع ،نه بدعة فهو خمطئ قطًعاأما من قال إ ،إىل استحباب السلت

 .ملذهب األربعة بل أئمة املذاهب األربعة عىل هذا امستحبني أو موجبني و

ومن شك وخيش أن يصاب بيشء من الوسوسة بسبب ذلك فمثل هذا ينصح أن ال يلتفت 

فيفسد عليك  ،فإن الشيطان يبدأ بيشء من الشك حتى يوقعك يف فخ الوسوسة ،للشك

اهلل قاتل  :فلام سئل ابن عباس عن مثل هذا كام عند ابن أيب شيبة قال ،دينك ودنياك

لذا  ،طان هبذا أن يشكك اإلنسانيفرييد الش .بإحليل أحدكم -أو يلعب-يعبث  ،الشيطان

لتفت ملثل هذه الشكوك إال إذا كانت يقينًا ظاهًرا فهذا يشء والشك يشء  ،ينبغي أن ال يح

إذا بال أحدكم فلينضح  :. ثم قال.يلعب الشيطان بإحليل أحدكم :فقال ابن عباس ،آخر

حتى إذا وجد بلاًل يظنه من املاء  ،أي يف مثل واقعنا ينضح عىل الرساويل ماءً  ،عىل ثوبه ماء

 .فيقطع باب وسوسة وتالعب الشياطني ،ال من بقايا البول
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 ،سأل أهل قباء -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنهام- وعن ابن عباس -93

وأصله يف أيب داود والرتمذي  ،رواه البزار بسند ضعيف .إنا نتبع احلجارة املاء :فقالوا

 .بدون ذكر احلجارة-ريض اهلل عنه-وصححه ابن خزيمة من حديث أيب هريرة 

أمجع عىل وقد  ،قدم أن اجلمع بينهام أفضلوقد ت ،هذا احلديث فيه اجلمع بني املاء واحلجارة

أما من جهة حديث  ،والكاساين اجلمع بينهام أهل الفتوى كام ذكر ذلك النووي ثم العيني

كر العالمة األلباين يف فلم يصح يف الباب حديث كام ذ -صىل اهلل عليه وسلم-عن النبي 

 .كتابه )متام املنة(

بن عمر  عبد العزيزويف إسناده حممد بن  ،واحلديث األول ضعيف كام بني احلافظ ابن حجر

وجاء من وجه آخر ضعيف  ،-صىل اهلل عليه وسلم-فال يصح عن النبي  ،وهو ضعيف

 ،ومع ذلك هو ضعيف ،االستنجاء باملاء فحسبأما حديث ابن خزيمة فإن فيه  ،أيًضا

-ثم عزو التصحيح البن خزيمة فيه نظر  ،واالستنجاء باملاء قد ثبت يف األحاديث املتقدمة

فإن ابن خزيمة صحح حديث عويمل بن ساعد األنصاري ال حديث أيب  ،-واهلل أعلم

 .-واهلل أعلم-، فالنسبة البن خزيمة فيها وهم -ريض اهلل عنه-هريرة 
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 غسل وحكم اجلنبباب ال

 الغسل نوعان:ينبغي أن يحعلم أن 

 .غسل تنظف -1

 .غسل لرفع حدث معنوي -2

فيد  ،وينبني عىل هذين النوعني أحكام والقاعدة الرشعية أن ما كان للتنظف فإنه ال يح

أما ما كان لرفع  ،وليس التيمم بداًل عنه ،لتنظف فهو لالستحبابوما كان ل ،الوجوب

 ويتضح هذا باملثال: ،احلدث فإنه للوجوب والتيمم بداًل عنه

ع للتنظف فالغسل ليوم اجلم والغسل  ،-لالستحباب وسيأيت إن شاء اهلل أنه–عة رشح

ع للتنظف أمر  -وسلم صىل اهلل عليه-كام أخرج مسلم عن جابر أن النبي  ،لإلحرام رشح

 .أسامء بنت عميس أن تغتسل عند إحرامها

عيل وغريه من صحابة وثبت عن  املذاهب األربعةوعىل هذا  ،والغسل ليوم عرفة للتنظف

والغسل لرمي اجلمرات الثالث ما  ،والغسل للعيدين ،-صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

يبة وهو قول الشافعي وما كان د ابن أيب شعدا مجرة العقبة مستحب لثبوته عن ابن عمر عن

فلو قدر أن رجاًل أراد أن  ،ليس التيمم بداًل منهثانًيا و ،هذا أواًل  ،لالستحباب كذلك فهو

ع  ،إنه ينتقل إىل التيممال يقال:  ،يغتسل ليوم اجلمعة وليس عنده ماء ألن الغسل رشح

فقال  ،روائح وكان هلم أصحاب عمللناس عائشة كان ا عن ومسلم يف البخاريو ،للتنظف

فدل هذا عىل أن الغسل  ،«لو اغتسلتم ليومكم هذا» :-صىل اهلل عليه وسلم-هلم رسول اهلل 

 .وثانًيا ليس التيمم بداًل منه ،فإذن الغسل للتنظف يفيد االستحباب ،للتنظف
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وهو الغسل لرفع  ،فإن هذا واجب ،أما الغسل لرفع أمر معنوي وهو الغسل لرفع احلدث

وهذا الغسل واجب هذا  ،.إىل آخره. فع احليض إذا طهرت املرأة بعد احليضاجلنابة أو لر

 .وثانًيا التيمم بداًل عنه ،أواًل 

زئه لرفع  ،لو اغتسل رجل ليوم اجلمعةوينبني عىل تصّور مثل هذا أنه  فإن هذا الغسل ال جيح

غسل بخالف ال ،وكذلك الغسل ليوم اجلمعة ال يرفع احلدث األصغر ،اجلنابة إال بنية

 .-إن شاء اهلل تعاىلوسيأيت الكالم عن هذا -للجنابة فإنه يرفع احلدث األصغر 

 ،فإن حدثه األصغر ال يرتفع ،أراد أن يغتسل ليوم اجلمعة وعليه حدث أصغر فلو أن رجاًل 

هذا ما يرتتب عىل تقسيم الغسل إىل غسل  ،أكرب فإنه ال يرتفع إال بنية اولو قحدر أن عليه حدثً 

 .وهذا التقسيم من باب التقريب ،ل حيسمعنوي وغس

 :إذا تبنّي هذا أنتقل للكالم عن بعض املسائل التي سبقت اإلشارة إليها

ع احلدث وأيًضا يرف ،وهذا بنية ،أما أن الغسل للجنابة فإنه يرفع احلدث األكرب كام تقدم

وهذا قول  ،فبمجرد ارتفاع احلدث األكرب يرتفع احلدث األصغر ،األصغر ولو مل ينِو ذلك

ويدل  العلم واختاره ابن تيمية وعزاه إىل مجاهري أهل والشافعية الشافعياحلنفية واملالكية و

وا} :تعاىللذلك قوله  رح نحًبا َفاطَّهَّ نتحْم جح اآلية يف سياق: متى  ألن ،أي صلوا ،[6]املائدة:  {َوإِن كح

فمبارشة  ،والطهارة من اجلنابة لرفع احلدث األكرب ،نصيل؟ قال: إن كنتم جنًبا فاطهروا

  .ومل تشرتط اآلية النية لرفع احلدث األصغر ،يصح له أن يصيل بعد ذلك
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 مسألة: •

مل يرتفع احلدث األكرب من اجلنابة أو احليض إال  -أي للتنظيف-للجمعة لو اغتسل 

وأمحد يف رواية  والشافعي يف قول وهذا قول مالك ،أما بدون نية فال يرتفع ،بنية

هذا غسل له حكمه ودافعه وذاك غسل له حكمه  ،ويدل عليه أن الغسلني خمتلفان

وقد  ،جنابة دافعه رفع اجلنابةوالغسل لل ،فالغسل للتنظف دافعه التنظف ،ودافعه

وإنام »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-ثبت يف الصحيحني من حديث عمر أن النبي 

 .«لكل امرئ  ما نوى

لم ما تقدم فقد ذكر املصنف يف هذا الباب أمرين  ،قال باب الغسل وحكم اجلنب :إذن إذا عح

.إىل غري ذلك من . ينام؟ ما حكم اجلنب إذا أراد أن ،وستأيت األحكام املتعلقة باجلنب

 .-إن شاء اهلل تعاىل-األحكام وسيأيت الكالم عليها 

وقد تقدم الكالم عىل  ،ورشوط غسل اجلنابة هي رشوط الوضوء ،غسل اجلنابة له رشوطو

 ،وهذا بإمجاع أهل العلم ،ا واحًدا وهو أن يحعمم البدن باملاءإال أن له فرًض  ،رشوط الوضوء

ثبت يف البخاري من حديث عمران يف احلديث الطويل أن  ،حكى اإلمجاع ابن قدامة وغريه

مم  ،وجد املاء وأمره أن يحفرغ املاء عىل بدنه -صىل اهلل عليه وسلم-النبي  فعىل هذا إذا عح

 .وهذا فرضه ،ث األكربوارتفع احلد ،البدن ارتفعت اجلنابة

أفأنقضه  ،ويدل لذلك ما سيأيت من حديث أم سلمة أهنا قالت: إين امرأة أشد شعر رأيس

فإذن املراد أنه  ،«ال إنام يكفيك أن ُتثي عىل رأسك ثالث حثيات» :لغسل اجلنابة؟ قال

 .بأن يعمم املاء االغتساليكفي أن ُيصل 
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 :-صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  -94

 .وأصله يف البخاري ،رواه مسلم .«املاء من املاء»

ماء  سواء كان ،من ماء املني االغتسالأي ماء  ،«املاء من املاء» :قولهأن  ،هذا احلديث ظاهر

فظاهر هذا احلديث أن من أولج ومل  ،ال جيب إال من هذا االغتسالوأن  ،الرجل أو املرأة

نزل مل جيب عليه الغسل  .وسيأيت الكالم عىل مثل هذا ،يح

جد املاء الذي هو ماء املني أي إنام ُيص ،«املاء من املاء» :فإذن قوله ل إجياب ماء الغسل إذا وح

املاء من »فقد قال يف احلديث:  ،فإذا أولج وأنزل وجب الغسل بداللة هذا احلديث وغريه

وابن قدامة  عبد الربوابن  ،حكى اإلمجاع ابن املنذر ،بإمجاع أهل العلمهذا و ،«املاء

 .ومجع كبري من أهل العلم ،والنووي

 ىل هذا مسائل:ومما يتفرع ع

 ،يحشرتط يف املاء الذي جيب الغسل أي ماء املني هو أن خيرج دفًقا بلذة املسألة األوىل: -

مالك وأمحد يف و أيب حنيفة وهذا قول ،فال جيب الغسل منه ،أما إذا مل خيرج دفًقا بلذة

 ،عن عبيدة السلامين عبد الرزاقثبت عند  ،ا عن اثنني من التابعنيوثبت هذ ،رواية

ويدل لذلك أنه ثبت عن ابن عباس عند ابن املنذر  ،-رمحهم اهلل تعاىل- ،وعن قتادة

ومل  ،أنه سئل عن رجل أنزل فاغتسل ثم خرج منه ماء بعد ذلك؟ قال: عليه الوضوء

إذن يشرتط يف املاء أن خيرج دفًقا  ،ألن هذا املاء مل خيرج دفًقا بلذة ،يوجب الغسل

 .بلذة
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فمثل هذا ال  ،لكن مل خيرج ،قد يشعر الرجل بانتقال املاء ،انتقال املاء املسألة الثانية: -

ألن  ،وهذا قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية ،جيب فيه الغسل

أما إذا مل خيرج فإنه ال جيب  ،«املاء من املاء» :من قوله ،يعة علقته باخلروجالرش

 .الغسل منه

 مسألة: •

قوال ثم خرج منه املاء بعد ذلك فمثل هذا عىل أصح أ ،من جامع أو أنزل ثم اغتسل

وثبت عن  -رمحه اهلل-وهذا قول أمحد  ،أهل العلم إنام جيب فيه الوضوء دون الغسل

نزل ثم بعد  ،وهذا قد ُيصل ،ابن عباس عند ابن املنذر  االغتسالأن هناك من يح

 .فمثل هذا جيب فيه الوضوء دون الغسل ،خيرج منه ماء

وذكر أحد  ،اجبإىل أن الوضوء و عبد الوهابوقد ذهب بعض املالكية كالقايض 

ألن أقوال العلامء  ،حبابتقال: ال يصح القول باالس ،املالكية صاحب الطراز

حباب توالقول باس ،إما جيب عليه الغسل أو جيب عليه الوضوء ،السابقني قوالن

 ،وهذا تأصيل بديع ،الوضوء قول حمدث وال يصح اخلروج عن أقوال أهل العلم

وهو تأصيل بديع يف عدم جواز  ،يف كتابه )الذخرية( القرايفوقد نقل هذا التأصيل 

 .اخلروج عىل أقوال أهل العلم
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إذا » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال -ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة  -95

وإن مل »زاد مسلم:  ،متفق عليه .«جلس بني شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل

 .«ُينزل

وهذه املسألة  ، يف أنه إذا حصل اإليالج وجب الغسل ولو مل ُيصل إنزالهذا احلديث نٌص 

وذكره غريه من  ،وقد ذكر اخلالف اإلمام البخاري يف كتابه )الصحيح( ،قد كان فيها خالف

انعقد اإلمجاع عىل أنه بمجرد  لكن ،فقد كان يف املسألة خالف بني الصحابة ،أهل العلم

 ،حكى اإلمجاع ابن املنذر وابن قدامة والنووي ،اإليالج ولو بدون إنزال فقد وجب الغسل

فإذن هذه من املسائل التي كان فيها نزاع بني أهل العلم ثم استقر قول أهل العلم وإمجاعهم 

وإن مل »فإنه قال:  ،-ريض اهلل عنه-ويدل لذلك حديث أيب هريرة  ،عىل رفع أحد القولني

نزل إذا جلس »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-وثبت يف مسلم من حديث عائشة أن النبي  ،«يح

 .«فقد وجب الغسل ،بني شعبها األربع ومس اخلتان اخلتان

 مسألة: •

ملذاهب األربعة عىل أن مقدار ما مقدار اإليالج الذي جيب به الغسل؟ اتفقت ا

ّيب  ،أي رأس الذكر ،اإليالج الذي جيب به الغسل هو تغّيب احلشفة وذلك أنه إذا غح

 ،أما لو غّيب بعضه فإنه ال جيب الغسل ،رأس الذكر حصل التقاء اخلتان باخلتان

الن يف مثل هذا ُيصل  ،وإنام جيب الغسل بتغييب احلشفة باتفاق املذاهب األربعة

 .تانمس اخل
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إن اهلل ال  ،قالت: يا رسول اهلل ،وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أيب طلحة -96

 ،احلديث .«نعم، إذا رأت املاء»سل إذا احتلمت؟ قال: فهل عىل املرأة الغ ،يستحيي من احلق

 .متفق عليه

يف  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-وعن أنس بن مالك  -97

زاد مسلم: فقالت أم سليم:  ،متفق عليه .«تغتسل»قال:  ،رى يف منامها ما يرى الرجلاملرأة ت

 .«فمن أين يكون الشبه؟ ،نعم»وهل يكون هذا؟ قال: 

ه أي أخرج ،فقد قال: متفق عليه ،عزو احلافظ ابن حجر حديث أنس إىل البخاري فيه نظر

يقال: زاد  إذن ال ُيتاج أن ،وإنام أخرجه مسلم ،وعزوه للبخاري فيه نظر ،البخاري ومسلم

 .كله أخرجه مسلم ألن احلديث ،مسلم

فمتى ما رأى النائم املاء وجب عليه  ،ويف هذين احلديثني أن االحتالم محوجب للغسل

ن حكى اإلمجاع ابن قدامة واب ،وبداللة اإلمجاع ،أنس وأم سلمة الغسل بداللة حديث

من نومه فرأى ماًء فإنه جيب عليه الغسل ولو مل يتذكر  فعىل هذا لو استيقظ أحد ،رجب

 .فإن العربة بوجود املاء ،احتالًما

 مسألة: •

فإن مثل هذا ال جيب عليه الغسل بداللة السنة  ،الًما لكن مل يَر املاءمن تذكر احت

لو تذكر االحتالم متاًما لكنه مل ير املاء مل جيب عليه الغسل بداللة السنة  ،واإلمجاع

 ،أما السنة فحديث أنس وحديث أم سلمة فإنه علق األمر عىل وجود املاء ،واإلمجاع

 .الرب ومجاعة من أهل العلم وابن عبدأما اإلمجاع فقد حكاه ابن املنذر 
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 مسألة: •

وهذا  ،الغسلفعىل أصح أقوال أهل العلم ال جيب عليه  ،من استيقظ ووجد بلاًل 

 -ريض اهلل عنه-عن ابن عمر عند ابن املنذر ثبت وقد  وقول عند احلنفيةمالك  قول

ألنه لو كان واجًبا  ،هذا يدل عىل أنه ليس واجًبا ،ل: لو رأيت ذلك الغتسلتأنه قا

لق عىل االحتياط  ،وإنام يغتسل من باب االحتياط ،أللزمه وقد تقدم كثرًيا أن ما عح

 .فإنه لالستحباب ال للوجوب
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يغتسل من  -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: كان النبي  -ريض اهلل عنها-وعن عائشة  -98

وصححه ابن  أبو داودرواه  .ومن غسل امليت ،ومن احلجامة ،ويوم اجلمعة ،من اجلنابة ،أربع

 .خزيمة

يغتسل من  -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: كان رسول اهلل  ،من قول عائشة ودأبو داأخرجه 

يحغتسل من »قال:  ،-صىل اهلل عليه وسلم-أربع..، وأخرجه ابن خزيمة من قول النبي 

فإن احلديث ضعيف مل يصح عن  ،وعىل أي اللفظني كان ،ففرق بني اللفظني ،«أربع... 

إلمام أمحد واألثرم والبخاري اك ،مجع من احلفاظوقد ضعفه  ،-صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

 .داود وغريهم من أهل العلموأيب زرعة وأيب 

 :امأحك هذا احلديثيف و

 .من اجلنابة االغتسالوقد تقدم الكالم عىل  ،من اجلنابة االغتسال احلكم األول: -

 يوم االغتسالبوسيأيت الكالم فيام يتعلق  ،ةعيوم اجلم االغتسال احلكم الثاين: -

 .اجلمعة

والغسل من احلجامة املراد به أنه بعد أن  ،احلجامةمن  االغتسال احلكم الثالث: -

وإىل  ،وعىل أصح أقوال أهل العلم أن من احتجم يستحب له الغسل ،ُيتجم يغتسل

عمدة عىل أقوال وهذا وإن مل يصح فيه حديث لكن ال ،هذا ذهب أمحد يف رواية

أن إبراهيم النخعي  ابن مسعود أصحابعن  عبد الرزاقفقد ثبت عند  ،نيالتابع

واألصل  ،بن مسعود عبد اهللواملراد هبم أصحاب  ،االغتسالقال: كانوا يستحبون 

عن ابن  عبد الرزاقوثبت عند  ،يف فعل أصحاب الرجل أنه فعل للرجل نفسه

إال أن  ،فثبت هذا عن التابعني كام تقدم ،جماهدوثبت عند ابن أيب شيبة عن  ،سريين
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 بن مسعود يحشري إىل أنه قول شيخهم عبد اهللقول أصحاب الرجل وهم أصحاب 

 .-ريض اهلل عنه-بن مسعود  عبد اهللوهو  الصحايب

ثبت  ،ن غسل امليت مستحبم االغتسالو ،من غسل امليت االغتسال احلكم الرابع: -

هذا قول أيب حنيفة ومالك والشافعي  ،-ريض اهلل عنه-عند البيهقي عن أيب هريرة 

 .مستحب وليس واجًبا االغتسالأن  ،وأمحد يف رواية

بن عباس كام  عبد اهللوأن العمدة عىل قول  ،وقد تقدم أن غسل امليت ينقض الوضوء

 .له خمالف من الصحابةوقال ابن قدامة ليس  ،عبد الرزاقأخرجه 

منه عىل وجه االستحباب ال عىل وجه  االغتسالو ،إذن غسل امليت ينقض الوضوء

فدل عىل أنه ال  ،إنام أوجب الوضوء -ريض اهلل عنه-ويدل لذلك أن ابن عباس  ،الوجوب

عبد وبمقتىض اجلمع بني قول  ،ولو كان يرى وجوب الغسل ألوجبه ،يرى وجوب الغسل

ومن القواعد املهمة هو أن األصل  ،مستحب االغتسالأيب هريرة أن يقال إن بن عباس و اهلل

وشيخ  ،ومذاهبهم كام أّصل هذا ابن قدامة يف كتابه )املغني(التوفيق بني أقوال الصحابة 

 .اإلسالم ابن تيمية يف )رشح العمدة قسم الصيام(

 .الغسل يف كالم أيب هريرة حممول عىل االستحباب ال عىل الوجوب قتىض هذا أنفم
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أسلم وأمره  ملا -ريض اهلل عنه-يف قصة ثاممة بن أثال  -ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة  -99

 .وأصله متفق عليه ،عبد الرزاقرواه  .أن يغتسل -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

وأصل احلديث يف البخاري ومسلم  ،عبد الرزاقكام رواه  االغتسالهذا احلديث فيه األمر ب

بط يف السارية -ريض اهلل عنه-وهو أن ثاممة بن أثال  تحرك ذهب واغتسل ثم ملا  ،قد رح

 .وأسلم

واجب ألنه فعل والفعل ال يدل عىل  االغتسالال يستفاد أن  وعىل لفظ البخاري ومسلم

 ،ألنه أمر به ،واجب االغتساليستفاد أن  عبد الرزاقأما عىل اللفظ الذي أخرجه  ،الوجوب

الزيادة أنه إذا كان أصل احلديث يف البخاري ومسلم أو يف أحدمها فإن  :وقد تقدمت قاعدة

كام ذكر هذه القاعدة احلاكم يف كتابه  ،إذا خرجت عنهام فإهنا يف الغالب شاذة وضعيفة

امئة ثوقال: وهناك ثال ،وذكر أمثلة ثالثة ،واحلاكم جزم بذلك ،)معرفة علوم احلديث(

 .حديث بل ثالثة آالف

 ،يب هريرةفإن هذا احلديث من رواية املقربي عن أ ،ومن أمثلة هذه القاعدة هذا احلديث

رووه بلفظ  هموكل ،ورواه عن املقربي مجاعة ومنهم الليث بن سعد املرصي اإلمام املعروف

بن عمر املكرّب وهو ضعيف عن املقربي  عبد اهللانفرد و ،الفعل كام أخرجه البخاري ومسلم

ويف بعض الروايات  ،فدل هذا عىل أن لفظ األمر ضعيف وشاذ ،عن أيب هريرة بلفظ األمر

لم ب ،بن عمر ثقةوأخوه عبيد اهلل  ،أخوه معهقحرن  نازع  قرن أخيه معهإال أنه لو سح يف ألنه قد يح

لم به فإن الرواة األ ،ذلك فإذن هذا  ،قد رووه عىل خالف ذلككثر واألوثق لكن لو سح

احلديث من األمثلة عىل أنه إذا كان أصل احلديث يف البخاري ومسلم أو أحدمها فإن الزيادة 

وإن كان الصواب أن يقال:  ،االغتسالومل أر حديًثا صحيًحا يف أمر من أسلم ب ،تكون شاذة
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 االغتسالفالبد أنه علم بأن  ،مستحب وليس واجًبا ألن ثاممة بن أثال اغتسل االغتسالإن 

 .مرشوع

فإنه لو  ،المه وإنام لرفع اجلنابةال إلس ،االغتسالفيجب  ،إال إذا وقع يف جنابة يف حال كفر

وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأمحد يف رواية إىل أن  ،اغتسل يف كفره ال يرفع اجلنابة

 .ليس واجًبا االغتسال

  



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

212 

غسل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-سعيد وعن أيب  -100

 .أخرجه السبعة .«يوم اجلمعة واجب عىل كل حمتلم

من » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال -عنه ريض اهلل-وعن سمرة  -101

رواه اخلمسة وصححه  .«ومن اغتسل فالغسل أفضل ،توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت

 .الرتمذي

ُيتمل أن املراد به  ،«واجب»لفظ  ،«غسل يوم اجلمعة واجب عىل كل حمتلم»قوله: 

فلفظ الواجب رشًعا استعمل  ،وُيتمل أن املراد به السنة املؤكدة ،الوجوب االصطالحي

سئل عن احلج أيف كل مرة؟  -ريض اهلل عنه-أخرج مسلم من حديث أيب هريرة  ،لألمرين

وجه واملراد بالوجوب الوجوب الذي عىل  ،«لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم» :قال

 .وهذا يوافق الوجوب االصطالحي ،اإللزام

 ،بداللة إمجاع أهل العلم ،إال أن لفظ الواجب يف هذا احلديث للسنة املؤكدة ال للوجوب

وقد جاء عن مالك ما يدل  ،-رمحه اهلل-الرب ووافقه ابن رجب  فقد حكى اإلمجاع ابن عبد

 .املؤكدة ال الوجوب بني أن مراد مالك السنة عبد الربعىل الوجوب إال أن ابن 

أي سنة مؤكدة بداللة إمجاع أهل « غسل يوم اجلمعة واجب عىل كل حمتلم» :إذن قوله

 .الرب ووافقه ابن رجب يف رشحه عىل البخاري وقد حكى اإلمجاع ابن عبد ،العلم

وافق الوجوب االصطالحي كام تقدم « واجب»فإذن هبذا نعلم أن لفظ  يف الرشع يحطلق بام يح

زم « واجب»فيستفاد من هذا أنه إذا جاء لفظ  ،عنى السنة املؤكدةويطلق بم يف الرشع فال جيح
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وال بالسنة املؤكدة إال أن الغالب أن اطالق لفظ بأن املراد به الوجوب باملعنى االصطالحي 

 .-واهلل أعلم-فلهذا ُيمل عليه من باب الغالب  ،املؤكدةعىل السنة « واجب»

لو »ثم يستفاد من هذا أن غسل يوم اجلمعة يراد به التنظيف كام قال يف حديث عائشة: 

وال  ،فإذن لو اغتسل للجمعة مل ترتفع جنابته إال بنية كام تقدم ،«اغتسلتم يف يومكم هذا

 .يكون التيمم بداًل عن غسل يوم اجلمعة

من توضأ يوم اجلمعة فبها » :قال ،فهو من طريق احلسن عن سمرة ،أما حديث سمرة

إال أن العلامء  ،هذا يفيد أن الغسل ليس واجًبا ،«ومن اغتسل فالغسل أفضل ،ونعمت

وقال النسائي: إال  ،ونفى السامع شعبة واإلمام أمحد ،تنازعوا يف سامع احلسن عن سمرة

 ،« كل غالم مرهتن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع..» :ديث العقيقة الذي أخرجه اخلمسةح

وقيل حديث  ،األظهر واهلل أعلم أن احلسن مل يسمع من سمرة إال حديث العقيقةوفاملقصود 

وعىل كل  سمعه أو مل يسمعه فإن حكمه قد  ،لكن األظهر أن هذا احلديث مل يسمعه ،آخر

 .تقرر كام سبق بيانه

من »قال:  -ريض اهلل عنه-وأنبه إىل أمر وهو أنه يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة 

 ،«من توضأ يوم اجلمعة»يف لفظ يف مسلم:  ،إلخ احلديث« .. .اغتسل يوم اجلمعة ثم جاء

 ،«من توضأ»فرأيت بعضهم متسك به عىل أن الغسل يوم اجلمعة ليس واجًبا ألنه جاء بلفظ 

وهي إذا كان خمرج احلديث واحًدا فجاء لفظ بالغسل  ،لكن ينبغي أن تحعرف قاعدة دقيقة

كام  ،بل البد أن يحرجح بني هذين اللفظني ،فال يصح أن يحصحح اللفظان ،ولفظ بالوضوء

ل العلم ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد يف أّصل ذلك مجع من أه

وكثري من الفقهاء خيطئ يف مثل هذا  ،.إىل غريهم من أهل العلم.كتابه )إحكام األحكام(
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واللفظ األكثر روايًة هو  ،البد من الرتجيح بني اللفظني ،وهذا خطأ ،ويستنبط من هذا حكاًم 

 .فال يصح أن يستنبط منه حكم ،وضوء شاذفإذن لفظ ال ،االغتساللفظ 
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يقرئنا القرآن  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: كان رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-وعن عيل  -102

 .لرتمذي وحسنه وصححه ابن حبانوهذا لفظ ا ،رواه اخلمسة .ما مل يكن جنباا

وهذا احلديث ضعيف  ،بن سِلمة عن عيل عبد اهللهذا احلديث من طريق عمرو بن مرة عن 

 .فقد ضعفه اإلمام أمحد والدارقطني -صىل اهلل عليه وسلم-ال يصح عن النبي 

ألنه قال: كان رسول اهلل  ،قرأ القرآنومما يتعلق هبذا احلديث من جهة الدراية أن اجلنب ال ي

إال أن لفظ احلديث ليس رصًُيا ألن  ،يقرئنا القرآن ما مل يكن جنًبا -صىل اهلل عليه وسلم-

إال أن  ،الوجوب فهذا فعل والفعل ال يفيد ،ولنفرض أن احلديث صح ،داللته داللة فعل

فإذن تركه ال ، هذا احلديث ليس رصًُيا يف أن اجلنب ال يقرأ القرآن ألن داللته داللة فعلية 

وجيب عىل اجلنب إذا أراد أن يقرأ القرآن أن  ،عىل اجلنب أن يقرأ القرآن يفيد أنه ُيرم

 .وعىل كل فإن احلديث ضعيف ،يغتسل

 وقد تنازع الصحابة ومن بعدهم يف هذه املسألة عىل قولني:

عمر كام رواه  وهو الثابت عن ،ا من القرآنأن اجلنب ال يقرأ شيئً  القول األول: -

 .أخرجه ابن أيب شيبة عيل كام وهو ثابت عن ،البيهقي يف كتابه )اخلالفيات(

وقد علقه  ،بن عباس عبد اهللوهذا قول  ،أن اجلنب يقرأ القرآن القول الثاين: -

 .البخاري عنه

والدليل أن هذين الصحابيني عمر و عيل من  ،وأصح القولني أن اجلنب ال يقرأ القرآن

فإذا اختلف الصحابة عىل  ،ونحن مأمورون أن نتبع اخللفاء الراشدين ،اخللفاء الراشدين

وجد دليل يرجح الكفة ما مل ي ،قولني رجحنا القول الذي قال به أحد اخللفاء الراشدين
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فلذا يقدم قول اخللفاء  ،وليس هناك دليل خاص منصوص يف هذه املسألة ،األخرى

 .وعىل هذا املذاهب األربعة وهو أنه ُيرم عىل اجلنب أن يقرأ القرآن ،الراشدين

 :مسألة •

أنه يصح للحائض  -واهلل أعلم-وأصح أقوال أهل العلم  ،ائضتنازع العلامء يف احل

-وإىل هذا ذهب مالك يف قول وأمحد يف رواية وهو اختيار ابن تيمية  ،أن تقرأ القرآن

يف هني  -صىل اهلل عليه وسلم-ألنه مل يصح حديث عن رسول اهلل  ،-رمحه اهلل

صىل اهلل عليه -ول اهلل ومل أر شيًئا ثابًتا عن صحابة رس ،احلائض أن تقرأ القرآن

 .واألصل اجلواز ،-وسلم

  فإن قيل: مل ال ُيرم عىل احلائض أن تقرأ القرآن كام ُيرم عىل اجلنب؟

وذلك أن اجلنب جنابته بيده ويستطيع أن يرفعها بخالف  ،فرق بينهامفيقال: 

فلذا فرق بني احلائض  ،ال تستطيع أن ترفع حيضتها باغتسال فإن احلائض ،احلائض

 .واجلنب

فإن من  ،فعىل هذا جيوز للحائض أن تقرأ القرآن لكن من حفظها من غري أن متسه

 عليه حدث أصغر ال جيوز له أن يمس القرآن باإلمجاع وقد تقدم الكالم يف هذه

فإنه ال جيوز هلا أن  ،ومثل ذلك احلائض ،فمن باب أوىل من عليه حدث أكرب ،املسألة

فإنه عىل الصحيح تقرأ القرآن من حفظها  ،بخالف القراءة من احلفظ ،متس القرآن

 .كأن تلبس قفازات وتقرأ من القرآن ،أو أن متس القرآن بحائل
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-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال -ريض اهلل عنه-وعن أيب سعيد اخلدري  -103

ا» : زاد احلاكم:  ،رواه مسلم .«إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهام وضوءا

 .«شط للعودفإنه أن»

وغريهم واختلف عىل شعبة يف رواية السفيانان  فلم يروها ،لزيادة عند احلاكم شاذةهذه ا

فالصواب أهنا شاذة وهي تؤكد ما تقدم ذكره من أن احلديث إذا كان يف  ،هذه الزيادة

-فإن السفيانني  ،ق نفسه فإهنا تكون شاذةالصحيحني أو أحدمها ثم جاءت زيادة من الطري

أما شعبة فرواها بالزيادة يف  ،رووا احلديث بدون هذه الزيادة -أي سفيان بن عيينة والثوري

فهي زيادة  ،فاختلف عىل شعبة يف هذه الزيادة ،وبعضهم مل يأِت بالزيادة ،بعض الرواة عنه

 ويتعلق هبذا احلديث مسائل:  .شاذة

مجاهري أهل العلم أن املراد بالوضوء الوضوء الرشعي  ذهب املسألة األوىل: -

وخالف بعض املالكية وإسحاق بن راهويه وذهبوا إىل أن املراد بالوضوء  ،املعروف

-لنبي والصواب قول اجلامهري ألن ا ،ال أن املراد الوضوء الرشعي ،إزالة النجاسة

ولفظ الوضوء أكثر ما يطلق يف األدلة  ،عرب بلفظ الوضوء -صىل اهلل عليه وسلم

 .فإذن ُيمل عليه ،املراد به الوضوء الرشعي

حكى اإلمجاع ابن حجر  ،العلامء عىل أن هذا الوضوء ليس واجًباأمجع  املسألة الثانية: -

وهذا الوضوء مستحب كام هو قول  ،ي يف رشحه عىل البخاريوالعين ،(الفتح)يف 

وذهب إىل ذلك مجاهري أهل  ،احلنفية والشافعية واحلنابلة وهو قول عند املالكية

 ،-وإن ضعفت هذه الزيادة-وقد ذكروا فيه من احلكم أنه  ،العلم كام تقدم بيان هذا

 .لكن ذكروا طبًيا أن هذا الوضوء ينشط البدن ويقويه
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 -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: كان رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-ولألربعة عن عائشة  -104

 .وهو معلول .ينام وهو جنب من غري أن يمس ماء

صىل اهلل عليه -يبني أنه ضعيف وال يصح عن رسول اهلل  ،"وهو معلول" :احلافظ قول

فهو  ،داود وأبو حاتم الرازي والدارقطني وقد ضعف احلديث اإلمام أمحد وأبو ،-وسلم

 .-صىل اهلل عليه وسلم-حديث ضعيف ال يصح عن رسول اهلل 

صىل -وهذا احلديث خيالفه من حيث الدراية ما أخرج الشيخان من حديث عمر أن النبي 

فحديث عمر ظاهره  ،«نعم إذا توضأ»سئل: أينام أحدنا هو جنب؟ قال:  -اهلل عليه وسلم

وذكر  ،أن القول بالوجوب قول شاذ عبد الربلكن ذكر ابن بطال ثم ابن  ،أن الوضوء واجب

رشحه عىل البخاري أن ظاهر قول مالك وأمحد أهنم ذهبوا  يف -رمحه اهلل-ابن رجب 

 .للوجوب

ومن القواعد  ،إذا سلم هبذا القول فيقال: إن احلديث خرج خمرج جواب عىل سؤال فعىل كل  

فإذن احلديث خرج خمرج  ،املتقررة أن ما خرج خمرج جواب عىل سؤال فال يفيد الوجوب

ول مالك بالوجوب ال سيام واملالكية كابن أن يق -واهلل أعلم-ويبعد  ،جواب عىل سؤال

التسليم بأن  لكن مع ،ا أن القول بالوجوب شاذوهم أعلم باملك بينو عبد الرببطال وابن 

وما خرج خمرج جواب  ،هناك من قال بالوجوب فإن احلديث خرج خمرج جواب عىل سؤال

 .كام ذكره ابن قدامة يف املغني فال يفيد الوجوبعىل سؤال 
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إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: كان رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-وعن عائشة  -105

ثم  ،يتوضأثم  ،ثم يفرغ بيمينه عىل شامله فيغسل فرجه ،اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه

ثم أفاض عىل  ،ثم حفن عىل رأسه ثًلثة حفنات ،يأخذ املاء فيدخل أصابعه يف أصول الشعر

 .واللفظ ملسلم ،متفق عليه .ثم غسل رجليه ،سائر جسده

ويف رواية:  ،ثم رضب هبا األرض ،وهلام يف حديث ميمونة: ثم أفرغ عىل فرجه فغسله بشامله

 .وفيه: وجعل ينفض املاء بيده ،فرده باملنديل ويف آخره: ثم أتيته .فمسحها بالرتاب

وقد ذكر احلافظ يف  ،هذان احلديثان ومها حديث عائشة وميمونة أصل يف صفة غسل اجلنابة

وهذا إنام يحعرف يف  ،أن غسل الرجلني كان آخر الغسل -ريض اهلل عنها-حديث عائشة 

 ،كام بني ذلك احلافظ وغريه ،أما يف حديث عائشة فهو شاذ ،حديث ميمونة يف الصحيحني

يف حديث  "وغسل رجليه" :فلفظة ،فقد انفرد بذلك أبو معاوية الرضير دون بقية الرواة

 .-ريض اهلل عنها-وإنام يحعرف تأخري غسل الرجلني يف حديث ميمونة  ،عائشة لفظ شاذ

وذلك أن فرض الغسل واحد وهو أن يحعمم  ،لغسلويف هذا احلديث ذكر مستحبات ا

 .وما عدا ذلك فهو مستحب ،البدن

قال: ثم يفرغ بيمينه عىل شامله فيغسل  ،ومما يف هذا احلديث أنه يزيل النجاسة عنه والقذر

 .وهذا مستحب باتفاق املذاهب األربعة ،فرجه

حكى اإلمجاع ابن  ،مستحب بإمجاع أهل العلموالوضوء  ،ديث ذكر الوضوءويف هذا احل

ويدل عىل  ،وليس واجًبا بإمجاع أهل العلم حكى اإلمجاع ابن بطال وغريه ،قدامة وغريه

 .اإلمجاع أنه ذحكر يف هذا احلديث
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فإذن يتوضأ الوضوء الكامل إال  ،ؤخر غسل الرجلني إىل آخر الغسلومما يستحب أيًضا أن ي

أما تأخري غسل الرجلني يف حديث عائشة فقد تقدم  ،لداللة حديث ميمونة ،غسل الرجلني

 .أنه شاذ

أي عىل فعل  ،ثم يتوضأ :وبمقتىض اجلمع بني حديث ميمونة وحديث عائشة ُيمل قوله

وقد ذهب إىل هذا مجاهري أهل  ،ديث ميمونةالغالب من الوضوء إال غسل الرجلني حل

 .فجامهري املذاهب األربعة ذهبوا إىل هذا ،وهو أنه يستحب أن يؤخر غسل الرجلني ،العلم

ينبغي أن يحعلم أن غسل جلدة الشعر  ،ثم يأخذ املاء فيدخل أصابعه يف أصول الشعرقال: 

فإذن غسل جلدة الشعر  ،ألنه من مجلة البدن ،حكى اإلمجاع ابن بطال ،مجاعواجب باإل

البنته: خليل شعرك  وثبت عند ابن أيب شيبة عن حذيفة أنه قال ،واجب بإمجاع أهل العلم

 .خيلله النار باملاء ال

وهذا مذهب احلنفية وقول عند  ،حب وليس واجًباأما غسل الشعر نفسه فإن هذا مست

أما غسل البرشة فإنه  ،وهو الصواب ألنه ال دليل عىل وجوب غسل الشعر نفسه ،احلنابلة

 .واجب باإلمجاع كام تقدم

اجب كام غسل مثل هذا و ،ته اللحيةأي اجللد الذي قد غطّ  ،ومن ذلك غسل برش اللحية

أما غسل الشعر املسرتسل  ،فإنه من مجلة البدن ،ذهب إىل ذلك مجاهري علامء املذاهب األربعة

 .فإن هذا مستحب كام تقدم بيانه يف شعر الرأس

ا هذ، ظاهر «ثم حفن عىل رأسه ثالث حفنات ،فيدخل أصابعه يف أصول الشعر»قوهلا: 

لكن جاءت الرواية األخرى يف الصحيحني  ،احلديث أنه كرر غسل شعره ثالث مرات
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احلفنات فقسمت  ،وبينت أهنا حفنة للجهة اليمنى وحفنة للجهة اليرسى وحفنة للوسط

وهذا هو قول املالكية وقول عند احلنابلة وهو اختيار  ،وأجزاء ثالثةإىل أقسام ثالثة  الثالث

 .أن احلفنات الثالث تقسم عىل الرأس وال يكرر غسل الرأس ثالًثا -رمحه اهلل-ابن تيمية 

 يغسل البدن ثالًثا؟ أم يكتفى بغسلة واحدة؟وتنازع العلامء يف مسألة: هل 

ية وهذا قول املالك ،ومل يأت يف السنة تكرار الغسل ثالًثا ،ظاهر السنة أن الغسل مرة واحدة

فإذن من أراد أن يغسل فإنه يعمم املاء  ،-رمحه اهلل-وقول عند احلنابلة وهو اختيار ابن تيمية 

 .اوال يكرر ذلك ثالثً  ،عىل بدنه مرة واحدة

ال يف حديث  ،ومل تذكر التكرار ،أي عىل باقي جسده ،"ثم أفاض عىل سائر جسده"قالت: 

 .حًبافدل عىل أنه ليس مست ،ميمونة وال يف حديث عائشة

إال أن تأخري غسل الرجلني تقدم أنه  ،تقدم أن هذه اللفظة شاذة ،"ثم غسل رجليه"قالت: 

 .مستحب

 مسألة: •

إذا اغتسل يف مكان وأراد أن يغسل رجليه  ،يستحب أن يغري مكان غسل الرجلني

فهو قول احلنفية  ،اهري علامء املذاهب األربعةوقد ذهب إىل هذا مج ،فليغري املكان

ويدل لذلك  ،واملالكية والشافعية وقول عند احلنابلة أنه يغري مكان غسل رجليه

فإذن تحؤخر الرجالن وتكون يف  ،فإن فيه تغيري مكان غسل الرجلني ،حديث ميمونة

 .آخر الغسل ويحغري املكان عند غسلهام
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وهذا يؤكد قاعدة: أن  ،فغسله بشامله ،ثم أفرغ عىل فرجه :[وهلام يف حديث ميمونة]قال: 

 .املكارم تكون باليد اليمنى وما عداها باليد اليرسى

قال:  ،وهذا تأكيد للتنظيف "ثم مسحها بالرتاب"ويف رواية:  "ثم رضب هبا األرض"قال: 

يف هذا أنه يستحب أن ال  ،[ويف آخره: ثم أتيته باملنديل فرده وجعل ينفض املاء بيده]

 ،حكى اإلمجاع املحاميل ،ليس واجًباوقد أمجع العلامء عىل أن القول بعدم التمندل  ،يتمندل

ذهب إىل ذلك  ،وأصح القولني أن ترك التمندل مستحب ،واختلفوا يف االستحباب

ريض - عبد اهلليب شيبة عن جابر بن وثبت عند ابن أ ،ويدل عليه حديث ميمونة ،الشافعي

صىل اهلل عليه -فإذن يستحب عدم التمندل وإنام ينفض املاء كام فعل رسول اهلل ، -اهلل عنه

 .-وسلم

وهذا قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد  ،"بسم اهلل"ومما يستحب يف الغسل أن يقول: 

 عمدة عىل االستحباب دليالن:وال ،ألن أمحد يف رواية ذهب إىل الوجوب ،يةيف روا

من قاعدة أن املستحب عند ابتداء كل فعل أن  اريً كثما تقدم ذكره  الدليل األول: -

 ."بسم اهلل" :يقال

 .عند ابن املنذر يف األوسط -ريض اهلل عنه-هو الثابت عن عمر  الدليل الثاين: -

وليست املضمضة واالستنشاق واجبة يف  ،ومما يستحب عند الغسل املضمضة واالستنشاق

الوجوب وقد ألنه ال دليل عىل  ،وقد ذهب إىل هذا مالك والشافعي وأمحد يف رواية ،الغسل

لذا  ،ن يحعمم البدنوإنام الواجب أ ،تقدم أنه ليس واجًبا يف الوضوء ففي الغسل من باب أوىل



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

224 

وإن كان  ،يفرغ املاء عىل بدنه ومل يأمره باملضمضة واالستنشاقيف حديث عمران أمره أن 

 .مستحًبا ألنه تبع للوضوء لكن االستحباب يشء والوجوب يشء آخر

وقد ذهب إىل  ،الوضوء وقد تقدم الكالم عىل الدلك يف ،ومما يستحب يف الغسل الدلك

ملالك قواًل وهو أن الدلك ألن  ،يف قولاالستحباب أبو حنيفة والشافعي وأمحد ومالك 

-إال أن املشهور عند العلامء خالف ذلك كام بينه النووي  ،وذهب إىل هذا املزين ،واجب

 .-رمحه اهلل

ومل يأت  ،سلفلذا جاء يف حديث ميمونة وعائشة ذكر الغ ،والدلك يشء زائد عىل الغسل

 ،ألنه داخل يف الدلك يف الوضوء ،فدل عىل أن الدلك مستحب وليس واجًبا ،فيهام الدلك

ه بأنه توضأ ءأسبغ وضو -صىل اهلل عليه وسلم-وقد ثبت يف حديث أسامة بن زيد أن النبي 

 ابال إسباغ ثم ملا أراد أن يصيل توضأ وضوءً  املا دفع من عرفة إىل مزدلفة بال ثم توضأ وضوءً 

 ،كام علقه البخاري: اإلسباغ هو اإلنقاء -ريض اهلل عنه-ابن عمر  وقال ،أي بدلك ،بإسباغ

ويؤكده ما تقدم ذكره يف  ،افاملقصود أنه مستحب وليس واجبً  ،الدلكأي واملراد باإلنقاء 

 .وهذا إنام يتم بالدلك ،الوضوء ويزيد ذلك تأكيًدا أن مما يراد يف الغسل التنظيف

كان يعجبه "لعموم حديث عائشة الذي أخرجه الشيخان:  ،ومما يستحب يف الغسل التيامن

-وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك الشوكاين  ،"التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله

 .-رمحه اهلل تعاىل
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 ،قلت يا رسول اهلل إين امرأة أشد شعر رأيسقالت:  -ريض اهلل عنها-وعن أم سلمة  -106

إنام يكفيك أن حتثي عىل رأسك  ،ال»ويف رواية: واحليضة؟ فقال:  ،أفأنقضه لغسل اجلنابة

 .رواه مسلم .«ثًلث حثيات

فإهنا ال تنقضه إذا أرادت أن تغتسل من  ،ة لشعرهايف هذا احلديث أن املرأة إذا كانت شادّ 

يب  كتابه )هتذبني هذا ابن القيم يف ،شاذة« واحليضة» :إال أن لفظ ،وال احليضة ،اجلنابة

 .-رمحه اهلل-العالمة األلباين و ،السنن(

 .هو قول املذاهب األربعةو ،فإذن احلديث بلفظ اجلنابة

 :أما املرأة احلائض فإهنا عىل أصح القولني أيًضا ال تنقض شعرها لدليلني

ن أيب شيبة أنه مل يأمر احلائض بنقض ثبت هذا عن ابن عمر عند اب الدليل األول: -

 .-ريض اهلل عنه-شعرها 

ما تقدم ذكره أن غسل الشعر ليس واجًبا وإنام الواجب أن يصل املاء  الدليل الثاين: -

 .فهذا شامل لغسل اجلنابة و احليضة ،إىل البرشة

وقد عقص  افلو قدر أن للرجل شعرً  ،ي أن يحعلم أن الرجل كاملرأة يف هذه املسألةثم ينبغ

هو ذهب املالكية، والشافعية، واحلنابلة و هذاوإىل ،  شعره بغسل اجلنابةشعره فإنه ال ينقض 

 . قول عند احلنفية 
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إين ال » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-وعن عائشة  -107

 .وصححه ابن خزيمة أبو داودرواه  .«أحل املسجد حلائض وال جنب

فهو ال  ،ونقل اخلطايب عن أهل العلم تضعيفه ،ضعفه اإلمام أمحد ،هذا احلديث ضعيف

 .-صىل اهلل عليه وسلم-يصح عن النبي 

أما  ،وأن اجلنب ال يدخل املسجد ،أن احلائض ال تدخل املسجد ذكر يف احلديث حكمني:

وثبت يف املوطأ  ،احلائض فقد حكى اإلمجاع عىل عدم دخوهلا املسجد ابن بطال وابن قدامة

 .ئض أن تدخل املسجدفال يصح للحا ،عن ابن عمر أنه قال: ال تقربن حائض املسجد

ويعتزل »يف حديث أم عطية يف الصحيحني:  -صىل اهلل عليه وسلم-فإن قيل: قد قال النبي 

  ؟«احلّيض املصىل

كان خيرج يف العيد  -صىل اهلل عليه وسلم-فيقال: هذا ليس مسجًدا وهذا مصىل ألن النبي 

 فإن قيل: كيف قال يعتزلن املصىل؟ ،ملصىلإىل ا

وال يصح أن يستدل هبذا عىل أن احلائض  ،يقال: يعتزلن الصفوف حتى ال يقطعن الصفوف

فال يستدل به ال عىل دخول املسجد وال  ،تدخل املسجد أو ال تدخل املسجد ملا تقدم ذكره

 .عدم دخول املسجد

قال سبحانه:  ،اجلنب ال يدخل املسجدأن اتفقت املذاهب األربعة عىل  ،«وال جنب»قال: 

لذا  ،أي املار يف املسجد :واملراد بعابري السبيل ،[43]النساء:  {ل  يْ بِ ي َس رِ ابِ  عَ الَّ ًبا إِ نح  جح اَل وَ }

ألنه ذكر يف  قال ابن جرير ،ذكر جابر أن اجلنب يمر يف املسجد وال يراد بعابر السبيل املسافر
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 الَّ ًبا إِ نح  جح اَل وَ } :فإذن قوله ،فال يصح التكرار والتأسيس مقدم عىل التأكيد ،اآلية السفر

 .يدل عىل أن اجلنب ال يدخل املسجد [43]النساء:  {ل  يْ بِ ي َس رِ ابِ عَ 

 مسألة: •

بن منصور أن  ثبت يف سنن سعيد ،سجد إذا توضأيصح للجنب أن يمكث يف امل

إذن من  ،وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد ،ون ويمكثون يف املسجدؤالصحابة كانوا يتوض

 .كان جنًبا فإنه يصح له أن يتوضأ ليمكث يف املسجد

ند احلنابلة أنه يصح للحائض أن أما احلائض فقد ذهب أمحد يف رواية وهو قول ع

ألنه إذا صح للجنب فاحلائض من باب أوىل  ،-وهذا صحيح-متكث يف املسجد 

 ،ومل تغتسل ،لكن املراد باحلائض هي التي انقطع دمها ،ألن احليض أشد من اجلنابة

وإنام استثنى احلنابلة  ،ل الدم مستمًرا معها فإن هذه ال متكث يف املسجداأما من ال يز

 .انقطع دمها ومل تغتسل ألي سبب كان من
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من إناء واحد  -صىل اهلل عليه وسلم-وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول اهلل  -108

 .زاد ابن حبان: وتلتقي .متفق عليه .من اجلنابةأيدينا فيه  ختتلف

 سبق يف صفة الغسل وأراد أن أنه تكلم فيام -واهلل أعلم-ث سبب إيراد احلافظ هذا احلدي

بني أن اجتامع الرجل واملرأة يف الغسل ال يرض  .وقد تقدم أن مثل هذا جائز باإلمجاع ،يح

فقد رواها إسحاق بن سليامن  ،وقد رواها ابن حبان وهي مدرجة ،"وتلتقي أيدينا"وقوله: 

صىل -وليس من كالم النبي  ،أهنا مدرجة من كالم أفلح -رمحه اهلل-وبني احلافظ  ،عن أفلح

ألن بحث زيادة  ،ى وال تؤثرولو قدر أهنا صحيحة فإهنا من الرواية باملعن ،-اهلل عليه وسلم

 .الثقة إنام يكون فيام ينبني عليه حكم
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إن » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة  -109

 ،والرتمذي وضعفاه أبو داودرواه  .«غسلوا الشعر وأنقوا البرشاف ،حتت كل شعرة جنابة

 .وألمحد عن عائشة نحوه وفيه راوي جمهول

صىل اهلل -فهو ال يصح عن النبي  ،والرتمذي أبو داودحديث أيب هريرة ضعيف كام ضعفه 

بني املبهم  اوتعرفون أن هناك فرقً  ،مبهاًم  ان فيه راويً أل ،وال حديث عائشة -عليه وسلم

 ،أما املبهم يقال: عن رجل ،يقال حممد ،واملهمل من يذكر اسمه وال يذكر اسم أبيه ،واملهمل

 .حديثه ألنه جمهول املبهم ال يصحوالراوي  ،ففي اإلسناد راو مبهم ،سمى هذا الرجلوال ي

أما غسل البرش فقد تقدم  ،«الشعر وأنقوا البرش اكل شعرة جنابة فاغسلو إن ُتت »قال: 

فإذن األمر  ،وأنه ليس واجًبا كذلك أما غسل الشعر فقد تقدم الكالم عليه ،الكالم عليه

ومثل هذا حديث  ،باحلديث بغسل البرش فهو صحيح كام تقدم بخالف األمر بغسل الشعر

 .ائشةع
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 باب التيمم

وا َماًء }تعاىل: سبحانه وواألصل يف ذلك قوله  ،لدَ ينبغي أن يعلم أن التيمم بَ  َفَلْم جَتِدح

وا مح يأخذ حكم املحبدل منه  البدلقاعدة عظيمة وهي أن وينبغي أن تعلم  ،[43]النساء: {َفَتَيمَّ

يف الوضوء تغسل اليدان  أنه :فمعنى هذه القاعدة ،ال يف صفتهمن األحكام فيام يرتتب عليه 

البدل يأخذ حكم أن   بمقتىض فال يصح  ،والوجه ويمسح عىل الرأس وتغسل الرجالن

بدل منه يف ، وإنام يقال البدل يأخذ حكم املالتيمم يمسح الرأس وتغسل القدمني أناملبدل 

 .تيمية وتلميذه ابن القيم ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن ،األحكام املرتتبة عليه ال يف صفته

فمثاًل ال يقال  ،ويرتتب عىل هذا أنه ال يقال باستحباب فعل يف التيمم ألنه ثابت يف الوضوء

 ،آخروإنام يقال بدليل  ،باستحباب التسمية عند التيمم ألن التسمية مستحبة عند الوضوء

لكن أردت اإلشارة إىل هذه  أفراد املسائلوسيأيت الكالم عىل  ،والتيمم بدل كام تقدم

 .القاعدة

هذه أربعة رشوط قد تقدم  ،والتمييز ،والعقل ،والنية ،اإلسالم :وهي ،للتيمم رشوطو

وا َماًء }: لقوله تعاىل ،الرشط اخلامس: عدم املاءو ،الكالم عليها كثرًيا َفَلْم جَتِدح

وا مح أن ال يوجد واحلقيقي  ،وقد يكون حقيقًياوعدم املاء قد يكون حكمًيا  ،[43]النساء: {َفَتَيمَّ

يصح  فمثل هذا ،بأن يكون املاء موجوًدا لكن يمنع من استعامله مانع رشعي احلكميو ،املاء

فقد أمجع العلامء عىل أن الرجل إذا كان يف سفر وكان معه ماء قليل للرشب  ،فيه التيمم

مثل هذ املاء و ،حكى اإلمجاع ابن املنذر ،أن يعطش فإنه يصح له أن يتمم  توضأوخيش إذا 

 .فيقال املاء معدوم حكاًم ال حقيقةً  ،موجود لكن تيمم ألن هناك رضًرا من استعامله للامء
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كأن يكون الرجل مريًضا فإذا استعمل املاء زاد مرضه  ،س عىل هذا كل ما كان كذلكويقا

فكل هذه املسائل التي يف استعامل املاء رضر فإهنا تقاس عىل ما تقدم  ،.إلخ. أو تأخر برؤه

فإنه يقاس عىل ما تقدم ذكره عىل أصح أقوال  ،ذكره أو يف استعامل املاء تفويت أمر حمتاج إليه

 .مأهل العل

 ن إذ ،-وسيأيت الكالم عىل هذا إن شاء اهلل-الرشط السادس: أن يكون عىل تراب ذي غبار 

 .هذه رشوط ستة للتيمم

 وللتيمم فروض ثالثة:

ْم } ،بداللة اآلية واإلمجاع ،الوجهمسح  الفرض األول: - وِهكح جح وا بِوح َفاْمَسحح

نْهح  م مِّ  .وحكى اإلمجاع ابن املنذر وغريه ،[6ة: ]املائد {َوَأْيِديكح

 .بداللة اآلية واإلمجاع الذي حكاه ابن املنذر ،نمسح اليدي الفرض الثاين: -

بمعنى أن يكون التيمم عاًما وشاماًل  ،باملسح تعميم الوجه واليدين الفرض الثالث: -

 وقد حكى ،وكذلك أن يكون لليدين كلها ال بعضها ،للوجه كله ال أن يكون لبعضه

 .ومن خالف فهو حمجوج باإلمجاع عبد الرباإلمجاع عىل هذا اإلمام أمحد وابن 

 ثالثة:وهي مبطالت التيمم بعد هذا و ،هذه فروض ثالثة للتيمم

وهذا  ،.إلخ. كالبول والغائط والريح ،كل ما هو مبطل للوضوء املبطل األول: -

 .باإلمجاع حكاه ابن حزم

ملفهوم قوله تعاىل:  ،فإذا وجد املاء بطل التيمم باإلمجاع ،وجود املاء طل الثاين:املب -

وا} مح وا َماًء َفَتَيمَّ دح
الصعيد » :وملا سيأيت من حديث أيب ذر ،[43]النساء: {َفَلْم جَتِ
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فإذا وجد املاء فليتق اهلل وليمسه  ،وضوء املسلم املؤمن إذا مل جيد املاء عرش سنني

وقد أمجع العلامء عىل هذا حكى اإلمجاع ابن  ،الرتمذي وصححهأخرجه « برشته

 .وابن قدامة وغريهم عبد الرباملنذر وابن 

وتقدم أن من كان معه ماء ال يكفيه  ،زوال ما أبيح التيمم من أجله: املبطل الثالث -

وهو يف سفر وقد عطش وخيشى إذا استعمل املاء أن يعطش فإنه يصح له التيمم 

بأن وجد ماًء أو زال  ذا تيمم يف تلك احلال فزال السببفإ ،املنذرابن  حكاه ،باإلمجاع

 .وهذا قول احلنفية واملالكية واحلنابلة ،خوف العطش فإن التيمم يبطل

ألن سياق آية الوضوء  ،بعد هذا من العلامء من ذهب إىل أن التيمم إنام يرشع يف السفر

كام يدل لذلك حديث عائشة يف البخاري أهنم  ،اءت يف السفر ويدل لذلك سبب النزولج

وأصح القولني وهو  ،فقالوا ما عدا السفر ال جيوز فيه التيمم ،فقدوا العقد وكانوا يف سفر

قول مالك والشافعي وأمحد وهو ، السفر واحلرضقول مجاهري أهل العلم أن التيمم يكون يف 

 عىل ذكر السفر من جهتني: واجلواب ند احلنفية واملالكيةيف رواية، وقول ع

ومن املعلوم أن ما خرج  ،فإنه سبب نزول اآلية ،أنه خرج خمرج سبب اجلهة األوىل: -

كام حكاه املجد ابن تيمية وشيخ  ،خمرج سبب فال مفهوم له بإمجاع األصوليني

 .اإلسالم ابن تيمية واآلمدي

 ،فالغالب أن املسافر هو الذي يفقد املاء دون غريه ،أن هذا هو الغالب اجلهة الثانية: -

فذكر السفر كان من باب الغالب وما خرج خمرج الغالب  ،فلذا ُيتاج لذلك املسافر

 .فال مفهوم له
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 :-صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهام- عبد اهللعن جابر بن  -110

وجعلت يل األرض  ،نرصت بالرعب مسرية شهر ،أعطيت مخس مل يعطهن أحد قبيل»

ا ا وطهورا  .وذكر احلديث ،«. .فأيام رجل أدركته الصًلة فليصل ،مسجدا

ا إذا مل نجد املاء  لتعوج» :ويف حديث حذيفة عند مسلم  .«تربتها لنا طهورا

اعوج» :عند أمحد -ريض اهلل عنه-وعن عيل   .« ل الرتاب يل طهورا

ديث عيل فهو ال وح ،وحديث حذيفة أخرجه مسلم ،أما حديث جابر فقد أخرجه الشيخان

لذا بني ابن  ، ُيتمل منه هذا التفردومثله ال ،بن حممد بن عقيل عبد اهللفي إسناده يصح ف

 .ويغني عنه ما تقدم من حديث حذيفة ،عدم صحته وأن احلديث مضطرب عبد اهلادي

فظاهر حديث  ،«وجعلت يل األرض مسجًدا وطهوًرا»الشاهد من حديث جابر أنه قال: و

الصعيد وضوء » :-وسيأتينا-ويف حديث أيب ذر  ،ضجابر أن التيمم يصح عىل كل أر

وجعلت تربتها لنا »ويف حديث حذيفة قال:  ،أي أن التيمم يصح عىل كل صعيد ،«املسلم

مفهوم  :فيقال ،ظاهر حديث حذيفة أن األمر خمصوص بالرتابو ،«طهوًرا إذا مل نجد املاء

واملفهوم  ،« األرضوجعلت يل»حديث حذيفة ملا ذكر الرتاب خيصص العموم يف قوله: 

مفهوم خصصه « الصعيد وضوء املسلم»ومثل ذلك ملا قال:  ،خيصص العموم عند اجلامهري

ويتيمم عىل الرتبة دون  ،ال يتيمم عليهاكن تربة تأي إذا مل « وجعلت ترتبها» :حديث حذيفة

 .فهذا مفهوم خصص العام ،غريها

 ،وهو أن ذكر الرتاب يف حديث حذيفة مفهوم لقب ،إال أن يف احلديث إشكااًل أصولًيا

ليس  ،حممد رسول اهلل :فإذا قلت ،ومجهور األصوليني عىل أن مفهوم اللقب ليس حجة
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لق من األحكام عىل األشخاص  ،معنى هذا أن غريه ليس رسواًل ألن هذا مفهوم لقب فام عح

ذكر الرتبة مفهوم لقب  فإذن أصولًيا يقال: ،ىل األجناس فإنه ال يقال غريه ليس كذلكأو ع

خصص األرض وال خصص نه فإذا مل يكن له مفهوم ال يقال إ ،اللقب ليس حجة مفهومو

لكن ذكر ابن رجب  ،وهذا هو األصل ،عىل العموم يف األرض ويف الصعيد فنبقى ،الصعيد

فضلنا عىل من » :قال ،والسبب أنه خرج يف سياق الفضائل ،أن حديث حذيفة له مفهوم

أفاد ابن رجب يف هذا احلديث وابن  ،«وجعلت ترتبها لنا طهوًرا»ثم قال:  ،«قبلنا بثالث.. 

واالمتنان فإنه يراد منه   لئتأصياًل يف حديث آخر أن ما كان عىل وجه الفضا عبد الرب

يحعلم أن  فبهذا ،يتناسب إال أن يكون مراًداال فإذا ذكر مفهوم اللقب يف هذا  ،التوسيع

وما  ،املفهوم يف هذا احلديث حجة وإن كان مفهوم لقب لقرينة وهو أنه سيق مساق الفضائل

وإال لو مل  ،فذكر الرتاب يكون حجة وله مفهوم ،من باب التوسيعسيق مساق الفضائل فهو 

فلام ضيقت الفضيلة بذكر  ،والرشيعة تريد التوسيع ،يكن الرتاب مراًدا ملا احتاج أن يذكر

هذا  ،الرتاب دل عىل أن مفهوم اللقب حجة يف هذا احلديث لكن بقرينة خارجية ال لذاته

 . رشحه عىل البخاري يف هذا احلديثملخص ما قرره وبينه احلافظ ابن رجب يف

وإىل هذا ذهب الشافعي  ،حلديث حذيفة ،فعىل هذا يقال: إن التيمم البد أن يكون عىل تراب

 .وأمحد يف رواية

ومن قال إن التيمم إنام  :-رمحها هلل-لقيم قال ابن ا :لكن بقي إشكال عىل ما تقدم ذكره

-وذلك أن النبي  ،العملية ترد ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-يكون عىل تراب فإن سنة النبي 

وكان الطريق رماًل ومل يكن  ،وسافر يف تبوك ،سافر األسفار الطويلة -صىل اهلل عليه وسلم

فكان الطريق رماًل ومل يكن تراًبا  ،وغريه والرمل هو األمحر الذي ترونه يف الربع اخلايل ،تراًبا
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نقل عنه  فدل هذا عىل أنه  ،أنه كان ُيمل الرتاب معه -صىل اهلل عليه وسلم-ومع ذلك مل يح

 .تيمم عىل الرمل

االحتامل األول  :حتامالت عدةواجلواب عىل ذلك أن يقال: ما ذكره ابن القيم حمتمل ال

فمن مل جيد ماء  ،دوا تراًبا فصلوا صالة فاقد الطهورينواالحتامل الثاين أهنم مل جي ،الذي ذكره

واالحتامل الثالث أنه وإن كان هناك رمال لكن  ،فإنه يصيل صالة فاقد الطهورين اوال ترابً 

 ،وهم جيمعون فالوقت طويل ،املعروف أن الرمال يتخللها الرتاب يف الواحات وغريها

فيقدم القويل  ،ن هنا تعارض دليل قويل مع فعلهفإذ ،واالحتامل الرابع أن ُيملوا معهم تراًبا

 .عىل الفعيل

 مسألة: •

تنازع العلامء يف صحة صالة  ،صالة فاقد الطهورين أي الذي مل جيد ماًء وال تراًبا

إنه وأصح أقوال أهل العلم أن فاقد الطهورين أي املاء والرتاب ف ،فاقد الطهورين

وإىل هذا ذهب الشافعي وأمحد وهو املشهور عن  ،طهارةبال  ،تصح له الصالة

وا اهللََّ َما اْسَتَطْعتحمْ } ،وذلك أنه ال واجب مع العجز ،مالك قح اَل } ،[16]التغابن:  {َفاتَّ

ْسَعَها َكلِّفح اهللَّح َنْفًسا إاِلَّ وح  .[286]البقرة: {يح

الطهورين وال يقال إنه ال يصيل بل يصيل فإذن فاقد الطهورين يصيل صالة فاقد 

لكن لصالة فاقد الطهورين صفة وهي: أنه يقترص يف   ،وتكون صالته بال طهارة

عىل  يقترصومن قال بأن يف الصالة واجبات ف ،صالته عىل الواجبات واألركان

 فقط صالة واجبات وإنام أركان ومستحباتومن قال إنه ال يوجد يف ال ،الواجبات

صفة صالة ا الذي رأيته من كالم أهل العلم يف بيان وهذ ،فإنه يقترص عىل األركان
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فعىل هذا إذا  ،وخالف بعضهم لكنه حمجوج بفهم أهل العلم قبله ،فاقد الطهورين

قرأ سورة وال ي ،وإنام يقرأ الفاُتة ،ال يقرأ دعاء االستفتاح ،"اهلل أكرب"كرب وقال: 

القول هو فهم هذا وسبب اختيار  ،. وهكذا.يطمئن ثم يرفعقصرية وإنام يركع ثم 

وجد سلف معترب  وإن ،ث قواًل جديًدا ونغاير أهل العلمحتى ال نحد ،أهل العلم

، هذا من من الصلواتالعلامء املاضني فإنه يقال بأنه يصيل كغريه  يف هذه املسألة من

 .العلم وليس لنا أن نخرج عن أفهامهم حيث التأصيل لوال فهم أهل
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 -صىل اهلل عليه وسلم-بعثني رسول اهلل  :قال -امريض اهلل عنه-وعن عامر بن يارس  -111

صىل -ثم أتيت النبي  ،فتمرغت يف الصعيد كام مترغ الدابة ،فلم أجد املاءفأجنبت  ،ةيف حاج

ثم رضب  ،«إنام كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»فقال:  ،فذكرت ذلك له -اهلل عليه وسلم

 ،متفق عليه .وظاهر كفيه ووجهه ،بيديه األرض رضبة واحدة ثم مسح الشامل عىل اليمني

ورضب بكفيه األرض ونفخ فيهام ثم مسح هبام وجهه »اية للبخاري: ويف رو ،واللفظ ملسلم

 .«وكفيه

 :-مصىل اهلل عليه وسل-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهام-وعن ابن عمر  -112

وصحح األئمة  ،رواه الدارقطني ،«رضبة للوجه ورضبة لليدين إىل املرفقني ،التيمم رضبتان»

 .وقفه

-ال يصح عن النبي  وأما حديث ابن عمر فمرفوًعا ،خرج يف الصحيحمف أما حديث عامر

لرازيان والدارقطني وغريهم من فقد ضعفه اإلمام أمحد وابن معني وا -صىل اهلل عليه وسلم

 عبد اهللوإنام يصح موقوًفا عن  -صىل اهلل عليه وسلم-فال يصح عن رسول اهلل  ،أهل العلم

 .ال يصح إال موقوًفا  إذن ،وابن املنذر عبد الرزاقأخرجه  ،بن عمر

ثم رضب بيديه األرض رضبة واحدة ثم مسح »ويف هذا احلديث يف الرواية األوىل قال: 

 ،ظاهر هذا احلديث أنه بدأ بالكفني قبل الوجهو ،«ووجهه هوظاهر كفي ،ل عىل اليمنيالشام

وإنام الذي فعله  ،وهو ال يقتيض الرتتيب ،"الواو"لكن العطف بني الكف والوجه بحرف 

أنه بدأ بالوجه قبل الكفني كام هو الروايات األخرى الثابتة  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

إذن الرواية األخرى  ،«ثم مسح هبام وجهه وكفيه»يف الرواية األخرى: لذا قال  ،عن عامر

وأما الرواية الثانية فهي عىل الظاهر  ،ال تقتيض الرتتيب "الواو"و ،"الواو"تصح وعطفت بـ
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نْهح }بدأ بالوجه ثم الكفني وهو الذي يوافق لفظ القرآن:  م مِّ ْم َوَأْيِديكح وِهكح جح وا بِوح  {َفاْمَسحح

 .[6]املائدة: 

أما ابن عمر رضب  ،وظاهر حديث عامر اكتفى برضبة واحدة مسح هبا الوجه والكفني

 :ومقتىض اجلمع بينهام أن يقال: قوله يف حديث عامر ،رضبة للوجه ورضبة للكفني ،رضبتني

وفعل ابن عمر ذكر  ،ذكر أقل الكامل« يكفيك»قال:  ،«ك هكذاإنام يكفيك أن تقول بيدي»

فأقل الكامل أن يرضب بيديه األرض رضبة واحدة ثم فبهذا ال يكون بينهام تعارض  ،الكامل

الكامل أن يرضب بيديه األرض رضبة واحدة ثم يمسح هبا وجهه  ،يسمح هبام وجهه وكفيه

 .إىل املرفقني ثم يرضب األرض رضبة ثانية ثم يمسح هبا اليدين

مع بني حديث عامر وحديث ابن عمر -واهلل أعلم-هبذا  وقد وافق ابن عمر يف هذه  ،جيح

إذن اثنان من الصحابة يرويان  ،البيهقي وصححه أخرجه -ريض اهلل عنه-الرواية جابر 

وقد ذهب إىل ما تقدم ذكره مالك وهو قول عند احلنابلة ذهب إليه أبو يعىل  ،الصفة األكمل

 .ألكمل أن يرضب رضبتني وأن أدنى الكامل أن يرضب رضبة واحدةأن ا

جد الغبار  ،الظاهر أن النفخ ليس مستحًبا لذاته ،«ونفخ فيهام» :قال يف احلديث وإنام إذا وح

ويبني  ،هب الشافعي وأمحدوإىل هذا ذ ،وإال ليس مستحًبا لذاته ،وكثر الغبار فإنه ينفخه

فإن ابن عمر تيمم  ،-ريض اهلل عنه-ذلك ما قاله أمحد وهو أن النفخ مل يأِت يف أثر ابن عمر 

إذن الصفة يف التيمم أن ، فدل هذا عىل أن النفخ ليس مراًدا لذاته وإنام ملا كثر الغبار ،بال نفخ

 .تحرضب اليدان رضبة واحدة
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 :مسألة •

ومل يأِت هبا الدليل  ،احلنفية وال املالكية همل يذكر ال تفرج األصابع عند التيمم فإنه

فدل هذا عىل أن الواجب يف اليدين باطنها وظاهرها دون  ،فلذا ال يستحب التفريج

سح الشامل عىل ظاهر اليمني مثم ي ،فيرضب بيديه األرض رضبة واحدة ،التفريج

ثم مسح هبام »ولقوله يف حديث عامر:  ،واليمني عىل ظاهر الشامل لقاعدة التيامن

فإذن يمسح الشامل عىل  ،«ظاهر كفيه ووجهه»ويف احلديث اآلخر:  ،«وجهه وكفيه

ومسح الراحتني مل أر  ،ثم يمسح راحتيه ،ظاهر اليمني واليمني عىل ظاهر الشامل

 األربعة ومل أر أحًدا خالف يف فيها حديًثا لكن هذا فهم أهل العلم من علامء املذاهب 

وقد تقدم أن العلامء إذا فهموا فهاًم فليس لنا أن نخرج  ،أن الراحتني متسح استحباًبا

 .امعتربً  االفً عن فهمهم حتى يتبني لنا أن هلم خمالًفا خ

وقد تنازع علامء املذاهب األربعة يف ختليل األصابع ما بني الوجوب  ،ثم خيلل أصابعه

فإذن يقال التخليل مستحب  ،لكن مل أر أحًدا قال بعدم استحباب التخليل ،واالستحباب

 .حتى ال نخرج عن أفهام أهل العلم

ثم يمسح الشامل عىل اليمني واليمني عىل الشامل  ،إذن يرضب بيديه األرض رضبة واحدةف

التيمم  أما ئاملجزوهذا صفة التيمم  ،بعيه وخيلل األصابعومسح الراحتني ويدخل أص

 الكامل كالتايل: 

ثم مسح الوجه  ،يديه غبار نفخ فيهام يف انثم إن ك ،يرضب بيديه األرض رضبة واحدة

وضع بطون أصابع اليرسى عىل ظهور ثم بيديه األرض رضبة ثانية ثم رضب  ،وعممه

أصابع اليمنى، ثم يمرمها إىل مرفقيه، ثم يدير بطن كفه إىل بطن الذراع، ويمر عليه، فإن بلغ 
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يمنى يده اليرسى كذلك، ثم مسح عىل إهبام يده اليمنى ثم مسح بيده ال أمرَّ إهبام يده اليرسى 

 .إحدى الراحتني باألخرى، وخيلل بني أصابعه

 مسألة: •

وهذا قول احلنفية  ،الرتتيب يف التيمم عىل أصح أقوال أهل العلم ليس واجًبا

ل عىل وجوب ألنه ال دلي ،ورواية عن أمحد واحلنابلة وهو املشهور عند املالكية

 ،فإذن يكون واجًبا يف التيمم ،فإن قيل: إن الرتتيب واجب يف الوضوء ،الرتتيب

فيقال جواًبا عىل هذا: أن البدل يأخذ حكم املبدل منه يف  ،والتيمم بدل عن الوضوء

 .األحكام وما يرتتب عليها ال يف الصفة

 مسألة: •

وهذا قول احلنفية وقول عند املالكية  ،وليست واجبة ،االة يف التيمم مستحبةاملو

فإذن  ،واىل بني ذلك فعاًل  -صىل اهلل عليه وسلم-ألن النبي  ،والشافعية واحلنابلة

 .املواالة مستحبة وليست واجبة

 مسألة: •

 ،ه خاتم وتيمم جيب أن ينزع خامته حتى يصل الرتاب إىل موضع اخلاتممن كان علي

،  وهذا هو أصح قويل أهل العلم فيام يتعلق باخلاتم ،ألنه تقدم أن التعميم فرض

 .قول احلنفية واحلنابلة والشافعية وقول عند املالكيةو وه
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 :-صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة  -113

 .«فإذا وجد املاء فليتق اهلل وليمسه برشته ،الصعيد وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عرش سنني»

وللرتمذي عن أيب ذر نحوه  ،قطان لكن صوب الدارقطني إرسالهرواه البزار وصححه ابن ال

 .وصححه

وبني ضعفه الزيلعي يف  ،-رمحه اهلل تعاىل-حديث أيب هريرة ضعيف كام بني ذلك الدارقطني 

إال أن  ،جمهواًل جهالة حال أما حديث الرتمذي فإن يف إسناده رجاًل  ،كتابه )نصب الراية(

بل  ،ليس فيه حكم جديد وما رواه ،وثقه العجيل وابن حبانو ،هذا الرجل من كبار التابعني

وا َماءً ﴿ :تدل عليه اآلية فإذن بام  ،وأيًضا يدل عىل ذلك حديث حذيفة ،[43]النساء: ﴾ َفَلْم جَتِدح

 ،أن حديث أيب ذر مل يأِت بحكم جديد وال سيام والرجل املجهول تابعي من كبار التابعني

صحح احلديث  -واهلل أعلم-وألجل هذا  ،فإن يف مثل يسهل وال يشدد ويصحح حديثه

 .الرتمذي بقوله: حديث حسن صحيح

تقدم أن املراد  ،«سلمالصعيد وضوء امل»وهذان احلديثان فيهام من جهة الدراية أنه قال: 

أن يكون ويحشرتط يف هذا الرتاب  ،وينبغي أن يحعلم أن الرتاب رشط كام تقدم  ،الرتاب

وهذا بإمجاع أهل العلم حكى اإلمجاع ابن ، [6]املائدة:  {ًبايِّ ًدا طَ يْ عِ َص }كام قال تعاىل  ،طاهًرا

وقد ذهب إىل هذا الشافعي وأمحد  ،باروأيًضا يشرتط أن يكون للرتاب غ ،-رمحه اهلل-قدامة 

نْهح }لقوله تعاىل:  ،يف رواية م مِّ ْم َوَأْيِديكح وِهكح جح وا بِوح هنا  "من" و ،[6]املائدة:  {َفاْمَسحح

ومما يحرى يف بعض املستشفيات أن  ،تبعيضية كام بني ذلك ابن رجب يف رشحه عىل البخاري

فهذا عىل أصح أقوال  ،لكثرة استعامله لكن هذا الرتاب ليس له غبار ،يوضع للمريض تراب

 .أهل العلم ال يصح التيمم به
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الصعيد وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عرش سنني فإذا وجد املاء فليتق اهلل وليمسه »وقوله: 

فيصيل  ،أنه يصىل بالتيمم ما شاء أن يصيل به مامل جيد املاء يستفاد  ،يف حديث أيب ذر ،«برشته

وأصح  ،سألة: هل التيمم رافع أو مبيحهي م وهذه  ،وات حتى جيد املاءبه ما شاء من الصل

 ،وهذا قول أيب حنيفة وأمحد يف رواية وهو قول الزهري ،قويل أهل العلم أن التيمم رافع

صعيد وضوء املسلم ال»والدليل أنه قال:  ،-رمحه اهلل-وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وا ﴿وقال تعاىل:  ،«وإن مل جيد املاء عرش سنني فإذا وجد املاء فليتق اهلل وليمسه برشته َفَلْم جَتِدح

ْوا َماءً  مح جد املاء بطل التيمم  ،[43]النساء: ﴾ َفَتَيمَّ  ،وإذا مل يوجد نبقى عىل التيممفإذن إذا وح

ل إن التيمم مبيح يرتتب عىل قوله أنه يتيمم ومن قا ،فبهذا يقال: إن التيمم رافع وليس مبيًحا

أما من قال بأن  ،فإذا تيمم لصالة الظهر فدخل وقت العرص أعاد التيمم ،لوقت كل صالة

التيمم رافع فإنه إذا تيمم يصيل ما شاء من الصلوات حتى جيد املاء أو يقع يف مبطل من 

 .مبطالت التيمم وقد تقدم بيان مبطالت التيمم

وقد ذكر هذا  ،هل التيمم رافع أو مبيح فيه نظر :إال أنني أنبه إىل أمر وهو أن التعبري بقول

وقال األفضل أن يعرب بقوله هل يصىل  ،يف رشحه عىل البخاري -رمحه اهلل-ابن رجب 

إذا قيل إن التيمم رافع فإن القول بأنه وذلك أنه  ،بالتيمم صالة واحدة أو أكثر من صالة

ألحسن أن يقال: هل يصىل بالتيمم صالة افالتعبري  ،رافع يتناىف مع بطالنه إذا وجد املاء

األمر سهل  وعىل كل   ،-رمحه اهلل-وقد عرب هبذا التعبري ابن املنذر  ،واحدة أو أكثر من صالة

 .إذا عرف املقصود

يصيل به ما شاء من الصلوات حتى جيد  هأي أن ،يمم رافعوعىل أصح أقوال أهل العلم أن الت

 .أو يقع يف مبطل من مبطالت الوضوءاملاء 
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 مسألة: •

 هل تبطل صالته ألن طهارته ،تنازع العلامء يف املتيمم إذا رشع يف صالة ثم وجد املاء

 بطلت بسبب وجود املاء؟ 

وهذا قول  ،وذلك أن طهارته قد بطلت ،عىل أصح قويل أهل العلم أن صالته تبطل

وا َماءً ﴿ويدل لذلك عموم قوله تعاىل:  ،يف رواية وأمحدأيب حنيفة  ْوا َفَلْم جَتِدح مح ﴾ َفَتَيمَّ

 ،اء عرش سننيوإن مل جيد امل»ويف حديث أيب ذر قال:  ،وهذا قد وجد املاء ،[43]النساء: 

 .«فإذا وجد املاء فليتق اهلل وليمسه برشته

  



                                  د. عبد العزيز بن ريس الريس |رشح كتاب الطهارة من بلوغ املرام  

 

244 

قال: خرج رجلني يف سفر فحرضت  -ريض اهلل عنه-وعن أيب سعيد اخلدري  -114

ا طيباا فصل ،الصًلة وليس معهام ماء فأعاد أحدمها  ،ثم وجدا املاء يف الوقت ،يافتيمام صعيدا

 ،فذكرا ذلك له -صىل اهلل عليه وسلم-ثم أتيا رسول اهلل  ،الصًلة والوضوء ومل ُيعد اآلخر

 .«لك األجر مرتني»وقال لآلخر:  ،«أصبت السنة وأجزأتك صًلتك»فقال للذي مل ُيعد: 

 .والنسائي أبو داودرواه 

وموسى  أبو داود فقد صحح إرساله -صىل اهلل عليه وسلم-ذا احلديث ال يصح عن النبي ه

فهو ال يصح عن أي بإسقاط أيب سعيد اخلدري  ،اإلشبييل عبد احلقو ،والبغوي ،بن هارون

 .-صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

ع ،إال أن معنى احلديث أن رجلني تيمام فقال  ،د اآلخرثم ملا وجدا املاء أعاد أحدمها ومل يح

 ،«لك األجر مرتني»وقال للذي أعاد:  ،«أصبت السنة وأجزأتك صالتك»: ي مل يعدللذ

إال أن احلديث ال يصح  ،هذا احلديث فيه أنه يصح للمتيمم أن يعيد الصالة إذا وجد املاء

لذا ذهب مجاهري أهل العلم أن من تيمم فيصيل  ،كام تقدم -صىل اهلل عليه وسلم-عنه 

كام ذهب إىل ذلك احلنفية والشافعية وهو قول عند املالكية وقول  ،بتيممه وال يعيد الصالة

 .عند احلنابلة

فقد ذكر  ،فال يصح له أن يعيدها بل ذكر شيخ اإلسالم قاعدة: أن من صىل صالة صحيحة

 ،مالك يف قول له وأمحد يف رواية أن من صىل خلف الداعية من أهل البدع فإنه يعيد صالته

ألنه ليس هناك دليل يدل عىل  ،صحت صالته فليس له أن يعيد ومن ،لكن مثل هذا فيه نظر

 .وهذا احلديث ال يصح كام تقدم ،ذلك
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وإن كنتم مرىض أو عىل } :-عز وجل-يف قوله  -ريض اهلل عنهام-وعن ابن عباس  -115

قال: إذا كانت بالرجل اجلراحة يف سبيل اهلل والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن  ،{سفر

ا .تيمم ،اغتسل  .وصححه ابن خزيمة واحلاكم ،البزار  فعهور ،رواه الدارقطني موقوفا

ثم ال يصح  ،فالصواب وقفه ،هذا احلديث صحح وقفه الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة

والذين رووا عنه رووا  ،وقد اختلط ،ألن يف إسناده عطاء بن السائب ،موقوًفا وال مرفوًعا

 ،ومن املعلوم حديثًيا أن هناك فرًقا بني تصحيح الوجه ثم صحة السند ،االختالط عنه بعد

 .والسند يف املوقوف ضعيف ،فالوجه الصواب يف هذا احلديث أنه موقوف

ثم يف هذا أنه إذا كان بالرجل اجلروح يف سبيل اهلل والقروح فيحجنب فيخاف أن يموت إن 

 ،أي مع وجود املاء يصح له أن يتيمم ،أن يتيمم تقدم أنه يصح لفاقد املاء حكاًم  ،اغتسل

فإذن ما ترتب عىل هذا احلديث من أنه  ،قال: تيمم ،فيخاف أن يموت إن اغتسل ،وهذا مثله

وأن األصل يف الباب ما أمجع عليه  ،يصح التيمم ملن فقد املاء حكاًم ال حقيقة قد تقدم تقريره

باستعامل املاء أن يعطش فإنه يصح له أن  خيشأن املسافر إذا كان معه ماء وأهل العلم وهو 

 .يتيمم

 وهاهنا مسألتان:

هل يقال يتوضأ به حتى  ،عنده ماء قليل ال يكفي لوضوئهمن كان  املسألة األوىل: -

 ل: ينتقل إىل التيمم مبارشة؟ينتهي ثم يتيمم بالباقي؟  أو يقا

وهذا قول أيب حنيفة ومالك  ،أصح قويل أهل العلم أنه ينتقل إىل التيمم مبارشة

وذلك أن املاء القليل الذي ال يكفي الوضوء يف  ،والشافعية يف قول وأمحد يف رواية
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ا فاتقوا اهلل م -واهلل أعلم-وال يصح أن يقال  ،فإن من توضأ به مل جيزئه ،حكم العدم

فمن توضأ إال قدًما واحدة ال يحعد  ،ألنه ال قيمة له من جهة الوضوء ،استطعتم

يف مثل هذا أنه ينتقل إىل التيمم ألنه ال قيمة هلذا  -واهلل أعلم-فلذا األظهر  ،متوضًئا

 .املاء

يوجد يف يده حرق ال يستطيع من كان عنده ماء يكفي لوضوئه لكن  املسألة الثانية: -

وما مل يستطع  ،فمثل هذا عىل أصح قويل أهل العلم يتوضأ ،أن يوصل املاء إليه

وا اهللََّ َما }قال تعاىل:  ،إيصال املاء إليه فإنه يسقط ألنه ال واجب مع العجز قح َفاتَّ

فإن قيل: ما الفرق  ،وإىل هذا ذهب الشافعي وأمحد يف رواية ،[16 ]التغابن: {اْسَتَطْعتحمْ 

 بني املسألة هذه والتي قبلها؟ 

أما يف املسألة األوىل فإنه مل يوجد  ،يقال: إن صح التعبري هذه املسألة الواجب تركك

 ،ويف هذه املسألة ليست املشكلة يف املاء وإنام املشكلة يف األعضاء ،الواجب رشًعا

فإنه  ،وما مل نستطعه سقط ،بإيصال املاء إىل األعضاءوقد أمرنا  ،ا نستطيعفنوصل م

أما املسألة األوىل املاء الذي ال يتم به الوضوء فال قيمة له  ،ال واجب مع العجز

 .-واهلل أعلم-ففرق بني املسألتني  ،رشًعا

وا َماءً ﴿لقوله تعاىل:  ،ما مل يستطع إيصال املاء إليه فإنه يتيمم لهثم   َفَلْم جَتِدح

ْوا مح وسيأيت يف مثل اجلبرية أنه  ،وهنا مل يستطع إيصال املاء إليه ،[43]النساء: ﴾ َفَتَيمَّ

 لكن هل يلزم الرتتيب بني التيمم والوضوء؟  ،وهذه شبيهة باجلبرية ،يتيمم

هل يقال: يتوضأ حتى يصل إىل القدم فإذا  ،رض أن احلرق يف القدمبمعنى لنف

 ها تيمم ثم أكمل؟ أو يقال: له أن يتيمم قبل أو أثناء أو بعد؟وصل
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أصح القولني وهو مذهب مجاهري أهل العلم وهو قول احلنفية واملالكية وقول عند 

عند احلنابلة أنه ال ومنهم من قال قول الشافعية كذلك إال قواًل  ،الشافعية واحلنابلة

وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ألنه ال دليل عىل وجوب  ،جيب الرتتيب

 .الرتتيب

وفرق بني  ،فيقال ذاك وضوء وهذا تيمم ،فإن قيل إن الرتتيب واجب يف الوضوء

 .الوضوء املحض وبني وضوء معه تيمم
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فسألت  ،قال: انكرست إحدى زنديَّ  -ريض اهلل عنه-وعن عيل بن أيب طالب  -116

رواه ابن ماجة بسند واه  .فأمرين أن أمسح عىل اجلبائر -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

ا  .جدا

فهو ال يصح عن  ،بل قال النووي: متفق عىل ضعفه ،ديث ضعفه أمحد وأبو حاتماحل اهذ 

بل ذكر البيهقي وابن حزم أنه مل يصح حديث عن  ،-صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

إال أن املسح عىل اجلبرية ثابت عن  ،يف املسح عىل اجلبرية -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 ،وهو قول الصحابة والتابعني :وقال ابن تيمية ،رجه البيهقيأخ -ريض اهلل عنه-ابن عمر 

 .وعليه املذاهب األربعة ،وعىل هذا الفقهاء السبع

 .وإن كان مل يصح يف الباب حديث ،فإذن يحمسح عىل اجلبرية لفتاوى الصحابة والتابعني

 ويتعلق باملسح عىل اجلبرية مسائل:

وهذا قول احلنفية  ،ال يشرتط للبس اجلبرية أن تكون عىل طهارة املسألة األوىل: -

والرشيعة جاءت باملسح عىل  ،ألنه ال دليل عىل هذا ،رواية عن أمحدو ،واملالكية

وال يصح أن تقاس عىل اخلفني للفرق  ،اجلبرية ومل تشرتط أن يلبس عىل طهارة

 .بينهام

 ،يعمم املسح عىل اجلبرية يأ ،يف املسح عىل اجلبرية أن تحعمميشرتط  ثانية:املسألة ال -

 ،أنه البد أن تعمم اجلبريةوالشافعية  وهذا قول املالكية واحلنابلة وقول عند احلنفية

بحيث إنه لوال اجلبرية  ،يمسح جزء دون جزء بل تعمم ألهنا بدل عن الغسل الوأ
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ونحن مأمورون أن نتقي اهلل ما  ،فهي من الواجب املعجوز عنه ،النتقلنا إىل الغسل

 .ومما نستطيعه أن نعمم العضو بالتطهري وهو املسح ،استطعنا

وهذا باتفاق  ،برية زائدة عىل مقدار احلاجةال يصح أن تكون اجل املسألة الثالثة: -

زال الزائد ،املذاهب األربعة ألن الواجب  ،ولو زادت عىل مقدار احلاجة جيب أن يح

والصواب والواجب الغسل وما زاد جيب أن  ،وهذا قول احلنفية واملالكية ،الغسل

ألنه ال بد أن  ،ممفإن مل يحزل ألي سبب كان ومل تستطع إزالته فإنه ينتقل إىل التي ،يحزال

تطهر هلذا اجلزء نتقل إىل التيمم ومتس ،يح ن مثل أل ،ح اجلبرية وينتقل إىل التيممفإنه يح

 .وهذا قول الشافعية واحلنابلة ،هذا ال يستطيع أن يحوصل املاء إليه

من كان بيده  :وهو أن حال اجلبرية عىل ما تقدم ذكره تبقى مسألة مهمةتبني ما تقدم إذا 

فإن مل يستطع املسح  ،فإنه يمسح ،حرق ومثل هذا له أحوال، إما أن يستطيع املسح عليها

ال  ،.إلخ. وذلك أن املسح أقرب إىل الغسل كاملسح عىل اخلفني واجلبرية ،انتقل إىل التيمم

 ،فإذا مل يستطع ذلك فإنه ينتقل إىل البدل وهو التيمم ،ون مبارًشا للعضوسيام واملسح يك

 .وهذا عىل أصح قويل أهل العلم

 :مسألة •

سح مرة واحدة ،عىل أصح قويل أهل العلم ال يحكرر املسح عىل اجلبرية وهذا  ،وإنام متح

طهارة املسح طهارة وذلك أن  ،قول عند احلنفية والشافعيةو قول املالكية واحلنابلة

فإن املسح  ،وهذه تشبه املسح عىل الرأس ،خمففة فيكتفى هبا بأن تكون مرة واحدة

 .فلذا ال يمسح عىل الرأس إال مرة واحدة ،طهارة خمففة
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قال:  ،يف الرجل الذي شج فاغتسل فامت -ريض اهلل عنهام- عبد اهللوعن جابر بن  -117

رواه  .«إنام كان يكفيه أن يتيمم ويعصب عىل جرحه خرقة ثم يمسح ويغسل سائر جسده»

 .وفيه اختًلف عىل رواته ،بسند فيه ضعف أبو داود

قال: من السنة أن ال يصيل الرجل بالتيمم إال  -ريض اهلل عنهام-وعن ابن عباس  -118

ا .صًلة واحدة ثم يتيمم للصًلة األخرى  .رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا

ففي إسناده احلسن بن عامرة وقد رماه  ،-رمحه اهلل-ضعيف كام ذكره احلافظ ابن حجر  ووه

لكن احلديث الذي سبق يدل عىل ما تقدم ذكره من أحكام  ،فهو ال يصح ،شعبة بالكذب

والذي صح عن ابن  ،وقد تقدم أن العمدة عىل فتاوى الصحابة والتابعني ،املسح عىل اجلبرية

 .-هامريض اهلل عن-عمر 

من السنة أن ال يصيل الرجل بالتيمم إال صالة واحدة ثم  " :أما حديث ابن عباس أنه قال

وهذا لو صحَّ  ،فقد تقدم الكالم عىل التيمم هل هو رافع أم مبيح ،"يتيمم للصالة األخرى 

وجاء يف  ،لكن تقدم أن التيمم رافع وأن هذا احلديث ال يصح ،فإنه يدل عىل أن التيمم مبيح

 ،لكن ال يصح إسناده اك أثر عند ابن املنذر عن ابن عمر فيه أن التيمم مبيح وليس رافعً ذل

 ،فإذن مل يصح يشء فيام وقفت عليه ال مرفوعا وال موقوًفا من الصحابة يف أن التيمم مبيح

وإنام الصواب أن يصيل به ما شاء من الصلوات حتى يقع  ،وأنه ال يصىل به إال صالة واحدة

 .ن مبطالت التيمميف مبطل م

 :مسائل تتعلق بالتيمم تبقي
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فهل يصح له أن يتيمم؟  ،لكنه يرى املدينة ،لو أن رجاًل ليس معه ماء املسألة األوىل: -

 ة؟أو جيب عليه أن يذهب إىل املدين

األثر األول ذكر البخاري عن ابن عمر أنه دخل وقت العرص وهو  :يف املسألة أثران

أصبح  -ريض اهلل عنه-واألثر الثاين أن عمر  ،-ريض اهلل عنه-وتيمم  ،يرى املدينة

 ،وأخذ يبحث عن املاء ،كام ثبت عند ابن املنذر ،جنًبا ثم أّخر الصالة إىل آخر وقتها

فأخر الصالة  ،-ريض اهلل عنه-ثم اغتسل  أخر حتى بلغ املاءفت ،فقالوا املاء أمامك

-ومقتىض اجلمع بني هذين األثرين  ،يف هذه املسألة هذان األثران ،إىل آخر وقتها

هذا هو  ،أن يقال: إن له أن يتيمم واألفضل أن يسعى حتى يدرك املاء -واهلل أعلم

أيب حنيفة ومالك قول وهو  -واهلل أعلم-أصح قويل أهل العلم يف هذه املسألة 

 .فلذا لو رأى ماًء فإن له أن يؤخر الصالة وله أن يصليها، وأمحد

من ضاق الوقت عليه بحيث إنه إما أن يتيمم يف الوقت أو أن يتوضأ  املسألة الثانية: -

ألن رشط  ،أنه يتيمم -واهلل أعلم-وأصح القولني  ،سألة قوالنيف امل ،وخيرج الوقت

وإىل هذا ذهب مالك وهو ظاهر قول أمحد وهو ظاهر  ،الوقت مقدم عىل غريه

ويبني ذلك أن العلامء جممعون أن الرجل لو كان سيجد املاء  ،اختيار شيخ اإلسالم

حكى  ،عىل غريهفدل هذا عىل أن رشط الوقت مقدم  ،بعد خروج الوقت فإنه يتيمم

 .-رمحه اهلل-اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ولو أنه تيمم أدرك الصالة يف  ،من استيقظ متأخًرا يف آخر الوقت املسألة الثالثة: -

مثل هذا ذهب مجاهري أهل العلم إىل أنه  ،الةولو توضأ خلرج وقت الص ،الوقت

وهو اختيار شيخ  ،وهذا قول أيب حنيفة والشافعي وأمحد ،ولو خرج الوقت ،يتوضأ
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 ،وذلك أن من استيقظ يف آخر الوقت بدأ الوقت يف حقه ،اإلسالم ابن تيمية

 قرر هذا شيخ اإلسالم ابن ،والفرض يف حقه يتسع ملا ُيتاج إليه من وضوء ثم صالة

فإن  ،فإن احلائض إذا طهرت فاألمر يف حقها كذلك ،ومثل هذا يف احلائض ،تيمية

وفرق بني هذه املسألة وبني من تأخر حتى ضاق  ،وعىل هذا فِقس ،الوقت يتسع هلا

أما هذه املسألة فهو معذور فيتسع  ،فذاك ليس معذوًرا وهي املسألة السابقة ،الوقت

 .يف أداء الصالة الوقت ألداء الصالة وما ُيتاج إليه
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 باب احليض

، وذلك أن الدم الذي خيرج من املرأة يحشكل باب احليض من أشكل األبواب يف كتاب الفقه

 أحكام. كل واحد منهام هل هو دم حيض؟ أو دم استحاضة؟ ويرتتب عىل 

[، أي باب التفريق بني احليض واالستحاضة، وباب األحكام باب احليضوقوله املصنف: ]

النفاس،  -رمحه اهلل-، ويف هذا الباب سيذكر املصنف واالستحاضة املرتتبة عىل احليض

 وسيشري إىل بعض األحكام املرتتبة عىل النفاس.

، هل هي حائض أو إذن باب احليض وجه اإلشكال فيه: هو االشتباه يف حال املرأة

مستحاضة، ودم احليض واالستحاضة خمرجهام واحد وهو خمرج الولد، ثم دم احليض هو 

 األصل يف النساء، فليس عارًضا ، بخالف دم االستحاضة فهو عارض.

بعض األحكام التي تتعلق باحليض، وهذه األحكام هي  -إن شاء اهلل تعاىل-لذا نأخذ 

 ستحاضة:مقدمة لتمييز دم احليض عن دم اال

ألصل يف كل دم  تحصاب به املرأة أنه دم حيض، ألنه أصل يف النساء، ااملسألة األوىل:  -

صىل اهلل عليه -أن النبي  -ريض اهلل عنها-من حديث عائشة كام يف الصحيحني

، فهو أصل يف «به اهلل عىل بنات آدمهو أمر كت»ملا ذكر دم احليض، قال:  -وسلم

ته، ايف كتابه )املغني(، وابن رشد يف مقدم -رمحه اهلل-النساء، ذكر هذا ابن قدامة 

 .-رمحه اهلل-وشيخ اإلسالم ابن تيمية 

قال إنه دم استحاضة إال إذا ثبت أنه ليس دم حيض، ألن األصل يف الدماء  فإذن ال يح

 .أنه دم حيض
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عىل أصح أقوال أهل العلم ال حدَّ ألكرب سن  ُتيض فيه  احليض دم املسألة الثانية: -

رشد يف مقدماته، وقول ، وقول ابن قول الشافعية وهو حنيفة املرأة، وهذا قول أليب

 .-رمحه اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 السبعني، األصل أنه دم حيض.فعىل هذا لو أصاب املرأة دم يف عمر 

، وهذا قول ابن رشد يف ال حدَّ ألقّل عمر  يحصيب املرأة فيه دم احليض املسألة الثالثة: -

 ، ومجاعة من أهل العلم.-رمحه اهلل-مقدماته، وشيخ اإلسالم ابن تيمية 

ّدر أنه أصاب املرأ ة يف السن اخلامسة دٌم، فهو دم حيض، والدليل عىل هذا أن فلو قح

 األصل يف الدم أنه دم حيض، والرشيعة مل تأت بأكثر عمر وال بأقل عمر.

يوًما، وهذا قول مالك والشافعي وأمحد يف  احليض مخسة عرشأكثر  املسألة الرابعة: -

فهذا الدم ليس دم حيض،  ا إذا استمر الدم مع املرأة ستة عرش يوًمارواية، فعىل هذ

 .-إن شاء اهلل تعاىل-عىل تفصيل سيأيت بيانه 

والدليل عىل أن أكثر احليض مخسة عرش يوًما، أن هذا هو قول عطاء، أخرجه 

الف، وهو أرفع   يف  البيهقي، وهذا القول ثابت عن عطاء، إذن هذا قول تابعي مل خيح

الف، ألنه سبيل املؤمنني يف الباب ، فال يصح اخلروج عن قول التابعي الذي مل خيح

 هذه املسألة.

قال أمحد: هو أرفع ما يف ، وهذا قول عطاء أقّل دم احليض يوم وليلة املسألة اخلامسة: -

ب املرأة دم لعرش ساعات وهو قول الشافعي وأمحد يف رواية، إذن لو أصا الباب،

فإنه دم استحاضة وليس دم حيض، ولو أصاب املرأة دم لعرشين ساعة فهو دم 

 استحاضة وليس دم حيض.
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الّطهر بني احليضتني، لنفرض أن املرأة حاضت اليوم وطهرت أكثر  املسألة السادسة: -

مل يأهتا دم إال بعد ثالث سنوات، فإن هذا دم حيض، ألن أكثر  بعد مخسة أيام، ثم

ال حّد له، قد يصل إىل عرش سنوات أو إىل سنة  -أي أكثر املدة بني احليضتني-الطهر 

 أو إىل أقل.

وعىل هذا إمجاع أهل العلم  إذن أكثر املدة بني احليضتني وبني الطهرين ليس له حد

 ال دليل عىل ُتديد أكثره. كام حكاه النووي والكاساين ثم إنه

ال حّد له، لو طهرت ساعة لكانت طاهرة،  أقل الطهر بني احليضتني املسألة السابعة: -

لو طهرت ساعة فإهنا تكون طاهرة، ذهب إىل هذا مجاعة من أهل العلم  -الحظ-

، وهو الثابت -رمحه اهلل-خ اإلسالم ابن تيمية منهم أمحد يف رواية، وهو اختيار شي

عن عبد اهلل بن عباس، ثبت عند ابن أيب شيبة وعّلق البخاري جزًء من األثر جازًما 

 : تغتسل ولو طهرت ساعة.-ريض اهلل عنه ورمحه-به، قال 

 إذن أقل مدة الطهر ال حّد له.

وهو أنه ُيصل عند املرأة تقّطع يف الدم، وهذا التقّطع مشكل ويرد عىل هذا إشكال: 

يف كتابه )املجموع(،  -رمحه اهلل-للغاية، وقد حرر الكالم عىل تقّطع الدم النووي 

 وقال: تقطع الدم مع املرأة له حاالن:

o :أن يكون مع التقّطع جفاف، وشّكت يف هذا التقّطع هل هو  احلال األوىل

ا ومل خيرج مع ما وضعت عىلا؟ فوضعت شيًئا فصطهر أو ليس طهرً   ار جافًّ

فرجها يشء، فإذن تكون طاهرة، ألنه تقدم ولو ساعة، واملراد بالساعة 

 رشًعا ولو كان وقًتا قلياًل.
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o :أن هذا التقّطع ليس معه جفاف، بمعنى لو وضعت شيًئا خلرج  احلال الثانية

أن مثل هذا  -رمحه اهلل-ي معه يشء، فإهنا ال تزال حائًضا، لكن ذكر النوو

ال يتعلق به أحكام الطالق ..إىل غري ذلك، ألن الرشيعة جعلت عدة املطلقة 

ثالث حيض عىل الصحيح، فال يتعّلق هبذا أحكام عّدة املطلقة، بل ذكر 

 بعض الشافعية اإلمجاع عىل هذا.

 إذن تقّطع الدم له حاالن كام تقدم.

هلل ريض ا-املرأة الطهر بالقصة البيضاء، كام ثبت عن عائشة  تعرفاملسألة الثامنة:  -

إىل القصة البيضاء، وإن مل تعتد أن خيرج منها القصة  ، إذا كان عادهتا راجًعة-عنها

أن هلا قصة بيضاء ثم مل تأت القصة البيضاء فإهنا ترجع إىل اجلفاف، وإذا اعتادت 

 .كاملك فإهنا تكون طاهرة، هذا أصح أقوال أهل العلم واستمر اجلفاف،

، بمعنى لو اعتادت املرأة أهنا ُتيض يف اليوم احليض يتقّدم ويتأخر املسألة التاسعة: -

، وقد قّدم حيضها وُتيض يف اليوم العرشيناخلامس والعرشين من كل شهر، قد يت

اليوم الثالثني، فإن احليض يتقدم ويتأخر، وهذا قول املالكية يتأخر فتحيض يف 

يف الصحيحني  -ريض اهلل عنها-والشافعية واحلنابلة، واستدل ابن قدامة أن عائشة 

، فبكت. قال ابن قدامة: فدّل هذا عىل أن حيضها  قالت: ملا جئنا رسف حضتح

هتا تأيت يف هذا الوقت، لعلمها أن عاد -ريض اهلل عنها-تقّدم، وإال ما كانت ستبكي 

 وهذا الدليل األول.

الدليل الثاين: الرشيعة عّلقت األمر باحليض وجوًدا وعدًما سواء تقدم أو تأخر، وال 

 دليل عىل أن احليض ال يتقدم وال يتأخر.
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يف مخسة أيام و شهر ، بمعنى قد ُتيض يفتزيد وتنقصمدة احليض  املسألة العارشة: -

سبعة أيام، وقد ذهب إىل هذا احلنفية والشافعية وهو قول عند احلنابلة، أن شهر 

احليض قد يزيد وينقص، والدليل عىل ذلك أن الرشيعة علقت األمر باحليض 

وجوًدا وعدًما سواء زاد أو نقص، والقول بأن احليض ال يزيد وال ينقص ال دليل 

 عليه.

، والعلامء أحياًنا يرجعون تثبت العادة يف احليض بمرة واحدة ة:املسألة احلادية عرش -

 املرأة إىل عادهتا، والعادة تثبت ولو بمرة واحدة.

يف أول حيض هلا حاضت مخسة أيام، ويف الشهر الذي بعده مل متّيز،  لنفرض أن امرأة

ذلك من األسباب، فإهنا عىل ما سيأيت تحرجع إىل عادهتا، وعادهتا لصغرها أو لغري 

 تثبت ولو ملرة واحدة، وهي مخسة أيام.

إذن العادة تثبت ولو ملرة واحدة، وهذا قول املالكية واملشهور عند الشافعية، والقول 

 بأنه يحشرتط يف العادة أن تكون ثالث مرات هذا ال دليل عليه.

، هل املراد بالعادة هو النظر يف العلامء تنازعوا ما املراد بالعادة املسألة الثانية عرشة: -

عادهتا يف أول يوم يأيت احليض؟ ثم النظر يف آخر يوم؟ أو النظر إىل عدد أيام 

 احليض؟

ال: إن عادة من قال: إن العادة هو النظر يف أول يوم يأيت فيه احليض إىل آخر يوم، وق

هذه املرأة أن ُتيض يف اليوم اخلامس والعرشين من كل شهر، وتطهر يف اليوم 

التاسع والعرشين من كل شهر، فإذا أتاها دم يف اليوم العرشين، وهذا الدم دم 

استحاضة، يقال: الدم يف اليوم العرشين والواحد والعرشين والثاين والعرشين ..إىل 
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 استحاضة. اليوم اخلامس والعرشين: دم

والدم يف اليوم اخلامس والعرشين إىل اليوم التاسع والعرشين هو دم حيض، هذا 

 قول.

يضها القول الثاين: يقول املراد عدد األيام، كم عدد حيضها؟ لنفرض أن عدد ح

 ن يوم حيض إىل اليوم اخلامس والعرشين.مخسة أيام، إذن اليوم العرشو

بأن عادهتا هو عدد أيام حيضها، وهذا قول  هو القول -واهلل أعلم-وأصح القولني 

ابن بّطال يف رشح البخاري، وابن رجب يف رشحه عىل البخاري، وابن حجر يف 

صىل اهلل -رشحه عىل البخاري، وهو ظاهر قول الشافعية، وهو الصواب، ألن النبي 

يها كام سيأتينا يف حديث أم حبيبة، أمرها أن تقعد األيام التي ُتبسها ف -عليه وسلم

حيضتها، ومل ينظر إىل أول األيام إىل آخر األيام، وإنام نظر إىل األيام، أي العادة التي 

، مل «قدر األيام التي كانت ُتيض»فاطمة يف البخاري قال: ُتسبها، ويف حديث 

صىل -جيعل النظر إىل أول يوم إىل آخر يوم، ولو كان مراًدا رشًعا لبنّي ذلك بوضوح 

 .-اهلل عليه وسلم

عىل أصح قويل أهل العلم  حيض احلامل وتنازع العلامء يف : ملسألة الثالثة عرشةا -

يحمكن للحامل أن ُتيض، وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأمحد يف رواية وهو قول 

د األصل، فالرشيعة عّلقت األمر بوجو هوابن القيم، والدليل عىل هذا أنابن تيمية 

 املاحلأن ال دليل عىل ثم الدم فهو حيض، إذن هذا هو األصل الدم، فمتى ما وجد 

 أن احلامل ُتيض. -ريض اهلل عنها-ال ُتيض، وقد جاء يف ذلك أثر عن عائشة 
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رفت ستكون متهيدً هذه املسائل إذا   .ا لتمييز دم احليض من االستحاضةفحقهت وعح

استحاضة، وإذا حاضت  ها دمت يقال: دمن املرأة إذا حاضت عرش ساعافإهذا  وعىل

وعمرها سبعون سنة يقال: دم حيض، وإذا حاضت وعمرها أربع سنوات يقال: دم حيض، 

 زاد عن العمر يحعترب استحاضة. امف للحيض عمرٌ  حددإذا ثم  

وعىل هذا إذا حاضت ستة عرش يوًما يقال: دم استحاضة، ألن أكثر احليض ما تقدم ذكره، 

 .وعىل هذا فِقس

 تنبيهان:

كثر حدد لعمر املرأة التي ُتيض، وبعضهم حدد أل بعض العلامءالتنبيه األول:  •

لواقع واملشاهد، وقالوا: أكثر ما بلغنا أن املرأة احليض، واعتمدوا يف التحديد عىل ا

: أكثر ما بلغنا أن املرأة ُتيض يف عمر كذا، يقال: ما ُتيض عدد كذا، ومنهم من قال

الف،  كان كذلك ال يلزمنا أن نتبعه، ألن املستند هو الواقع ال الرشع، فيجوز أن خيح

سبعة عرش يوًما، ثم رأينا مرأة  -مثاًل -فلو قال: أكثر ما بلغنا أن املرأة ُتيض 

قال ال جيوز أن نححدث قواًل   جديًدا ألن هذه املسألة حاضت ستة عرش يوًما، ال يح

 مبنية عىل املشاهدة الواقع، والصواب فيها هو قول عطاء كام تقدم.

فلذا لو قال: أكرب سن ُتيض فيه املرأة هو مخسون سنة، ألنه أكثر ما بلغنا، يقال هذا 

زاد أو ينقص ألن املستند ليس الرشع وإنام الشاهد هو الواقع.  ليس مانًعا أن يح

اخلطأ الكبري أن ترجع النساء إىل الطب يف متييز احليض من  من التنبيه الثاين: •

االستحاضة، وذلك: أن البحث يف هذه املسائل بحٌث رشعي ال بحث واقعي، 
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كانت متصلة بدم احليض فهي حيض، ويحؤكد ذلك: سيأتينا أن الكدرة والصفرة إذا 

وطًبا: الكدرة والصفرة ليست دًما، فإذا ذهبت للطبيبة ستقول: هذا ليس دًما بل 

 هو حيض. -عىل الصحيح-هذا استحاضة، لكن رشًعا 

ويوضح ذلك أكثر: أن املرأة قد خيرج منها دم احليض لعرش ساعات، فمن جهة 

الصحيح يقال: هذا دم  الطب يقال: هذا دم حيض، ومن جهة الرشع عىل

استحاضة، إذن ال يصح أن يحرجع يف هذه املسائل إىل الطب، وإنام يحرجع فيها إىل 

 الرشع.

 -بإذن اهلل-هذه أشهر املسائل التي ينبغي أن تحضبط يف هذا الباب، وأظن من ضبط هذا 

 .-اىلإن شاء اهلل تع-من املسائل املتعلقة باحليض، مع ما سيأيت بيانه  سيفهم كثرًيا
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: أن فاطمة بنت أيب حبيش كانت تستحاض، فقال هلا -ريض اهلل عنها-عائشة  وعن -119

إن دم احليض دم أسود ُيعرف، فإذا كان كذلك »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

رواه أبو داود، والنسائي، وصححه . «فإذا كان اآلخر فتوضئي وصيلفأمسكي عن الصًلة، 

 ابن حبان، واحلاكم، واستنكره أبو حاتم.

أي ضّعفه أبو حاتم الرازي، وهو من أئمة العلل، وضعفه النسائي وهو من أئمة العلل، 

 وضعفه ابن القطان الفايس، فاحلديث ضعيف.

فاطمة بنت أيب  -صىل اهلل عليه وسلم-لتفّقه: يف هذا احلديث أرجع النبي لكن من جهة ا

بيش إىل التمييز، فيحتمل أن فاطمة بنت أيب حبيش أحد أمرين: إما ليس هلا عادة، أو هلا  حح

أرجع فاطمة بنت أيب  -صىل اهلل عليه وسلم-عادة وقّدم التمييز، والصواب أن النبي 

: -صىل اهلل عليه وسلم-رجه الشيخان، ولفظ البخاري قال حبيش إىل العادة، واحلديث أخ

، ولفظ البخاري مقّدم عىل لفظ أيب داود «أمسكي قدر األيام التي كنتي ُتيضني فيها»

والنسائي، وهو أصح، لذلك قال هؤالء األئمة هذا احلديث منكر، ألنه تعارض مع األصح 

فاطمة بنت أيب حبيش إىل العادة، ويف وهو ما يف رواية البخاري، ففي رواية البخاري أرجع 

كان هلا  -ريض اهلل عنها-رواية أيب داود والنسائي أرجعها إىل التمييز، والصواب أن فاطمة 

أرجعها إىل عادهتا، وسيأيت الكالم عند تعارض  -صىل اهلل عليه وسلم-عادة وأن النبي 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-العادة والتمييز 
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لتجلس يف مركن، فإذا رأت صفرة »أسامء بنت عميس عند أيب داود: ويف حديث  -120

ا،  ا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسًلا واحدا فوق املاء، فلتغتسل للظهر والعرص غسًلا واحدا

، وتتوضأ فيام بني ذل  .«كوتغتسل للفجر غسًلا

 وهذا احلديث ضعيف، ضعفه النووي ونقل عن البيهقي وغريه أنه ضّعف هذا احلديث.

، املركن: هو مثل ما يسمى عندنا بالطست «ولتجلس يف مركن»لكن من جهة الدراية: قال: 

 ثياب.ونحوه مما يحغسل فيه ال

لس يف اإلناء الكبري الذي يحغسل فيه الثياب، فإذا كان هناك صفرة والدم صار فأمرها أن جت

ريض اهلل -أصفر، وصار أعىل فإن هذا الدم دم استحاضة، إذن عىل صحة حديث أسامء 

 إىل التمييز، لكن احلديث ضعيف كام تقدم. -صىل اهلل عليه وسلم-أرجعها النبي  -عنها

ظهر والعرص غساًل واحًدا، وتغتسل للمغرب والعشاء فلتغتسل لل»ويف هذا احلديث قال: 

، فكأن ظاهر احلديث أهنا لو اغتسلت أجزأها عن «غساًل واحًدا، وتغتسل للفجر غساًل 

مع الوضوء، أي أن املستحاضة لو اغتسلت للفرض فإهنا ت صيل الفرض اآلخر الذي جيح

الستحاضة ينقض معها، وهذا احلديث ضعيف وهذا احلكم ال يصح، وإنام يقال: دم ا

كام تقدم بحث هذا يف نواقض الوضوء وأن هذا باإلمجاع، كام حكاه اخلطايب وابن الوضوء 

املنذر وأن أول من خالف ربيعة الرأي، وتبع ربيعة مالك وأن هؤالء حمجوجون باإلمجاع 

 قبلهم.

وقد أفتت بذلك عائشة عند ابن املنذر، فعىل هذا إذا إذن دم االستحاضة ناقض للوضوء، 

 استحاضت فإن طهارهتا تنتقض.
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واحلكم فيها: أهنا تتوّضأ لوقت كل صالة كام تقدم بحث هذا يف نواقض الوضوء، وهذا 

 لبخاري عنه.، كام ثبت عن عروة بن الزبري فيام ذكره اقول أيب حنيفة وأمحد يف رواية

إذن املستحاضة ماذا تفعل؟ تتوضأ لوقت الظهر إذا أذن الظهر، وتصيل ما شاءت، وال يزال 

 الدم نازاًل منها، ثم إذا أذن العرص، تتوضأ وتصيل ما شاءت.

أما القول بأهنا تغتسل للصالتني غساًل واحًدا، فالعمدة عىل حديث أسامء لكنه ال يصح كام 

 تقدم بيانه.

حاضة أن تفعله: أن تغتسل لكل صالة، وهذا أفضل، فبدل أن تتوضأ فإهنا ومما للمست

، أهنا -ريض اهلل عنها-تغتسل لكل صالة، وسيأتينا يف حديث عائشة يف قصة أم حبيبة 

 تغتسل لكل صالة.

 إذن املستحاضة هلا األحوال التالية:

 د وإسحاق.إما أن تغتسل لكل صالة وهذا أفضل، وإىل هذا ذهب أمحاحلال األوىل:  -

 أن تتوضأ لوقت كل صالة.احلال الثانية:  -

 أما القول بأهنا تغتسل لكل صالتني يصح اجلمع بينهام فهذا ال يصح ألنه ال دليل عىل ذلك.
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-حاض حيضة كبرية شديدة، فأتيت النبي قالت: كنت أست وعن محنة بنت جحش -12

إنام هي ركضة من الشيطان، فتحّييض ستة أيام، أو »أستفتيه، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم

أربعة وعرشين، أو ثًلثة وعرشين، وصومي وصيل،  فصل  سبعة، ثم اغتسيل، فإذا استنقأت

تؤخري الظهر  فإن ذلك جُيزئك، وكذلك فافعيل كام حتيض النساء، فإن قويت عىل أن

ا، ثم تؤخرين املغرب  وتعجيل العرص، ثم تغتسيل حني تطهرين وتصلني الظهر والعرص مجيعا

وتعجلني العشاء، ثم تغتسلني، وجتمعني بني الصًلتني، فافعيل، وتغتسلني مع الصبيح 

 .«وهو أعجب األمرين إيلّ »قال: . «وتصلني

 لبخاري.رواه اخلمسة إال النسائي، وصححه الرتمذي، وحسنه ا

هذا احلديث عىل أصح قويل أهل العلم حديث ضعيف، تفّرد به عبد اهلل بن حممد بن عقيل، 

قبل تفّرده، لذا ضّعف هذا احلديث مجاعة من أهل العلم، ضّعف احلديث  ومثله ال يح

 اتم.الدارقطني، وابن مندة، وأمحد يف رواية، بل وضّعفه إمام العلل أبو ح

فالصواب أنه ضعيف، وهناك من صححه لكنه ضعيف، والسبب يف ضعفه أن عبد اهلل بن 

قبل منه هذا التفّرد، هذا من جهة الرواية.  حممد بن عقيل تفّرد هبذا احلكم، ومثله ال يح

أما من جهة الدراية: فقد تنازع العلامء يف حال محنة بنت جحش، ألنه هنا أرجعها إىل عادة 

، ومل يرجعها إىل عادهتا، وال إىل التمييز، وهذا محشكل يف محنة، منهم من قال: إن أكثر النساء

محنة صغرية ومبتدئة، فلذلك ليس هلا متييز وال عادة، ذكر هذا اخلطايب، ورّد هذا القول 

كانت كبرية، يعني  -صىل اهلل عليه وسلم-، قال: محنة يف وقت النبي -رمحه اهلل-اإلمام أمحد 

عمرها، لذا قال أمحد وغريه: محنة بنت جحش كبرية لكن قد نسيت عادهتا، وال  بالنظر إىل
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، ألنه يبعد عىل امرأة أن تنسى عادهتا وال -واهلل أعلم-تستطيع التمييز، لكن هذا فيه نظر 

تستطيع أن متيز، ألهنا لو كانت كبرية فال بد أن هلا بنات وقريبات ويتحدث النساء بينهن يف 

ور، فتعرف عادهتا من غريها عىل أقل تقدير، وهذا يؤكد ضعف احلديث، أمثال هذه األم

 .-صىل اهلل عليه وسلم-وأنه ال يصح عنه 

 ، احلديث فيه ضعيف كام تقدم، لكن«فتحّييض ستة أيام أو سبعة أيام»قال يف هذ احلديث: 

رمحه -ستة أيام أو سبعة أيام، حكى اإلمجاع النووي  ُتيض النساء أن أكثرامء أمجعوا عىل العل

 .-اهلل

، ليس للتخيري عىل أصح القولني، وإنام يرجع الجتهاد املرأة، فتجتهد فيام تعرف «أو»وقوله: 

 نووي.من حاهلا، لذا القول بستة أيام أو سبعة أيام هذا أمجع العلامء عليه، حكى اإلمجاع ال

، أي أن احلائض إذا طهرت وجب عليها االغتسال كام يف «ثم اغتسيل»ويف احلديث قال: 

وقد أمجع العلامء عىل هذا، حديث فاطمة بنت أيب حبيش فيام روته عائشة يف الصحيحني، 

 .حكى اإلمجاع ابن املنذر وغريه

ثم يف هذا احلديث أمرها باجلمع الصوري، واملراد باجلمع الصوري: هو أن تؤخر الصالة 

املتقدمة إىل آخر وقتها وتقدم املتأخرة إىل أول وقتها، فتؤخر الظهر إىل آخر وقتها، وتقدم 

ساعة تصيل الظهر، ثم إذا العرص إىل أول وقتها، فقبل أذان العرص بعرش دقائق مثاًل ربع 

 دخل وقت العرص صلت العرص.

وفيه: أهنا تغسل للصالتني غساًل واحًدا، وهذا تقدم أنه ال يصح، ألن حديث محنة ضعيف، 

 وحديث أسامء بنت عميس ضعيف كام تقدم.
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بأهنا تغتسل للصالتني غساًل واحًدا إذا مجعت مجًعا صورًيا ال يصح كام تقدم،  فإذن القول

ألنه مبني عىل حديث ضعيف، وإنام أحوال املستحاضة كام تقدم أهنا تتوضأ لكل صالة، 

 .وأفضل من ذلك أهنا تغتسل لكل صالة

يف، وما والقول بأهنا لو مجعت مجًعا صورًيا يكفيها غسل واحد، هذا مبني عىل حديث ضع

 بحني عىل ضعيف فهو قول ضعيف.
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-أن أم حبيبة بنت أيب جحش شكت إىل رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-وعن عائشة  -122

، «يلامكثي قدر ما كانت حتبسك حيضتك، ثم اغتس»الدم، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم

 فكانت تغتسل لكل صًلة. رواه مسلم.

 وهي أليب داود وغريه من وجه آخر.. «وتوضئي لكل صًلة»ويف رواية للبخاري:  -123

، فيه أنه أرجعها إىل العادة، ومل يسأل عن «امكثي قدر ما كانت ُتبسك حيضتك»قوله: 

ها إىل التمييز، التمييز، أما حديث فاطمة بنت حبيش الذي عند أيب داود والنسائي فأرجع

وحديث أسامء أرجعها إىل التمييز، إال أن احلديثني ضعيفان، وهذا احلديث حديث صحيح 

 أخرجه مسلم وأرجعها إىل العادة.

 وفيه استحباب اغتسال املستحاضة لكل صالة، وقد تقدم الكالم عىل هذا.

دم عند املذاهب ، فاالغتسال بعد الطهر واجب كام تق«ثم اغتسيل»قال يف حديث أم حبيبة: 

 األربعة، ومن أدلته األمر يف حديث أم حبيبة.

وهي أليب داود وغريه من وجه آخر، هذه ، «وتوضئي لكل صالة»قوله يف رواية البخاري: 

زبري، ، وإنام هي من كالم عروة بن ال-صىل اهلل عليه وسلم-مدرجة، وليست من كالم النبي 

درجة، ويف هذا أن االغتسال والوضوء يستحب للمستحاضة عند وقت كل صالة،  فهي مح

، وتقدم الكالم عىل «ثم توضئي لوقت كل صالة»كام جاءت عند ابن أيب شيبة رواية قال: 

 هذا.
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قالت: كنا ال نعّد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاا.  -ريض اهلل عنها-أم عطية  وعن -124

 رواه البخاري، وأبو داود واللفظ له.

 قبل الطهر يحعد شيًئا، فإذن الكدرة والصفرة هلا حاالن: مفهوم املخالفة: أن الكدرة والصفرة

أن تكون متصلة باحليض، فهي حيض، حلديث أم عطية هذا، وإىل هذا ل األوىل: احلا -

 ذهب أبو ثور، وعبد الرمحن بن مهدي، ومجاعة من أهل العلم.

وهذا ليس حيًضا وإنام أن تكون الكدرة والصفرة بعد الطهر،  احلال الثانية: -

 استحاضة.

 العادة أو التمييز؟بعد هذا ننتقل للبحث يف مسألة مهمة، وهي: أهيام يحقدم؟ 

 مسألة: •

مميزة، وهذا قول أيب قويل أهل العلم أن املرأة ترجع إىل العادة، ولو كانت  أصح

-لذلك أن النبي ، ويدل يف رواية، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية حنيفة وأمحد

قدر »فاطمة بنت أيب حبيش أرجعها إىل العادة، قال: يف قصة  -صىل اهلل عليه وسلم

، وهذه رواية البخاري، وكذلك يف حديث أم حبيبة «األيام التي كنتي ُتيضني فيها

، وجه الداللة: أنه مل يسأهلام «امكثي قدر ما كانت ُتبسك حيضتك»املتقدم، قال: 

ا صحيًحا أرجع املرأة إىل عن التمييز، وإنام نقلهام مبارشة إىل العادة، بل مل أَر حديثً 

 التمييز.

 مسألة: •

ة فإهنا تقدم التمييز، وذلك ملا ثبت عن ابن عباس عند ابن أيب إذا مل يكن للمرأة عاد
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ا ابن شيبة قال: إذا رأت الدم البحراين، والدم البحراين هو دم احليض، فأرجعه

 .يف رواية وأمحدقول مالك والشافعي عباس إىل التمييز، وهذا 

، وسأذكر مسائل تقع للنساء -إن شاء اهلل تعاىل-هاتان املسألتان ستفتح لنا باًبا فيام سيأيت 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-أظن إذا فحهم ما تقدم مع ما سيأيت ال يحشكل يشء 

لو قالت امرأة: استمر الدم معي عرشة أيام، ثم انقطع، يقال: األصل يف الدم أنه دم حيض 

دم احليض قد كون الدم معي مخسة أيام، يقال: قالت: إن عاديت أن يفإن وأن هذا حيض، 

استمر  يزيد وقد ينقص، وقد يتقدم وقد يتأخر، لكن لو قالت امرأة: إن الدم الذي معي

 مخسة عرشة يوًما، يقال: هذا دم حيض، ألن أكثر احليض مخسة عرشة يوًما.

فإن قالت: أريد أن ولو قالت إن الدم استمر معي ستة عرش يوًما، يقال: هذا دم استحاضة، 

ام تقدم، ألنه يرتتب عليه ما يرتتب من قضاء الصيام، وأيًضا الصالة يدم احليض فأعرف 

 ين حائض وأنا لست حائًضا؟التي مل أصلها لظني أ

يقال: استمر الدم معكي ستة عرش يوًما، إذن هذا الدم دم استحاضة، تسأل وتقول: ما 

دم احليض؟ فتسأهلا السؤال األول: هل لك عادة؟ قالت: نعم يل عادة، وهي تسعة مقدار 

فإنك  ه، فام زاد ومل تصلدم حيض، وما زاد فهو استحاضة ام، يقال: األيام التسع األول أي

 أفطرت يف رمضان فاقيض الصيام. ، وإذا كنِت ه تقضي

: قالت امرأة: استمر الدم معي سبعة عرش يوًما، يقال: هذا دم استحاضة، وأرضب مثااًل 

فارجعي إىل عادتك، قالت: ليست يل عادة، وإنام يف أول مرة حضت مخسة أيام يف أول شهر، 

يقال: ليس لك عادة هنا، وال يقال ارجعي آلخر وثاين شهر ستة أيام، ثالث شهر ثامنية أيام، 
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مرة، وإنام تثبت العادة ولو بمرة واحدة فيمن مل ُتض إال املرة األوىل، تقول إذن ما احلل؟ 

 ليست يل عادة؟

الدم؟ قالت: نعم، رأيته يف األيام اخلمس األحول أسود ثخينًا، وما عدا ذلك  تيقال: هل ميز

 .م اخلمس األحول حيضأصبح فاًُتا، يقال: إذن األيا

مستحاضة، ارجعي إىل  م معي سبعة عرش يوًما، يقال: أنتامرأة أخرى قالت:  استمر الد

؟ قالت: أنا ال أستطيع أن ي إىل التمييز، هل ميزتعادتك، قالت: ليس يل عادة، يقال: ارجع

 أميز، يقال: إذن ليست لك عادة وال متييز؟ ما احلل؟

 عادة أقرب النساء إليها، إىل أمها وأختها وعمتها وخالتها، ثبت يقال احلل كالتايل: ترجع إىل

 هذا عن عطاء، واحتج به أمحد عن عطاء، وهو قول أمحد يف رواية وقول إسحاق.

لنفرض أهنا قالت: ليست يل أم وال أخت وال قريبة، أو ال أعرف عادهتم؟ أو إىل غري ذلك 

لنساء، وهي ستة أيام أو سبعة أيام، ذكر هذا من األسباب؟ يقال هلا: ارجعي إىل عادة أكثر ا

 إسحاق، ألن هذا عادة أكثر النساء باإلمجاع الذي حكاه النووي.

 إذا فحقه هذا ال تحشكل مسألة تتعلق باحليض. -إن شاء اهلل تعاىل-أظن 

 إذن عىل هذا ال تحشكل مسألة تتعلق باحليض، ال أظن أن أحًدا يمكن أن يأيت بمسألة تحشكل 

  يض إذا فحهم ما تقدم.يف احل
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، أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة مل يؤاكلوها، -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  وعن -125

 لم.رواه مس. «اصنعوا كل يشء إال النكاح»: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال النبي 

يأمرين  -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: كان رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عائشة وعن  -126

 فأّتزر، فيبارشين وأنا حائض. متفق عليه.

: -صىل اهلل عليه وسلم-ه بدأ املصنف يف ذكر األحكام املرتتبة عىل احليض، ذكر قول

، وذكر حديث عائشة، ويف هذين احلديثني ما يدل عىل حرمة «اصنعوا كل يشء إال النكاح»

وَنَك َعِن امْلَِحيِض ﴿، وغريه ابن قدامة احلائض، وهذا باإلمجاع حكاهمجاع  ْل َوَيْسَألح وَ  قح  َأًذى هح

نَّ  َواَل  امْلَِحيضِ  يِف  النَِّساءَ  واَفاْعَتِزلح   .﴾َتْقَربحوهح

ويف هذين احلديثني ما يدل عىل جواز االستمتاع باحلائض يف كل يشء إال النكاح وهو 

له االستمتاع هبا يف  وهذا قول أمحد، وسيأيت تفصيل أكثر يف هذه املسألة، لكن جيوزاإليالج، 

 كل يشء ما عدا النكاح وهو اإليالج.
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يف الذي يأيت  -صىل اهلل عليه وسلم-عن النبي  -ريض اهلل عنهام-عن ابن عباس و -127

رواه اخلمسة، وصححه . «ينار، أو نصف ديناريتصّدق بد»امرأته وهي حائض، قال: 

 احلاكم، وابن القطان، ورجح غريمها وقفه.

وهو -الصواب يف هذا أنه موقوف عىل ابن عباس، كام رّجح ذلك البيهقي، وذكر أن شعبة 

 .-اهلل عنهريض -رجع إىل رواية الوقف، وهو موقوف عىل ابن عباس  -من رواة احلديث

ويف هذا احلديث أن من أولج يف املرأة احلائض فهو آثم ملا تقدم ذكره لكن عليه كفارة، وهو 

وعىل أصح أقوال أهل العلم أن يتصدق بدينار، والدينار: أي من الذهب، أو نصف دينار، 

 ، وهو قول أمحد يف رواية وهو قول عند احلنابلة.أن هذا عىل التخيري

وربع من الذهب الصايف اخلالص، أي بعيار أربع  وعرشين،  جراماتوالدينار يعادل أربع 

عادل ثامنية ومخسني ومائة ريال، وترضبه يف  واجلرام الواحد نظرت إليه باألمس فإذا هو يح

 أربعة وربع، يعني بام يقرب من ستامئة ريال، ونصف الدينار عىل النصف.

إذن اجلرام الواحد يعادل ثامنية ومخسني ومائة، فيرضب يف أربعة وربع، هذا هو الدينار، 

حتى خيرج نصف  يف اثنني وثمن  قيمة اجلرام ونصف الدينار عىل نصف هذا، يعني يحرضب

 الدينار.

 زمن، ويف هذا الزمن تيرس معرفة ذلك للغاية، وهو بالرجوع إىل وهذا خيتلف من زمن إىل

بنّي مقدار الذهب اخلالص بالعمالت، بالريال،  مواقع يف اإلنرتنت، هناك أكثر من موقع يح

 بالدوالر، باجلنيه ..إلخ.
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أليس »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل قال:  -ريض اهلل عنه-ن أيب سعيد عو -128

 متفق عليه يف حديث.. «إذا حاضت مل تصّل ومل تصم؟

من االحكام املرتتبة عىل احلائض أهنا ال تصيل وال تصوم، ويدل عليه هذا احلديث، أما أهنا 

ال تصيل فهذا بإمجاع أهل العلم، حكى اإلمجاع ابن املنذر وابن قدامة، ومجع من أهل العلم 

 ويدل عليه هذا احلديث.

، هذا باإلمجاع حكاه الرتمذي وابن حزم، ومجاعة،   تقيض الصوم ووالقول بأهنا ال تصوم 

ذن احلائض ال تصيل وال تقيض، أما الصوم فال تصوم وتقيض، وتقدم أن هذا باإلمجاع، فإ

 نقيض الصالة؟ ويف حديث عائشة يف الصحيحني ملا قالت هلا معاذة: كيف نقيض الصوم وال

نحيض فنقيض الصوم وال  -صىل اهلل عليه وسلم-؟ كنا يف زمن النبي قال: أحرورية أنت

 نقيض الصالة.

عىل ا أن احلائض ال تصيل وال تصوم، إال أهنا تقيض الصوم، ومن املسائل املرتتبة فإذن يف هذ

احليض أنه عىل أصح قويل أهل العلم يصح للحائض أن تقرأ القرآن من غري أن متّسه، وهذا 

ابن تيمية، فلو قرأته بحائل كأن تلبس  قول ملالك ورواية عن أمحد واختاره شيخ اإلسالم

 قفازات، صّح هلا أن متّسه ألنه بحائل، وتقدم الكالم عىل هذا فيام أظن.

ومن  يقع،ومن املسائل املتعلقة باحليض: أن احلائض إذا طحّلقت يف حال احليض فإن طالقها 

طلقها فهو آثم، ويدل عىل ذلك حديث عمر قال: فليطلق طاهًرا كان أو حاماًل، وهذا لفظ 

مسلم، وهو رصيح يف أن الطالق ال يكون إال حال الطهر أو حال احلمل، أما حال احليض 

ابن عمر عن ذلك، وهذا الطالق يقع  -صىل اهلل عليه وسلم-فهو حمرم وقد هنى النبي 
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مجاع أبو عبيدة القاسم بن سالم، وابن املنذر، وابن عبد الرب، وابن قدامة، باإلمجاع، حكى اإل

وابن رجب، وقال بعضهم: مل خيالف إال بعض أهل البدع، وبعضهم قال: مل خيالف إال 

 الشيعة، فإذن باإلمجاع أن طالقها يقع مع اإلثم.
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صىل اهلل -قالت: ملا جئنا رسف حضُت، فقال يل النبي  -ريض اهلل عنها-عائشة وعن  -129

متفق عليه يف . «ريافعيل ما يفعل احلاج، غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهّ »: -عليه وسلم

 حديث.

فظ ابن حجر يف ، إذن املراد التطهر كام بنّي هذا احلا«حتى تغتسيل..  »ويف رواية مسلم: 

 )الفتح(.

يف هذا احلديث أن احلائض ال تطوف، وهذه املسألة فيها دقة، أما وجوب تطهرها من 

ابن حزم وابن ابن عبدالرب وفيدل عليه حديث عائشة هذا واإلمجاع الذي حكاه  احليض

 يض واجب، لكن ليس رشًطا وإنام واجب باإلمجاع الذي تقدم.تيمية، فتطهرها من احل

وعىل أصح قويل أهل العلم ليس رشًطا، بمعنى لو اضطرت وأرادت أن تطوف فتحّفظت 

ثم طافت، صّح طوافها وعليها دم لرتك واجب وهو التطهر من احليض، وإىل هذا ذهب 

ك ما ثبت يف سنن سعيد بن أمحد يف رواية، وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية، ويدل لذل

أن عائشة طافت ومعها امرأة، فحاضت منصور، وساق اإلسناد الزيلعي يف )نصب الراية(، 

 املرأة التي معها فأمرهتا عائشة أن تحكمل طوافها. إذن ليس رشًطا لكنه واجب.

، لكن عىل الصحيح ال -إن شاء اهلل-أما ما يتعّلق باحلدث األصغر سيأيت بحثه يف احلج 

شرتط، وال جيب، وهذا قول أيب حنيفة وأمحد يف رواية وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية يح 

 .-رمحه اهلل-
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 للرجل ما حيل -صىل اهلل عليه وسلم-أنه سأل النبي  -ريض اهلل عنه-وعن معاذ  -130

 رواه أبو داود وضّعفه.. «ما فوق اإلزار»مرأته وهي حائض؟ قال: ال

وأقره  -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث ضعيف كام بينه أبو داود، فهو ال يصح عن النبي 

 احلافظ.

واب ويف هذا احلديث أنه ال يستمتع من املرأة احلائض إال ما فوق اإلزار أو ُتته، لكن الص

ضعف احلديث، فإذن يستمتع باحلائض بكل يشء، وال فرق ما بني فوق اإلزار وال ما ُتته، 

، وتقدمت اإلشارة إىل هذه املسألة، لكن ليس له أن يحولج -رمحه اهلل-وهذا قول اإلمام أمحد 

 باإلمجاع، وألدلة الكتاب والسنة.
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-قالت: كانت النفساء تقعد يف عهد رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-وعن أم سلمة  -131

 بعد نفاسها أربعني. رواه اخلمسة إال النسائي، واللفظ أليب داود. -صىل اهلل عليه وسلم

س. وصححه بقضاء صًلة النفا -صىل اهلل عليه وسلم-ويف لفظ له: ومل يأمرها النبي 

 احلاكم.

، ضعفه الرتمذي بقوله: -صىل اهلل عليه وسلم-وهذا احلديث ضعيف ال يصح عن النبي 

 .-رمحه اهلل-غريب، وضعفه الدارقطني 

نفاس كأحكام احليض باإلمجاع، حكاه ابن قدامة يف كتابه أما من جهة الدراية: فأحكام ال

، إال ما استثناه الدليل، فإذن يصح هلا أن تقرأ القرآن، وجيب أن وابن حزم باملحىل )املغني(

وليس رشًطا عىل ما تقدم تقريره، ..إىل آخر  من نفاسها،احليض والطواف من تتطهر عند 

 رشعي.األحكام، فاألصل أهنام واحد إال بدليل 

وأصح قويل أهل العلم أن أكثر مدة النفاس أربعون  ثم تنازع العلامء يف أكثر مدة النفاس،

يوًما، ثبت هذا عن الصحابة كام ثبت عن ابن عباس عند الدارمي، قال ابن عبد الرب: وليس 

ثار سلفية ال يصح اخلروج عنها، وقد ذهب إىل هذا له خمالف، ثم ذكر يف كالم له أن هذه آ

أبو حنيفة وأمحد يف رواية، إىل أن أكثر النفاس أربعون يوًما، وهذا هو الصواب ملا تقدم من 

أثر عبد اهلل بن عباس، فلو استمر الدم معها وزاد عىل هذه املدة فليس دم نفاس، وإنام هو 

 استحاضة.

 مسألة:  •

، ثم رجع يف اليوم الثالثني، -مثاًل -ذا انقطع الدم عن النفساء يف اليوم العرشين إ
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يقال: إذا انقطع الدم عنها فقد طهرت، ويصح هلا ما يصح للطاهرة من الصالة 

نفاس انقطع، لكن لو رجع والصوم وأن يقرهبا زوجها ..إىل غري ذلك، ألن دم ال

عبيد القاسم بن سالم، وقول أمحد  ربعني فإنه دم نفاس، وهذا قول أيبالدم هلا يف األ

 .-رمحه اهلل-يف رواية، واختيار شيخنا ابن باز 

 إذن لو رجع الدم يكون دم نفاس برشط أن يكون الدم يف األربعني.

 مسألة: •

الوالدة، قبل أن تلد املرأة يكون معها دم وأحياًنا الدم الذي يكون مع املرأة قبل 

يكون معه طلق، قال احلنابلة: إذا كان مع الدم عالمة والدة فهو دم نفاس، قالوا 

: إىل ثالثة أيام، أما عندهم برشط أن يكون قبل الوالدة بيوم أو يومني، والقول الثاين

 ثة فإنه ليس دم نفاس.ما زاد عىل الثال

وهذا القول مرجوح، ألنه ال دليل عليه من جهة ألن دم النفاس هو الذي يكون مع 

الوالدة، وما كان بعد، أما قبل الوالدة فليس دم نفاس ألنه ال دليل عليه، ويؤيد 

سب من األربعني، وهذا فيه تناقض  واهلل -ذلك أهنم قالوا: إن هذا دم نفاس وال ُيح

الصواب أن الدم الذي يكون قبل الوالدة ولو كان معه عالمة وضع   ، لذا-أعلم

 كالطلق أو غريه، هذا الدم ليس دم نفاس، وإنام له حاالن:

o  :أن تكون معه عالمة الوضع كالطلق، فإنه يكون دم احلال األوىل

 استحاضة، ألنه بسبب الوالدة.
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o :ألن األصل يف أن ال تكون معه عالمة والدة، فإنه دم حيض احلال الثانية ،

الدم أنه دم حيض عىل ما تقدم تقريره، وهذا قول عند املالكية والشافعية، 

 وهو الصواب عىل ما تقدم تقريره.

 

 بقيت بعض املسائل املهمة وأختم هبا باب احليض:

ت امرأة قبل املغرب، أو قبل العشاء، ما حكم هذه املرأة؟ إذا طهر إذااملسألة األوىل:  -

وإذا طهرت املرأة قبل غروب الشمس فإنه جيب عليها أن تصيل الظهر والعرص، 

ء وجب طهرت قبل العشاء وجب عليها املغرب وحده، ثم إذا دخل وقت العشا

عليها العشاء، لكن إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها أن تصيل املغرب والعشاء، 

وي عن عبد  وهذا قول أكثر التابعني، بل هو قول التابعني إال احلسن البرصي، ورح

الرمحن بن عوف، وعن معاذ بن جبل، وعن غريمها، قال ابن تيمية: ليس بني 

السبعة، إال أن اآلثار عن الصحابة الصحابة خالف يف ذلك. وعىل هذا الفقهاء 

ضعيفة لكن يكفي يف ذلك أنه قول التابعني إال احلسن، وأيًضا هو قول الفقهاء 

 السبعة، وإىل هذا القول ذهب مالك والشافعي وأمحد.

فإذا طهرت املرأة قبل املغرب فإهنا تصيل الظهر والعرص، وإذا طهرت قبل الفجر 

 تقدم ذكره. فإهنا تصيل املغرب والعشاء، ملا

 مسألة:  •

ما مقدار الطهر الذي جتب فيه الصالة؟ أصح أقوال أهل العلم إذا طهرت قبل 

الفجر أو قبل املغرب بام يمكنها أن تقيض الصالة، فإنه جيب عليها أن تقيض 
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 ذهب الشافعي وأمحد. -وسيأيت ُتديده-الصالة، وإىل هذا القول 

ومقدار ما ُيصل به قضاء الصالة هو إدراك ركعة، وهذا قول مالك والشافعي يف 

 من أدرك ركعة قبل غروب الشمس»قول وأمحد يف رواية ملا سيأيت من األحاديث: 

 أخرجه الشيخان، وسيأيت بحث هذا.. «فقد أدرك الصالة

فيجب عليها أن تقيض هذه  طهرت قبل غروب الشمس بام تدرك به الصالةإذن إذا 

الصالة، لكن إذا طهرت أقل من ذلك بام ال تدرك به الصالة فإنه ال جيب عليها أن 

 تقيض الصالة.

 مسألة: •

ن تؤدي صالة الظهر، فإن صالة إذا حاضت املرأة يف أول وقت الظهر بام يمكنها أ

الظهر واجبة يف ذمتها، وجيب عليها أن تقيض هذه الصالة إذا طهرت، ولو بعد 

بام يمكنها أن تؤدي  طعرشة أيام، وإىل هذا القول ذهب الشافعي وأمحد، لكن برش

 الصالة، أي بمقدار ركعة فأكثر.

تصل الظهر، فإنه  فلو قحدر أذن لصالة الظهر وبعد عرش دقائق حاضت املرأة ومل

جيب عليها أن تصيل هذه الصالة ألهنا تعلقت بذمتها وهي واجبة عليها إذا طهرت، 

والدليل أن هذه الصالة واجبة تعلقت بذمتها، وهي ليست آثمة ألهنا مل تفرط، لكن 

 اإلثم يشء، وبقاء الواجب يف الذمة يشء آخر.
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